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 היות רבה' מאהבה

~ 
 ג' ביום

 חלק אותי וכבדו בקשודחוהמ"פ
 מבחו~

 המתיבתא
 הזמ~ם בין לומדים אשר במאנרוי יואלבק~ת

 ואגדה בהלכה דרשה איזה להם שאומר שלנובביהמ"ד
 ~די ובא בעהי"ת' בידי שיעלה מה לומר להםונע~תי
 נאה קושי' ומצאתי ומפיקים זיו מלאים התשובספרו
 וחנ~ למעשה' להלכה הנוגעויאה

 ~ישב השי"ת
 ש~ט"א להדר"ג להו~ע ואמרתי לנכון'הקושי'
בקיצור

 או~
 הבדולחים. בעיניו ייטב

~~~~~
 להקפיד צ~ך אם בס"ד ההלכה ע~ן רק

 דהנה תפי~ן' הנחת מקוםלנגב
 פ~~

 בהלכות הרא"ש
 בין חציצה יהא שלא דצריך דס"ל י"ח סימןתפי~ן
 יד' של בתפי~ן והן ראש של בתפילין הן לבשרותפי~ן
 חוצץ דבר יהא שלא ע''ב ג' דף ערכין מגמ'וראייתו
 לה~ח צ~ך דתפי~ן ש"מ ממילא לבשרו' תפי~ןבין
 בינו חוצץ יהא שלא צ~ך דתפי~ן ש"מ בשרועל

 דילפינן כתב ד' סימן כלל הרא"ש ובתשובתלבשרו'
 ~דו בינו חוצץ דבר יהא שלא ידכה על לאותמדכתיב
 בין חוצץ דבר יהא שלא עיניך בין לטוטפת ילפינןוכן

 ~~ך. וביןתפי~ן

~~~~
 חולק מגילה למס' בחידושיו הרשב"א

 אע"ג ראש של בתפי~ן רק קפידה' דאיןוס"ל
 ולכן החיצו~ם דרך זה הרי שלו אונקלי בית עלדמניחה

 כל וראו בי' דכתיב ראש של תפי~ן לרשב"אס"ל
 ~ברכותהארץ ע~

 ד'~
 פסול אינו שבראש' תפי~ן אלו

 והיו בי' דכתיב יד בשל אלא בזה שיעכב חציצהמחמת
 בא' אמנם הרי"ף' בשם הר"ן וכ"כ לאות'לך

 ראש של בין דלמעשה הרשב"א מסיק הנ"למתשובות
 ה~בור נוה~ן וכן חוצצים שאינם נוהגין יד שלבין

 מעשר בירושלמיכמ"ש
 ש~

 פ"י ויבמות ה"ב פ"ה
 בארוכה. כ"ז בסימן בב"י וכמ''שה"ג

~~
 ע"ג תפילין לה~ח התיר קל"ז סימן הריב"ש

 הנ"ל הרשב''א על וסמך לנזילות שחושש למי דקכובע
 טוב דיותר דס"ל ראש של בתפי~ן מעכבת חציצהדאין
 לנזילת יבא שלא דק כובע על ראש של תפי~ןלה~ח
 י~ח שלאממה

 כל~
 דהרשב"א כיון חולק הב"ח אבל

 כולם דדעת בזה שחולקים להראשו~ם מצינו דלאכתב
 הוא וכן לחומרא הב"ח מסיק לכן חציצה איכאדבראש

 ~סוכה והריטב''א הר"ן בשם בדע"תבמהרש"ם
 בעמק שלה"ק כתב ולכן חציצה' פוסל בתפי~ןדאף ל"ז~

 מקום לרחוץ דיש ט"ו סימן תפי~ן הלכותהברכה
 החיד"א וכ"כ הנחתן' קודם תפי~ןהנחת

 בבר~
 יוסף

 לנגב צ~ך כן שנוהג שמי שפשוט סק"א כ"זסימן
 כמו מפסיקין שהם תפילין הנחת מקום היטבהמקום

 פ"ב הרמב"ם מדברי למלך המשנה מו~ח וכןחציצה'
 ידיו שקידש שאחר כה"ג עבודת גבי יוה"כמהלכות
 להסתפג חיובם דזה משמע ו~סתפג ועולהורג~ו
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 בשעת הרוח יכנס שלא ~זהר שצריך כמו לגמריולנגב
 גרעו ולא לבגדו בשרו בין הרוח תכנס שלאעבודה
 דינן דתפי~ן הרוח מןמים

 כבג~
 דין לענין כהונה

 מים. שם יהי' שלא והה"דחציצה

~~~~~
 פסחים מגמרא המל''מ על מק~ים

 ס''ה נשחטתמיד
~ 

 כתב ואיך בדם ללכת לכה~ם דשבח
 חייץ רוח אם רבא מדבעי ומתרצים חייץ דמיםהמל"מ
 דבר שום יהא שלא משמע בשרו על מדכתיבמשמע

 והאיב~א חייץ' לא דמים י"ל קרא בלא אבלחייץ'
 הרוח ע"י בשרו על נקרא דלא משום מעכב איןדרוח
 חציצה מטעם ובאמת הרוח' ע"י ח~צה נקרא דלאאף
 בשרו על הקרא מטעם ח~ץ רוח אם רבא שלהאבעיא דב~ לאוקמי וקשה המל''מ' לפי חייץ' לא מיםגם
 י"ל שפיר עכ"פ בשרו' על נקרא שפיר חייץ לא איהא
 דלא שאני ורוח חייץ' לאדמים

 מק~
 אם וכן ~שרו על

 בראייתו מפלפ~ם אחרונים והרבה בשרו. על מיםיש
 הגוף כל דשם ביוה"כ כה"ג מעבודת למלך המשנהשל
 חוצץ. אינו מים קצת אבל חוצץ לכן ממיםלח

~~~
 היד דרק דס"ל הרשב"א על הקשה הב"ח

 יד הוקש אם א"כ למחצה היקש אין קי''ל האחוצץ

לבג~
 למחצה' היקש דאין חוצץ יהי' הראש גם כהונה

 הראש גם חוצץ דהיד כהונה ל~גדי הוקש שהידכמו
 המים חוצץ יהי' הראש דגם להחמיר ראוי מיהאי~א
 יד. של רקולא

~~~~
 דהחיד"א נמצא

 בבר~
 ס"ל והמל"מ יוסף

 לנגב ויש תפי~ן' הנחת מקום והראש היד לנגבדיש
 אפי' מדקדקים ראינו לא ולמה תפי~ן' הנחתמקום
 מהמים וראשם ידיהם שינגבו בחסידותגדו~ם

כהשלה"ק
 ובר~

 ~שב אכן וכו'' וה~ל"מ יוסף
 עם ישראל של ~נהגן ~ישב ונות~ם שנושאיםהגדו~ם דב~

 לתרץ ואמרתיקדושים'
 מנה~

 וצדיקים' חסידים של
 להתאמץ שיש סק"י ס"ד סימן ביו''ד הפ~תי כתובוכן
~ישב

 מנה~
 ע~הם' להקשות ולא וצדיקים קדושים

 כשבא שבת דבערב האריז"ל בסידור שראיתי מהלפי
 לא המקוהמן

 ינג~
 מה~ים גופו כל

 הטבילה במי ~
 הקדושה שישאר ונכון השבת קדושת בו יש ש~תלכבוד

 באמצע להמקוה כשהולך נראה וכן ע~ו' המיםשל
 גופו על ישאר המקוה של שהמים נכוןהשבוע
 גוונא בהאי א''כ גופו' על ישאר המקוה מידקדושת
 אינו כי חוצץ אינו גופו על המים שישאר לוש~חא
 המים על מקפיד שאינו ו~ון יבש' גופו שיהאמקפיד
 שאינו דבר כל כדין חוצץ אינו ממילא גופו עלשנשאר
 מן כשבאים והחסידים הצדיקים לכן חוצץ' אינומקפיד
 הנחת מקום והיד הראש על שנשאר המיםהמקוה
 חציצה חשוב לאתפי~ן

~ 
 על המים שישאר להם ~חא

 והראש' הידים מנגבים אינם לכן תפילין' הנחתמקום
ומיו~ב

 מנה~
 היטב. ודו"ק החסידים

~~~~
 ~שו"ת שהארכתי מה ~ישב יש הבחינה

 על בית'ל לה~ח שנוה~ם האנשים דבר על שלוםדברי
 הנחת לבין יד של תפי~ן הנחת ~ן יפסקו לאהתפי~ן
 אנשים רוב רק כן' נוה~ן ולא ראש שלתפי~ן

 הנחת ובין היד של הבית'ל הנחת ביןמפסיקים
 הלכות בש"ע שמ~ואר מה לפי הראש' עלהתפי~ן
 בין יפסיק ולא יסיח לא ס"ו קס"ז סימן הפתבציעת
 בדב~ם הי' השיחה אא"כ כזית לא~לת המוציאברכת
 אפי' או מלח או ~פתן להביא כגון הסעודהשצורך
 המהר"ם דכתב ~ון ה"נ וא"כ לאכול' לבהמהתנו
 על תמיד בית'ל לה~ח גוזר הי' בכוחו הי' דאםשיק

 א"כ התפי~ן' של הקצוות ישחוק שלא כדיהתפי~ן
 הפסק חשוב ולא התפי~ן' לצורך חשוב הבית'להנחת
 של תפי~ן ובין הבית'ל הנחת ע"י יד של תפיליןבין
 ~ראש'

 ודבר הקרנות' ישחוק שלא לתפי~ן ושייך נחוץ
 נהגו לא לכן הפסק' חשוב לא לתפי~ן נצרךשהוא
 ראש של תפי~ן הנחת אחר רק הבית'ל לה~חהיראים
 הנחת קודם היד על הבית'ל ההנחת הפסק חשובדלא
 לעיל כמ"ש להתפי~ן שייך ג"כ דזה ראש שלתפי~ן
 הנחת מקום מנגבים שאין או קס"ז' סימןבש"ע
 בס"ד. הכל ומיושב המים מןתפי~ן
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 אצ~כם בהיותי ה~ה רבה' מאהבה

 והסי~''ק שלכם' אכס~יא ראיתי גיבער''סבמח~ה
 בבית רק הוא שחרית' ל~ט''י המים לוקחיםשמשם
 להתאמץ יש או זה' ~כון אם והשאלה וביה''מ'הכסא
 מעכב אי~ו או שחרית' ידים ל~טילת גם מיםלהביא
 בביה''כ' שהוא מהסי~ק מביא אם שחריתל~ט''י
 ביה''כ. ובין הסי~''ק בין מחיצה איזה שם שישובפרט

~~~
 שמחלקים יש הפוסקים' בין פלוגתא מצי~ו

 שהם המים ובין לסעודה' ל~ט''י שהם המיםבין

 איזה שחרית' ל~ט''י רק שהם המים וביןלתפלה'
 ובין לסעודה ב~ט''י רק ואיזה בכולם' פוס~םדברים
 להעביר לשחרית שהם המים ובין לתפלה' שהם~ט''י
 לילה. של רעההרוח

~~~
 שחרית ~ט''י של המים מדמה הרמב''ם

 דשחרית הרמב''ם דכוו~ת וכ~ראה דסעודה'ל~ט''י
 כיון ~ט''י' ברכת אח''כ לברך שיש התפלה' קודםהיי~ו
 ג''כ שהם דסעודה ל~ט''י דומה לכן לברכה'דשוין

 רוח להעביר שחרית ל~ט''י דהמים לכאורהלברכה'

 שגם ולסעודה' לתפלה ~ט''י של החומר~ת בו איןרעה'
 שם שאין שחרית המים אבל להסעודה' לברכהכן

 כ''כ. להחמיר איןברכה

~~~~~
 המרדכי בשם הביא ס''ו ד' סימן או''ח

 לסעודה ב~ט''י שמעכב דברים וכמה דומים'שאי~ם
 שחרית. ל~ט''י מעכביןואי~ם

 שאין סרוחים ~מים הרא''ה בשם בב''י~~~~
 לתפלה אבל לאכילה' ל~ט''י פסו~ם לשתותו יכולהכלב
 ערוה''ב ועי' ~קיות' ידים שיהא משום דעיקרכשרים
 איכא בתפלה דגם אף ה~ראה ולפי סק''י' ד'סי'
 ~קיות' משום העיקר מ''מ ה~טילה' אחר ע~ט"יברכה
 מ~הגי~ו לפי וכ''ש התפלה' קודם ב~ט''י להקל ישלכן
 מש~תו' כש~יעור מיד שחרית ידים ~וטליםדא~ו

 הסכ~ה ושא''ס הזוה''ק לפי בפרט רעה' הרוחלהעביר
 אמות ד' בבוקרלילך

 ב~
 אין אבל שחרית' ~ט''י

 בשאר כמו להחמיר אין בודאי ע~ט''י' ברכת אזמברכין
 ע''ב~. ~ק''ט שבת בגמ' ועי' ברכה. קודם שהם~ט''י

~~~~
 רוח מפ~י ב~ט''י להחמיר מקום יש אולי

 שורה רעה שרוח כיון המים' ע''י לבטלו שרוצהרעה
 יכול דלא לומר יש ~דוע' בביה''כ שהם המיםעל
 על שגם כיון האדם' על ב~לה ששורה הר''רלבטל
 אבל בטל' לא במי~ו מין בגדר רעה' רוח שורההמים
 דיש א' סימן ח''ג שלום דברי בשו''ת הארכתיכבר
 על השורה הר''ר דזה י''ל א''כ רעה' רוח מי~יכמה
 רעה הרוח ~גד מ~~ו כאי~ו חשוב שבבה''כהמים
 לבטלו. יכול ושפיר בלילה' האדם עלהשורה

~~~~
 או ממש' בביה''כ שמו~ח המים דדוקא י''ל

 לחוץ הוציאם ואח''כ מהם' לק~ח מבחוץ המיםשהביא
 שהביא שהמים מפ~י א' טעמים' ב' שייך המיםבזה
 ה~שאר למים ודומה ה~מאסים' מים לומר שייךלק~ח'
 ה~מאסים כמים חשובים ואם כלב' או חזירמשתיית



~ ~
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 דהאי בזוה"ק כמ"ש ע~הם שורה רעה דהרוחי''ל
 לכלוכא מההוא נהנה בביה"כ' ששורה הטומאהרוח

 שם שמכוסה מהסינק שנוטל המים אבלוטינופא'
 ולבטל לנט"י לחוץ להוציאו אדעת ונוטלובביה"כ'
 מהם ולרחוץ להוציאו הוא משם המים הנוטלדעת ~ ביה"כ' של ר"ר ע~הם שורה אין ה~לה שלהר"ר
 שלקח מי וקנאו הר"ר' ולהעביר נקיים שיהיוהידים
 להר"ר רשות ואין שלו' כמו להיות מהסינקהמים
 ק"ה דף חו~ן בגמרא ראי' כדמות ע~הם'לשרות
 ההפקר' על רק רשות לנו אין השדי"ם' שאמרוע''ב
 חשוב הטינופת בהם לקנח לביה"כ שמכ~ס המיםוזה
 דב~ם על ושוריה נהנה והרוח מאוסים'מים

המלוכלכים
~ 

 הפקר כמו וחשוב מקומם שם
~ 

 שם
 אח"כ ראויים ואין ע~הם לשרות ויכו~םמקומם'
 לקינוח לביה"כ מבחוץ שהכ~ס הללו מהמים ידיו~טול
 ודו"ק. אח"כ י~םולרחוץ

~~~
 מהסינק שלקח המים על לא

 כ~
 להוציאם

 כל דוגמת דמי' שיצא כמו לצאת העומד כל בגדרלחוץ'
 אז לקנוח מים כשמכ~ס אבל דמי' כזרוק לזרוקהעומד
 על לשכון רשות להם ויש בפ~ם' שמונח כמוחשוב

 דמים ק"ס סי' בב"ח ועי' מקומם' שם כיהמים'
 פסק וכן לנט"י פסו~ם בהם לקנח לבה''כשהכניסום

 בס' וכ"כ י"ג' אות קדושים אחרי פ' חי איש בןהרב

 ~~ם נוט~ן דאין מ"ה אות קי"ו סי' ח"ב צדקזבחי
 לביה"כ. שהכ~סום המיםמן

~~~
 ~ת חסידי נוה~ם וכן אדם' לכל לעשות נכון

 דבשעת הזב''ל כתב הללו במים ואפילו יכב"ץ'קל
 ~ון לביה"כ שהכניס מהמים אפילו להתיר ישהדחק
 ודו"ק. החילוק כמש"ל אחר'שאין

~''~~~
 שקוע דהמים הסינק מן שמביא דהמים

 ע~ו שורה אין מביה"כ'למטה
 רו~

 שהסינק אף ~עה
 המים ששקעו יומא' ממשנה ראי' כדמות בביה"כ'הוא

 אין ה''נ ב~נה יפסלו שלא כדי המוכ~ ע"יבמקדש
 וכאשר הסינק' שבתוך המים על לשכון לר"ררשות
 רשות אין משם להוציא כדי הסינק מן המיםמוציא
 לומר ~ש הסברא ובזה ע~הם' לשרותלר"ר

 דלה~
 אין

 דאין בביה"כ' בשוגג שהכ~ס המאכ~ם עללהחמיר
 שכח רק רגע' על לא אפילו שם שיהיו המכ~סכוונת
 לכן לחוץ' מוציאו שנזכר ומיד מאכל' איזה בידושיש
 מגמרא שהבאתי כמו ע~הם לשרות רשות להםאין
 הנ"ל.חו~ן

~''~
 במאכל קצת שמחמי~ם מהצ~קים יש

שהכ~ס
 בא וכאשר לביה"כ' בשוג~

 לפ~
 הוראה בבית

 שהכ~ס כזושאלה
 בשוג~

 אומר ביה"כ בתוך מאכל
 תינוק אם שנוהגים כמו נקיים' במים הזה מאכלי~ח א~

 במאכל נוגעקטן
 ב~

 וכן ג"פ המאכל י~ח נט''י'
 ובכה"ח ז' אות ב' סימן עמוח"ש עי' המלבי"ם'כתוב
 כ'. אות ד'סימן

~''~
 יש ג"כ' מחיצה ויש נקי שביה"כ ב~ד"ד

 בספר כמ"ש הי~ם' שם ולה~ח ~כנס אפילולהקל
 מנחת בשו''ת וכ"פ סק"א מ"ג סימן ושלום חייםאות
 בביה''כ שולט ר"ר דאין לומר דיש ס' סימן ח"איצחק

 ויטול מים משם להוציא וכ"ש ~כלוך' שם דאיןשלנו'
 מותר. מבחוץי~ו

~~~~~
 משכ"ב קי"ז סימן ח"ו דב''ש שו''ת בספר

 זצ"ל מצעהלעם מהגאון מרקחים מ~דלות ספרבשם
 נקיים' שהם שלנו דבביה"כ בפשיטות שכתב ז'סימן
 ועיין לנט"י. כש~ם משם שהוציא שהמיםפשיטא
 סינק לו להיות שביכלתו ומי משכ"ב. או"חב~מוקי
 חשוב. יותר בודאי רום הבעדבתוך

 ~~ו~~ ~~~~~~ ~~ו~~~~~~~~
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~~~~~ 
 תפי~ן על תיק המ~חים אנשים כמה

 של על התיק מ~חים הריבוע' יתקלקל שלא כדי ידשל
 משום חוששים ואינם ראש' של תפ~ן שמניחין קודםיד

 לה~ ראש' לשל יד של ביןהפסק
 בקיצור כאן נעתיק

 מהדו"ת שלום" "דברי בשו"ת באריכות מש''כגדול
 ובכ"מ. ז' סימן ששי ובחלק קכ"גסימן

~~~
 מעברתא ד"ה ע''א דל"ה מנחות בתוס'

 משמע הש~שיבתירוץ
 ד~

 משום לכסותו אין יד בשל
 דאז האויר את רואהשאינו

 פסו~
 דף סנהדרין עיין

 ס"ז' הבושם ערוגת בשו"ת ועיין זירא' ר' בשםפ''ט
 יד' של התפי~ן על תיק לה~ח לגמרישהחמיר

 הריבוע שמקלקל מעולםשמע ד~
~ 

 חשש והוא רך הבגד
 שא~ וכפירחוק'

 על שי~ח רבינו את ראיתי לא זוכר
 אנשים בפרט הניחו לא בביתינו וכן תיק'התפי~ן
 ואפשר באמ~קה כאן אבל ~ראים'חסידים

 בא"י ~
 זו. חומרא נקטו מקומותובשאר

~~~~~
 ח"א יודא זכרון בשו"ת ממש"כ נצמח דזה

 מהר"ם הגאון של נאמן מתלמיד ששמע ט"זסימן
 מס~מים היו שאם ז"לשי"ק

 גדו~
 גוזר הי' הדור'

 שישמור כדי תיק' יד של התפי~ן על יניח אחדשכל
 ה~בוע. יתקלקל שלא יד שלהתפי~ן

~~~~
 אחר היד על תיק לה~ח מתיר האריכות

 קודם התיק לה~ח אבל ראש' של התפי~ן הניחשכבר
 לכתחילה ואסור הפסק חשוב ראש של תפי~ןשה~ח
 שהניח אחר מתיר הערוגה"ב גם ואפשר כן'לעשות
 קע"ה. סי' מהדו''ת לבו"מ בשו"ת ו~ין ראש' שלגם

 אורחות לספר הנספח אורח עובר בספר~~~~ן
 לה~ח שלא האחרו~ם שהחמירו דמה כ''ה בסימןחיים

 שה~ח קודם היד על לה~חו שלא היינו היד' עלתיק
 שה~ח אחר אבל וכו' הפסק מטעם ראש שלתפי~ן
 שיהי' בקצש''ע עיין עיי"ש. חשש אין ראש שלתפי~ן
 בספר ע"ז וכתב יד. של אחר ראש של תפי~ןתיכף
 שיזהר ז"ל מק~ינווארדאן הגאון מדודי למשההלכה
 הכתונת של ידים הבתי ימשיךשלא

 וב~
 על ע~ון

 הפסק שהוא ראש השל י~חו בטרם יד שלהתפי~ן
 המ~חים וכן מא~ו. ~תכסה מעט עצמו יטה אךגדול'
 ראש של הנחת קודם יניחו לא יד של תפילין עלהתיק
 חשוב מהצורך יותר שתיקה ואפילו הפסק'מטעם

 ס"ק כ''ה סימן החדשות הקמח בלקט ו~יןהפסק'

 קודם הבית'ל לה~ח ולא הכתונת ימשוך דלאס"א'
 הראש.הנחת

 רק עליו' התיק בעוד התפי~ן יניח שלא~~~~~~
 שלא אף לה~חו' יוכל ראש של התפי~ן שה~חאחר
 ח"ו שלום דברי בשו"ת ועיין בביתינו' ה' יראי כןנהגו
 וואזנער מהר"ש הגדול הגאון בשם בא~כות ז'סימן
 יסיר בודאי דלכתחילה הלשון' בזה ומסיים זו'בשאלה
 הנחת אחר התיק ~חזיר תפי~ן הנחת קודםהתיק
 היד על השרוול להפשיל ואפילו עכ"ל. ראש. שלתפי~ן
 כ"ש במעשה' הפסק הו''ל לתש"ר יד של תפי~ןבין
 דחשוב ראש לשל יד של תפ~ן בין התיק לה~חשלא

הפסק.

 שלא הנ"ל לפוסקים יחוש ה' ירא כל~~~~~~
 את גם שה~ח אחר רק התפי~ן על התיקיניח

 ברכה וחשש הפסק' לגדר יכנס ולא ראש' שלהתפי~ן
לבטלה.

~~~
~~~~ ~~~~~ 

~''~~~~
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 היות~~~~~~~~~
~ 

 כמ"פ אותנו מעורר
 על מהראוי הרבה ששלח בפרט מכתבו עללהשיב
 בקשתו. למלאות בקצרה אבוא לכן דואר' ביש~חות

~~
 בפרט בתיבות להאריך שלא ע"ד

 קלקול גורם באותיות או בתיבות שמא~ך ע''יהשמות בביט~
 באמירת בפרט מאוד ש~ח שזה והיות ח"ו'בשמות
 אחד. בתיבת שמעקריאת

~~~
 באמן' המא~ך כל איתא דמ"ז בברכות

 בד"ה שם התוס' וכתבו ושנותיו' ימיו לומא~כין
 התיבה קריאת שאין לפי מדאי יותר יאריך שלאובלבד כ~

 בדף שם ועי' מדאי' יותר מאריך כשהואכמשמעה'
 מא~כין באח"ד המאריך כל אומר סומכוס ע''בי"ג
 של שחיוב בכ"מ בזוה''ק וראה ושנותיו. ימיולו

 בזוהר כמ"ש אחד' בתיבת ודוקא זה' בפסוקמסינ"פ
 יומא בכל לקב"ה ומיחד קי''ט דףמשפטים

 בתריסר בהמה' דשחיטת כגוונא באחד'מיתתי' למה~
 להש~ח צריך לכן אח"ד' דאנון הס~ן ועםבדיקות
 באמירת מאוד יאריך ואם אחד' תיבת באמירתמאוד
 לא כראוי' ופירושו כוונתו שיכוון עד דאח"דח'

 אות הברת אלא ח' האות דאח"ד המלה הברתתושלם
 יר~ש לא בקמץ ח' אות הברת מתחיל כשאדם כיא'
 יותר כשיאריך ואח"כ המבטא' בהתחלת רק בקמץח'
 ויסיים א'. הברת ירגיש רק ח' הברת כלל יר~שלא
 וכאלו זה על ת~ד השכל עם והחוש אד בהברתג"כ
 העבודה ושורש יסוד בספר ו~ין ודו"ק. אחאדאומר
 לא לכן ודו"ק' צ"ח עמוד המזרח שער הרביעיבשער

 פסוקים הרבה שמביא שם עוד ו~' מדאי' יותריאריך
 חוטף. או בהתיבות מאריך אם שנתקלקלו~יבות

~~
 דמעכב כיון או הקיר' אצל לעמוד נכון אם

 לכן באלכסון' רק בישר יכרעשלא
 או~

 להרחיק טוב
 הקב"ה מה"מ למלך כראוי שיכרע כדי מהכותלעצמו
 להקב"ה. לכרוע דרך אינו דבאלכסוןמשום

~~~~~~ 
 הלא באלכסון' כשכורע בזיון זה מה

 הקיר אל שיתפלל בסתם כתבו צ"ח סימן או"חבש"ע
 שיעמוד משמע הקיר' ו~ן בינו חוצץ דבר יהאולא

 כמה בש"ע מצינו הלא ועוד הקיר' אצל ממשלהתפלל
 ש~נה הלא באלכסון' לכרוע דוקא שצ~~ןמקומות

 לצד מקודם יטה כורע אםכנגדו'
 שמא~

 הוא וזה
 הקב"ה' של שמאלו לצד ואח"כ הקב"ה' של ימינוכנגד
 ברכת בתורה המשולשת בברכה ברכנו בברכתכמו

 ~מין כמ"ש פ~ו להטות מאוד חמורכה~ם'
 ולשמא~

ה~
 לצד נוטים אנו בברכות וכן באלכסון. הוה דכריעה

 דרך זה ואין כאלכסון' נראה הכריעות וכל ה' שלימינו
 הקיר אצל לעמוד לענ"ד נכון יותר עכ"פבזיון'

להתפל~
 אותו' יבלבלו ולא לפ~ו יעברו לא דאז בפרט

 מן עצמו להרחיק דא"צ נראהעכ"פ
 הכות~

 רק
 וד''ל. יתרחק ולא כר~ל הקיר אצלמתפלל
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 מחותנו היקר בני כבוד מאהבה

 הז~ר דקהלתינו דומ''צ ש~ט''א דוד שמואל ר'הגה''צ
 הנסיעה דבשעת לפני הציע אשר השאלה ע''דאותי
 והמפואר המושלם היקר נכדו נשואי על לכאןמשם
 אנשים איזה נאנסו כל'בפי

~ 
 ע''י נסיעתו בתחלת

 ראוהאוירון
~ 

 שחרית והתפללו היום האיר כבר
 שוב שעות איזה ואחר כ~לה ונראה השמש חשךואח''כ
 האנשים והסתפקו עמוה''ש ע''י אפשר היוםהאיר

או~
 יום ספק רק יום עוד הי' לא בהשכמה כשהתפללו

 א''כ ~לה'ספק
 או~

 חייב היום לגמרי כשהאיר אח''כ
 דעתי לו השבתי ואני יום' שבודאי בשעה שניתלהתפלל
 ~ ספק' מחמת שנית להתפללשא''צ

 בגמרא עיין
 חוזר אינו התפלל בספק קאמר אלעזר דר' כ''אברכות
 עיקר לתפלה דאין שמע מקריאת ומ''שומתפלל
 על הוסיפו שהחכמים מה מתפלל איןמה''ת

 של מלתה וכולה כלל מה''ת עיקר לתפלה דאיןהתורה דב~
 הלכך מה''ת עיקר לה יש ק''ש אבל היא סופריםדברי
 לחומרא.ספיקה

~~~~
 פעם פ''ג יומא במשנה כזו שאלה מצינו

 את ושחטו מזרח שהאיר ודימו הלבנה מאור עלהאחת
 עד המתינו לכן וכו'' השחר תפלת נגד שהואהתמיד
 ובאמת שבחברון' עד המזרח כל פני האירשיאמרו
 השחר' עמוד שעלה אף השחר' עמוד האיר אםכשר
 משעלה דכשהתפלל ~''ט או''ח בש''ע כתבולדינא
 הרא''ש וכתב יצא המזרח פני והאיר השחרעמוד
 זה זמן וקודם המזרח האיר הוא השחרדעמוד

 מאור דמיד והגר''א' דיומא רפ''ג רש''י וכ''כ~לה ה~

 אבל המזרח' כל האיר עד ביומא שם המשיכוהלבנה
 עמוד משעלה חנינא א''ר איתא בראשית רבהבמדרש
 המזרח האיר ש''מ מילין ד' המזרח האיר עדהשחר
 להתפלל מ''ע הרמב''ם ודעת זמנים' ב' השחרועמוד
 לבבכם בכל ולעבדו ה''א את ועבדתם שנאמר יוםכל
 הוא דתפלה ס''ל והרמב''ן קבוע זמן התפלהואין

 אלא דרבנן תפלה עיקר אין להרמב''ן וגםמדרבנן
 להתחנן צ~~ן אבל המצות במנין נחשב זו מצוהדאין

 ו~ון באריכות' פ''ט סי' השלחן בערוך ועייןלהקב''ה
 ספק כאן ויש דרבנן התפלהדעיקר

 או~
 מכח יום הי'

 בספק לכן השחר מעמוד יוצאין ובדיעבד השחרעמוד
 ארי' שאגת בשו''ת ועיין כנ''ל' ולהתפלל לחזורא''צ
 וספיקא דרבנן רק מה''ת עיקר לתפלה דאין י''דסימן
 כנלע''ד.לקולא

~~
 אלא ספק הי' לא דשם יומא למשנה דמי

 לכן מאיר היתה הלבנה מאור רק ~לה היתהודאי
 תפלה כאן אבל אחרת תמיד מקריבין והיושרפוהו
 פטור לכן יום רק או ~לה היתה אם ספק והי'דרבנן
 כנ''ל. שניתלהתפ~ל

 לקח האיך קשה לכאורה טוב בדבר לסיים~~~~
 בעצמו הקב''ה שכתב הלוחות ושיברמשה

 ב~
 רשות

 שמיישב בלק פ' משה הישמח בהקדמתמהשי''ת'
 דלעתיד יתחשב לא ובגוים ישכון לבדד עם הןהקרא
 לא בודאי לבד' האומות את ישפוט הקב''האם

 בכלל ביחד האומות את ישפוט אם אבליתקיימו'
 העכו''ם חשכות את ידחה ישראל ז~ות ע''י אזישראל



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 זכיות רובויהי'
 ~יבט~

 נבנה וסברתו ~כו''ם חטאו
 ליישב קי"א סימן סוף בב''י מובא הרשב"א~מ"ש
 תוס' ~ל מהר"שקושי'

 בש~
 ונפל חולין של קופות

 ואינו מהם לאחדתרומה
 יוד~

 יש ובאחד נפל לאיזה
 לתוך תרומה אומר שאני מתירין התרומה לבטלכדי

 הר"ש והקשה ומותר' נפל לבטל כדי בהם שישהקופה
 שניהם נפלו אם הלא אומר' שאני הט~ם צריךלמה
 נימא הכא קופות השתי ומצטרפין לבטל כדי ישביחד

 נכנסו דשניהם התם דשאני הרשב"א ותי'דמצטרפין
 היו לא דתרוייהו ספקבגדר

 כ~
 הכא משא"כ לבטל

 שנית הקופה אין א"כ ב~צמו לבטל כדי באחדדיש
 קופה ~ם מצטרף~ אינו ספק בגדרנכנסת

 ש~
 יכול ולא

 שהם ישראל זה ומט~ם ולבטל'להצרף
 כו~

 צדיקים
 ב~דר נכנסין ואינם לבטל צריכים אין לבא ל~תידבפרט
 שאינו צדיק לפ~"ז ~כו"ם' ~ם מצטרפין אין לכןספק
 יותר מו~יל~מור

 הוא דגם כיון זכות לכף להכרי~
 ~ם מצטרף אין גמור צ~ק משא"כ ספק ב~רנכנס

 בגדר נכנס ואינו לבטל כדאי ב~צמו דהוא ישראלכלל
ספק

 ולה~
 יכול לא

 להכרי~
 ודו"ק. לזכות

~~~~
 כל את לזכות יכול הי' רבינו משה

 גמור צדיק הי' שהוא כיון אבל המרובים צדקותיו~"י ה~ו~
 יכול אינו להכי ישראל כלל ~ם להצטרף יכולאינו

להכרי~
 לך למשה הקב"ה אמר לכן ישראל כלל לזכות

 הלוחות שיבר לכן ישראל ~ם להצטרף ותוכלמגדולתך
 שיוכל כדי ישראל ~ם ~''ז בחטא משה נכנסא"כ

להכרי~
 מזכותו שירד בזה א"כ זכות' לכף ישראל את

 את ולזכות החטאים ולבטל ישראל ~ם להצטרףיכול
 ישראל. לטובת הלוחות שיבר שפיר ~"כ והבן'ישראל
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 הנה רב' וב~בוד רבה מאהבה

 ~ל תשובה החשוב' א~רתו קבלתי ה~ל"טב~ש"ק
 הדר"~ לפי שה~רםמכתב

 ש~ורר ב~נין שליט~א
 אםמ~כ"ה

 למשל אמ~ריקא לכאן ישראל מארץ נס~
 ואחר ד' ליל בלילה ~'ביום

 שנס~
 ראה ש~ות כמה

 להתפלל ורצו ד' יום באה כבר כי וחשב המזרחהאיר ~
 דכבר חשב כישחרית

 ג' יום של שחרית זמן הגי~
 ~ל שוב ונ~שה אחר דרך נס~ כי החמה שק~הואח''כ

 ואח''כ ד' ליום אור~'
 נס~

 הנץ ו~לה ש~ות איזה ~וד

 יום נ~שה ~תה רק כי וראה שנית יום ונ~שההחמה
 מחויבים האם ר~~עי יום של שחרית תפלת זמןרבי~י
 ראשונה פ~ם שהתפללו בש~ת ראו כי שניתלהתפלל
 שהתפללו כיון נימא או ד' ליום אור ~' ליל ~ודהי'

 הראשונה בתפלת יצא המזרח האיר הי' ראשונהבפ~ם
 שחרית להתפלל אין כי שנית להתפלל צריךואין

 בתפלתו יצא אם ספק מחמת אחד' ביוםפ~מים ש~
 הי' הראשונה תפלתו דבש~ת נימא אם אףהראשונה

 שחרית תפלת דיוצא נימא או ד' יום ולא ~' ליל~וד
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 ~חרית תפלת הזמן קודם ב~לה ~התפלל אףבדיעבד
 פעמים ב' ~חרית תפלת מתפללים אין כי ד''~ום
 בזמנו. ~לא ~התפלל אף אחדביום

~~~
 ה"א תפלה מהל' בפ"א הרמב"ם דעת

 ה' את ועבדתם ~נאמר יום בכל להתפלל ע~המצות
 ואמרו לבבכם בכל לעבדו ~נא' תפלה היא זוועבודה
 זמן לתפלה ואין תפלה זו ~בלב עבודה איזהחכמים
 קבוע זמן לתפלה אין דמה"ת כיון א"כ מה"תקבוע
 יוצא ד' ~ום אור ד' ב~ל ב~לה כ~התפלל אפילוא"כ
 תפלת הזמן קודם רא~ונה פעם ~התפלל אףמה"ת
 אחד ביום להתפלל איןה~חר

~~ 
 ופטור פעמים

 ~חרית. מתפלתבניד"ד

~~~~~~~~
 ה~יב ה' סי' מ"ע חלק המצות בספר

 ~תפלה בגמרא חכמים ביארו ~כבר ואמרע~ו
מדרבנן

 כמ"~
 קורא קרי בעל דברכות בפ"ג

 דק''~ מתפלל' ואינווברהמ''ז ק"~
 דאורייתא' ובהמ"ז

 ~מאריך י"ד סימן ~אג"א ~ו"ת ועי' דרבנןותפלה
 עיקר עכ"פ יהרהר קרי בעל הוא אם עכ"פ וכו''בזה

 וכל מה"ת עיקר לתפלה דאין ~''מ אלא י"חהתפלת
 בלבו מהרהר אינו הלכך מדרבנן אלא אינועצמו

מ~א"כ כל~
 ק"~

 בלבו' הכל את מהרהר דאורייתא ובהמ''ז
 תפלת התפלל ולא ~נאנס דמי ה~אג"א כתבועוד
 התפלל לא ספק התפלל ספק מסתפק ובמנחה~חרית
 צ~ך הי' הרמב"ם הרב דברי ולפי ומתפלל חוזר~אינו
 ~אינו בתפלה ספק בכל פסקו והם ולהתפלללחזור
 דרבנן. ~הוא מ~ום ע"כ ומתפללחוזר

 ספ''ד להרמב"ם דס"ל כיון לומר מקום~~~~
 תפלה ס"ל ולעולם ומתפלל חוזר דאינו ס"ל לכןלקולא
 ~ כן לומר א''אמה"ת'

 מה ידוע
 ~מחד~

 החוו"ד
 ס"ל ע~ה דבמצות ביו"ד ק"י סימן ~בסוףבהגהות
 בספק להתפלל צריך הי' א"כ לחומרא דספקלרמב''ם
 ~הביא פר"ח ועיין דרבנן' דתפלה א"ו ~ח~תהתפלל
 דס"ל י"ל מ''מ דא' תפלה דס''ל ~אפי' פ"ממספר

 חו~ר אין א"מ מה"ת תפלה דס''ל אףלהרמב''ם
 ספק מחמתומתפלל

 לחו~ די~
 ~זה לבטלה לברכה

 גדולאיסור
 אפי' יוצא הנ"ל מכל ודו"ק' עיי"~

 בלילה התפללאם
 כ"~

 רק יום ~הי' כ~התפלל
 לחזור אין ד' כיום ח~וב או ג' ביום הי' אםמסתפק
 ~ניתולהתפלל

 לחו~ די~
 לבטלה לברכה

 עיי''~
 ודו"ק

היטב.

~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
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~~~
 דאיתא

 במדר~
 ~לך נצבים פר~ת זו פר~ה

 יע~ה מה ~חרית תפלת התפלל ~לא מי רבינוילמדנו
 מענין אכתוב לכן תפלה בע~ן מיירי הלאוהת~ובה

 זצ"ל מוויז~ץ י~ראל אהבת בעל הה"צ ~ל תפלהזמן
 ערבית ולהתפלל יום מבעוד ~בת לקבל להתפלל~נהג
 צאת קודם מתפל~ם למה ~וא~ם ורביםביום'

 אצ~נו כי הגם מנחה' זמן ה~ע לא עדיין האהכוכבים
 מאד פ~וטהדבר

 להרהר ואין רבותינו מנהג הי' כן ~
 ומע~יהםאח~הם

 קוד~
 על ובנויים

 אד~
 הנגלה

 מפוזרים י~ראל ~היו בעת מקדם הימים הנהוהנסתר'
 עתים קבעו והצדיקים הגולהבארצות

 לקר"~
 ותפלה

 אצלם המקובל כפי אחד כל ~''ק ולמוצאילכ~סת
 לפונדק יהודים נתקבצו וכעת פה' פוצה ואיןמרבם
 למצב באנו וע"כ בידו תלמודו מביא אחד וכלאחד
 חדא בקהלה בערבוביא מ~תמ~ים וחו~ך אורא~ר
 ~לה כבר חדא ובקהלה יוםעוד

 וי~
 בזמנם חילוקים

 הרקיע בזהרי מזהירים הכוכבים אחד'בביהמ"ד
 העריב לא עדיין אחדוביהמ''ד

 ה~מ~
 לתפלת ומחכים

המנחה.

~~~
 להגאון כהן מנחת בספר בא~כות מבואר

 תכ"ח ב~נת אסמטרדם בק"ק ראב"ד כהןאברהם
 חיים' אלקים דברי ואלו אלו סק"ז' תפ''א סי'ב~"ע
 לברר רק ~כוונתי מודעה מוסרוהנני

 לאנ"~
 אנ~י

 בקיוםוויזניץ
 מנה~

 וי~מח עינינו ~יראו רבותיהם
 פתי ומי מנהג האנ~ים ~י~נו כוונתינו ואיןלבינו'
 בין רא~ו~יכניס

 גדו~ מנה~
 דכולם י~ראל ומאורי



~~~~ ~~~~~~~~~~~~ם
 מפי אחד מרועה כלם קו~הם רצון ועושיםקדושים
 הקב"ה שעתיד ושמש במאור כמ"ש המעשים כלאדון
 וכל בי~הם יושב ויהיה לע"ל לצדיקים מחוללעשות
 שכ"א והכוונה זה אלקינו הנה באצבעו מראהאחד
 הצדיקים וכל זה אלקינו הנה ואמר באצבעומראה
 צדיק לכל אשר השי"ת עובד ג"כ ביתו גם כירואים
 ה'' את לעבוד איך בקודש דרכו משמים מראיםוצ~ק
 להצדיק גם אשר לדעת שצ~ך העצהאלא

 גם אחר בדרךשמתנהג
 ז~

 שלום יהי' ועי''ז ה' דרך
 ישראל.על

~~~~
 מן לו שהראו כמו לדרכו הלך ~עקב פי'

 פי' ובזה לו' שהראה השי"ת מעבודת זז ולאהשמים
 ראה יעקב אה~ך טובו מה להושע"ר פ~םהייטב
 מתפל~ם דאין זה כנגד זה מכוו~ם פתחיהםשאין
 וצדיק מעריב מתפלל אחד צדיק אחד'בזמן

 עיקר כי ישראל בין שלום יהי' ואז מנחה עודמתפלל הש~
 שראה רביה"ק אמר וככה ישראל בין השלוםהוא

מנה~
 הקדושים אבותיו מנהג לשנות רצה ולא צ~קים

 גדול יום בעוד שב''ק ולקבל להתפלל קדמו~םומנהג
 אל מחול להוסיף מאוד עד וקדוש גדול דברוהי'

 רב כ"ז ברכות כמ"שהקודש
 צ~

 שבת מערב שבת של
 שבת של אדם מתפלל שמואל אמר נחמן רבדאמר
 כוותי'' והלכתא הכוס על קדושה ואומר שבתבערב
 ולא יק~ם שלא ובלבד אמרינן הא דרב ד"הוברש"י
 מיד. השבת ע~ושמקבל מיי~ הכא אבל השבת ע~ו מקבל כשאינו וי"ליאחר

 דדוקא ז"ל מה~"א הגאון בשם הב"י~~~~
 אכילת א~ל לפסח דאיתקש משתחשך הוא מצהאכילת
 להלכה נפסק וכן הזמן בזה אפי' לאכול יכולשבת
 ער~ית להתפלל מק~מין דבעש"ק רס"ז סי'בש''ע
 להד~ק יכול המנחה ובפלג החול ימות מבשאריותר
 והרמ"א מיד יאכל ולא ערבית בתפלת שבת ולקבלהנר
 ולמעלה המנחה ובפלג בכשם דבאגור הביאבד"מ
 שעות ב' מר"יולדעת

 קו~
 י"ב חלק שהוא ה~לה

 דתוספת דומיא שעות כ"ד שהם השבת יוםמכל
 ~שנה. י"ב חלק יום ל'שביעית

~~
 יותר ערבית להתפלל ומקדימין כתב בלבוש

 החול ימותמבשאר
 כ~

 מיד הקודש אל מחול להוסיף
 שבת. ולקבל להד~ק יכול המנחה פלגבה~ע

~~
 שבת לקבל יזהר כתב ה' כלל אדם חיי בספר

 מן שעות ב' לקבל שמחמיר ומי ולמעלה המנחהמפלג
 המ"ב כתב וכן לו' יאמר קדוש ה~לה קודםהיום

 עכ"פ או שעה חצי ממלאכה עצמו ופרשהמחמיר
 שקיעה"ח קודם שעהש~ש

 אש~
 שיטת ידי דיוצא לו

 בכל נהגו שהעולם החיים כף כתוב וכן הראשו~םכל
 ורב גאון שרירא רבינו הגאו~ם כדעת ישראלג~לות
 צ"ו סי' אלשקר ומהר"ם גאון נסים ורבינו גאוןהאי

 והרא"ש ה~"ף להרמב"ם זה דין יחס חביבומהר''ל
 שקול דמחלוקת תימא ואפי' כהגאו~ם דקי"לומשמע
 דביה"ש הגר"א האריך וכן המנהג' לבטל בידינואין

 הארץ' על נראה שאין אחר השקיעה בתחילתמתחיל
 הפמ"ג וכ"כ כלה לקראת ונצא בואו שלה"ק' כתובוכן

 המחבר יום מבעוד להתחיל בנימין גבול בס'רס"ח
 שלום כמשמרת גם כהגאו~ם למעשה כר"תפוסק

 הה"ק וכן יום מבעוד שבת לקבל נהגהבעש"ט ~
 חצות. אחר עוד שבת קיבלמלעכוויטש

 ש~ט"א מאבוב הה"צ נהג~~ן
 ~זצ"ל~

 שחותנו
 בעלהק'

 דב~
 בעש"ק דלק ואח"כ מ~ה התפלל חיים

 בעוד שבת קבלת להתפלל התחיל ותומ''י חנוכהנר
 ועשה השלחן ערך ערבית תפלת אח"כ וכן~ גדולהיום
 וכן הכוס' תוך השמש וזרחה יום בעוד פיו עלקידוש
 בימות מקאמארנע אייזיק יצחק ר' הה"ק כמ"פנהג

 קבלת באמצע החסידים באו כמ"פ במוקדםהחמה
 בספר כתוב וכן מנחה תפלת זמן קודם עודשבת
 שמתפל~ם מקומות יש כן מהקאמארנע השםמעשה
 ה~לה קודם שעות הרבה החמהבימות

 ואש~
 להם

 וזכה בעש''ק שמקדש שהתפלל צדיק וישולנשמתם
 קברו על עמד עש"קשבכל

 עמו~
 השמים עד דנהורא

 רנ''ו סי' ~שלה"ט מרחוק העמוד רואים הראותוזכי

ס"א~
 יסוד בספר וכן

 עו~
 נוהג הי' חי' נפש בעל

 פע''א הי' וכן ~ול היום בעוד עש"ק ולהתפלללקבל
 והרב במאוחר המקוה מן מסאטמאר הק' רבינוכשבא
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 שבת קבלת תפלת אחר מביה"כ בא וויזניץמחסידי
 להמשמש ומסר מקלו מיד ולקח שבת גוט להרביואמר
 עה''פ ואתחנן לב ייטב בספה"ק ו~ין לביתו'להו~כו
 את שמור הלשון זה מה לקדשו השבת יום אתשמור
 השבת את שעושה שבת יום את לעשות השבתיום

 לשבת. מעש"ק הרבה ומוסיף יוםמבעוד

~~~~~
 ששתה אדה"ר חטא מיושב זה מנהג דלפי

 יום מבעוד קידוש ועשה בעש"ק יום מבעוד קידושיין
 יום מבעוד קידוש יין ששתה מה לחטא חשובולא
 מבעוד השבת יום לקדש וגורם מקודם השבתועשה
 חטא ולא הגאולה ומקרב אדה"ר חטא על לכפריום

 לחזק בזה ודי יום' דיש כר"מ מביום יין ששתהאדה"ר
 לענ"ד. ישראל קהלותמנהג

~~~~~
 מו"ר דודי מכ"ק נתן שארית בספר

 הי' מאיר ר' של בתורתו הי"ד סאנסלו' אב"דהגה"צ
 ממה מאיר ר' שינה למה ותמהו חושים דן ובןכתוב
 יודא זכרון בעל יהודה ר' הגאון וכתב בתורתנודכתיב
 העוסק שכל בסנהדרין דס"ל לשיטתו אזלדר"מ
 האדם אותם יעשה אשר דכתיב ככה"ג ה"הבתורה
 אפי' משמע האדםתיבת

 נכ~
 תנאי דפ~גי איתא ועוד

 גפן הדעת דעץ מאיר ר' וסובר אדה"ר יחטאבמה
 לעבדה לאדם ונתנה ענבים שסחטה חטאה וחוההי'

 היין על ויקדש השבת על אדם שנצטווה מכאןולשמרה
 של חטא והוא השבת על ומת"ק היין עלויקדש
 אמרינן בשבת ס"ל מאיר ור' ה~לה עדהמת''ק
 מפסח ק"ו ודרש כפנוים שיהיו הלוחות שברדמשה
 טעמים. ב' והביא אחת' מצוהדהוא

~~~~~
 יקבלו שלא כדי דשיברם הב' לטעם

 עונש יקבלו לא ממילא הם העגל על גדולעונש
 שכפה הגמ' פי' האלגזי לאורייתא רבהדמודעה
 הששי יום בראשית במעשה דכ~ב ממאי ההרע~הם
 קאי הששי יום אי תינח הוא התורה ק~ת עלדקאי
 על מחול דמוסיפין קאי אי אבל התורה קבלתעל

 ואינו בכפי' התורה קבלת דהי' דרשינן לא אזהקודש
 הלוחות שיבר להכי דורש שבת בגמ' הי' דאנוסיןמוכח
 ככפי'. ~ן שיהא ולא ק"ודדרש

~~~~~
 ישראל אהבת מבעל קדישא סבא בספר

 דמוסיפין הששי מביום ונשמע ישראל' מנהגיבע~ן
 מביום דנשמע ס"ל מאיר ר' וא"כ הקודש אלמחול
 אדם חטא לא וא"כ הקודש על מחול דמוסיפיןהששי
 מחול להוסיף יום מבעוד היין על קידש דעשההראשון
 כמנהג שנהגו הצדיקים ככל עצמו דנהג הקודשעל

 בתורה לעסוק יכול נכרי דסבר מאיר ר' וא"כוויז~ץ
 מקדש הי' ואדם מחול דמוסיפין לר"מ ס"ל~א"כ
 של בתורתו כתוב ושפיר אדם חטא ולא יוםמבעוד
 דן ובן וכן אדם חטא דלא באלף אור כתנותר"מ
 נפש השבעים את הש~ם דהקב''החושים

~ 
 חטא לא

 צריך אין השבעים את הקב"ה כשלומד אם א"כאדם
לכתוב

 וב~
 לכתוב יוכל השב~ם הש~ם הקב''ה כי דן

 מוסיפין לר"מ דס''ל זה מכל נשמע עכ"פ דןובן
 על הקידוש דעשה אדם חטא ולא הקודש אלמחול
 הרבה נהגו לכן המנחה פלג קודם יום מבעודה~ן

 הקודש אל מחול להוסיףצ~קים
 כ~

 שתיית יחשב שלא
 ביום השבת וקבל ו' ביום קידוש לאדם חטאיין

 הנ"ל.כהצדיקים

 רוצים היו צדיקים~~~~
 ש~

 אדה"ר חטא יחשב
 הגלות עיקר כן במהרה הגאולה יתקרב ממילאלחטא
 נהגו ושפיר אד''ר חטא משוםהיא

 ה~
 דלעיל צ~קים

 חטא אדה"ר חטא יהא שלא ביום ולהתפלללקבץ
 בס"ד. היטב ודו"ק הגאולה לקרבויגרמו
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 אתמול הנה וידידות' מאהבה

ב~~
 האיך ספקו והציע חו"כ' שמחת אצל פגשתיו

 תורה בספר המדרש בבית קראו רב זמן זה באםהדין'
 שנתנו בס"ת לקרות הקהל רוצים ועתה ראובן'של

 טוען הישן הס"ת של והבע"ב לביהמ"ד'מחדש
 להקהל רשות ואין בו' לקרות חזקה לו יש שלוס"ת
 טוע~ם הקהל אנשי אבללשנות'

~ 
 יש הישן הס"ת זה

 לקרות' נכון אין ~עות לכמה אשר אותיותבו
 רוצים לכן ביותר נאה החדש אבל כשר' ל~נאאמנם
 בזיון בזה שייך האם החדש' בהס"ת דוקאשיקראו
 בזיון בד~כא אפי' חזקה ~ן שייך לא אוהתורה'
להתורה.

~~~
 מצינ~ בזיון בע~ן

 שהביא וגוש' כד~מם בדבר
 הפת שיכסה ס"ט רע''א סימן או"ח בש"עהט~ר
 היין' על שמקדשבשעה

 ש~
 בושתו הפת יראה

 כוונת מפרש הטור אמנם בדומ"ם' בזיוןדשייך ה~
 ומסביר גוש' בדבר ~ייך בושת ע~ן מההירושלמי
 ראוי גפן' קודם בקרא מוקדם דפת כיוןהטור'

 כמו הוה קודם' הגפן דמקדים וכיון בברכה'להק~מו
 לה~ הקרא' נגד דעושה לת~ה"קביוש

 הפת מכסין
 כ~ קידוש'קודם

 פת. ~כא כאלו נראה שיהא

 ספר באיזה~~~~~~
 לה~

 לכסות נוה~ן הרבה
 יראה שלא דר''ת תפי~ן שלוקח קודם דרש"יתפי~ן
 די''א צ''ע לדעתי אבל ע~ו. מבר~ן דאין בושתוהר"ת
 שבירך הברכה עם ויוצא דר"ת תפי~ן על מברכיןדאין

 על כשמברך לכוון דנכון האא"ק כתב ולכן רש"י'על
 להסמיך נכון לכן דר"ת' תפי~ן על גם דרש"יהתפי~ן
 באותו ולה~חן דרש"י' תפי~ן לחליצת תיכףה~חתן
 בנתיים דתפלה ע''ז שפקפקו ויש דרש"י' שה~חחדר
 בשם ~אוח"ו הפסקהוה

 מהרש"ק~
 הפסיד לא מ"מ

 דרש"י תפילין לכסות שלא נכון אדרבה ולפי"זבכוונתו.
 אתרוייהו. קאידהברכה

 להיפך נאמר לר"ת' ביוש דשייך ~מא~~~
 תראה לא שרש''י כ~ דרש"י' תפי~ן ~לסלק לכסותיש דלה~

 בר''ה כמ"ש הר"ת' על מברכין דאין ר"ת' שלביוש

~דף
 מעו~ כ"ג~

 לבנה' של פ~מתה חמה ראתה לא
 לא על קאי במרומיו שלום ועושה במהרש"אועיי"ש
 של פ~מתה חמהראתה

 לבנ~
 דעתה תחלש שלא

 בפ~
 ע~ו' מבר~ן שאין ר"ת של חולשת רש"י תראהשלא כ~ רש"י של תפי~ן ~לסלק לכס~ת נכ~ן ה"נהחמה'
 וד~"ק. הנ"ל ספר סברתלפי

~~
 אמנם גוש. בדבר ביוש ענין נאמר אי שייך זה

 המשכן את והקמות הקרא על בירושלמימצינו
 ~תן שזכה קרש אלא לקרשים' משפט יש ~כיכמשפטו
 במה~"ל כתב מהא"ט לעולם' בצפון ינתןבצפון

 סדר לראות כדי הסוכה מחיצות מסמן הי'שמהר"ש
 ה~ לשנה' משנה ישנה שלאעמידתן

 בדומם דשייך
 רבא' קידושא בה דיש בס"ת וכ"ש וכבוד. בזיוןע~ן
 באו"ח מצינווכן

 ~ס"ח~
 הביא ציצית' לענין

 בט~ת סימן לעשות שנהגו שיש שלה"ק בשםהמג''א
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 הירושלמי מטעם כן' לעולם יהיו לפניו ציציתשאותן
הנ''ל.

~~~
 תר''ל בסימן ע''ז' חולק יעקב בכורי דבספר

 דבשלמא הנ''ל להירושלמי דומה דאינו ט''ז'ס''ק
 נשחטין דק''ק יותר' קדושה יש צפון דבצדב~רשים
 קדושה יש דרום בצד וכן בצפון' ושלחן דוקא'בצפון
 אבל מקדושה' מורידין אין לכן בדרום' שמנורהיתירה
 יותר אחת לצד קדושה אין הסוכה וברוחותבציצית

 לסמן. מ~פידין אין לכןמלחברתה

~~~~
 יש שפיר הורדה כשיש דעכ''פ מזה

 א''כ ובזיון' הכבוד מפני ודומם בגוש אפילולה~פיד
 הורדה ע~ן בודאי זה בו לקרות לפסוקבס''ת

 ~תורה. בזיון שפיר ושייךמקדושה'

~~~~
 דידן. בנידן שייך אם חזקה ענין נחזה

 חזקה נעשה האיך ~עות' כמה יש חזקה בדיןהנה
 חו''מ בש''ע הרמ''א הנה דוקא' הלזה בהס''תלקרות

 בספר שיקראו ש~חזיק דיחיד הביא בסופו קמ''טסימן
 ס''ת לצבור היה בשלו כשקראו אם בצבור' שלותורה
 לשנות אסורים הס''ת' בזה דוקא וקראו ג''כ'אחרת
דזה

 מק~
 אחרת ס''ת אז לצבור הי' לא אם אבל חזקה.

 אחרת ברירה להצבור היה דלא כלל חזקה מקרילא
 בזה. קראולהכי

 קמ''ט בסימן שם בנתיבות~~~~
 ס~~

 חזקה מ''ט'
 ולא הצבור בהסכמת שהי' שטוען ר''ל טענה עמהשיש

 הי' לא בהס''ת קורין כשהיו אם ~דע יש א"כבאקראי
 אבל אחר' ס''ת להם היה אפי' או אחר' ס''תלהקהל
 בזה א''כ האיש. זה של בס''ת שיקראו הס~מוהקהל
 לשנות. ואסור חזקה לו דיש להרמ''א ס''להאופן

~~~~~
 מובא

 במג''~
 מ''ה ס''ק קנ''ג סימן

 ס''ת להם היו דלא~ון
 ר~

 הקהל הסכימו ולא זאת'
 מרובה זמן שקראו אף הספר' בזה לקרותמתחילה

 ס''ת ב' קנו ואח''כ הלזה'בס''ת
 לס''ת חזקה אין לה~

 לקרות ה~הל דהסכימו לומר טענה עמו דאיןהראשון'
 בסוס''י כהרמ''א דס''ל לכאורה משמע הס''ת'בזה

 שנרשם כמו לא מחלוקת' כאן ואין בחו''מ.קמ''ט
 זאב בנימין הרב על חולק דהרמ''א שם'בהרמ''א
 קנ''ג. סי' הנ''ל במג''אהמובא

~~~~~~
 והרמ''א חזקה. כאן אין דבסתם נשמע

 אמת מהרב וכ''נ קפ''ב' בסימן זאב בנימין כהרבס''ל
 בנידן כאן גריעותא עוד ויש חז~ה. כאן דאין~עקב
 דכשר אף אותיות' איזה בכתיבת חסרון קצת דישדידן

 לומר שייך ובודאי בזה מפקפקים יש מ''ממדינא'
 משפט חושן השלחן ערוך ו~' חזקה טענת כאןדאין
 ודו''ק. כ''ב אות קמ''טסימן

~~~~
 ס''ת ~דושת כבוד ולמען השלום' למען נ''ל

 בשנה' שתים או פעם הלזה' בס''ת גם לקרותיקבעו
 החול בימותוגם

 כ~
 פסול כס''ת נראה יהא שלא

 באסיפת חמד שדה בספר באריכות ו~' אותו'שגנזו
 ח'. בחלק ח' עמוד א' סימן במצות בחזקהדינים

~~~~~
 חזקה' ספק כאן דיש ~''ל כיון מזה לנו

 לס"ת גם כבוד יחלקו התורה בזיון ~די יבא שלאוכדי

 סימן א' חלק משפט חושן השלחן ערוך וראההזה'
 ודו''ק. ~י''ש כ''ב אותקמ''ט

~~~~~ 
 יותר להא~ך

 למועד חזון ועוד בזה' ו~

~
 ה~לה. כחצות בא כבר
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 ואבוא מכתבו' קבלתי מאהבה'~~~~~~~~
 חז"ל דברי לקיים לכה"פ לו ולהשיב מבוקשולקיים
 מיהאנקט

 בס"ד. דבר חצי על ואשיב בידך' פל~

~~
 בהגבהתו הס"ת לסבב שינהגו לעורר שרוצה

 ~מינו ימין' בצד להתחיל הצדדין' לכל קריה''ת'אחר
 סימן באו"ח כמבואר למזרח' לצפון למערבלדרום
 הסכמה קבל וכבר ובבא"ש. ט' ס"ק במ"ב ושםקל"ד
ע"ז

 גדו~ מש~
 להס~ם הקטן אותי גם וביקש הדור'

 המנהג. זהעל

~~~
 שהמקיים רוצה ממכתבו מבין שא~ כפי

 ימין ובדרך הצדדין לכל בידו הס"ת יסבב הגבה'מצות
 לא באמת ימין' לצד יהא פינה דכל ז"לכמאמרם
ראיתי

 גדו~
 לדרום' הס"ת שיסובבו דו~נו וצדיקי

 מנהג לחזק הע~' דעתי לכן מזרח' צפוןמעריב'

העו~
 לנהוג שרוצה כמו הצדדין' לכל ממש לסבב שלא

 שבספר הכתב להראות המקור ראשית' נ"י'כמ"ה
 סי"ד י"ד פרק סופ~ם במסכת העם' לכלתורה
ומראה

 פ~
 בהגהות ועי' לעם' כתיבתו

 מרד~
 סוף

 מראה היה הס"ת' מגביה כשהיה מהר"ם קטנות'הל'
 לעם.הכתיבה

 דס"ל דמשמע בהב"ת' קל''ד בסימן בב"ח~~~~
למהר"ם

 דאחו~
 ודלא פ~ו' נגד שיהא צ~ך הכתב

 בלשונו שנקט כמו המגביה' כלפי שהכתב שלנו'כמנהג
 ופ~מתה חוץ' כלפי דהחלק סי"ג י' שערהשע''א
 בזה' הרמב"ן דברי שהביא בב"ח ו~י''ש פ~ו'כלפי
 נהגו דעכשיוומסיים

 שפ~
 הכתב

 כנ~
 המגביה

~ 
 אז

 נמי דבכך וס"ל הג~לה' בשעת הס"ת להפךא"צ
 מראהשפיר

 פ~
 וישר נכון ההגבה' בשעת סובבים שאין דמנה~נומזה ה~ עכ"ל' לשנות ואין לכל' כתיבתו

 וחידוש הב"ח. כמ"ש לשנותואין
 בעי~

 על
 זה. כל ~הם שנעלם~ו~ם ת~ ה~

~~~~
 הכתב הס''ת' דמגביה משמע מכתבו לפי

שלו
 נ~

 פ~ו
 כנהו~

 הצדדים' לכל יסבב אם יועיל ומה
 החלק וצד למערב' או לצדדין בהס''ת יסבב אםאדרבה
 של הכתב לראות מציאות יש האיך העם' כלפייהיה
 נראה לא מזה חוץ חוץ' כלפי הוי החלק צד הלאהס"ת
 אחד כל רק הצד~ן' לכל הס"ת שיסובבו פוסקבשום
 הכתב. להעם להראותכותב

~~~~
 שכותב סופרים' מסכת בלשון דייקת כד

 ומראהבזה''ל
 פ~

 ~מינו העומדים לעם כתובתו
 כתבו הכ"כ עכ"ל ולאח~ו לפ~ו ומחזירולשמאלו
 ואח"כ ~מינו קודם דנקטו הרי ובשא"פ'בש"ע

 שיטתו ולפי ולאח~ו' לפ~ו מזכיר אח"כ ורקלשמאלו'
 מזרח עד הולך הימין ובדרך ~מין רק לסובביש

 לפ~ו.בחזרה

~~~
 סק"ט' קל"ד בסימן מהמ"ב שהביא מהראי'

 נ"י מע"כ כמ''ש הצד~ן לכל לסובב כלל ראי'אין
 מסיק לא אבל לדרום ממזרח שיקיף רק כותבהוא
 הס"ת כשמגביה ג"כ כוונתו ע"כ הצדדין' לכלומשם
 לצד ואח"כ ימין לצד בידו הס''תיסובב

 שמא~
 וממילא

 לכל יסובב דמשם לא אבל להתיבה' דרום ימין צדהוה
 ג"כ יראה שמאל לצד הס"ת שהראה ואחרהצד~ן'



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 מנגד הס"ת שימשיך באופן ולאחריו' לפ~ולהעומדים
פ~ו

 כ~
 ולפ~ו' מאחו~ו העומדים גם הכתב שיראה

 לש"ת בהקפות כמו הצד~ם לכל יסובב לאאבל
וכדומה.

~~~
 לסובב כוונתו דאין לומר יש שבע באר בדברי

לגמ~
 ~ כלום' מהני לא כי רוחות' מד'

 החלק צד
 המשל שהביא או כלום' לראות יכו~ם ואינם העםכלפי
 היה ואז הנ''ל בב''ח שהביא מהר"ם שנהג מהלפי

 שם כנראה העם כלפי והכתב הס"ת להפךנוהגים
 ממזרח ס"ת ב~גבהת הבא"ש דמ"ש י"ל אומלשונו'
 שיעמוד כוונתו לצפון' וממערב למערב ומדרוםלדרום
 אבל רוחות' לג' הס"ת עם ויהפך במקומו הגבההבעל
 ודו"ק' בחזרה מזרחית לצד שי~ע עד סיבוב יעשהלא
 בספרועיין

 שע~
 ומגביה וז"ל סי"ג י' בשער אפרים

 והולך חוץ' כלפי והחלק פניו כלפי ופ~מתההס"ת
 ומחזירה עמידתו' במקום הפתוח הס"ת עםסובב
 וכו' לראות הכל שיוכלו בנחת ולאחריולפ~ו

 ה~
 דרק

 ודו"ק. ומזרח מערב לאנשי להראות מז~רבסוף

~~~~~~~
 בהגהות

 שע~
 מאדמו"ר סקי"ד ח~ם

 שיש ושא"ס' המטה קצה בעה"מ זצ"ל ממאדהגאון
לעורר

 ה~
 פו~ם ואינם בחפזון להגבה שהולכים אנשים

 שום אין אבל בהכתב' להביט העם שיוכלו בנחתלסובב

 ממזרח זה' אחר זה הצדדים לכל בהס"ת לסובבשיטה
 למזרח ולבסוף לצפון ואח''כ למערב ומשםלדרום

 להגביה כעת שנוה~ן כמו לנהוג צ~כים רקלמקומו'
 לשמאל ואח"כ לדרום' ~מין ממקומו להראותהס"ת
 מזרח שאנשי כדי לצד~ן הס"ת ימשך ואח"כלצפון
 הס"ת. של בהכתב להביט יוכלוומערב

~~~~~~
 יקיף הס"ת שמגביה בשעת ~ יותר

 ואח"כ צפון' שמאל לצד ואח''כ דרום' ימיןלצד
 לעומ~ם טוב למעלה הס"ת ומגביה במקומוכשעומד
 ג"כ שיראוקצת יצ~ ולבסוף מהס"ת כתב לראות יכו~ם מע~בבצד

 פ~
 ודו"ק. מזרח

~~~~~
 מנהגינו' לשנות דאין הב"ח מסיים

 בזה להאריךולמותר
~ 

 וגדולי צדיקי כל נוה~ם כן
 למעשה להלכה בזה השיטות שביארתי וכמודו~נו
 בזה העולם מנהג היטיב ישבתי ולדעתי בס"ד.כנ"ל
 היטיב. ודו"ק למעשהלהלכה

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 ו~~~~~ ~~ו~~ ~~ו~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ו~~~~~ו~
~~~~ 

 ו~~~
~~~~~~~ 

~~~ ~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~
 אפתח ראשית ב"ה' לביתי באתי העבר

 אברהם ר' להרב תשובה כתבתי אתמול ביוםבד"ת'
 ~ ~רוש~ם' נ''יהופמאן

 להסכים אותי ביקש מאוד
עם

 ת~ ה~
 פאדווע והרב וואזנער הרב גדו~ם

 ~ס"ת להגביה שהולך דמי ~ושנה עטרהלהחזיר
 נגד התיבה אצל דעומד ביהמ"ד רוחות לד'יסובבנה

 ויקיף ~מין' לעשותו יש פינות דכל ~מינו ויקיףמזרח'
 בחזרה' למזרח לצפון למערב ומשם לדרוםממזרח



~~~~ ~~~~~~~~~~~~ם~
 העולם לכל הכתב להראות הדין לקיים כדי ימינו'בדרך
 כן. לעשות בשמחה הסכימו והם הצדדין'בכל

 אהי' אני עכ''פ אז אסכים דאם חשבתי~~~~
 ימין' דרך הצדדין לכל ולהקיף ההגבה לעשותמוכרח
 הוא קשה' דבר שהוא ממהוחוץ

 נ~
 אצל שראיתי מה

 הם אעשה מה אבל כן' עשו שלא הק'רבותינו
הסכימו.

~~~~
 ומשאר ברורה ממשנה ראיות הביא השואל

 אבל כן' לעשות לדעתו שבע באר שו''תפוסקים
 הרבנים ודעת השואל דעת ולדחות לכתובהתחלתי
 הספר להגביה מעולם מנהגינו ולהחזיק הנ''ל'הגאונים
 שהביא הראיות ודחיתי כנהוג' ולשמאל לימיןולפנות
 כעת. להאריך פנאי לי ואיןהשואל

~~~
 ס''ד הי' כי העיקר

~ 
 או''ח בב''ח מצאתי

 בכל בהס''ת סבוב המהר''ם כי שהביא קל''דסימן
 שם וכתב הס''ת' של כתב להעולם להראותהצדדין

 חוץ כלפי הס''ת של שהכתב מיירי דמהר''םהב''ח'
 פניו' נגד הם שהכתב נוהגים אנן אבל מהר''ם'סבב ולה~ הכתב' העולם רואים אז בהס''ת כשמסובבולהכי
 הלא סובב אם מועיל מה א''כ חוץ' כלפי החלקוצד
 והכתב מנהגינו' לשנות דאין הב''ח ומסיים רואה'אין
 פניו. כלפייהי'

 יקיף שההגבה שהביא סופרים ממס' הבאתי~~ן
 אני ותמה בש''ע' מבואר וכן כמנהגינו' ולשמאללימין
 הניעל

 גדו~
 דהעיקר וסיימתי בזה. הר~שו שלא הדור

 לשנות. ואיןכמנהגינו

 ~~ו~~~~ ~~~~~ ו~~~~~ ~~~~~~~ ~~ו~~~~~

 ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~ו~ו~~~~~

 ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ו~~~
~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~~~~ ~~ו~~~

~~~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~ן
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ו~~~ ~~ו~~ ~~~ו~ ~~~~~~~ו~~~~~

~~~~
 ס''ת טלטול ענין של בירורו היום שקבלתי

 שו''ת מספרי לו לציין אמרתי למקום'ממקום
 סימן הלכות פסקי לקיצור בהשמטות ששי חלקשלום דב~

 האבל. לבית ס''ת להביא מותר אופן באיזה וז''לת~נ.
 וכדומה' בארגז תורה להספר מקום מכין אםתשובה.
 ~א''ר ביום' בו אפילו להביאמותר

 ומג''א~
 שם וישאר

 בו שקורא היום קודם הס''ת יביא או יומים' אויום

~א''ז~
 בהקא''ר להביאו ונכון קל''ה' בסימן הרמ''א

 חיים בספר ראה הכבוד. מפני ברה''ר נראה יהאשלא
 שצריכין האומרים ידי לצאת רוצה ואם למ''ש.וברכה

 יום באותו שם שיתפללו עצה לו יש ג''פ'לקרוא
 בו יקראו ממילא מנינים ג' ולעשות בתורה'שקוראין
ג''פ.

~~~
 תענית באסתר להלכה' נפסק זה' סמך

 בהפעקטאר''י מנחה ולהתפלל להקדים שרצההעל''ט
 ב' ומתפללים אנשים' כחמשים שם עובדיםאשר

 עוד אותו ויביאו להס''ת' בארגז מקום שיקבעומנינים'
 תפלות זמני וכשיגיע הס''ת' בה ויניחו צהריםקודם
 אחר הס''ת ויניחו בו' לקרות הס''ת משםיקחו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

ם~

 הס"ת יחזירו המחרת וביום להארגז' בחזרההקריאה
 יש בודאי אנשים דחמ~ים י"ל כי לביהמ"ד'למקומה
 כנלענ"ד. ודו"ק חשוב לאדםלצרפם

~~~~
 חיים דברי מבעל שהביא מהמעשה להקשות

 לחדרו' מביהמ"ד הס"ת להביא לעצמו להקל רצהשלא
 צריכים והיו בחדרו להס"ת קבוע מקום היה לאשם
 ארגז שקבעו ב~ד"ד אבל לביהמ"ד' להחזירומיד

 רבים' לצורך להקל יש וכו' אחד יום שם וישארלהס''ת
 ח"ו. אפרים ברבבות באריכות ועייןודו"ק.

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ 

~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~ו~~~~~~~
~~~~~ 

 ~~ ~~~ו~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ו~ ~~~~ ו~ו~~ ~~ ~~~~~~ ~~ו~~~
~~~~~

 ו~ו~
 ~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ו~~~ ~~~~~

~~~~~ .~~~~~~~~ 

~~~~~~~~
 מדרשך' בבית דיעות החלוקי ע"ד

 ורוצים החול בימות להתפלל חשוב אדם בא אםהענין
 ואח"כ ראשון הכהן יעלה אם אבל ע~' לו~תן

 לביהמ"ד הפסד ויגרום ע~' חשובים להאנשים י~עלא הל~
 לקרוא דיכול אומרים יש מרובים' הוצאותיואשר
 ~ חולקים' ויש כהן' במחילת או במקוםישראל

 אביך
 הכהן' במקום החשוב האדם את לקרוא נהגהה"צ
 בזה. דעתי לשמוע אתהורוצה

~~~
 מ"ו' סימן חאו"ח מהרש"ג בתשובות עיין

 להכנסה המצות שמוכריןבמקום
 להקה~

 יכול אי
 דאינו המהרש"ג וכתב הכהן' במקום ישראללקרוא
 ~ זה' בדבר להשיביכול

 לרבים הנוגע ע~ן הוא
 של להרב שייך והוא מחלוקת לגרום ויוכלמישראל
 הביהמ"ד.אותו

~~~
 ולכאן' לכאן דיעות דיש באחרו~ם לעיין

 בקיצור. דעתי לך אכתוב הדיעות להשקיט כדימ"מ
 מהרי''א בשו"ת ~' ולכאן' לכאן דיעות ישהנה

 ע"מ המצות למכור להתיר שכתב מ"ה סימןחאו"ח

 משם יצאשהכהן
 וימחו~

 והכנסה' הוצאה לו ~תנו
 ל"ז ס''ק קכ"ח בסימן הש"ע על רב''פ בהגהותוכ''כ
 אחר לקרות מותר מוחל הכהן דאם הטו"זעל

במקומו.

 דיכול בפירוש שכתב קכ"ח סימן הרב ש"ע~~~~
 שכתוב דמה לפ~ו לקרות ~שראל רשות ~תןהכהן

 הכה~ם בקדושת התלויים בדברים רק זהוקדשתו'
 כבוד אבל וכו' גרושה ו~שא קדושתו לחלל רשאישאינו
 לפיכך הוא הגוף הנאת זה כבוד ראשון לעלותהכהונה
 ~שראל ~תנו ורשאי כבודם למחולבידם

~ 
 רצונו זה

 טוב יותר לחוץ יצא למה שמחל ובאופן כבודו'וזה
 יהי' וזה כהן' במחילת יעמוד ויאמ~ו בביהמ"דשישאר
 לכבוד.לו

~~~~~ 
 אפילו ישראל שיעלה נהג זצ"ל אביו גם

 מנהגו לחזק כאן אביא לכן שימחול' הכהן שאללא
 לביהמ''ד. הפסד דישבפרט



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 שכותב נ"ט סימן ח''ד אלעזר מנחת בשו"ת
 זי"ע מזי~טשוב מהרי"א הקדוש הרב בשםדשמע
 ת"ח חשוב לאדם לקרוא שלו בביהמ''ד דרכו ג''כדהי'
 וה~ד שם' כה~ם כשהיו גם הכהן במקוםישראל
 בביהמ"ד זה ראשון' יעלה שהכהן וקדשתו כיטעמו
 וכל לשלם הקהל על מוטל ההוצאות שכל הקהלשל
 בביהמ"ד משא"כ בביהמ"ד' חלק לו יש מישראלאחד
 להרבי שייך שהביהמ"ד האדמו~"ם אצל כמו יחידשל

 מהכהן בקש מי הרבי' על מוטל ההוצאות וכללהיחיד
 מה הע~ות את ולקחת להתפלל שלו לביהמ"דשיבא
 נהגו לא ר~ם כי הגם חשו~ם לאורחים לכבדשצריך

 מנהגו ~ישב יש מילתא אמר רבא גברא אמנםכן'
 מעצמם מחלו אצלו' להתפלל שבאו דהכה~םהקדוש
 של ל~המ"ד נכנסו דהכי דאדעתא לאנצויי' אתיולא
 כ~הרב'

 דעתם ובטלו כרצונו יעשה הבעה"ב שהרב

 וטעמים הפסד במקום בפרט הביהמ''ד. של הרבנגד
 ודו"ק. שלו בביהמ''ד דשם כמוסיםאחרים

~~~~~~
 ג~לה הגבה או והכנסה הוצאה להכהן

 לביהמ"ד הפסד שגורם להכהן להסביר וטובוכדומה'

 לומר וטוב תמיד. ומועיל טוב הבקשה וזהוימחול'
 לעת לו' ויתנו יאמר אז ע~' דוקא יצטרך שאםלהכהן

 בשו"ת עי' ישראל' על שלום ויהאהמצוא'
 דב~

 שלום
 מ"ו. סימןח"ג

~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ 

 ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ו~~~~~ ~~~ו~ ו~~~~'~~ו~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~
 ~ו

~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ ו~~~~ ~~ו~~ ~~ו~~~~~~~~~

 ו~ו~
 ~~~~~~ ~~~' ~~~~~~~ ~~~~ ~ו~~~ ~~~~

 ~~~~~ ~ו~~~~ ~~~~~~~ו~~~
 ~~~~ ~~~~~ ~~~ו~

.~~~~ 

~~'~~~~~
 הציע אשר השאלה ע"ד מאהבה

 רפואות לקחת והוצרך חולה שהוא מי אודותהיום
 הרפואות שנטל אחר אם ה~ן האיך מים עםולשתות
 ואח"כ נכון על לבטן ירדה והרפואות המיםושתה
 ולא לצמאון מים לשתות להמשיך ורוצה צמאוןהרגיש
 על ברכה ויעשה לשתות להפסיק צ~ך אםלרפואה
 על לברך צ~ך אם הצמאון להשקיט שרוצההמים
 הרפואה' על ברכה בלא ששתה במה יוצא ואינוהמים
 בלא בשתייתו להמשיך יכול אלא להפסיק א"צאו

ברכה.

~~~
 שתי' באמצע לו בא אם בוודאי לענ"ד

 המים' על ולברך להפסיק לו יש הצמאוןלהשקיט

 זרעים סדר על אלי' שנות בספרו הגאון כתבדהנה
 אין לצמאו שלא אבל לצמאו דוקא לצמאו מיםהשותה
 לו יש אמצא כשחנקו אפילו לצמאו שותה אם כלל'לברך
 מים ושותה לצמאו שלא אבללברך

 כ~
 תרד שהאומצא

 לברך אין לצמאו ~~~ה ולא האומצא יחנוק ולאלמטה

כל~
 מעיינות מי השותה לפיכך יברך צמא אם ודוקא
 אין להמעיין לרפואה וואסער מינעראלשקו~ן

 בש"ע מש"כ ה~ן יתיישב האיך זה לפי יקשהוא"כ לבר~
 ויברך סעודה קודם מים שישתה ס"ז קע''דסי'

 הסעודה בתוך שישתה המים על ברכה מספקשיסתלק כ~

וה~
 משום הוה לא הסעודה קודם ששותה מה
 המים שותה דאם שנתבאר וכמוהצמאון

 אם אבל לברך לו אין הגוף בתוך למטה תרדשהרפואה כ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

ם~

 או לרפואה ששתה אחר דיפסיק פשי~א לצמאוןשותה
 לצמאון' שהכל ולברך להפסיק לו יש המעדעציןשירד
~

 לו יש לצמאון שותהו אבל משמע לצמאון' זהאין ~ יברך לא אומצא דחנקו משום ששותה מה דוקא
 שותה אם אבל לצמאון' דהוה שהכל ויברךלהפסיק
 במרחץ כגון מרחצאות כמה שיש רפואה שלמים

 מחמת לא אבל לרפואה מועיל שהמים באדקארלעס
 והוא לרפואה' רק שותה המים כי לברך איןצמאון
 הסעודה קודם מים שותה אםהדין

 כ~
 יהא שלא

 מים כשישתה קע"ד סי' באו"ח כמ''ש לב~להברכה
 לברך לו יש ~עם בהם שיש מים אמנם הסעודה'בתוך
 ס"ז' קע"ד סימן או"ח ועי' לרפואה' ששותהאף

 פשי~א צ~אות להיות לו בא השתי' באמצע אםעכ"פ
 לצמאון שלא אבל שנתבאר וכמו שהכל ויברךדיפסיק
 יש ונהנה ~וב שהחיך מים שותה אם אבל לברך לואין
 לצמאון ששותה וכ"ש לרפואה' ששותה אף לברךלו
 מש"כ י' סימן ציון ב~ן בשו''ת ועי' ודו"ק' לברךצריך
בזה.

~~~~~~~~~~~~ 
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~~~~~ 
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~~~~~~~~~~~ 
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 העבר הפסח חג על הנה מאהבה'~~~~~~~~
 כאחד הבאים כתובים שלשה החשובה מתנתוקבלתי
 על בעזהשי"ת עולם לאור הוציאאשר

 ע~~
 פסח

 לקחתי שונות ~רדות ומחמתוהגדה'
~ 

 פנאי היום
 בעהי"ת ~די בא אגב ובדרך מהם להנות הוראהבבית
 כבקשת הערה קצתלכתוב

 נכ~
 מאיר הרב מו"ה

 חתן ש~~''א ר"באיתמר
 ב~

 דוד שמואל ר' הרה"ג
 איזה לו שא~תוב יצ"ו' אודווארי דקהל דומ"ץש~~"א
 להראותהערה

~ 
 חביבים

 ע~
 זיו מלאים שהם דב~ו

 לכל להשפיע שיזכה ויה"ר נוגה.ומפיקים
 תורה' ב~

 מעלה מעלה ויעלו ה~מוד'חשקות
 בסו~

 בית העולה
 כאוונה"~.א~ל

~~~
 ודורשין שוא~ן בקונ~רס מש"כ ראיתי

 מכביצה פחות דעל הרוקח שי~ת שהביא תע"הבסימן
 והביא רפ"ג' ובסימן קנ''ח בסימן נ~''י צריך לאפת

 י~ו נ~ל ק~"ו פסחים ממשנה לשי~תו ראי'הרוקח
 ב~יבול ידיו נו~ל ראשון'ב~יבול

 ש~
 דרק משמע

 מצה אבל במשקה ~יבולו מחמת נ~ילהמחייב ש~
 דתוס' סק''ג שם מג"א ועי' נ~ילה' מחייב לאבכזית דס~

 צריך מכביצה פחות על דגם וס"ל הרוקח' עלחולק
 ~ נ"י כמ"ה וכתבנ~"י'

 התוס' מדכתב המג"א כוונת
דמה

 שנק~
 ב~יבול י~ו נו~ל המשנה

 ש~
 דוקא" "לאו

 דהוה אף המצה על נ~ילה עוד כאן יש דבאמתמשמע
 רק מכביצה'פחות

 נק~
 מדנק~י' ש~' ~בילה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 הלשון אח"כ נמי נקט טבילה בע~ןבראשונה
 כזית א~לת דעל שני' טיבול נקט דדוקא כרוקחולא טיבו~

 חולק דהתוס' מג"א כוונת הוא כך נט"י צריך איןמצה
 "לאו הלשון התוס' מדנקט נשמע וזה הרוקחעל

 לי~. נראה ~כן כנ"ל ע"ז ומסייםדוקא"

 מג"א על שם הגר"א בלשון ~ינתי~~~~~
 ברור נראה מתוס' המג"א כוונת שקיצורשמפרש
 רק כמע"ה שמפרש כמו התוס' כוונת ג"כשמפרש
 ודו"ק. מתוס' המג"א של הראי' את דוחהאח"כ
 זה כנ''ל' בלשון חידושו על כבודו שמסיים דמהנמצא
 דוקא לאוג"כ

~ 
 ודו"ק. הגר"א ע"י זה מפורש כבר

 ריק''ם ריק"ם דדרש תנא כהאי אהי' שלא~~~~

 בדרך זה' בענין קטנה הערה איזה עם אבואלגמרי'
פרפרת.

~~~~~~
 קשה

~ 
 פחות דעל הרוקח פסק האיך

 בספר ראיתי הא נט''י' א"צ מכביצה פחות אומכזית
 מכ"ק אשרמנוחת

 זקי~
 אדמו"ר מופה"ד הגה"ק

 ~דף דכותבות בסוגיא שהביאמטשענגער
 לברך יש דלכך מבר~ן ~צד ב~ש הירושלמי בשםהב"י דב~ ע"ד~

 המוציאברכת
~ 

 המזון ברכת ועל מכזית פחות על
 שמא חוששין א~לה דקודם משום ~ית' דוקאב~נן
 אבל כ"ש' על אפי' לברך צ~ך לכך כזית'יאכל

 הקשה ולפי"ז לכה"פ' כזית דוקא בעינןבביהמ"ז
 לסוכה' חוץ מכביצה פחות לאכול מותר האיךהמנ"א
 יטול מכזית בפחות ה''נ וא"כ כביצה' יאכל שמאליחוש
 דפחות הרוקח פסק ולמה בכזית' יאכל שמאידיו
 ו~ו. ~טול א''צ מכביצה פחות אומכזית

 א' במשנה דר"ג ד' סי' שאג"א שו"ת~~~~
 עד רק יאמרו דלא בק''ש סייג הך לי' ~תברכות
 יאמר אם אף ומחדש עמוה"ש עד לומר דיש רקחצות
 משא''כ ל"ת איסור על יעבור לא עמוה"שאחר

 על יעבור כזית ויאכל ברכה בלא מכזית פחותכשיאכל
 ולכן כזית יאכל דשמא מכזית פחות גזרו להכיל"ת
 שיבא קדשים בא~לת או אב~ם הקטרת עלגזרו

 ודו"ק' ל"ת על ויעבור ב~לה שיקטיר אולאכול
 וכמ"ש ע''ד' דף ח"א אשר במנוחת כתובוכן

 הפסיד לא ואילך מכאן הקורא אף י"גבברכות
 בזמן לקרות בק"ש גזרו לא לכן בתורה הקוראכאדם
מאוחר.

~~~~~
 יאכל שמא גזרינן דלא הרוקח דדעת צ"ל

 דס"ל ומאן הנ"ל' ~רושלמי ולא הטו"ז וכ"דכשיעור'
 נטילה צ~ך מכזית פחותדגם

 ~כהמג"א~
 דגזרינן ס"ל

 כשיעור. שיאכל אטו מכשיעורפחות

~~~~~~
 ראי'

~ 
 בהירושלמי התוס' שיטת

 קושי' ידוע כשיעור' אטו מכשיעור פחותדגזרינן
 מחדש' מצה אכלו לא למה ל"ח דף בקידושיןהירושלמי

 תוס' ותירץ דחדש' הל''ת וידחה דמצה עשהיבא
 כזית אטו ראשון כזית דגזרינן הירושלמי'בדברי

 דשייך ס"ל דתוס' הרי חדש' איסור על יעבורואז ש~
 דצריך י"ל ה"נ שלם' שיעור אטו שיעור חצילגזור
 שיעור אטו מכזית פחות או מכביצה בפחות ידיו~טול
 יש אלא כהרוקח דלא והמג''א תוס' פסקו ולכןשלם.
 ידיו~טול

~ 
 לפי גזירה' משום מכשיעור בפחות

 מברכין. ב~צד הירושלמיסברת

~~~~
 ראי' להביא המג"א יכול היה לכאורה

 סברת ובהקדם הנ"ל קידושין מתוס'כהרוקח ד~
 היטיב. ודו"ק מבר~ם ב~צד הנ"להירושלמי

~~~~ 
 במנ"א כמ"ש לחלק יש

 הנ"~
 דלהכי

 לסוכה חוץ פת כביצה שיאכל אטו ל"ג בסוכהגזרו
 איסור שם דיש בחדש כמו חיישינן לאו באיסורדדוקא
 בסוכה לא אבל ש~' כזית אטו ראשון כזית גז~נןלאו
 דל"ש בכל שוה דאינו קיל והעשה עשה' רקדהוה
 חוץ מכביצה פחות לאכול ומותר גזרינן לאבנשים'
 קידושין. מתוס' ראי' המג"א הביא לא לכןלסוכה'

 דרבנן רק דהוה לנט"י מחדש ראי' אין זה~~~~
 נט"י א''צ מכשיעור דפחות הרוקח פסקושפיר
ודו"ק.



~ ~ ~ ~
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 מכח והמג"א הרוקח' פ~גי סברא
 י"ל כך' י''להתוס'

~ 
 העבר בחוה''פ הארכתי כבר

 בע~ן דשם' הגדול בביהמ"ד סקווירא ב~רשדרשתי
 להירושלמי הבבלי בין פלוגתא לעשות ~ש נט"יהלכות
 דרבנן' רק או דאו~יתא נט"י מצותאי

 לחו~ן ידים נוט~ן ~דים' ממתניתין נט"ידלמדו ד~בב~
 המקדש יבנה דמהרה תרומה סרך אטו וכו'לתרומה
 לחו~ן גם נט"י גזרו לכן אותו ויטמא תרומהויהי'
 תרומה לטמא יבאו שלא לחו~ן גם ידים ~טולשיזהרו
 גזר לא לכן הרוקח' דעת יהי' וכן דרבנן' רקהוה
 א"צ מכשיעור דפחות וס''ל כזית' אטו מכזיתפחות
 לסבור יוכלו הרוקח על החולקים אבלנט"י'

 נט"י שלמדו דמה כהתנד"א מה''ת דנט"יכהירושלמי

 והתקדשתםמקרא
 ס"~

 מכמה ועוד מה"ת' דנט"י
 דנט''י ו~ון וכו' ב~ור כה~ם לרחיצת שנמשל~מודים
 דלמא וחיישינן גז~נן שפיר לחומרא וספ''דמה"ת'
 כזית אטו ראשון כזית בחדש שגזרו כמו כשיעוריאכל
 כ"ש על לברך שצ~ך דהטעם הירושלמי וכמוש~'

 כשיעור יאכל שמאדחיישינן
 כנ"~

 דגם ס"ל להכי
 כהרוקח. דלא לנט"י צ~ך מכזיתבפחות
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 הראשון מכתבו קבלתי הנה~~~~~~~~
 אומר בביהמ''ז' כשמזמ~ן חוזרין שהעולםבע~ן והש~

 המסובין' רק לא וכו' מבורך ה' שם יהי ג"כהמזמן
 דרק קצ"ב ר"ס במג''א בש"ע שמבואר מהנגד

 דקודם דעיקר המזמן' ולא שם יהי יאמרוהמסובין
 מבואר וכן והזמנה הכנה איזה יעשו המזוןברכת

 יהי יאמר המזמן דגם המנהג יצא ומאיןבאחרו~ם'
 ולא בטעות' שנעשה זה מנהג שיבטלו רוצה לכןוכו'
 עכתו"ד. המסובין רק וכו' שם יהייאמרו

~~~
 המזמן גם שחוזר גדולה תמיה זה באמת

 הפוסקים. כל נגד וכו' שם יהיואומר

~~~~~~
 הרה"ג שכתב הלשון תמוה

 המון אצל שנשתרבב וז"ל ש~ט"אמשטראסבורג

 הרב~ם גם רק אומרים עם המון רק לא הלאעכ"ל.
 את קרא ולמה זכרו~' לפי כן אומריםוהאדמורי''ם

 א~ עם' המון בלשוןכולם
 חושב

~ 
 בעצמו הוא גם

 שם. יהי ג"כ ואומר חוזרכשמזמן

~~~
 גם

 כ"ק של ביהמ"ז בנוסח ראיתי ~
 אפשר וכן זצוק"ל' מסאטמאר הקדוש מרןאדמו"ר
 היה בעצמו ומזמן מברך כשהיה הטעי''פ עללשמוע
 אף דבר' עמא וכן וכו' שם יהי ואומר חוזרג"כ

 ידעושבודאי
 דב~

 החשובים שבסידורים ובפרט הש"ע

מגדו~
 שם יהי אומרים שהמסובין בפירוש כתיב עולם

 ולשבש לבטל ב~קל וא"א שם' יהי אמרו הם גםומ''מ
 של המנה~םכל

 גדו~
 לחפש צ~כין אדרבה אלא עולם'

 ונושאי הש"ע נגד יהיה שלא העולם מנהגולתרץ
כ~ם.



~ ~

~ ~ ~ ~
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 לתרץ אתאמץ~~ן
 מנה~

 את והיודעים היראים
 בס"ד. וההלכה'הש''ע

~~~
 שמובא הזוהר מדברי נצמח המנהג המקור

 שיאמר בזוהר כתב וז"ל שכתב קצ"ב ר"סבמג"א
 דבר דכל יי~ש' בלשון או ומברך' לן הב ברהמ"זקודם

 יענו והמסובין ההזמנה' וזה הזמנה' צריךשבקדושה
 אינו ובאמת כהזמנה' ג"כ דזה מבורך ה' שםיהי

 שם' יהי לומר לו אסור דהמזמן ובזוהר במג"אמבואר
 יוכל כשרוצה המזמן אבל וכו' יהי יאמרו דאמסוביןרק
 ~ ג"כ'לומר

 את לברך שלא הכלל מן עצמו יוציא למה
 שמבואר אומרים' שהמסובין כמו ברכה''מ קודםה'

 ואומר המזמן שחוזר כמו מבורך. ה' שם יהיבקרא
 הכלל מן עצמו להוציא שלא וכו' משלו שאכלנוברוך
 נברך ויאמר בהמ"ז קודם ה' את יברך לאולמה

 קמ"ל המג"א אבל כן' נמי הכילאלוקינו'
 בענטשין. ווע~ן מיר רבותי המזמן שיאמרלההזמנה ש~

 מן עצמו להוציא ושלא ה' את לברך רוצה אםאבל
 בפרט בזה' עושה איסור מה יאמר לא למההקהל'
 פסוקדזה

 ש~
 השם א~ להוציא איסור כאן ואין

לבטלה.

~~~~~~
 כ"א דף סוכה בגמרא עיין ראי'

 אם אגרוף' כמלא יהודה ר' מודה הגמראדקאמר
 אף ויותר' אגרוף כמלא אלא מטפח יותר הואהחלל
 חשוב מ"מ אדם בידי לא מעצמודנעשה

 אה~
 ודוקא

 דב~נן ס"ל טפחבחלל
 הגמרא ופריך אדם' בי~ עש~

 אגרופין כמה בה דיש דלתוהרי
 וקת~

 מביאין היו לא
 בעינן מטפח יותר דאפילו משמע שוורים אלאדלתות
 הוצרכו לא אביי אמר שם' רש"י ועי' אדם' בידיעשוי
 דחשוב הדלתות טוב בודאי לעולם דלתות'להביא

 ודו"ק. בשוו~ם דיאבל אה~

~~~~
 וכו' שם יהי יענו הם המג"א שכתב מה י''ל

 מיר רבותי שאומר במה ההזמנה די שלהמזמןר"ל
 אבל יהי' לומר צרי~ן ולהמסובין בענטשין'ווע~ן

 את לברך כדי מבורך ה' שם יהי לומר יוכלהמזמן ~
 מהקהל. עצמו להוציא שלאהשם

 בתוספות שם מ"ח כלל אדם חיי בספר~~~~ן
 הזמנה' בעי קדושה דבר שכל ולפי וז"ל סק"א~חיים
 ''רבותי יו~ש בלשון קודם המזמן שיאמר נוה~ןלכן
 ה' שם יהי המזמן אח"כ ואומר בענטשין" וועליןמיר

 יהי ג"כ אומר דהמזמן מלשונו הרי עכ"ל. וגו'מבורך
 ~ ט''ס' שם יש דלדעתי אף וכו''שם

 הזכיר לא למה
 שם' ט"ס ודאי אלא שם יהי יאמרו ג"כשהמסובין
 ישאמנם

~ 
 מהגה"ק אברהם האשל מדברי ראי' קצת

 וז''ל בסופו קצ"ב סימן בש~ע שמובא ז"ל'מבוטשוטש
 ברוך לומר המזמן והתחיל וטעה לזמן שישבושלשה
 לומר שימהר טוב מקום ומכל וכו' הזן וכו' ה'אתה
 שאומרים מה אך וכו' זימון ויענה ימתין ושם כולו'הזן
 וכו' מבורך ה' שםיהי

 ~המסובין~
 לו שאין נראה

~להמזמן~
 מקודם סיים לא אם ברכה' באמצע לענות

 שם יהי הפסוק המזמן יענה דאז משמע הזמן'ברכת
 מעו"ע. מבורךה'

 ה~
 דיכול מזה

 יהי לומר המזמן ~
 באמירת ההזמנה ~וצא מחיוב דאינו רק וכו'שם

 נוה~ן לכן ודו"ק. בענטשין וועלן מיררבותי
 שלא הכלל מן עצמן יוציא דלמה שם יהי אומרהמזמן ד~

 הקהל. כמו ה' אתלברך

~~~~~~
 הנהיגו למה

 ד~
 שם יהי יאמר המזמן

 דהקהל הזימון אצל דנכון מאריך אדם בחיי דהנהוכו'.
 חשש דיש רק המזמן' שאומר בבהמ"ז לצאתיכוונו
 המזמן לאמירת היטיב יכוונו לא שמא דאורייתאבמצוה
 רק אם הסברא והנה לעצמו' מברך שיכול' כ''אלכן

 אז ידו' על יוצאים והם בהמ"ז מברך בעצמוהמזמן
 כיון מבורך ה' שם יהי ג"כ יאמר שהמזמן קפידאאין
 אחר' ולא המזון ברכת בכל ה' את יברך בעצמודהוא
 את ויברכו מבורך' שם יהי עכ''פ יאמרו המסוביןלכן
 כיון מבורך ה' יהי שיאמר צריך אין המזמן אבלה'

 אחד דכל השתא כגון אבל ברהמ"ז' נוסח בכלדיברך
 שם יהי לומר מוסיפין וגם ~צמו' המזון מברכתמברך
 גם השם את ויברך שיאמר המזמן יגרע למהמבורך
 דגם בימינו נכון לכן מבורך' ה' שם יהי ויאמרהוא

 בין פלוג דלא מבורך' ה' שם יהי יאמרהמזמן
 מבר~ן אין שהמסובין באופן ובין מברכיןשהמסובין
 בימינו נוה~ן לכן המזמן' בברכתויוצאים

 ד~
 המזמן



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 כמו הקהל' ונוסח מדעת ישנה דלא שם יהייאמר
 בימי שהיה כמו מבר~ן אין הקהל אם אבל וכו'בברכו
 לכן המסובין' ובין המזמן בין חילוק יש ממילאקדם'
 כמו יאמר המזמן גם לכן בהמ''ז' מבר~ן שכולםכעת
 מעתה מבורך ה' שם יהי ברהמ''ז קודם אומריםשהם
 ומחמת העולם' מנהג בקיצור ~ישב כנ''ל עולם'ועד

 עוד בידי יעלה ואם ואסיים אקצר הפנאיאפיסת
 אשנה המנהי~ם' ומנהג ישראל מנהג לחזקאופ~ם
 בס''ד. עודואודיעהו

 כל על שתמה קצ''ב בסימן בב''ח~~~~
 נזכר דלא חיינו' ובטובו ראשון בפעם גםשאומרים העו~

 ובב''ח. ~ם במג''א עי' הפוסקים' ובכלבגמ'
 ה''נ וא''כ והגמרא. הפוסקים כל נגד בדברדנוה~ן ה~

 חיים' אלקים דברי ואלו ואלו כמנהגו ינהוג אחדכל
 לענ''ד. המנהג ישנהואל

~~~~~
 שענו אחר ס''ז' ק''מ סימן או''ח בש"ע

 ברוך ואומר המברך חוזר המבורך' ה' את ברכוהעם
 בכלל עצמו המברך לכלול כדי לעולם המבורךה'

המבר~ם
 כן. נמי וה~

~~~~~
~~~ 

~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~

~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~

 ברכת מבר~ן' כיצד בפ' ברכות בגמ'
 אבר~ לפ~הנה~ן

 קערעסטירער. ישעי' ר~נו הכולל

~~~~~
 וישם שנאמר לעץ שקודם למזון מ~ן

 אפריםאת
 ופ~אה. מנשה' לפ~

~~~
 הגמרא פ~ך ע''א דל''ה ברכות בגמ'

 הלו~ם קדש קראי ומייתי לפ~' לברך דצריךמנה''מ
 ולבסוף ולאחריהם' לפ~הם ברכה שטעו~םמלמד
 שיהנה לאדם לו אסור הוא סברא אלא הגמראמסיק
מן

 העו~
 ברכה. בלא הזה

~~~~~
 וכו' ונהגו וז''ל ס''ב קל''ד סי' ברמ''א

 והקהל וכו' גדלו הש''ץ אומר הס''ת' כשמוציאיןאבל
 וכו' ירחם הוא הרחמים אב וכו' רוממואומרים
 שיכללו כדי וכו' גדלו אומרים הקהל כל גםולמעשה
 חוזר למה קשה ולא להיפך' וכן הש''ץ' עםעצמם
 אלה מכל עכ"פ וכו' מבורך ה' שם יהי לומרהמזמן
 וכו' ~ם יהי יאמר המזמן דגם הגרסא לה~ח יששפיר

 הנוסחאות. לשנותואין

~~~~
 מ~לה בגמ' הגמרא לשון שפירשו מה

 על קשה פעמים כמה דשמיא' סייעתא גרסאלאוקימא ו~
 ניחא' הכל ויהי' הגרסא לשבש ובני~ל הגרסאנוסח
 צ~~ן לזה הגרסא ולקיים ~ישב טוב נכון' אינו זהאבל
 כמו וכו' שם יהי אמירת שיתקיים טוב נמי ה~ס''ד'

 ודו''ק. לשבש ולאשנוה~ן

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~~~ 

~~~
 לומר דרוצה משמע ה''מ מנא מלשון

 אלא בלשון הגמרא מדמסיק אבל מה''ת. לפ~'דברכה
 ~וה אלא מה''ת דהוה כדקס''ד דלא לומר דרצהנראה
 דרבנן. היינו סברא' מכחרק

 ולה~
 בד''ה תוס' ~אמר

 בעלמא. אסמכתא ל~ל דנסיב דקרא הוא' סבראאלא
 הוא ק''ו לאו לכ''ש' לפ~ו בד''ה תוס' ממש''כוכן

 מזה משמע וכו' מה''ת דלפניו ברכה תהאדא''כ
 דרבנן. רק הוה לפ~ודברכה

~~~~
 להקדים ע''ב כ"א דף פסחים בגמ' עי'

 לגר נתינה להקדים דיש הוא סברא קרא' צריכהלא



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

למ~רה
 דנכ~

 כמו הוה דסברא לכאורה משמע עיי"ש
 קרא צריכה דאיל"ה בקראדכתיב

 ד~ה~
 וע"כ מה"ת

 דגר נתינה להק~ם מה"ת חייב הסברא מצדגם
 וכן מה"ת' לפ~' ברכה גם וא"כ כדאורייתא.דסברא ה~

 ספר עי' כדאורייתא. דסברא בש"ס' בכ"ממצינו
 בקרא סברא באריכות ו' פרק צפונותמפענח

דאורייתא.

 הנה~ן דברכת ג''כ דס"ל בסוגיין פנ"י~~~~
 צריכה שאינה ברכה המברך כל דקיי''ל ~וןדאורייתא
 לא לברך א"צ מדאורייתא דאי תשא' לא משוםעובר
 דברכת וע"כ צ~כה שאינה ברכה לתקן יכו~ןהי'

 ~נהו דרחמי התפלה לברכת ול"ד מדאו'הנה~ן
עיי"ש.

~'~~~~~
 משמע הש"ס בכל הלא שהקשה עוד

דמי~
 לה~ מדאו~יתא' הוי מסברא דאתיא

 מקשה
 למההגמרא

~ 
 דאורייתא אי וא"ת הוא' סברא קרא

 שייך דלא י"ל להקל' ברכות ספק אמרינן האיךהוא
 ממילא צריכה' שאינה ברכה לברך דאסורלהחמיר
 כבוד משום מלברך עצמו דמונע סברא הך אזלאבספק
השי"ת.

~~~~
 לאחריו דוקא מברך בע"ק אמרו למה י''ל

 רק דהוה משום משמע לפ~ו ולא דאו' דהוהמשום

 בע"ק שהוא בשעת מברך דאינו כיון י"לדרבנן'
 דבא א~לה קודם שיברך הסברא שייך לא השםכבוד מפ~

 מברך אינו שפיר הסברא דנופנ ו~ון סברא מכחרק
 בין מברך שפיר בקרא דמבואר ברהמ"ז משא"כלפ~ו
 ספק. מכח ובין בע"קשהוא

~''~~
 התוס' כמ"ש לא טוב דהק"ו נימא אי אפי'

 של ~סוד ומברך' חוזר אינו ברך אם דספק י"למ"מ
 כמובן' ק"ו נעשה הסברא מצד ר"ל הסברא הואהק"ו

 אינו אם כגון הסברא נופל אם לדחות יוכלוהסברא
 ולה~ הק"ו' בטל ואז שמים כבוד משוםמברך

 בע"ק
 מתחילה ברכה לומדים אם אף בתחילה מברךאינו

מק"ו.

~~~
 הוא המוציא בברכת דעכ"פ הרמב"ם

 בסי' דעתו מביא והטור כתוס' לא טוב' והק"ומה"ת

 חוזר המוציא בירך אם דבספק שם פסק ולכןקס"ז'

 דזה שם כתב והב"י ע~ו' חולק הטור אמנםומברך'
 הרמב"ם. בדעת משובשתנוסחא

~''~~~
 לא טוב' דהק"ו ס"ל דרמב"ם כתב

 קי"ל וכן ע~ו חלקו והטור המצות בספר אמנםכתוס'
 עיי"ש' ומברך חוזר אינו בירך אם בספק בהמוציאגם
 המוציא ברכת דגם דקי"ל ברכות להל' בפמ"גועי'

דרבנן.

~~~~
 או דרבנן שלפ~' ברכות אי נפק"מ

 אם בספק אי דאו' דאי שם' פמ"ג עי'דאורייתא'
 רק דאם כוונה' צ~כה אם וכן ומברך' חוזרבירך
 כוונה. צריכות דאין י"ל אזדרבנן

~~~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~~ ~~ו~~~ ו~~~~~~ ~~ו~~ ~~ו~~ ~~ו~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ו~~ ~~~ו~~ו~~~~
 ו~ו~ ו~~ו~~~~~~~~~

 ~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~~~
~~~~~ 

~~~~~ ~~~~~~~ 

 הנ~ מאהבה'~~~~~''~
 פי על הדיעות לכל זו בשאלה להקל מקום ישלפי"ד על דעתי לחוות בזה

 הגם לפ~' שהצעת השאלהדבר
~ 

 לברר בקצרה אבוא לכן דשמיא בסיעתא שאכתובמה חמור שבת מלאכת
 היות מקום מכל בשערה' התלוים וכהרריםמאוד

~ 
הדין.
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~ ~

~ ~ ~

 דהמנהג טאקס"י' הנקרא קאמפאני"ע יש
 כאשר ואז בהקאמפאני שמו שיכתב שרוצה מידכל
 והאנשים הנאמבע"ר מצלצל אז טעקס"י לקרוארוצים
 למקום שיסע לטעקס"י מו~עים בהקאמפאניאשר
 סך איזה להקאמפאני משלם זה ובעד אותו'שקראו
 כשנכתבים נמצא לשבוע' דולר חמשה למשללשבוע

 מרויחים אז טעקסי' מאות שניבהקאמפאני
 של ~בית הבעל ועתה דולר' אלף שבוע בכלהקאמפאני
 מהקאמפעני ש~ש למכור ורוצה נכרי הואהקאמפאני

~שרא~
 בערך מאלף ש~ש שבוע בכל הישראל וירויח

 הנשא~ם ש~שים והשני ושלשה' ושלשים מאותשלש
 והישראל ושש' ששים מאות שש היינו הנכרימקבל
 בכל מקבל רק הקאמפאני אל בכלל הולך אינוהלוקח
 והנכ~ ושלשה' שלשים מאות כשלש חלקושבוע

 עובד
 ממה חוץ טרחתו שכר ומקבל יום' ובכל שבוע בכלשם

 מהרוחים ש~שים שנישמקבל
 וד''~

 וחוץ
 מהנכ~

 ישנם
 שכרם. ומקב~ם להנכרי העוזרים פוע~ם עודשם

~~~
 לעבודת שייכות שום לישראל אין אופן בכל

 השבת מעבודת מרויחין אין וגםהקאמפ.
~ 

 אם אפילו
 מ''מ טעקס"י' בשבת צריכים אינןלמשל

 מי לשלם שנקבע השכר שבוע בכל משלמיםטעקסי"ס הבע~
 הקאמפ. בתוךשהם

~~~~~~~
 שרוב הסטאק"ס לעסקי דומה

 להקונים המ~ע חלק ונוט~ם סטאק"ס קוניםישראל
אף

 שמוכ~
 ~ון מ"מ ויו"ט בשבת עובדים הסטאק

 לעבוד התחייבות לו אין סטאק"סשהקונה

 עובדים מה כלל יודע שאינו וכמעטבהפעקטאר"י'
 ח"ו שעושים כלל חוששים אין לכן עובדים'והאיך
 ש~ש קונה דישראל ~ון כאן רק שבת' חילולנידנוד

 חושש לכן הנכ~' עם שותף כמעט והואמהסטאק"ס

או~
 דעתי. שואל לכן שבת' הנאת באיסור קצת פוגע

~~~~~
 בס"ד. מהש"ע הענין לברר קצת

~~~
 כשהיו מבואר רמ"ה סימן או"ח בש''ע

 שיטול העסק מתחילת והותנו שותפות ועכו"םישראל
 מותר. כנ~ו בחול אחד יום והישראל בשבתהעכו"ם
 הפוסקים. כל וכ"כ בטור. מובא שם הרמב"םוכ"ד

~~~~~
 בהעסק' כלל עובד הישראל שאין בניד"ד

 מנהל והוא להעכו"ם שייך מהשותפות חלקורוב
 כרצונו פוע~ם עכו"ם לו ולוקח ובשבת' בחולהעסק
 להעסק הולך אינו והישראל בהעסק' לולעזור

 כשהותנה בפרט העכו''ם' על מוטל העסקואחריות כל~
 מהעסק' ש~שית ב' לו דיש ד~ון העכו"םעם

 טובים הימים כל לכן אחד' ש~ש רק מקבלוהישראל
 יעשה בהעסק' ספק איזה דיתרחשושבתות'

 הישראל דעת ישאל ולא כדעתו'בעצמו הנכ~
 כל~

 א"כ
 לעבוד רוצה והעכו"ם עביד' דנפשי' אדעתי'בודאי
 ועוד יותר' שיר~ח כדיתמיד

~ 
 בזה הוא העסק

האופן
~ 

 עבודתו בעד פרעון מקבל השותף העכו"ם
 ושבתות החול ימות כלעל

 בכל~
 ערמה' שום כאן ואין

 ישראל שם על נקרא ואין עביד' דנפשי' אדעתי'בודאי
 חלק איזה ~שראל יש כי בעולם איש לשום נודעואינו

 פשוט ולכן לשם. הישראל הולך אינו לעולם כיבהעסק
 דנימא לעשותה ישראל על המלאכה מוטל דאיןלהתיר'
 שבת שכר כאן ואין ישראל. של ש~חותו עושהדהנכרי
אפילו

~ 
 ~ בהבלעה'

 בשבת מרויחין אין באמת
 מ~ע אין בשבת ומרויחין עוב~ן הטעקסי"סאפילו כל~

 ריוח איזהמזה
 להבע~

 לא לעיל' כמבואר בתים
 העין מראית שום כאן ואין השותפים' ~שראלולא לנכ~

 ודו"ק. דע"ז פ"ק סוף ורש"י בתוס' ו~יןכהנ"ל.

 בעסק שמתירין אחרונים תשובות בהרבה~~~~ן
 או"ח חיים דברי בשו"ת ועיין ועכו"ם' ישראלשותפות
 סימן ובח"ב ערמה של בשותפות אפילו ו' סימןח"א
 ד~כא במקום אבל העין מראית שיש במקוםכ"ט

 חלק רוב לו יש והעכו"ם ערמה' שום כאן ואיןמרה"ע
 נ"ד סימן ח"ד משה אגרות בשו"ת כמ"שבהעסק'
 וכ"ש להיתר' פשוט להעכו"ם בהעסק חלק רובדכשיש

 וכו' בהעסק כלל עובד הישראל ואין ובהותנו'בניד"ד'
נ''ל

 להתי~
 מובהק הוראה למורה עוד תשאל ומ"מ

 בס"ד העסק לעשות תוכל לדב~' יס~ם אםוי"ש'
 נדנוד איזה בזה שיש יאמר אם אבל בעהי"ת'ותצ~ח
 העסק. תעשה ואל דעתי אבטל אז שבת'חילול
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 ~~~~~ ~~~~~~~~ו~
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~~~~
 ושאל בדיעבד להתירא שפסק השאלה

 לתוך קרים מים בשבת בשוגג ששפכה אשהחוו"ד'
 לאכול מה לה יהא ולא המאכל' ישרף שלאהטשאלענט

 מותר אם איסור' איזה בזה שיש ידעה ולא שבת'לכבוד
 אפילו או לאח~ם עכ"פ הטשאלענט לאכולבדיעבד
 ולא לח' הטשאלענט נעשה המאכל ע"י ~לעצמה'
 ונתבטל רותח בטשאלענט נתערב רק ממש בישולהיה

בתערובות.

~~~~~
 ט"ו דף בחו~ן הנה קצת' הע~' דעתי

 ביום דבו כר"י קי"ל יוה"ס' ור' ור"י ר"מבפלוגתא
 תוס' אמנם שי"ח' בסימן המחבר וכ''פ אסור'המאכל
 גם ביום' ביום לאכלו מותר דבשוגג כר''מ' פסקושם

 כר"מ' פסק דרב בכמ"מ אמרו וכן בעצמו'המבשל
 וכן בעצמו' המבשל גם ביום' בו לאכלו מותרדבשוגג
 בסימן הגר''א ובביאור כר"מ' דל"ח בשבת רבאאורי
 גם לאכלו להתיר לסמוך יש הצורך דלעת סק"זשי"ח

המבש~
 מק~ בשבת' טשאלענט המאכל וא"כ

 עת

 להתיר. נ"ל לכןהצורך'

~~~
 ~התפארת אחרו~ם כמה שהביאו מה לצרף

 שייך דלא הרמב"ם דדעת השבת~' בכלכלתישראל
 דרא~ במים'בישול

 על חיים מהתוספת וכ''נ חי' לאכלו
 קנסו לא דרבנן' איסור כאן דיש ו~ון כ' בכללהח"א
 לא הרמב"ם' בלשון המעיין באמת מזיד' אטושוגג
 שו"מ בשו"ת מצאתי אבל במים' להקל דעתונראה

 שבת בגמ' הפנ"י בשם שהביא ר"ל סי' בח"אמהדו"ג
 במים ~כר דלא ~ון מה"ת' בישול במים דאיןד"מ

 אות בכ~~ים הבי"ת במערכת השד"ח אמנםהבישו~'

 חפשתי הע~ א~ וכן בפ~אה' ע~הם נשארצ"ה
 ודו"ק. במים להקל שדעתו הבנתי ולאבפנ"י'

 לא במים דבישלו בזה יסוד איזה דיש ~מא~~~
 פלוגתא' ספק רק הוה אי ואפילו מה"ת' איסורהוה
 להקל ~ש י"א ס"ק שכ"ג בסימן הפמ"ג כתבהלא
 לקולא' וספקו דרבנן בשוגג לקנוס ולא בשוגגבספק
 האש על ולא הטס על עומד דהקדירה ~ון י"לועוד
 להקל. מקום יש כגו"ק' פוסקים לרוב דחשובממש

~~~~~~
 מלשון כנראה המים ממש בישל דלא כיון

 שנתערב' רק ממש' דמבשל הנ"ל בחו~ןהפלוגתא
 המים ששפך ובשעת טשאלענט' בהמאכלונבלע

 היה דהמים מה"ת' איסור שום עשה לאלהטשאלענט
 המים ~כר שאינו בפרט בהמאכל ונתבטלקר

 אח"כרק בהמאכ~
 או~

 לכלל המים בא
 בישו~

 דקי"ל כמו לכן
 הה"ד ס"ט' שי"ח' בסימן בהמאכל דנתבטל'במלח
כאן.

~~~~
 י"ל בטל' דלא שיל"מ כדבר הוה כאן הלא

 ביו"ד והרמ"א היטיב' שנתערב המים' ~כר דאינו~ון
 שנתערב' קודם האיסור ~כר שלא דכל כתב ק"בסימן
לא

 מק~
 שיל"מ. דבר

~~~~
 ולכן למחר' עד שיתקלקל דאפשר לומר יש

 המאכל דעיקר ועוד מתירין' לה שיש דבר נקראלא
 לא החול' לימי ולא השבת' לכבוד דוקא הואטשאלענט
 אחד' מצד במלח כדוגמת מתי~ן' לה שיש דברנקרא
 בצד וימ~חנויחזור

 הש~
 שעות י"ב תוך הוא אם
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 כיון עצה זה אין לצלי' עצה דיש גב על אףשנמלח'
 שכתב כמו מרובה הפסד מקרי לבשלו יכו~ןדאין
 הכסף ובנקידות כ"א סעי"ק~ ס''ט סימן שםהש"ך
 דנעשה המאכל אסור יהא דבשבת כיון נמי ה~שם'

 מתירין לה שיש דבר מקרי לא שבת' על רקלכתחילה
 כמו החול' בימות מותרשיהא

 דצ~
 נגד ראוי חשוב לא

 דבר חשוב לא החול ליום דלהתיר י"ל נמי ה~בישול'
 בשבת. המאכל מותר שיהא נגד מתי~ן להשיש

~~~~~~
 דרבנן' איסור בשוגג' רק דנעשה ~ון

 ס"ל יהודה רבי גם דרבנן' דבשוגג האחרו~םואמרו
 להמבשל אפילו ביום בו המאכל דמותרכר"מ

 כנלע"ד. ב~"ד. כאןוהה"ד בשוג~
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 כבוד הנה מאה"ר

 ב~
 היקר

 הוראה ב~ת ומו"צ אודווארי בק"ק דומ"צהרה"ג
 מסר ש~ט"א הרב~םדהתאחדות

~ 
 שאלה מכתב

 השאלה על לו להשיב אותי וביקש שבת בהלכותחמורה
 הגם הוא נחוץהכי

 שא~
 בסיגעט חופש בזמן כעת

ואין
~ 

 לכבודו מחמת אמנם כראוי להשיב חופש עת
 להשיב האומר בקצירת אפנה אמרתי קרוב שכןטוב

 א~ בפרט השי''ת אותי שיחונן מהבקיצור
 מקושר

 הגה"צ אביו כ"ק עם החשובה משפחתו כל עםהרבה
 הגאון אמו"ז ועם ש~ם. כמה זה מפלא~דאעוד
 אשר זצ"ל מאויוואאר דודו ועוד ווייצען אב"דהצדיק
 שלחכאשר

~ 
 לו וכתבתי מקואות הלכות על ספרו

 תודה באמירת לי צלצל הערותאיזה
~ 

 מאוד נהנה
 לו שצר ואמרמההערות

~ 
 לו ואין חולה הוא

 הגה''צ דודו ועם מאוד נהנה אבל ע~הםלהשיב
 ספרינג בשעראן ביחד עמו שהייתי ז"למסארוואש

 הגאון זקינו את מבקר והייתי באהבה ש~םכמה
 החו~ם בבית חולה שהיה דוד ב~ן בעה"חהאמיתי
 יחזקא' זכרון מהספר הרבה נהנתי וגם פעסטבעיר

 לזאת אי הש"ס. בסוגיות חידושים כמה ע~הםוכתבתי
 השאלה אודות בקיצור ולכתוב עמו להתקשראמרתי
 ששלחובע~ן

~ 
 צבי הרה"ג הנפלא מבנו קונטרס

 לכן מתוקים רי~ם הנקרא קונטרס עוד וכןשליט"א
 חוו"ד. לו לכתובאתאמץ

 צוקער חולת לו שיש מי בקיצור השאלה~~~ן
 סכ~ ~די לבא שעלולדייבעטי"ס

 בקרוב או לעתיד
 שמא ספק דאפילו דפשיטא פ''ד ביומא הרש"שוכתב
 לכן בעבורו שבת דמחל~ן שנתיים או שנה בעודימות

 כמה זריקות לקחת שמוכרחים הרופאיםאומדים
 ובערבית בשח~ת ביוםפעמים

 בזמ~
 האכילה

 לחשש יעלה ולא הנכון מעמדו על יעמודשהצוקער כ~
 עמו לקחת מותר האםסכנה.

 ה~
 להוציא ז~קות

 בביהמ"ד כגון שיבא במקום לזרוק כדי לרשותמרשות
 יום כל בביתו שישאר לחולה לומרקשה
 שבת עונג מצות ממנו ולבטלהשבת

~ 
 בגמרא עי'

 את פק"נ חשש דוחה ספקות כמה דאפילו פ"גיומא
השבת.
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 נראה
~ 

 עם מקושר בשבת זריקה דלעשות
 חכמים מצאו שלא כל א' דאורייתא' איסוריכמה

 שהביא כמו בפטיש מכה באב נכלל בהאבותדוגמתו
 חובל וכן דש באב וכן ל"ח' אות שבת כלכלתבקונטרס

 ולא ~''א דפטור בחבורה מקלקל בכלל דהוה די"אאף
 יוציא אפילו וכן דם בלא לזריקה דיש רישי' פסיקהוה
 ודבר פוסקים לכמה דפטור שאצל"ג מלאכה הוהדם
 בשבת מורסא למפיס דמי לא ובאמת מתכווןשאין
 שיהא כדי פתוח נשאר שפותח הפתח שיהא רוצהדשם
 המחט מקום שישאר צריך אין כאן אבל ה~חהמוציא
 יסתום הנקב כי להרופאים ~חא יותר אדרבהפתוח
מיד

 כ~
 כדי הזריקה של המעדעצין מהנקב יזוב שלא

 סברות כמה יש לדעתי א''כ האיז~"ן. לחות יזובשלא
 כבר אם א"כ דרבנן רק דאורייתא איסור כאןדאין
 אפילו מותר יהא שבת קודם הזריקות לקחתהתחיל
 ושו''ת בנימין משנת שו''ת כמ"ש לזרוק ישראלע"י

 ישורוןיסודי
 ואב~

 ח"ב בו כל בספר מובא וכן זכרון
 שהתיר איש מהחזון מביאים גםס"א

 ה~
 זריקות

 לזרוק מצוה שהרופא חולה לכל העור תחתשזורקין
 ח"ב יעקב ובחלקת ח"ב החיים גשר בספר ועייןבשבת
 דחייב אף כ''ח כ"ז ח''א יצחק ובמנחת ל"ח לסימן
 שעושה כל הך אמנם שהוא כל אפילו הדםבנצרר
 נקב. מקרי לא ובל"ה בעין' נראה להיות צריךהנקב

~~~~~
 נ"ג סי' בקו"א מהד"ת טוט"ד בשו''ת

 מורסא לנקוב דמותר ש''ח סי' ברורה במשנהוראה

 מהרש"ז וכ''כ ק"ז בשבת כמ''ש ה~חה להוציאבמחט
 זו בזריקה בפרט סכנה שיש מקום בפרטאויערבאך

 שמקיל הלוי שבט בשו"ת ועיין מיד' לסתוםדעשוי
 חולה מחמת דזריקה להוכיח יש אלה מכלעכ"פ
 דרבנן. איסור רק הוההצוקער

~~~
 אפשר אם גוי ע''י לעשות נכון לכתחילה

 כתבו ועוד י"ז סימן פ~טה ירושת בשו"תכמ"ש
 יעשה גוי ע"י לעשות דאפשר מלאכה דכלהמפורשים

 ולרוב שינוי ע"י עכ"פ יעשה אפשר אי ואם גויע"י
 אפילו כרמלית רק הרבים רשות ~ן לנו איןהפוסקים
 ע"י בפרט לחולה הוצאה להתיר יש סכנה במקוםשלא
 נ"י. פ"ק בספר וכ"ש אחרת ברירה כשאיןשינוי

~~~~~
 צריך שע''כ הדם ב~קת בשבת לעשות

 וכמה צוקער בו יש אם יבחן זה ידי דעל הדםלהוציא
 באפשרו רק אם הגוי יעשה שהנסיון להשתדלטוב

כנלע"ד.

~~~~
 באריכות' כ' דף ב' ג~ון ישראל אור בקובץ

 גבוה' הציקער מחלת אם בשבת ב~קה לעשות יוכלאם
 איזה ואחר מכונה לתוך פלעסטיג חתיכתשחותכים
 פעולת ע"י מקושר וזה הפלעסטיג' על נכתברגעים
 כמה באריכות ועיי"ש הגוף לתוך שתוחבהמחט
 בזה. אחרו~םתשובות
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 כ"ק לזקינך נפשי. את החיית במאנסי' שקראתי אגרתך קבלתי ועזה' רבה מאהבה

 החידוש את לו ואמרתי סיפרתי' ש~ט''א האדמו"ר מהראשון גם הרבה' ממנו ונהנתי רבה'בשמחה
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 הדיין שפירש מה ועל מדעתי' והוספתי לי'שכתבת
 אדוני. בי ויאמר יהודה א~ו ויגש ~קרא עלממאנסי'
 שכתבו מה בהקדם שהוספתי' מה בקיצור לךואכתוב

 ימלא כמ"ש השם' להשלמת יכוון כשמתפללבספה"ק'
 ה' ו' אותיות מהשם' כעת שחסר ~דועהשם'

 כמ"ש א' אותומהכסא
~ 

 וחסר י"ה' כ''ס על יד
 ל~תפלל יש לכן הו"ה. ומהוי' האלף'מהכס"א
 ישועה' לו גם יבא ממילא אז אותיות' הנישיתמלאו
 וז"ש משאלותיך כל יהי' זה ובקשתו. רצונוויתמלא
 רק כוונתי אדו~' בי א~ו' ויאמר יהודא אליוויגש
 ע"י בקשתו יוסף שימלא בטוח היה ועי"ז השם'למען
 בסו~א שכתבת הפלפול ועל ית"ש. מהשםעזר

 כתבתי כבר הא~כות בקיצור. ~דבר ותוכןדכבתה'
 המקצת. מן המקצת רק אכתוב לכן ממני'ונאבד

~~~
 שמן קערה מילא רבא אמר ע"ב' כ"ג דף

 והקשו עולה' אינה לאחד אפילו כ~' ע~ו כפהולא
 דאח"כ אע"ג מדורה היה לא דאז יעלה' לאחדדעכ''פ
 מואם גרע למה מדורה' נעשהמיד

 כבת~
 זקוק דאין

 יהא אחד פתילה שהד~ק מיד א"כ ש~ת'להדליקה
 דמימרא קצת ~ישבתי לאחד'עולה

 כא~
 כ"ג בדף

 ע"א כ''א בדף ולעיל רבא' הוא יצא' לא נמידלאחד
 וכיון לה' זקוק כבתה הונא דרב בטעמא רבאאמר
 לרבאדס''ל

 כבת~
 לא האחד גם לשיטתו לכן לה' זקוק

 יעשה כולן הדלקת דאחריצא
 מדור~

 כאלו וחשוב
 רבא קשה ולא יצאו לא כולן שפיר לכן הראשוןכבתה
 י"א להרב שם זה תירץ ואמרתי ודו"ק'לשיטתו

 בדרך הארכתי ועוד דודך. משאץ'מאשקאוויטש

פלפו~
 אי"ה. למועד חזון ועוד

 בעשיית ובירך טעה אם השאלה על באתי~~~~
 ו~כח הבדלה עשיית בסוף פה"ג בורא ברכתהבדלה'
 לא זו ברכה אם כדין' הבדלה בתחילת בירך כברכי

 לא. או ש~ת הבדלה לעשות וצריך הפסקחשוב

~~~
 הטועה איתא' סי"ב ק"ח סימן או"ח בש"ע

 לא בזמנה שלא בתפלה ימים שאר מאורעומזכיר
 ה~

 תפלות' בב' שבת' במוצאי שמנ"ע בתפלת הבדילדאם
כגון

 ש~
 ואז ערבית' בתפלת ומש~מו מנחה התפלל

 חוננתנו אתה ואמר טעה ואם חוננתנו' אתה יאמרלא
 תפלת תחת שהתפלל ערבית בתפלת גם תפלותבב'
 שמ"ע בתפלת הפסק דהוה אמ~נן ולא יצא'מנחה
 ההשלמה בתפלת חוננתנו אתה לומר לו היהדלא

 ה~למנחה'
 צ~ך דלא מאורע בתפלה' מזכיר אם

 ס"י. ק"ח סימן עי' הפסק' חשוב לאלהזכיר

~~~~
 דמי דלא כתב י''ב ס"ק שם הטו"ז

 שזה רק ההיא בעת היא' הבדלה זמן דהתםלהבדלה'
 לא ע"כ לצורך שלאהבדיל

 היה לא אם כי הפסקה' ה~
 ולומר ~בדיל חיוב היה ראשונה' בתפלה הבדלהאומר
 במפסיק משא"כ ש~'' בתפלה חוננתנואתה

 בימות שאומר כגון ההוא ~זמן שייכות לושאין במי~
 הלכות בתשו' ו~' הפסק' הוי בודאי לפסח' דשייךמה החו~

 וכתב פסק על ג"כ שהקשה ר"ס סימן ח"אקטנות
 החיים בכף ועי' ולהתפלל' לחזור וצריך הפסקדהוי
 אופן דבכל אחרונים הרבה שהביא נ"ח אות ק"חסימן
 כהטו''ז. לא הפסק הוהלא

~''~~~
 בורא דברכת דידן ב~דן

 פ~
 תמיד הגפן

 הבדלה בתחילת מברך הי' לא ואם היין' על לברךזמנו
 בפה"ג לברך חייב בודאי היין על הגפן פריבורא
 בירך' שכבר ששכח רק הבדלה' של היין שתייתקודם
 הפסק הוי לא בודאי בזמנו' בפה"ג' ברכת הויועכ''פ
 רק הבדלה. ולעשות לחזור א"צ ובודאי ה~עות'לכל
 שכבר כיון לבטלה ברכה מטעם בשוגג עבירהעשה
 היין. עלבירך

 חכמת בשם שמביא החדש בלקה"ק~~~~~
 דכשמזכיר כאן להמחבר דאפילו מהמרש"קשלמה
 דוקא זה הפסק' הוי דלא בתפלה אחרתמאורע
 במקומהבאומרה

 הרא~
 שאומר כגון ימים' בשאר

 יעלה אומר אם אבל ותחזינה' קודם וכדומה ויבאיעלה
 שיחה כמו הוה להמחבר גם וכדומה מודים אחרויבא

 י"ל לכאורה לפי''ז א"כ לראש. וחוזר התפלהבאמצע
 קודש בין המבדיל ברכת אחר פה"ג ברכת דכשאומר מדאמרינן יונה רבינו שכתב ממה זה דין ולמדהפסק'



~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~  
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 קודם בפה"ג של הברכה דנתקן מקומו' שם דאיןלחול
 יין חמץ' מאמר בס' הרשב"ץ בשם וכמ''שההבדלה
 ~תחלה'

 ברכת ר"ל למעלה' ממטה נסדר ~ברכות
 הריח' ברכת ממנו למעלה דוקא. בפה היא~יין

 מרחוק ומריח מהפה' למעלה שהוא בחוטמוהמריח
 שהיא הנר ברכת ואח"כ להחוטם' שמגיע קודםעוד

 ברכת למעלה ואח"כ לראות' בעיניםלמעלה
 השכל במוחשהיא הבד~

~ 
 חכמה היא ההבדלה

 להבדי~
 ואם

 א"כ מוח' עינים' חוטם' פה. מנין' הבדלה דעתאין
 שלמה' להחכמת הפסק והוה במקומו הברכהאין

 דמשמע ד' סימן אלפנדרי מהרש"א בשו''ת עי'אמנם
 במקומו' שאינו אף הפסק אינו הברכות ביןבאמר
 ~וה לא מודים קודם הנסים על למשל אמר אםא"כ

 י"ל שתייתו קודם היין על לברך בניד''ד וכ"שהפסק'

 כמש"ל כלל הפסק זה ואין מקומו. אופן בכלדחשוב
 ובירך שגגרק

 ה~בדלה. ידי יצא ובודאי לבטלה' ברכ~

~~~~~~
 תפלה בין להבדיל שנזכה השי"ת

 כ~ כך' כל זכהלאינו זכ~
 וללמוד להתפלל שנתאמץ

 בס"ד. ממש לשמה וללמוד ובטהרה'בקדושה

~~~~~
 שת~י' ובהלכה' בתורה ההצ~ה' במתי עללעלות שתז~ בברכה' ואשאר במהירות וחותם

 להשכינה רוח נחת ולעשות המשפחה' כללתפארת

 זקינך מעלה' שרפי שהיו אבותיך בזכותהקדושה'
 הימים כל טוב אך ממך לשמוע המצפהאוה"נ

~~~~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~~
~~~~~ ~~ ~~~~~~ 

~~~'~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~ 

 ~~~~ ו~ו~ ~ו~~ ~~~ו~~~ ~~~~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~~ ~~~ו~ ו~~~~~ ~~~~~~~
 ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ו~~

 ~~~~~וו~~~~ ~ו~ ~~~~ ו~~~~~~~~~

 היות מאהבה'~~~~~~~~~
~ 

 שתי זה
 הדר"ג מכבוד השאלה דבר על שנדרשתישבועות
 אנשים כמה שעשו העירוב בעניןשליט"א

 טעמים' מכמה מתנגדים זה על וישבוויליאמסבורג'
 שאומרים אנשים ישנו כי הפת' זיכוי אודותוביניהם
 לכן העירוב לעשיית מסכימיםשאין

 שותפים אינם כן אם בפת'להשתתף
 בפת. לזכות רוצים שאינם כיון~עירוב

~~~
 כי שמעתי אמנם להשיב' רציתי לא מראשית

 מכתבו על לו ~שבתי שלא תמה שליט''א הדר"גכבוד

 כי העני'' דעתי נהשיב בידי עטי ~קחתי לכן זה'בענין
אחשוב

~ 
 ואכתוב האמת' להכיר וירצה במכתבי יעיין

 בזה. השי"ת שיחנני מהבקיצור

~~~
 האנשים כי מאמין אני אין באמת

 לזכות ירצו לא להעירובמהמתנגדים
 האנשים מכל יגבו ולא ~עיר' לכל יעשואשר בהעירו~

 הנצרך פת ויקנו יתנו הקהל רק להפת לסייעכנהוג
 ירצו לא ולמה גרוגרות' מי"ח יותרלהעירוב
 שאלפים ויגרמו כיס' חסרון להם שאין שותפיםל~יות
 שיטתם' לפי כשר עירוב בלי בשבת יוציאומישראל

 רוציםאינם
 מהניוהאיך
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~ ~

 ירצו לא באמת כי חושב אני בהעירוב' זכו לאכי
 מכלללצאת

 ישרא~
 ישראל בכלל יכנסו באמת אלא

 זוכים שאינם רע שם מוציאים אלא בהפת'לזכות
 בשבת' להוציא השני כת את לעכב כדיבהפת
 העירוב' מעכב הפת דחיזוק שסוברים עליהם'ולאיים
 בשבת מציאה איזה בבגדיו ימצא אם באמתאבל
 שבת יחלל ולא בעיר עירוב יש כי הנאה' לויהיה

בשוג~
 שכמעט צ"ט סימן סופר חתם בשו"ת כמ"ש

 באמת לכן ביתו' מבני א' בשוגג יחללו שלא אפשראי
 אם שכן וכל בהעירוב' חלק לו יש כי הנאה לויהיה
 באמתחתו תרופות להוציא וצריך חולנית אצלויהיה

וכדומה.

~~~
 ~ אאמין לא

 להעירוב המתנגדים אנשים
 רוצים שאינם טוענים רק בהפת' זוכים אינםבאמת
 בהפתלזכות

 כ~
 העירוב עושה את לעכב

 ש~
 יוציאו

 לחלל לשיטתם לגרום רשע' עצמו משים אדם איןכי
 מאמינים שאין ח"ו אומרים אינם דהם בפרטשבתות'
 מפרסמים רק השי"ת' ויראי חסידים הם כיבעירוב'
 וכיון בהפת' זוכים שאין מטעם כשר העירובדאין

 יוצאים ואינם בהפת' באמת זוכה אחד כלדבאמת
 אין כן אם שבת' בחילול הנושאים להכשיל ישראלמכלל
 אף הדיעות' לכל כשר והעירוב כלל' שאלהכאן

 חבל לקחת רוצים אינם באמת אולי ספק הוהדסברתי
 בשו"ע מבואר מאוד גדול שהוא העירובבמצות

 בתוך שנכנסו הרחובות דרוב כיון אבלובפוסקים'
 איסור רק הוה כן אם מחיצות' ידי על הםהעירוב
 דרבנן ספק ואמרינןדרבנן'

 להק~
 אזלינן ובעירוב

 ספק דיש אף העירוב על לסמוך וישלקולא'
 כנ"ל.הפת בזיכ~

~~~
 באמת נימא אי דגם ראיות להביא נלענ"ד

 העירוב להתיר לסמוך יש מקום מכל בהפת זכושלא
 שיזכו לכפות כח להם יש העירוב וועד שלדהבי"ד
 העיר' משר הרשות דקנו כיון הפת' בזיכויבהעירוב
 דשכירות כ''ט סימן ג' חלק יעקב שבות בשו"תועי'
 מועיל העיר משררשות

~ 
 רוצים שאין יהודים נגד

 רשותם.לבטל

~~~
 ובשו"ת ס"ב' שפ''ה סימן מהרש"ם כתב

 ובספרו קי''ז' סיימן מהרש"ק להג' בחייםובחרת
 דאף במהרש''ק ועיי"ש ס"ו' שלמה לךהאלף

 משלו ליטול היינו כרחו בעל מהני דלאלהחולקים

 צריך פנים כל דעל כיון לו' גמור זכות אין דזהולערב'
 העירוב נותן הקהל אם אבל העירוב' על ממוןלהוציא
 אף מהני ודאי משלהם הקהל לכל ומזכיםמשלהם
 כ"ג דף קידושין הרשב"א בחידושי מפורש וכןבמוחה'
 היכא היינו כרחו בעל לאדם זכין שאין דמהע''א

 עומד דהוא אף גמור זכות דהוה היכא אבל חובקצת דה~
 באבני ועיין כרחו' בעל אפילו מהני ומוחהו~ועק
 בעירוב שכן וכל זה' על לדינא דסמך סי''אמילואים
 עלה. לסמוך ישדרבנן

~~~~
 אם דוקא דזה יחיה' מתנות שונא שייך לא

 כאן אבל מתנה' נחשב לקבל לטובת רק הנותןכוונת
 מותרין יהיו זה י~ שעל הקהל כוונתשעיקר

 סברא הר"ן שכתב כמו כמכירה הוי עצמן טובתוהוי לטלט~
 בוודאי צ'' סימן במג''א והובא עבדו' שחרור לעניןכזו

 עמא וכן הרשב"א' כתב וכן כרחו' בעל לזכותיכולים
 מי שיהי' חששו ולא המקומות בכל עירוב לעשותדבר
 שאי צ"ט סי' בחת"ס ~ועיין בהפת' לזכות ירצהשלא
 ~ בשבת~' יוציאו שלא ביתו בני כל את לשמוראפשר
 כתב וכן עירוב' שעושים מזה הנאה לו ישבודאי
 סי' ח"ב חיים דבריבשו"ת

 ל"~
 מכשולים הרבה כי

 עירוב. באיןבאים

~~~~~
 אב"ד האמיתי להגאון הלכה דבר בספר

 משכירו דכשנשכר יעקב משבות שהביא נ''ח אותלובלין
 ועוד רשות' ביטול צריך אין העיר שר שלולקיטו

 עירוב להם יש הכללי עירוב את האוסרים אלוגם דה~
 הם שאין רואים מזה מדרשם' בית או ביתם לידפרטי

 מסיבות רק הלכה' פי על העירוב ענין לעצםהתנגדות
 י"ז' סי' י"ט חלק אליעזר ציץ בשו''ת כתב וכןצדדיות.
 כלל צריכים לא ברחובות' בטלטול המדובר דעיקרכיון

 כ"ו סי' אהרן זקן בשו''ת כתב וכן יחידים.הסכמת
 מהדיירים' אחד מכל להיות צריך הרחוב שכירתאטו
 השלטון. של הפקיד מאחד לשכור אפשרהא
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 על שמפלפל מ"ב סי' נחום חזון בשו"ת
 הפת לזכות מהני דלא שכתב ע"א סי' אברהםהמחזה
 דידן בנידן כן שאין מה כרחו'בעל

 העירוב זיכוי ה~
 גמורזכות

 ומה~
 יכולים ואין כרחו' בעל אפילו

 העירוב. לעכבהיחידים

~~~~~
 בית בעינן כפיה דלע~ן שם' נחום בחזון

דין
 וס~

 דין בית צרי~ן ואין שלשה' של דין בבית
 נותן הקהל כי ממונם להשתתף צ~כין אין אםקבוע'
 בית צריכין אין הדת' תיקון גדר זה העירובהוצאות
 מה~. העיר מאנשי אחד ידי על לזכות לכפיהדין

 הגה"ק שכתב כמו העיר משר קו~ם אםובפרט
 נוה~ן וכן שצ"א סי' או"ח ~מוקי בספרממונקאטש

 בע~ן ל"ב סי' ב' חלק בתשב"ץ ועיין עיירות.בכל
 לחכימא די אבל עוד' להאריך ויש ה~ר' משרק~יה
ברמיזא.

~~~~~~
 ס"ו זכי' הל' אפרים מחנה מספר יוצא

 רוצהדאם
 לבט~

 צ~ך בפת זכות לו להיות רוצה ולא
 מבטל אין ואם העיר' לכל העירוב שמז~ם בשעהלבטל
 זכותו לבטל רוצה ואח"כ העירוב' שמז~ן בשעהאז

 לאמהעירוב
 העיר' לכל מהני והעירוב ביטולו' מה~

 לא ב~דו~נווכמו"כ
 מה~

 שאינם אומרים שאח"כ מה
 לא הפת' להם שזיכו שבשעה ~ון בהפת' לזכותרוצים
 היטב. ודו"ק בהדיא'מחו

~~~
 להעירוב המתנגדים דעת ד~קר שאומרים

 לפירצות' יגרום שמא שחוששים משוםבווי~אמסבורג
 לטלטל פריצות שום ראינו דלא משום רחוק' חששזה
 שיש אומרים שהוועד ~ון כן על העירוב' מןלחוץ
 למחות אדם לשום א"א ע"כ ה~רוב' על קבועבי"ד
 עם להשתמש צריך אין רק להפת' להצטרף ולא זה'על

 ענינים' בכמה גדולות פריצות שיש גם ומההעירוב.
 חוששים.ואינם

~~~~~
 במרומיו שלום והעושה לאשורו' שיבין

 ישראל. כל ועל ע~נו שלום יעשההוא
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 להוציא מותר אי השאלה ע"ד מכתבך'~~~~~
 ספרבשבת'

 מהכ~
 מונחים ששם פרעס"ס' הנקרא

 בתוך נות~ם הכריכה ובגמר הכריכה אחרספרים
 לוקחים יומים או יום ואחר היטיב' שיתחזקהמכבש
 כי אצלי' בהיותך לך השבתי ואני משם' הספריםאת

 ~ מוקצה' מטעםאסור
 הקצוה במכבש שנתנוהו מיד

 דיש נימא אפילו הקשית זה ועל לגמרי' שיגמר עדשם
 את לגלגל מותר יהא מקום מכל מוקצה שם זהעל

 משם' הספר לקחת שיוכל כדי מהמכבשהשרוי"ף
 דמוקצה ש"ח בסי' דקי"ל מקומו' צורךמחמת

 בכ~



 לטלטלו מותר לאיסורשמלאכתו
עכתו"ד.

~~~~~~~~ ~~~~~~

~~~~~
 ~' דעתי' להודיעך האומר בקצירת

 הוא מכבש ס"ד ש"ב סימן או"חבש''ע
 כ~

 שמכבשין
 זה על זה לוחות שתי היינו הכביסה אחר בגדיםבו

 בחזקה שתחוב והיינו אומן של אם בי~הםוהבגדים
 אפי' בג~ם משם לקחת אסור לסתירה' דומהוהתרתו
 מוקצה המכבש זה חשוב ולהרמב"ם שבת'לצורך
 מקומו לצורך אפי' לטלטלו ואסור ~ס חסרוןמחמת
 עיי"ש. ש"ח סימן רישכמבואר

~~
 כן

 ג"כ שהוא ספרים של מכבש האי נמי ה~
 דומה והתרתו לאומן דמי שרויפע"ן ע"י בחזקהתחוב

 אין א"כ ~ס חסרון בו שיש מוקצה ג"כ והוהלסתירה
 בשבת. להתירו היתרכאן

~~~~
 ש"ח בסימן שגזרו כ~ן להחמיר כאן שייך

 גזירה להחזירה אסור וכו' שידה של דלת גביס"ט

 וכו' יתקעשמא
 יחזקו הספר שיקח אחר כאן נמי ה~

 השרויפען י~ על המכבש בתוך שנשארו הספריםאת
 גדר או לרש"י' בפטיש' מכה גדר יהי' וזה מתכת'של
 ע"י או אומן מעשה דהוא התקיעה ע''י דעושהבונה

 ועוד והרמב"ם~' הרי"ף בדברי הר"ן ~לפיהשרויפען'
 להאריך ואין וכדומה' דחול עובדא כאןשייך

 ו~
 בזה

 ולא ספר' שום המכבש מתוך שבת ליטול שלאלהחמיר
 ומה בשבת. שרויפען ע"י להחזירו שלא וכ"שלהתירו
 גדול צורך שאיןגם

~ 
 בשבת' ללמוד ספרים ב"ה יש

 חששות יש ועוד ודו"ק' המכבש תחת שהם אלובלא
 דבר איזה הספר על לתקן ירצה מהמכבש שיטלושאחר
 חסר שתמיד הספרים הכ~כת אצל כנהוג גדול אוקטן
 ודו"ק. תיקוןקצת

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 

 מקומולצורך

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ 

 ו~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ו~~ ו~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~

 ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ו~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 

 מסר ב~לה אתמול הנה מאה''ר'~~~~~~~
 אם דב~ו ותוכן חוו"ד' ~דע ורוצהשאלתו

 הטבילה אחר האנשים בהם שנגבו אלונטיתלשטוח ש~
 להם ויהי' שיתנגבו בשבת' עכו"ם ע"יבמקוה'
 שבות מכח דהתירא בכח ופלפל למחר' נגוביםאלונטית
 לו שיהיה מצוה בגדר דזה מצוה' במקוםדשבות
 באור מוב"ד ש"א סימן בישו''י כמובא נגוב'מטפחת

 משנה פ"א שבת מסכת למש~ות סביב הנדפסהגדול

 עכתו"ד.ג''

~~~
 נראה' במכתבו לשונו משטיחת לכאורה

 אחר בבוקר בשבת מותר אםדהשאלה
 הטבי~

 לשטוח
האלונטית

 כ~
 ~ום נגובים אלונטית מוכן לו שיהא

 פשיטא זה הוא' כן ואם עכו"ם. ע''י השבת' אחרמחר



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 מצוה אינו דזה ראשית ~כו"ם' ~"י אפילודאסור
 באפשר ל"ת דוחה ~שה דאין שאמרו כמו הזה'בזמן
 וא"צ בביתו לכבסם יוכל שבת אחר הלא ש~הם'לקיים
 הכנה איסור כאן יש ש~ת השבת' מיום לולהכין
 מצי~ן דאין ש''ב סימן ~י' דאסור' לחולמשבת
 שבת' לאחר הכנה שם ~ש משום השבת ביוםהמטות
 אין אם בשבת כ~ם מדיחין דאין שכ"ג בסי' ~י'וכן
 השבת לאחר ~ל אבל ~צמו' השבת ליום צורךבהם

 דבאמת בפרטאסור'
 רא~

 שנגב באלונטית ~צמו לנגב
 דמותר אלונטית גבי כנראה שתים' או פ~ם בה~צמו
 דשבת פכ"ב ו~י' אחת' באלונטית אנשים ~שרהלנגב
 ~צמו שנגב באלונטית ~צמו לנגב דראוי הרי ה''משנה
 לא א"כ אחת'פ~ם

 מק~
 נחשב שיהא גדול הכרח ~וד

למצוה.

 כלל ראוי שאין באופן מיירי הישוי"~~~~~~~
 לנגבו' דהכרח אמר אז אלונטית' שום לו ואיןלנגב'
 כאן אין ל~נ"ד שלנו במקואות שלנו באלונטית לאאבל
 שאין יראים אנשים הרבה יש כי גם ומה מצוה'בגדר
 או סחיטה' חשש מחמת כלל בשבת ~צמןמנגבין
 יש ואיך מקוה' מי ~~ו נשאר שיהא חסידותמחמת
 במקום דשבות שבות ולהתיר מצוה כאן דישלומר
 אתמהה. בזמ~נו' כזהמצוה

~~~~
 שישטוח ל~כו"ם יצוה דאם לחוש יש
 ~ הגוי כשיראההאלונטיתים'

 יכבס מלוכל~ם הם
 ולכבס לנקות להמקוה שייך הנכרי אם בפרטאותם'
 דאו~יתא מלאכה הנכרי י~שה א"כ השבו~'בימות
 ש~בס שיאמרו שייך שפיר בנכרי ו~וד ישראל'בשביל

 בשביל מלאכה ו~שה האלונטית' את בשבתה~כו"ם
 להתיר אין ל~נ"ד לכן ה~ין' מראית כאן וישישראל'
 מוכן להם שיהא בשבת האלונטיסים לשטוחל~כו"ם
 הנ"ל. מהט~מים מוצש"ק' ב~ל או א'ליום

~~~
 אחר לשטוח ~שראל אפילו מותר שבת ב~ל

 כ~ ~צמו'שנגב
 ~צמו לנגב בבוקר שבת ביום לו שיהא

 אם לסחיטה לחוש מקום דיש בפרט יבש'באלונטית
 שכבסן שיאמרו ישתמש ולא לחים' באלונטיתישתמש

 למקוה ההול~ם האנשים דרך שאין ראשיתבשבת'
 למרה"~' לחוש אין ואז האלונטיתים' את ב~צמןלכבס
 י"ב ~דף בשבתכמ"ש

 ~"ב~
 לקרות מותר חשוב דאדם

 וכן בחול' הנר לה~ות רגיל שאינו שבת' ב~ל הנרלאור
 בשם לספרשמ~תי

 זקי~
 אב"ד פייטל נתן רבי הגה"ק

 שלא ז''ל' מאדה'
 נג~

 ב~ל שיוכל כדי נרות' בחול
 הנר. אור אצל ללמודשבת

~~~~
 שנשרו הדין גבי ש"א סימן מג"א ~י'

 כבסן הוא שיאמרו לנגבם ישטחום דלא במיםכ~ו
 שם דיש במים כשנשרו דוקא המג"א וכתבבשבת'
 מו~טים במים אבל בשבת' שכבסן ויחשדוהו מיםהרבה
 יש ~צמו שנגב אחר אפילו במקוה א"כ לחוש'אין

 כ~ו לנשרו כלל דומה ואינו מו~טים מים רקבאלונטית

 אין ממילא שכבסן' שיאמרו לחוש אין ממילאבמים'
 הרב וכ''פ ה~ין' מראית חששכאן

 מ~סק~וו~
 ז"ל

 יום ~ל שבת מ~ל הכנה כאן אין ש~שית מט~םולא
 שו''ת ו~י' סק"ז' שכ"א סימן מג''א ~י'השבת'
 ישראלבית

 מחות~
 וס"ד ס"ב סימן ז"ל הגאון

 שייך לא ביום בו להשתמש מקום דיש דבאופןבאריכות
הכנה.

~~~~~~~
 אלונטית בשבת לשטוח דמותר הה"ד

 הול~ם מהיראים דרבים השבת אחר יו"טכשחל
 וישתמשו יו"ט לכבוד לטבול ה~לה קודםלמקוה

 בו בהם להשתמש דראוי הכנה הוה לא א"כאלונטית בה~
 מהאלונטית מ~ט שם שיש בקאנטרי א''כ השבת'ביום
 גופא השבת ביום בהם להשתמשורוצה

 בה~
 אלונטית

 בהם להשתמש שיוכל שיתייבשו לח מטפחת לשטוחשרי
 ~כו"ם. שטיחת לזה וא''צ השבת'ביום

~~~~~
 שיש היתדים ~ל לשטוח דוקא להתיר נראה

 ~ל לשוטחם לא אבל וכדומה' בהמקוהבהכות~ם
 בחול ~~הם ששוטחים סמך ~ל שם שתו~םהחב~ם
 ל~ובדא דומה דזה שיתייבשו הכ~יסה אחר לחיםבג~ם
 מקום ~ל לשטחם רק כן' ל~שות להתיר ואיןדחול

אר~
 אחר לחים בג~ם בחול שם לשטוח דרך שאין
הכביסה.



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 יום לצורך לשטוח מותר זה' מכל לנו
 השבת אחר שחל טוב יום לצורך או גופאהשבת
 וישתמשו טוב יום לכבוד ה~לה קודם ~צמווטוב~ן

 וכן היום' לכבוד ביום בו ששטחןבהאלונטית
 מקום ~ל בשבת' מהמקוה עצמו בהם שנגבא~נטות ה~

 לשטוח ה~שויה החבל ~ל לא אבל יתידות' כגוןאר~י
 יום ~ל לא אבל ודו"ק' הכביסה אחר בגדים~~הם

 זו מצוה שייך דלא ~כו"ם ידי ~ל אפילו בחול'המחרת
 כנ"ל.בזמ~נו

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~ 

~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

 בשר לאכול חובה או מצוה~~
 ביו"ט~

 ה~ן ומה
 ולכ"~ בפורים' בשרבא~לת

 ומצוה חיוב איכא בפורים
 בשר דא~לת שם ומחלק מיו"ט' יותר בשרלאכול
 ביהמ"ק בזמן שלמים זבחים שהי' בזמן נתקןביו"ט
 שם ואכלת שלמים וזבחתדכתיב

 לה~
 ד~כא בזה"ז

 ויש ביו"ט בשר בא~לת שמחה לית שלמים'זביחת
 בפורים א"כ ~ן' בשתיית ביו"ט שמחה מצותלקיים
 שלמים' זביחת היה שלא בזמן בשמחה להיותשנתקן
 מצות ולקיים דוקא בשר לאכול ומצוה החיובלכן

 ובזה ביו"ט משא"כ יין ~ם דוקא בבשר פוריםשמחת
 ~יי''ש. סתירות כמהמיישב

~~~~~~~
 חיוב אם נפק"מ ~ש ולומר לחלק יש

 סימן ביו"ט כתב דהטו"ז לא' או ביו"ט בשרלאכול
 תאכל שלא מנהג ~ש אף טבילתה ביום דאשהקצ"ח
 מותרת בפורים לטבילה ההולכת מ''מ בשר ביוםבו

 בשר לאכול חיוב דאין ביו"ט מה ק''ו מכח בשר'לאכול
 דחיוב בפורים כ"ש טבילתה ביום לאכול מותרתמ"מ
 בשר לאכול מותרת בודאי בשר בא~לת לשמוחיותר
 ודו"ק. הטו"ז ד~ת לפי טבילתהביום

~~~~
 קט"ו סימן ח"ד שלום דברי שו"ת בספרי

 וכן טבילתה' ביום בשר לאכול לאשה דאיןהארכתי

 כמהכתבו
 גדו~

 סופרים דברי שו"ת ~י' הפוסקים
 לטבילה' שתיכנס ביום בשר תאכל שלא להחמירדיש
 תכ"ג סימן בקפס"ה ח''ו שלום דברי שו"תו~'

 וצ"ב.להחמיר

~~~
 אסרו הד"ט וב~קרי תרצ"ה אברהם באשל

 ו~' בשר. תאכל שלא בפו~ם לטבילה ההולכתלאשה

 בשתיית שמחה י~ ~וצא סמ"ב ח"ב נדברו אזבספר
 אין החג דשמחת סל"ט ח"א במנח"י ו~ין לבד'יין

 בכלל.פורים

 בהדין לחלק נראה~~~
 למנו~

 לאונן בשר א~לת
 אוביו''ט

 למנו~
 אחר' מט~ם בפורים בשר אכילת

 בשבת ת"ב כשחל ס"י תקנ"ב סי' במג"א ~'דהנה
אסור

 למנו~
 משום המ~~ה ד~יקר בשר' א~לת

 לאכול באונן התירו להכי ויו"ט' לשבת בזיון וזהאבילות
 אבלות אין ולהרא"ש לפורים' בזיון דהמ~~הבפורים

 אם אבלבפורים'
 מונ~

 אין הטבילה משום בשר א~לת
 כמה בתשובה שם הבאתי ו~וד למנו~' ושרי בזיוןכאן

 ~שט~מים
 למנו~

 יותר הטבילה ביום בשר א~לת

מלמנו~
 ~פ"י לכן ~י"ש. וביו"ט בשבת בשר א~לת

 תאכל לא דאשה החמרתי בתשובה שכתבתיהט~מים
 הטבילה. ביום בפוריםבשר
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 כבוד את לברך בזה באתי לקרא' ועוד

 הרה"ח ושלם ירא וחסד צדקה רודף היקרידי~
 יצחק שמואל מו"ה כש"ת וכו' ולתהלה לשבחהמפואר
 מספרים ללקט מצוה' למען טרח אשר ~"יראטה
 שבת פסח שקודם השבת ש~קרא טעמיםקדושים
 החג קודם לעורר ש~הגו ~חוצים די~ם וגםהגדול

 הדברים הגדול" "שבת לקו~טרס יחד וצרפםהפסח'
 הסכמה צריכים אי~םהקדושים

~ 
 יבאו' קדוש ממקור

 שאי~ם דברים שהם בפרט מהימן' אישוהמלקט
 השמים מן שכרו שיטול בדין לכן להלכה'~וגעים
 עד. עד וישועות ברכות מי~י בכלויתברך

~~~~
 זה שבת נקרא למה טעמים ב' ג''כ אוסיף

 ~דף פסחים הגמרא עפי''ד הגדול.שבת
 פ"ח~

 אר"י
 ש~אמר וכו' כיון ג~ות קבוץגדול

~ 
 יזרעאל' יום גדול

 עיקר ~גאלו ב~יסן גדול' ~קרא הגאולהעכ"פ
 א"כ להגאולה' גרם והשבת פסח קודם בשבת~גמר הגאו~

 לכן מצרים' גלות קבוץ שיהי' גדול' להשם גרם זהשבת
 ה~ה וכמ"ש ה~ו"ל. שבת~קרא

 א~~
 את לכם שולח

 ג~ות. קבוץ זה הגדו"ל יום בא לפ~י ה~ביאא~'

 י"ח בתפלת שלמה בחכמת משפ"י בהקדם~~~~
 על קאי גדול כוונת לחרותי~ו' גדול בשופרתקע
 של דבריו חז"ל כמ"ש גדול ש~קראהשי"ת

 הגדול את לשחרר כדי בשופר שיתקע להתפללהעיקר גדו~
 עמו כמ"ש הגלות מן הקב"הזה

 וזה בצרה' אנ~
 ודו"ק. לחרותי~ו גדולשאמר

~~~
 היצה"ר מן ~ירות יוצאים א~ו שובה בשבת

 יוצא הגדול ובשבת ומחילה' ס~חה ע"י העבירותומן

 הי' הש~~ה דגם מצרים גלות מן הקדושה השכי~הגם
 שבת ~קרא לכן מצרימה' עמך ארד א~כי כמ''שבגלות
 שיצא גדול ש~קרא הקב"ה של החירות בש~להגדול
 ודו"ק. זו' שבת ידי ועל זו בשבת הגלותמן

~~~~~~
 א~כי שר~ל ~חוצים די~ים איזה עוד

 בדרשתילעורר
 לשה"~

 ייטב בספה''ק עוררו שלא מה
 דבריהם שהדפיס איזוב אגודת ובהגדתפ~ים'

 הזה.בהקו~טרס

~~~~~
 רק לא שמוכר' דברים מכירה בהשטר

 הרשאה שטר עלשיחתום
 הכל~

 יותר' ולא שמו
 דברים איזה ישכח אם ואפי' המכירה' כל כחוכא~ראה
 הרשאה בהשטר ~תבררו כבר כי כלום' בכךאין

 להראות עכ"פ רק המכירה בכלל הכלכי הכל~
~ 

 מכירה זה
 בפרט החמוצים' הדברים לחשוב ~כון לכןגמורה'

 מהמ~רה. חשבון יעשו ממש' חמץ שמוכ~םהח~ות בע~

~~~~~~~
 את והמכסה ~בון' צ~כים הגעז שעל

 לקנות מאוד ~כון הגעלה' צריכים למעלההת~ור
חדשה.

~~~~~~
 ווארקי~ג בל''א שנקרא

 טעב~
 צריך

 בתוך כ"ש עב' כסף ב~ייר לכה"פ או אבן ע"יהגעלה
התשובה.

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ 

~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 
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~~~~~~~~
 ספרו קבלתי באה"ר' ושת"ה

 גדולות הלכות על ובאיכות בכמות והגדולהחדש
 מאודו~ה~תי

~ 
 כותב ידו כי לגדולו"ת' זכה ב"ה

 עה"ת' הכת"ס בהקדמת ומובא הכת"ס כמ''שמא~ו
 וש~ם ימים לא~כות ה' יזכהו ידיו' במעשי ברכהויש
 רבנן מהם ~הנות חידושיו ולהפיץ תורה להרביץויזכה

 עמו''ש.ותלמי~הון

 ספרו על להעיר אבוא ולא כעת טרוד~~~
 כאן לו ארשום ואגב ה~וט. בברכת באתי רקהחשוב'
 לספר המרבה וכל שכתב ש''פ' בהגדה שיישבתימה

 מצריםביציאת
 ה~

 המעשה ~' ומסמיך משובח' זה
 וכו' עז~ה בן אלעזר ורבי יהושע ורבי א~עזרברבי
 עד ה~לה' אותו כל מצ~ם ביציאת מספריםשהיו
 קריאת זמן ה~ע רבותינו ואמרו תלמידיהוןשבאו
 המעשה להביא שייכות מה וקשה שחרית. שלשמע

 דוקא ולמהלכאן'
 תנאים הרבה בודאי הלא רבנן' ה~

 יש השפל בדור כעת וגם מצ~ם' ביציאת סיפרוכולם
 לא למה ועוד הבוקר' עד בהגדה שמאריכיםצ~קים
הר~שו

 ה~
 ח"ו ולא שמע' קריאת לקרוא שיש ת~אים

 שמע. קריאת זמן עללעבור

~~~~
 לעוררם התלמידים באו למה קשה דלכאורה

 ק"ש' לקרות ו~לך מצרים' יציאת לספר מצותשי~יחו
 ~דף בסוכה קי"להא

 כ"ו~
 מ~צוה' פטור במצוה עוסק

 הריטב''א שיטת ואדרבה מק"ש' פטו~ם הםא"כ
 מצוה לה~יח יש איסור דגם בדרך ובלכתך מקראדלמד

 מעבירין דאין דקי"ל בפרט אחרת' מצוה לעשותו~לך
 יומא ~' המצוות את ושמרתם מקרא ולמדועה"מ
 ל"ג~.~דף

~~~~~~
 מא~ך כ"א מצוה חינוך במ~ת דהנה

 והביא ט"ו ב~ל מצרים ביציאת לספר עשהבמצות
 זו מצוה ודאי ה~לה' כל מצה דאכילת דפוסקדלהר"מ
 ב"ע כר"א להפוסקים אבל ה~לה' כל ביצמ"צלספר
 זו מצוה א"כ חובתו' ידי יצא לא חצות אחר מצהדאכל
 חצות עד רקג"כ

 דה~
 מצה' א~לת מצות דשייך בזמן

 לפי"זעיי"ש.
 הקש~

 סיפר איך א"כ שלנו מכולל ת"ח
 מצוה' אין אם ה~לה כל מצרים יציאתראב"ע
לשיטתו.

 מכ"ק ששמעתי חסידות' בדרך לו~~~~~
 היה לא דבאמת זצוק"ל מסאטמאר הגה"קאדמו"ר
 כאשר הללו' הקדושים התנאים רק ק"ש זמןעוד
 ונתמלא הגנוז אור נתגלה מצרים' יציאת במצותעסקו
 חשבו והתלמידים אור' הביתכל

~ 
 ויאר ה~לה פנה

 רק ~לה עוד היה ובאמת קר"ש' זמן וכבר היום'את
 שקיימו המצוה קדושת מכח כיום' מאיר ה~להשהי'

ה~
 קדושים.

~~~~
 אבן כמו אור לשון מספרים והיו מרמזים

 חצות קודם עוד שהי' די''ל קשה לא א"כ והבן.ספיר
 לספר חיוב גם וממילא מצה' חיוב יש לרא~"עדגם
 מצרים.ביציאת



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ביצ"מ לספר בעצם המצוה באמת אמרתי
 יש ~סיפור להרבות אבל חצות' לאחר חיוב איןמה"ת
 דאפשר שהביא ו~י"ש מדרבנן' עכ"פ ג"כמצוה
 פמ''ג ו~' ~סדר' אצל ונפלאות נסים באריכותלסדר
 סק"א. תפ"ה וסי' תע"ט סי' אברהם באשל פסח'הל'
 כל לקיים ונפלאות נסים סיפר ראב"ע גםולכן

 מביא ושפיר החיוב' על שמוסיף השייך לשוןהמרבה'
 פטור' המצוה דלקיים מראב"ע' להרבות דמצוהראי'
 ודו"ק. מצוה להרבותרק

 על דוקא מראב"ע המעשה שפיר~~~~~~
 התנאים דלשארלהרבות.

 דמצו~
 ה~לה כל מ~ה לאכול

 להרבות' לשון שייך לא ה~לה כל ג"כ הסיפורא"כ
 המצוה' עצם בכלל הוא הסיפור דכלכיון

 ו~
 להרבות

 הלשון חצות אחר שייך לראב"ע רק המצוה'על
 ראי' ומביא בעצם' המצוה מן מצוה אין דאזלהרבות
 לא בודאי הרשות דבר דלעשות להרבות' ג"כדמצוה
 מ~מודם לבטל ה~לה כל עוסקיםהיו

 ה~
 תנאים

 דרבנן. מצוה עכ"פ יש להרבות דגם וראי'הקדושים.

~~~~~
 בשו"ת

 דב~
 זו בסו~א מש"כ ח"ו שלום

 לקושייתנו ונחזור ק"פ. קע"ט~סימן
 דלעי~

 הי' מה
 הא בק''ש לעסוק רבם את לעורר התלמידיםסברת
 את גם שם דראו כיון י"ל ממצוה. פטור במצוהעוסק
 היותר ולכל חצות' אחר מצות מצות אין דס"לראב"ע
 ולא היותר לכל מדר~נן רק דזה להרבות מצות כאןיש

 פוטר אינו דרבנן דמצוה אלא הרמב"ם' כדעתס"ל
 ט"ז סימן ח"א חתנ"ס בספר ו~' דאורייתא'מצוה

 בזה.שמפלפל

 ה~~~~''~
 מקרא ללמוד יכו~ם היו תנאים

 דרבנן רק דהוה למצוה בהכנה דאפילו בדרךובלכתך
 מפסיקין היו לא לכן כהרמב"ם' המצות מכלפטורים
 בעל הנפלא הגאון שמחדש מה לפי בפרטלקר"ש'
 היינו במצוה פטור במצוה דעוסק זצ"ל פענחצפנת
 מצוה גם קיים כאלודחשוב

 הש~
 בה' עוסק שאינו

 מחמת ונאנס האחרת' מצוה לעשות חישב בגדרדחשוב
 נמצא א"כ עשאה' כאלו מעעה"כ בה' שעוסקהמצוה
 שיטת ועכ"פ קר"ש. מצות וקיימו קראודכבר

 מצוה פוטר דאורייתא במצוה דדוקא הי'התלמי~ם
 דרבנן. במצוה לא אבלאחרת

 כאן אשלח ואגב הספר' על מחאה מצרף~~~~
 תלת' מדר"ע ש"מ בסוגי' שחידשתי מההעתקה
 וייש"כ. הלכות שערי הקובץ לכבודשכתבתי

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
.~~~~~

~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
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~~~~~
 קודם י~ם נ~לת י"ג' ~ום אור חמץ

 נר לקחת החנות' בדיקת לצאת שלא לכווןהבדיקה.
 נר' שאר אושעוה

 יבדו~
 ~אר' המקומות' בכל

שטראמע~
 וועקיום רעסיוער' טעלעפאן' הויזען'

 אחר פרפיום. פאקעט' קערידש' קינדערק~נער'
 עושה האשה אם י"ג. ב~ל ~מירא' כל יאמרהבדיקה
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 יין ישתה ולא פירות. או אדמה תפוחי ~ם טשאל~~ט קודם בבקר וכ''ש חמירא' כל היא תאמר מ''מש~ח
 הבי~ורזמן

 ~בשבת~
 אחה''צ. חמירא. כל תאמר

~~~
 זמן שבת' ב~רב ש~ה כל כמו חמץ מ~רת

 יאמר לא אבל חצות' קודם ש~ה בכל כמו חמץבי~ור
 ש~ה ~ד בשבת חמץ א~לת חמירא'כל

~~ ~~ 
 ואח''כ

 חמירא. כל בשבתיאמר

~~~~~~~
 בבית מלובן באבן כ~הוג להג~ל

 וכן ט~בל. ווארקי~ג ש~קרא המקום וכןהתבשיל'
 דבר איזה השלחן ~ל יתן ואח''כ האופן' בזההסי~ק
 ללבן הג~ז המקומות. ו~ל הסי~ק' בתוךוכן

 הסילו~ות. ~ל כסף ב~ייר לכרכו ותחתיוהבר~~~רס'
 שבתוך הל~דל~ך וכן ביותר. טוב חדש הטאפ.ולהג~יל
 של טס בתוכו ו~תן ללבן הבראטר~ר כסף' ב~יירהג~ז
 בחמים להשתמש ושלא כ~הוג' להג~יל שי~יםתיבה.

מ~ל''~
 השי~ים ~ם יאכל לא בשבת הג~לה. קודם

 רותחין יאכל לא תותבות שי~ים לו שיש מי וכןחמץ.
 ואח''כ בצו~ן החלה יאכל רק ביחד' חמץ ~םבשבת
 השי~ים. כל היטיב ל~קות בשבת בחמים.הרוטב

~~~~
 או חדש בכלי י~ק ואח''כ פסח' של בכ~ם

בכ~
 ואח''כ ש~י

 בכ~
 לקחת טוב לאכול' שרוצה

 אח''כ. להש~כו שיוכל הכ~ם כל וכן ט~לל~רפל~סטיג
 שבת ~ל חמוצים מי~י כל וכן לאקש~ן פ~רפיל יבשללא
זו.

 הזרו~~~~~~
 ומי החרוסת' וי~שה שבת. מ~רב

 חריין המרור א~ יכסה אבל שבת' ~רב והמרורמלח'
 אותן יכרכו חסא לוקח ואם ט~מו' יפיג שלאכדי

 כבוש מט~ם במים אותם יכבוש ולא לחהבמטפחת
כמבושל.

 שב~~~~~~
 קצת ויפסיק לשל''ס. לש~ים יחלק

 ה~יגו~ים ויש~ם הרבה י~גן לא לס~ודה. ס~ודהבין
 כגון לשל''ס דבר איזה ~פ~ם ~וד כשיאכל צה~םאחר

~~~~~
 לסדר השלחן י~ן לא היי~ו' ~ב~ם

בשבת.

~~~~
 וטוב בפסח אותם יראו שלא יכסה חמוצים

 ובאין יג~יל הג~ז מן למ~לה הטס הבית. מןלהוציאם
 כסף. ב~ייר ויכרוך היטיב ידיחב~רה

 ויפתח פסח. של במצות י~שה חצירות~~~~~~
 מקוש~ם. שהם מצה שלהחבילות

~~
 לאקש~ן החמוצים בתוך ימכור

 גמור. חמץוכדומה פ~רפי~

~~~~~
 כוס

~.~~ 
 או כוס רוב לשתות צ~ך או~ס.

 וישתה רבי~ית של קטן כוס לקחת טוב רבי~ית'רוב
 רוב רק וישתה גדול כוס מלקחת רובו' לכה''פ אוכולו

 האחרון. בכוס ולכה''פ כולו לשתות וטוברבי~ית.

~~~~
 מהש~מה וכזית מהפרוסה מצה כזית

 בהסיבה' ישתה הכוסות וכן בהסיבה' ויאכלשלמ~לה.
 ב~רך. מצה. מש~ש יותר קצת מצהכזית

~~~~~
 ממש' יין לקחת יתאמץ הס~לאט. מאוד

 בדי~בד ברירה ובאין יין. רוב לכה''פ אז לו מזיקואם
 בג~ר~יפ~דזוש. גםיצא

~~
 בשתיית וכן מצה' א~לת שי~ור תוך יפסיק

 אחת. בפ~ם ישתהיין

~~~~
 ~בכורים יבאו לא ואם מסכת סיום יהא ה'

 ה'. ביום להת~~ות חייביםלהסיום

~~~~~
 והשי''ת בו. שיש חמץ של פ~ימיות לב~ר

 ~ולם. גאולת במהרהיגא~~ו
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 ביקש כי היות מאהבה'~~~~~~~~
 ממ~

 להציג
 שאני אף פסח' בהלכות עני~ם ישראל" ''אורבהקובץ
 לו לשלוח פנאי קצת לקחתי מ"מ מאוד'טרוד

 בהקובץ. להדפיסו יוכל רוצה ואם האומר בקצירתפסח מע~~

~~
 והדין פסח קודם ימים איזה מביתו הנוסע

 תל"ו' סי~ן באו"ח כמבואר מחמץ ביתו לבדוקשצריך
 חמץ פתיתי עשרה הב~קה' קודם להניח צ~ךאם

כנהו~
 בפע"ח ועי' י"ד' ב~ל דוקא הוא המנהג זה או

 נגד ולשורפן חמץ פתיתי י' לה~ח דצ~ך האריז"לבשם
 קמ"ט דף בשלה"ק וכ"כ דמסאבותא כתריןיו"ד
 האיסתפקתא' ומה י~ח' אם בכך מה לכאו'ע"א.
 זה. בכגון הארכתיוכבר

~~~~~
 שנאמר תקכ"ט מצוה בחינוך לפימ"ש

 זה' לאו תחת נכנס וגו' עצה את תשחית לאבתורה
 וכו' החסידים דרך וזהו וגו' השחתה דבר מכלונתרחק
 תע~ת רש"י ועי' וכו' חרדל של גר~ר אפי' יאבדוולא
 שהשפיע בטובה כבועט מיחזי אוכ~ן המבזהד"כ

 ליזהר ~ש דק"ה חו~ן ועי'הקב''ה'
 אוכ~ן' בפירו~

 פירורין איבוד בענין ס"ד ק"פ סימן באו"חועי'
 חמץ פתיתי לה~ח שלא נכון לפי"ז וכו' כזיתשא"ב
 י' להניח חכמים דמנהג י"ד ב~ל אבל י"ד' ~לקודם
 תורה' ישראל דמנהג תשחית בל ש~ך לאפתיתים
 ~דף במנחותואמרו

 ל"ב~
 ויאמר א~הו יבא אם דאפי'

 פ"ה שביעית ירושלמי ועי' לו' שומעין אין המנהגנגד
 ולה~ הלכה'דמנהג

 תשחית. בל שייך לא

~~~~~~
 עומדים החמוצים דכל י"ד ב~ל

 ~ין ועוד דמי. כשריף ~שרף העומד וכללשריפה
 הבשר את לשרוף נמנעו דלא י"ד דף פסחיםבגמ'
שנטמא

 בוו~
 באה"ט שנטמא בשר עם הטומאה

 ודו''ק. עומד' לש~פה הקל זה דאף שםוברש"י
קצרתי.

~~
 עי' חמץ' ביעור על שהחיינו מבר~ן אין למה
 קשה אבל אוכ~ן' הפסד דגורם הר''פ בשםברשב"א
 מברכין אין דלהכי כ"ח סימן ביו''ד הש"ךמש"כ
 דזה ע"ז הש"ך וכתב לב~'' דמזיק שחיטה עלשהחיינו
 טעם ג"כ כתב הרשב"א הא ויל"ד דחוק'טעם

 אמר ולמה דמזיק' החמץ על שהחיינו מבר~םאין דלה~
 מפסיד דבחמץ ~לק' ויש דחוק' טעם דזההש"ך
 לה~ לגמרי'החמץ

 אף בשחיטה אבל מבר~ן' אין
 ראוי שיהא השחיטה בזה דמתקן העיקר אבלשמזיק
 טעם דזה כתב שפיר לכן מקלקולו' יותר ותיקונולאכלו
 דע"ג פסחים ו~' בחמץ' משא"כ בשחיטהדחוק

 הש"ס. דברי ו~חא מתקןדשחיטה

~~~~~~
 משפחתו אל יבא דכאשר יותר ~חא

 וב~ל חמץ שם יאכל מיוחד' חדר לו ויש פסחקודם
 ויבדוק חמץ פתיתי י' וי~ח חכמים מצות יקייםי"ד
 ש~הם. י~ יוצא שמים ירא וז"שהחדר

~~
 אם פסח' בערב החמץ לשרוף מקום לו כשאין

 החמץ לה~חמותר
 בכ~

 ויש בחצירו' המונח אשפתות
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~ ~

 חמץ איסור זמן אחר רק אשפתות הכלי שיקחולחוש
 פסח. ב~לאו

~~~
 מצות לקיים להשתדל יש בודאי לכתחילה

 ועכ"פ בעצמו'שריפה
 ה~

 בשעת שמצא פתיתים י'
 ושא"פ' האריז"ל בשם בפע"ח כמבואר חמץבדיקת
 יכתוב ברירהובאין

 הכ~
 ואז מ~רה בהשטר אשפתות

 מרשותו יצא כאלו חשוב דהמכירה ההפקר מהנייהא
 להאריך. עוד ויש ג"כ' ויבטלו נכרילרשות

~~
 ונות~ם פסח' בימי האסורים בבית היושב

 למכרו מותר אם חמוצים' ושאר לחם לאכוללאסורים
 הפסח' ימי במשך המאכ~ם יפסיד שלא החמוציםלגוי

 אבל בשעה"ד' מתיר א"ב נ"ו סימן ח"דהמנח"י
 שימכור ב~ד"ד אבל שעה"ד' שייך זה מהלענ"ד
 בפסח למכרו מותר למה הפסח בתוך שיקבלהחמץ
 על יעבור שלא כדי רק בפסח' מחמץ נהנה האלנכרי

 בימי שיקבל מה לא אבל פסח' קודם למכרו נכוןב"י'
 ודו"ק.הפסח

~~~~~
 בעלזן בבערגן בהיותי רב מעשה אספר

 נהג והי' זצ"ל מסאטמאר הגה"ק אדמו"ר כ"קעם
 ר' הגבאי ע"י ביומו יום מידי המאכ~ם כללמכור

 וקבל לנקיות' לרבינו צריך שהי' נייר בעד אשכנזי'יוסף
 אמרתי ופע"א דקות' ~ירות עשרה יום אכילתבעד
 של המאכל למכור נכון אין דלדעתי לרבינו' צחותעפ"י
 שזה אף וכו' שבת' כשכר נראה כי ה~ירות' בעדשבת
 דמהיום שלו להגבאי רבינו צוה מ"מ הבלעה' דרךרק

 ימכור לאוהלאה
 מאכ~

 וכו' ה~ירות בעד שבתות

 שמקבל החמוצים למכור אסור דידן ב~דן וכ"שודו"ק'
בפסח.

~~
 שא"א תותבות שי~ם עם בפסח יעשה מה
 בשר אכילת לע~ן בסתם וכן כראוי' להגעילםלהסירם
 ס"ס ח"א דב''ש בשו"ת ראה רותח. חלבואח"כ
 השינים עם וחלב בשר שימוש ב~ן ארוכהתשובה
 פ"ה בסימן ז"ל הגאון מחות~י ישראל ביתובשו"ת
 רכ"ז רכ"ו וסי' ע"ח' ח"ג יצחק יד משו"תשהביא

 בשם פ"ט סימן תשובה בדרכי וכ"כ בולעיםדאינם
 הרופאים שאמרו קצ''ה סי' יעב"ץ שאילתשו"ת

 וכן בולעים' שאינם ~כוכית שלהם דמתכתמאמעריקא

הפי~נ''~
 דיכול קצ"ז סי' ח"א מהרש"ם ועי'

 שלא כתב איזוב ובהגדת ועירוי. מילוי ע"ילהגעילם
 פיו וידיח פסח' קודם שעה כ"ד חמץ רותחיןיאכל
 על בפיו החמין להחזיק שיכול עד בח~ןבע"פ

 ולא יאכל לא דבפסח עוד להחמיר והוסיףהשי~ם'
 גדו~ם יש אבל הללו' השינים על רותחין חמץישתה

 שישפשפו מפיהם' להוציאן אפשר כשאישמקי~ם
 בזה. ודי היטב' היטיב כנהוג בהבערשט"להיטיב
 חמץ מעל"ע פסח קודם יאכל שלא להחמיר נכוןומ"מ
 אז להוציאם' כשיכול אבל הדק' היטב וישפשףרותח
 ויגעילנה אותםיוציא

 בכ~
 ע"י לכה"פ או ראשון'

עירוי
 מכ~

 צונ~ם' מים ע~הם ישפוך ואח"כ ראשון'
ודי.

~~~~~
 וכשירתיח השי~ם' על חוט יקשור טובה

מים
 בכ~

 כש"ר הנקרא פסח' של
 טעפ"~

 השי~ם י~ח
 שלא מיד ~וציאנה רגעים איזה על החוט ידי עלבתוכו
 וכש~ם. השינים'יתקלקל

~~
 כשלא העיסה ונשאר למצות' עיסה שלש מי
 ושם במקרר וה~חה עוד'נתחמצה

 נג~
 נתחמץ' ולא

 פסח' אחר לכה"פ או בחוהמ"פ' אותם לאפות יכולאי
 בפסח. שנתחמץ ~חוש לאאם

~~~
 י"ל ב"י' על לעבור שלא לע~ן

 דמה~
 כמ''ש

 ס"ל דמ"ח ושם בצונן' תטיל ע"ב מ"ו דףבפסחים
 לא בודאי לכתחילה אבל בצונן' תלטוש תפחלר"ע
 ~ כןיעשה

 הרבה יש
 ~ו~

 במים דגם הפוסקים

 תס"ז סי' או"ח בב"י מובא תוספתא עי'מחמי~ן'
 במים דגם משמע אסורות' והחמיצו במים ח~ןשרה
 במקרר שמונחים מים בין לחלק וקשה להתחמץ.יוכלו
 המתירים וגם דאורייתא' בספק צונ~ם' במיםובין
 לא אבל ו~ומה לגוי למכרו בהפס"מ' בדיעבדדוקא
 שלא כאן שייך ועוד אחה''פ' לאכלם לכתחילהלהתירם
 הסריקין כל יאמרו דל''ו' בפסחים שאמרו כמולחלק'
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 ה' איש בחזון ועי' מותרים' בייתוס וסריקיאסורין'
~~

 מיני כל למכור הנהיגו באמעריקא כאן בזמ~נו
 ליישב קצת וראוי וחלות' מלחם חוץ מ~חניות חמוצים מיד ומשמע' הב"י' בכוונת כ"ו אות קכ"ט סימןפסח

 במשך שיפסוק או ~מקרר מת וכן המים מןשמוציאן
 כמה ע"יהפסח

 מי~
 קצת המקרר ויפסוק מאורעות

 יחמיץ.מיד

~~~
 נשאר בדיעבד אם לומר יש להקל' מקום יש
 הפסד כאן ויש נתחמץ שלא עיסה הרבהלהבעקער
 גדול למקרר הכל ויתן לגוי בע"פ מיד ימכרםמרובה
 יש~ח בודאי למעשה אבל בחזרה' יקחנה הפסחואחר
 שאר כמו דנראה העין מראית ~ש כלום' לו ישארשלא
 חמוצים דברים הרבה לכתחילה לוקחים וכ~"פבצק'

וימכרנו
 לג~

 לאכול לחם פסח אחר מיד מצוי לו שיהא
 לכן מאוד' בזול לחם יקנה ואז בהמקרר' לו שיהי'מה
 חמץ יניח לא חמץ' באיסור בפרט ה' דבר אתהירא
 ימי קודם לגוי מכירה ע"י וחלות ברויט כמוב~ן

הפסח.

~~~
 מהגאון ברצונו חיים בשו"ת עיין אלא עוד

 בשנת עוד לי שכתב בתשובה שמאריך פעטערמס"ט
 א' סימן ח"ה שלום דברי שו"ת בספרי מוב"דתש"ג'
 קשה היה קמח וגם בכמ"ד דחוקות צרות אזשהיה
 קנו ואז קאפא"ן' הנקרא פתקאות על רק לקבלמאוד

 לאחר לה~חם ורצו יקרים בדמים קמחבשתיקה
 הרבה לשו לכןהפסח'

 וכדומה פערפל כמו בצק מי~
 מה אבל רבים' ימים שישהה וכו' בצים ממישנעשו
 כמו דחשוב פסק הוא בביתו' חמץ דבר יהא שלאיעשה
 כל בפסח שמוכרין כמו למכרו ואין בעיןחמץ

 למכרו התיר בשעה"ד רק ישראל' בבית לנכריחמוצים מי~
 הנדפס בתשובה עמו פלפלתי וא~ נכרי' לביתולהוליכו

 הנכרי בבית לה~חם אפשר דאי א' סימן בתשובהשם
 ומכמה ויענש בביתו ימצאו שמא סכנה ג"כ זהכי

 למכור התרתי אתרונים ושיטותטעמים
 לג~

 ולה~חו
 סי' ~או"ח ובשא"פ בחת"ס ועי' ישראל.בבית

 החמוצים' מוכרין שאנו זו מכירה היתר עלהמפקפק קי''ג~
 החת"ס מדברי ומשמע יעי"ש בגערה להשתיקוראוי
 בלי המכירה על ל~מוך יש דאורייתא בחמץדאפי'
פקפוק.

 להח~ות החמו~ם למכור נוהג ג"כ א~המנהג
 פירות ומי בצים מי יש החמוצים בכל כיולהפאבריקען

 לאקשען' כגון ממש' חמוצים שאינם דבריםושאר
 וחלות לחם כגון חמץ לא רק קמח' קאקיע"ס'פערפיל

 פירות מי עירוב בהם דיש כיון וחושביםוכדומה'
 חמץ בגדר רק גמור' חמץ יקרא שלא לס~ף'מצרפם
נוקשה.

~~~
 מהכונות בח~ות שקו~ם כאן המציאות

 ומייצרים עושים שם וכן ביחד' הרבהפאבריקע''ן
 עד שימכור סכום ולקנות לצמצם שא"א ביחדהרבה

 יעשו אם כי להקו~ם גם הפס"מ כאן וישהפסח'
 לפנותם מקום ואין מאוד' מחירם יעלה מעטמעט

 והפס"מ' שעה"ד כאן ~ש ומהפאבריקע"ןמהח~ות
 שאין זה בכגון תמ"ח סי' יודא המחוקק מד'ומשמע
 להתירם יש לבערם הפסד ויש להנכרי' להוציאםמקום
 הבית שכירת ע"י וח''ח' חמוצים דברים כשארלמכרם
 וכ"כ וכו'' כסף ק~ן ע"י שם שמונחיםוהמקום
 אות ט' ~סי' חו"צ מערכתבשד''ח

 כ'~
 בדוחק להתיר

למכרם
 כנהו~

 סק"א' במ"ז תס"ב בפמ"ג עי' בפרט
 פ"ב ~ח''ב פסח להל' כוללותובפתיחה

 סק"ו~
 דמ"פ

 בשם השע"ת הביא וכן דרבנן נוקשה הוה מיםעם
 תמ"ב ~סי'הפנ"י

 סק"א~
 י"ל אבל חולקין' דיש אף

 לע~ן לא אבל מה"ת דאסור ס''ל אכילה לע~ןדדוקא
 מי ב~רוב ולא גמור בחמץ רק החמירו לאמכירה
פירות.

 אבל פירות' עם גמור חמץ דהוה לשיטות~~~~~
ס"ל

 דמה~
 בנמוק''י ועי' גמור' ~חמץ אפי' מכירה

 או לקנותו דעתו אין אפילו תורה ק~ן עשודאם
 את מבטל דסכ"ס בפרט הק~ן' מועיללהקנות
 בדרבנן ערמה הוי דרבנן' רק הוה ביטול ואחרהחמץ'
ושרי.

 דהרבה וכו' דהתירו תמ"ח בסי' בב"ח~~~~
 ב~י' יעקב הישועות ולפי בה' תלויים יהודי~פרנסות
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 הי''ש למכור התירו ביי''ש דוקא לאותמ''ח
 בה שיש דבר כל אלא סק''ז תמ''ח סי' הא''רכמ''ש ה~כ~

 בחמץ אף לעכו''ם מ~רה היתר בה יש ~שראלפר~סה
 ~סי' ב~ימין המשאת על סומ~ן ועכ''פדאו~יתא'

~''ט~
 אי~ו בלא''ה שהחמץ סק''ד במג''א מובא

 אין ע''כ ברשותו אוקמה התורה אלא אדם שלברשותו
 וכו' במשיכה לחלוטין גמורה מכירה להיותצ~ך

 ס~. בעלמא דעתא דב~לוי לחודאבכסף וס~

~~~
 ~סי' או''ח שורק ב~טע עיין

 ל''ב~
 האריך

 על לסמוך דאין מסיק אבל כלל' לאסור איןדמדי~א
 מתירין שא~ו אף לכן עיי''ש' דאורייתא חמץמ~רת
 מי כן גם בהם שיש החמוצים מי~י כל למכורבדוחק
 לא אבל כ~''ל. וכו' מרובה הפסד מטעםפירות
 וחלות לחם כגון דאורייתא בחמץ כזו מ~רה עללסמוך

 כאן העולם מ~הג ~ישב המעט זה ודיממש'
באמעריקא.

~~~~
 בסופו לו שיש ממין להיות צ~ך

 עכ''~
 מר ולהיות להתקשות העומד כל ג"כ ~''למרירות'
 וכמר. כקשהחשוב

~~~
 יבא לא דאז ~כון אי~ו המרירות' מבטל אם

 ולא המצריים. לעבודת דמי ולא מ~רות לטעםלעולם
לחזרת.

~~~~
 להביא עצמו חייב אם י'. לאות

~~ 
 ספק

 כ~חולה'
 י' באות שאמרתי מה כוסות ד' מצות לקיים

 דשלוחי הדין על עצמו ויסמוך יין' מי~י שארלשתות
 אות תע''ב סי' ברורה במש~ה עי' ~יזוקין' אי~ומצוה
 שיאכל י~ על דאם צ''ד' סי' ראש בשמים ובשו''תל''ה
 עצמו להביא צריך אין יומים' יום יחלה מצה'כזית

 ואין עצמו את לחבול איכא ~מי ואיסורא זומדה ~~
 מה לפי והכל מר' ~ין והה''ד ~סים מעשה עלסומ~ן
 ודו''ק. היין ואופן אדםשהוא

~~~
 המכירה מועיל אם

 לכ~
 בהם שיש אשפתות

 חמוצים.דב~ם

 בזה שהארכתי ק''ט סימן ח''ג דב''ש בשו''ת~~~
 ע''ז אחד רב שהקשה ומה הוא' ~כוןכי

 מדב~
 הרב

שכתב
~ 

 מאחר והפקר ביטול בכלל אי~ו ה~מכר חמץ
 בתשו' כמבואר הפסח אחר בהם ולזכות לחזורשדעתו
 הירושלמי' בשםהרשב''א

~ 
 לשאר אשפתות כלי דמי

 חמוציםדברים
~ 

 החמוצים
 שבכ~

 דעתו אין אשפתות
 הביטול מה~י א''כ הפסח' אחר אותם ולק~ותלחזור

 ועוד מ~רתו' לאחרוהה~קר
~ 

 חשוב שהפקיר מה
 ס''ב תל''ד סימן ברמ''א ו~' מרשותו' הוציאכאלו
 מצות לקיים כדי החמץ ששרף לאחר אלא לבטלודאין
 כשלו' חשוב לא ביטול דאחר משמע שלו בחמץשריפה
 בהפי' איזוב באגודת וכן ~''ו סימן ח''ד מ~ח''יועי'
 ודו''ק. איזוב שלקלח

~~~
 עם באויסטרא~' שדר מי ית~הג האיך

 ~ חמץ'מ~רת
 ובין שבכאן הימים בין חילוק יש

 באמעריקא' כאן החמץ כשימכור שבשם' ההםהימים
 וכדומה. פסח כבר שםאז

~~~
 וי''ל מעכב. לה~כרי מפתח מסירת אם

 ~סח' ערב לפ~י אחד יום כאן ~מכור ~כוןדהיותר
 כמו שוה שאי~ו חמץ כאן שימכר ערמה מחששאמ~ם
 שבאויסטרא~עהחמץ

~ 
 להו~ך הדרך הוצאות יש

 איש שיבקש לכאורה טוב יותר לכן לשם'החמוצים
 ש~חו. ע''י שם החמץ וימכורמשם

~~~
 קשה זה גם

~ 
 לשם לשלוח ~יחא אין

 ישראל בית בשו"ת עי' ומח~ותו' מביתוהמפתח
 תמ''ח סימן הטו''ז דמש''כ צ' בסימן הגז''למחות~י
 ליכ~ס יכול שהעכו''ם במקום מו~ח יהא שהחמץסק''ד
 ~וב''י בשו''ת כמ''ש מעכב' אי~ו בדיעבד אבלשם'
 בסימן סק''ד בא''א פמ''ג וראה י''ח. סי' או''חקמא

תמ''ח.

 י''ג ס''ק קי''ד סי' במעד''ש מובא בשו''מ~~~'
 מפתח' לו ~ותן ואין כאן דבר מוכר אם ביןלחלק
 מרחוק חמוצים כשמוכר אבל ערמה כמ~רת~ראה
 ודו''ק. כערמה ~ראה אין המפתח לו מוסר איןאפי'
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 העיקר חמץ דבמכירת ס"י חיו"ד בחת"ס~~~'
 ועי' החמץ. מן עצמו מסלק שהוא דעתו יגלהשהמוכר
 החדש צדק צמח שו"ת ועי' צ"א' סי' ח"גפריה"ש
~סי'

 מ"ד~
 בס' ועי' ~כרת. לערמה לחוש דאין

 אז~נן אי פלגותא שמביא סק"ה תמ"ג סימןאוצה"פ
 בעל של המקום בתר או החמץ' שמונח המקוםבתר
 סי' ~חת"ס החמץ בעל בתר דאז~נן ונראההחמץ'
ל"א

 ל"ה~
 בעל מקום של בזמן גם למכרו יכול א"כ

 ודו"ק. באמעריקא כאן הזמן לפי היינוהחמץ'

~~~~ 
 צריך האם בביתו חנותו את לנכרי שמוכר

 בהם יש שמא פסח' ימי משך על הט~תים' כללמכור

 הא חבירו' של חמצו למכור יכול איך לכאורהחמוצים'
 בפמ"ג ו~' גזל חשש בזה יש וגם המכירה' חלאין
 חייב נכרי של חמצו אחריות קבל דאם ת"מסימן
 איך ותמה בע"פ'למכרו

 מה~
 שאינו ~ון המכירה

 של בחמץ דאפי' הרב בש"ע ועי'שלו'
 נכ~

 גזל. שייך
 חשוב לא לנכרי לשלם ישראל דדעת כיון הרבותירץ

גז~
 ~חו"מ ג~בה' חשוב להחזיר ע"מ אף בישראל אבל

 יש אם ועכ"פ למכרו' יכול איך א"כ ס"א' שמ"חסי'
 הנפקד חייב דבלא"ה למכרו' חייב הט~תים עלחמץ
 ~תמ"ג מכרו' שלאבשביל

 ס"ב~
 חשש בהם אין ואם

 מכירה בהשטר יכתוב החנות כל למכור ורוצהחמץ
 והבן' מכירה בכלל אינם חמץ חשש בהם שאיןהדב~ם ~

 ~ישב באריכות מש"כ ספ''ד ח"ד דב"ש בשו"תועי'
 הנ"ל י"א ס"ק ת"מ סימן בקו''א הרב הש"עקושי'
 למה פלפול'בדרך

 מה~
 נכרי. של חמצו מכירה

~~~
 של שביעי ביו"ט ק~ידלעך לבשל יוכל איך

 עי' ביום' בו לאכלו אסור הא שבת' בערב שחלפסח
 ההיתר. תקכ"ז' סימן באו"ח מהרש"םבהגהות

~~~
 בחלב פירהאנג הנקרא וילון לכבס מותר אם

 דומה דאין מותר' פסח. קודם ל' בתוך חמץ' שלחטה
 שתולה זה אבל אסור לפ~ו דמונחים וצעיפיםלמפות
 ס''ג~. ~תמ"ב מותר' וכדומה החלונותעל

~~
 ב~ל מצה של הכזיתים לאכול לנהוג יש האיך

 שיתן או בעה"ב' יאכל קודם אם הסדר' אצלפסח

 הנראה כפי אבל יחדיו' יאכלו ואח"כ לאשתוקודם
 הברכה בין כהפסק דזה סט"ו' קס"ז סימןמהטו"ז

 חותכין בחול ומהא''ט שם' המג"א וכ"כלא~לה'
 הברכה בין הפסק יהא' שלא הלחם לגמריכמעט

 שער בשם הביא א"ב רס"ב סימן ובכה"חלאכילה'
 אבל לאשתו. יתן ואח"כ הבעה"ב יאכל דקודםהכוונות
 לחתוך שבת ~ל בכל נהג מסאטמאר הקדושרבינו
 אכל ואח"כ פרוסה' ועוד לאשתו וכן מוציאלעצמו
 כמנהג האריז''ל בשם מביא עמדין בסידור אבלבעצמו'
 ואח"כ ולב"ב לעצמו פרוסות כמה לחתוך זצ"לרבינו
 כמה יש פסח ב~ל אבל ודו''ק. הבעה"ב בעצמויאכל

 לכל ליתן המוציא ברכת קודם נוה~ם ואנומנה~ם
 עושה וזה המוציא' של הש~מה מהמצה עמוהאוכלים
 חלק דכבר השיעורים על להש~ח צריך אין כיבמהירות

 ערב של מהמצה קצת מוסיף רק כשיעור אחדלכל
 כמדומה ודו"ק'פסח

~ 
 זצ"ל. החת"ס נהג דכעי"ז

~~~
 קודם פסח ערב בשבת משינתו שקם מי

 לחם מצות לקיים באפשרו ואין חמץ' אכילת זמןסוף
 מה ברכה"ת' יאמר כשלא רק חמץ' באכילתמשנה
יעשה.

~''~
 דרבנן' רק או דאורייתא בשבת פת אכילת אי
 בשבת דאסור דלהרמב"ם כתב רי''ד סימןהרשב"א

 דאורייתא בשבת פת אכילת דס"ל נראהלהתענות'
 דמש"כ קס"ה' סי' חאו"ח חת''ס בתשו'וכ"כ

 רק מה"ת כוונתו מד"ס' שבת וכבוד עונגהרמב"ם
 ש"ע מדברי וכ''נ הל"מ' דהוה אף סופ~ם דבריקרי'
 בחרדים וכ"כ מה''ת' רש"י דלדעת רמ"ב רס''יהרב
 דאכילת רש"י דלדעת בושט הת~ות מ"ע בדין ד'פרק
 הטו"ז וכ"ד מה"ת' סעודות וג' משנה ולחםשבת
 והמג"א דאורייתא' דהוי בעינן דפת תרע"חבסימן
 בעינן פת ועכ''פ דאו' לאו משנה דלחם תרנ"דבסי'
 תרע"ט. סי' במג"א כמ"שמה"ת

~~~
 דלא מקרא למדו התפלה קודם יאכל דלא

 וכ"כ שבכללות לאו וזה דברכות' בפ"ק הדם עלתאכלו
 רמ"ה' מצוה בחינוך' ועיין ורשב"ם' והרשב"ץהסמ"ג
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 אסמכתא וקרא דרבנן דתפלה ראשונים רוב לפיאבל
 בשבת פת דאכילת עשה יבא י"ל בניד"ד בודאיא"כ
 התפלה קודם לאכול שלא ל''תוידחה

 וש~
 לאכול

 סימן ח"ב שכיר משנה בשו''ת ומצאתי התפלה'קודם
 שבת סעודת מצות שיקיים ומסיים זו שאלהצ"ט'
 כתבתי' הנלענ"ד אבל מצות' בע''פויאכל

 בספ~~~~~
 שכתבתי צ"ה סימן ח"ה דב"ש שו"ת

 קודם פת לאכול להתיר אנפין בכמה פלפולבדרך
 ודו"ק.התפלה

~~~
 הגדו~ם הבנים מקיימים האיך הקושי' ע''ד

 אין הא פסח. ב~ל מצות אביהם ש~ן עלהאוכ~ן
 לקנותם' מכוונים אין הם וגם להקנותם' אביהםמכוון
 דכתיב מחלה גז"ש ~לפינן לכם בעינן מצההא

 תנ''ד. סימן או"ח בש"ע עי' לכם' דבעינןעריסותיכם
 בעה"ב. אצל שאוכ~ם האורחיםוכן

~~~~~
 יצא ואכל מצה דגזל ה~טב"א דעת הנה

 דהקנין אף מעשה' שינוי דהוה הלעיסה ע"ידקניי'
 וזה בעבירה' הבא מצוה כמו וחשוב המצוה ע"יבא
 נותן והבעה"ב דהאב בניד"ד אבל מצה' בגזלשייך
 וכן מצה' במצות דיצאו מחשבתו בודאי המצהלהם
 כאילו חשוב מצוה' י~ לצאת רוצים והאורחיםהבנים
 ט~ת על לברך י"ד בסימן הטו"ז וכמ"ש לקנות'כוונו

 סימן בב"ה במ''ב ועי' הרא"ש. בשם כמ"ששאולה'
 ור"ע דר"ג מעשה גבי ד"ו בקידושין וכ"נתנ"ד.
 של דעתו אמ~נן לר"ע' שיתנו ר"ג אמר שלאאע''פ
 והה"ד בהאתרוג' יוצא יהא ר"ע דגם ר"ג דרצהר"ג
 הנותן דעת דאמדינן תרמ"ט בסימן ועי' המצות'בכל

 בודאי כאן והה''ד נתנו' בו לצאת כדי דבודאילחבירו'
 בינה אמרי בספר ועי' ולאורחים' לב~ו להקנותדעתו
 וגם בהמצוה לזכות והאורחים הב~ם שיכוונודנכון
 להם להקנות יכוון והבעה"באביהם

 כ~
 שיקיימו

 דה~קר תמרים הכפות לפי ובפרט בש~מות'המצוה
 ו~' בהם' אחרים רשות יהא לא בהם' שיוצאדבשעת
 פירות קנין בסו~א ל' סימן מהדו"ת דב"ששו"ת
ודו"ק.

~~~~~
 אורח דאכילת קנ"ז כלל האוצר בית בספר

 ל"ד ~דף נדרים מרש"י משלו' כאוכלחשוב
 ע"ב~

 ~ון
 הימנה לאכול יכול שהוא כמו חלקו קנה ע~'דאזמני'
 פ"ו עירובין ירושלמי ו~ין ע~ו' לאוסרה יכולואינו
 שהן במה אלא להן זכה אביהן שאין בא א"רה"ז
אוכ~ן

 ה~
 את קנאו אביהן' משל אוכ~ן שהבנים שמה

המאכל
 וה~

 בספר ועי' ודו"ק וכו' שלו
 ע~

 פ' חיים
 היש"מ. בשםדברים

~~~
 מא"י' בא והי' כאן' בביהמ"ד היה אחד כהן

 לא כי הרב לו ואמר פסח' של שני ביו"ט הי'וזה
 ~ לכהן' אותויקראו

 קוראים וכאן חוה"מ' כבר אצלו
 קרא לא הגבאי וכאשר בא"י' כמו לא אחרתפרשה
 הנה באמת' ה~ן מה ושואל לו' חרה לכהן'אותו
בספר

 שע~
 לקרות דאין כתב צ"ז סי' ח' שער אפרים

 ג~ות' של שני ביו"ט לח"ל שבא מא"י כהןאורח
 ויקרא יעלה פסח של שני ביו"ט אותו שקראובדיעבד
 שקראו בדיעבד ג~ות' של שני יו"ט לכאורהויברך'
 לכאורה ויברך' ויקרא יעלה פסח של שני ביו"טאותו
 ובא"י שנית' כשב או שור קו~ן סוכות של שנייו"ט
 בדיעבד. יעלה ולמה השני'וביום

~~~~~
 יעלה לא פסח של שני ביו"ט גם לכתחילה

 קס"ח' ח"א יעב"ץ ובשו"ת ס"ד קטנות בהלכותועי'
 פסקוכן

 מו~
 על חיים שערי בהגהות ממאדע הגאון

 או"י יעקב בבאר ו~' שם' נ"ז ס"ק אפ~םהשער
 הרב עשה יפה א"כ ס"ה' לד"א סק"א' ת"צסימן
 אף שני' ביו"ט לכתחילה מא''י הכהן את קראושלא
 קו~ן כאן חילוק יש רק הזה' ביום קורין שםדגם
 בכה"ח ועי' אנשים ג' רק קורין ובא''י אנשיםחמשה
 לחזור שדעתו א''י דבן נ"ח אות תצ"ו סימןאו"ח
 ה"ז עלה ואם שני' ביו"ט התורה לעלות אסורלא"י
 ודו"ק. לבטלהברכה

~~~~~~
 שני ביו"ט לעשות יכול כפים נשיאת

 חביב בן הרב כ"כ כפים' נושאין יום בכל דבא"יבחו"ל
 סימן א' כלל בגו"רמוב''ד

 י"~
 סימן כה''ח ו~'

 ז"א. הרב בשם כ"א אותקכ"ה



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 פסח של באחרון סעודה לעשות הנוה~ם
 לא. או משנה לחם צריכין אם היו"ט את ללוותאחה"צ
 קי"ז ~דף בשבתאיתא

 ע"ב~
 ב' על לבצוע אדם חייב

 במ~לתא וכ''ה משנה' ~ם במן דכתיב בשבתככרות
 וכ"כ רע"ד בסי' הטו"ז כמ"ש מה"ת דזהונראה

 לחם בשבת צרי~ם למן זכר עכ"פ וי"ת'בזוה"ק'

 היה דכן משנה' לחם ביום אחת פעם די וא''כמשנה'
 דבכל הביא ס"ד רצ"א סי' באו"ח הרמ''א אמנםבמן'

 ו~' משנה' לחם צ~ך בשבת שאוכלהסעודות
 לאכול שרוצה הסעודות דבכל הרא"ש בשםבאבודרהם

 הרמב"ם כמ"ש ביו"ט וכן משנה' בלחם חייבבשבת
 שלא יו"ט לרבות בו יהי' לא שבת שדרשוובמכילתא

 גם למן זכר לעשות צ~~ן וממילא המן יורדהיה

 פ' ברי''ף ועי'ביו"ט'
 ער~

 וכו' להאריך ~ש פסחים
 פסח של אחרון ביו"ט סעודה עושין דאם נראהעכ"פ
 משנה. לחם לקחת לכתחילה צרי~ם מצהבא~לת

~~~
 גם ~ישב

 ה~
 משנה לחם לקחו שלא אנשים

 לשון דזה כהוגן' עשו ג"כ מצה' פריסת רק זובסעודה
 בלחם חייב לסעוד שמבקש שעה כל דאףהרא''ש

 ככרות' שתי סעודה לכל צ~ך הרמ"א כתב וכןמשנה'
 שרוצים שעה בכל נקטו לאלמה

 לאכו~
 דוקא משמע

 אבל משנה בלחם חייב קבוע סעודת לסעוד רוציםאם
 וזה היו"ט את ללוות מרעים בסעודת לישב רוצהאם
 בלא מצה מצות חביבות להראות ארעי סעודתכמו
 קבוע כסעודה חשוב זה ואיןבשר

 גם לכן בפרוסה' ~
 משנה לחם יו"ט סעודת בכל לסעוד המחמיריןאלו
 ארעי. בסעודת לאאבל

~~~
 סימן באור"ח ממש"כ סמך קצת מצאתי

 ספר בשם ס"הרצ"א
 מאו~

 דף שבע' באר בחלק אור
 בשבת משנה לחם סעודה בכל דחייב דזה ע"ב'ק''ו

 ב~ד"ד הה''ד א"כ וכו' קבע בסעודת דוקאוביו"ט
 דמצה חביבות להראות רק לשביעה סעודה זהאין
 משנה' בלחם להחמיר חייב ואינו ארעי כסעודתחשוב
 ויו"ט דשבת אכילות בכל לק~ם דהמחמיר ספקואין
 כל לדינא אבל משנה. בשכר יתברך משנה' לחםלקחת
 ודו"ק. לסמוך מקום לו ישאחד

~~~
 אצל פסח ב~ל שהחיינו יברכו הנשים אם

 מהבעל וקידוש שהחיינו דתשמע כיון הנרות'הדלקת
 שהחיינו' ע"י היין שתיית ובין הקידוש בין הפסקויהא
 והמנהג הנרות' בהדלקת שהחיינו יצאת כבר דהיא~ון

 שתברך חיישינן ולא הנרות' בהדלקת שהחיינושמברכת
 הסדר. אצל שהחיינוש~ת

~~~~
 ח"א אפרים רבבות בספר שראיתי עפי"מ

 ז''ל ממעזע~טש המ~ד הקדוש מרבינו שהביאקנ"ב'

 ~וצא קדושה שמו"ע באמצע לשמוע יוכל האיך~ישב'
 שמ"ע' כאמצע הפסק הוה וא"כ כעונה' דשומעבזה
 ~ותירץ

 קידוש' י~ לצאת טובה מחשבה ע''י קידוש ידייוצא לה~ כמעשה' טובה מחשבה אומרים למצוה
 בזה הפסק' מטעם התפלה לבטל כמעשה שיהאאבל
 ומבטל הפסק והוה כמעשה מחשבה אמרינןלא

 ודו"ק כמעשה הוה ולא רעה כמחשבה דזההתפלה
דפח"ח.

~~~~
 חשוב פסח ב~ל קידוש ידי לצאת בניד"ד י''ל
 שיהא אבל קידוש' מצות ~וצאת כמעשהמחשבתה
 לא בזה שהחיינו ש~ת אומרת כאלו המחשבהחשוב
 שהחיינו יוצאת היא וממילא כמעשה' מחשבהאמרינן
 ששמעה ומה הנרות' הדלקת אצל שאמרהבמה

 אומרת היא גם כאלו חשבינן לא בזה שהחיינומהבעל
 ותברך במנהגה האשה תשאר לכן שהחיינו'ש~ת

 יו''ט ובכל פסח ב~ל הנרות הדלקת בשעתשהחיינו
ודו"ק.

~~~
 שמיני ואמר פסח של באחרון שטעה מי

 יצא. אם הזה' המצות חג לומר תחת הזה החגעצרת
 דאיתא בפרט אחר' יום הז~ר רק פסח על דחשבהגם

 ''שביעי פסח של האחרון לומר סופריםבמסכת
 כן. קיי"ל דלא אף הזההעצרת

~~~
 כוס לקח פסק ברכות מהל' בפ"ח הרמב"ם

 בתר דאז~נן יצא בפה"ג ואמר וטעה שהכל לברךשכר
 על והקשו שהכל לברך כוונתו דהיה ~וןכוונתו

 הברכות כל דס"ל לשיטתו דהר"מ ותירצוהרמב"ם'
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 כראוי הברכה בתחילת דחשב כיון הלב' בהרהוריוצא
 הבר~ התחלה' של מחשבה בתראז~נן

 בסימן יוסף
 החתימה שחותם ~דמי ב"י מספר הביאתרס''ח
כתיקונה

 ס~
 דמי נילוף א"כ בסתם יו"ט בהזכרת

 עומד שהיה אחד חג שםשהז~ר
 בשמי~

 ואמר עצרת
 ועיין הח"א וכ"פ וכו'. בדיעבד יצא הסוכותחג

באריכות
 בספ~

 דאין נ"א סימן ח"ה דב"ש שו"ת
 בודאי אבל עצרת שמיני בפסח דאמר אף לחזורצריך
 יותר להאריך ואין לחזור צריך אין פסח' על כוונתוהיה
 ודו"ק.עיי"ש

~~~
 המושבות תחת לתקן לגוי הקא"ר נתן אם

 והנכ~ חמץ' היהושם
 אם החמוצים שניקה אומר

נאמן.

~''~
 דרבנן' איסור רק כאן דיש הגוי' דנאמן
 בביטולדמדאורייתא

 ס~
 אשה דנאמנת תל''ג סי' דעי'

 סק"ב צ"ח סי' בשו"ת עי' דרבנן' דהוה שנבדק'לומר
 בדרבנן תומו לפי דבמסיח והרשב"א הרמב"םדברי
 כן. וה"נ הגוינאמן

~~~
 של מעהל ממצה מאכל לאכול מותר אם

 פסח. קודםמצות'

~~~~
 סימן בא"א פמ"ג ~' פסח' בערב אפילו

 י"ד. אות קט"ו סימן ובמעד"שתע"א

~~~
 כשרים אם בפריזער שהיה אשתקד של מצות

 הבאה.לשנה

~~~~
 בודק דאם צ"ט' סימן ח"ו מהרש"ם שו''ת

 הבאה. לשנה כש~ם תולעים בהםואין

~~
 בשעת החמץ על אלקאהאל לשפוך מותר אם

 כלב מאכילת נפסל כמו חשוב אין אם החמץש~פת
 אין דמהא"ט חמץ' ש~פת מצות מקיים אינווממילא
 מצות מקיים אינו דאז ש~פתו קודם החמץמבט~ם
 שלו. בחמץשריפה

~~~
 חשש

~ 
 מקיים א"כ חמץ בעצמו האלקאהאל

 עם חמץשריפת
 האלקאהא~

 אחר החמץ ~כר וכן
 הל~. שבט בספר ועי' ע~ו' האלקאהאלשפיכת

~~~
 הסדר אצל פסח ב~ל ברכות שבע יש אם

 כמוסיף נראה יהא שלא ברכה של בכוס יתנהגהאיך
 כוסות. הד'על

~~~
 ברכהמ"ז ואחר המזון' לברכת כוסות ב'

 ויוסיף ברכה"מ מכוס וישתה שתיהן על בפה"גיברך
 מכוס ברהמ"ז כוסעל

 הש~
 וישתה ברכות שבע של

 כוס מןהיין
 הש~

 ברכות שבע של
 ב~

 שיהא הסיבה
 לשתות לו היה דאז הסדר של להכוסות שייך דלא~כר

 משולם. רבינו וכדעת שלחה"עבהסיבה'

~~~
 לשאול הסדר באמצע לבוא הבן מותר אם

 קידוש בין הפסק זה אין אם פסח' ב~ל הקשיותאביו
לסעודה.

~~~
 רביעית שותין פסח בליל ראשית' הפסק' זה

 סעודה' מקום חשוב הגאונים ולפי"ד רוב'עפ"י
 רע''ג סי'~ערה''ש

 ס"ח~
 לשונו וזה ערה"ש עי' שנית'

 הילוך אבל משמע הקידוש' אחר הרבה להפסיקאין
 המג"א דמש"כ כנה"ג בשיורי ועי' קפידא' איןמיעוט
 ארוכה יציאה היינו שנית' לקדש צריך ממקומויצא

 יציאה בפרט הפסק' אין להבית סמוך ברחוב לאלשוק'
 זו יציאה כי ועוד הסעודה' להש~ם מיד לחזורשדעתו
 ו~ הדעת' בהיסח זר ענין ולא להסעודהשייך

 מקיים
 הבן כאן המצוה לקיים ומצוה אב. ~בוד מצותבזה

שוא~
 בנך. ישאלך כי

~~~
 מחר לצורך ביו"ט הכ~ם לה~ח מותר אם

כ~
 להדיחם מותר בהם' שנפלו הפרורים יתחמצו שלא
 צונ~םבמים

 ובלי~
 ויש חמין' במים שנית יניחם

 ועי' היום' צורך וחשוב דפסח חומרא משוםלהתיר
 נכלל דזה ואפשר כ"ט' סימן ח''ב נדברו אזבספר
 מיו"ט צרכנא כל ו~מעבד בלשון התבשי~ן עירובבכלל
 ודו"ק.לשבתא
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 ~והה''ד פסח במוצאי להבדיל ששכחה אשה
 מוצאיבשאר

 יו''ט~
 שיבדיל מי ואין יו''ט אחר ונזכרה

 להבדלה אין יו''ט דבמוצאי כ' רע''א ובחי'בעדה'
 וכ''כ ט''ז ס''ק רצ''ט סי' במ''ב מוב''דתשלומין
 וכו' המבדיל תאמרהחס''ל.

 ב~
 וכ''כ ומלכות' שם

 בנשים מ''מ חולקין' דיש אף ויצא פ' חי איש בןבספר
 המקי~ן. על לסמוךיש

~~~
 משניות מסכת פסח בערב לסיים יכול אם

 הבכורים. יאכלוו~''ז

~~~~
 ישראל בית בשו''ת

 מחות~
 ז''ל הגה''צ

 מאביו שמע וכן בעיון' לומד אם שהתיר מ''זבסימן
 זי''ע' מריזשין מהר''י מהגה''ק ששמע ז''להגה''צ
 תיתי אביי דאמר קי''ט דף שבת מגמרא ראי'והביא

~ 
ד~

 יומא עבידנא מסכת' דש~ם מרבנן לצורבא חזינא
 רק גמרא עם מסכת הי' לא עוד ואז לרבנןטבא

 מסכת קראו ואפי''המש~ות
 ולה~

 לאכול מותר
 זו. סמך עלהבכור

~~~
 ראשון ביום הסדר אחר רק ספירה הסופרים

 או מתפל~ן הלא שבועות' בליל יעשו מהלעומר'
 במאוחרמקדשין

 כ~
 אם ~חא וזה תמימות' שיהא

 כיון אבל ערבית' תפלת אחר מיד לספרהתחיל
 הסדר אחר לספרשהתחיל

 או~
 עם להמתין צרי~ן

 א'. ב~ל לספר שהתחיל הזמן עד שבועות ב~להקידוש

 תמימות ב~לה' שסיפר דכל פסחים' סוף ר''ן~~~

 יו''ט לקבל יקדים אם יום' מ''ט בסוף אמנםקרינן'

 מאחרים לכן הספירות' מ~ן יבטל בזהשבועות'
 ~לה. בודאי קידוש לעשות ולכה''פלהתפלל'

~~~
 לא הקרא לן למה הרמב''ם על הקושי' ע''ד

 אבהו כר' פוסק הא בהנאה' אסור יהא דחמץיאכל
 בהנאה. אסור תאכל לא גםא''כ

 דלהכי ע''ג' די''ב פסחים אמת שפת בספר~~~
 שא~' חמץ ~מא דלא יאכל' דלא הקרא הרמב''םהביא

 ~ה~ עו~ם' איסור איסורושאין
 דאין הו''א

 דאסור יאכל' ולא הקרא צריך להכי בהנאה'אסור
בהנאה.

~~~
 המים לשפוך בשבת מותר אם

 שבכ~
 זכו~ת

 מילוי בג''פ לפסח שיתכשר כדי מים עם בחזרהולמלא
 בשבת ישפוך לא ואם בשבת ג' יום כשחל וכןועירוי'
 לו יהי'לא

 כ~
 הצורך לעת להתיר יש להסדר' זכו~ת

 מהמים ידיו שיטול ערמה'ע''י
 שבכ~

 נטילה' כשצריך
 לתוך י~ו יטול ואח''כ שבכ~' המים כל ישפוךובזה

הכ~
 ~' הערמה' ע''י בשבת ויתכשר שיתמלא עד

 בלא ימים ג' ששהה בשר גבי סכ''ז או''ח נובי''תשו''ת
 להשהותו יכול מעל''ע תוך במים שרה אםמ~חה'

 על ידיו לרחוץ מתיר בשבת הש~שי יום חל ואםעוד'
 יצחק פחד בספר וכ''כ הנ''ל' הערמה ע''יהבשר
 עוז ובמגדל ז' ס''ו בא''י בשו''ת וכן הב'מערכת

 דב''ש בשו''ת וראה להערים' שיוכל אנ''ז פ''במ~חה בדי~
 ע''י להכשירו הצורך לעת להתיר יש וה''נ סנ''ג'ח''א
 שייך אם צ''ע באמעריקא כאן אמנם הנ''ל.ערמה
 ודו''ק. וצ''ע הצורך עת שהואלומר

~~~
 השאג''א קושי' ע''ד

 ~סי''ז~
 חשב למה

 ואף הפסח' שחיטת זמן עד רחוקה דרךהרמב''ם
 נכפה שהיה אף מצה ובא~לת פטור' אח''כשנתקרב
 דחייב להרמב''ם ס''ל אח''כ ונתרפא ה~לה'בתחלת
במצה.

~~~~~
 ~דף בזבחים כאביי דס''ל לשיטתו דהרמב''ם

ק'~
 ודוחה א~נות עליו חייל אז חצות' קודם מת דאם

 הא~נות יכול אינו חצות אחר מת אם אבלהפסח'
 ה~ הפסח'לדחות

 דמחלק
 זמן קודם בין בפס~

 פ''ו ~רמב''ם הכא הה''ד אח''כ ובין הפסחשחיטת
 הל''ט~. ק''פמהל'

~~
 הנ''ל' הרמב''ם שיטת רמז בדרך לתרץ א''י

 א~לת בזמן בנכפה י''ל א''כ ב~א' הדרא לאאדם ובי~ בריא' הדרא שמים בידי הריאה בצמקהדמצינו
 בי~ דזהמצה

 ב~לה וכשנתרפא בריא הדרא לכן שמים
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 דהוה בריא הדרא בגדר דזה מצה לאכולחייב
 בדרך שהיה פסח בקרבן אבל מצה' מצות ויקייםשמים בי~

 הדרא לא דאמ~נן אדם' בידי בא ה~כוב דזהרחוקה'
 יביא חצות' אחר דנתקרב כיון אמרינן לא ה"נבריא'
 אלא קרבן' להביא חייב דאינו אמרינן אלאפסח'
 כן רחוק' היה דבחצות כיון בריא הדרא דלאאמרינן
 ודו"ק. וצחות רמז בדרךי"ל

~~~
 מצה לאכול דחייב מצה מ"ש טעם להוסיף

 דאסוותא נהמא נקרא מצה בזוה"ק' דאיתאכשנתרפא'
 כשנתרפא יאכל מצה מצות לקיים כדיא"כ

 כ~
 שיהא

 ודו"ק. רפו"שלו

~~~~ו
 ~ו~

 ~~~~~ו
~~~ 

 ~~~~~ו~.
'~~'~~~ 

~~~~~ 
~~~~~''~~ 

~~~~~~~~ 

~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 

~~
 מצה פסח ב~ל אכל אם ה~ן מהו לחקור

 ד~ון יעשה' מה מצה כשיעור שאכל אחר ונזכרברכה ב~
 מקדשי שנהנה איסור על עבר הרי מקודם ברךדלא
 דכשיש בברכות' שם הגמרא ולדברי יהודה' לרבשמים
 שאמרו כמו מצוה חובת ידי יצא לא הרי בא~להאיסור
 יצא לא שלמים של בשופר תקע דאםבר"ה

 ד~
 קא

 בשלמא המ~ה. באיסור ואכל תקע באיסוראתקע
 על עוד לברך יוכל סעודתו גמר לא אם המוציאברכת
 שם ובמג"א ס"ח קס"ז בסי' כמ"ש לאכול שרוצהמה
 כזית אכל כבר הרי מצה אכילת על אבל כ"א'ס"ק
 א"כ מצה מצות אין מהשיעור ויותר יעשה' מהא"כ
 אף מעכבות אין ברכות אי בשלמא לברך. יכולאינו

 לאו דמצות יצא שמים מקדשי ונהנה תקעדבאיסור
 עצם דעל המצוה ידי יצא עכ''פ וא''כ נתנו~הנות
 לא לכן מצוה' הנאת בה דלית איסורא עבר לאהמצוה
 כהנ"ל. המוציא ברכת רק מצה א~לת על שוביברך

~~~
 אכל דבאיסורא משום מעכבות ברכות אם

 נמצא בשלמים וכמו שמים' מקדשי ונהנה ברכהבלא
 לומר יש מצוה לשם מצה אכל לאשעוד

 על לברך דש~
 עם כשיעור מצה ולאכול המצוה' ידי ולצאת מצהאכילת

 ~תנו ~הנות לאו מצות קי''ל דאנן ~ון אבלהברכות.

 אף מצוה לשם מצה אכל אם איסור שום עשה לאא"כ
 מצה א~לת על עוד לברך לו אין ולכן ע~' ברךשלא
המצוה. י~ יצא אבל הברכה והפסיד המוציא' ברכתרק

~~~
 לעשייתן' עובר לברך דצריך טעם עוד לומר

דהנה
 גדו~ פ~~

 המן' על ישראל ברכו אם הפוסקים
 השמים' מן לחם המוציא דברכו י"א ברכו' ברכהומה
 הוא הברכה ד~קר כלל' ברכו דלאוי"א

 כ~
 שבכח

 בתוך שהם הנציה"ק להעלות יוכלהברכה
 שום הי' לא דבמן וכיון הברכה' ע"י בא השפעשעיקר המאכ~

 ע~'. לברך שייך לא לכן בא' השמים דמן~צה"ק

~''~~~~
 המאכל שאכל קודם דוקא לברך ~חא

 ובפרט המאכל מן ה~צה"ק להעלות בכוחו יהאדאז
 חל הברכה דאין חנוכה בה' בטו"ז המובא הזוה"קלפי
 האכילה קודם ולכן האי"ן על ולא שיש דבר עלאלא
 שישפע לברך אז שייך ולכן הברכה לחול וראוי ישהרי
 יחול מה על שאכלו אחר אבל במאכל ברכהשפע
 ולכן אכלו' דכבר ~ון ה~צה"ק להעלות ולאהברכה
 אכילתן' וקודם לעשייתן קודם לברך ~ש מובןשפיר
 היטיב.ודו''ק
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 בשאלתך מכתבך היום קבלתי הנה

 בשבעה קניידלעך השנה בזה ואופים מבש~םהאיך
 תבשי~ן עירוב סמך על פסח של אחרון שבת עלדפסח
 שאוכ~ם פירות ומי מים עם עשויים קניידלעךהא

 כ''ב סי' ח''א הנוב''י לפי פסח של באחרוןהחסידים
 בית שו''ת ועי' במשהו ואסור דאו~יתא דנוקשהדס''ל
 דאורייתא דאוסר לנוב''י דאפי' הפסח ובחקתשלמה
 למצוא דוחקין אנו מ''מ דאורייתא' דנוקשהוסמ''ק והמרד~ מהרא''י בכתבי וכ''כ אכילה לעניןהיינו
 בס' דבטל או דרבנן דנוקשה דאו' הוה דלאשיטות
 דלשין סק''ג בשע''ת מובא מ' סי' אפרים בביתכמ''ש
 מים' מעט מחמיצין דאין פירות עם מים מעטעם
 אוסר אינו מועט דדבר הרא''ש וכמ''ש בששיםדבטל
 אינם פסח ימי כל עכ''פ מיל' שיעור שהה כשלאבפרט
 מים מעט עם פירות דמי וחוששין קניידלעךאוכ~ן
 לחומרא וקבלנו דאורייתא איסור חשש וישמחמיצין
 משתמשין ואין פסח ימי כל קניידלעך לאכולשלא
 הכ~ם מדיחים אינם והרבה הבא שנה עד אלובכ~ם

 למצות מקדימין ז~זין והרבה הפסח' אחררק

 עשיית דוחקין ולא בחוה''מ ועושיןקניידלעך'
 פסח של אחרון לשבת סמוך עד לכה''פה~ניידלעך
 סמוך ויאפו יבשלו ולכה''פ ע~ף באיסוראדלמעט
 ואינם יחמץ שלא דרוסאי בן כמאכל פסח שללאחרון
 ואינם פסח באמצע בחוה''פ אופין רק כןעושין
 דאורייתא. איסור חשש כאן ~ש הפוסקים לכלחוששין

~~
 דהלכה הדין כאן שאין

 כדב~
 בעירוב המקיל

 לאכול מצוה של מנהג רק מצוה כאן ואיןתבשי~ן'
 והאמוראים התנאים חצירות ~רוב ובהנחתקניידלעך

 גאונים ורוב למעשה להלכה מתירין ראשוניםורוב
 לחשש חוששין ואינם בעירוב' להקל כן ס''לאמתיים
 הלכה דקי''ל עירוב ולענין נוקשהחמץ

 כדב~
 המקיל

 וצ''ע. חוששין'ב~רוב

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~

~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~ו~ ~ו~~ ~~ו~~~~ ~~~ו~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ו~~ו~~~~~
 ו~ו~

 ~ו~~~ ~~~~
~~ 

~~~~ 
 ~ו~~ ~~ו~ ~~ו~ ו~ו~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~

 ~~~~~ו~.

~~~~~~~~
 הי' ולא מכתבו קבלתי

~ 
 פנאי

 באתי נופש במקום כשאני השתא אמנם לולהשיב
 בס''ד. בזה שנ''ל מה קצתלהשיבו

 אשר מעיים לבני קרוב נקב הרופאים לו שעשו~~
 וכיון אנשים' שאר אצל כמו לא המאכ~ם יצאו שםדרך

 ידי על המאכ~ם שנכנסו אחר מיד יוצאיםשהמאכ~ם



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 ברכת ואצל לגמ~' שבע נעשה לא ולכן מיד'גרונו
 כן אם וברכת' ושבעת ואכלת בתורה כתובהמזון
 רק או התורה מן המזון ברכת לברך חייב אםהשאלה

 לברך חייב אם המזון והקיא אוכל אם אומדרבנן'
 א~לה שיעור בכרסי' נשאר שלא ~ון המזוןברכת
 המזון בברכת דוקא ב~נן אי ת~א שזה אףלשובע
 גרונו. בהנאת די או מעיוהנאת

~~~~~
 אחרונה ברכה לע~ן הפלוגתא דעיקר

 המוציא לברך צריך ודאי ראשונה ברכה לע~ןאבל
 בכל אפי' המוציא לברך חייב דלהכי ~רושלמיכמ"ש
 מיד שעומד כיון יותר או כזית לאכול יבא שמאשהוא
 הא~לה אחר שהוא המזון בברכת אבל א~לה'קודם
 דוקא המזון ברכת יברך לכן ביותר' שיאכל חיישינןלא

 יותר. או כזיתכשיעור

~~~~~
 ד' סימן ארי' שאגת בשו"ת

 בדב~
 הרא"ש

 אשר במנוחת ועיין י'' סימן ל~ל עיין ודו"קשם

מזק~
 ע"ז שהקשה זצוק"ל מטשענגער הגה"ק

 האיךהירושלמי
 ש~

 לסוכה חוץ ארעי א~לת לאכול
 מיירי זה האיך קבע א~לת יאכל שמא כן גם~חוש
 א~לה קודם לסוכה חוץ ארעי א~לת לאכולדמותר
 לפי לסוכה חוץ קבע אכילת יאכל שמא נמיניחוש

 יש ובסוכה חיישינן' תעשה בלא דוקא ותירץהירושלמי'
 המזון בברכת כן אם גזרינן' לא עשה מצותרק

 אי ספק כאן יש ממילא מ~ו במילוי דוקא וזהבשביעה דתל~
 אבל דרבנן רק או התורה מן המזון ברכת לברךחייב
 בסוכה.לא

~~~~
 ~ון המזון בברכת הספק דעיקר מש"כ

 עי' ראשונה' בברכה לא אבל ושבעת ואכלת בי'דכתיב
 צריך שהוא כל על אפי' לר"ע דס''ל ע"א דל''הברכות
 לטעום אפילו הזה בעולם ~הנות דאסור המוציאלברך
 כן גם דס"ל הת"ק על ר''ע מוסיף ומאי שהואכל

 קודש דכתיב ולאחריהם לפ~הם ברכהשטעו~ם

 בעלמא ט~מה על אפילו הוסיף ר"ע וע"כהילו~ם'
 כשאוכל כן ואם כשיעור' בו כשאין אפילו לברךצריך
 מכל במהירות' אחר נקב דרך יוצא המאכל רקכראוי'

 נפשט בודאי כן אם בודאי' שהוא בכל נהנה האמקום
 המוציא. לברך חייב פת אכל דאםשאלתך

~~~~~~
 חייב אי להסתפק יש שם המזון ברכת

 מדרבנן רק או התורה מן המזון ברכתלברך
~ 

 אז
 בא שלא אף בכזית גם נהנה גרונו הא גרונובהנאת ~

 בירך אם במסתפק מינה דנפקא ואפשר שביעה'לכלל
 אבל שנית' לברך חייב אי שביעה בלא אפי' המזוןברכת
באכל

 כ~
 התורה מן המזון בברכת דחייב ~ון שביעה

 שיטת לפי אפי' לחומרא דאורייתא ספקוקיי"ל
 אם בספק אבל לקולא דאו~יתא ספק דפוסקהרמב"ם
 כ"ש לחומרא דאו~יתא דספק כן גם ס"ל העשהקיים

 הנאת בעינן אי אבל ודו"ק' ק"י סי' ביו"דהחוו"ד
 ואין דרבנן רק המזון ברכת כן אם שביעה ואינומ~ו
 ש~ת. לברךצריך

 כתב ס''ו קפ"ד סי' או"ח בש"ע הנה אנן'~~~~~
 עי' כזית' ברהמ''ז ע~ו לברך א~לה שיעורהמחבר
 התורה מן אבל מדרבנן' היינו י"א' ס"ק שםמג"א
 כע"ת ~לא ממש ושבעאכל

 ולבוש~
 שקל במחצית ועיין

בשם
 המרד~

 יש כזית על דגם קצ"ז סי' ברמ"א מובא
 בתורה שכתוב דמה התורה מן המזון ברכתלברך
 רק ממש' שביעה כדי רק דאינו לומר רצה לאושבעת
 ודו''ק. שרד בלבושי ועיי"ש שתיה' זוושבעת

~~~~~
 ס"ו קפ"ד בסימן הלכה בביאור באריכות

 הוה כזית אי ואחרו~ם ראשו~ם שיטות הרבהשהביא
 ושבעת והקרא דרבנן' או התורה מן המזוןברכת

 דעתו כ"ד סי' ביראים ועיין בעלמא'אסמכתא
 דס~

 והר"י והרמב"ן והרשב"א הראב"ד דעת וכ"הבכזית'
 המזון ברכת בירך אם מסופק אם לכן וכו'מקורבל
 ספק דזה ש~ת לברך חייב שביעה כדי אכל לאאפילו

 אשה רעק"א בשו"ת עי' טעמא ומהאידאו~יתא'
 באם לכן התורה מן המזון ברכת לברך חייבתשאינה
 מספק. לברך צ~ך אינה לא או בירכה אי בספקהיא

~~~~
 יודע ואינו ששכח שמים ~רא עצה המ"ב

 שנית' יברך אם ספק כאן ויש המזון ברכת ברךאם



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 שיטול התורה' מן חייב בשבע דוקא דס''ללהפוסקים
 המזון' ברכת ויברך כזית ויאכל המוציא ויברךידיו
 הציון בשער שם הביאאמנם

 בש~
 דעיקר כיון הצל''ח

 כדי אכל לא שהוא אף דאורייתא הוא המזוןברכת
 בשיעורא אפילו בספיקו חכמים החמירו ממששביעה
דרבנן.

~'~~
 דיוצא לגמרי שבע נעשה לא אפילו בשאלתו

 אצל מקום מכל הרופא שעשאו בנקב מידהמאכל
 בשם הלכה בביאור כמ''ש שביעה כדין חשבהחולה
 בשע''ת מובא רכ''ד אלפים ב' סי' ששי חלקהרדב''ז
 ואכלתם בהר בפרשת רשיז''ל כתב ושפיר קצ''ז'סימן
 אוכל וכמ''ש ברכה' בו תהא המעים בתוך אףלשובע
 אכל שלא אף במעיו ומתברךקמעה

 כ~
 חשב שביעה

שביעה.

~~~~
 מעט אוכ~ם צ~קים רוב למה ~ישב יש

 אוכ~ם אינם כן אם השי~ים לוקחיםהחסידים ~
 המזון רכת לברך מדקדקים אינם והאיך ממששביעה כ~

 ~ון צ''ל כרחך ועל לשובע' לאכול התורהמן
 שביעה כדי אצלם חשוב כך' לאכול לעולםנוה~ן דאצ~

 התורה. מן הוה המזון ברכתוברכתם

~~~~
 היינו לשווייץ בעלזן מבערגען כשבאנו

 עם ביחד הלכתי בלבד אני הרופא אל ללכתמוכרחים
 מוכרחים והיינו להרופא זצוק''ל מסאטמאר מרןרבינו

 עצמות רק הייתי אני כי רבינו וראה בגדינו'להפשיט

 צרכו כל תמיד אכל כאשר נראה הי' ורבינויבשים'
 אל עמך ללכת בוש אני בזה''ל רבינו ואמרלשבוע'
 הרופא יאמר כיהרופא

 ע~
 אכל שלא יבש איש אני

 ואמרתי הצורך' ככל הרבה שאכל בשר בעל והואכלום'
 ~להרבי

 לאכול שלא הרבי'ס של דרכם כי יודע הרופא
 מעט רק לאכול שלא הגוף מר~ל רקהרבה

 ו~
 לו

 לכן מעט לאכול ר~ל שהגוף ו~ון מעט מעטלאכול
 צרכו. כל אכל כאלו ונראה יבש' נעשהלא

~~~
 רופא א~ו בא נחלה הרבי כאשר ששמעתי

 את להרגיל שצריך להרבי ואמר בענדער' דר'גדול

 נכנס הד''ר הלך וכאשר יותר' ו~שן יותר לאכולהגוף
 וראה ג~ק' עזריאל ר' משמשוא~ו

 בוכה' הרבי ~
 הרבי והשיב הרופא' אמר מה בוכה' למהושאלו
 ובכה יותר' ~שן צריך וגם מהרגלו יותר שיאכלצוה
 ~רבי

 מעט לו די שיהא גופי את הרגלתי שנים הרבה
 לאכול קשה עבודה אתחיל ועתה שינה' ומעטאכילה
 שיהא הגוף להרגיל דיש הרי ע''כ הרבה' ו~שןהרבה
 שביעה כדי כזה אדם אצל כן אם אוכל' במעטשבע
 התורה' מן לברך וחייב שינה ומעט א~לה מעטהיא
 ~ לכן צדיקים' בשארוכן

 מן המזון ברכת לצאת ~ם
 הקושיא ומיושב מעט' רק אוכ~ם אין אפילוהתורה
 הרבה. אוכ~ם שאינם הצ~קיםעל

~~~~
 לא איך להמלא~ם השיב שהקב"ה מה יובן

 אז ושבעת ואכלת כתבתי אני ~שראל' פניםאשא
 אצלם והוה התורה' מן בכזית מברכים והםוברכת'

שביעה כ~
~ 

 גופם את הנהיגו
 ו~

 מעט שביעה כדי להם

 מאוד חשובים לכןמעט'
 מעט לשביעה להם די ~

מעט.

~~~~
 הנאת בתר אז~נן אי הדין עומק אחר נלך

 קצ''ז ס"ס מג''א עיין מעיו' הנאת בתר אוגרונו
 והוא המזון' בברכת אח~ם מוציא גסה א~לההאוכל
 הנאת שאין אף אכילה מאותו גרונו בהנאתשנהנה
 לאחריהם מברך אינו גרונו נהנה לא אם אבלכריסו
 במלאכת ועיין כ''ז' סי' ח''ב מאירות פנים שו''תעיין
 עד ב' משנה ז' בפרק מהיראים שהביאשלמה
 להוציא ויכול דאו~יתא גרון דשביעת מזמניןכמה
 במשנה שנקט ומה כ~סו' שביעת שאכלואחרים
 הדין הוא הזימון' ברכת דוקא הכוונה אין כזיתעד

 ועי' כזית' על מברך המזוןברכת
 בשבו~

 מ' סימן לקט

 עיי''ש מזמנין' כזית על דאפילו רבותינו נקטוכך
ודו''ק.

 שביעה בין חילוק דיש ברורה במשנה~~~~
 שצ~ך ויש מעט במעט עצמו שמשביע מי דישלשביעה
 על שיאכל העיקר רק בשיעורין בזה לחלק ו~כאהרבה
 בכזית. א~לה וסתם ואכלת דכתיב כזית פניםכל
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 כזית בלע ע''ב ק"ג דף חו~ן בגמרא
 אח"כ ובלעו' לכרס בפנים זית חצי ה~ע וכאשרלחצאין
 הש~ ~חציבא

 השני מצטרף אם
 ח~

 די או זיתים
 יוחנן לר' ס"ל זיתים' חצאי מב' נהנהשגרונו

 מחוסר ס"ל א~עזר ור' כזית דחשובדמצטרפים

קריב~
 כמחוסר לאו

 שהחצי אף כן אם דמי' מעש~
 ביחד להיות ~שני זית בחצי מצטרף נבלע כברכזית
 שיעור' חצי הנקב דרך דיצא אף נמי ה~ שלם'שיעור
 שיעור חסר שהיה מה כך אחר כשבא מקוםמכל

 נפשט כן אם אחד' כשיעור וחשוב מצטרפיםשביעה
 המזון. ברכת לברך החולה חייב אופן דבכלשאלתו

~~~~~
 דמ"מ יוחנן דר' משמי' הגמרא מסיים

כבר
 נהנ~

 מאי מבין א~ אין ובאמת בכזית' גרונו
 שביעה לעניןנפק''מ

 מאיז~
 הא המאכלים יוצאין מקום

 מ''מ המאכ~ם ל~וציא אחר נקב ~רופאים עשואפילו

שו~~
 וממילא שנתעכל עד בפנים בכריסו ~מאכלים

נעש~
 פרק סוף ועיין השאל~' תחלת כאן ואין שבע

 הנשה~ד
 שב~

 וחזר ו~קיאו זית חצי אכל אלעזר ר'
 ואינו כעיכול שהקיא זית החצי חשוב אי זית החציואכל
 בתר דאז~נן ומסיים עיכול ואינו מצטרף אומצטרף
 מצטרף מ"מ והקיאו אכלו כבר זית ש~חצי אףגרונו
 שהביא מה וכ"ש בכזית ונהנה אכל כאלווחשוב

 וחשוב מצטרף אחר זית ואכל וחזר והקיאו זית חציאכל מקו~
 ~כזית כל דאכל בשאלתך וכ"ש ביחד' כזית אכלכאלו
 וחייב מצטרף בודאי אחד נקב דרך יצא ~חצי רקביחד
 ודו"ק. ~מזון ברכתלברך

~~~~~
 גמור פת ט' ס~ף קס"ח סי' או"ח שו"ע

 במשנה ועי' המוציא' עליו מברך מכזית פחותאפילו

ברור~
 לברך יש דהו כל על אפילו שכתב מ"ז ס"ק

 בעולם ~הנותדאסור
 ~ז~

 בלא
 ברכ~

 לברך אם רק
 כשיעור א~לה להיות צריך המזון ברכת א~להאחר
 כזית. ~פחותולכל

~~~
 מברך ודקים ר~ם שהן הלחמניות על

 סעודתו ע~~ם קבע ואם מזונות מיני בוראע~הם
 כאן לספק יש אבל המזון' וברכת המוציא ע~הםמברך

 ובזה פיצ"א ~נקרא לחם בבקר שאוכ~םבאמעריקא
 ולברך י~ם לנטילת מאכל חשוב אי א~לתו ידייוצא
 לא אונגארן אנשי אצלינו ~מזון' ולברכת ~מוציאעליהם
 ~חתם כן גם שכתב כמו סעודה' ע~~ם לקבוענו~~ן
 הבא פת על המוציא לברך נוה~ן אנו ואיןסופר

בכוסנין.

~~~
 שרוצ~ מי

 כך ואחר לחם קודם יאכל ל~חמיר
 יוכל כך ואחר לחם על ידיו ונוטל בכוסנין' הבאפת

 קעי"ק מין או פיצא מיני וכל בכוסנין ~בא פתלאכול
 כנלע"ד. בצים ד' או ג'כמו

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ 

~~~
~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

~~~~~
 דהא ש~חות ע''י יוצאים ~איך שופר

 שבגופו מצוההוה
 ולמ~

 לעצמו' מברך אחד כל אין
 חייבות דנשים הרמב"ם בפסק ~עולם קושייתוביישוב
 ~~ל~. ~ונין דאין מעשה''ג הו''ל ~א ~בי~מ"קבב~ן

 המצו~~~
 בשופר

 התקיע~
 רק או ו~שמיעה

 וכןהשמיע~'
 קש~

 רק דמצוה ~רמב"ם בתשו' עמ"ש

 כר"ת דאיבשמיעה'
 א''כ בתקיע~' דמצו~

 כמצו~ ~ו~
 ש~חות ע"י שופר תקיעת מצות יוצאים ואיךש~גופו'



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 שכתב המנח"ח על קשה וכן אחר' לושתוקע
 הוה הא התקיעה' וגם השמיעה המצוהדלהרמב"ם

 ש~ח. ע"י יוצאים ואיך שבגופומצוה

~~~~
 אחד כל מבר~ם הקהל כל אין למה קשה

 יותר לכאורה הקושי' זה שופר' קול לשמועלעצמו
 בתקיעה' בין בשמיעה בין דהמצוה הטור לשיטתקשה
 כמצוה דהוה לעצמו יברך אחד שכל טוב יותרהיה

שבגופו.

~~~~ 
 קושי' התחלת כאן דאין נראה

~ 
 מצוה

 לזה' וכדומה מצה א~לת לולב תפילין היינושבגופו
 לשומ~ם יוצא שהקול שהעיקר התקיעהאבל

 שתקע אף הבור לתוך בתוקע כמו יוצא' אינושמיעה דב~
 דאין הרי יצא לא שופר הקול נשמע דלא כיוןמ"מ
 מונח אינו העיקר רק הגוף מן שיצא התקיעההמצוה
 סימן או"ח בש"ע עי' לזה' ראי' וכדמות הגוף'על

 לפי קורא אינו סומא שם המחבר שכתב ס"גקל"ט
 ומה~"ל הכתב' מן שלא אחת אות אפי' לקרותשאסור
 אומר והעולה קורא שהש"ץ דעכשיו בהרמ"א שםכתב
 כאלו דחשוב לעלות' הסומא גם יכול בחשאי'אחריו
 מתוך קורא שהסומא כמו דחשוב קרא בעצמוהסומא
 ועי' כעונה. דשומעהכתב

 בספ~
 שלום דברי שו''ת

 שם שפלפלתי ז' סימןמהדו"ת
 בדב~

 מאור הספר
 שומע ב~ן שמפלפל זצ"ל מנאסויד מהגה"קיהושע
 כמו חשוב כעונה דשומע מסומא ראי' שהביאכעונה
 קורא' בעצמו שהסומא כמו וחשוב ממשהעונה
 קריאה ואי הסומא' של ש~ח כמו הוה הש"ץולכאורה
 איך שבגופו מצוה חשובבתורה

 מה~
 ש~חותו לסומא

 ושפיר שבגופו' מצוה חשוב לא דזה וע''כ הש"ץשל
 לכל וממילא הקהל' כל של שלוחו תוקע להיותיכול

 השמיעה רק שופר שמצות להפוסקים ביןהשיטות
 בשמיעה' ~ן בתקיעה בין דמצוה להפוסקיםואפילו
 וחשוב הקהל כל של שלוחו התוקע להיות יוכלמ"מ
 ודו"ק. קורים הקהל כלכאלו

~~~
 יעלה לא דסומא הב"י פסק למה קשה

 א''כ ממש כעונה ושומע שלוחו הוה הש''ץ האלתורה

 פלוגתא דיש י"ל יעלה. לא ולמה בעצמו כקוראהוה
 כאלו כמותו לגמרי היינו כמותו ש''א ש~ח איבכ"מ
עשה

 המש~
 הש"ץ את שעושה בסומא וא"כ בעצמו

 חשוב עונה' רק והוא בתורה תחתיו לקרואלש~ח
 וזה בתורה לעלות יכול ולכן קורא בעצמו הסומאכאלו
 וזה קל''ט' בסימן שם והרמ"א מה~"ל דעתיהי'
 הוא כאלו לגמרי הוה דהמשלח בקידושין' רש"ישיטת
 אבל לתורה' לעלות יכול סומא ולכן הש~ח' ולאעשה
 כרבא ממש כמותו חשוב לא דש~ח ס"ל וסייעתוהב"י
 כעונה שומע הוה ולא ממש כמותו הוה דלא נחמןורב

 הש''ץ' ע''י יקרא לא סומא ס"ל ולכן ממש'כמותו
 ילקוט ובספר ק"ה בסימן משפט דברי בספרועי'

 בכמה בזה להאריך ויש משכ''ב. ש~חות אותהרועים

 לקצר. העת אבלע~~ם'

~~~
 הרמב"ם על בקושי' אחד דבר אכתוב

 דט"ו שבועות וב~לה ביו"ט ביהמ"ק בו~ן איןבסו~א
ר"ה

 ד"~
 א"כ ביו"ט ולא ב~לה בו~ן דאין שם שפסק

 ועשו הקרא מכח מעשהז"ג ביהמ"ק ב~ןהוה

 לבנות לנשים גם חיוב דיש אח"כ פסק האיךמקדש'
 ממצ"ע פטורות נשים האביהמ"ק

 שהז"~
 ואמרתי

 נשים שם שאמרו עמ"ש מ~לה תוס' לפיבקיצור
 מ"ע דהוה אף מ~לה במקראחייבות

 שהז"~
 משום

 אשר לעתיד בבנין ה"נ הנס' באותו היו הםדגם
 רעות גזירות שאר ובכל ביהמ"ק בחורבן היוהנשים
 וגםר"ל

~ 
 צדק~ות' נשים ע"י יהי' דהגאולה אמרו

 דהוה אף ביהמ"ק בבנין חייבות נשים גםבודאי

 הרמב"ם. על קשה ולאמעשהז"ג'

~~~
 התורה שסמך דמה פלפול בדרך ~ישב עוד

 שדרשו כמו ויקהל בפרשת המשכן לב~ן שבתשמירת
 בקום ישנו חמץ אכילת באיסור שישנו כל בכמ"מחז"ל
 בשמור שישנו כל דרשו וכן פסחים' בגמרא מצהאכול
 יום את זכור במצות ישנו ל"ת דהוה השבת יוםאת

 שבת התורה סמך ה"נ מקומות בכמה ועודהשבת'
 ישנו שבת בשמירת שישנו דכל לדרש המשכןלב~ן
 למה יקשה דבלא"ה מעשהז"ג דהוה אף המקדשבב~ן

 את כתיב דקרא אמרו ד''ו ביבמות האהסמיכות



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 חייבות מ''מ אשה' אפילו שבת שמירת במצותשישנו דמקדש עשה דאין תיקראו ומקדשי תשמורושבתותי
 ניחא והכל שה~''ג מצ''ע דהוה אף המקדשבבנין המשכן לבנין שבת הסמיכות ולמה שבת' שמירתדוחה
בס''ד. דכל קמ''ל דהסמיכות ניחא להנ''ל וע''כ ויקהלבפ'

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ '~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
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 ~~~ו
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~~~~ ~~~ 

~~~
 סעיף תכ''ו סימן ברמ''א מובא במהרי''ל

 כתב וכן יוה''כ' קודם הלבנה לקדש דאין כתבב'
 מוצאי עד הלבנה מקדשין דאין תר''ב בסימןהרמ''א
 לשונו ו~ה מ''ו' ס~ף תר''ב סימן במט''א ועייןיוה''כ.
 ואפילו יוה''כ מוצאי עד הלבנה מקדשין שאיןנוה~ם
 ~מיום מעל''ע ימים ~' עברו וכבר שבת'במוצאי
 סימן ש''ע קיצור עי' האחרונים. כתבו וכןהמולד~.

צ''~
 מוצאי עד הלבנה מקדשים שאין ק''ל' וסימן
 דאין לבנה קידוש בדיני החיים דרך בסידור עי'יוה''כ'
 לכן הנ''ל' הרמ"א כפסק יוה''כ קודם הלבנהמקדשין
 יוה''כ' מוצאי עד לבנה קידוש עם להמתיןנוה~ן
 על משה ישמח בעל כמ''ש הרמ''א' של פסקולקיים
 וה' ~שראל תורה הוריד שהרמ''א ~''ל הרמ''א~קנו
 כח לו ויש מאוד' עד גדול וכוחו כמותו' והלכהעמו
 ש~ה כנראה ישראל מעל גזירות לבטל הע~וןבעולם
 מרומ~ תקמ''~' בשנתהיה

 סימן משה השיב בשו''ת
 צ''ז. עמוד צדיקים ב~כרון ועי'ס''ה'

~~~~~
 בעל הנורא מהגאון צפונות מפענח בספר

 האחרונים' דברי בספריו להביא דרכו שאין פענחצפנת
 אחד גדול רצה כאשר ומ''מ הראשונים' דברירק

 ~עמוד פענח הצפנת לו השיב הרמ''א' דברילדחות

י''ב~
 קבועות תקנות לעקור שאלה זו מה וכו' להרב~ם

 אתמה~ לו' י~ד ומקלו גדר על רק דברבלא
 וכו'

 וכו' ז''ל הרמ''א מדברי להיפך בזה לפסוק ח''ועכ''פ
 עיי''ש. וכו' ז''ל הרמ''א מפסק יזיז אללכן

~~~~~~~
 אנו גם ~''ל' הרמ''א קדוש דברי לקיים

 ועיין יוה''כ. קודם הלבנה לקדש שלא מעשה'עשינו
 כתב דהלבוש אף ו~''ל שכתב תרכ''ד סימן למטהבאלף
 ~כות' לכף תכריע שהמצוה יוה''כ' קודם הלבנהלקדש
 יום מוצאי עד וממתינים כן נוה~ן אין בעט''~'והביאו

 לקדש שהמתין הא~ינו פרשת לב בייטב עייןה~פורים'
 סוכות עדהלבנה

~ ~ 
 לחודש י''ג שבת ב~ל

 ואם יוה''כ' אחר לקדש דהמתין משמע גשמים'ירדו תש~
 ב~ל מקדש היה א~ שבת ב~ל גשמים יורדים היולא
 י''בשבת

 תש~
 ~תרכ''ח~.

 אופנהיים ר''ד מהגאון שהביא שע''ת~~~~
 ו~' קודש שבת ב~ל תפ''ה בשנת הלבנהשקידש
 סי' ח''ג ~מהדו''ק ומשיב שואלשו''ת

 קנ''א~
 שקידש

 תשרי' לחודש י''ג תרכ''ח שנת קודש שבת ב~להלבנה
 כן. שיעשו לרביםוהורה

~~~~~
 ס''ה ל''א סימן שלום משמרת בספר

 מעל''ע ימים ~' על להמתין אין עננים דש~חיבחדשים
 ודע שלמים' ימים ה~' קודם מקדשים רק המולד'אחר

 כסלו' חשון' תשרי' בחודש עננים ש~חידבמקומותינו
 להחמיר אין אלו ובחדשים ניסן' אדר' שבט'טבת'
 מנה~נו תשרי בחודש רק מהמולד' ימים ז' עללהמתין
 דיש ומסיק עיי''ש. יוה''כ אחר רק לקדש ולאלהמתין
 אבותיו עשו וכן תשרי' בי''ג שבת ב~ל הלבנהלקדש

 בפרט ודו''ק. ערבית קודם שקדשוהקדושים
~ 

 אנו



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 מאיר הלבנה והיה נרננה' לכו קודם הלבנה אתקדשנו
 ואין שבת' קבלת של הזמן עוד היה ולא בהדרה'לארץ
 צדיקים. ומנהג הרמ"א מנהג וקיימנו איסורשום

~~~~~
 ויו"ט' שבת בליל הלבנה מקדשין דאין

 ברורה במשנה כתב ובפשטות הקבלה' עפ"י טעםיש

 בשמחה המצוה דעושין משום י"ב אות ציוןבשערי
 מצוה דשל אף בשבת' אסור וזה לרקו~ן' לבואויכול
 שא~ בשמח"ת' כמוהתירו

 ~ום לדחות דא''א התם

 עכ''פ ל"ג' סימן ח"ד וברדב"ז ברמ"ע ועייןאחר'
 מטעם גם להחמיר שייך לא מקדשין שאנובזמן

ריקודין.

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
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 ספר בפתחי היום הנה מאהבה'~~~~~''~
 ששלח הסופרמספר

~ 
 ~די דאתא ומצאתי ש~' חלק

 ע"א כ''א בדף צ~ מעט הנקראבחלק
 בע~~

 חנוכה
 לס' הנספח לישרים אור מקונטרס שהביא ב'אות

 אבדק"ק שהי' ז"ל כהנא זאב מהגאון יהושעמלחמת

 בהל' הרמב"ם מש"כ לפי עצומה' הערהטשארנע'
 המצוה את והמהדר וז"ל א' הלכה ד' פרקחנוכה
 בין ואחד אחד לכל נר הבית אנשי כמ~ן נרותמדליק
 בעל דרק יוצא מפורש א''כ עכ''ל. נשים ביןאנשים
 מד~ק ופי' וז"ל כ' שם המ~ד והרב דולק' הי'הבית
 בגמרא דאמ~נן מה היינו עכ"ל. ואחד אחד לכלנר

 מד~ק דבעה"ב פירושו ואחד' אחד לכל נרוהמהד~ן
 ואחד אחד דכל ולא ביתו' מבני ואחד אחד לכלנר

 אחד כל להד~ק מנהגינו צע"ג א"כמד~ק'
 מב~

 דכל ב' סעיף תרע"א בסי' בהדיא הרמ"א וכ''כהבית'
אחד

 מב~
 ד~קר כיון טעמא וצריך יד~ק' הבית

 כל כמספר ידליק ובעה"ב מבחוץ להד~ק הי'התקנה

 מנ"ל אבל וכו' בפ~ם שמד~קין נהי ועתה ביתו'ב~
 לא ועוד שם וסיים דגברא' אקרקפתא מצוהלחדש
 להבינ~ רב'מצאתי

 בספר מצא זה אחר עכ''ל. זה דבר

 פלוגתא ועשה מהדרין בלשון פירוש איזה צבינחלת
 ונכנס רש"י' לפירוש הרמב"ם פירוש ביןומחלוקה
 אחר שמחזיר מהד~ן הפירוש יהא דלרש"יבדוחק
 הידור ביותר המצוה לעשות שמהדר ולאמצות

 מפורשים שאנו כמו מהדרין הפירוש יהאולהרמב"ם
 דבר זה ולענ"ד יותר' בהידור המצות לקייםדמהדר
 מהדרין בלשון יפרש הפרשן דרש"י לומר מאודרחוק
 קיים שכבר אחר פירושו ויהא באמת פירושו כדרךלא

 זאת לפרש לרש"י לו והי'המצוה
 ו~

 בפרט לסתום
 המצות לעשות שמהדר מהד~ן הפירוש הש"סשבכל
 יותר.בהידור

~''~~~~
 מצות הרבה הלא ~תא' מעיקרא קושי'

 ברכת קידוש כמו אחר ע"י המצוה לצאת שיכוליש
 שעל ממצות חוץ מספר אין עד הרבה וכו'המוציא
קרקפתא

 דגב~
 ואפי"ה וכדומה' תפי~ן כמו

 לחם לעצמם ומברכין לעצמו אחד כל מקדשהמהדרין
 אקרקפתא מצוה דמחדש נקרא זה ואין וכו''משנה
 לצאת שלא רשות לו יש מהדר הוא דאםדגברי

 אחר מישראל אחד דכל ובפרט בעה"ב'בהדלקת



~ ~ ~ ~
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~ ~

 ויש המצות כל לקיים חיוב ע~ו מוטל י"ג בןשנעשה
 חנוכה בנר כמו אחר ע"י עצמו להוציא שיכולמצות

 המצוה לעשות דוקא רוצה אם אבל וכדומהוכדומה
 מדינא חייב בודאי בעה"ב בהדלקת לצאת ולאבעצמו
 אינו ואם בעה"ב' בהדלקת יצא שלא אחר נ"חלהד~ק
 ורוצה המהדר א"כ חנוכה נר מצות על עוברמד~ק
 מצות רק חדשה מצוה זה אין בעצמולהד~ק

 להוציא דיכול רק חנוכה' נר יד~ק אחד שכלחכמים תק~
 שייך שפיר זה חדשה' מצוה זה ומה רוצה אםעצמו

 המצוה אחד כל לקיים אחד כל שיד~קולמהדרין
 בודאי בעה''ב בהדלקת לצאת כוון ואם חכמים'שתקנו
 ח"ו. לבטלה ברכה הוה כי אח"כ להד~ק רשות לואין
 על עבר לאו ואם להד~ק חייב לצאת שלא כווןואם
 חכמים. דתקנתעשה

 בפרוטה להשתתף לו יש אכסנאי~~~~~~~
 אע"ג להד~ק. וחייב חנוכה נר מצות יצא לאדבלא"ה
 לא הוא מ"מ חנוכה נר דולק שם דר שהואשבבית
 ודו"ק. לצאת' שלא מכוון אם וכ"שיצא'

~~~
 אחד כל שמד~קין מנהגינו מאין שמתמה

 בסי' הרמ"א הביא הלא תמיהתו אבין לאואחד'
 יד~ק הבית מבני אחד דכל וי"א וז"ל ס"בתרע"א

~רמב"ם~
 הרמ"א. עכ"ל פשוט המנהג וכן

~~~~~~~
 שמציין דמה דמציין הגולה בבאר

 מד' נובע זה דדין דמשמע רמב"ם תיבתברמ''א
 הרמב"ם דעת דזה ר"ל איןהרמב"ם

~ 
 הרמב''ם

 דרק לעיל כנראה חנוכה מהל' ה"א בפ"דפסק
 אחד לכל מד~קין והמהדרין מד~קבעה"ב

 ביתו' מב~
 שכתב כמו לעצמו מד~ק אחד דכל לאאבל

 הגולה לבאר קשה הי' וזה הרמב"ם בשםהרמ"א
 לכן זה' ומנהג דין לו דמ~ן הרמ"אבדברי
 שם הרמב"ם שמפרש כמו הרמ"א דכוונתמפרש
 ביתו מאנשי אחד כל שיהיו בספרד שהמנהג ג'בהלכה
 כל אחד נר ~לה בכל ומוסיפין בעה"ב רק לאמד~ק
 דב~לה תוס' כשיטת וזה מהמד~קין ואחדאחד

 א' בהלכה ולהרמב"ם אחד' נר רק מד~קיןהראשון
 אחד נר ביתו אנשי לכל דיד~ק שם כתב הדיןלפי
 עשרה ראשון ב~ל בעה"ב יד~ק עשרה כשהםנמצא
נרות.

~~~~
 כמנהג האשכנזים מנהגינו

 ב~
 הספרדים

 אחדדכל
 מב~

 וכמ"ש מיוחד' במקום מד~ק ביתו
 הרמב"ם פסק לדינא כן אם שם' ג' בהלכההרמב''ם
 אנו וכך ג'' בהלכה ספרד מנהג והביא א'בהלכה
 דשם א' בהלכה הרמב"ם שפסק כמו ולאנוה~ן.
 אחד לכל יד~ק "מ המהדרין מן דמהדריןמבואר
 כנלענ"ד.ואחד'

~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~ו~
~~ 

 ~~~~~ ~~~~~~ ~~ו~~

 ו~~~~~ ~~~~ ~~~ו~~~ ~~~~ ו~~~~ ~~ו~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~~ ~~ו~~~~~ו~
 ו~ו~

 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~ו~~~~~~~~

 וממהר מכתבו' קבלתי~~~~~~~~
 ע~

 אחד בסל י~חם לא מנות משלוח עוגותכשמקבל
 מהם נטלו ולא כשיעור היו לא עשייתן בשעתשמא לחוו"ד' בקיצור אבוא לכן בעתו' דבר שהואלהשיבו
 וועלץ ר"י הגאון שהזהיר האזהרהאודות

 ז''~
 הסל וע"י עוגות אנשים' מכמה שמקבל ואחרחלה'



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 רב שו"ת ועי' נוה~ן' וכן סל צירוף מהנידתמיד ל~חת נזהרים ואינם בחלה' וחייב לשיעור הכלמצרפם
 שכיח דלא כיון אבל ל"ו. סימן חיו"ד ח"דפע~ם ורוצה אחד' בסל להניחם שלא טוב לכן חלה'מהם
 גז~נן. לא לשיעורשיצטרפו בזה. חוו"דלשמוע

~~~
 בזה שהזהיר דה"ח ראה מזה דיברו כבר

 שנוגע מה הביא מע"כ וגם עוגה. מעל חלהלהפריש
 רבנן' גזרו לא דל"ש ~לתא מ"ש ידוע וכבר זו'להלכה
 כזה' זה ראוי לא אופה' מעשה פו~ם כשמביאיןוהנה
 מצטרפין אין לכאורה א"כ אחר' מין אופה אחדכל

 ס"א' שכ"ו עי' שמורה' ואינה שמורה מצהכדוגמת
 ממין ולהיות לגמרי דומים אינם ג"כ עוגותואפילו
 עשרה בערך לו לשלוח צ~כין חלה' שיעוראחד

 כמה בערך ומעוגות אופה' מעשה של גדולותחתיכות

מאות'
 ורחו~

 חלה' שיעור ממש אחד ממין שיתאסף
 גזרו. לאלכן

 דב~~~~~~
 החינוך

 ~שפ"ה~
 אם דו~א דס''ל

 אחרמיד
 אחר אבל בסל לצרפם יש התנור מן הריד~

 הריצב"א' בשם או"ז בספר הביא וכן מצטרפין' איןכך
וכ"נ

 עמ~ מדב~
 מלשון ודיי~י שאלתות על שאלה

 התנור. מן כשרודין מצרפן הסל בד"ה ד"ח נדהרש"י
 חול~ין הפוס~ים רוב אמנם ח~ש' אין בודאיולפי"ז
 וכו' וטור וכהרא"ש כרמב"ם ~י"ל אלא החינוך'על

~~~~
 חלה הלכות זוטא פתחא בספר מצאתי

 בסל נותנם דאפילו והביא בא~כות י"ד אות ז'כלל
 כאחד כולם לאוכלם בעה"ב דעת אין בודאי מ"מאחד'
 חלה'שיעור

 לחל~ ר~
 חל"ח בס' ועי' האורחים' בין

 ה'סימן

 ס"~
 להסל נתינתו אחר כוונתו דאם מ''ה'

 מצטרף. אין מכשיעור פחות אחד לכללחל~ם

~~~~
 בדע"~

 סי"א שכ"ד סימן לסוף בהשמטות

שחול~
 דאפילו החוו"ד על ג"כ

 לחל~
 חשוב לב"ב

 דגם הראשונים בשם ס"ט יו"ד ב"א שו"ת ועי'לחל~'
 ברצונואם

 לחל~
 לחל~ מ~~ לעצמו'

 ודו"ק' ופטור
 לפרוש אופןובכל

 ר~
 אסיים לכן עיי"ש' ברכה בלא

 שיבא שכיח דלא כיון חוו''ד ואחתום מהירות'מחמת
 לפרוש חוששים ואין בזה' מ~י~ן לכן גמור חיוב~די
 כנלענ''ד. מעט מעטמהם

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~ 

~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 

 ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ן

 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ו~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~

~~~ 
 כעת רואה שאני מה על לעורר' כאן מ~ום

ש~ונים
 השגחה שום להם שאין מאראקוי אתרו~

 שם היו שלא דמלפנים' החז~ה על וסמכינןמיוחדת'
 בכל וכמעט הזמנים שנשתנו חוששים ואינומורכבים
 בפרט יפים' נראים שיהיו פירות מרכיביםהמ~ומות

 לפני באמע~~א כאן גם ~דמו~ם שבימים ידועכי
 מארא~וי אתרו~י לפנינו הביאו שנה' וארבעיםשלושים

 וכו' ע~ומים וכתמים כעורים פצעים מלאוהיו
 אתרו~ם משם להביא התחילו שנים איזה לפניופתאום

 ונתייפאו המראות נתהפכו נס ע"י הכימהוד~ם'
 שהיו וכמו הדר' לפרימאוד

 אתרו~
 מוחז~ים יאנעווע

 ישעי' ר' הרה"ג גיסי התחיל וכאשר מורכבים'שאינם
 ש~ט"אגרויס

 ממ"~
 מבערעבעשט הרבי אביו

 משם להביא והראשון הראש הי' והוא~ערעס~ר'



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 בהכרה לו שנודע עד הרבה וחקר אתרו~ם'לכאן
 מורכבים' הם אתרו~ם של אילנות איזהמדיוקת
 והרעיש המורכבים' לה~ר לכל והסביר קונטרסוהוציא
 אצל עומ~ם שהם יראים מש~חים העמידו ומאזע"ז'

 האתרוגים על להכיר יש והיטיב אתרו~ם' שלהלקיטה
 החזקת יאנעווע ואבד וכו' יפים הם שהמורכביםג"כ

 אתרו~ם קונים ואין שלפ~םכשרות
 ב~

 ולמה השגחה'
 אצל כן נאמרלא

 צר מאראקוי' אתרו~
~ 

 מאוד
 במחיר ויפים נאים אתרו~םקו~ם

 גדו~
 חשש ויש

 כשרים להיות צ~כים עשה ובמצות כשרים' שאינםגדול

ב~
 כנראה כלל ספק

 לעי~
 יראים חשובים ואבר~ם

 מאראקוי נאים אתרו~ם לקנות מהד~םושלמים
 לא ולמה שלהם' אחרונה פרוטה המצוה בעדונותנים
 ולא ביאנעווע' כמו במאראקוי מש~ח שיעמדונעזור
 מאראקא שבמ~נות שו~ם' ותירוצים סברות עלנסמוך
 וכדומה. להר~ב יודעיםאינם

~~~~
 שצובעים סוחרים יש~ ~ נתעוררתי

 פאלי"ש מעבי"ל הנקרא בצבעהאתרו~ם
 כ~

 שיהא
 וכו'' שחורות הנקודות עי"ז ג''כ ומכסים יפיםנראים
 האתרו~ם ישנו שלא אתרו~ם המוכרים יתעוררולכן

 ג~בה וחשש וכו' וכו' לבטלה בברכה האנשיםויחטיאו
 בדבק למעלה הלולבים את שמושחים יש וכןוכו'

 אומ~ם והם שלמים' שיהיו כדי גל"א'הנקרא
 רק שלם הי' שהלולב בגל"א' דבוקים שהיוכשנתגלה

 לכן טוב. דבק ע~ו נות~ן הע~ן יתפרדו שלאכדי
 להם שיהיו יעזור השי"ת כן' יעשו שלא אותםמעורר הנ~

 להם. וטוב יונעם ולהשומע ודו"ק כשר בדרךפרנסה

~~~~~
 דסמ~נן

 החזקה על מאראקוי באתרו~
 אילנותא שרוב וכ''ש מורכבים' היו שלאדלפ~ם
 וחזקה' רוב כאן יש א"כ מורכבים אינם דשםאתרו~ם
 לברורי' דאיכא היכא קי"לאמנם

 ולא מבר~ן'
 וחזקה רובא אי דת~א המפורשים וכתבו וחזקה'רובא מה~

 רק הוי ואי לברורי' א"צ אז ודאי מטעם הואדמה~'
 הנ"ל' ד"ז ב"מ הש"מ כמ"ש התירה התורה רקספק
 וחזקה. רוב כאן דיש אף לברר צריךשפיר

 קמ"ג סימן חת"ס בשו"ת~~~~
 דפ~~

 סו~א בזה
 דאיכא דהיכא מוכח ד''ד דבפסחים ודפסחיםדנדה
 באות ושם חזקה. אות ילק"ה ס' ועי' מבר~ן.לברורי
 בתר דאז~נן דהא ראז~ס מהר"ץ דשי' וחזקה'רוב
 דקי"ל כמו דחוי' מתורת רק היא וחזקה'רובא
 א"כ מבררינן. לברר דיכו~ן היכא ולכך דחוי'טומאה
 אינם רוב וגם מלפ~ם' חזקה כאן שהי' אףב~ד"ד
 שם להעמיד לברר דאפשר היכא מ"ממורכבים'
 לעשות יש בודאי הגון'מש~ח

 כ~
 עשה מצות לקיים

בש~מות
 ב~

 ספק.

~~
 במצוה דעוסק ע"ח' בסימן שכתבתי מה

 דאין הדין כאן ויש מצות' בב' דוקא ממצוה'פטור
 גוף אינו תורה תלמוד משא"כ המצות' עלמעבירין
המצוה

 א~
 ד~מוד לומר ח''ו וכתב למצוה. הכנה

 לא עכתו"ד. למצוה הכנה אלא מ"ע הוי לאהתורה
 עשה' מצות בכלל אינו התורה ד~מוד כוונתיהיו
 שמביא תלמוד גדול משום אלא גדולה מ''ע הואדודאי

~~
 מעשה.

~~~~~~~~~ ~~ 
~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 ~~ו~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~~~~~ו~
 ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~ו~~~ ~~~~ ו~ו~

 ~~~~~~~ ~ו~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ו~~~~~
 ~~~~ו

~~~~~~~~
 בימין לכתוב עצמו להר~ל נכון אם חו"ד ששאל ועתה זו' בשאלה הארכתי כבר הנה

 שאר כמו בשמאל תפי~ן לה~ח יוכל מצוה הבר שאחר בשמאל' שכותב איטר ע"ד האומר בקצירתאבוא כ~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 הגוף כל דלשנות אומרים דהרופאים ~ון ~מא איאדם
 כמו דברים בכמה להתקלקל יוכל שנולד כמולא

 רביה"ק הנהיג שלכם ובחדר וכדומה'ה~בור
 משו"ת ג"כ שנראה כמו הגוף כל להר~למסאטמאר

 שב ~מא א"כ סכנה ספק ~ש כיון נימא או צדק'אב~
 הע~ון. סדר לשנות יר~ל שלא עדיף תעשהואל

 בתשובה~~~~~~~
 לשנות שלא הע~' דעתי ~

 ימין' ביד לכתוב עצמו יר~ל היותר ולכל הגוף'כל
 פוסקיםלהרבה

 מה~
 יר~ל לא אפי' במקצת כתיבה

 כשאר תפי~ן לה~ח יוכל מ''מ בימין לעשותבמלאכה
 יקלקל לא לענ"ד הכתיבה קצת דלשנות בשמאל'אדם
 לבא יוכל אז הגוף כל לשנות יר~ל אם אבלהגוף'

~~ 

קלקו~
 ויש בס"ס דאפי' שכ"ט סי' בשו"ע קי"ל והרי

 כל לשנות ולמה שבת לחלל מתירין מ"מ סכנהספק
 כן שמסיק הלכה ביאור ו~' סכנה' ספק במקוםהגוף
 קכ"ג סי' מהדו"ת ומשיב שואל שו"ת ועייןלהלכה'
 בימין קצת כותב נ"א סי'וח"ב

 מה~
 תפי~ן לה~ח

 י~ו. בשתי שולט כאלו דחשוב אדם כלבשמאל

~~~~ן
~~~~ 

 דף זבחים מס' על צופים שדה
 רגל לאיטרת ח~צה ברגל לאיטר ח~צה לע~ןכ"ד
 עצמו הר~ל אם הב"ח כדעת שמקי~ן יעשההאיך
 והר~ל הע~ון סדר לשנות קצת ולכתוב בשמאללכתוב
 שיוכל בימין קצת לכתוב יוכל אם בימין קצתלכתוב
 מלאתו דכל אע''ג אדם כל בשמאל תפיליןלה~ח
 הר~ל אם כ"ז סי' במג"א ומובא הב"ח לדעתבשמאל
 שיוכל בשמאל מלאכתו כל אפי' בשמאל לכתובעצמו
 אע"פ ימין חשובה ולא בשמאל תפי~ן תפי~ןלה~ח

 כ"ש בהשכותב
 בהר~~

 שו"ת ועיין בע"כ' עצמו
 בתפי~ן והה"ד באריכות ל"ה סי' ח"ג אלעזרמנחת
ודו''ק.

 ו~' ק"כ אלף סי' ח"א הרשב"א בשו"ת~~~~

במרד~
 קכ"ד' מנחות תוס' פסקי ועי' דסוכה פ"ג

 עושה מלאכות שאר אפי' לבד בימין דהר~למשמע
 תפילין לה~ח יכולבשמאל

 בשמא~
 שו"ת ועיין

 אם אדם כל בשמאל התפי~ן לה~ח שמתירמהרש"ם
 בימין. קצת לכתוביוכל

 להתיר אחרונים כמה בשם הקמח לקט~~~~ן
 קצת כותב אם אפי' אדם כל בשמאל תפי~ןלה~ח
 לשנות מוכרח אין א"כ בשמאל מלאכות וכלבימין

 עי' בפרטהמלאכות
 בגדו~

 ג"כ כותב אפי' הפוסקים
 עצמו כשנוהג תפ~ן מצות לצאת יוכל מ"מבשמאל

 אם אף שמאל ביד מניח האיטר דגםכהאריז"ל
 קצת כשכותב וכ"ש שמאל ביד והמלאכההכתיבה
 דלא פוסקים ~ש החי"א' וכ"כ בימיןעכ"פ

 לכן דוקא' בימין המלאכות גם משנה אם אפי'ההרגל מה~
 יעשה לאלענ"ד

 שינ~
 על יסמוך רק סכנה בספק אפי'

הפוסקים
 דמה~

 ישנה ולא בימין כתיבה מקצת אפי'
 שינ~ וע"י הטבע'כל

 כנלענ"ד הגוף יקלקל לא קצת
 כתבתי. והנלענ"ד בזה להאריך עודויש

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~
~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 
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 ~~~~ ~~~ו~~~ ~~~~~~ ~~~~~ו~~~~ו~

~~~~
 הוראה פוסקי בין גדולה מחלוקה שהיתה

 וכתבתי החלבים ני~ור בע~ן בזה חקרתי לכןהגדו~ם
 ודו"~.ענ"ד

~~
 כמ"ש י"ב' לצלע י"א צלע ~ן הצלעות לחתוך

 המנהג הוא דכן הלחם' שתי תשו' וכמסקנאבנוב"י'
 משמרת האחוריים לצד צלעות ב' לה~חהנכון

 י''ב צלע שבין בשר מעט לה~ח יבאו שלאלמשמרת'
לצלע

 י"~
 מ"ז. ס"ק ס"ד סי' דרכ"ת עי'

~~~
 הטיבור לאחר עד לחתוך יבא לא זה ידי

 ~לק שייך ג"כ בעצמו והטיבור ולמטה הטיבורמן ~
 י"ג לצלע י"ב צלע בין רק יחתוך אם אבלאחו~ים.
 כאן בפרט הטיבור' לאחר עד ~תוךיטעה

 גם קו~ם להרבה המטבחיים בבית חות~םבאמע~קא'
 הטיבוראת

 לחל~
 ~אלנער. הטריפה את וגם הפ~מי'

 ב~קל כן' לחתוך הנכרים שהורגלו וכיון ~.כידוע
 והטריפה הטיבור את למהד~ן ~ לחתוךיטעו

 חלק שזה הקצבים יר~שו ולא מציאות. וזהקאלנער'
 י"א צלע בין שיחתכו לתקן נכון לדעתי לכןאחור~ם'
 הנ"ל. מקומות בהרבה כמנהג י"בלצלע

~~~
 שחות~ם בסקווירא נוה~ם

~ 
 הצלע את

 ונשארי"ב.
 לחל~

 בבית ועי' צלעות. י"א רק פנים
 דנוה~ן מקומות דיש ס"ז' סס"ה בגב"פ מוב"דיצחק
 י"א רק יחתכו ואם הפ~מי. לחלק י' או ט' רקלה~ח
 לנקר. שיש הכבד מטרפש מעט רק ישארצלעות

~~~
 לנקר יש אז הכבד' הטרפש נשאר

 צדהיטיב הד~
 הש~

 קרום אחו~ים' לצד הטרפש של

 חלב ~משוםהע~ון'
 ש~רב~

 ולהסיר
 השומן ~

 כתב ובא"ז רמ"א~. י"ב סעיף ס"ד ~סי'שתחתיו.
 גם ולהסירלנקר

 ש~
 שבצד קרומים

 הש~
 שם. שלפ~ם.

 כ'ובאגור

 בספ~
 הנפ"ש. איבוד טעם להחמיר

~~~~~~~
 הכס~ם' אצל הצלעות בסוף למטה

 עד בשפוע י"ב' ~ י"א הצלע בתוך חותך אם כך'הוא
 וזורק ולב~ם' ר~ך שהעצם במ~ום הצלעות סוףלמטה
 וכשר שם' ~קור שום אין אז ראפל"ע' הנקראהבשר
 וכן לזור~ו' מקומות בכמה נוה~ן וכן דכ"עא~בא
 אז בו' להשתמש רוצה ואם הרכים. העצמותלחתוך
 ~אלנער ט~פה הנקרא החלק יבא שלא מאודיש~ח
 חתכו אונגארן שבמ~נת החתך' ע"י הפ~מי חלקלתוך
באופן

 אח~
 ד' על כאן כמו ולא חלקים חמשה על

 לחלק ~אלנער הטריפה לבא יוכל בניקל לכןחלקים'
 ומה לנקרו. יש~ח ולא הפ~מי חלק על ונכפלפנימי'
 לנ~רו. ~שה כיגם

~~~~~~
 השפאנדר על המונח העב קרום יטול

 כס~ם~הנקרא
 הראפל"ע~

 הקרום תחת שם ויש
 יש ותחתיו כשעורה' אף ישאר שלא היטיב לנקרוויש חל~

קרום
 ד~

 הרא"ש' בתשו' המובא סוראזנע מהר"י לפי
 כפי'~לא

 רשיז"ל~
 שתחתיו הדק קרום יטול ואח''כ

 ה~רום תחתושם
 הד~

 חלב מתירין ויש חלב' ג"כ יש
 ויש החופה. כבשר חשוב הדק דה~רום דס"להזה

 לנ~ר להחמיר ראוי בודאי הנ"ל האגור ולפימחמי~ן'
 יש ממילא ג"כ. הדק הקרום שתחת החלב אתהיטיב
 הנ~רא הקרומים שתחת מהבשר היטיב לנקרלדייק
 חלב. משהו כלראפפל



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 היד מן עב גיד מוציא~~ צ~ך אין ה~"ל הראפפלע את חותכים אם
 ~שאלדער~

 ה~~ן עם
 אדום. ואחד לבן אחד ש~ים הם ~מה' ה~משכין לזרקו. הירושלמי' ~יקור בתורת וכ"כל~קרו'

~~~~~~
 של הקיצו~ם העצמות ראשי להסיר

 חלב או הכס~ם' מן חלב שיו~קים י"ב. י"אהצלע
 סס"ה ~דרכ"תמהכ~ות.

 סק"~
 אהרן~. טהרת בשם

~~
 י"א י' אחרו~ות צלעות מג' החוטין לחתוך

 דם. משום ~"א החלב. משוםי"ב'

~~~
 אז הפ~מי לחלק צלעות י"א רק חות~ן

 צלעות. מב' חוטין ב' רקלחתוך ~

~~~
 מהצלעות אצבעות ג' יחתוך הגב

האחרו~ות.

~~~~~
 מ~הג בזה אין וכו'' דם ו~די הכבד.

 כמבואר עושים אלאחלוק'
 בספ~

 כ~לע"ד ~יקור.
 בחלב ודבוקה כבדא. דעל תרבא להסיר צריךבה''ג
 בדאייתרא. המרא ובצדהכ~ות'

 מצד גידין ב' ~וטל צדדיו' מ~~י הגרגרת אצל~~
 הש~י. מצד ~~ן וב'א'

 היד של הש~י צד~~
 ~שאלדער~

 גיד ג"כ יטול
אחד.

 ~דין' ב' יטול האדום הבשר מעל החזה אצל~~
 הצואר. מן החזה אורך מכל ואדום'לבן'

 ~דין ב' יטול ג"כ' החזה' שבפ~ים הש~י מצד~~
כפו~ם.

 טרפש ~ה~קרא הכבד יותרת~~
 הכב~

טע~דערליין~
 לצד הכבד צד של הע~ון קרום ל~קר

 שם. המו~ח הקרב החלב משוםאחוריו

 שתחתיו. השומן ולהסיר~~

 ש~י ל~קרו. יש חומרא מטעם רק הפ~ים מצד~~
הקרומים.

~~~~~
 הכליות. מחלב שיו~קים הצלעים סוף

 משמאל. וב' מימין ג' חתו~ן~~

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
~ו~

~~ 
 ~~~~~~ ו~~~ ~~~~

 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ו~ ~~~ ~~~~ ~~ו~~~~ ~~~ו~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~ו~
 ~~~~ו

 שכתבתם הבירור ראיתי ה~ה~~~~~~~~
 היתר יש אם בייסא"ן' המכו~ה הביפל"י מיןבדבר
 גרה מעלה שהמה שמ~ר ידי על הבשר ולאכוללשחטו
 פרסה.ומפ~ס

~~~~~~
 והספקות ~שיטות וכל הע~ין כל ביררתם

 דמותרים ספק' כאן אין הבשר שלאכול וכ~ראהבזה,
 ולהביא להאריך ולמותר הבשר'לאכול

 ההלכ~
 בזה.

~~~~~
 מיירי אי~ו פ' סימן ביו"ד הסימן כל

 ~ון הבשר לאכול דמותר להו דפשיטא הבשרבהיתר
 לסמוך יש אימתי השאלה רק טהרה' סימ~י להםדיש

להתיר
~ 

 חי' דהוא הסימ~ים דמ~ר ולומר החלב
 ברור ש~ראה וכמו מותר'וחלבם

 בדב~
 שם הש"ך

 אבל החלב' אכילת לגבי רק ב~~ן דהמסורתסק''א
 בפירוש ו~ין שפ"ד' הפמ"ג שם כמ"ש מותר'הבשר
 לאכול מותר בודאי שהבשר שלום משמרתבספר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 החלב' לאכול מותר אופן באיזה השאלה רקבפשיטות
 סק''ב פ' בסימן הפ~תי וכן א~ב בס''ק שםראה

 על אבל סימנים עוד צ~כין להתיר חלבה רקכרתי'
 ש~ די לאכול ומותר טהור שהואהבשר

 מעלה סימנים
 סק''ג שם תשובה בדרכי ועי' פרסה' ומפריסגרה

 בשני מותר שהבשר שיטות עוד שהביאוסק''ה
 כמה שהביא ה' ס''ק פ' סימן החיים כף ועי'סימנים'
 סימנים. בשני מותר דהבשר בפשיטותשיטות

~~~~
 דכוונתו לומר יש אדם החכמת בלשון גם

 מותר אימתי ללמדנו בא פ' הסימן דעיקר המחברכמו
 ~ החלב'לאכול

 לבהמה מדמה מחי' הבשר אכילת
 ומפריס גרה מעלה טהורה בהמה סימני להם ישדאם
 מסיים רק בהמה' בשר כמו הבשר לאכול מותרפרסה
 החלב' גם ולאכול לסמוך מותר אופן באיזה לפרששם
 עיי''ש חלב לא~לת מסורת דב~נן מסיים זהעל

 לענין דגם שמפרש שיטה כמעט אין א''כודו''ק'
 ומפ~ס גרה מעלה סימנים בשני די לא בשרא~לת
 קצת שיש אףפרסה'

 שינ~
 שערות להם שיש בהפיפ''ל

 מעכב אינו זה אבל שבמדינתנו מהביפ''ל יותרגדולות
 הבשר. אכילתלפסול

~~~
 החלב לאכול יבואו שלא להזהר צ~כין

 כמו ניקור לעשות צרי~ן לכן חיה' שהואשסברי
 שהוא דיאמרו בברכה דמן לכסות שלא וגםלבהמה
 מסורת. צ~~ן חלב דלאכילת ממש'חיה

~~~
 ע''ז שיס~מו דעתי כולם

~ 
 העדה הביד''צ

 גם זה ואחר ש~ט''א' וואזנער הרב או בא''י'החרדית
 של הבשר לאכול גדו~ם רבנים להני מסכיםאני

הביפע''ל.

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~ 

 ~~~ו
 ~~~ו~ ~ו~

~~~~~~ 

~~~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ 

~~~
~~ 

~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~ ו~ו~ ~~ו~ ~ו~~ ~~ו~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~~ו~~ו~~~~~
 ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ו~~~

~~~~~~~~
 לפוש כאן עתה לעת שאני היות

 הכתבים בין מצאתי סיגהעט בעירמעט
 ש~

 מכתבו
 זכרוני קצת שלפי אף חדשים איזה זה שקבלתיהיקר
 סיימתי אם זוכר א~י אין אבל לו להשיב התחלתיכבר

 לו ואכתוב מכתבו את אקח אמרתי לכן ושלחתיהמכתב
 שאין אף כאן האומרבקצירת

~ 
 בו לעיין הספ~ם

 אכתוב מקום מכלכראוי'
 ב~

 עוד ואי''ה ראיות'
 על ראיות ולהביא להא~ך למועדחזון

 ה~
 סברות

 בס''ד.חיצו~יות

~~~~
 לעשות ~שוחט יוכל אם שמסופק מה א'

 עופות דם לכסותש~ח
 לכ~

 לשחוט שבא מי את
 בעצמו השוחט משמע בעפר וכסהו כתוב האבעיה~כ
 לשחוט כדי העפר בפה שיזמין ש~חות מהני אםיכסה
 בעצמו השוחט כמו חשוב זה אם ממנו לכסותאו

מכסה
~ 

 קי''ל
 מי~

 לש~ח. מימסרו לא

~~~~~
 משפט בחושן דקי''ל מה לפי לענ''ד

 ע''י לעשות יכול בשכרדש~ח
 מי~

 הריטב''א והנה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~
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 לאורייתא רבה מודעה פ"ט בשבת אמ~נן היכימקשה
 שכר משלמים הא כפי' ע"י הי' התורה שנתינתמשום

 זבינא וזבין ותלי'בעוה"ב
 זבינא הוי שכר וע"י זבי~

 כל על שכר מקבל הדם דהמכסה כאן וה"נזבינא
 אבל רבה' מודעה הוה ולא ~דוע זהובים עשרהברכה
 מקני ולא רחוק דבר זה בעוה"ב דמקב~ם דזאתי"ל
 ז"ז. הוה ולאנפשי'

~~~~
 אז עוה"ב בשכר ובטחון אמונה לו יש אם

 אם לכן ז''ז והוה לאלתר לו משלמים כמוחשוב
 שכר כמקבל חשוב אז ואמונה בטחון לו ישהמכסה
 מימס~ מיליוקי"ל

 שליח לעשות יכול ושפיר לש~ח
 ובזה הזמנה. וחשוב ויכסה להשוחט העפרשיזמין
 וארשתיךמפרשים

~ 
 מארס דהקב"ה הארוסה לעולם

 אבל לעולם אירוסין והוה התורה נתינת ע"י ישראלאת
 וארשתיך כפי' הוה האקשה

~ 
 אמונה ע"י באמונה

 מיד שקבל ח~וב בעוה"ב שכר שמקבל לו שישובטחון
 ודו"ק. לעולם אירוסין קידושי ונשאר מצוהשכר

 הגביה ולא נגע שלא אע''פ הרמב"ם מש"כ~~
 הגביה שלא אע"פ קמ"ל מה בגזול שופר מצותיצא
 יצא ולכן הגבהה ע"י השופר דקנה י"ל הגביהדאם
 גזילה בקול דאין קמ"ל גזולבשופר

 לה~
 בשופר יצא

 ודו"ק. השופר הגביה דלא אע"ג~ול

 הברכה חיסר חיים בספר אצל וחתם טעה~~
 חיים בספר והתחיל וחזר חקיך למדנו ב"א אמרלבסוף
 ויבא יעלה בשכח כמו ונ' עשה' יפה אם הברכהעם

 בא"י לומר עצה לו שיש אמרו לא ערביתבתפלת
 יפה לא ה"נ ~בא יעלה או רצה ויתחיל חקיךלמדנו
 חקיך למדנו דאמר אף חיים בספר והתחיל שחזרעשה
והבן.

~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~ו~~ ~~ו~~~ ~~~ו~~ ~~~~~ ו~~~~ ~ו~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ו~~~~~~

 ~~~~~~~ו~
~~~~~~~ 

 ~ו~~~~ ~~~
 ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ו

 קבלתי כבר זה הנה מאהבה'~~~~~~~
 צנא ישרה בסברא וגדוש מלא הארוךמכתבו

 שאני הגם נאה' וחקירות שאלות כמה עםספרא' מ~
 בהוצאה כעתטרוד

 מספ~
 חלק שלום דברי שו"ת

 שראיתי כיון מ''מ פסח' ימי קודם בפרט וכו'שביעי
 לראות מאוד נפשו חשקהכי

 ממ~
 על תשובה איזה

 אשר שורות איזה לכתוב אמרתי לכן שכתבהשאלות
 חזון עוד ואי"ה יד כלאחר השי''תיחננו

 על א~ סומך ~ע"ע התשובות' להטיב בלנ"ד'בעהי"ת למו~

 גדו~ה~
 מצוה בחצי גם לצאת דיש דס''ל האחרו~ם

 החינוך בספר ג"כ שהביא כמו שיעור בחציכמו
 מהר"ץ בחידושי נאה דבר ו~ין ~י"ש השבועבפרשת

 בגמרא מש"כ על ע"א מ' דף קמא בבא מס' עלחיות
 של בשור כופר חצי ולא רחמנא אמר שלםכופר

 כפרה צ~~ם הוא' דכפרה כופר לע~ן דדוקאשותפים ש~
 תירץ חצי מכתב חצי שיעור בחצי לצאת אבלש~מה
 אפי' דבר ערך יצחק פחד ו~' דבר' בחצי אפי'יוצאים
 כפרה צריך כפרה שצריך בדבר אבל דברמקצת

 לולב הלכות או''ח הטו"ז כתב טעמא ומהאיש~מה'
 כמו המורכב אתרוג להכשיר דאין ס''ג תרמ"טסי'

 עץ פרי ~רוש יש ה''נ שה מקצת אפילו שהדדרשינן
 בב"ק כאן תוס' כמ"ש אינו זה הדר' מקצת אפי'הדר
 לכפר דבאין לולב וגבי קרבן דגבי פוסקיםושאר

 משום לרצות באים מי~םוארבעה
 ה~

 מאיס מקרי



~ ~ ~ ~
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 ולא ש~מה הרצאה צ~~םלגבוה
 ס~

 במקצת
 פ~

 במקצת אפי' דיוצא לומר יש מקומות בשאר אבלהדר'
 ~יבמות בתו~ם מקצת אפי' בתולה כמודבר

 ~"ט~
 זרע

 ע"א ע"ח קידושין ישראל זרע מקצת אפי'ישראל
 מקצתאפי' כ~

 כ~
 יש ב~יד"ד עכ"פ וכו' ע"א צ"ו זבחים

 שיעור. חצי כמו במקצת אפי' כתיבה ידילצאת

~~~
 ס"ח תר"ד סי' אפרים מטה בשם מש"כ

 יש ואפי' אפר שמה תחילה יתן לשחוט שרוציםבמקום
 ומסתפק בפה' יזמי~ו רק בתוכו לשחוט יוכל עפרשם
 ש~ח שיעשה ה~~ו ש~חות ב~ן הזמ~ה הך מה~יאם
 לפי המשתלח דשעיר ממ~"ח והביא בפה' יזמי~ושהוא
 על להתודות הכה"ג יכול ישראל כל על כפרהשהוא
 שליחות בתורת ישראלכל

 דאין כמהרי"ט לא ש~ח בתורת העפר להזמיןיכול ה~ כיסוי לע~ין ~מי ה~
 עבורו להקדיש ש~ח לעשות יכולאדם

 דמי~
 לא

 לש~ח'מימסרי
 ו~

 שליח לעשות דכאן ~ראה
 ולכ"ע להרמב"ם מה~"ט בין פלוגתא כאן איןהדם ל~ס~

 א' ס''ק ק"ה משפט בחושן הש''ך לפימ"ש ש~חמה~י
 כאן דאין מה~י ממון ע''ידש~ח

 מי~
 מימסרו דלא

 דכתבולש~ח
~ 

 זהב עשרה לו משלמים ברכה כל על
 הזהב משלמין דאיןאף

 ר~
 ש~ח יחשב ולא בעוה"ב

 לא תורה דמתן עיי"ש ה~טב"א כמ"ש ממוןע"י
 כל על בעוה"ב שכר דמשלמין ~ון רבה מודעאשייך
 זבי~א זבי~א וזבין ת~' באו~ס אפי' אמרי~ןמצוה
 אומרים אין בעוה"ב שכר משלמין אופן דבזהוהקשה
 אבל רבה' ומודעא או~ס ושייך זבי~א זבי~אבאו~ס
 של הדם כיסוי את תופס אחד אם למשל הדםב~סוי
 בעד זהובים עשרה בעה"ז מיד לשלם חייבחבירו
 י"ל א''כ הברכהחטיפת

 דמה~
 לכל דומה ואין ש~חות

 כאן ואין זה. על ש~ח לעשות יכול ושפירמצות
 ~ש ועיין ודו"ק להרמב"ם מהרי''ט ביןפלוגתא
 ואין מעשה הוה ד~בור פיגול לע~ין וב~טיןתמורה
 ודו"ק. מעשה הוה דלאאומרים

~~~~~~
 בש~ח סק"א ק"ה~ סימן חו"מ הש"ך

 בכה"ג לכ"ע א"כ בעה"ב ~ד דידו כפועל הויבשר
 של דידו כפועל כגופו הש~ח~עשה

 ומי~ המש~

 בב"מ ועיי' יוסי' כר' דקיי"ל לדידן אף לש~חמימסרן
 וכ"כ בעה"ב ~ד דידו פועל שא~י ע"א ו'דף

 או הפעולה על רק חל הש~ח אי עוד ועייןמהרש"ק'
 סי' ה~ב"ש בשו"ת המשלח' של כגופו השליח~עשה
רכ"ח

 אמ~
 שו"ת כ"ט סי' חוב גביית הל' חו"מ בי~ה

 יו"ד יצחק בית שו"ת קכ''ד' סי' ח"ב מהדור"תשו"מ
 י''ב' אות א' כלל טוב ובלקח ה'' אות י''ד סי'ח"א
 א'. אות קצ"ו סי' ח"ג אב~"צ שו"תועי'

 דמסברא וי"ל ע"א' דפ"ו אגדות בחידושי~~~~

 רבי~ו לשון ו~ין אעשה שובבים ב~ים שובואוקמי~ן'
 בכמה בתשובה והזהיר תשובה' שערי בתחלתיו~ה

 אל והשבות עה"פ ברמב"ן ועיין בתורה'מקומות
 התשובה אל הזאת המצוה אבל רמב"ן עי'לבבך

 אלקיך ה' עד וגו' ושבת כו' לבבך אלוהשבות
 בישמח ועי' כן' לעשות הקב"ה יצוה מצוההקב"ה
 לא למה אותו הקשה אחד דמש~ל תשא פרשתמשה
 שס"ד' סי' במ~"ח ועי' בתורה' תשובה של מ"ע~כתב

 ודו"ק. ותשובה ווידוי צ~ךלהרמב"ם

~~
 בו שתקע הגזול שופר ס"ל דהרמב"ם מש"כ

 ~גע שלא אע"פ קול בשמיעת אלא המצוה שאיןיצא
 והקשה גזל' ~ן בשמיעה ואין השומע הגביהוולא
 השומע הגביהו שלא אע"פ בלשו~ו הרמב"ם ~קטלמה
 ה~קר הלא הגביהו שלא אע"פ זו בהוספה כוו~תומה

 בשמיעה ואיןהשמיעה
 גז~

 שהגביהו ~ון י"ל אולי
 והוה גזל בתורת השופר וקו~ה רשות שי~ויהוה

 הוה שפיר המצוה ~עשה וגזלו הגבהה דבשעתמצה"ב
 עיי"ש. הגזול לולב פרק ~ש שם תוס' כמ"שמצה"ב

 טבעת השואל בתשובה הרא''ש לפמ"ש~~~
 של שאי~ו אע''פ מקודשת אשה בו ל~דשמחבירו
 להמשאיל ~' ד~יחא אומד~א לומר דשייךהבעל'
 וכן ממש' כשלו וחשוב האשה לקדש יכול יהאדחבירו
 לא מחבירו לולב השואל אבל אומד~א אמ~~ןבט~ת
 לצאת דרוצה להמשאיל לו אמר אם רק אומד~אשייך
 המשאיל לו ד~תן אומד~א לומר מקום הי' אזבלולבו
 יוצא לא דבלא"הבמת~ה

 בשאו~
 דבלולב י"ל

 דב~~ן הקרא ד~גד אומד~א מה~י לא ואז לכםדכתיב שא~
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 לכם ולקחתם בגמרא אמרו וכן השאול את להוציאלכם
 כיון אומד~א מה~י דלא יצא דלא חכמים אמרומכאן
 לכם הטבעת בעי~ן מסברא דרק משא''כ לכםדכתיב
 בשאול יוצא אי~ו לכן הקרא מכחולא

 ומה~
 אומד~א

 לבעה"ב ~' ד~חא די"ל גזול בשופר הה"דוא"כ
 חושש אם אפי' מצוה של בהשופר חבירו יוצאשיהא
 התקיעה' אחר ~ותן אם דוקא ואפשר השופרשיגזל
 כ~"ל. ודו"ק בחזרההשופר

~~
 תקע דאם י"ל מכאן שופרות' בשתי יוצא

 כל שישמעו וכדי בהשופר ותקעובט~פרעקארדער
 ג''כ תוקע ובאחת בהשופר תוקע השופר קולהקהל

 שופרות' שתי דהוי ראשית יצא לאהטעיפרעקארדער
 וכן יוצא' ואי~ו חיובא בר אי~ו הטעיפרעקארדערש~ית
 אי~ו הטעיפרעקארדער ע''י המ~לה קריאת שומעאם
 שייך דלא ואפשר המ~לה. שמיעת יוצא ואי~ו חיובאבר
 קולות ב' רק שופרות בב' תוקע דאי~ו תוסיף בלבזה
 ודו"ק. ציצית כ~פות לה' דומה ואי~ו כאןיש

~~~
 המפורש הדין אפרים המטה הביא לא

 דאין ו~ראה יצא' ב~ביא הפסוקים הש~ם אםבגמרא
 לפימ"ש בפרט פסוקים העשרה הש~ם במה~פק"מ
 לתשובה לעורר לדבר זכר רק שופר תקיעתהרמב"ם
 מקול שיתעוררו העיקר הש~ם' במה ~פק"מ איןא"כ
שופר.

~~
 דבכל פסק בקידוש למה המחבר על שהקשה

 כרמ"א ת"ר בסימן בקידוש שהחיי~ו מברכיןע~ין
 פסק ולמה ב' ביום שהח~~ו מברך בכ"עבקידוש
 ב' ביום שהחיי~ו לברך דאין רש"י של כרבותיובשופר
 משופר' קידוש מ''ש בשבת ראשון יום חלאא"כ

 ביום שתקע וכיון לתשובה להתעורר בא שופר לחלקיש או~
 ראשון ביום תשובה שעשה חזקה אמרי~ן א"כראשון
 פסק ~ן לבטלה ברכה כמו הש~י ביום הוהלכן

 בשופר ב' ביום שהחיי~ו יברך דלא ת"ב בסימןהרמ"א
 ברכה יברך ולא א' ביום לתשובה התעוררדבודאי
 כמ''ש ראשון ביום תשובה עשה דוודאי ב' ביוםלבטלה
 עשה שבודאי טובים לחיי~ לאלתר ~כתביםצדיקים
 יו"ט לכבוד הברכה קידוש אבל ראשון' ביוםתשובה

 לברך יש לכן ראשון ביום יו"ט הוה אי ספק דישכיון
 על סמכי~ן בשופר אבל יו"ט' כבוד מחמת ש~יביום

 משום ש~ית לברך ואין תשובה עשה דבוודאיהתשובה
 מברך ע~ין דבכל פסק בקידוש לכןההתעוררות
 בשופר משא"כ הש~י ביום גם יו"ט לכבודשהחיי~ו
 ראשון ביום תשובה עשה שבודאי החזקה עלסמכי~ן
 לתשובה ההתעוררות על ש~י ביום ~גם יברךולמה
 ודו"ק. לבטלה ברכה חששמשום

 זצ"ל ממאד הגה"צ ממורי המטה בקצה~~~~ן
 ב' ביום בשופר שהחיי~ו י"ל דיותר סק"ב תר"אבסימן

 וצ"ע.מבקידוש
 ~הגרי"פ~

 אפי' ~וה~ן שא~ן לפי ~"ל
 תוק~ן קודש ולמחר קודש היום ש~וה~ן המ~הגלפי
 דוודאי החזקה על דסמכי~ן כמש"ל י"ל א"כ ימיםב'

 לומר ~יחא א"כ ראשון ביום ו~תעורר תשובהעשה
 ולא בברכה ראשון ביום רק לתקוע טוב דיותרלהיפך
 ולא ראשון ביום כבר ~תעורר דוודאי ש~י ביוםלברך
 ברכה ספק כאן ויש ההתעוררות' על ברכהמצי~ו
 ביום יברך שלא רש"י של כרבותיו המחבר פסקושפיר
 ודו"ק. יו"ט כבוד מחמת ראשון ביום רקש~י

 לצורך שלא לרה"ר השופר להוציא שלא~~~~~ן
 ודו''ק. בזה ק"ח בסימן ארי' שאגת בשו"ת עייןכלל

~~~~~
 מוסף אחר מיד מ~חה שמתפל~ן בע~ן

 שלא וטוב מוסף אחר סעודה לסעוד דהולכיןכיון
 תפלת שמאחרין בפרט מ~חה קודם סעודהלקבוע
 אחר סעודה לקבוע ~והגין אין א~ו ג"כ ומה"טמ~חה
 אחר מיד מ~חה להתפלל טוב ממילא מוסף'תפלת
 מוסף אחר קבוע סעודה לאכול ולא מוסףתפלת
 תפלת זמן אחר עד מוסף תפלת מאח~ן דא~ובפרט
 תפלת לגמור וטוב פ"א' סוף ברכות כמ"שמ~חה
 ועיי''ש ~עילה תפלת קודם מוסף אחר מידמ~חה
 תקצ''ו. בסימן המטה ובקצה למטהבאלף

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~
~~~~~~~~ 
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 האומר בקצירת בזה הנני מאהבה'~~~~~~~~
 סמכו מה על לפ~' שהצעת השאלהע"ד

 עכו"ם' בתנור שאופין א~לה מיני כל להתירמכשירין בע~
 בהם דשייך דב~ם בהם ונא~ה נתבשל התנורהלא
 לשון כסתימת הכשר התנור צריך א"כ עכו"ם'בישול
 דברי כסתימת סט"ז ~י"ג סימן ביו"דהמחבר
 שאסרו מה דכל דרבנן' איסור רק דהוה אףהרשב"א
 ומה הכשר' צ~ך ולהכי אוסרין פ~טתן גםחכמים
 התנור הא התנור' בהדלקת שמסייעין מהמועיל

 עכ"ד.ט~פה'

 סעיף קי"ג סימן ביו"ד המחבר הנה אנן'~~~~~
 שיש דב~ם לפ~נו העכו''ם בהם שבשל כ~ם כתבט"ז
 הכשר שא"צ ~"א הכשר' צ~~ן עכו"ם בישולבהם

 והטור~הרא"ש
 והר"ן~

 לפ~נו' הלשון זה מה ויל"ד
 ועי' הכשר' צ~~ם עכו"ם בהם שבישל כ~םהו''ל
 משום בו אין דפת ד' אות קי"ב סימן הגר"אבביאור
 מותר פת' שהותר ובמקום עכו"ם'בישול

 לגמ~
 דלא

 שהביא סק"ד שם בבאה''ט ועי' של~ות. בכללהיה
 שם הש"ךדברי

 ס"~
 עכו"ם שאפאו ישראל דפת ז'

 הכשיר בלא דוקא הבאה"ט וכתב עכו"ם' כבישוליה~
 אמר לא למה לכאורה קיסם' השלכת ע"יהתנור
 בהגעלה' או ב~בון התנור להכשיר מ~ודםדצ~כין

 התנור להכשיר זו דבחומרא הרי ~יסם' בהשלכתדי ר~
 עכו"ם בישול דו~א עכו"ם בישול בה כשבשלוב~בון
 דחשבו אף פת' בה כשאפה אבל בישול שיש דברממש
 ישראל של פת כזה' פת יאכלו שלא להחמירכבישול
 בה להשליך בהיתר לעשות עצה דיש עכו"םשאפאו

 להשליך רשות יתן בודאי ישראל של דהתנור ~ון~יסם'

~יסם
 בהתנו~

 עכו"ם של תנור אבל
 או~

 רשות יתן לא
 כבישול חשבו ולא מתירים' לכן בתנור ~יסםלהש~ך
 שמסיים שם הש"ך כוונת י"ל וזה שם. מהש"ךכנראה
 שייך דלא עכו"ם שאפאה ישראל של בפת והלכךבזה"ל
 יכו~ם הצבור רוב שאין גזירה ~דהוא טעמא'האי

 להש~ך יכו~ם היו ישראל של דהתנור כיון בהלעמוד
 ~יסםבה

 להתיר~
 אסור.

 ה~
 להכשיר חושש דאינו

התנור
 ר~

 הבאה"ט' כלשון קיסם בה להש~ך די
 קיסם. בה להש~ך ר"לדלהכשיר'

~~~~~
 בה שיש דבר קודם' בהתנור בישלו שמא

 טריפה התנור ונעשה פת' רק ולא ממש' עכו"םבישול
 סברת לפי ~בון וצ~ך עכו"ם' בישול איסורמשום

 כנ"ל.הרשב"א

~~~
 פלוגתא יש ממש עכו"ם בבישול דגם י''ל

 דיש מט''ז ~י"ג בסימן ממש' ו~בון הכשר צרי~םאי
 ע"ז שמקשים יהונתן במטה ועי' הכשר' דא"צאומ~ם
 ס"ו ~י''במסימן

 ד~
 עכו"ם' בבישול אוסר בלוע

 אבל בהפת' ממש נכנס דהבלוע דו~א דשםוכתב
 נכנס ואין ממש תבשיל בהתנור ואין הפתכשאופין
 ממש' מהתבשילבהפת

 ר~
 ש~ודם הבלוע מן בלוע

 מהתנור בלע ואח''כ מעכו"ם' תבשיל בהתנורנבלע
 בלוע ד~כא הבלוע מן בלוע הוהלהפת

 ר~
 בקדירה'

וכו~
 עכו"ם. בישול משום גזרו לא האי

~~~~
 התנור להד~ק דנוה~ן ~ון לומר יש

 וקי"ל ונטלפ"ג' יומא בר אינו להו הוה מעל"עאחר ר~
 להפת שהולך הב~עה א"כ מותר המאכלבנטלפ''ג
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 בבישונ בפרט נסמוך ויש בנע' התירא הוהמהתנור
 ידוע כי התנור' ונתלבן התנור כשמדליק מכ"שעכו"ם'
 מבחוץ' הסיקו רק דהוה אף ~בון הך גורם כחכמה
 ה~בון ע"י התנו~ם' באלו ה~בון זה על לסמוךיש

 יותר וכשר יומו' בן ואינו שנטלפ"ג בדברמבפ~ם'
 בתוכו קיסםמ~תן

~ 
 כל גורם התנור המד~ק

 וזאת לזכר' רק שהוא הקיסם כמו רק לאהבישול'
 לא אבל נפש' לחיי דוקא ראשונים פוסקים כמההתירו
 לחיי לא אפילו מותר התנור כל את שמד~ק דידןב~דן
 התנורים באפיית דיש לומר' עוד להוסיף ~שנפש'
 לעשות מאוד קשה כי מרובההפסד

 ~בו~
 ממש

 ובהפס"מ' בגח~ם' הגדול התנור למלאותמבפ~ם
 מתיר א"ג צ"ג סי' השפ"ד דגם ב~עבד'והפס"מ
 אפי' מעל"ע אחרלהשתמש

 ב~
 וכ''ש והכשר' הגעלה

 מבפ~ם. ~בוןע"י

~~~~
 הביא צ' אות קי"ג בסימן הכה"ח כי

 אחרו~םמהרבה
 דכ~

 מותר דרבנן' באיסור שאב"י
 ע"י כ"ש באב"י להתיר צדדים כמה יש ועודלכתחילה
 את שמד~ק הכשר וע"י~בון'

 התנו~
 הארכתי וכבר

 עכו"ם בפת הקיסם ההיתר בענין כת"י בתשובהבזה
 בין מצאתיו לא~וכעת

 הכתבים~
 אין לענ''ד ועכ"פ

 אחר זה' בתנור לאפות שלא להחמיר מקוםשום
 ישראל' ע"י התנור הדלקת ואחר הליבון ואחרמעל"ע
 היטיב.ודו"ק
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 ביקש אשר

 ממ~
 החשובים הרב~ם את לעורר

 לחוות האומ"ר בקצירת בזה באתי מעקסיקא'דעיר
 שהגדו~ם הדור ואשרי רושם' שיעשה ואקוהדעתי

 לקט~ם.שומעים

 מהכא נוסעת והצנועה החשובה אשתו כי~~~~
 שבמקואות לה ונודע בישראל' טהרה להרבותלהתם
 עושים והנשים מקלחת' רק אמבטיות' איןשם

 אומרים דשם והרבנים המקלחת' תחת רקהחפיפה
 במקלחת. ודי ספר~ם כמנהג נוה~םהם

~~~
 ~ס"ו נדה בתוס' עיין

 ע''ב~
 אם' בד"ה

 הביא האורה ובספר הגוף. כל לרחוץ הנשים כלדמנהג

 קע"א' דף עיי"ש בשרה כל בהן לשרות בחמין'דצריכה
 למה ולשרותן' הראש ~פוף חפיפה עיקר אםוצ"ב
 החדשות ובמה~"ל בשרה' כל לשרות דצריךמסיים
 במים ב~~ת לרחוץ דמנהג בפירוש הביא צ"גסימן
 ולא כן לעשות חייבים למה טבילה'קודם

 לחפוף ~
 הרחיצה היא דכך כתב ח"ב שמיניבפ' הספר~ חי איש בן בספר דהנה נ"ל ולסרקן.הראש

 הטבילה' קוד~
 ראשה ותסרק פושרין' או חמין במים ראשהתרחץ
 בעיניה לפלוף יהי' שלא ותזהר עי~' ריסי ושערהיטיב
 ושערה' גופה כל ותרחץ מבפנים' והן מבחוץהן

 האבק מן האצבעות ובין וזיעה' צואה לחלוחי כלותסיר
 שתהא וכדי עיי''ש. וכו' שבשער מתים וכ~םהנדבק'
 טוב יותר בודאי שבגוף המקומות כל ששפשוףבטוח



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 נקי תצא מעצמו אז שעה כחצי כנהוג בגי~תשתשב
 לעמוד א"א המקלחת תחת תעמוד אם אבללגמרי'
 ויש הטמו~ם ומקומות גבה לרחוץ וקשה רב זמןשם
 הטבילה. ותחוץ וכדומה זיעה איזה שתשאר מאודלחוש

~~~
 ~ הזה' לדור ראשו~ם דורות דומה אינו

 מה
 ב~א ~גוף שי~א חדשות פעולות עושים הגוףשלצורך
 ~נשמה לצורך כ''ש הראשו~ם' שבדורות כמו לאוחזק'
 שיהא לתקן צריכיןבודאי

 כרא~
 מכל' נקי מאוד

 ח''ו תבא שלא דרכים מיני כל לעשות מאודוצריכים

~~
 דאורייתא. איסור בחשש בפרט מכשול

~~~~~
 בסימן ששי' חלק שלום דברי שו"ת בספרי

 אברהם ירך שו"ת ספרדי מגאון ש~באתיצ"ט
 שהב''י אף שם ב~שאלה י"א סי' יו"ד ח"אהספרדי
 אלא ~מחבר על לסמוך שלא סיים מ"מ מקילהספרדי

 רק בזה"ז' קולות לחפש ולא להחמיר'כרמ"א
 דב"ש בספרי ועיין יחדלון'הקולו"ת

 ח''~
 ב~מפתחות

 דב~שהבאתי
 בזה''ל קכ"ב סימן החת"ס מרן שו"ת

 ויש דרא איכשר ולא וסייגים' גדרים ל~וסיףעלינו
 ולא ל~חמיר אומץל~וסיף

 להק~
 בלשון מפורש וכן

 דברים בכמה שמקי~ן הזה דבדור ביצה'השטמ"ק
 מפורש וכן בדרבנן' ואפילו לתורה סייג לעשותראוי

 וסייגים גדרים צ~~ם ודור דור דבכלבשלה"ק
 צריכים ~יו ולא מאלה גדולים היו ~ראשו~םחדשים'
 ~ז~ ודי כך' כללגדרים

 ואקוה דשם' הר~נים לחכמים
 אמבטי. ויתקנו אוזןשיטו
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 מוכ"ז כי היות רב' ובכבוד מאהבה

 ברוק~ן' מעיר נ"י טייט~ב~ם דוב מו''ההרה"ח
 מעקסיקו' בעיר בפרט ישראל טהרת בחיזוקעוסק
 מעקסיקא בעיר שם כי להם ונתגלה תחי' ואשתוהוא

 ב~מקוה להם אין ~ כראוי חפיפה עושים איןכמעט
 בשויע"ר' משתמשים היותר ולכל כראוי'גי~ת
 שעה כחצי לעמוד אפשר אי בודאי ~שויערותחת
 שע~ כחצי בגיגית להתעסקכנהוג

 בתי כל כמנהג
מקוואות.

~~~~
 בתירוצים באו דשם' הרב~ם את שעוררנו

שונים
 שז~

 ספרדים אנשי ע~~ם מוטל ואין מנהג רק
 נ''א פסחים ~עי' זה' מנ~גל~חזיק

 א~
 אדם ישנה

מפ~
 חז''ל ואמרו אמיך' תורת תיטוש ואל ~מחלוקת

 ע"א ל"ב דף במנחות ועי' אבותיכם' במנ~גהזהרו
 ועי' לו' שומעין אין המנהג נגד ויאמר א~~ו יבאאם

 לחיזוק ובמנהג הלכ~' דמנהג פ''ה שביעיתירושלמי
 ישהדת

 עש~
 הלכות הרמב"ם כמ"ש תעשה ולא

 אשר רעך גבול תשיג מלא ומקורו ~''ב פ"אממרים
 בטור הו"ד גאון שרירא רב כמ"ש ראשו~םגבלו
 שלום דברי שו''ת בספרי ועי' ודו"ק. שס"ח סי'חו"מ
 קכ"ה~. סי'ח"ד

~~~
 העסקן ~מין לעמוד נא

 הז~
 ול~חזיקו

 שנתקבל דין רק מנהג רקלא ז~ ~
 בכ~

 ישראל' בית
~התעסק

 בגיגית ~פחות' לכל שעה כחצי בחפיפ~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 יהא שלא היטיב ינקו בעהי"ת ואז וואנ"ע'הנקרא
 חוצץ. דבר איזהבטבילתה

 חוב בודאי גדולות' בשערות דהול~ם שם'~~~~
 יתאמצו בודאי התורה כדת שלא לטבול יכשלושלא וכ~ וכדומה' מהשערות ח~צות מיני כל להרחיקקדוש
 וכן לחפיפה וואנע"ס עם כראוי המקואותלעשות
 בידו שתכתוב וע"י ישראל' בתי בכלעושים

 מכת~

 מעקסיקא ב~ר הרב~ם אצל שיפעול נקוהחיזוק'
 בגאולה נושע ישרא"ל מקוה וע''י ישראל' טהרתלתקן
 בב"אשלימה
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 ע"ד קבלתי' לנכון אגרתך מאהבה'~~~~~~~
 יום' כ''ח להפלגת ראיות ב' שראתה אשההשאלה
 דם כטיפת בדוק העד על מצאה שלישיתובהפלגה

 או קבוע' וסת ויהא הקודמת' ראיות לב' שיצטרףמהו
 לראיות דומה ואינו מועטת' ראי' דהי' כיון מצטרףלא

 בשפע הדם בא היה הקודמת דראוי'הקודמת
 דמ"מ חילוק אין או מעט' ראוי' רק היהוהשלישית כנהו~

 זה יום שפיר נקבע טמא' דם ג"פ ראתה אחדביום
 הקודמת לראיות מועטת הראי' ומצטרף קבוע'לוסת
 עכתו"ש. בשפע שהיואף

~~~
 ~ש נראה דלכאורה באגרתו כתב כבר

 נראה ק''צ סוס"י המחבר מדברי הנה בזה'פלוגתא
 ממש' כראי' דהוה לוסת' מצטרף הבדוק עד עלדראי'
 דומה דאינו חולקין ויש שלמה' בית בשו"תוכ"מ

 ואתה קודם' שראתה להראיות הבדוק' עד עלהמציאה
רוצה

 לשמו~
 ל~נא.

~~~~~
 החת"ס מדברי שהביא מה לי תמוה

 קס"ח' מסימן השלחן' בדי בספר הביא וכןלהחמיר'
 קס"ו בסימן ראיתי אדרבה זו. חומרא שם מצאתילא
 הרבה לי מה מעט לי מה מעט' אח"כ וראתהוז"ל
 ושם הוסתות' למ~ן גורם החרדל מכעין פח~תאפילו
 ראי' והביא ממש' ראיות ב' קודם שראתה נמימיירי

 וסת קוב~ם אין וז"ל הנפש בעלי בספרמהראב"ד
 בכ"ש מטמאין שהן הבדוק עד כתמיאלא

 וה~
 הן

 ~על כ"ש דראי' מבואר א"כ וכו' דבר לכלכראיות
העד

 הבדוק~
 שם' ודו"ק הראב"ד בפירוש כמ"ש

 הבדוק עד על שלישית דראי' בפירוש החת"סדעת ה~ פשוט' והוא ע"ז' החת"ס ומסיים וסתקובעת
 ווסת ונעשהמצטרף

 קבו~
 בספר ו~'

 שע~
 דעה

 על דם מציאת י~ על וסת דקבעה דמסיים כ"טס"ק
 נפשט מזה הרי מאוד. קטנה טפה אפילו הבדוקעד

 עד על שלישית ראי' ע"י קבוע וסת דנעשהשאלתך'
הבדו~.
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 קמ''ט ס''ק שמחה פרדס בס' טהור במעין~~'

 לא כתם מצאה ובשלישית ב''פ ראתה דאםמהד~שה'
 היה ג' דבפעם וסת' קבעה דלא ופשוט הוסת~עקר
 עד על ראי' הי' בש~שית אם משמע עיי''ש כתםרק

 כמ''ש קבוע וסת והוה מצטרף מעט אפילוהבדוק
 ודו"ק. קס"ו בסי' ה~''להחת''ס

~~~~~~
 הטיפת דאם ~''ל' למעשה פשרה קצת

 ב~ן ~יכר רק ספק בלי ברור ~ראה הבדוק עד עלדם
 הקודמים להראיות לצרפו יש דם' שהואבפשיטות
 אחר רק בפירוש ~ראה אי~ו אם אבל הווסת'ו~קבע
 אין אז טמא' שהוא להחמיר פסקינן היטיבהעיון

 מעט בין לחלק ואין קבוע' לוסת ~מ~ה להיותמצטרפין
 חשוב אז הט''ד ברור ~ראה אם בין רק הרבה'בין
 שהיא פוסקים א~ו רק ברור ~ראה אין ואם קבועווסת
טמא

~ 
 לווסת מצטרף אין אז להתיר' לברר קשה

 ודו''ק.קבוע
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 בע~ין מכתבו קבלתי מאהבה.

 לטבילת הכ~ה לעשות ה~שים המלמדות אודותחמור'
 התלמידות ולכל להכלות ומקיליןמצוה'

~ 
 השיעור

 האצבעות מראשי למעלה עד רק הוא הצפר~ם'ק~צת
 כמו לא יותר' ולא ולמעלה' מאצבעות שבולט מהר~ל

 קצ''ח סימן בש''ע שהביא וכמ~הג אצלי~ושמקובל
 ~קרא מה לכוון' יכולות שאי~ן ולפי וז''ל י''חס~ף
 ליטול ה~שים ~הגו כ~גד' שלא או הבשר'כ~גד

 הצפר~יהם ליטול ה~שים ד~הגו הכוונה עכ''ל.צפר~יהם
 וה~ הבשר' כ~גד שלאאף

 מ~הג לבטל למדו מלמדות

 ה~שים על וסומכות הבשר' כ~גד עד רק ולקצוץזה'
 הצדק~יות מאמותי~ו בקיאים יותר שהםשבזמ~י~ו
 הבשר' כ~גד שלא ובין הבשר כ~גד בין להבחיןויכולות
 לכלות לקלו''ת לה~היג שרו~ם הזה הרע מ~הגוע''י
 ה~שים.ולכל

~~~
 מהב''י מקורו בש''ע' שמוזכר זה מ~הג

 היה והב''י ושא''פ' והרשב''א הרא''ש בשםשהביא
 כ'' בסעיף שם הרמ''א ע''ז ומס~ם הספרדים'מראשי

ב~
 חולק. שום

~~~~
 וא''צ בבירורו' השיטות כל הביא כבר

 קולות קולי להצמיח יוכל הקולא זה כי ולדכותי'ל~די
 כמו מה''ת שפוסל בחציצה לטבול מה''ת איסורול~גוע
 מאוד חושש וא~י במכתבו'שמאריך

~ 
 היצר מעשה זה

 ו~וצא זה ועל ישראל' וטהרת קדושת יסודלהשחית
 דרוב וכיון בדב~כם' הזהרו חכמים חז''ל אמרובזה
 זה המחבר' שהביא המ~הג עליהם קבלו צדק~ית~שים

 אם דאפי' ע''א דל''ב במ~חות ואמרו כדין~המ~הג'
 ו~' לו' שומ~ן אין המ~הג ~גד ~אמר אליהויבא

 לחיזוק ובמ~הג הלכה' דמ~הג פ''ה שביעיתירושלמי



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ממרים הלכות הרמב''ם כמ"ש ול"ת עשה ישהדת'
 גבלו אשר ריעך גבול תשיג מלא ומקורו ה"ב'פ"א

 או"ח בטור הוב"ד ג~ון' שרירא רב כמ"שראשו~ם
 סי' ח"ד דב"ש שו"ת בספרי ועי' ודו"ק. שס"חסימן
 הספרדי שהב''י בדין י"א סי' ח''ו בדב"ש ועי'קכ"ה.
 גדול סיים מ"ממקיל

 ספר~
 כהרמ"א' להחמיר

 י"א~. סי' יו"ד ח''א הספרדי אברהם ירך~שו"ת

 שם שהבאתי ח"ב' בהמפתחות' דב''ש שו"ת~~~~

דב~
 גדרים ~וסיף ע~נו בזה"ל קכ"ב סימן החת"ס

 איכשר ולאוס~~ם'
 ד~

 להחמיר אומץ להוסיף ~ש
 צריכים ודור ~ור דבכל בשלה"ק מפורש וכן להקל'ולא

 היו ולא גדו~ם היו הראשו~ם חדשים וסיי~םגד~ם
 דבדור איתא ביצה ובשטמ"ק כך' כל לגדריםצ~כים
 אפילו סייג לעשות ראוי דברים' בכמה שמקי~ןהזה

 נגד צפר~ים בקציצת להקל אין בודאי א"כבדרבנן'
 ג. מנהה

~~~
 ספר~ם בקהל מקומות שיש בע~ן הארכתי

 ע"י רק באמבטי הכנה בלי החפיפה לעשותשמקי~ם
 אף עשו' תיקון וקצת בבירו~ם בזה ועוררתיקלחת'
 דוקא החפיפה לעשות ~ש מבורר אינו יו"דדבש"ע

 והיראים' החרדים כמנהג להחמיר יש עכ''זבאמבטי'
 צפרנים דקציצת והמנהג ה~ן שמבואר דידן ב~דןכ"ש

 דיש בפרט המנהג נגד וללכת לבטל אין בודאיבש"ע'
 מה''ת. איסורחשש

~~~~
 בשו"ת באחרו~ם איתא באמבטי לרחוץ

 קודם לרחוץ דהמנהג צ"ג סי' במה~"להחדשות

 האורה בספר שם ו~ין שב~~ת במיםטבילה
 אפשר דאי אחרונים' בכמה ועוד ז"ל' רש~ירבינו לדב~

לשרות
 כרא~

 המקומות בכל נוה~ם לכן מקלחת' תחת
 כתוב וכן באמבטי' החפיפה לעשות ה' לדברהיראים
 חי' איש הבן חיים יוסף מרבינו הנשים חוקיבספר
 וכן באמבטי' להיות צ~ך שהחפיפה הספרדיםגאון
כתבו

~ 
 עיה"ק בירושלים החרדית עדה של הביד"צ

 כתוב וכן הספרדים' בשם גם באמבטי' עצמםלהכין
 צפר~ם בקציצת וכ"ש ש~ט"א' וואזנער מהר"שהגאון
 להקל לזוז אין בודאי המנהג בש"עשמובא

 נ~
 היטב. ודו"קהמנהג'

~~~~~~~
 לדבוק

 בכות~
 גדולות באותיות המקוה

 לטבולשאין
 ב~

 בפרט וכנהוג. כראוי הצפר~ם קציצת
 ההדורים כל עם מקוה לבנות לכם עזרהקב"ה

 ההול~ם הנשים שיתנהגו להש~ח' חיבים רב' הוןבעד
 הודעה דיהי' וכיון תורה' של כדת המקוהבזה

 המנהג' נגד להקל שרוצים הנשים יבואו לאהמקוה בכות~
 אינה ובלא''ה כדין' שיקצצו להם לומר יש יבואוואם
 שיצ~ח לו יעזור והשי''ת מקוה' באותו לטבוליכולה

 בכלשיתנהגו
 ע~~

 וכנכון. כראוי הטבילה

~~~~~~~
 בכל

 מי~
 לראות ~זכו וישועות ברכות

 וצדיקים. ישריםדורות

~~~~~~~~~~ 
~~ 

~~ ~~ ~~~~~~ .~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~

~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~
~~~~~ ~~~~~ 

~~ 
~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 

~~
~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ 

 ~~~~~~ ~~~ ~~ו~~~~~~~
~~~~~ ~~ 

~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~~~ו

~~~
 ואם נשא. ובפ' פנחס בפ' הק' הזהר ע"ד יסודםותלו באו' מקרוב חדשים זמן שזה היות שאלתך

 לטבילתן' לכתן ביום אפי' יספרו אז נטלו ולאשכחו שחייבים לנשותיהם וציווי נהגו יו"ש אבר~םואיזה
 שהיתה והאשה קדום מנהג זה האם מחבי~יונשאלתי לטבילתן' לכתן קודם ימים ג' תמיד' שערותיהםלספר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 לאו אבל כש~דלו רק שערותי' לספר עתה עדנוהגת
 שראו המנהג לשנות חייבת לטבילתן' לכתן קודםדוקא
 ג' לספר לנהוג ותתחיל ע"ה' הקדושות אמהותאצל
 המנהג תשנה לא או לטבילה' לכתן קודםימים

 כל אצל כנהוג ש~דלו אחר השערות ותספרכמקדם'
החר~ם.

 חיו"ד צדק אבני בשו"ת ראיתי י~עתי קט~~~
 כוונת שאין ומסביר הזהר דברי על שתמה ק"זסימן
 מלשון ואדרבה תספר' הטבילה קודם שתמידהזהר
 מה מהשערות תספר מזעיר מעט דרק משמעהזהר
 לא שהוא שם כנראה יותר ולא נדתן בימיש~דלו
 הצפר~ם' עם ביחד לשרפו סוד ענין רק חציצהמטעם
 אפס לא אף כלל משערה חותכין דאין שםומסיים
 ימים ג' השערות לספר די אין הזהר ולפי עכ"ל.קצהו
 ~קודם'

 ביום לחתכה יש אלא עוד תגדל הטבילה עד
 סק"ו בבל"י למ"ש לחוש יש כן תעשה ואםהטבילה'
והוב"ד

 בעצ"~
 להגה''ק טהורות באמרות החמיר וכן

 שערות ישארו בניקל הגילוח דאחר לאברהם אשלבעל
 סק"י' קצ''ט סי' דרכ"ת ועי' חציצה' ויהאבקמטים
 לחוש יש אםועוד

 לדב~
 בדר"ת מובא המשומר יין

 שערות גם לספר חייבת אז צ''א' ס"ק קצ"חסי'
 נדתה. בימי שגדלושבגופה

 המנהג זה לנהוג אם צ"ע העני'~~~~~~
 תבוא מקודם' ימים ג' לספר תשכח אם ראשיתהחדש.

 זה ע~ן הביא לא ג"כ טהור מעין בס' משההישמח ו~ הנ"ל' הבל"י כד' לחציצה ותבא הטבילה ביוםלגלח
 רק הנ"ל' באבנ"צ כמ"ש הטבילה קודם ימים ג'לספר

 קודם ימים ג' יבא אם ועוד גדולות.כשהשערות
 יש הא בר"חהטבילה

 דב~
 ג"כ ויש תגלח שלא ריה"ח

 לטבילה ותלך תשכח ואםסכנה'
 ב~

 השערות' ~לוח
 תמיד' כן שתנהוגמאחר

 או~
 מועיל ואין כחציצה חשוב

 הספר~ הארץ שדה שו"ת מד' כנראההטבילה
 יו''ד

 ושכחה הערוה' בית שער לגלח הנשים שמנהגס"ו

לג~
 ח"ב הקודש אדמת בשו"ת וכ"כ ש~ת תטבול

 יחשב ימים ג' לגלח תנהוג אם ב~ד"ד וא"כסכ"ז.
 נהגו לא בכוונה בודאי אמך' תורך תיטוש אלבזה ~ שייך ולדעתי לגלח' בשכחה יחשב וכח~צהכמקפדת
 קודם לגלח דוקא להקפיד זה מנהג הקדושותאמותינו

 בשערות. כלל הלכו שלא אףטבילתן'

 היו רק בביתינו זה נהוג היה לא ידיעתי~~~
 לכן מהדרך יותר גדולות שערותיהן כשהיומגלחים
 ובודאי לחוש אין הטבילה קודם גלחו לא אםבודאי
 כנכון. שערות יש מקום ובכל ראשםרחצו

~~~~
 באמעריקא כאן נהגו המנהג דזה ~ון

 שישארו לחוש יש בלא"ה כי טובה עצה ג"כ בזהויש
 לבטל אין לכן וצרות' ווא"י שמביא האר ווא"יהגזה"ל חות~ ולפי האר בא"י הנקרא שערות מעטמעט
זאת.

~~~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ 

~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~ 

~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
.~~~~~ 

 מצאתי היום הן מאהבה'~~~~~~~~
 מכתב~

~~~~~~
 ע"י העובד כלי טוב~ן אם

 שא~ אף לך להשיב ונתעוררתי השאלהעם
 צריכין אם ווייע"ר' הנקרא חבל בה ותחב לעקטעריק טרוד

 אין אם הכלי' עם המים לתוך הווייע"ר גם לטבול לדינא. שנוגע מה בקצרה אבוא זהולעומת



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 לקחת צריכין אולי א"כ צריך דאין ואת''לצריך'
 דצ~ך וא"ת חציצה' הוה לא או הכלי מתוךהווייע"ר
 את גםלטבול

 החב~
 בי~ו אוחז אם השאלה א"כ

 יתנהג. והאיך חציצה' הוה לא אי טבילה בשעתהחבל

~~~
 במשנה כמבואר טבילה' טעו~ן הכ~ם ידות

 נוגעים אינם דהי~ם אף ה' משנה פ"ימקואות
 דמחוברים כיון מ"מ ומשקה'במאכל

 להכ~
 דינם

 מחובר היה לא אם טעמא ומהאי טבילה. וצ~ךעצמו ככ~
 טבילתבשעת

 כ~
 קבעו הטבילה אחר רק הידות' עם

 הטבילה דבשעת כיון ש~ת' לטבלו צ~ך אין ידות'בה
 ש~ת' טבילה א"צ שחיברה אחר גם לכן פטורה'היתה

 טבילת בספר ועי' וכו'' שמחה רבינו מתשו'כדמשמע
 טבילה' א"צ מה"ד הידות אם וא"ת ס"ה. פ"יכ~ם
 האיךא"כ

 מה~
 טבילה

 להכ~
 שמחובר זמן כל

 שבין החיבור במקוםהא להכ~
 הכ~

 מגיע אינו להידות
 כבית חשוב דשם צ"ל וע''כ ח~צה' והוההמים

 אפילו בעינן לא בכ~ם' הסתרים ובביתהסתרים'
 מים.לביאת רא~

 ממש ידות דוקא ולומר לחלק יש לכאורה זה~~~
 אותםדמחבר

 להכ~
 ושפיר עצמו ככלי חשוב

 אבל והמשקה' להמאכל נוג~ם דאינו אע"גטבילה ב~

 מחוברים דאינם עלעקטריק חבלהאי
 להכ~

 אפשר
דלא

 במים אינו אפילו חשוב לא וחציצה טבילה' ב~
 כנ"ל. בכ~ם טבילה ל''ב הסתרים דביתלגמ~'

~~~
 אוחז אם שהקשה

 הכ~
 והוה טבילה' מי באים אינם החבל במקום א"כהחבל י~ על לטבילה

 חשוב החבל ביד שאוחז דבמקום ראשית י''לכחציצה'
 יחזיק או מים' לביאת ראוי להיות וא"צ הסתריםכבית
 לא דאז היטיב יהדקנו ולא רפויההחבל

 הטבילה' מה~
 החבל שיאחוז קודם המקוה מי בתוך ידיו ילכלךאו

 ראוי מ"מ ק"כ' יו"ד ~' חציצה חשוב לא אזבידיו'
 החבל שיטול או בהמקוה החבל כלשיטבול

ויטבול מהכ~
 הכ~

 בלא
 החב~

 להחזיר יוכל הטבילה ואחר
 ויהי' הכלי' לתוךהחבל

 הכ~
 טבל שלא אף טהור

 שבכ~ם.הידות

~~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 

 אמר פ~דמאן פישל ר'~~~~
~ ~ 

 אדמו"ר
 להשתמש ראוי לא אם לו אמרמסאטמאר

 דבטל טבילה א"צ הטשיי~ק לכן טבילה א"צלעקטער ב~
 הכותל.לגבי

~~~~~
~~~~ 

~~~~~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ 
~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~ 

~~~~~ ~~~~~ 

~~~
~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 

 קבלתי החשוב מכתבו הנה מאהבה'~~~~~~~~
 במכתבו להשתעשע פנאי לי הי' ולא חדשים איזהזה
 חשתי לפלא~דא נסיעתי קודם כעת אמנם תורה'מלא

 אמרתי כי האומר' בקצירת עכ"פ לבא התמהמהתיולא
 השבתי שלא על אותי ישאל בעהי"ת שמה אבואכאשר
 בס"ד. לו להשיב העת לי לקחתי לכן מכתבועל



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

 קושייתו תוכן
 ע~

 הגאון שמחדש מה
 פוסל משקה דדוקא הרמב"ם בדברי זצ"להמהרש"ג
 המקוה מי שישתנה אף גוש דבר אבל המקוה'מראה
 הוכיח ומזה המקוה' מראה פוסל אינו מ"מ ידועל

 מי פוסל שאינו גוש דבר הוה דסיד הרמב"םדעת ~
 אפילו סיד ע"י המקוה להכשיר אין וא"כהמקוה
 כחלב לבן למראה מקוה המי והשתנה למיםנימוח
 ממש כמים הוה א"כ המקוה מראה פוסל דאינווכיון
 ודו''ק. עיי"ש הסיד' ע''י המקוה להכשירואין

~~~~~
 דדבר לומר אפשר האיך עצומה קושי'

 לא לבן למראה לגמרי המקוה ונשתנה במיםגוש
 במשנה הלא גוש' מדבר שהיה משום המקוהיפסול
 קומוס מצינו' מקומות ובכמה ג' משנה פ"אידים
~עפר

 שחור~
 פסול מסממ~ם שנעשה ו~ו קנקנתם

 דלבסוף ~ון מ''מ מגוש המראה שבא דאף הרילנט"י'
 והה"ד לנט"י' פוסל בודאי המראה ומשנה דיונעשה
 המהרש"ג לפי"ד הרמב"ם יסבור והאיךמקוה.
 המקוה' מראה פוסל אינו גוש מדבר שבאדמשום
 בעצמו הרמב"ם כי ובפרט לנט"י. פסול לאוממילא
 לנט"י פוס~ם דברים ד' ה"ב נט"י מהל' בפ"זכתב
 ~ במכתבו' טעות~קצת

 הלכות בהרמב''ם אין
 בהלכות הוא הרי ש~ת ברכות' בהלכות נכלל רקידים' נטי~

 פ"וברכות
 ה"ז~

 מחלק ולא מראה' שינוי מהד' ואחד
 אבל צבועים' ממשקים בא מראה השינוי אםדדוקא
 הוא א"כ בנט"י' פוסל אינו גוש מדבר בא הואאם
 מן הבא אפילו אופן בכל פוסל מקוה במראהה~ן
 נראה עכ"פהגוש'

 דשינ~
 כמו בגוש פוסל מראה

 פלוגתא לעשות המהרש''ג הגאון הו~ח ואיךממשקין'
 הרמב"ם כוונת אין דע"כ והראב''ד' הרמב"םבין
 אמרו "לא הי''ב' מקואות מהל' בפי"ז שכתבבמה
 משקה למעט אחר' משקה מחמת שנשתנהאלא

 עכ"ד. צ"ע המהרש"ג ודברי גוש. מדברשנשתנה

 ב~~~~~
 אמר מיד ש~ט"א החוב''ט הרה"ג

 למעט כוונתו דאין מעלתו כמו בהרמב"םהפשט
 מהל' בפ"ז הרמב''ם שנקט ומה מגוש' הבאמראה
 משקה מחמת שנשתנה אלא אמרו דלא הי''במקואות

 הרמב"ם בלשון טעות יש אפשר חשב מראשיתאחר'
 דבר אפילו ר"ל אחר דבר מחמת שנשתנה לכתובדהיה
 עצמו דע"י עצמו' מחמת לא רקגוש

~ 
 המקוה נפסל

 מראה. שינוימחמת

~~~
 בפרט ה~רסא' לשבש קשה

~ 
 הראב"ד גם

 וי''ל אחר' משקה מחמת הגרסא זה נקטשם
 שנשתנה במראה נפסל דלא למעט דרצההרמב''ם בדב~

 ר"ל אחר' משקה מחמת הבא אלא עצמו'מחמת
 לא אבל המקוה' לתוך שבא אחר דבר ע"ישנשתנה
מעצמו'

 ולעו~
 ע"י דגם הראב"ד כמו להרמב"ם ס"ל

 ולא פלוגתא' כאן ואין המקוה' פוסל שנשתנהגוש
 מידי.קשה

~~~~
 יהא ולא המהרש"ג דברי ו~ישב י"ל

 מה דהנה במקואות' להרמב"ם הראב''ד ביןמחלוקת
 פוסל אינו דלהרמב"ם שחידש המהרש"ג עלשהקשה
 יענה מה משקה' ע"י רק המקוה' מראה גושדבר
 ודיו קנקנתם קומוס מ"ג פ''א ידים המשנהלדברי
 ועוד הראב"ד וכמו פוסל' גוש דגם הרי לנט"י'פסול
 למטה. כנראה ~וקים~ה

~~~~~
 זה דין הרמב"ם הביא לא למה להקשות ~ש

 הרמב"ם דדעת י"ל וע"כ בנט''י' רקבמקואות'
 להמים דיש ד~ון גוש' אפילו פוסל בנט"ידדוקא
 כמ"ש לנט"י פוסל מ"מ מגוש דבא אף אחרת'מראה
 ~פ"א ידים במס'התיו"ט

 מ"ג~
 בעינן דבנט"י וז"ל

 מן ורג~ם י~ם דקידוש דומיא צורתן' נשתנהשלא
 מים דכתיב יתירא מים משום לה' דילפינןה~ור
 שלא בעינן בהויותן דמים מים' ירחצו וגםלרחצה'
 חילוק אין א"כ הרא"ה~' בשם ק"ס ר"ס ~ב"ינשתנו'
 במקוה. משא"כ ממשקה' או מגוש ההשתנותאם

~~~~
 הבהמה משתית שנפסלו במים שם מצינו

 לנט"י' פסו~ן רע' טעם מחמת או סרחון'מחמת
 כמה ס"ט ק"ס סימן או"ח ועיין כש~ם'ובמקוה
 וניחא כשרים' ולמקוה המים' פסו~ם דלנט"ידב~ם
 פוסל מראה סתם' הרמב"ם כתב נט"י בה' למהלפי"ז



~~~~ ~~~~~~~~~~~~כ~
 אפילו דאיה''נ ל~וש' משקה' בין חילוק ולאבנט"י
 דלמדו לעיל כמ"ש לנט"י' פסול נמי ~וש ע"ינשתנה
 קושייתו קשה ולא לנט"י. פסול ההשתנות דכלמ~ור
 כמ"ש י"ל ושפיר המהרש"~'על

 המהרש"~
 בין לחלק

 לשון ניחא ושפיר הרמב"ם. שיטת ובין הראב"דשיטת
 מחמת שנשתנו אלא אמרו "לא בלשונו דנקטהרמב"ם
 ש''י בערך שמכשיר ומה ~וש' ע''י ולא אחר"משקה
 לא אבל הראב"ד לשיטת דוקא הוא סיד ע"ילהכשיר
 ודו"ק. הרמב"םלשיטת

~~~~~
 ע"י דדוקא זה ~ן הרמב"ם דנקט ניחא

 מקואות' בהלכות נקט זה המקוה' מראית פוסלמשקין
 דע"י סתם הרמב"ם כתב דשם נט"י' בהלכותולא
 צריך ואין ודו"ק' ב~וש אפי' המים פוסל מראהשינוי
 משקה תיבת מהרמב"ם ולמחוק הרמב"ם' לשוןלשבש
 באופן קושי'' ~ישב ~רסא' לאוקימא וכמ''שאחר.
 דשמיא. סייעתא צריך לזה ה~רסא' לשבששא"צ

 של מים ובין דנט"י ~ן בין שחלקתי~~~~~~~
 אחרונה במשנה שהקשה מה לתרץ ישהמקוה'
 ~פ"ז ומוחל יין לתוכו נפל המשנה עלבמקואות
דמקואות

 מ"~~
 נקט פ"א ידים במס' למה שם והקשה

 וקנקנתם קומוס ~ו בתוכונפל
 ולמה מראיהן' ושינ~

 לתוכו נפל רק כאן ונקט במקואות' כאן נקטולא
 ע"י נשתנה המקוה שיהא בעינן דכאן ומוחל'יין

 מעצמו אפילו שנוי מיני כל בנט"י משא"כהמשקה'
 והבן.פסול

~~~~~
 אחרונה משנה מדברי כנראה קצת צ"ע

 דאין משמע וכו' יין לתוכו נפל בד"ה דמקואותבפ"ז
 ממה ה~וף אם והראב"ד' הרמב"ם ביןמחלוקה
 של המים נפסל אז בהמקוה שם המשקהשנעשה
 עיי"ש' מה~וף קצת נימוח אםהמקוה

 או~
 לחלק יש

 המש"אבדברי
 מיי~ דהמהרש"~

 נשתנה דהמראה
 לא ואז ה~וף' שבתוך מהמשקה ולא בעצמומה~וף
 המראה שנשתנה מיירי והמש"א המקוה'נפסל

 בין פלו~תא דאין י"ל ואז ה~וף' שבתוךמהמשקה
 להרמב"ם.הראב"ד

~~~
 צ"ע

 דמהרש"~
 נמחה אפי' בפירוש כתב

 ודו''ק. חשוב הסיד דמי המים נפסל לא להמיםמהסיד
 פלו~תא דעיקר צ"ל וע"כ פוסל' שאינו הצבע מיכמו
 אם דלהראב"ד המהרש"~' לפי להרמב"ן הראב''דבין
 משקה' דל"ה אף המקוה' פוסל זתים' בהמי זיתנתן

 יין כ~ון משקה הוא אם דוקא' פוסלולהרמב"ם
 לה~ משקה' ל''ח סיד מי אבלוכדומה'

 סיד' מי נקרא
 להכשיר' בסיד מתיר ש"י דהערך ניחא' יהי'ולפי"ז
 כמ"ש בסיד צ"ע ולהרמב"ם הראב"ד'כשיטת

 על ול"ק ניחא והכלהמהרש"~.
 המהרש"~

 כאן ואין
 בס"ד. כנ"ל קושי'~ום

~~~
 בו הדיח מהמשנה נראה

 ס~
 ושנו וכו' זיתים

 בתוי"ט ועי' מראה' שינוי חשיבא דלא כשר'מראיו
 את המשנה הדבר מ~וף בהם שאין משוםשכתב
 והענבים הזיתים מ~וף הניח דאם משמעמראיו'
 משום פסול המקוה' מראה ונשתנהלהמקוה

 שנ~
 בו ~ש משום במ''א וכתב המקוה פוסל ובייןמראה'
 וכו' המשנה'~וף

 ה~
 המשנה מ~וף בו יש אם אדרבה

 כתב והאיך המקוה' פוסליותר
 המהרש"~

 כשיש
 המשנה מ~וףבהמקוה

~ 
 רק נפסל דלא המקוה נפסל

 האחר. המשקהמחמת

~~~~
 זו במשנה שם האחרונה במשנה הא קשה

 דמשקה כהראב"ד ס"ל הרמב"ם ד~ם בפירושכתב
 המקוה' נפסל במקוה שם ~''כ והאוכל מאוכלהנעשה
 מראית ונשתנה ומוחל יין לתוכו דנפל עודועיי"ש
 בו שיש דכל אחרונה במשנה וכתב פסולה'המקוה
 של כמקוה ה"ז המקוה' מראית המשנה המשקהמ~וף
 דהרמב"ם נראה עכ"פ מה''ת' דפסול משקיןשאר
 כהראב''ד.ס"ל

 המהרש"~' לפי הרמב"ם דכוונת י''ל~~~~~
 המים נשתנה אם ידו' על המים שנשתנה ~ושדדבר
 כאלו חשוב וכדומה הסיד נמס ולא ~וש עוד שהיהכ"ז

 שנמס אחר נשתנה אם אבל בלבד. ה~וש ע''ינשתנה
 כזה ד~וש הרמב"ם ס"ל שפיר למשקה' והוהה~וש'
 נפסל המים בתוך ~"כ ה~וש ו~שאר למים ש~מסאחר
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 כ''ז המים שמצבע צבע כמין ג''כ הוה וסידהמקוה.
 וי"ל לבד' מהגוש המקוה פוסל אין לכן גוששהוא

דפ~~
 כשנעשה דוקא דלהרמב"ם והראב"ד' הרמב''ם

 אז המקוה' בתוך הגוש עוד ונשאר משקהמהגוף
 הסיד נמס לא עוד אם אבל המקוה' את המראהפוסל
 וסברת המקוה. נפסל לא מהגוש המראה שנשתנהאף

 במי מהגוש המשקה נתערב הגוש נמס דאםהרמב"ם
 אף ולהראב"ד המקוה' ונפסל אחד ונעשההמקוה
 דגם י"ל א"כ המקוה' פוסל לבד מהגוששנפסל

 מראית המשנה לבד דגוש יפה' עולההמהרש"ג דב~
 משקה מחמת המשנה רק המקוה פוסל אינוהמקוה
מהגוף.

~~~~
 הגוש מחמת המקוה כשנשתנה להרמב"ם

 ע''י להכשיר אין וממילא המים' מראה נפסל לאלבד
 ע"י אלא נפסל מראה דאין שאובין ישאר דהמיםהסיד

 ע''י נשתנה אם אפילו ולהראב"ד ביחד' והגושהמשקה
 המקוה להכשיר יוכל וממילא המים' נפסל לבדהסיד
 במקוה הנשאר מהמים שאובין שם ובטל הסיד'ע"י
 נתכשר. המים שנשתנה ~ון הטבילה'בבור

~~~
 כתב ברכות בהלכות דהרמב"ם ראי' שמביא

 מחלק ולא לנט''י פסול מראיתה שנשתנה מיםסתם'
 פסול אופן דבכל משמע לבד גוש מדבר נשתנהאם

 ס"ל דלעולם י''ל מקוה. במי הה''ד וא"כלנט"י
 מקרי לא לבד גוש דע"י המהרש"ג כמ"שלהרמב"ם

 חינוך במנחת כתב כבר אבל ממש' בו דאיןנשת~ת'
 הדין ולשנות לכתוב הרמב''ם של דרכו דא~ןכמ''פ
 שבת במלאכת דחייב כתב הרמב"ם אם למשלכמ"פ'

 מש"כ על עצמו סומך לאו' עוד שי"ב אףאחת'
 שחייב תבין וממילא אחר לאו בזה דחייב אחרבמקום
 דחייב סתם כתבו דהרמב''ם אף שתים המלאכהע"ז
 כאן והה"ד ודו"ק שתים' דחייב ס"ל מ"מ אחד'לאו
 המים ונשת~ת דמקואות בפ''ז סתם דכתב אףי"ל
 דאין מקואות בהלכות כבר כמ''ש כוונתו בנט"יפוסל
 וכשיש הצובעות ממשקה בא אא"כ פוסלמראה
 אבל מהם' שיצא המשקין עם הצובע מהגוףבהמים
 כתב יפה לכן מראה. כשינוי חשוב לא משקיןבלא

 ישתנה דשמא בסיד להרמב"ם להכשיר דאיןהמהרש"ג
 לבד הסיד גוף ע"יהמים

 ב~
 ונעשה מהסיד נמס

 חשוב לא וזהמשקה'
 שנ~

 להכשר יועיל ולא מראה
 ודו"ק.המקוה

~~~~
 ~ יותר' להאריך

 כהראב"ד נראה להלכה
 ומק~ ש"י בערךוכמ"ש

 הסיד הגוש כשנפל מראה
 בסיד להכשיר ויכול הסיד' ע''י המים ונשתנהבהמים
 בהמים. הסיד נשאראם
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~~~~~~~~
 זה נגד לצאת הנחיצות באריכות' וביררקאמפיוטע''ר' החשוב מכתבו קבלתי מאהבה.

 הרואה חכם איזהו בגדר מכמ"ט' זו' הנהגהולבטל ש~ט''א גאו~ם מרב~ם מכתבים עוד בצירוףוהארוך
 אפשר שאי וטעמים בסברא ומסביר הנולד'את ע"י סת"ם לבדוק להנהיג רוצים אשר נחוץבע~ן
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 המכונה סמך על סת"םלהכשיר
 ~ מצ~ ~

 כמה שם

 דומה אינו מ"מ טעיות' מצוי בסופר שגם אףטעיות'
 יטעה אם אבל בפע"א' רק הוא אדם שלטעות
 שיתגלה עד בטעיות' סת''ם כמה יכשיר אזהמכונה
 המכונה את לתקןשצרי~ן

 הנ"~
 שיש יודע בקושי כי

 נגד להכשיר יוכל בנ~עות בפרט בהמכונה'טעות

 במכתבו יצא לכן לקולא' וכ"ש לחומרא פעםההלכה'
 על עצמו הסופר לסמוך שלא למנוע שישהראשון

 ובמכתבוהקומפיוטע"ר'
 הש~

 שלא להחמיר הוסיף
 שגמר אחר לא ואפילו המאשין' זה עם בכלללהשתמש
 שלו הבדיקה את לחזק כדי הסת"ם את הסופרהבודק
 גזירה ומדמה לגזירה' גזירה מטעם וקיים' שרירשהכל
 ~דף דברים י"ח גבי בשבת' חז"ל למ"שזו

 י"ד~
 שגזרו

 מפני שאובים' במים ורובו ראשו הבא עלטומאה
 המים ר"ל מטהרין אלו אלא מטהרין אלו לאשיאמרו

 על ויסמכו להמקוה בכלל ילכו לא ממילאשאובים'
 יסמכו הימים שבמשך כן וה''נ שאובים'המים

 המכונה.על לגמ~

~~~
 החתימות במכתב שליט"א כהדר"ג העתיק

 סופר של הב~קה אחר אפי' במכונה להשתמששלא
 וכןמובהק.

 הסכי~~
 ש~ט"א. גאו~ם רבנים כמה עמו

~~~~
 ~בעל ירוש~ם אב"ד הגאון ~ ראיתי

 יצחקמנחת
 זצ"ל~

 הס~ם לא
 לגמ~

 היותר לכל רק
 בעני~ לסמוךשלא

 אבל וכו' נ~עות
~ 

 אחר למנוע
 הס~ם' לא בזה כלל' ישתמש ולא הסופריםבדיקת
 הרב הלוי שבט בעל הגאון בשם מסייםאדרבה
 שהתיר ש~ט"אוואזנער

 לגמ~
 נשאר. ובזה

~~~
 הצדיק הגאון הדיין של מכתבו את אני רואה

 שלא או לאסור מתערב שאינו פרידמאן מנשה י"חר'
 קודם ישתמש שלא רק הסופרים' בדיקת אחרלמנוע
 בזה לגמ~' זה על יסמכו שלא ובודאי הסופרב~קת
מס~ם

 ש~ט"א. הדר"ג לדברי לגמ~

~~~~
 לה~ לזה' נוטה ג"כ הע~' שדעתי

 אבוא
 והוא ראשית ש~ט"א מע"כ של למכתבו הערותבאיזה

 דף שבת הגמ' מדברי להחמיר' יצא שמשםהעיקר
 דומה אינו לענ"די"ד'

 כל~
 דרק לומר יבאו אם דשם

 ישפכו רק במקוה' לטבול כלל ילכו ולא מטהריןאלו
 וכן מה"ת' טמא ישארו א''כ שאובים' מיםע~הם
 מצות מאשין לגבי בד"חמש"כ

 ה~
 וכן חמץ' יאכלו

 ודו"ק.בציצית

~~~
 הוא ד~קר לומר שיבאו ~מא אפי' כאן

 אדם ע"י ולא מכונה ע"י רק ויבדקוהמכונה'
 איסור שום יצאלא בכל~

~ 
 הסת"ם' את יבדוק המכונה

 ובפרט לטעות' שלאומוחזק
~ 

 יבדוק הסופר גם
 יצאו אם ובפרט איסור' ~די שיבא מאודורחוק
 רק לבד' המכונה על לסמוך שאין חמורהבאזהרה
 כראוי' לבדוק הסופר קודם וחייב לקולא' ולאלחומרא
 אפי' או טעה' לא אם ולנסות לראות יוכל אח"כורק
 ע"י טעות ימצא אפי' טעות יש אם לראותקודם

 ג"כ בעצמו לבדוק שחייב אותו יזהרו מ"מהמכונה.
 ואפשר מכונה' האי לגמרי לבטל גזירה עם לבואוקשה
 תפשת. לא מרובה תפשת בכללזה

 קבלו לא דברים הי''ח דגם י"ז דף שבת~~~~
 גזרו שלהם התלמי~ם ע''י אח"כ ורק והלל'משמאי
 ר' ע"ב קנ"ג דף שבת ועי' מי~יהו. וקבלושנית
 וז"ל שם ברש''י ועי' סאה' מחקו ביום בו אומריהושע
 לגזור שהרבו ביום בו מדדו מחוקה במדה סאה'מחקו
 תורה דברי על עוברין כך ומתוך וכו'' מדאייותר
 להיות להם הי' וטוב מטפיפתה' מחוקה מדתםנמצאת
 עכ"ל. גודשה מרוב מחק ~די תבא ולא טפופהמדתם

~~~~~
 להיו~ צריך סופר

 ולפי מאוד' שמים ירא
 הסופר בלשכת ועי' משוחט' יר"ש יותר עודהפמ''ג
 תפי~ן וכותב קונה שמים ירא דכל ~ון א"כס"א

 הרבה יותר שמחירו אף יר"ש' מסופר רקומזוזות
 החר~ם מרב~ם יצא אם א"כ ומזוזות' תפי~ןמסתם
 רק הקומפיוטער על וכלל כלל יסמכו שאל קוראקול
 יסמוך לא סופר וכל שמים ירא כל בודאי הסופרעל

 עלעצמו
 הקומפיוטע~

 בפרט עסקינן ברשיעי ואטו
 עולם. של ברומו העומדיםבדברים
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~~~~
 אצל ~ו~ם רבנים אסיפת הי' כאשר אני
 הגאונים שם והיו ש~ם' הרבה זהההתאחדות
 הרבה ועוד מפאפא' משאפראן' מקראסנע'והצ~קים
 המארגען את לקרוא לאסור ורצו קנאים זקניםרבנים
 אל רבינו בא וכאשר חלו~ם' עתונים ושארזשורנאל
 שהסכימו והשיבו כאן' חדשות מה ושאלהאסיפה
 רצונם' את ביטל ומיד הנ"ל עתונים עתהלאסור
 וכו'. באיסורים לבא כדאי ואין ישמעו לאשבלא"ה

~~~
 של החתימות כל עם בסוף מה רואה אני

 יצאו קודם לאנשים' פילטער עם מקוה למשלרבנים'
 רבנים הרבה והס~מו לנשים' מקוה לאסורלהחמיר
 שהיא ~ון מ''מ רחוקים חששות בה שיש הגםגדו~ם'
 חר~ם' מקואות ברוב הדבר נתקבל נשיםלטבילת
 לגזירה גזירה ועשה יו"ט טהרת בעל יצאואח"כ
 לאנשים' גם פילטער של במקוה טבילת גםלאסור
 ~וראה'

 גדו~ם חתימות הביא זה על גם
~ 

 הביא
 עם להשתמש שלא זצוק"ל הקדוש רבינו שלדעתו

 הרבה ועוד לגזירה' גזירה מטעם לאנשים גםפילטער
 ש~ט"א ו~יס רי"י האב''ד כמוגאונים

 ~זצ"ל~
 וכו'

 יש ~קומות בהרבה לאנשים מקואות ברובולבסוף
 לעשות שיש בספה"ק שמובא אף פילטער' עםמקוה
 עזרא דטבילת מטעם גם לנשים כמו לאנשיםמקוה
 ג"כ כ~ם שטוב~ם ובפרט מצוה' ~בר כנדרהוה

 חרדים אנשים הני כלל חששו לא מ"מבמקואות'
 ~ פילטער' עם מקוה לאסורלשמוע

 גזירה בזה ראו
 שיצאו הר~שו בעצמם החותמים גם כי וידעתירחוקה'
 וכן כהנ"ל' סאה גדשו בגדר לשיטה' חוץ זו גזירהעם

 רוצה אני ואין גוז~ן אין אבל לגזור שיש דבריםבכמה

 למע"כ ידוע הכל כי להא~ך כדאי ואין בכתב'להביא
ש~ט"א.

~~~
 לבא זה' בכגון תפסת מועט תפסת לדעתי

 להשתמש שלא גדולה' באזהרה להזהיר קורא'בקול
 אופן בשום ולא לחומרא' היותר לכל רקבקומפיוטער

 הדק לבדוק מאוד יזהרו היראים והסופ~םלקולא'
 אם לראות רוצה אם ואח"כ בפוסקים כמבוארהיטיב
 היטיבבדק

 או~
 הרשות טעות' עוד המכונה ימצא

בידו.

~~~~~
 דאפשר במקום בכלל זה

 לברו~
 שיעשה דשכיחי מועט הוי דלא כיון אמנםמבררין'
 היטיב שבדק אחר לכן הרבה טעותיםהסופר

 או~
 אינו

 תורה ~תנה לא כי קומפיוטער ע''י לבדוקמחויב

 לברר דטוב ~סא לאידך לומר אפשר אבללמאה"ש'
 וצ"ע. המכונה. ע"יג"כ

~~~
 וכ"מ כנהוג' הרבנים באסיפת יעשו הנ"ל

 ועי' פ~ם אל פ~ם דבעינן י"ג סי' בחו"מברשב"א
 אלא הרוב הסכמת דאין ביו"ד רכ"ח סי'בב"י

 קורא הקול לכן מה~"ק. וכ"ד כולם במעמדכשהיתה
 עושה אינו בפנים פ~ם ולא ביחודרב

~~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ 

~~~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~
~~~~~~~~ 

 כנשחותמים
 וד"ל.רושם

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 ו~ו~ ~~~~ ~ו~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ו~
 ~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~~~~

~~~~~~~ ~~~~~~ 

 שנכתבה מזוזה לו היה אם הנה המהודרת. המזוזה מזוזה הח~ף אם השאלה ע''ד~~~~~~~~'
 ס"ג רפ''ח סימן בשו''ע כמ"ש פסולה' כסדרן שלא שקבע אחר לברך יוכל אם מהודר יותר אחרתבמזוזה



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 לו אין אם מ"מ והרדב"ז' והש"ך הפ~שה כתבוכן
 ב"ק לתוס' כי ברכה' בלא לקבעה יש אחרתמזוזה
 מזוזה כשישיג מ''מ ברמב"ם' וכ"כ כשירהואגודה
 ~עות' לכמה הפסולה המזוזה שיסיר מובןכשירה
 ויקבע הדיעות' לכל הכשירה מזוזהלקבוע

 הש~
 פסולה' דהראשונה חדשה מזוזה שהוא ~וןבברכה'
 למשה בהלכה ועיין הפסולה' מזוזה על בירךולא

 דאם משמע ב'' אות קנ"ו וסימן וסקפ"אסקע''ח
 כשיקבע לברך לו אין הפסולה המזוזה על תחלהברך
 המזוזה קבע דאם כמ"ש כשירה' מהודרתמזוזה

 ברכה בלא יקבע דלת שם קבע ואח"כ דלת' שםהיה כש~
 שם היה בשלא מזוזה שקבע אף ראשונה בברכהדיצא
 ושו"ע וטור והרא''ש וראב"ד ותוס' רש"י דלפידלת.
 על ברך אם לכן לפתח' דלתות אין אפי' במזוזהחייב

 לברך ל"צ דלתות כשקובע אז דלתות' בלא אפי'המזוזה
 בלא המזוזה על שברך ראשונה בברכה ויוצאש~ת

 ודו"ק.דלתות'

~~
 הולך ואח"כ לבן' מראה דנראה המים' אודות

 צריך אם מראה' שום להם אין והמים לבן'המראה
 הנה להמתין. צריך לא או המראה' שיסור עדלהמתין
 מראה חשוב לא זהלכאורה

 הפוס~
 הולך שמעצמו כיון

 במשנה כמ"ש ממש בו שאין כמו חשובהמראה'
מקואות

 ~פ"ז~
 שינוי חשוב לא ממש בו דאין ~ון

 דחשיב נראה אמנם ק"ס. סימן בשו"ע כמ"שמראה'
 להמתין נכון לכן דפסו~ן' עצמו מחמת מראה'שינוי

 יצחק מנחת בשו"ת כתב וכן המראה. שיסור עדקצת
 י''ג~. סימן~ח"ט

~~~~
 להתיר' יש הרב משו"ע שנראה לפי"מ

 המים שדרך בפרט נקי יהיה שהמים עד להמתיןוא"צ
להיות

 צלו~
 להמתין מחמיר והפרמ"ג ממש. בו ואין

 אין מ"מ דרבנן נט"י ד~מא אף המים' שיצלולעד
 אם להחמיר נכון עכ"פ לכתחילה' דרבנן ספקלהתיר
 כיון ש~שית סעודה קודם למשל שעה''ד שםאין

שהעו~
 המים אין אם להקל יש וממתי~ם' עומדין

צלו~
 חשוב אין שזה

 שינ~
 כנ"ל. מראה

 ~~~~~ ~ו~~~~~~~~~~

~~~
~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~~
 שנחוץ עיסקא היתר ע"י ללוות אודות

 להתיר יש אם עיסקא' לעשות ולא חובות' לשלםהממון
 יכתוב אם לו' אמרתי כבר עיסקא' היתר ע"יללוות
 היא דעיקר מודעא' מסירת עיסקא השטרבסוף
 אז הלאיער' ע''י שעושים הכתבים ולא עיסקא'השטר
 היא דעיקר עיסקא' היתר שטר ע"י להלוות להתיריש

 ודוק. בק~ן' שתקנו עסקא'השטר

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ 

~ 
~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~ו~
~~ 

~~~~~ 
 ~~~~~ו

~~~~~ 
 ~ו~~~ ~~ו~ ~ו~~ ~~ו~~~~ ~~~ו~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ו~~ ~~~ו~~ו~~~~~

 ~ו~~ ~~~~~ ו~ו~
 ~~~~ו ~ו~וו~~~ ~~~~ ~ו~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~

 ~~~~~ ~ו~~~ ~~~~ ו~ו~~~

 ~~~~~~~~~~~ו~
 ~~~~ו

 הנ~ מאהבה'~~~~~~~~
 בגלא"ז גם ומשתמשים המכשיר' רב בתור כשרות על דב~ם בקצירת בזה

 היות לפ~' שהצעת השאלהע''ד
~ 

 ע~ו שעירערו ויש וכדומה' הממתקים את המזהירים בהשג~ות עוסק



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ידיעתך כפי היות בזה' דעתי לשמוע רוצה אתהלכן
 הרב~ים כלכמעט

 בע~
 זה בזה משתמשים המכשירים

 ש~ים.הרבה

~~~
 לבוא רוצה אי~י ל~דך ~וגע שזה היות

 מכתבי תציע אם רק דעתי' קבלו לומר הלכהבפסק
לפ~י

 גדו~
 ואם יה"ו שבדורי~ו הפוסקים

~ 
 הם

 יס~מו לא ואם להתירא אצטרף א~י גם אזיס~מו
אבטל

 ב~
 דעתי. ~דר

 ש~עשה "שעללאק" ה~קרא מין יש הח~'~~~
 עשיית אופן וממתקים. קע~די מי~י על גלעיזממ~ו

 לו אין אבל וגומאראבי"ק ציקער ע"י ~עשההגלעי"ז
 המין ע~ו ו~ות~ים רבים' ימים זו בחזותא לעמודקיום

 זמן. יותר שיעמוד כדיהשעללאק

~~~~~~
 הוא

~ 
 תול~ם ע"י בא השעללא"ק

 והגלע~דס והזועים הידוע' האילן שרףהיו~קים
 רק מגופו' מתמצה שאי~ו דבו~ם בדבש כמועובדים
 ע''י כעץ יבש ~עשה התולע מגוף השעללא''קכשיוצא
 ומוציא האילן משרף יו~קים התולעים אור. וע"יהאויר
 החיות על בעודם ע~הם ~ת~גב והדבש דבש'אותו
 ומגררים הח~ות ו~קצרים התולעים מתיםואח"כ
 ~קרא הזה הדבש מהחריות'הדבש

 שע"~
 ואחר

 ריפיי~ע~ ע"י מזדככיםה~רוד
 שום בהם ישאר שלא

 כמו מהם היוצא הדבש מלבד מהתולע חתיכה אוגוף
 ואח"כ טעם' שום בו ואין כמים צלול ו~עשהזיעה

 חלקים ד' או ג' כמו אלקאהאל עם השעללאקמערבים
 על לזוהר שיסייע כדי לא"ק א' וחלקאלקאהאל
 ג~ע"ז. "קא~פעקטיאן בל''א ו~קראהממתקים.

 שהא~ך ח"ג יצחק מ~חת שו"ת בספר~~~~~
 א"ד ר' המפורסם להרה''ג בתשובה זהבכגון

 בירוש~ם כעת משטראסבורג הרב ש~ט"אהאראוויץ
 הווארש"ט להאדים אדום צבע מין ש~ות~יםעיה''ק
 השואל שם וצדד יבשים מזבובים ~עשה הצבעוזה

 להביא יצחק מ~חת בעל הג' והוסיףלהתירם'
 סי' ~חיו"ד צבי תפארתשו"ת דב~

 ע''ג~
 בפ"ח המובא

 אותם שמייבשים אדומים בתולעים סק"כ' פ"זבסימן
 שם בדרכ"ת ועי' דמותר' יי"ש משקה בהםוצובעים
 צ''ט סי' ~חיו"ד צדק שערי משו"תשהביא

 וק'~
 דכתב

 וכ"מ בעלמא' כעפרא ד~עשה יב"ח שיישןדבעי~ן
 הצבע וגם שמתייבשים' אחר התולעים ממששמערבין מיי~ ושם ל"ט. סי' ח"א ת~תאי ומשיב שואלבשו"ת
 רק לטעמא הוה לא אמ~ם ממש' התולעה מגוףהוה

 בו ואין כעץ ש~עשה ~ון מ''מ בעלמא'לחזותא
 בעלמא כעפרא דהוה יב"ח אחר בפרט כלללחלוחית
 להתיר.יצא

~~~
 מועיל האש חום ע"י ~תייבש דאם פוסקים

 אדם ~בבי~ת בחכ"א כמבואר יב"ח' אחר ש~תייבשכמו
 סי'או"ה

 ל"ו~
 יב"ח. כמו מועיל הת~ור דחום

~''~
 מגוף החזותא בא דלא דידן ב~ידן כ"ש

 שו''ת ועי' דבש' כמו רק מגופן מתמצה דאיןהתולע
 אוסר אי~ו נ"ט שאין דדבר מהדו"ק. ודעתטו"ט

 וגם ק"ד. סי' עי'תערובותו'
~ 

 ברוב להתבטל יוכל

 דתיקו~ו דבר דכל הרשב"א שכתב מה כיהאלקאהאל'

 כשבא אבל הטעם' לתקן כשבא דוקא בטל לאכך'
 שמתיר תמ"ז סי' מג"א ועי' בטל. החזותא רקלתקן
 סי' ביו"ד ו~' היין. של מ~ה לתקן חטה חלב~תן
 סק''כ. שם ובדרכ"תק"ז

 כ"ד סימן ש~י חלק חיו"ד משה באגרות~~~'
 בסימן במחבר מובא הרמב"ם לשיטת דל"מבאריכות
 א"כ דבורים' דבש כמו מותר ג"כ צרעין דדבשפ''א
 מגופן מתמצין שאין להם שדומין הדברים כלהה"ד
 מגופן מתמצה שאין הזה השעללא"ק הה"דא"כ

 צרעין בדבש להחמיר שם להי"א ואפי'מות~ן'
 רק ~יתן ולא כלל טעם בו שאין ב~יד"ד מ"מוכדומה'
 ביותר' שיתקיים החזותא לחזק רק ואדרבהלחזותא
 התול~ם ~תייבשו וכבר מהתולעים ~ד~וד שם בוואין

 בגלעי"ז ~שתמש שלא כש~דקדק וכ"ש באור'ו~שרפו
 כמה ויצטרפו יב"ח אחר רקהזה

 ה~"ל היתר' צד~
 בפרט להתיר' ישבוודאי

~ 
 רוצה אי~ו החרושת בעל

 הפסד כאן ויהא הזה בגל~"ז להשתמש שלאלש~ות



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 הפסד של טעם בלא ואפי' לענ"ד' להתיר ישמרובה'
 להחזיק הזה בהגל~"ז להשתמש להקל ישמרובה
 אבל ב~ד"ד' להתיר בראיות להאריך יש ועודהחזותא'

 א~ שרוצה המכתב בתחילת דעתי גיליתיכי
 דייקא

 לזה' יסכימו אם לראות גדו~ם לכמה זה מכתבשתשלח
 ~ להאריך למותרלכן

 היטיב יודעים בעצמם הם
 לאשורם.הדברים

~~~~~~~~
 בכל ומברכך

 מי~
 ובזכות הצלחה

 מתח"י. מכשול יצא לאאבותיה"ק

~~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ 

~~~~~ 

~~~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ 

 ~~ו~~~ ~~ו~~ ~~~ו~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~ו~ ~~ ו~~~~~~ו~~~
 ~~~~ו~~ ~~~~ו~ ~~~ו~~ ~~~~ו~ו~~ ~~~~~~~~~ ~~

 ~ו~~
 ~~~~ ו~ו~ ~~~~~ ~~~~~

 ~~~~~~ ~~~~~~ו~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ו~~
.~~~~ 

 התשובה שימי היות מאהבה'~~~~~~~~
 בעת הע''ל בשבוע שראיתי ואחר עלינו'עומדים
 כמע"ה אשר כשרות' בע~ן הטעלעפאן ע"ישקראתיו

 להציל בזריזות לעשות ומוכן המשמר על עומדנ"י
 על לבקשו נתעוררתי לכן וכו'' טריפות מספקישראל ב~

 הדברים להציע ונא שלמטה'מה
 לפ~

 הכשרות וועד
 אמיתית צעדים ולעשות דע"י הרב~ם התאחדותשל
 של ברומו העומדים נחוצים דב~ם הם ולדעתיבזה.
 והאחריותעולם'

 תל~
 ההתאחדות. על

~~~~~ 
 גדול הפקירות יש

 בע~~
 גם הכשרות

 שלומינו אנשיאצל
~ 

 דורות הראשו~ם' כדורות לא
 ~ עומ~ם' שאנואחרונים

 בכל הי' קדמו~ות בש~ם
 וכאן העיר' אחריות מוטל הי' וע~ו רב' וכפר'עיר
 ומש~ח לעצמו הוראה ומורה שורר אחד כל רובעפ"י
 המחי' על טרודים והבע"ב לעצמו' ומכשיר עצמועל

 ואין להטות' רבים ואחרי אוכ~ם' הרוב עלוסומ~ם

 אחד ע''י הכשר ע~הם שיש הדברים על מדברא~

מרב~
 שום ע~הם שאין מהדב~ם רק ההתאחדות

 סומך לאח~ם הדברים והמאכיל המוכר רק כלל'הכשר
 מש"כ ידוע כבר אבל תמימותו' ועל צדקתו עלעצמו

הפוסקים
~ 

 בפרט עצמו על נאמן אדם אין
 בזה להאריך רוצה א~ ואין נ~עה. שם שישכשרות בע~~

 וועד של הגדו~ם הרבנים הלא ההלכה' בתוךו~כנס
 היטיב. הדק הכל את יודעיםהכשרות

~~
 איזה

 מוכ~
 והמנק~ם שלומינו' מאנשי בשר

 והדחה' מ~חה בטוב בקיאים ואין ניקור' דינילא'למדו

ובדי~
 בלא ימים ג' ששהה ובשר העופות' פתיחת

 פותחים שהיו הצדקניות כנשים לא כבד. ובפרטהדחה
 הדבר בזה וצ~~ן כ~ן' ומדיחים ומולחיםהעופות
 העוסקים הפוע~ם אחרי ולחקור זה' על ולהזהירל~ין
בזה.

~~~
 ווירשטלעך סלאמי ומוכרים העושים האנשים

ב~
 עצמם. דעת על רק השגחה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 מינים בתערובות ואופים עושים
 וגבינה' בחלב בחנותם ג''כ שאופים מהם ויששונים
 אופים' הם ממה ולהש~ח בזה' מדיוקת השגחהוצריך
 בשבוע. פעמיםאיזה

~~~~~~~~
 שהוא מינים מכל מבש~ן

 עצמו' אצל קרוב ואדם עצמם' של בסמיכה כללהשגחה ב~
 הגעלה צרי~ן אשר מקומות מגעי~ם פעמיםוכמה
 וביום טריפות שם אוכ~ם אחד ביוםאשר

 הש~
 כבר

 הן חתונה' בכל מאוד הש~ה הדבר וצריך כשר'הכל
 יש ד~ם מוכרי וכן וד''ל' המקומות והןהתבשי~ם

 שום ע~הם ניכר לא אשר~ ד~ם שמוכריםמהם
 השגחה. הדבר וצ~ךקשקשת'

~~~~
 ~ לדעתי

 מובהקים רבנים ג' יבחרו
 כי אמנם הנ''ל. ההשגחות על ב''ד' בתורמההתאחדות

 לקבל ההתאחדות של הזקנים להרבנים פנאי איןלדעתי
 דבר ראשית דעתי' לכן תמי~ת' כמעט השגחהע~הם
 ההתאחדות בתוך יקבלו והעתיד' ההווהלתכ~ת
 התרת להם ויש התורה על היושבים האבר~םהרבנים'
 מג'הוראה

 לארגן יוכלו זה ודבר ההתאחדות' רב~
 שקבל מי שכל ו~ומה איד'' ''דער בעתון מודעהע''י

 שיש עדיו ויתן יבא ההתאחדות מרבני להוראהסמיכה
 יהי' וזה ההתאחדות' בתוך ויתקבל הוראה התרתלו
 סופ~ם. וקנאת הוראה לימוד שיתרבה תועלתג''כ

~~~~
 מש~חים הנ''ל הרבנים מצעירי יקחו

 לההשגחה' שנבחרו הב''ד בפקיחת הנ''ל'למקומות
 הצעיר הרב עם הזקן הרב ילך הראשון שבפעםר''ל

 להרב יהי' ואם להש~ח. מה ~ורנו ההשגחהלמקום
 ההשגחה' של מהב''ד אחד אל יפנה ספק איזההצעיר
 של בי''ד השגחת תחת הדברים כל יהיווא''כ

 ההתאחדות של צעי~ם רבנים בעזרההתאחדות
ודו''ק.

~~~~~~~
 ידי על ח~שית תמיכה יקבלו הצעירים

 הנ''ל ומוכריםהחניות
 או~

 ההתאחדות באמצעות
 מידי להם ישלם וההתאח~ות לההתאחדות ישלמושהם

 מזה ויהי' וכדומה' העבודה ערך כפי בחדשוחודש
 שיחזקותועלת

 הלומ~
 תורה

 ובע~
 והרבנים הוראה.

 הדבר יעשו הם רק טרחתם בעד יקבלו לאהזקנים
 שלא כדי ביזנעס. לשם ולא שמים' ולשם הכבוד'בדרך
 יותר' נאה וזה הציבור' ועל המוכ~ם על הוצאותיכביד
 שמים. לשם שעושים להםוכבוד

~~~~
 ההתאחדות יבא אלה' כל שיתארגן

 ~ רבה'במודעה
 מאכ~ם בעניני הפקירות שיש היות

 יקנה ולא יאכל לא בלבו נוגע ה' שיראת מי כללכן
 או מבוטשער ר''ל השגחה בלא דברשום

 מבעקע~
 או

 השגחה להם אין אשר קעיטערער אצל חתונהלעשות
 בית הש~ת תחת עומדים המקומות ואלו וכו''כראוי
 שם בפרוטרוט כתוב הרבנים ההתאחדות שלדין

 בכל מש~חים הם אשר הצעירים הרב~ם ושםהבי''ד
 וכל יקנו ולא יאכלו שלא אני ובטוח בדיוק.המקומות

 ההתאחדות' של למודעה יציית בו ה' שיראתמי
 של כבוד ויתרבה מאוד הכשרות ע~ןויתגדל

 התורה. וכבוד הרבניםההתאחדות

 ואומר חושב אני אין~~~~~
 קב~

 כמו דעתי
 נחוץ שמאוד ולעורר להעיר רק כתבתי ~שכתבתי

 הדבר יאחר ולא הכשרות בדבר פע~ם לעשותאיחור ב~
מכמ''ט.

~~~~~
 ויחשבו בשתיקה' יעמדו לא שבודאי אני

 וזריזין לטובה. גמר ~די הדבר להביא איךעצה
 אשר ומשתה מאכל בעניני ~פרט למצות.מקדימים
 שיכשלו רוצה הקב''ה אין צדיקים של בהמתןאפי'

 ויעקב. יצחק אברהם ישראל בני כ''ש אסורותבמאכלות

~~~~~
 זו בענין בהצלחה ומברכו מאהבה

 לקטנים' שומ~ם שהגדו~ם הדור ואשריובכ''ע'
 הימים בקרב ש~מה לגאולה שנזכה יעזורוהשי''ת
 בב''א. צדקינו משיחבביאת

'~~
~~~~ ~~~~~ 

~''~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~~~ ~''~~~~~ ~~~ 
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 באסיפת שהציעו החמור' בדבר לחוו''ד בזה
 תול~ם שמצאו על זו' שבוע ג' ביום הרב~םהתאחדות
 הבנתי' שאני וכפי מקענעדע' הבאים פיש וויי''טבמין
 המים בתוך בולע וזה "לארווע"ע" הנקרא דג מיןיש

 לה~ר שאין טמאיםהביצים
 הזה והדג אדם' בעי~

 שם גם אבל קצת נתרבה ושם פיש הוויי''ט בתוךנבלע
 קטנה ביצה כמו הוה שם ועכ"פ דג הן אם להכיראין
 ואחר מיקראסקא"פ' ע"י רק לה~ר שאיןמאוד
 ונתגדל נתרבה שם הווייטפי"ש בשר בתוךשנכנס
 תולעים' נעשים הווייטפי"ש בשר כח וע"יקצת
 בט~ם הווייטפי"ש בתוך נכנסים אין דאםמשמע
 כעפר' נעשים רק תולעים מגד~ם ואינם לגמריהבצים
 בשר בתוך נמס לארוו"ע שהאי הטבעאמנם

 תולעים נעשים הו~יטפי"ש בעזר לכןהווייטפי"ש'
 הבנתי. כןודו''ק'

~~~
 להתיר בזה לצדד יש הוא' כן

 ה~
 תולעים

 רק תולעים דאין ו~ון זוז"ג' וכמו נתגדלודמי~יהו
 קצת' ~כ~ם התולעים נעשו שם כי הווייטפי"שבבשר
 וויען אב"ד הגאון מצדד וכן קרבו' דמי~יהו לומריש

ש~ט"א.

~~~~
 למה ובאמת הדין. לעומק נלך

~ 
 להכ~ס

 ד~ם יש הלא דאורייתא' חמור איסור בספקעצמי
 חז"ל אמרו אמנם חשש' שום בהם שאין לאכולאחרים
 יאסר אם בדב~כם' הזהרוחכמים

 ה~
 מטעם ד~ם

~ 
 ודברי הש"ע כנגד אומרים הטבעחכמי

 חז''~
 ולומר

 ממש שנתגדלו תולעים מיני בשאר מיירישחכז"ל
 מזה יבא א"כ לאמת' העכו"ם חכמת ונקבלבהד~ם
 לאסור ידם' על חומרא בא דכאן אף גדולה'תקלה

 ה~
 בדרכם' נלך אם קולות הרבה יתרבה לעתיד אבלד~ם'
 א"כ ד~ם גבי דעתם קבלנו הלא הדורותויאמרו
 מ"מ קולא מהם שנצמח אף העתיד בזהגם
 שבכל באמעריקא כאן בפרט להקל' דעתםנקבל
 דעתם ולפי לבקרים חדשים חששות נול~םיום
 למשל חששים' יש חז''ל ולדברי ט~פות' חשש שוםאין
 אין עכו''םחלב

 אצ~
 בישול טמא' חלב שערבו חשש

 חששא זה כי בנותיהם' חשש בדורינו איןעכו"ם
 בכל וכן ממש' בביתם מבש~ם שאין מאוד'רחוקה

 טמאים' ומחיות חזיר שומן שמתערבים וויטאמיןמי~
 לאלפים חששות וכדומה עירוב' חשש אין דעתםולפי
 לחומרא' שהם אף דעתם נגד להורות נכון לכןוכו'

ודו''ק.
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 יהא היתר שיצא הזמן זה היות מאהבה'~~~~~~~~
 חשו~

 הדלקת ע"י לכתחילה' עכו''ם ~ישול או פת
 ~ סומך הפיילעט' יכבה אם ואף הפיילע"ט' שלא לסמוך להתיר א~רך' הוראה ממורה למהדריןגם

 העכו"ם



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

יקרא
 ישרא~

 בעה"ב את יציית כי הפיי~עט ~הד~יק
 הד~ק ישראל אם רק הת~ור להד~ק שלאישראל

 ~הפיילע"ט'
 יד~ק בעצמו שהוא ממה הגוי ~ה~ה אין

 לקולא. דרב~ן ספק כי וגם הפיילע"טגם

~~~
 הת~ור יד~ק בעצמו שהגוי מהא''ט מתיר

 גבי~ה חלב עם חלב מאכל בעצמו בהת~ור ויאפהוילוש
 יערב שמא לחוש ואיןוחמאה'

 הג~
 עכו"ם חלב

 ~וכדומה'
 יוכל ואח"כ כן' יעשה למה

 הג~
 בעצמו

 יתערב שמא לחוש ואין פארווע' אופה מעשהלאפות
 פארוו"ע. עם וחמאהחלב

~~~
 הדחת שע"י חדשה המצאה על לסמוך מתיר

 מהמוחזקים התולעים ויסירו יבטלו בחוזקמים
 חידשו ועתה ב~קה' מעולם צ~כים והיובתול~ם'
 ההדחה רק בדיקה בלא להתיר ההמצאה עללסמוך
 המוחזק אדם ע"י כלל בדקו שלא אף בדיקה'ש~קרא

 בטלו כמעט שבודאי עכו"ם הפאבריק על רקבכשרות'
 אף חמורה' דאו~יתא איסור כאן שיש אףהתולעים'
 ו~ מה''ת' אסור חדש מהחת"סשאמרו

 ר' הגאון
 כ"ה סימן חיו"ד בתשובות הביא ז"ל פיי~שטייןמשה
 מחזיקים שהיו וכו'' מא~~יס ופט~ות' כמהיןבדין

 בהם אין שכמעט המציאו באמעריקא וכאןבתולעים

 ע"י הוא תולעים בהם שאין שמה ~ון ומסיקתולעים'
 רובא הוה כאלו וחשוב חדשה'מעשה

 במעשה' דתל~
 כראוי' ~עשה לא שמא לחוש שיש כ' דף בכורותועי'
 גם אלו מי~ים לבדוק לכתחילה בדיקה להצ~ך ישלכן

 להורות יש וכן בביתי~ו' שעשי~ו כמו זובמ~~ה
 ~י"ש.למעשה

 אחר רק תול~ם בהם שיש עשבים ה~י~~~~~
 להעביר יפה יפה לה~חם המציאות תולעים בהםשיש

התולעים'
 ב~ ולאכ~

 שייך לכן כלל' אדם ב~"י בדיקה
 לא~שים כ"ש בדב~כם' הזהרו חכמים הללובדב~ם
 לסמוך ואיך ואמותי~ו' אבותי~ו מ~הג לבטלחרדים'
 שהחמירו וכמו פלפולים' ע"ילהתיר

 גדו~
 דור

 מ"מ קומפיוטער' ע"י סת"ם שבודקיםשבזמ~י~ו
 אחר גם בזה והה"ד כשר' אדם ע"י לבדקםחייבים
 על לסמוך אבל כשר' אדם ע"י לבדקם יששהדיחו
 ולאכלםהמים'

 ב~
 יראים א~שים ולהכשיל כלל בדיקה

 שיזהרו ביצה בגמ' דאו~יתא' חמור איסורבתולעים'
 ואמרו היו"ט' וישכחו ישת~ה דשמא ג~ות שלביו"ט
 שהיה ביב~ה הי' ותיק תלמיד י"ג' דף בעירוביןחז"ל
 למעשה לא אבל טעמים' וחמשים במאה השרץמטהר
 ע~~ו כ"ב' סי' או"ח בחת"ס ועי' בתוס'ועיי"ש
 ובשלה''ק ביצה ובשטמ"ק וסיי~ם' גדריםלהוסיף
 להתיר ולא וכו' גד~ם צ~כים דורדבכל

 ב~
 הפסד

וב~
 תורת תיטוש אל הקרא ולבטל תולעים' טעם'

 הבודק לקיים ויש להזכיר חס היראים' ומ~הגאמיך'
 שיבטל שיבטל'צ~ך

 קו~
 ועכ''פ יחדלון' הקולות זה

 התרת גם קולות' בה~י למחות חייבים הרב~יםזקני
 ע"ז רא"ש ועי' הרמב"ם' לדעת בשעה"ד רקהקיסם
 וכו'.פ"ב

 אין הזק~ים להרב~ים אבל בבירור~~~~~~~
כדאי

 להארי~
 המובהק הג' מהגאון תשובה קבלתי

 ו~ותן להקל ואין עמי שהדין זצ"ל סטפעטעראב''ד
 דאו~יתא איסור בחשש ה~~ים בזה שעוררתיתודה ~

 שהיו בדיקה הצ~כים בדב~ם הרחיצות על לסמוךשלא
 שיש דברים יק~ו שאת ו~תר לבדוק. בביתי~ו~וה~ם
 שעשו אחר לבדקם וב~יקל יבדקו ואח"כ הכשרע~הם
 שיאכלום לא אבל התולעים להעבירפעולות

 ב~
 בדיקת

 אחת פעם שהד~קו על יסמכו ואל כראוי.ישראל
 בישול יהא שלא השגחה בכל צריכים רקהפיילע"ט
 באיזה פעם הפיילע"ט על לסמוך וכ"שעכו''ם.
 לא אבל להקל הפיילעט הדלקת על לסמוך דיחדשים'
 בחדשים.פעם
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 תשובתו ראיתי הנה תורתו. ושלום

 מתיר לדעתי שהוא ש~ט"א אברך לרבהגדולה
 שאין ואף ~ ''בקוסם" למהדרין חמוריםאיסורים
 כלל עיון צריך אינו זה דבר אך בידי הפוס~יםספרי
 ע"י בשנה אחת פעם הפייל"ט שהדלקתלהתיר
 ולבשל לאפות התנור בו יד~ק העכו"ם ולאח"כישראל'
 העכו"ם יקרא הפיי~ט יכבה ואם מהדרים'לחרדים
 שהעכו"ם וגם הפיי~ט' להד~ק השוק מן ישראלאיזה
 וכדומה בחלב בשר או איסו~ם תערובות יתערבלא

 הכל שיעשה העכו"ם נאמן ויהי' ובישול האפי'בשעת
 מפ~ טוב' היותרע"ד

 אם כן' לו צוה שלו שהבעה"ב
 שרב בדעתי עולה היה לא במכתב זה ראיתי הי'לא
אחד

 יפסו~
 כן.

~~~
 שוועבעלע כמו הוא שפיי~יט ברור הדבר

 הוא שהפיי~יט ~ון מזה פחות או האש בושמדלי~ין
 ~אף האש בתוך ואינו מעצמודולק

 שיהו~
 אותו דלק

 שהעכו"ם וגם קודם~' חדשים איזה או שעברהבשנה
 איזה ויקרא לחוץ יצא הפיי~יט נכבה שאם נאמןיהי'
 מדרבנן הוא עכו"ם דבישול משום להד~קויהודי

וספ~
 אף הנה לקולא' דרבנן

 דספ~
 הוא לקולא דרבנן

 לא. לכתחילה אבל בדיעבדרק

~~~
 הל' לסמ"ג הרא"ם מביאור מקורו הוא זה

 ~סי' הרא"ם בשו''ת וכ"כמ~לה
 כ"ה~

 בבית ועי'
 ~סי' או"חיוסף

 פ"ג~
 שם ובמחבר וכו' אמר ואם ד"ה

~סעיף
 ג'~

 ועי' אסור' דרבנן ספק לעשות דלכתחילה
 ע"א ~סי' או''חטו"ז

 ס~"ג~
 ס"ק י' ~סי' מג"א

 תס"ז ~סי'ושכן י"א~
 סק"ב~

 כללו ק"י ~סי' יו"ד ופר"ח
 ~סי'ס"ס

 ד'~
 קו"א רנ"ב ~סי' הרב ושו"ע

 אות ז' ~סי' ח"ג ציון אבני ובספריי"ד~' ס"~
 ו'~

 הבאתי
 ושו''ת. פוסקים המוןבזה

~~~~
 לקולא דרבנן ספיקא הדין זוכר הי' זה

 נאמנות וגם בזה' חילוקים שיש דעתו על עלהולא
 בב"ח או איסורים יתערב שלא ואפי' בבישולהעכו"ם
 בזה להכשיל ובפרט כמוהו' שאין קלות הואוכדומה

 בתשובה שיצא ש~ט"א לכבודו חן חן ותשואותרבים'
 למהדרין' כאלו הית~ם להמ~א אלו קולות נגדארוכה
 איןויותר

 רצו~
 ~ להאריך

 שום בלי הוא אלו היתרים
 בפוס~ים.מ~ור

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~ 

~~
 שלא דור' מדור הישינים מנה~ם לבטל אין

 ע''י בתולעים המוחזקים ירקות מיני כללבדוק
 איסור בחשש באמעריקא כאן חדשותהמצאות
 וז"ב טעמים מכמהדאו~יתא



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

 ~~~ן ~~~ן
~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 

 ~~~ ~~ו~~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~~~~~ו~
 ו~ו~

 ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~ו~~~ ~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~
 ציון קרבן החדש ס~רו קבלתי הנה

 נאות קושיות הרבה מצאתי ובסו~ו תמורהעמ"ס
 לתרץ מצאתי לענ"ד בח~זון ע~הם ועברתי~~אות
 ואקוה ע~הם שעברתי בעת קשים דב~םעשרה
 מהם.שיהנה

~~
 מ"ג דף ~סחים מגמרא הביא ב' בקושי' הנה

 לאיסור מצטרף היתר לכ"ע אמרינן דבקדשיםע"ב
 מצטרף היתר לומר דשייך מבואר ל"ח דףובנזיר
 שאינו בדבר גםלאיסור

 מי~
 דוקא ולאו דא~לה

 א~ילו אלאדא~לה במי~
 במי~

 בקדשים שייך דהקרבה
 בדף בזבחים יוחנן ר' אמר למה והקשה מצל''א.היתר
 ועצם בחוץ כזית ע~ו שאין אבר המעלה ע''בק"ז

 הא דמי כעו~ן עו~ן דחיבורי חייב לכזיתמשלימו
 לאיסור מצטרף דהיתר משום דחייב ~'תי~וק
 א~ילובקדשים

 במי~
 מה ועוד דא~לה. מידי דלא

 ומלח כזית' בו שאין יונה בן ראש בחוץ המעלהרבא ב~
 מצטרף היתר בקדשים אמרינן הא מהו לכזיתמשלימו
 וגםלאיסור

 שחו~
 קדשים משום איסורו הוי חוץ

 בחוץ. קדשים להק~בשאסור

~~~~~
 ע"א ק''ז בדף שם ישמעאל לר' דס"ל

 דעל יביאנו לאמקרא
 הש~

 החסר על ולא חייב הוא
 דהא ע"ב ק"ז דף חייב אמר יוחנן ר' ד"ה תוס'ועיין
 לחצאים כשהקטיר בחוץ זית חצי בהקטירדחייב
 מצטרף היתר מטעם לא אבל שלם לזית אח"כומשלים
 ועודלאיסור.

 דבשחו~
 יביאנו ולא מקרא דרשינן חוץ

 עלדדוקא
 הש~

 החסר על ולא חייב
 לה~

 אמרינן לא
 וש~יר לאיסור מצטרף היתר חוץבשחוטי

~~~ 
 ר'

 ורבאיוחנן'
 מב~

 ודו"ק. ~'

~~
 ס"ל אמר רבא ד"ה ע"א ל"ה דף ב"ק ברש"י

 מיתות חייבי כמו מתשלומין ~טור בשבתדמקלקל
 שמים לחם בשם רש"י ושיטת מתשלומין ~טו~ןשוג~ן
 מ"מ ד~טור אף בשבת דמקלקל מש~ות עלמיעב"ץ
 שיעור כחצי מה"תאסור

 עכ"~
 רש"י מדברי מוכח

 דף דבשבת ותמוה תורה. איסור בו יש דמקלקלדס"ל
 רש"י כתב החבית את אדם שובר ד"ה ע''אקמ"ו
 ונראה בר"ן' עי' בשבת' איסור שום במקלקלדאין

 ל"ה. דף לב"ק קמ"ו משבת סותרים רש"ישדב~

~~~~~
 לשבור בין המ~ורשים שמחלקים מה ל~י

 מסתקי וביןשלם כ~
 וכ~

 שבר'
 דבכ~

 שייך בודאי שלם
 היינו במסתקי אבל שבוראיסור

 כ~
 ומדובקת שבורה

 ל"ג דף ביצה עיין לשוברה אסור ודאי במיסתקיכגון
 מיירי בב"ק קשה ולאע"ב.

 בכ~
 דאסור שלם

 במיסתקי מיירי קמ"ו בשבת אבל שיעור חצימטעם עכ''~

כ~
 קשה ולא החילוק והבן במקלקל איסור אין שבור
 כנ"ל. שבת' על מב"ק רש"י עלמרש''י

~~
 תאכל לא אומ~ם ב"ה ביו"ט שנולד ביצה

 לשבת מכין יו"ט דאין הכנה משום הטעם רבהוקאמר
 שבת לסעודה רחמנא דאחשבי' ~ו''ט מכין שבתואין
 יו"ט דסעודת והא ובחול יום מבעוד שיזמינהויו''ט
 שמחה משום לאכול מחייב ויו"ט דשבת מטעםחשובה
 ביו"ט לאכול מחוייבים דאינם נשים א"כ וקשהועונג.
 בעלה דאשה ד"ו ר"ה כא~י דקי"ל הראב"דלשיטת
 דאשה ס"א רעק"א בשו"ת ~סק להכימשמחה
 ומברך חוזרת אינה בבהמ"ז ביו"ט יעו"י לומרששכחה
 שלאחריו ביו"ט מותר בשבת שנולדה ביצה יהי'א"כ
 דה~לנשים'

 וצ"ע. הכנה בעי לא לדידה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 שאסור מה כל וקי"ל אסור דלאנשים כיון
 הכתוב השווה חז''ל כמ"ש לנשים נמי אסורלאנשים
 וכתב פליג לא לכן שבתורה עונשין לכל לאנשיםנשים
 קדשים דשריפת עשה שייך דלא כיון טעםבברוך
 שהז''ג מ"ע והוה בלילה קדשים שורפים דאיןבנשים
 דלא חייבת יהא ביו"ט קדשים שורפה כשאשהלכן
 אינם דאנשים כיון אבל לעשה הניתק לאו בנשיםשייך
 הכתוב דהשוה פטורות נשים גם להנל"ע דהוהחייבים
 שבתורה עונשין לכל לאישאשה

 שנולדה בביצה נמי ה~
 עיין ודו"ק. לנשים הה"ד אסור. דלאנשים כיוןבשבת
 דנותר. בסוגיא ח"ב שלום דברישו"ת

~~
 יהיה השבת אחר שחל ר"ה של יו"ט קשה וכן

 דמותר ער"ה עש"ק ביום שנולדה הביצהמותר
 חשיבה לא נמי ר"ה סעודת וא''כ בר"הלהתענות
 אי לחוש דיש י"ל אבל ראי'. עפ"י כדמקדשיןדהיינו
 בשאר גם להתיר יבאו ר"ה של ביו"ט הביצהיתירו
 של ביו''ט אפילו ביצה כל ואסרו חילקן לא לכןיו"ט
 ודו"ק. השבת אחר שיהיהר''ה

~~
 בציצית חייבת עור של וכנפי' בגד של טלית

 סימן~או"ח
 י'~

 דאזלינן מ' דף מנחות מש"ס והוא
 הציצית שתולה מיירי ע"כ הא וקשה הבגד. עיקרבתר
 ואיתא העור כנפות על הציצית תולה וא"כ הכנפותעל

 ואחד הבגד מן שנים העושה כ"ז פרק כליםבמשנה
 ממנו החמור מן לו שחבר כל הכלל זה וכו' השקמן
 כסדר הברטנורא וכתב טהור. ממנו הקל מןטמא
 הבגד אבל שבהן לקל מצטרפין במשנה חכמיםששנו
 בטלה דהמחברם מצטרפין אין הסדר על שאינםוהעור
 ועור בגד חיבור חשוב דלא וחזינן אדם. כל אצלדעתו
 ולימא בעור הציצית תלוי אם הבגד נפטרואיך

 צמר. טלית על הציצית והוה אחד עושהדהתפירה
 חיבור צריך דאין וי"ל חיבור. חשוב לא הנ"ל לפיוהרי
 לציצית תלי' לענין אבל חיבור דצריכה טומאה לעניןרק

 מציצית. הבגד ופוטר הבגד עיקר אחרהולכין

~~
 דאין עכו"ם מהל' פ"ה ברמב''ם מבואר

 ח' דף סנהדרין מש"ס והוא התראה צריךהמסית

 אב~ע"ב'
 דהוא התראה צריך מדיח

 כ~ בכ~~
 חייבי

 דהמסית הטעם דהא וקשה התראה דצריכיןמיתות
 ולא תחמול לא שנאמר רש"י כמ"ש התראהא"צ
 ע"ב ח' דף בסנהדרין רש''י וכ"כ עליותכסה

 להכותו לאביו שליח נעשה הבן אין לכל פסקוהרמב"ם
 לא תורה אמרה שהרי ומדיח ממסית חוץלקללו
 תכסה ולאתחמול

 ה~
 תכסה ולא תחמול לא דהכתוב

 דין מבואר פ"ה סנהדרין ובש"ס מדיח. על נמיקאי
 גם דקאי מבואר ובשאילתות מסית. לגבי רקזה

 קאי תכסה ולא תחמול דלא דגריסתם עכ"פאמדיח'
 ולמה ומדיח מסית בין נפק"מ מה א"כ מדיח עלנמי
 עי' וי"ל וצ"ע. המסית ולא התראה צריך מדיחיהי'
 ודו"ק. י' אותלקמן

~~
 ילפינן ביטול הא' ד"ה ע"ב ד"ו בפסחים רש"י
 מצותו נעשה דכבר הנשרפין אפר מותר ולכךמתשביתו
 בתוך מותר יהיה שביטלו חמץ ולפי"ז לשורפושמצוה
 ביטלו שהרי מצותו שנעשה דבר דהוה בהנאההפסח
 אחר כמו הוה מצותו ונעשה תשביתו' בכלל דהויכיון

שריפה.

~~~~~
 בכלל לא אבל תשביתו בכלל דביטול

 מצותו שנעשה אע"פ בהנאה אסור ולהכיהנשרפין'
 ובאמת כשריפה ביטול ס"ל דלא רש"י' על קשהולא
 דרק כיון ומ"מ בשריפה. דמצוה כר"י קימ"ללא

 דלא דביטלה אע"ג אסור' אפרה שרפה ולאביטלה
 אסור אפרה ולהכי מצותו דנעשה אע"ג כשריפההוי

 ודו"ק.בהנאה

~~
 ז' ~דף פסחים בהמאור הרז"ה לפי

 השבתה לך דאין תש~תו מצות מקיים נמידבאכילה ע"א~
 לר"ל וא"כ מזוגדולה

 דס"~
 ק"ג ~דף בחולין

 משום החיוב שיהי' משכחת אייך חייב מעיו הנאתדעל ע"ב~
 יכול שאינו למקום לגרונו שהגיע כיון חמץאכילת
 מצותו נעשה בכ~ל והוה תשביתו מצות קייםלהחזירו
 דבר שהוא כיון מעיו לתוך כשהגיע התחייב למהושוב

 שהעלה מה לפי וי"ל שריפה. ע"י כמו מצותושנעשה
 ממש שריפה אחר דדוקא לעיל עיי"ש י''זבקושי'
 כשריפה שחשיב אף הביטול אחר אבלמותר

 אב~
 אסור



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ושפיר קשה לא וממילא ודו"ק. ממש שרפהכשלא
 והבן. למעיו כשה~ע לר"לחייב

~~
 קושייתא וארבע עש~ם חלק בסוף עיין

 בפרשת הקדוש האוה"ח עלשהקשה
~ 

 דבש~ת תבוא
 אלא שלו שאינם לפי ביכו~ם הבאת בה איןהשמיטה
 השמיטה. בשנת ביכורים מביאים אין לכן לכלמופקרת
 התורה על מפרש"י א' אות צ"א מצוה המנ"חוהקשה
 ~כג' משפטיםבפרשת

 יט~
 חייבת השביעית דאף

 וכ''נ וכו' אדמתך ביכורי אף נאמר לכךבביכורים

 בשנת דחייב בחינוך והרא''ה הרמב"םמדברי

 האוחה"ק. על וקשההשמיטה'

~~~~
 שו"י מהל' ~פ"ד הרמב"ם דעת דהנה

הכ''ד~
 ולא בפה להפקיר הבע~ם על החיוב דבשביעית

 מצוה החינוך וכ"ד דמלכא' אפקעתא מכח הפקרהוה
 דהפקר הי"ד מנדרים פ"ב הרמב"ם ודעתפ"ד
 מהני דלפ"ד י"א מצוה במנ''ח וכתב נדר'מטעם
 פ"ה נדרים מהרשב"א וכ"מ בנדר' כמו בהפקרשאלה

 ע"ב מ"ו בפסחים לשיטתו דרש"י י''ל וא"כע"א'
 לה יקרא עלה מתשיל וא"ב הואיל אמרינן אישהק'
 תאפה. ואח"כ חלהשם

~~
 ולא תחמול לא דכתיב התראה צריך המסית אין

 להרגו ויש ע~ותכסה
 ב~

 ולא התראה
 לכן חמלה. ~חינת זה מקודם ולהתריאו ע~ו לחמוליש לה~ תחמו~

 לכן המדיח על תחמול לא קאי ולא תחמול לאכתיב
 התראה' צרי~ה המדיח אין באמת ולמה התראה.צ~ך
 ע~הם ויחמולו אמדיח גם תחמול לא קאי לאולמה

 התראה. צ~ך מדיח ולמהולהתריא.

~~~~~
 רק קאי מדיח אבל יחיד על קאי דמסית

 את יהרגו שלא מקודם שיתריאהו שייך לכן רביםעל
הרבים

 ב~
 עכו"ם מהל' פ"ה הרמב"ם וז''ל התראה.

 הסברא לכן מדיח זה הרי העיר אנשי רוב אתהמסית
 זה היחיד את המסית אבל אותו להתריא דישנותנת
 להורגו יש לכן מדיח ולאמסית

 ב~
 משא"כ התראה

 בניקל יהרגו שלא להתריא יש הרבים אתהמדיח
 יש הרבים חטא על כי כנ"ל. ודו"ק הרביםאת
 חמלה שייך רבים על לכן היחיד' חטא מעל לחוסיותר

ולה~
 היחיד חטא על קאי לא תחמול דלא אמרינן

ודו"ק.

~~~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~ 

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~~ ~~~ו~~~~~ו~

~~
 מבואר לא שמירה' צריכה יולדת זמן כמה

 מה לענ"ד אשוב וע"כ שחפשתי' כמה עד מקוםבשום
 הח~. ובזה בזה'שנ"ל

~~~~~
 נ"ד ~דף ברכות

 ע"ב~
 אר"י איתא

 וכלה' חתן חולה הן ואלו שימור צ~~ןשלשה
 ומשם וב~"ף וכלה' חתן חיה חולה תנאבמתניתא
 חתן מוסיפין ובמתניתא חיה מקודם הגירסאברא"ש
 העתיקה סק"ז רל"ט דהמג"א בגהש"ס ומצוייןע"ש.
 ע"ש. בכלל חיה וגםלהלכה'

~~~
 כל השמיטוהו למה נכון טעם להבין ז~תי

 דגם דס"ל ע"כ הביאה דהמג"א מ~וןהפוסקים'
 כל על יחלוק איך דאל"כ הלכה' דהוא ס"להפוסקים
 דברים לגבי ובאמת מאד. פשוט וזה בזה'הפוסקים
 משום בש''ס אחרים במקומות בגמרא המבואראח~ם
 העתיקום לא והפוסקים רעה רוח או מזיקיןחשש
 ש"מ מדהשמיטוהו דס"ל ויש האחרונים' בזהנחלקו
 בשם מ"ש מ"ד קט"ז סי' בדרכ"ת ~' הלכה'דאי~ה

 ש~ח לא כולם רוחות משום שהזהירו דמהמהרש"ל



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 לחוש שיש מה מ"מ ודומיהם' זוגות כמוהאידנא
 השם כ' מיב~' למיחש שבגופו והיזקות כשפיםמע~ן
 שלא והמחבר והטור הרמב"ם דעת נראה דבזהארי'
 משום לאסור בש"ס שנאמרו הדברים אותן כלכתבו
 עי"ש.סכנה

~~~~~
 מיו"ד ח"א שלמה הבית בשם מ"ש עוד

 רק סכנה משום לחוש דאין דנראה קפ"ט' סי'סוף
 בכמה בגמ' שהוזכר הדברים ויתר בש"ע דחשובאותן
 עוד וע"ש לחוש' אין סכנה משום מהם שישדוכתי
 הא~ך ה~ן בעיקר אך מאיר היד משם ע"דבאות
 זה ~ן הפוסקים וכל הטוהמ''ח השמיטו בחנםדלא

 בזמה"ז רו"ר מצד בזה איסור דאין משמעמהירושלמי ~
 ~ן המ"א העתיק מ''ט בעי טעמא בודאי עכ"פע"ש.
זה.

 שהמג"א אחר וקיים' ברור ה~ן שיהי' איך~~~~

 ולפום שימור' צ~כין כלה חתן חולה דחיההעתיקו'
 חיה קרויה שהיא דכל משמע הי'ריהטא

 ה~
 היא

 ס''י ת~"ד בא"ח כמ''ש יום ל' עד והיינו זה'בכלל
 א"כ אמנם הסנדל' את לנעול מותרת יום ל' כלחיה

ה~
 ס"י תרי"ג כמ"ש ל' כל כלה נקראת ג"כ כלה

 שפ"א ביו"ד וכן פ~ה' לרחוץ מותרת יום ל' כלכלה
 צריכה ל' כל דכלה ד~מא מאן אשכחן ולאס~ו'

 ל' כל דחיה לומר ראי' שום מזה אין א''כשמירה'
 שימור.צריכה

~~~
 יונה רבינו בתלמידי דהנה הוא בזה שנראה

 משום הוא שימור דצ~~ן הטעם כ' שםבברכות
 ע''ש. השמחה ובשעת הסכנה בשעת מקטרגדהשטן
 הש"ע וז"ל סכנה' בכלל היא מתי עד אנן ~חזיוא"כ
 אמרה אפי' הראשו~ם ימים שלשה כל ס''ד ש''לסי'
 ז' ועד משלשה השבת את ע~ה מחל~ן צ~כהאין

 ע"כ. וכו' מחל~ן אין א''צאמרה

~~~
 צריכה אין בפירוש אמרה שלא בסתמא

 וכ"ה בפוסקים' ע"ש סכנה חשש איכא דמ"ממחל~ן
 עכ"פ ע"ש' ביוה"כ א~לה לע~ן ס"ד ת~"זבש''ע
 ז' עד סכנה בכלל היא הרי צריכה אי~ אומרתבאינה
 אמנם שמירה' צ~כה אז דעד פשוט התר''י לפיא"כ

 דאינה צריכה אי~ אמרה דאם לומר אפשר לפ"זהי'
 דאין אפשר אבל שמירה' צ~כה דאינה סכנה בכללשוב
 דהם ביה"כ ואכילה שבת חילול לע~ן דרק בזהלחלק
 אפשר שמירה לענין אבל בזה' החמירו חמוריםדברים
 בזה. לחלקדאין

 אבות ב~ת בספר~~~~~~
 מילה~ ~ע~~

 סי'
 שאין מקומות באיזה המנהג והנה ~וז"ל מ"טי"ג

 אחר ימים כמה אפי' ביתה מפתח יוצאתהיולדות
 טעם שום ידעתי ולא וברכו ק~ש שתשמע עדהלידה
 המנהג. לזהוריח

~~~~~
 נוה~ן הי' שמקודם ישראל מנהג ~ישב

 הגאון כמ"ש הגומל ברכת מברכת היתה יולדותשכל

~היעב"ץ~
 באנפי להיות צריכה הגומל ברכת ו~ן הנ"ל

 וברכו קדושה ואמרו שם מתפל~ן היו ממילאעשרה
 לברך צריכה שהיולדות הדבר נשתכח הימיםוברוב
 עשרה להאסף הזה המנהג רק נשאר ולא הגומלברכת

 שם'ולהתפלל
 ~ואו~

 שמאז המנהג נשתרבב מזה
 המ~ן~. למה דאל"כ דחשבו שימור' א"צוהלאה
 ברכת שתברך ~ושנה המנהג להחזיר צרי~ןובאמת
 וכו'. המ~ן באסיפתהגומל

~~~~~~
 צבי ר' מהה"ג שמעתי ממש הזה

 אדמו"ר כ"ק משם משאפראן הרב ש~ט"אמייז~ש
 הנ''ל. ככל כן מדעתו שאמרה ש~ט"אמסאטמאר

~~~~~
 יהי' לא למה השמירה

 הנולד הקטן ~

 שמירה' צריך ג"כ דהוא נאמר אם ואפי'לשמירה'
 מ''מ מקום' בשום נזכר שלאהגם

 ו~
 הצריכה כלה

 להיפך. וכן ~תן מו~לה לאשמירה
 ואו~

 יום ל' דעד
 לשמירה. שיועיל כ"כ קיימא בן בכללאינו

~~~~
 כמה בקולמסי עוד שנשאר הגם אסיים

 ונא הרבה' הפעם להטריחו לבל אמרתי בזהספיקות
 ~ ידיח~לבל

 יום. בכל למעשה הלכה היא

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
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~~~~
 בימינו' הנחוצה תשובה לך לערוך ממני

 יודיש בלשון שנכתבים הקונטרסים עם להתנהגהאיך
 אין אם ומאב~ם' מש~~ם הקריאה שאחרולה"ק'
 ח~פת עם מאוד טרוד אני באמת ספרים. בזיוןבזה

 קשה גםדירתי'
 ע~

 מחמת מ"מ לך' כידוע הראיה
 יחוננו כאשר לך ואכתוב האומר בקצירת אבואאהבה
 בשו"ת הארכתי כבר באמתהשי"ת'

 דב~
 שלום

 בזיון בענין בס"ד' עולם לאורשהוצאתי
 הקודש' בכת~

אבל
 דברים איזה בזה אביא חידוש' בלא ביהמ"ד אין ~
חדשים.

 בספ~ מצאתי~~~
 שו"ת

 דב~
 ששי חלק שלום

 הקונטרסים בזיון דעיקר שנלענ"ד מה קט"זסימן
 בו יש זה דבכתב אשורית' בכתב נדפסו אם רקהוא

 סודות בזה ויש סת"ם זה בכתב שכותבין הרבהקדושה
 זה ובכתב סמ"ה' ח"ד הרדב"ז בשו"ת כמ"שעמוקים
 בש"ע הרמ"א כמ"ש חול של דברים להשתמשאסור
 לכתוב דאין ירוחם רבינו בשם ס''ב רפ"ד סימןיו"ד
 וכן התורה. בו שכותבין אשורית בכתב חול שלדב~ם
 והוא רפ"ד' בסימן שם הב"י מדברי נראהזה

 שתדע ראוי וז"ל'הרמב"ם מדב~
~ 

 כיון אשורית כתב
 מגונה הב~ת' לוחות בו ונכתבו התורה בושנתנה
 בו להשתמשמאוד

 של''ד סימן מג''א ו~ין חול' דב~
 מרובע שלנו ככתב כתב המציאו דהראשוניםסקי"ז
 הוא וכן אשורית ככתב דינם אין הגמרות' שנכתבוכמו
 בב"י ועיין הרשב"א בשם קכ"ו סימן פשוט גטבספר

 מרובעת שלנו דכתב שם דמשמע קכ"ו סימןאהע"ז
 בהם כתב אפילו מקדשתן הכתיבהאין

 קודש' דב~
 שכתב שע"ו' סימן חיו"ד נזר אבני בשו"תועי'

 ספ~ם דפוסי של הקארעקטין לאבד מקי~ןדמה"ט
 למשה הלכה וספר דבר משיב שו"ת עי'וקונטרסים'

 היותר וכל לאשפה להש~כם ומותר קדוה"ש.הלכות
 הכבוד. מפני במעטפהיעטפון

~~~~
 דאיסור דאו~יתא' ספק כאן דיש ~ון

 גרמא לה"א כן תעשון לא קודש כתבילשרוף
 חסד שו"ת עי' עשי'. חשוב ש~פה אסורעשי' ש~

 למשה הלכה ספר ועי' טו"ב סי' תניינאלאברהם
 אשו~ת נכתב שאין אף כן שסוברים אחרוניםשהביא
 שבות שבשו"ת הגם באריכות ו~י"ש היעב"ץ'וכ"כ
 מעט בצנעה לשרוף להתיר כתב י"א י' סי' ח"גיעקב
 אבל שם ויצניעם ת"ח מות עד באפר ולצניעםמעט
 סימן שבע הבאר וכן י"א סימן הכנס"י ע~ו חלקוכבר
ע"ג.

~~~~~~~
 סי' ח''ב דב"ש שו"ת ועיין קנ"ד סימן

 קודש בכתבי כתוב מצאתי וכן בא~כות. ו~י"שק"ד
 א"כ קדושה. בהם תפסו לא בתוכו למדו שלא זמןכל
 לקחת לכה"פ או ספ~ם הני להטמיןנכון

 וזה לאשפה ולהשליכם במעטפה יתן והנשא~םתורה הדב~
 לקחת נכוןהאופן

 הדב~
 והשאר מהם והשמות תורה

 קדושה תפסו בהם שלמד ספ~ם אבל וישרוף'יטמין

 ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~ו~~~~ ~~~~~~ ~~~~ו~ו~



~ ~ ~
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 והנה' ד''ה יו''ד כלל המ"ם מערכת בשד"ח מוב''ד עבר כבר אבל להא~ך' עוד ויש השמות בין אותםויגנז
 ודו"ק. בא~כות ועיי"ש עתה. לעת ולסיים לקצר א~ ומוכרחהמועד

~~~~~
 בשו"ת

 דב~
 שם וז"ל ק"ה סי' ח"ב שלום

 קדושת יחול שלא בפיו שיתנה נכוןולכתחילה
 וכדומה ליכט האידישע על ולא הקארעקטין עלקודש כת~

 יצחק עין בשו''ת כמ''ש ביחד כרוכה מהם יעשהולא
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 האשה אצ~נו בא כי היות מאהבה'~~~~~~~~
 אשר ר' הרה"ג נכדת תחי' יונגרייז חנה מרתהחשובה
 מעזאקערעסטעש בעיר אב"ד ז"ל טשעךאליקום
 וביקשה מישקאלץ' לעירסמוך

 ממ~
 הבית כי היות

 עד מאוד חרב מעזאקערעסעש ב~רהקברות
 גדול בזיון כאן ויש ר''ל' מתיהם שם מקבריםהער~ם

 אב"ד הגאון לזקינה בפרט שם והנקב~םלהנפטרים
דשם

~ 
 מונחים אצלו כמעט ממש

 ואמרו עכו"ם' קב~
 הבית סביבות גדר יעשו שאם מייסטער הבירגערשם

 עכו"ם. שם יקברו שלא יש~חו אזהקברות

 דב~~~~~~
 כ"ט ~דף מגילה הגמרא

 ע"א~
 בית

 ראש קלות בהם נוהגים איןהקברות
 מפ~

 כבוד

 שס"ח סימן יו"ד בש"ע ועי' שם' תוס' ועי'המתים'
 בית כבוד להציל הוצאות להוציא הקהלדצריכין
 סימן חת"ס שו"ת ועי' רפ"ד סימן ~תה"דהקברות
 סימן ו~י"ש ס"ב' סימן ציון שיבת שו"ת ו~'של"ה'

ס''ג~
 מ"מ ש~ם ממאה יותר מלקבור פסקו דכבר אף
 המתים כבוד להציל הוצאות ולהוציא להתאמץחייבים
 מכפר איש שום נשאר לא כי והיות להא~ך. ישועוד
 לכן גדר' ולעשות הקברות בית להצלת שיסייע מיהזה

 את למכור הקרובים ההוא לכפר השייכים וגמרונמנו
 השייכים דברים ושאר הישיבה' ומקוםהביהמ"ד
 איש שום שם נשאר ולא דשם'להקהלה

 ישרא~
 כדי

 הגדר. יעשושמהכנסות

~~~~
 אין

~ 
 שלא לדעתי ובפרט להא~ך פנאי

 למכור ומצוה שמותר פשוט דבר זה כילצורך
 לכן הכל' את העכו"ם ויקחו חשוב כהפקרבלא"ה
 שימכרו כח להם שיש האנשים אצל ישתדל נאאבקשו
 לביה"ק טוב גדר מההכנסות ויעשו הנ"להדב~ם
 אחר שישאר מהמעות ומהנותר גדולה' למצוהויחשב
 לדעתי אמנם קהלות לצורכי לקחת טוב ביה"קתיקון
 להו~ע נא הגדר שיגמרו ואחר המכירהאחר

 וביחד למכור רשות שנתנו הרבים את אולהקרובים
 מהמותר. לעשות מהיגמרו
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 ב~ל הגאון של חקירתו ~ל להקשות שהביא
 אפשר האיך ז''ל ה~גיד הגאון מזק~ו ז"ל אל~זרמ~חת
 יש הלא מ~שהז"ג' דהוה משום מצדקה ~שיםלפטור
 ולא לבבך את תאמץ לא דכתיב צדקה ב~תי~ת לאוגם

 ~ו~שים לכל לאיש אשה הכתוב והשוה ידך' אתתקפוץ
 א~שה ג''כ חייבין הל"ת ~ל דחייבים וכיוןשבתורה'
 ז"ל ממו~קאטש הגאון ~ל בתימה ו~שאר ~כ"דדצדקה
 ממ~ו.ש~~לם

~~~~~
 מסוגיא ז"ל זק~ו לדברי ראי' קצת אביא

 צ''א ~דףדפסחים
 דמשמ~ ~"ב~

 בה~שה שיש דכל שם
 דהוה אף מוזהרות' ~שים גם כרת' אולאו

 מ"~
 רס"ט מצוה החי~וך הרב בדברי מבואר וכןשהז''ג'
 ~שים מ~שהז"ג דהוה הרגל בשביתת כמו רפ"זומצוה
 שפיר ולפי''ז ודו"ק. לאו בי' דאית משוםחייבות'
 אל~זר. מ~חת ב~ל הגאון דברי ~לה~יר

~~~
 דלאו ~ישב יש

 כ"~
 חולקים דיש הכי ס"ל

 דהואכיון
 מ"~

 ~שים מ''מ לאו גם שם ~ש אף שהז''ג
 של חקירתו ~מד שפיר הדי~ות אלו ולפיפטורות
 בתוס' ~"א דל"ד קידושין תוס' ~י' אל~זר'המ~חת
 שהז"ג' א~שה פטורות לאו דאיכא דאף מ~קה'ד"ה

לה~
 יהא דיו"ט ב~שה חייבת שאי~ה אשה שם פריך

 ~דל"ת. מט~ם ביו"ט קדשים לשרוףתוכל
 אף משמ~

 דשבתון ה~שה מקום מכל ב~שים שייך ת~שהדהלא
 ת~שה' לא רק ב~שים יו"ט הוה כן אם ב~שים שייךלא
 לא ה~שה מ"מ ב~שים ת~שה הלא דשייך דאףהרי
 לפי ~ומד דחקירתו אל~זר המ~חת ~ל קשה ולאשייך
 חמד בשדי דבריו באריכות ו~יין ה~"ל' תוספתשיטת
 ~יי''ש. ראיתי שוב בד"ה קלז כלל המ"םמ~רכת

~~~~~~~
 סימן א' מהדורא תורה דברי קבלתי

 לומר אפשר דאי ר"ל א"כ בדרך ~אמר ושםקי"ז
 דהוה פטורות ~שים יהא דא"כ צדקה לתת איןדב~לה

מ"~
 לקיים צ~ך ו~"כ להאמר ~יתן לא וזה שהז"ג

 ודו''ק. וכו' ~תן צורך שאין רק ב~לה גם צדקהמצות

~~~~
 בברכה. ואסיים למילי ק~צי אתן

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
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 מכת~ך קבלתי היום הן מאהבה'~~~~~~~~
 שו"ת ספרי ~ל ~אות וה~רות ~תורה וגדוש מלאהיקר

ד~~
 קאמר. שפיר ומשה מד~~ך' ו~ה~תי ח"ו' שלום

 א~י כי מאהבה' בתשובה מיד לבוא~~~~~
 ~ל ש~~רתרואה

 ספ~
 ראשית ה~ה. ואחת ה~ה אחת

 כאשר חוו"ד ששאלת~ל
 תס~

 או~גארן' למ~~ת אי"ה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 לחזור שיתחזקו העם ולעורר לדרוש אותך יכבדוואם
 אם והיראה' התורה בדרך הקדושים אבותינו דרךעל
 אונגארן בלשון להם לדרושתוכל

~ 
 אינם דרובא רובא

 ומקוה יידיש' בלשון כללמבינים
~ 

 מהדרשה יצמח
 לחזור הדרשה יפעל אם ואפילו התעוררותאיזה

 נפש המקיים חכז"ל אמרו הלא מישראל' אחדבתשובה
 מתיירא אמנם מלא' עולם קיים כאלו מישראלאחד

מפ~
 אונגארן במדינת כבר שיצא האיסור

 עכו"ם בלשון לדרוש דאין ארצות' משאר וגםישראל מגדו~
 מישראל ה' יראי בו שמדב~ם הנהוג יידיש בלשוןרק
 כלום' יפעל ולא כלל יבינו לא יידיש תדרושאם

עכתו"ד.

~~~
 ח"ו דב"ש בתשובה המלצתי שכבר אף

 חשוב מוסד לטובת ענג~ש בלשון בשבת אפיללעשות
 הדורשים במקום ידרוש לארק

 לפ~
 וכו' ארוה''ק

 במדינתינו ממש בניד"דמ''מ
~ 

 האיסור' יצא שם
 לפרוץ אין לענ"ד דרשה' לדרוש ממש המדוברוכאן
 בלשון רק אחרת בלשון או הגר בלשון שם ולדרושגדר
יידיש.

 כבר זה בתשובה לך שכתבתי כמו~~~~~

חות~
 למעשה הלכה עשה מעדע~ן הצ~ק הגאון

 ~עיין חגם ביום עדע~ן ב' לדרוש צריכין היוכאשר
 ע"י בקרוב' זה לאור שיצא מהרי"א פרקאבהקדמת
 תראה ושם מעדע~ן' הגאון חותני של בנו היקר~סי

 לשמוע עכו"ם הפ~צי באו כאשר זה~' אודותבהקדמה

 ואחר יידיש' בלשון לדרוש הקדוש פיו פתח אזהדרשה'
 ומפרש הקהלה של הסעקרעטאר הלךהדרשה
 הברכות וכל הדרשה כל את אונגאריש בלשוןלהפריצים
 אותן בירךאשר

 חות~
 מאוד והוטב ז''ל' הגאון

 עיי"ש. וכו'בעי~הם

 כ~ יידיש' בלשון להעם ידרוש כאן נמי~~~
 שלא

 לדרשת אתה' כמו ארטאדאקסי של הרב דרשותיחלפו
 יקראו אונגאריש' בלשון ידרוש אם כי הנעלויג'הרב
 רק ידרוש והוא הנעלוי~' הרב את לדרושאח"כ

 ודו"ק שוים הרב~ם דכל העם ויסברואונגאריש'

 יעמוד הדרשה ואחר לשונם' שינו שלא לקייםהיטיב
 הארון אצל ~לאבביהמ"ד

 הקודש~
 המדבר איש

 בלשון הדרשה תוכן העם לכל ויפרש ויידישאונגאריש
 ויוכל שם העולם ~כל יתנו הדרשה ואחראונגאריש'
להיות

~ 
 קאפ"י בהשי"ת' לדבק שרו~ם העם לשאר

 בלשון מלדרוש יותר בלבם ~כנס הדרשה' תוכןשל
 לדבר ללמוד שיתאמצו יגרום זה כי ועודאונגאריש'
 יי~ש.בלשון

~~~~
 איזה לפני כי לכאן' השייך בזה אודיעך

 קבלת לו ועשו מפעסט' החדש הרב לכאן באשבועות
 ש~ט"א' מבאבעוו אדמו"ר כ"ק של בביתופ~ם
 שם' שהיו הזק~ם הרב~ם בין להיות ג"כ אותיוקראו
 ג"כ אותי ובקשו ש~ט"א' מבאבעוו הגה"צובראשם
 האסיפה' של תכ~תו ולכבוד מפעסט הרב לכבודלדבר
 הפשטיות הכוונה מהו לפרש אמרתי הדבריםובתוך
 משה"' של גרונו מתוך מדברת "שכינה השגתי'לפי
 דיש צ"ח סימן או''ח בש"ע המובא הכוונה מהווכן
 באיזה הגשמיות' להתפשטות שי~ע עד בתפלהלכוון
 בפשטות כוונתו ומה זו' למדריגה לבא נוכלאופן

לענ"ד.

 בסידור נהורא בכתר שפירש מה~~~~~~
 ה' עם כמו ה' את דוד ויברך הקרא עלבאר~טשוב
 ~ורש דאם שם' ואמרתי גרונו' מתוך מדברתששכינה
 זה וכדומה כבוד למען או כסף למעןדורש

 ע~~
 או שמים כבוד להרבות הדורש כוונת אם אבלגשמיות'
 הקדושים אבותינו לדרך בחזרה שילכו העםלעורר
 מדברת שכינה נקרא זה וכו' והיראה התורהבדרך
 לכבוד ולא הק' השכינה לכבוד שמדבר גרונו'מתוך
עצמו.

~~~
 בעד יתפלל שלא התפלה בכוונת ג"כ הבחינה

 זה שמים' וביראת בתורה שיעלה רק וכו' וכבודכסף

מק~
 בתפלה לכוון שלא הגשמיות התפשטות

 ע~~
 הבקשה ואחר גשמיות'וצורכי

 השי"ת בודאי רוח~
 יהיב חיי ~היב מאן כי גשמיות' השפעה לוישפיע

מזו~
 והדרשה התפלה עיקר אבל היטיב. ודו"ק ג"כ
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 מדברת ש~נה נקרא וזה השכינה' כבוד להרבותיהי'
 נכון. כנ"ל גרונומתוך

~~~
 קדמונינו שאסרו העמים בלשון ידרוש

 יזכה ~א בודאי והצ~קים'הגאונים
~ 

 מדברת ש~נה
 יי~ש בלשון שידרוש נכון לדעתי לכן גרונו'מתוך
 יוכל וכדומה לכבודו שיתאספו השלחנות ובאחתדוקא'
 לא אבל אונגאריש' בלשון אתם ולדבר להםלהסביר
 הדרשה.במקום

~~~
 נתפרש

 דב~
 למלאך דומה הרב אם חז"ל

 חז"ל שאמרו כמו העמים בלשון מדבר שאינו ר"לה'
 ~דף שבת עיין הארמי' לשון מבינים המלא~םדאין
י"ב

 ע"ב~
 ל"ג ~דף סוטה עיין מגבריאל חוץ

 ע"ב~
 בא

 אם זה ולפי ~וסף. לשונות שבעים ולמדוגבריאל
 אז האומות בלשון דורש שאינו למלאך דומההרב
 אלא לאו ואם דבריו' ויתקבל מפיהו' יבקשותורה
 לשמוע צרי~ן ואין תורה זה אין העמים בלשוןדורש
א~ו.

~~~
 בלשון דרשה ~ם לדרוש אין בודאי לענ''ד

 העתק יעשה וגם דבריו' יפרש אחד רקהעמים'
 העתק השומעים לכל ויתן העמים מלשוןמהדרשה

 ולעורר להסבירם בעצמו יכול מסיבה ובשעתמהדרשה'
 ודו"ק.אותם

~~
 להד~ש

~ 
 לחפש השואל' כוונת כאן היה לא

 ~ העמים' בלשון הכנסת בבית לדרושהיתר
 הוא

 בחדר סתם רק העמים' בלשון לדרוש נגדמהלוחמים
 בלשון רק מבינים שאינם אנשים שמתאספיםגדול

 כמו שמבינים בלשון לעוררם מותר בודאיאונגאריש
 ודו"ק. מתורגמ~ן' הגמרא בזמןשהיה

~~
 בעל מהגה''ק תורה דברי מספר שהבאת

 נשים אם שם שחקר ז"ל ממונקאטש אלעזרמנחת

 פ''ח ~פאה הירושלמי דלפי ~ון בצדקה'חייבות
 הוה א"כ דינים' שמעורר ב~לה צדקה ~תןאין ה''ח~

 הס' תח"י אין ~לע"ע פטורות' הנשים ויהיומעשהז"ג
 תורה~.דברי

~~~~
 במצות הנשים ולחייב חקירתו ~ישב יש

 ט"ז ~דף בחגיגה אבן הטורי שמחדש מה לפיצדקה'

ע"ב~
 ישראל בנות ולא סומ~ם ישראל בני בד"ה
 גרמא שהזמן עשה מצות הוה דלאסומכות'

 מצותה בטלה הזמן' כשעבר בע~ן הזמן'כשקבוע א~

 רק אם אבללגמרי'
 ח~~

 בסמיכה' כמו מפסקת
 היום וכשיאיר לסמיכה ראויה אינהד~לה
 לא אתמול' חייב שהיה סמיכה של המצוההדרה
 בכל הדין הוא גרמא. שהזמן עשה מצותהוה

 בחלק תנינא מהדורא דב''ש שו''ת ו~יןהמצות'
 סימן גרמא שהזמן עשה מצות בסוגיא שלום ידהנקרא
כ"ו.

~~~~
 ד~לה נימא אי דאף דצדקה' עשה במצות

 המצוה חזרה היום' כשהאיר מ"מ צדקה' זמןאין
 המצוה נתבטל ולאלמקומה

 כל~
 שהז"ג מ"ע ל''ח

 כנ''ל. בצדקה חייבות הנשיםוממילא

~~~~~
 פי על בצדקה' חייבין יהו דנשים טעם

 ל"ד ~דף בקידושין ז"ל חכמינודברי
 ע"א~

 דרצה
 אצל דכתיב הגמרא פריך ממזוזה נשים לפטורהגמרא
 אטו ימיכם' ירבו למעןמזוזה

 לא נשי חיי ב~ גב~

 כן אם חיי'ב~
 ~ב"ב אמרו בצדקה' לומר יש נמי ה~

 י'דף
 ע"ב~

 אמרו וכן משונה' ממיתה מצלת צדקה
 ע"י זו~ם טובים דברים כמה ועוד ממות' תצילצדקה
 אטו לומר וישצדקה'

 ממיתה ולהנצל חיי בעי גב~
 לא נשי וכדומה' וממותמשונה

 ולה~ חיי' ב~
 אין

 שהזמן עשה מצות הוה אי אפילו מצדקה' נשיםלפטור
גרמא

 ודו"~
 כנ"ל.
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~~~~
 של התו~ות לסדר ועוסק עומד שהוא

 וכל מבין פני שו"ת בעלהגאון
 רב~

 אויוואראש עיר

כ~
 האיך שלפ~נו הדור את אחרון ודור הב~ם שידעו

 ~לך מהן ללמוד כדי בתורה עסקו והאיך גדו~םעשו
 אצל שמ~נו כמו להם תועלת יהיה וזהבדר~הם
 ביתו ואת ב~ו את יצוה אשר למען ע''ה אבינואברהם
 התולדות לכתוב סופרים כמה עשו וכןאח~ו

 הדורות לטובת הקודמים דורות צדיקיוההתנהגות
 והיראה. התורה בדרך התנהגות מהם וילמדואחרו~ם
אבל

~ 
 גדולה ובהוצאות יתירות בטרחות עולה הכל

 ההדפסה להוצאות לסייע יוכל אם השאלה עלתהלכן
 מממונם. ולהפריש ~תן נוה~ם שהרבה מעשרממעות

~~~
 כמ"ש מעשר מהמעות להתיר קשה זה

 סימן יו"ד הרמ"א בשם מ"א בסימן שבע בארבספר
 להוציא רשאי שאינו ר"ה הלכות ובמהרי"לרמ"ט
 ולא ~מוד בשכר לא למצוה רק דבר לשוםהמעשר
 ב~ו ללמד בין חיוב ע~ו ממילא דמוטל ספ~םלקנות
 חייב דבזה"ז בהל"ק הרא"ש כמ"ש ספ~ם לקנותוכן

 מי ע"כ ופירושיהם הגמרא ~דע כדי ספריםלקנות
 לקנותם חייב שהוא ~ון צדקה מקרי לא ספריםשקונה
 מעשר' ~תן לנהוג שמתחיל דבשעה נכון היותראבל
 מצוה ע~ן לכל ממנו לחלק יכול דברצונו להתנותטוב
 עיי"ש י' אות רמ"ט סימן ביו"דכמ"ש

 בבר~
 יוסף

 כספים מעשר ליתן מנהג בתחילות להתנות הנכוןוהיה
 מהמעשר ~תן יוכל אז מצוה לדבר כרצונו בהםשיעשה
 יוכל כלל בתחילה הותנה לא ואם למצוה.שברצונו
 אם לכן שעתא' ~ה דחיקא אם בפרט הנדרלהתיר
 מעשר בהלכות לנהוג לו וקשה מעשר ~תן התנהגכבר

 ולהבא דמכאן ויתנה לו ~תירו אנשים לג' ילךכספים
 מעשר המעות על בפרט כרצונו' מעשר מהמעותיתן
 בע~ן כרצונו מהם שיתן להתנות יוכל עוד הפריששלא
 שורק בנטע ועיין העבר' על לו שיתירו וטובמצוה'
 ואין צ"ד' סימןחיו"ד

~ 
 יותר' בזה להטריח פנאי

 פ"ה סימן י' בחלק יצחק מנחת בשו"ת באריכותועיין
 להדפסת לסייע רוצים אם לכן עיי"ש'ובשא"מ
 להוסיף נכון וכדומה באויוואראש הגאו~םהתולדות
 נתינת של הנדר ויתיר להלכה תשובות מכמהכת"י

 כרצונו מעשר ~תן ע~ו לקבל מחדש ויתחילהמעשר
 תולדות לספר גם מהמעות לסייע יוכל ואז מצוהלשם
 לבושי שו"ת עיין להלכה תשובות כמה שידפסבפרט

מרד~
 ודו"ק. ב' אות קע"ט סימן חיו"ד
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 בביאתי עורר אשר ע"ד מאהבה'~~~~~~'~
 ווי~ש~ץ מנכדי וכלה חתן משמחת העל"ט' בשבועעמו

 בין התנאים בנוסח שכותבין מה מאה"ל' חתןהנקרא
 ~ו ולא מ~ו ~ה לא יע~מו ואל יבריחו "ואל וכלה'חתן
 מה כל הלא בשוה' שוה בנכסיהון ישלטו רק וכו'מ~ה

 לו אמרתי ומיד בעלה' קנה אשהשקנתה
~ 

 כבר
 קפ''א' סימן ח"ג טטו"ד בשו"ת והוא מ~הכתבתי
וש"נ

~ 
 יש דנשים מזה ראי' להביא רצה שם השואל

 צדקה ~תן רשותלהם
 ב~ה''~

 כתבו כי בעלה ממעות
 דחה והטטו"ד בשוה' שוה בנכסיהון וישלטובהתנאים
ראייתו

~ 
 שופרא הוא בתנאים' שכתבו הלשון ~ה

 היה ולא תנאי' דרך ולא לבד ברכה ולשוןדשטרא'
 במהרי"ק מצא המהרש"ם ובאמת כן' לומר לונראה
 לשון בהתנאים שכתבו במקום דעתו דנראה נ"~'שורש
 ממילא גמור' תנאי הוה בשוה' שוה ביניהםוישלטו
 וכדומה צדקה ~תן לאשה רשות ישלפי''ז

~ 
 כתבו כן

בהתנאים.

~~~~~
 ~תן יכולה אשה אם נלמד התנאים דמלשון

 כאן מאוד ש~ח הוא וזה שרוצית. כמהצדקה
 ומפ~~ם לפארדע"ס הול~ם שהנשיםבאמעריקא

 שלא כדי להיתר הע~ן קצת לברר נכון לצדקה'מעות
 בגדר נות~ם שהנשים המעותיהא

 ג~~
 הבא ומצוה

בעבירה.

~'~~~
 כתב ד'' סעיף צדקה הלכות יו"ד

הגמרא ~מדב~
 ב"ק~

 מהנשים' צדקה מקב~ן אין צדקה גבאי
 הראב"ן בשם יש"ש בשם הביא אברהם ידובהגהות
 משום מרובה דבר אפי' הנשים' מן מקב~ןדהאידנא
 של מעות לה כשיש ובפרט עיי"ש. ו~תן ~שאדר~לות
 מעות לה שיש או שבוע שכר ומקבלת כשעובדתעצמה'
 העבודה על מאכונג ווידערגוט בתורתשקבלה

 יצחק מנחת שו''ת עי' לעצמה לה שייך ~הבדייטשלאנד
 רמ"ח' בסימן י"ב ס~ף ערוה"ש וראהמשכ"ב'
 הרשב"א בשם המשל"מ דעת במסחר' העוסקתבאשה
 מה אמ~נן לא המהרי"ט' וכן מאישות'בפכ"א
 מ"מ כן' קיי"ל דלא אף בעלה' קנה אשהשקנתה
 לס~ף' לומר ויש ע"~' לסמוך יש אפשר צדקהלע~ן
 דאשה מ~ו~ה גבי קידושין בגמרא ח~"ל שאמרוכמו
 ואטו חיים' מביא דמזוזה מזוזה' לקבוע חייבתג"כ
 צדקה גבי י"ל ה"נ חיי' בעי לא ונשי חיי בעיגברא
 דברים' ולהרבה לרפואות וסגולה המות' מןשמציל
 חי'' בעי לא נשי אטו סברא מהאי ~תן לאשהמותר
 לנשייכו אוקירו נ"ט ב''מ הגמרא לפי לומר ישועוד
 שתתן דע"י בפ~ו' שלא לאדם וז~ן שתתעשרו'בשביל
 עשר חז"ל דרשו וגם ובבא' ב~ה בעלה י~כהצדקה
 שהולכת הבעל שידע אחר מכש"כ שתתעשר'בשביל

 ש"מ מדשתק לה' מוחה ואינו שבוע' בכללהאפרדע"ס
 ולא לה. למחות אח"כ יכול לא לכן בנתינתה' ~'ד~חא
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~ ~ ~ ~

 שנותנת אף גזלחשוב
 ב~

 בשו''ת ועי' בעלה' י~עת
 מותר חולה' האשה דאם ע"ט סימן ח"ד מל~אלדברי
 לא נשי אטו לעיל כמ"ש שתתרפא' צדקה לפזרלה

 ב~
 דמש"כ מהרש"ם בשו"ת מש"כ לפי ובפרטחיי'

 דמהבכתובה
 שכת~

 שוה בנכסיהן וישלטו בתנאים לה

 יש ממילא מהרי"ח' בשם כמ"ש גמור תנאי הואבשוה'
 בנכסי כשמתעסקת בפרט הפוסקים לשיטת ראי'משם
 כתב ס''ב סי' חו"מ וברמ"א לפרנסתו' ומושיעבעלה
 ועיי"ש בעלה בנכסי ונותנת נושאת אשהדסתם
 בזה"ז א"כ לזה הס~מו והנתיבות ובאו"תבסמ''ע
 בספר בקצש"ע ועי' בעלה. בנכסי כעוסקתחשיבות
 ודו"ק. שם בק"א סק"ב ל''ד סי' המצ"בשערים

~~~
 צדקה מין איזה ולחלק זה' בע~ן להאריך

 לחלקיכולה
 ב~

 ~תן נדרה אם כגון בעלה רשות
 הנדר לקיים חיוב ע~' מוטל שנתרפאת ואחרצדקה'
 מבעלה' רשות צריכה ואין הבית הוצאת בכלל זההרי
 ח"ג פע~ם רב ושו"ת קנ"ה יו"ד חת"ס שו"תעי'
 לפי להע~ים תתן שלא למחות לבעל אין וכןס"ד.

 שו"ת עי' בהרחבה' פרנסה להם שיש ר"למעמדה
 וכ"ד ז' סימן מינץ ובמהר"ם ל"ה סי' ח''אמהרש''ם
 וכן ז' אות י"ז סימן שבעה ונחלת ע"א סימןהב"ש
 הי' לא הש"ס דבזמן מפרשים בשם מובאראיתי
 בשוה שוה בנכסיהן ישלטו בהתנאיםכותבים

 לה~

 משמע בעלה. קנתה אשה שקנתה מה כלבוודאי
 תנאי דהוא לחוש יש בהתנאים. זאת שכותביןבזה"ז
 ~תן לאשה להתיר התנאי על קצת לסמוך וישגמור
ודו"ק.

~~~
 זה בהתנאים שכותבין מה להיפך גם לומר

 להשידוך שתתרצה בשוה שוה בנכסיהן וישלטוהלשון
 כנ"ל בעלה על לחבבה כדי שעושין כמ''פ שמצינוכמו

 קנתה אשה שקנתה מה כל בתנאים יכתבו שאםלהיפך'
 ודו"ק. להשידוך תתרצה לאבעלה

 נכסים ויש בעוה"ז נכסים יש הכוונה~~~~
 שרה הרבנית הצ~קת נפטרה וכאשרבעוה''ב'

 תדאוג שאל ישעי'לע ר' הה"צ לה אמרמקערעסטיר

~
 ש~ך וחצי להבעל שייך חצי ביחד שנעשו המצות מכל
 דהכל לומר שייך ולא לתרויהו שייך נכסים וזהלהאשה
 חצי שייך הללו דמהנכסים לומר יש ושפיר להבעל'שייך

להאשה
 וח~

 זצ"ל ישעי'לע ר' לה אמר ולכן להבעל
 מהמצות שחצי' הבא מעולם מורא לה תהי'שאל

 בס"ד. ~חא והכל להבעל וח~ה לך שייך ביחדשעשינו

~~~~ו
~~~~~~ 

~~~
~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~ 

~ו~
~~ 

~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ 
 ~~~ו~

 ~~~~ו ~~~~~ ~~
 ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ו~~~ ~~~~~

 שנכתב כתובה אודות שאלתו עם מכתבו~~~~~
 אחדעד

 ב~
 הוא אם לבד' שמו רק אביו שם

 הה"צ אתושאל כש~
 ש~ט~א האראוויץ צבי ר~

 הוראה' מורי שישאל לו ואמר מספינקאאדמו"ר ~זצ"ל~
והיות

~ 
 מאוד' טרוד והייתי התשובה ימי הי' אז

 ~ ראיתי כיבפרט
 והכתובה נחוץ אינו השאלה

 דאסור אתר על להשיב מוכרח היי~י דבלא"הכשר'
 ועתה אחת' שעה אפילו כתובה בלאלשהות

~ 
 עברו

 שנראה מה לו להשיב באתי הנוראיםימי
~ 

 להלכה
בזה.
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 כתבו י''א סעיף ק"ל סימן אה"ע בש"ע
 כגון אביו ושם שמו לכתוב צריך העד כשחותםוז"ל
 אביו שם כתב ולא עד יוסף כתב עד' יעקב בןיוסף
 כשר. דהכתובה ברור לכאורה הרי כשר'יעקב

 או~~~~~
 בכתיבת מיירי באה"ע דשם לחלק יש

 דס"ל דלר"אהגט'
 ע~

 צרי~ן אין א"כ כרתי' מסירה
 עדים לחתום תיקן ר"ג רק הדין' מן לחתום כללעדים
 במשנה ע"א פ"ו דף ~טין בש"ס כמבואר הגטעל
 שאין א~עזר' לר' כשר ע~ם ע~ו ואין ידו בכתבכתב

 אלא חותמיםהעדים
 מפ~

 שם ועיין העולם' תיקון
 דלכתחילה רל"ב סימן תה"ד בשם שהביא סק''אבב"ש
 מאיר לר' גם כשר שיהא הגט את לכתובצריכין

 מצד הגט על העדים לחתום וצ~כים כרתי'חתימה דע~
הדין.

~~~~~~
 צריכין לר"מ רק מסירה עדי שם יש

 רק הוא עדים דחתימת ו~ון חתימה' עדי גםלהיות
 אפשר שאת'~תר

 לה~
 לעד' אביו שם כתב כשלא כשר

 חשוב דבלא"ה הע~ם הוא דעיקר בכתובה אפשראבל
 בעלמא'כנייר

 או~
 יוסף רק כתב כשלא להחמיר יש

 עד. יעקב בן יוסף כתב ולאעד

~~~
 שהביא ב' סימן שבעה נחלת בשו"ת ראיתי

 דעל עדים בין מחלק ואינו השטרות בכל דכשר זהדין
הגט

 ובי~
 השטרות בכל דכשר הכתובה' על עדים

 א~

 הרמ"א דברי ג''כ והביא ב~עבד' אביו שם כתבשלא
 כתב אם דסגי מאחר תה"ד בשם ק"ל סימןבאה"ע
 אם לכן למיכתב' צריך אין יעקב בן א''כ עד'יוסף
 כתב כשלא והה"ד לפסול אין אביו בשם שינה אוטעה
 לגט כתובה בין לחלק דאין ומשמע אביו' שםכלל
 שם שכתב לזה' חיזוק איזה להוסיף ויש כשר.בכ"מ
 דב~ם בהרבה בגט דמחמיריןבנח"ש

~ 
 להחמיר יש

 ולא שמו רק כתב כשלא מכשיר ואפי"ה עיי"ש'בגט
 כשלא בדיעבד להכשיר ~ש בכתובה כ"ש אביו'שם
 אביו. שםכתב

~~~~
 שלו הכתובה על להעיר יש

 עו~
 מש"כ לפי

 ב"י ~בשם סי"א ק"ל בסימן שםהרמ"א
 שנזהרין דבר בכל העדים בחתימת נזהריןדלכתחילה הקונטרס~

 מוקף דב~נן הן תמה כתיבה דבעינן הן הגט'בכתיבת

גוי~
 כאחת שמו חתם הראשון דהעד ראיתי ולפי"ז

 לפי אבל תמה כתיבה ואינו שמו כמעט ניכרואינו
 אותיות בכל והה"ד בזה ~זהר יש לכתחילה דוקאהנ"ל

 וא"צ כשר ב~עבד אבל תמה' כתיבה שיהיההכתובה
 כשהיה אביו תואר לכתוב אין וכן שנית' כתובהלכתוב
 ודו"ק. יעקב בן יוסף סתם רק לכתוב אלא רב'אביו
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~~~~~~~~
 בעד המחאה קבלתי מאהבה'

 שאלתו על חוו"ד לו להשיב בקצרה באתי~~~~ ספ~
 ברכה החופה אצל ברכות השבע באמצע שכחו באם בתודה. ח"ו שלום דברישו''ת
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 ששכח' הברכה יברך אם הסעודה בתוך ונזכראחת'
 עכ''ד. יברך לא או הסעודה בתוךלבדו'

~~~
 שכח' ברכה איזה לברר יש מתחילה

 האיך תשמח' שמח או תשיש שוש שכח אםדלכאורה
 פותחת אינה הלא הסעודה' באמצע זו ברכהיאמרו

 ח' ~דף כתובות תוס' ועי'בברוך'
 ע''א~

 שהכל' בד''ה
 אינו תשמח שמח וברכת תשיש שוש ברכתדלהכי
 אשר של ארוכה לברכה דסמוכה משום בברוך'פותחת
 כאן גם היה כאלו בזה ויוצא בצלמו' האדם אתיצר

 בין גדול הפסק יש שכבר כאן וא''כ בברוך'פותחות
 בתוך כבר שהוא ~ון יצר' אשר של הברכהתחילת
 ולא יצר אשר לברכת שייך אינוהסעודה

 מה~
 הברכה

 תיכף מ''ב' דף ברכות ו~' החופה' בתוך שברךארוכה
 בעי. ממש דסמיכה משמע וכו' שחיטהלסמיכה

~~~~~
 לומר מתחילה ברכה בלא להתחיל יכול אינו

 סימן או''ח בש''ע ברמ"א ועיין וכדומה' תשיששוש
 התקשרות שיהא כדי בוא''ו נא והערב לומר ~שמ''ו

 לעסוק הברכהלתחילת
 הברכה ויהא תורה' בדב~

 הברכהכתחילת
~ 

 דאינו משמע נא' והערב לברכת
 בנתיים' הפסיק אם לעסוק' של ראשונה בברכהחשוב
 הוה בודאי הסעודה באמצע שנזכר ב~ד''ד כאןוא''כ
 יכול ואינו בברוך' הברכה תחילת כאן ואין גדולהפסק
 באמצע תשמח שמח או תשיש שוש ברכתלומר

 שפותח ברכות מהשבע אחד שכח אם ואפילוהסעודה'

 דיוכל יברך לא ג''כ לכבודו' ברא שהכל כגוןבברוך'
 המזון. ברכת אחר שמבר~ן ברכות בהשבעלצאת

~~~
 החופה' אצל הברכות שגמר אחר נזכר אם

ונזכר
~ 

 קודם מיד הברכה לומר יש אחת' ברכה שכחו
 סמוך חשוב דזה ראשית מכמ''ט' למז''ט הכוסששברו
 ברכה' כתחילת החופה' בתוך שבירך הברכותוחשוב
 אסורה ברכה בלא כלה במשנה איתא הלאש~ת

 ופ~~לבעלה'
 ברכה' בלא כלה הפירוש מהו הראשו~ם

 ס''ל ותוס'לרש''י
 ממש ברכות על דקאי כהמרד~

 וי''א כנדה' ממש ו~נה מעכבין ברכותהשבע
דבדיעבד

 מה~
 ברכות ולהרמב''ם ברכות' בלא החופה

 בלא היינו ברכה בלא כלה במשנה והפשט מעכבותאין
 חופה' ברכה' המשנה וקראו כנדה' אסורהחופה

 שמואל בית ~' וכו' קע''ב מהרא''י בפסקיכמ''ש
 חסר אם וא''כ באריכות. סק''א באה''ע נ''הסימן
 ולהמרד~ החופה' אצל מהברכותאחת

 הברכות

 כנהוג החופה אחר להתייחד לה אסור א''כמעכבות'
 נ''ה בסימן שם הרמ''א כמ''ש מהברכות' דחסרכיון

 אינם ד~''ז החופה תחת ברכות שבע מבר~ןולכן
 ברכה לברך שכח אם לכן שם' ודו''ק להתייחדאסורים
 אחר מיד ולברך לתקן בידו יש החופה' בתוךאחת

 החופה' גמר אחר בדב~ם שהפסיק קודםהחופה'
 לכתחילה. בפרט יחוד איסור ספק כאןדיש

~~~~
 לא והברכות לבד החופה די להרמב''ם

 הנ''ל בב''ש ועיי''ש הרמב"ם דעת כנ''למעכבת
 בלא''ה אז סעודה' באמצע הפסיק אם אבלסק''א.
 השבע על לסמוך יש החופה' אחר עמה נתייחדכבר
 חשש דיש בפרט המזון' ברכת אחר שיברכוברכות
 ו~ מתחילה' ברוך בלאלברך

 דיהא ברכה' ספק חשש
 אחר מיד משא''כ ברהמ''ז' שאחר ברכות בז'יוצא

 יברך לכן ברכות' ז' בלא יחוד איסור חשש ישהחופה
 בשו''ת ועיין כנ''ל. החופה אחרמיד

 דב~
 ח''ה שלום

 ודו''ק. ע~ן באותו לע~ן מע~ן קצ''בסימן

~~~~~
 ונכנסה אירסה שכתב ס''א סימן סוף בב''י

 גמורה' כנשואה ה''ה חת~ם' ברכת בירך ולאלחופה
 בלא דכלה איתא הא שם הגהות בחידושי ע''זוהקשה
 דהיא הב''י פסק והאיך כנדה' לבעלה אסורהברכה
 צ''ל וע''כ עליה' לבא דיכול משמע גמורהכנשואה
 ס''ב' בסימן סק''א שם בב''ש המו~א כהרמב''םדס''ל
 אינם הברכות אבל חופה בלא היינו ברכה בלאדכוונה
 מעכבת. אינם דבדיעבד שם הב''ש מסיים וכןמעכבות'

~~~~~
 ברכה ששכח הז~ר דאם לענ''ד מזה לנו

 הפסק בלא החופה גמר אחר מיד ונזכר החופהבתוך
 שאחר יחוד איסור מחשש החופה אחר יברךבנתיים
 הפסק ~ש הסעודה באמצע רק נזכר אם אבלהחופה'
 ברה''מ. שאחר הברכות על יסמוך וכו'גדול

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
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 אגרתו כעת קבלתי מאהבה'~~~~~~~~
 נפרץ שיהא תורה בני הני על מאוד ואתפלאהנכבד'
 אחר שהכלה דאורייתא' לאיסור הנוגע כזו קלותבהם

 לכן ר''ל' שער וב~לוי ראש בפריעת תלךהחופה'
 הדור' מגאוני התחזקות מכתבי ב~דו יש דכבראע''ג
 לחזקו ההדיוט א~ באתי לקרא ועוד ~ודאמ''מ
 דעת את לעורר ובמכתבים קורא בקול לצאתלאמצו

 מבואר כבר כי אבותיה''ק' בדרך להתנהגהמתפרצים'
 אין כמעט ~לכה זו. פרצה גורם צרות כמהבספה''ק
 ~ להוסיףמה

 דעת הביא נ''י כמע''ה גם
 ו~ בזה'הפוסקים גדו~

 משטראסבורג הגאון של במכתב
 יש ומה בזה' היטב מעוררוש~ט''א

~ 
 להוסיף.

 עם כשמרקדין נוה~ם יראים אנשי~~~~~~

 קצת וציינתי ראשה' רק לא הכלה פני מכסיןהכלה'
 תשמ''ט בשנת שהוצאתי שלום ברכת בספרי לזהמקור
 סי' עיי''ש התורה. כל ועל ונישואין אירוסין עניניעל
 בקיצו~ל"ד'

 נוה~ן ~ש ועי' שם וז''ל שם' התשובות
 פנילכסות

 הכ~
 מהוגנים שאינם אנשים יסתכלו שלא

 לכסות נוה~ן דיש י''ח סי' בשאר''י ועי' הכלה'בפני
 עיה''ר' משום וי''א משתה ימי שבעת כל הכלהפני
 המטעמים. בספרועי'

~~~~~~
 קודם רב זמן מארסין שהי' בזמן

 עוד ילכו שלא מחמירין ישהחופה'
 כ''ש שער' ב~ל~

 איש ואשת כנשואה ה~עות לכל שהיא החופה'אחר
~מורה.

~~~~
 דינים באסיפת ד' מערכת בשד''ח עיין

 אחרונים איזה ג''כ והביא בזה בא~כות א'סימן
 החופה אחר בחדר ללכת המקי~ם ~ישבשרוצים

 מהר''י בשם השיב די בספר ג''כ ו~י''ש וכו'שער ב~ל~
 בעלה על לחבבה כדי אפשר שכתב הטו''ז אחיהלוי

 אחר שער ב~לוי ללכת היתר שום נשאר לאלמעשה ולהל~ שער' ב~לוי לבעלה החופה אחר ללכתהנהיגו
 היחוד אחר בעלה מבית שבא אחר וכ''שהחופה'
 להגדיר וצריכין באחרונים היתר שום נמצא לאבודאי
 ללכת גופא דאו' מהאיסור חוץ כן' יעשושלא

הנישואין אח~
 שיביטו הסתכלות' איסור גורם שער' ב~ל~

 ודו''ק. וכו' וכו' הכלה עלהאנשים

~~~
 ~ להאריך כדאי

 ידוע דבר זה
~ 

 אחר מיד
 ללכת לה אסור ה~ן מן שנשאה אחרהחופה

 לא. וכלל כללשער ב~ל~

~~~~~~
 צדק~ות נשים של ישראל בנות קדושת

 אמהות דרך ועל התוה''ק דרך על בנותיהםהמחנכים
 בב''א. ש~מה בישועה נושעהקדושות

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~ 

~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 
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 ו~~~ ~~~~~~~ ~~~ו~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~ ~~ו~~~ ~~~ו~~ו~~~

 ~~~~וו~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ו~~

~~~
 האומר בקצירת רק ואבוא ~כתבו קבלתי

 שיעלה מה בסתם רק אבל דבריו עללהשיב
 ולא בי~

 מ~ש זהבענין
~ 

 כתיב. אחיכם בין שמוע

~~
 בד"ת שפסק מחמת דיין להזמין יכו~ם אם

 תרע"ט אות סנהדרין ~המרדכי והביאביחיד'
 לעמוד ירצה לא דיין ~ שמעתי לא באמת שיכולוהשיב
לד"ת.

~~~
 דיין. להיות יוכל לא בדינא מ~ון מי~'דמפקינן דיי~ כל נ"ח דף ב''ב בג~רא חז"ל אמרו

 יכו~ם האיך לדין להזמינו יכו~ם אין אםלכאורה
 את להז~ין דיכולים ראיה וע"כ ממונו ממנוליפקע
 יכול אינו הקטן דדוקא הביא ש"י ובערך ל~ן.הדיין
 שלשה של בי''ד אבל לדין מלבא הגדול הדיין אתלכוף
 הג' כל אם בפרט לדין הקטן את גם לקרואיכו~ם
 הקטן. את גם להזמין יכו~ם גדולביחד

~~~~~
 דיכו~ם קס"ב סימן חחו"מ חת"ס בשו"ת

 חו"מ הפוסקים קובץ בספר אריכות ועייןלהזמינו
 ועיין מהדיין גדול כשאחד בפרט בזה. מש"כ ו'סי~ן

 שילך נחמן לרב הונא רב שאמר מה ד"עבקידושין
 בפרט מר"י גדול נחמן דרב אע"ג ר"י לפנילד"ת

 שפסק. הדין את רק לא גופא הדיין אתכשתובע

 הנתבע אם דפה הרב~ם מהתאחדות~~~~~
 נותנים אחר לבי"ד רק רוצה שאינו הד"תמדחיק
 ב"ד לבחור ברירה לו יש אז בי"ד מקומות ג'להנתבע

 לדחות יכול אינו ואח"כ רשות לו שנתנו~המקומות
 באחד לבא חייב רק אחר בב"ד רוצה כיהד"ת

 ואם מהם' לאחד ~לך לבחור לו שנתנומהמקומות
 והבן. הד"ת לדחוק רק שרוצה סימן זה בוחראינו

~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~ 

~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~~ 

~~
 ~ געלדט שליסעל ענין

 ב~
 היות בצער ששרוים אנשים מכמה~~~~~~~ דירה שכר ענין

 ~גבוה
 ג~

 בבית ויושב הזקנים הרבנים בין אני בעהי"ת כי בדירת הדרים שעושים העוולות ענין
 חמ~ה על עתה לעת בתים הבעלי דעת לעורר הוראה' ~פראזשעק''ס
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 מעשיהם יתק~ו אולי האיסור' ולברר גדולים'ע~י~ים
 דיי~ים לפ~י השאלה שיציעו עד דבר שום יעשוולא

 הוראה. בבית אומובהקים

~~
 געל~. שליסעל ע~ין

 ב~
 גבוה דירה שכר ע~ין

 מהראוי.למעלה
 ג~

 הדרים שעושים העוולות ע~ין
 פרא~שעק''ס.בדירת

 ד~
 דרים אשר מקומות הקונים

 פרנסתם' וקביעת ח~ות להם יש וגם יהודיםשם
 משם דוחקים וגם שם הד~ם השוכרים אתודוחקים

 ובלי חכם שאלת בלי פר~סתם ומקפח הח~ות בעליאת
 ואינם וממו~ו' כספו להרבות רוצה כי עמהם'להתפשר
 שרואים ומחמת הע~יים' ישראל של לצערםחוששים
 וגם גבוה' דירה שכר מבקשים בדוחקשהדירות
שליסעל

 געל~
 ב~יהם של החתו~ה לפ~י שעומד ומי

 שפיכת וגורמים הדברים אלו מכל מאודמצ~ערים
 וג~ילה. וגניבהדמים

 ה~
 בענין מאוד מקילים כולם ועל

 ~רוד שא~י הגם פר~סתם. ומקפח חבריהם גבולהשגת
 ההכרח מ"מ האלה בע~י~ים להתערב ~וחה דעתיואין
 באי~ה לכה"פ מכתבי יפעל אולי ל~ה' אותימביא
 האיך חכם שאלת וישאלו הישר' בדרך ללכתאנשים
 ודו''ק. להתיר יש אופן ובאי~היעשה

~~~
 לאוין כמה מעורב ה~"ל דברים חמשה בכל

 גודל לו יסבירו הדיי~ים אצל ילך ואם ואיסוריםועשין
 ה~ה ש~יהם' ל~ובת פשרה אי~ה יעשה ואוליהאיסור
 לא תחמוד לא תג~ול' לא תג~וב' לא איסור' בהםיש

 תרחק' שקר מדבר שקר' עד ברעך תע~ה לאתתאוה
 וכו'. כמוך לרעך דואהבת עשה הרע'לשון

~~~
 לרעך ואהבת קדושים בפ' בתורה כתוב

 ~דרים ~ירושלמי עקיבא א"רכמוך
 ה''ד~ פ"~

 כלל זה
 דף ~שבת בגמ' ו~י' בתורה'גדול

 ל"א~
 יעשה שלא

 יעשה שחבירו רוצה שאי~ו כמו ר"ל רצו~ו' כ~גדדבר
 או"ח בש''ע ועי' לחבירו' ~את יעשה לא הוא כןלו

 בשו''ת ועיין באריכות' שם במג"א ק~"וסימן
 האדם את שמצער צער שבכל ר''י סימן ח''במהרש''ם
 קרן שו''ת ועיין תע~ון' לא ויתום אלמ~ה לאו עלעובר
 כמוך. לרעך ואהבת על ג''כ ועובר י''ח סי' או''חלדוד

~~~~~
 ל''א דף ~שבת בגמ'

 ע''ב~
 בר רבה אמר

 שמים' יראת בו ואין תורה בו שיש אדם כל הו~ארב
 ומפתתות הפ~ימיות' מפתחות לו שמסרו לג~ברדומה

 האלה הא~שים א''כ עייל. בהי לו' מסרו לאהחיצו~ות
 ה~''ל הלאוין עלשעוברים

 בפר~
 שליסעל הלוקחים

געל~
 על עדן לגן ~כ~ס ויבקש דאתי לעלמא כשיבא

 שם גם געל~' שליסעל שלקח כיון אבל תורה'שלמד
 שליסעל ממ~ויבקשו

 געל~
 שליסעל ושם לג''ע' ליכ~ס

געל~
 רק כלום שוה אי~ו הכסף שם כי מאוד הרבה

 מבקש ואינו יושר בו יש אם אבל שמים' יראתהרבה
שליסעל

 געל~
 בלי עדן גן שערי לו יפתחו שם גם

 לקחת בע~ין וכן הי~ב. ודו"ק געל~'שליסעל
 רוב ובאמת הישר' דרך בו אין מהראוי יותרגבוה רע~~

 שיש עשירים בלא''ה הם כדת' שלא מעותהלוקחים
 בהרחבה' לעצמם ודירות ובתים ו~הב כסף ב''הלהם
 רוצה מ~ה לו שיש מי ח~''ל דברי לקיים רוציםרק

 הכסף כל הבא לעולם עמהם לקחת וחושבמאתים'
 גמור. ~עות ו~הו כדין' ושלא ביושר' שלא שלקחה~''ל

~~~~
 ההתאחדות אצל הרב~ים אסיפת היה

 מהבי''ד קורא קול שם והראו ~ה' ע~ין אודותהרב~ים'
 ~צ''ל ע~גל יוסף ר' הגאון ובראשםמקראקא
 קפיחת של ה~ה והח~א הצרה על מאודשמרעישים
 ומשליכים בתים שקו~ים ו~~יות' הדירות וצערפר~סה
 חנות שם להם שיש האנשים ואת הדיירים אתלחוץ

 ההתאחדות יצאו כאן וגם חכם' שאלת בלילפר~סתם'
 שאי~ם המעשים על מרה בצעקת קורא בקולהרב~ים
 ולא ב~ים. על ואבות א~שים הרבה ומצעריםיפים
 לומר אני ומסתפינא והבקשות' הקולות כל אלשמעו
 עוברים קורא' הקול על שהסכימו הרב~ים אצל גםכי
 געלד' ושליסעל גבוה די~ה שכר ומבקשים ההסכםעל
 הלאוין. על חוששים ואי~ו לעצמו מקילכי

~~~~
 ~מצאים החסידים שאצל מה מתמיהים א~ו

 מפ~י אולי חוששים ואי~ם ר''ל' חולאים מי~יהרבה
 דירה שיקבלו עד האבות ששופכים וצערהדמעות
 ושערי גדולה' משפחה ב''ה להם יש רובם כילב~יהם
 זל''ז. ערבים וישראל ~נעלו' לאדמעות
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 הצדיק ה~און מהרב ש~ם הרבה ~ה
 ~צ''ל ראצפערט דק"ק אב"ד ר"במהר"ש

 ע"י ~
 חושבים והם כדין שלא מעותשמר~שים

 לרופאים ה~ה מעות מוציאים ולבסוףיתעשרו שעי"~
ו~האפעטייקער.

 סי' ובשו"ע ~רמב''ם מה"תשהוא
 שמ''ח~

 שהוא וי"א
 כאן יש עוד דרבנן' איסור כאן יש עכ"פ דרבנן'רק

 ~סימן דינא דמלכותא ~נא מצדאיסור
 שס"ח~

 ויש
 כן לעשות אסור בודאי ב~ד"ד עכ''פ ב~ה'להאריך
 עללעבור

 איסו~
 הנ"ל בכל ישראל את ולצער ~~בה

 שלו שאינו דירה על ~עלט ש~סעל לקיחת עלבפרט
 יעשוק ולא תשובה לעשות וחייב ~בוה' רענטו~טול
 הקונה וכ"ש ובנעימים בטוב לחיות וי~כה ישראלאת
 את ודוחה מקום אובית

 ב~
 ישראל

 ובע~
 פרנסות

 האיסור על מאוד ויתבונן כלום' ובלא שאלה בלאמשם'
 את להעשיר כדי חבירו פרנסת קפיחת שלהנורא
 שניקל ~בול הש~ת לע~ן הדין והואעצמו.

 בעי~
 ב~ה. ויתבונן חמור. איסור בו יש ובאמתהעולם'

~~~~~~
 על הרע לשון לדבר ~די יבא לע~ן

חבירו
 שעי"~ כ~

 יבא בניקל
 ולקפח ~בולו להשי~

 הן חבירו'פרנסת
 ע"י דב~ם בשאר הן שידוכין בעי~

 יאבד שחבירו י~רום ולה"ר שקרים חבירו עלשידבר
 פרנסה' ו~יפוח לה"ר איסור על חושש ואינופרנסתו'
ולהדין

 דע~
 כב~מרא רשע' דנקרא בחררה המהפך

 נ"ט~. ~דףקידושין

~~~~ 
 החטא ב~ה להא~ך קצת

~ 
 בתורה כתוב

 והקשה ו~ו' רעך ~בול תשי~ לא שופטיםבפרשת

בספ~
 מלמד אלא ת~~ול לא נאמר כבר והלא ת''ל מה

דהמשי~
 עובר רעהו ~בול

 בפרשת וראה לאוין' בש~
 ארורתבא ~

 באוחה"ק ועיי"ש ו~ו' רעהו ~בול משי~

 חומר שכתוב לוי קדושת בהסכמת ו~'ובבעה"ט'
 הש~ת שלהאיסור

 ~בו~
 בו' ~דוי בו שמתא בו ארור

 ~דף יבמותועיין
 ע"ח~

 כאלו חבירו פרנסת דהמקפח
 שאול אל כמ"ש דמים שופך וכאילו נפשו אתמקפח
 קנ''ו סימן חו"מ בשו''ע ועי' הדמים' ביתואל

דהמשי~
 דרבנן חיויא ו~טר~י' רשע נ~רא רעהו ~בול

 כבוד חילול ב~ה ויש אסוותא ~'ד~ת
 ישרא~

 ועי'
 סימן חו"מבש"ע

 רל"~
 ב~ן

 ע~
 ובא בחררה המהפך

 דף ~ידושין ה~מרא מדברי רשע נקרא ונטלואחר
 דבכל דיעות ויש זה' בדין חילוקים הרבה וישנ"ט'
 רבנן ואסמכוהו רשא נקרא חבירו שמפסידדבר

~~~~
 ספק ואפילו שבת דוחה נפש פיקוח קי"ל

 וב~מרא שכ"ח' סימן או"ח עי' שבת' דוחהפק"נ
 המעות אם ספק אפילו א''כ ובכמ"מ' פ"ה דףיומא
 יש מ"מ ר"ל צרות מיני ושאר חולאים ~ורםהללו
 ב~ה ויש נפש. פיקוח ספק כמו המעות מאלולמנוע
 ~תן צריך רק לא~ן ועוד האדם' דם שפיכתאיסור
 ופרנסה בהרחבה נאה דירה לו שיש להשי"תתודה

 כ~ן שלא מחבירו ל~~ול לאבהרחבה'
 ב~

 מחכם' שאלה
 ה~וף בבריאות בשלוה ~שב י~כה וכ~ן כדת יקייםואם

 כלל ~ה כמוך לרעך ואהבת העשה וזה נחת'והרבה
 ועי''~ ה~ה' בעולם טובים במעשים~דול

 לעוה"ב. י~כה
 ולחבירו מעות לו שיש מחמת ~בול הש~ת בע~ןבפרט
 חבירו. פרנסת את יקנה לו'אין

~~~
 בפרא~שעק"ס דרים שהיו אנשים עוד

 לו שקנה אותו ~יכה שהשי"ת ואחר מאוד' ~לבשכירות
 הראוי מן והיה נאה' דירה ב~ול דירה שכר אובית

 למשפחתו כבר ~ה הדירה על ממתין אשרשחבירו
ה~דולה

 ב~
 ברמאות דירתו עוקר הוא אבל עה"ר'

 בהפרא~שעקט לו שיש שלו דירה ומש~רובערמה'
 למשל שילם' שהוא ממה ביוקר פעמים בכמהלחבירו
 דירה שכר שילםהוא

 ש~
 עם דאלער מאות

 שכר שלו" ''שאינו דירה שכר מבקש והואהעלקטריק'
 כאן יש הנה בכפ~ים' ~~בה ו~ה שומעות' שכךלא~~ם א~ ~עלט' ש~סעל ~ם שמבקשים ויש דאלער'אלף
 דאורייתא איסור בה שיש חבירו מישראל~ניבה
 ולאת~נוב

 ת~~ו~
 פחות על ואפילו תרחק' ש~ר ומדבר

 בפרשת הלאו שמ"ח' סי' חו"מ שו"ע עי' חייבמשו''פ
 עי' שיעור חצי על ~ם וחייב ת~נובו' לאקדושים
 ועי' חחו"מ ו' סימן ש"י בערך וכ"כ שם'שעה''מ
 ובהסכמת י"ד סי' בינה ובאמרי שמ"ח סימןב"ח

 י"א עכו"ם ב~~ל ואפילו ש"י. הערך עלמהרש"ם



~ ~ ~ ~

~~~ן
~~~~ ~~~~~~~

 רעהו אשת ואת ביחזקאל קרא על פ''א~' דף~ס~הד~ן
 שם. בש''ך ועיין חבירו לאומ~ות ירד שלא טימא'לא
 סימן בחו''מ ועי' ס''ג' רס''ה סימן בחו''מועיין
 מי ידע שלא בסתר רעהו גבול משיג ואם ס''א'שע''ו
 על לה''ר מוציא אם למשל גבולו' ההישג עלגרם
חבירו

 ולה~
 מכה בכלל זה ההכשר' ממ~ו שלקחו גרם

 בסתררעהו
 ה~

 ועיין תג~ובו' לא על ועובר ג~ב זה
 דברים דהי~א בחו''מ ס''א סימן חת''סבשו''ת
 לא מכות מסכת ובסוף ט''ו בתה~ם דודשהעמיד
 זה חבירו' לאומ~ת ירד שלא רעה לרעהועשה

 במקום ואפילו מצות התרי''ג כל הכוללותמהחומרות
 מלשון ש~ראה כמו חסידות מדת יש הדין' מןשמותר

 בית בשו''ת וכ''כ ~''ג' סי' הרב ש''ע ובלשוןהרמב''ם'
 מהר''ם. תשו' בשם כ''ו סימן חו''מאפרים

~~~~~
 גדול שאיסור כתב ש~''ז סי' אומץ יוסף

 בהשגתיש
 גבו~

 עי'
 בדב~

 מפסידו אין אפילו הב''ח
 סימן חו''מ צדק צמח בשו''ת עי' סדום' מדת כאןיש

 בריא שאי~ו חבירו אצל ח~ות בהפותח מיי~ וכ''זכ''ג'
 בדיבורו שגורם מי כמו הפר~סה' כל ב~וטל אבלהזיקו'
 שמאבד גורם וזה טוב אי~ו שלו שהכשר חבירועל

 עמו יפשר אם אף הפר~סה' לגמרי ומקפח שלוהכשר
 יקבל והש~י סך' אי~ה הישן המכשיר להרבו~ותן

 דבר לא על הראשון המכשיר שם את מאבדההשגחה'
 עלרק

 דב~
 ממון חמדת מחמת ע~ו' שדיבר השקר

 מחילה אפילו וכדומה' ש~אה ~טירת אי~ה מחמתאו
 ובמקום קס''ג' סימן חו''י בשו''ת כמ''ש מה~י'לא
 ההכשר מבעל לק~ות אסור גבול' השגת איסורשיש
 לעוברי מסייע חשוב כי מהראשון' ההכשר ש~טלהש~י

 מהרש''ם. ומתשו' הרמ''א מתשו' וכ''מעבירה'

~~~
 איסור עוד כאן

 ע~
 ש~קרא בחררה המהפך

 אלא מהפך רק הוה לא כזה ב~ידן כאן בפרטרשע
 בה. החזיק שכבר חזקתו ו~וטל ~ר~סתו ~וטלממש

 מוחזק שהי' בדיין קי''ח סימן חת''ס שו''ת~~~~
 רב ובא לפסח' ציקער המבשל אחד לאדון הכשרלתת
 את ומביא הראשון' ה~~ן את ודחה והשתדלאחר

 דב~

 דהי~האביאסף
 ו~טלו ה~ה מדבר לחיותו דפסקא

 אחר' ממקום פר~סה לו יש אם אף ההשגחה'ממ~ו
 הרוקח בשם מהרש''ל שו''ת עי' לחיותו' פסקאחשוב
 מחייתו תקח ולא רעך גבול תשיג שלא זהיר והויו~''ל
 בע~י~ים חת''ס בשו''ת עוד ועי' כמותו. ג~לן לךואין
 הגורמים את לעורר בזה ודי יותר להאריך ואיןהללו'
 יעשו ולא ש~מה תשובה שיעשו חבירו פר~סתלקפח
 ~ כ~את'עוד

 ~אמן יהי' ולא שלו כשרות חזקת יאבד
 ל''ד סימן חו''מ ו~' לעדות' פסול כי הש~ות~תן
 ממון חמדת משום דרב~ן איסור על עובר אםאפילו
 ועי' דאורייתא' לאוין על בעובר בפרט לעדותפסול

 להג~ב מסייע אפילו ס''ג ל''ד סימן חו''מבערה''ש
 רעהו גבול להמשיג מסייע אם וא''כ לעדותפסול
 סימן יו''ד ו~' לעדות פסול חבירו פר~סתומקפח
 פסו~ם א~שים ה~י וא''כ באריכות. בעה''שקי''ט
 פיקודיך דרך בספה''ק כמ''ש הגט' עללחתום

 מצוים הגט על העדים חתימת דקודםבהקדמה
 תשובה מה~י לא הפסול ובזה תשובה' שיעשוהעדים
 מחילה' ממ~ו ויבקש שהפסיד למי הממון שיחזורעד

 שהוא ויכלו שאומר ובשעה ק''ש בשעת מעידוהאיך
 ודו''ק. ובכמ''מ עדבגדר

~~~~~
 בהם יש ה~''ל הדב~ם דבכל זה מכל ל~ו

 יש לכן ולאוין איסורים ושאר וגזילה ג~יבהע~ן
 ה~''ל. דברים עוד יעשו שלאלהתעורר

~~~~~~
 מקום או בית' וק~יית געלט' הש~סל

 רק גבול' והשגת פר~סתו ולקפח ישראל אתלדחות
 והשי''ת ובבטחון' באמו~ה ו~שאת ~תת תמידיקיים
 שעושה מה וכל והיראה התורה בדרך שיצ~ח לויעזור
 י~עם ולהשומע הוראה' ומורה חכם שאלת ע''ייעשה
 ובבא. בזה לווטוב

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~
~~~~~~~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 מי הקשה' השאלה עם מכתבך קבלתי
 ועולה לרופא' וצריך שם' ו~חלה אחרת' במדי~השלומד
 מעדיקעי''ד ה~קרא הכתב לשאול מותר אם גדול'סך

 מחבירוקאר''ט
 כ~

 יפטור הקארט שבזה
 ~ ישלם' המדי~ה רקלהרופא לש~

 כזה קאר''ט לך יש אתה
 עכתו''ד. בקע~עדע' ולא באמע~קא כאןרק

~~~~~~
 כמו זה הא שאלה' זה מה חשבתי

 ~ושבי רק משלמים אין שם כי ההוא' מהמדי~הג~יבה
 שמ''ח סימן משפט חושן בש''ע וראה ההוא'הארץ
 דלא לאו על עובר מעכו''ם ממון הגו~ב כל א'סעיף
 פרק המרדכי בשם ברמ''א ועיי''ש לשלם' וחייבתג~ובו
 שם בש''ך ועיין אסור' להטעותו דאפילו בתרא'הגוזל
 מהרש''ל וכ''כ אסור מדאו~יתא עכו''ם דג~יבתסק''ב
 מד' כ~ראה לא וסמ''ג. וטור הרמב''ם וכ''ד הגוזלפ'

 ~~''ז ס~הד~ן בגמ'רש''י
 ע''א~

 אסור. מדרב~ן דרק
 להרופא ~לך כן לעשות אין בודאי שאלה זה מהא''כ

 חבירו. שלבכרטיסו

 איזה להתיר של~ו בתלמוד זה כעין מצאתי~~~~
 א''כ וכדומה' הערמה ידי עלאיסור

 או~
 יש כאן גם

 כרטיסו. מחבירו לשאול לו להתיר ערמה לעשותהיתר

~~~
 בשבת מפ~ים איתא ע''ב קכ''ז דף בשבת

 דאי כיון ומש~י ~ה' חזי לא הא הגמרא ופריךדמאי'
 השתא ~ה' וחזיא ע~י והוה ל~כסיה ~ה מפקרבעי
 ועיין וכו' דמאי הע~ים את מאכי~ן דת~ן ~ה חזי~מי

 מ''ז ~דףברכות
 ע''א~

 בש''ס. מקומות ובכמה
 ה~

 אף
 מטעם מ''מ ע~י' הוה ולא ~כסי' הפקיר לאדבאמת
 לאכול ומותר כע~י חשוב מ~כסי' מפקר ~עי ואיהואיל

 כזה' ב~ידן לומר יש ~מי הכי מדרב~ן' שאסורדמאי
 בעצמו לקבל וראוי ע~י הוה ~כסי מפקיר ואיהואיל

 אכס~אי וכמו אחרת במדי~ה והוא קארט'מעדיק~''ד
 זה' מטעם דמאי' להאכילו מותר אחר במקוםשהוא
 דלא הקאר''ט' לו יתן שחבירו להתיר סברא ישהכ~
 מדמאי.עדיף

 או~~~~~
 דאי~ך כיון במ~~ה דשם לחלק יש

 כע~י דאתה ~ימא אפילו א''כ קע~עדע' שלאזרחי
 לא א''כ מעדיקעי''ד קאר''ט לך ית~ו לא מ''מממש'
 בדמאי משא''כ עכו''ם ג~יבת משום ואסור הואיל'שייך
 לאכול ממש שם באמת ראוי ואז ~כסיו להפקיריכול
 הואיל. לומר שייך להכידמאי

~~~
 ג~יבת ממש חשוב אי~ו דזה ולומר לצדד

 עי' עכו''ם' טעות או עכו''ם או~את כמו רקעכו''ם'
 קי''ג ~דף ב''ק בגמ'בא~כות

 ע''ב~
 שמואל דאמר

 לבוא יוכל שלא במקום מותרת'טעותו
~~ 

 חילול
 והרמ''א כ~''ל' הואיל כאן שייך דלא כיון מ''מהשם'
 היתר אין לדעתי לכן עכו''ם' בטעות גם ומחמירחולק
 כן.לעשות

~~~~~
 לקצר א~י מוכרח בא' כי שבת קדושת

 מעלה שתעלה ויה''ר טבא' שבתא בברכתולסיים
 ידי''~ ואביך בתו~''שמעלה

 מתתי' ר' הרה''ח היקר
 בכל וחדוה ~חת רב יוצ''ח ומכל ממך יראהש~ט''א
ע~י~ים.

~~~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 
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 בא מאה"ר'~~~~~~~~~
 א~

 חשוב אברך
 וביקשוי"ש

 ממ~
 עזוב מצות בו ולקיים לימינו לעמוד

 בענין עסקו היות לפק"נ' קרוב והדבר עמו'תעזוב
"ביטוח"

 ~אונשורענ"ס~
 שעשה עבירות כמה בו ומצאו

 המ~נהנגד
 חוק יש במדינתינו וכאן ממונות' בע~~

 קצת אותו פוט~ן האמת על מודה שהואמי
 מקנס~' פטור באמת מודה ~כמ"ש הגדו~םמהקנסים
 כל יפלו ע''כ האמת' על יודה אם חשש כיאמנם
 עונשים בתוך ידו על והרויחו עמו עסקו אשרהאנשים
 ע~ו וקבל האמת' על להודות רצה לא לכן וכו'קשים
 בהשי''ת הי' ובטוח אחרת' למדינה מביתו לברוחגלות
 משפטו ויקל הדבר קצת ישתקע זמ~ם זמןשאחר
 יש כי מעונש ההם האנשים פטורים ש~ם כמהואחר
 ואח"כ ש~ם איזה עד רק עונשים שאין ~~םכאן

 פחד מתוך ש~ם כמה גלות סבל כי הי' וכןנפטרו'
 וד"ל. אותו ימצאו שמאומורא

 אשר איש עוד חטפו מקודם' עוד או כך~~~ן
 לכן ברח' לא והוא מזה' יותר ועוד לזה בדומהעסק
 החטאים כל להם שנתברר עד קשה משפט נגדוערכו
 של משפטו אשר ש~ם כשמונה שזה ועתהשלו'

~למשל~
 עשרה כמו שמעון על כבר ויש נמשך שמעון

 קודם שמעון של משפט עומד ועתה חטאו' עלעדים

 של ~ן העורך ביד עלה לכןהגמר'
 ~למשל~

 באם ראובן
 חטאיו על בין האמת על ~ודה לכאן בחזרה ראובןיבא
 שיודעים אף שמעון' של בחטא שיודע מהובין

 אותו לערב בכוחו יהא מ''מ היטיב' הכלהשופ~ם
 ממנו יקילו עי"ז כי הרבה וירויח עדים' עשרהבתוך
 הקשהמשפטו

~ 
 האמת. לומר עדים בתוך נכנס

~~~~~~~
 לו ואמר הטעלפאן ע"י אותו קרא שלו

~
 מכמה תפיסה העונש מע~ו להקל דרך לו יש עתה

 יודע ובלא"ה האמת' להגיד שיבא ע"י ר"לש~ם
 כלל לשמעון ירע לא עדותו י~ ועל האמתהשופט

 אותו שיקבלו בידו עלה לטובתו רק נגלה' הכלממילא ~
 ויכלל הע~ם' ע"י הכל את חקרו שכבר אחר עתהגם
בכלל

 אותו יחטפו עכ"ז יבא' לא ואם האמת' ע~
 חסר. לא וזה נהנה זה ממש וזה מקומו' איפהיודעים

 בא"י' שם גדו~ם כמה עם נתייעץ זה~~~~~ן
 יגרום שלא באופן להעיד אופן בכל שיראה אותוויעצו
 נודע וכאשר בחזרה' לכאן בא עשה וכן לשמעון'רע

לשמעון
~ 

 שלוחים ב' אצלו שלח בחזרה בא ראובן
 ~ אף ראובן' אתוביקש

 להעיד יצטרך כי יודע הוא
 דברים ב' ממנו מבקש מ''מ האמת' שיודע מהעליו
 שמעון' עם שעשה ממונות של העסקות כל שיאמרא'
 עם רק ממש שמעון עם היהלא

 מנה~
 שלו' האפיס

 עונש רק ואפשר ע"ז' עונש יקבלו לא הםכי
 ק~

 וכן
 במסחרו אותו ראה לא מעולם כייאמר

~ 
 לו היה

עסק
 אח~

 הוא מ"מ ע~ם הרבה זה כנגד שהיה אף
 כן.יאמר

~~~~~
 יכול היה ובהי"ת שמעון שלוחי את ראובן

 השופט לשמעון' טובה עשה ובזה כרצונו'להעיד
 הכל את ממילא 'יודעיםאנו ~ ראובן של העדות קבלת התחלת קודם הכ~זהראש

 ב~
 ראובן של עדותו

 אני רוצה מ"מ עוסקים' שאנו הזה ובחטא הזהבעסק
 כל שמענו ידו על כי ראובן' של עדותו אתלשמוע
 שמעון על דיבר ולא ראובן עשה ושפיר ע~ו'העדות
 להיות קבלו שהס~גור דב~ם ד~ר אדרבה רע'דבר
 שם שאמר הדברים וכל שמעון' על ס~גור העדותבזה

 יקבל הימים ובקרב טעי"פ על נתקבל השופטבמקום
 שאמר מה וצדק אמת הכל כי ויראו הטעי"פאת
כאן.
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בא"י' הרב~ם לו שאמרו התנאים את קיים
ראובן של חטאיו ועל שמעון' על להעיד לו איןויותר
 יהי' מה יודע מי שבועות' איזה אחר המשפטיתחילו
 אבותה"ק. בזכות לטובה יעזור בודאי ובעהי"תבסופו'

~~~~
 וקיים שמעון' בעד נפשו שמסר די לא

 השופטים ידעו שכבר מה רק העיד לא וכן שרצהמה
 מסור שהוא ראובן על והכריזו ומשפחתו שמעוןהלך
 אנשים הרבה להעניש וגורםל"ע

 מישרא~
 שקר אשר

 ~לגמ~'
 ורק לבד' שמעון על רק ל~~ד בא לא

 לחדרים והלכו עדים' כעשרה עליו להם יש אשרדב~ם
 בשוקים והכריזו מהישיבה' בניו את שיזרקות"ת

 ממנו ויתרחקו מסור ש~וא המיי"ק ע"יוברחובות
 ע"י יתגלה והאמת ומכוערים' שקרים דב~םוכדומה
 מדובר שם הי' שלא השופטים' בחדר שלקחוהט~"פ

 האחד העד הי' הוא ורק בלבד' שמעון אודותרק

 היטיב והבןעשר'
~ 

 קצרתי.

~~~~~~~
 מסירות' נדנוד שום כאן אין לענ"ד

 על עדים להעשרה מסייע ראובן של עדותו היהואפילו

 ~' לעדות' נחשב ואינו למותר אך היה מ"משמעון'

 המשנה על ע''א ו' דף מכותבגמרא
 דפ~~

 ר"ש
 אפילו עדים' שלשה או ע~ם ש~ם עפ''י בקראור"ע
 אבל כהש~ם' דינו ולעשות להחמיר בא דהש~שילר"ע
 העידו העדים שכל דוקא הפלוגתא דכל מסיקרבא
בתוך

 השופטים שמעו שכבר ב~ד''ד וא"כ דיבור' כ~
 אינו לעד' ראובן הך עוד ~תוסף ועתה העדיםכל

 לחייבו עדחשוב
~ 

 לעדות נחשב אינו
 ודו"~

 ועדותו
 ל"ו' סימן חו"מ ש''ע ועי' לכלום' נחשב אינוואמירתו
 ה''ג. פ"כוברמב"ם

~~~~~
 היזק בא עדותו דע"י נימא אפילו

 להציל אלא להזיקו' מתכוון היה לא הוא אבללשמעון'
 נראה ואדרבה קשה' עונש כך כל יענש שלא עצמואת

 להזיקו ולא שמעון על לסניגור להיות שרצהמעדותו
 מיי' ~תשו' ס"ה' שפ"ח סימן חו''מ ש"ע ~'ח''ו'

ומרד~
 בש"ך ועיי"ש בתרא~' הגוזל פרק

 ס"~
 כ''ו

 נראה חולקין' שיש דאף סכ"ו מלובלין מהר"םבשם

 כאן אין לכ''ע ב~ד''ד כ"ש מיי'' כהתשו' הלכהדכך
 מסור.נדנוד

~~~~~~~
 הסמ"ע הביאם והרא"ש בתוס' עי'

 גרמא ובין דחייב' גרמי בין החילוקים ס"א שפ"וסימן

 שהביא סק"א שפ"ו סי' משפט בשער ומסיקדפטור'
 תרתי' בעינן בגרמי ~"ל סכ"א' מ"ב שו"תבשם
 ו~ היזקא' ברידהיינו

 בתשו' כמבואר מיד' בא ההיזק

 בא והוא עדים עשרה שם שיש ב~ד"ד וא"כהרשב''א'
 ידונו אח"כ כי וגם לקרא' ועוד ~וד"אלבסוף

 לכל בעלמא גרמא רק הוה לא בודאיהשופטים
 ביד ישראל ממון מוסר כאן ואין גרמי ל"הבודאי היות~

עכו"ם.

~~~~~~~
 מי חחו"מ חיים דברי בשו"ת ~'

 מסור הוה לא השר' של קרקע ש~ל חבירושמסר
 יושב וא''כ מדאורייתא' עכו"ם ~ל פוסקיםדלהרבה
 לו שיהי' לדונו אין דאורייתא' באיסור עכו"םבשדה
 הולך שראובן ~מא אפילו ב~ד"ד א"כ מסור'דין

 מ"מ כלל' ידוע הי' שלא חדש דבר לו ומוסרלהשופט

 מהעכו"ם גניבה שמעון אצל שיש דהממון~ון
 ראשו~ם לכמה דאורייתא איסור בה דישה"ביטוח" בע~

 לדונו אין לפי''ז וממילא מסור. ולקראו לדונו שייךלא
 שו"מ שו"ת ~' חבירו' בממון עצמו שמציל לומרכאן

 שלו ממון זה אין דלהנ"ל בפרט ס"ד' ח"גמהדו"ב
~ 

 שמעון. ~די בא ג~בהע"י

~~~~~~
 חחו"מ שפ"ח בסימן ערוה"ש עי'

 דין שייך לא דבימינו ומבאר מסור נקרא מיבאריכות
 העדים. ה~את שמחזיק זה באופן וכ"שמסור'

 שהביא מ"ו סימן ח"א חיים דברי שו"ת~~~'

דב~
 מצינו דלא וז"ל מ"ה סי' ח"א מה~"ט תשו'
 חבירו' את להזיק במתכוון אלא מסור' דיןבתלמוד
 ב~ד"ד וכאן עכ"ל. לא שלו את להציל נתכווןאבל
 ח~ירו' את להזיק נתכוון לאבודאי

 ר~
 עצמו את להציל

 לחבירו ואדרבה ש~ם' הרבה בתפיסה ~שב יצטרךשלא
 הוה לחבירו להרע כי ועוד מרעה' טובה יותרעשה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ולהקל ~צמו ולהציל ספיקא' וספק שמא בגדררק
 גדר שום כאן ואין ~דיף' ב~ ובודאי ברי הוהמשפטו
 וכלל. כללמסור

~~~~~~~
 יבא לא שאם לו' צלצל שלו דין ה~ורך

 לו אמרו ממילא אותו יחטפו אז האמתלה~יד
 בחב~ם אותו ~ביאו אותו ויחטפו הוא היכןשיוד~ים
 דלא אונס בגדר הוה א"כ מאוד' חמור ~ונשויקבל
 במסור שפ"ח סימן חו''מ בש"ך ו~יין כלל' מסורשייך

 למה אחרים של ~ל שיגיד כדי בשלו אותושאונסים
 והרשב"א הרמב"ן ד~ת ג"כ וזה שלו' אתיפסיד
 באונס דגם זו כד~ה לי קים לומר ויכול ז"לוהרא"ה
 שייך בודאי וכו' תפיסה באונס כ"ש אונס' חשובממון
 מסור. נקרא לא ובודאי אונס' דמקרילומר

~~~~
 בסמ"~

 דה~יקר כ"ט ס''ק שפ"ח סימן
 אין כי ~כו"ם ~ד חבירו ממון במסורשהחמירו
 ~ד כך כל ~~לות ~~ו וי~לילו ה~כו"ם ~~ומרחמין
 שייך לא וזה ב~רוה''ש' שמברר וכ~ין לסכנ"פ'שיבא
 מחמת יותר להאריך פנאי לי ואין בימינו' וכ"שבניד"ד
 ומחמת ובא' הממשמש השבתקדושת

 המצו~
 ~זוב של

 ולהצילת~זוב
 וביושים מבלבולים ישראל איש א~

 ~גדו~ם'
 ברור נראה שהבאתי הדברים אלה כל אחר

 כבר כי למותר אך לה~יד באונס ב~''כ שבאדבניד"ד

 הרבה ~דיםיש
~~ 

 בפרט שמ~ון
~~ 

 ש~ומד ה~נין

לתבו~
 לטובת הסניגור מצא ~וד ב~דותו הוא כי ו~וד

 לה~יד ב~''כ שבא לראובן מאוד צר ובאמת וכו'שמ~ון
 שם האברך זה '~ל להזכיר חס בודאי למשפט'ול~מוד
 שם ~~ו וכלל כלל שייך לא כימסור

 ואדרבה כזה' ר~
 כמבואר י~נש מסור אותו שי~ראמי

 בש"~
 חו"מ

 תכ"א. ת"כסימן

~~~~~~
 למסור מ~צמו הולך אם מסור שם

 היה שלא דברל~כו"ם
 ידו~

 גורם וזה לה~כו''ם כלל
 נקרא זה אותו' וי~נישו רכושו מהישראלשיקחו

 ~מין ל~מוד גדולה מצוה לכן בניד"ד כמו לאאבל מסו~
 ישראל אהבת בו שיש הזה החשובהאברך

 ומקיים כוחו' בכלתורה לומ~ ומחז~
 מ"~

 ת~זוב. ~זוב

~~~~~~
 הצדדים שיצ~חו השי"ת

 בכ"~
 ויזכו

 ישראל בדרך ולחיות המצות ובדרך התורה בדרךל~לות
 ~~''א ובניהם הםסבא

~~~
 כה

 דב~
 כן כי ~מי שיסכים הבטוח ידי"נ

נראה
~ 

 תורה ד~ת ברור

~~~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 
~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~~~ ~~~~ ~ו~~~ ו~ו~ ~~ו~~~ ~~ו~~~ ~~~~~ ~~~ו~ ו~~~~~~~ו~
~~~~ 

 להשיב ממך נת~וררתי ואתמול מכתבך~~~~~
 מ~יפות' טרדות ומחמת שאלתך' ~ל ש~מה תשובהלך

 נדב אחד שאלתך דבר ~ל האומר בקצירתאבוא
 חדשים' וביאורים פירושים ~ם המדרש לביתמשניות
 ו~תה זמנים' כמה המשניות באלו הקהלולמדו

 אלו שהמחבר מביהמ"ד אנשים כמהנת~וררו

 באלו ללמוד כדאי ואין שמים' ~רא נחשב לאהמשניות
 ו~תה וגנזוה' הללו המשניות הגבאים ונטלוהמשניות'
 הוחזקו שכבר ובפרט לגנזו רשות להם היו אםשאלתו
 שנית בהם. לומדים חרדים ביהמ"ד וכמה בהםללמוד
 שילמדו לאחרים במתנה ליתנם רשות להם ישאם
בהם.



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~ן
~~~~ ~~~~

~~~
 ה~וסקים ממקור לאשורו הדבר בירר ש~יר

 ואין האחרו~ם'וש''ע
~ 

 א~תח ראשית להוסיף' הרבה
 ~במעשה'

 שמים יראת הרבה בו אין אשר מ~ד בא
 חיים ר' הגאון וכששמע בביהמ"ד' לדרושלב~סק'
בריסקער

~ 
 שלא צוה מיד לדרוש' רוצה הזה המ~ד

 אין למה אותו ושאל להרב המ~ד ובא לדרוש.לה~חו
 ו~וסקים מגמרא דב~ם הביא הלא לדרוש' אותומ~ח

 ולמה הכשרות בתכ~ת כש~ם הם אלה וכלומדרשות
 אם ה~ן מה הרב' לו והשיב לדרוש' אותו מ~חאין
 מכשיר ואח"כ וי"ש מומחה שוחט אצל עוף שוחטאחד
 ומבשלו ומ~חה בהדחה וכ~ן כדתהעוף

 בכ~
 ט~~ה'

 המימרות שכל אף נמי ה~ הזה' הבשר של ה~ןמה
 נתבשל אבל באמת' כשרותהם

 בכ~
 והבן. ט~~ה

 שמים ירא אינו שהמחבר כזו המש~ות אצלהכ"נ
ודו"ק.

~~~~
 של שמו מש~ות דהני באריכות הביא

 רנ"ט סימן ~ו''ד ו~' שמו' נשתקע ולא ידועהמנדב
 ובודאי רשות' לדבר לשנותה יכו~ם אין נשתקעדבלא

 לשנותה' יכו~ם ציבור דוקא בנשתקע וא~י' לגונזה'לא
 ומכ"ש בהם' ללמוד הוחזקו שכבר וכ''ש הגבאי'ולא
 ראשית טעמים' ב' מחמת לאח~ם' הס~רים ~תןשלא
 שרצה נכרי להאי הלל דאמר ל"א דף שבת בגמראעי'

 דהוא ו~ון תעביד' לא לחברך ס~ דעלך מהלהת~יר'
 לאחרים יתן האיך המש~ות' בזה ללמוד רוצהאינו
 שהביא' מה~וסקים הנראה ל~י הלא ש~ת בהם.ללמוד
 לאחרים' ~תנו יכול כח ובאיזה להמנדב שייךזה
 ~ נכון' אינו נמי לגנזו א~ילואלא

 הנותן של דעתו
 להנותן שיחזרו הנכון לכן לג~זה' ולא בהם שילמדוהיה
 בהם' שרוצה למי ויתן כרצונו' בהם יעשה המנדבוהוא
 כ''ה' סימן חאו"ח ישראל בית בשו"תו~'

 שו"ת ועי' להנותן' דש~ךדמשמע
 דב~

 ח"ד שלום
 ל"ה.סימן

~~~~~~~~~~~~~ 
.~~~~~~ 

~~~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ם~

~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ 
~ 

~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~ ~~ 

~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ 

 ו~~~~~ ~~~~~ ~~ו~ ~~ו~~~ ~~~ ~~~~~ו~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ו~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ו~

~ו~~
 ~~~~ו

 ~~~~ו~~ ~~~ו~ ~~~~~~ ו~~~~ו~~~ ו~~~~ ~~~~~ ~~ו~~~ ~~
 ~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~

'~~~~ .~~~ 

~~~~~~~
 קבלתי היום פנימיות' מאהבה

 מלאים כאחד' הבאים כתובים כמה היקרמכתבך
 שמחה נתת באמת אשר חשובים והערותחידושים'

 נראה ומזהבלבי'
~ 

 ויגעתי עמל' אתה בתורה ב''ה
 לההגה''ג שכתבת המכתב ראיתי וכן תאמין'ומצאתי

 שקראת יום באותו קבלתי אשר ש~ט''אמסטפעטער
 באתי ועתה מיד' לו ומסרתי הטלפון. ע''יאותנו
 תח''י שאין הגם אתר' על לך להשיב האומר'בקצירת
 גם אףספרים'

 דב~ ספ~
 מה מ''מ תח''י אין שלום

 לך. אכתוב הכתיבה בעת במצודתישיעלה

~~~~
 מותר האיך ע''ז סי' ח''ו בדב''ש הקושי'

 בגדר זה הלא וכדומה לאשפה ידים נטילת מילשפוך
 כאן דאין כעת' לענ''ד בזה' והארכתי מצוה'ביזוי

 קושי'התחלת
~ 

 ועל למרזב לשפכו מים של דרך זה

 דף יומא עי' כבודו. וזה חוזר' ושם בא משםהאדמה'
 ~סודות שופ~ם הקדושים דהדמים ע''בנ''ח

 חוששין שם אמנם לזבל' ונמכרין לאמהומתערבין
 אבל מעות' להקדש ~תן יש לכן בהקדשלמעילה
 של הסוף זה כי מצוה' ביזוי נדנוד כאן איןבלא''ה
 העזרה רוחצין היו יום שבכל שם עוד ועייןהדמים.
 צדיק מאדם גדול לנו מי ועוד הקדש' של הדמיםמכל

 אב~ו ורמ''ח ~דין בשס''ה הימים כל מצותשעושה
 בארץ. אותו מקבריםולבסוף

~~~~~
 ה' דף ברכות בגמ' מ~''כ י''ל צחות

 דהוהע''ב
 ב~

 שופרא להאי יוחנן ור' א~עזר ר'
 דב~

 ה~ ~ב~פרא'
 אותם ומבזים מצות מלאים היו צדיקים

 ביזוי בזה אין באמת אבל בעפרא. אותם שטומ~םבמה
 מקומו. וזה לעפר' וסופו מעפר יסודו אדם כימצוה'
 עצי כמו מצוה דבר על לפסוע משא''כ המים'וכן
 ע~הם. לפסוע עשוי שאינו בזיון' זה וכדומהסוכה

~~~
 כ~ב''ל בחיים לג''ע שעלו בדחז''ל שמצינו

 בעקרים והקשה הנביא א~' וביניהם אנשיםשבעה
 כת''י ועי' מזה' דברו כבר בגופו משה עלה לאלמה
 שמיישב ויקרא בפ' ז''ל מקאלוב משה ר' הרה''גמא''ז
 גופם לשוב צ~~ם הנבראים כל בכלל אבלזאת'

 שלמה לבנו המלך דוד כמ''ש הדרך. וזהלהאדמה.

 זה אין לזה וכדומה זה כל' הארץ' כל בדרך הולךאנ~
 ~בזיון

 צחות דרך לספר ~שמעתי העולם. דרך זה
 וכאשר לאמע~קא מביתו נסע מסאטמאר אחדגביר
 האמת זצ''ל מסטאמאר אדמו''ר אותו שאל בחזרהבא
 ~ שמעתיכי

 לפתחי הפתחים על חזרת באמעריקא
 בושה' לך הי' לא הרי המעות לך אספת ומזהנדיבים
 ערום ונכנס למקוה שהולך מי הואוהשיב

 בפ~
 כל

 ערום וכדומה בביתו ילך ואם בושה שם איןלמה

 אדם כל דרך במקוה דשם ודאי אלא בושה' ישבוודאי
 מיוראפ הבאים כל באמעריקא נמי הכי ערום'~לך

 זה אין א''כ הפתחים על חוז~ם לאמעריקאאונגארן
 ודו''ק~.בושה

 שייך לא בכך שדרכו דבר כל נמי ה~
 ~בזיון

 לא כי היטב ודו''ק העולם' ומנהג הדרך זה
 למרזב או לאשפה נטילה מי שופך אם בזיוןשייך

~ 
 זה

 ודו''ק. לעשות ראוי וכןמקומו



~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ם~

~~~~~
 בו~ן דאין דס"ל הרמב"ם על הקושי'

 פסק והאיך מעשהז"ג הוה א"כ ב~להבימה"ק
 הביהמ"ק.~ לבנות חייביםנשים ד~

~~~
 לומר אפשר האיך שיישבת הסברא

 דאע"פ וכתבת מחול' נעשה הלא כקדשים'דביהמ"ק
 של מהדב~ם קצת נבנה כאשר כל מ"מ מחולשעשייתו

 כתבת. יפה קודש מיד נעשהחול

~~
 ראשונה דקדושה דאמרינן לפי"מ שהקשית

 אף קרבנות להקריב ~כו~ן נראה א"כ לע"לקדשה
 לא א"כ מקדשדליכא

 תל~
 זב"ז

 ה~
 אע"פ מקריבין

 בית.שאין

~~~~~~
 קשה לא

~ 
 בעולם הי' כבר אם זה כל

 שנבנה קודם אבל דמק~~ין י"ל המקוםונתקדש
 בביהמ"ק' קרבנות להק~ב ראוי הי' לאביהמ"ק
 י"ל א"כ הראשון' בביהמ"ק תלוי הקרבנותועכ"פ
 אף בטל לא והקרבן בביהמ"ק' הקרבנותדמקושר
 קדשה ראשונה דקדושה ביהמ"קשחרב

 ה~ן נשאר וממילא חזק' קשר לעולם נשארוהקשר לעת''~
 ודו"ק. חייבות נשיםדגם

~~~~
 בגדר יהא לא ביהמ"ק דב~ן שכתבת

 זוכר אני ואין תח"י ח"ו ד~"ש ספרי אין הנהקדשים'
 נראה מ"מ שם' שכתבתי מהעל

~ 
 שה~נו דבר דכל

 ולקרוא לכנות יש וכדומה קרבנות לשם או ה'לשם
 ו~נו כקרבן הוי דמילה באה"ח כמ"שקדשים.
 ודין לך' פ' יהושע יעקב נחלת בס' כמ"שכקדשים
 ויש הל~ד. מן למד בו למ~ן דאין כקדשיםמילה
 ללמוד יכו~ן דאין כמו במעשהז"ג נשים לחייבסברא
 במילה מיוחד קרא לאו אי לתפלה ומתפליןמת''ת
 למצוה הכנה כל ב~ד"ד ה"נ אותה' ולאאותו

 מב~ן נשים לפטור אין א"כ כקדשים' דינובקדשים'
 הלמד מן למד למדין דאין משהז''ג מכחביהמ"ק
ודו"ק.

 בקיצור נ''ל הרמב"ם דברי ~ישב~~~~
 במעיין שכ' לפי"מ ראשית הספר~' בפניםכתבתי ~או~

 דבקדשים א"ג י"ג סי' החיים וארצות קמ"זהחכמה
 ביהמ"ק דב~ן א"כ שהז"ג במ"ע חייבותנשים

 ודו"ק. הנשים חייבות שפירכקדשים

 במזוזה חייבות דנשים ל"ד קידושין הגמ' לפי~~~~
 מחדש ועפי"ז חיי. בעי לא נשי חיי בעי גבראדאטו
 ה~תק לאו דכשהוא נ''ה סי' לתורה פ~ם ע'בס'
 חיי' בעי גברי אטו ממלקות פטורות נשים גםלעשה
 חייבות. יהא ונשים ממלקות פטורין יהאאנשים

 אמ~נן ללאו' המנתקת דבעשה הרשב"א לפי~~~~
 הגוף הנאת הוה העשה דזה ניתנו' ~הנותמצות

 נ"ד מצוה י"ט אות מצוה נר קונט' ישראלובחמדת
 וכדומה יו"ט שמחת מצות כגון ~תנו ~הנותדמצות
 רס"ד' פמ"ג עי' שהז~ג במ"ע אף חייבותנשים
סק"א.

~~~~
 מכפ~ם הקרבנות היו ביהמ''ק שהי' בזמן

 בין של התמיד וכן שחר של התמיד יום בכלהעונות
 ביוה"כ וכ"ש ~לה ושל יום של עבירות עלהערבים
 שהחוט זכו וכן שם מכפרים הש~~םהיו

 חז"ל כמ"ש מזה' יותר גדולה שמחה ואין ללבן'נתהפך הש~
 נשים יקחו לא ~מה יוה"ק. במוצאי השמחה הי'האיך
 כאן ~"ל עונות למחילת שיזכו המקדש בית בב~ןחלק
 כן ועל בעי. לא נשי עונות מחילת בעי גבראאטו
 ביהמ"ק בב~ן חייבות נשים דגם הרמב"ם פסקשפיר
 מצעשז"ג. לשאר~ דמיולא

~~~~
 בפרט רב במהירות כתבתי

~ 
 באמצע

 קבלתיהכתיבה
 מ~

 כתבתי וכבר שלך מכתבים דואר
 המכתבים. כל שקבלתילך

~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 
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~ם~
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~~~~
 ~סי' בס"ח

 תתר"כ~
 מלאכה גומר כשאדם

 תורה' של בגמרה לשמוח מצוה וכמ''ש ברכה'צ~ך
 החיד"אוכתב

 לתת ספר' לחבר שגמר למי דרא~
 בעל נהג וכן להשי"תהודאה

 גדו~
 לומר תרומה'

 שהחיינו. לברך לזה' כשזכה ברביםדרשה

~~~~~~~~
 ספר' גמר על שהחיינו מברך אינו

 החת''ס כמ"ש משכ"ז. סק"י רכ"ג סי' שע"תו~'
 אני.וכ"ש

~~~
 הספר חבר אם דוקא משמע המו''ק בלשון

 כאן יש ממילא לש"ש' ממש כוון אם יודע ומילש"ש'
 בלא לברך אחרונים כמה כתב לכן ברכה ספקעכ"פ
 במחב"ר. כמ"ששו"מ'

~~~~
 אופן באיזה לה' להודות עכ"פ צריך אופן

 איש בפרטשיהי'
 כמו~

 מיעוט יודע אשר
 להוציאראוי שאי~ ער~

 ספ~
 צ~ך עכ"פ לכן שו"ת' הלכה

 להשי"ת.להודות

~~~~
 בברכות המשנה ברמז פירשתי הבחינה

 בכניסתו מתפלל הי' הקנה' בן נחוניא ר'דכ"ח'
 נתן וביציאתו ע"י' תקלה דבר יארע שלאלביהמ"ד
 הודאה שנתן ר"ל חלקו' עלהודאה

~ 
 מתח"י יצא לא

 חלקו על הודאה נתן לכן בהוראה. תקלהדבר
 נבה"ק רבי דוקא וזה תקלה' בלא מביהמ"ד שיצאאחר
 יצא כישידע

 ב~
 הזה' בדור איש סתם אבל תקלה'

 הורה יפה אם או מתח"י תקלה יצא לא אם יודעמי
 ברכה יעשה שלא נאמר אפילו אבל ההלכות'בכל

 בסתם הודאה ועכ"פ שו"מ בלא עכ"פ אבלבשו"מ
 מפרש שאני בפרט ~תן' חייבבודאי

 ע~
 לשון

 ~ו יארע שלא בכ~סתו מתפלל שהיה רנבה''ק'של

 תקלה יצא שלא בתפלה יצא ג"כ וביציאתותקלה'
בהוראותיו.

~~~
 תודה נותן ביציאתו היה בעצמו רנבה"ק

 שיצאלהשי"ת
 ב~

 מי לכל יש אופן בכל ועכ"פ תקלה'
 סו~ות' וחידושי שו''ת בפרט ספר לגמורשזוכה
בעת ולה~ בהם' ולעמול בהם ~געות צ~ך היהשהרבה
~ 

 להשי"ת להודות צריך לגמרו' לו עלה ב"ה
 בדברי עמ~ם אנו כמ"ש ובהלכה' בתורה לעמולשזכה
 וכו'. והם שכר ומקב~םתורה'

~~~
 רבים ובתוך לבב בכל ה' אודה אני היום בזה

אהללנו
~ 

 להושיע בתורה' כמוני אביון ~מין יעמוד
 שרוצים מקטרי~ם מהני נפשי את משופטיאותי
 נפשי. אתלשפוט

~~~
 הספר עם אמר אסתר' במ~לת מש"כ לרמז

 אבותי בזכות עולם לאור עתה והוצאתישעמלתי
 הרעה מחשבתו ישוב הספר עם אמרהקדושים'
 חשוב הספר וע"י ובבא' בזה נפשי את לשפוטשרוצים
 ואצא הרעה' מחשבתםשיבטל

 ב~
 ברכה בלא אבל טוב.

 לא כי צריך' בודאי להודות מ"מ להקל. ברכות ספקכי
 נכון דבר הספר' בכל אחד דבר יהיה שלאיאומן
 כל ונתתקן נתכשר המיעוט וע''י לאמת' קרובועכ''פ
הספר.

~~~~
 ואלה זו בפרשה ~ישב יש הבחינה

 שתשים ז"ל רש"י וכתב לפ~הם' תשים אשרהמשפטים
 מ~ לאכול' שמוכן הערוך כשלחןלפניהם

 המשל כוונת
 לאכול לשלחןדוקא

 בהקד~
 בחקותי אם בחקותי' פ'

 לשובע לחמכם ואכלתם בתורה. עמ~ם שתהיותלכו'
 ומתברך. קמעהאוכל

~~~~~
 לכן הספרים בהוצאת וי~עה עמל יש

 מחילת והעמל הי~עה בעד לכה"פ טובה לומ~ע
 עם המתים לתחיית ולעמוד עוה"ב לחיי ולזכותעונות
 בב"א. הצדיקיםכל



~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ם~

~~~~
 גם במ~ו מתברך דאם משה בישמח

 על פנים נשיאות שייך לא כן אם קמעה'כשאוכל
 כתב ~ה על כ~ית' כשאכל יתברך הלא כ~ית' עדשמדייק
 פנים לנשיאת י~כה בתורה עמל דאם משההישמח
 ומתברך קמעה דאוכל בא~לה כמו התורה'מפני
 יתברך אמת קצת אפילו כשלומד נמי ה~במעיו'
 את פוטרת אחת חיטה שאמרו כמו אמת' כולוכאלו
הכרי.

~~~~
 ממש ללחם לחם שנקרא התורה לדמות יש

 להו~א ~כה אם ה"נ ויתברך' קמעה אוכל לברכתשי~כו
 אחדים דברים בה ימצא בודאי בכמות גדולספר

 טובים. לדבריםשמכוון

 לה~~~~~~
 דהאיך ידאג שאל למשה הקב"ה אמר

 לשמה' הוה דלא ישראל בני להעם התורה כלילמד

 משה ויכול ומתברך. קמעה אוכל דעכ"פוהתירץ
 ב~ לפני התורה כללסדר

 יהיה מעט בודאי כי ישראל
 התורה כל ימסר האיך משה ידאג לא לכןאמת'
 לאוכל דומה דעכ"פ לאמיתו' הוה לא דלמא~שראל
 ע"י יתקדש להם שיאמר מה כל א"כ ומתברך'קמעה
 מה לאמיתו אמת יהיה הכל ובאמת אמת'הקמעה
 משה.שיאמר

~~~
 לפי משה בחינת ת"ח כל ח~"ל אמרו

 קמעה אוכל בגדר ועכ"פ יותר או מעטמדרגתו

 ועל האמת המקצת על לה' להודות שייך ולכןאמת'
 בתורה. לעמולש~כה

~~~~~
 ובתוך בפי מאוד ה' אודה לסיים יש

 אהללנורבים
~ 

 בתורה אביון ~מין יעמוד
 השי"ת. בע~ר ו~~תי נפשי' משופטילהושיע כמו~

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~~~~~~~ו~
...~~ 

~~~~~~~ 

~~~~
 הנקרא בביהכ"נ ~כנס מותר אם השאלה

 ~ חשוב' ל~וג קידושין לסדר כדירעפארם
 האב

 בביהכ"נ הקידושין שיסדרו דוקא רוצהשלה
דרעפאר"ם.

~~~~
 ע"ח סימן ח"א שלום דברי שו"ת בספרי

 בא~כות תק"י עמוד המאור ובתשובות ב~ה'משכ"ב

 מי ע"א סימן חאו"ח שיק מהר''ם ובשו"תב~ה'
 רעפארם שאצל בחדר שלומדשפרנסתו

 שוה~
 ועתה

 מותר אם יעשה מה עמהם ג"כ שיתפלל אותומצ~ם

 שישים שי"ק המהר"ם ומסיק פרנסתו' יאבד או~כנס
 להתפלל. שמה יכנס ולא בהשי"תבטחונו

~~~
 האבר~ם שכל כמותו לרב נאה שלא עצתי

 מדרכו ~למדו פתוח פתח לעשות אחריו' מביטיםדשם
 לרעפאר''ם~כנס

 שוה~
 מה לכל לעיין נא ויואיל

 בעי~ו. כטוב ויעשהשכתבתי

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
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 מכתבך על להשיב האומר' בקצירת בזה~~~~
 ההתחלה שהוא האמונה על מיוסד חומר'מלא

 על ונבנה והעיקר' היסודוהגומר'
 מרד~

 הצדיק
 לה~ר' יש ע"ב' מ"ט דף פסחים דמגמרא אףהדור'
 יוכל וצדיקים' מעשה אנשי שם וברש"י הדור'דגדול
 הדור' חכם תלמיד שאינו אף הדור' צדיקלהיות

 תלמוד בת מצא לא חכם' תלמיד בת ~שאדהתחלה
 בת הפחות לכל ישאחכם

 גדו~
 נראה ומזה הדור'

 אבל חכם' תלמיד שאינו אף להיות יוכל הדורדגדול
 אצל להיות צריך באמת ה' ואמונה ויראה תורהעכ''פ
 היה בודאי ממילא הדור' וצדיקגדול

 מרד~
 מושלם

 במכתבך. שהארכת כמו אמתית' ויראה אמת'באמונת

~~~~~
 יחד בראותם ושמחה' צהלה יעקב

 כשראו דוקא השמחה היה למה לכאורהמרדכי' תכ~
 ועטרת זהב בגדי לבוש היה אם יותר ולא תכלתלבוש מרד~

 הלא מיותר' יחד הלשון זה וגםמלכות'
~ 

 לשמח
 בתיבת לרמז רצה ומה לבד' תכלת בגדי לבושכשהיה
 . ד"''יח

~~~~~
 אל קרב לאהרן אמר משה צ''ב דלכאורה

 לכך משה והשיב בוש' למה בוש' אהרן והיההמזבח'
 להיות בוש אהרן שהיה ע"כ דהכוונה אףנבחרת'
 לעשיית מסייע שהיה כיון העם על ולכפרכה"ג

 נבחרת. לכך התירץ הוא מהאבל העג~

~~~~
 חטא להם שנתכפר מה ~קר

 העג~
 בודאי

 כי הכהן' אהרן בפרט ש~מה תשובהשעשו
 ב~

 תשובה

 אינו המשכן עשיית וגם מכפרת אדומה הפרהאין
 והתשובה התשובה' בהקדם רקמכפר

 מה~
 למה א"כ

 שהכה~ם הקב''ה צוה למה להקשות ונקדיםבוש'
 בפ"ח הרמב"ם שכתב אף כלאים' שהיה אבנטילבשו
מהל'

 כ~
 מטעם מותר עבודה דבשעת י"ב ה' המקדש

 חולק והראב''ד לוקה' עבודה בשעת ובשלאעדל"ת'
~דוע.

 שהקשה בא~כות כ"ט סימן שאג"א בשו"ת~~~~
 ד' סימן ארי' קול שו"ת ועי' קושיות' ז' הרמב"םעל

באריכות
 גדו~

 לעשותו שלא היה טוב יותר עכ''פ אבל
 המפורשים' שכתבו כמו גמור' היתר שיהאמכלאים

 צריכין היה למה כ"ב בשבת דכבתה סו~' על פנ''י~'
 ותירץ בציבור' הותרה טומאה קי''ל הא דחנוכהנס

 יהיה המקדש וטהרת עשי' שתחילת רצהדהקב"ה
 בציבור. דחוי' טומאה ע"י לא גמורהבטהרה

 נמי ה~
 להשראת משכן לבנותכשזכו

 הש~~
 בפעם למטה

 אבנט ללבוש להם היההראשון
 ב~

 אי בשלמא כלאים'
 ~ ולהכי כהיתר נעשה עדל"תע"י

 עבודה בשעת שלא
 אישתרי דאישתרי כיון דאמ~נן הראב"ד כשיטתמותר
 קצת.ניחא

~~~
 אחר ולכן דחוי' בגדר רק דהוה להרמב''ם

 להם לעשות צוה לא למה א"כ חייב'העבודה
האבנט

 ב~
 חנוכה נס אצל שהיה כמו כלאים'

 ~כנס אהרן בוש דמהא"ט ואפשר גמור. בהיתרשיהא כ~
 נבחרת' לכך משה לו והשיב כלאים' של באבנטלמשכן
 טעם חד המפורשיםדכתבו

 משום תשובה' דמה~



~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ם~
 ל"ת שדוחה תשובה גדולה פ"ו ביומא וכמ"שעדל"ת

 ציצית מצות מדנסמכה נשמע דעדל"ת וזהשבתורה'
 מכלאים נשמע דעדל"ת ה~ן עיקר א"כלשעטנז'
 מכלאים אבנט שילבש צוה לכן תשובה' מה~ולהכי

 מה~ ולהכי עדל"ת' דאמרינןשיתוודע
 ונתכפר תשובה

 או המקדש' לעבודת ליכנס וראוי העגל החטאלהם
 להורות רק העגל לעשות ראוים היו לא חז"לכ"ש

 דמשם כלאים משום נבחרת לכך וז"ש לרבים.תשובה
 עדל"ת דאמרינןנשמע

 עגל חטא ול"ה תשובה' ומה~
 הרבה בזה להאריך ויש תשובתם. שנתקבל אוחטא

 למועד. חזון ועודפלפו~ם

 של בג~ם וסתם תכלת' בגד מרדכי לבש~~~~
 היה הבגד וזה כלאים הוה ביחד התכלת ועםפשתים
 דאמרינן תשובתם שנתקבל ישראל ידעו ומשםהציצית
 היו עי"ז בציצית' כלאים לבש דמרדכי כיוןעדל"ת
 ופשתים תכלת מרדכי על יחד בראותם ושמחהצהלה
 באתי לקצר עתה אבל להא~ך' עוד ויש היטב'ודו"ק
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 בא~ן

 בלום אוצר חו''ב המפו' הרה"ג י~די לפ~
 אברהם מו"ה כש"ת וכו' ותרשישים ארא~םבנש"ק
 והראה ש~ט"א' שווארץ הכהן פייבישמשולם

~ 
 ~קוט

 בישראל שמו הנקרא חנוכה לע~ני ונחוץנאה'
 הקדוש הגאון זקינו להסתלקות שנה המאה לכבודה'' 'מוע~

 א"צ הזה ה~קוט הנה זצ"ל' ארי' קול בעל ישראלגאון
 בפרטלהסכמה

 לאור המוציא גם אמנם הפעוט' ממ~
 כי הספרים בעולם שמו יצא כבר כי להסכמהא"צ
 ספ~ם רק מתוקן שאינו דבר ידו מתחת יוצאאינה
 אחד כל בודאי לכן ישראל' בית לכל הנצרכיםנאים
 ~מי מאוד לו ויועיל הזה הספר ממנו לקחתיתאמץ
 ו~~ם מנה~ם כל נפשו שאהבה בו ימצא כיחנוכה
 דברים בפרט חנוכה. להלכות ה~יכים ערביםודברים
 זצוק"ל. ארי' קול בעל הגה"ק מזקינונאים

 הללו הנרות בנוסח לפרש עתה בדעתי~~~~
 זאת אמרינן ולמה בלבד'' לראותן אלא רשות לנו'ואין
 רצה מה בהן' להשתמש רשות לנו ואין לומר דיהיה
 לראותן' דחייב לכאורה משמע בלבד' לראותןבתיבת

 בזה הכוונה מה לראותן' רק בהן ישתמש לאומ"מ
 לראותן.שחייב

~~~~
 מה זי''ע א~' קול ב~ל שמפרש מה בהקדם

 ידו ישית ~וסף ויגש' בפ' הקרא על בזוה"קדאיתא
 ידוע ותוד"ק שמע' דק~את רזא הוא דא עי~ךעל
 לידע שצריכין ר"ל אחד ה' אלקינו ה' בק"שמ"ש

 אלקינו בחינת שולטים שדי~ם שרואה אףולהאמין
 הוי' אחד ה' הוא דהכל יאמין מ"מ ~~ם' עלשמורה
 כמו לטובה' הי' שהכל לעתיד ויתגלו וחס~םרחמים
 וסבל למצרים מביתו גלה דקודם יוסף בע~ןשראינו
 לטובה הי' שהכל נתגלה ולבסוף צרותהרבה

 וכו'' ולאחיו לאביו טובות וישפיע במצרים מלךשיעשה כ~
 וצ~כין רואות שעי~ו לפי לדון שאין ראי'ומשם
 ויאמין הדין' מדת ח"ו ששולט כשרואה עי~ולסתום
 ויתגלה ה~ן מזה שיצמח הטובה יתגלהשלבסוף

 ידו' ישית ראי'' ~וסף מהמעשה ויוסף' וז"שהרחמים'
 מעשה תחילת כשרואה עי~ו ויסתום ידו אתשישים

 שהעיקר דקר"ש רזא כמו לטובה שהכל ויאמיןיוסף'
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 הכל כי בעיניו יראה דלבסוף אחד' ה~' הכל כישיאמין
 להזכיר ~ניו על ידיו נותנין זה ולרמז לטובה'הי'

 אחד~עכדה"ק. הוי' הכל שלבסוףשיאמין

~~~
 צריך אז והחסדים הנסים שנתגלה אחר

 ומאתו אחד הוי' הכל כי בקרבו וישרש עיניולפתוח
 והנה לאחיו' יוסף אמר ולכן וטובות' חס~ם רקתצא

 שעשה והחסדים הנסים בעיניכם שתראו רואותעיניכם
 הכל שלבסוף זו' אמונה בכם ותשרשו ועמכם' עמיה'

לטובה.

~~~
 ע~הם עמדה שקודם אף חנוכה בנס הענין

 להם ונעשה גברו ולבסוף ח"ו לכלותם ה~שעהמלכות

 שצריכין בלבד לראותן הללו בנרות אמרינן ולכןנסים'
 יעשה וכן עמכם ה' שעשה הנסים חנוכה בנרלעיין
 לראות דחייב לראותן שאמר ניחא ושפירלדורות
הנסים

 כ~
 המברכו לטובה' שהכל אמונה ~די שיבא

 אבותיה"ק בזכות הצלחהברב
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 זבח הספר קבלתי הנה מאה"ר'~~~~~~~~
 גם ושמחתי נ"י' פנחס מו"ה החשוב בנו ע"יהשלמים
 יוחאי בר א"ד כי שכתב ההערה וע"ד היקר'ממכתבך

 ~ יוחאי' בן לר"ש לואי' בראו
 במקום מצינו לא

 עש"ק היום גריעותא' בזה שיהא אביו שם גםשמזכיר
 צריך אינו לקצר שאמרו ובמקום להאריך פנאיואין

 ~ אני אומר מ"מלהאריך'
 לשדות שיש חשבתי אני גם

 ~ כתבתי מ"מ נרגא'בו
 להדדי' הדברים דמיון קצת

 בעתו' דבר הפמ"ג' בשם ואומרים לשיטתו' שמעוןר'
 מה' ונחנו בגדר ~ר"ל מה בחינת רק שאינו מהאפי'
 לך כתבתי לכן ודו"ק לשיטתם שדומים כיון טובמ"מ
 לשיט~ו~. ר"ש החידושזה

 ראיתי הנה בצחות' חידוש קצת היום~~~~~~~
 ביקש ברש"י מאירות פנים מבעל אור כתנותבספר
 בהאי גם איכא מצוה שכר דס"ל בשלוה' ~שביעקב
 דשכר הזה' בעולם ~ם בשלוה ~שב רצה לכןעלמא'

 יוסף של רגזו ע~ו קפץ עלמא' בהאי גם ישמצוה
 ואפילו אב ~בוד מצות בדבר לאחיושהלך

 ה~
 אמרו

 יוסף' ניצל דלא משם הרי אכלתהו רעה חיה~עקב
 ~כא' עלמא בהאי מצוה דשכר משם ראיה כרחךועל
 יעקב שראהו~ון

~ 
 נשמע יוסף את אכל רעה חיה

 בשלוה ~שב עוד רצה לא לכן עלמא' בהאי מצוהדשכר
 . שעיי"

~~~~~
 חו~ן בגמרא

 ~קמ"ב~
 בעולם מצוה דשכר

 דבלאוהבא
 ה~

 הקן ש~ח ומצות אב כבוד מצות
 על ימיו' אריכות היכן ימיך יאריכון למען בהםדכתיב
 ודלמא הגמרא ופ~ך הבא' בעולם רק שכר יקבלכרחך
 חזא' מעשה יעקב ר' הגמרא ומשני הכי' הוהלא

 יעקב על קאי יעקב רבי וצחות' רמז בדרךואמרתי
 וניזוק' ~בוד שקיים ~וסף המעשה ראה ~עקבאבינו
 יעקב ראהמשם

~ 
 שכר ויקבל אכלתהו' רעה חיהשפיר לה~ הבא' בעוולם רק מצוה שכר

 בעו~
 על הבא'



~ ~ ~

~ ~ ~ ~
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 עלמא בהאי מצוה דשכר ראיה יש ~יעקב פ~םכל
 ודו"ק.ליכא'

~~~
 לדחות

~ 
 נתגלה לבסוף

~ 
 ונעשה ניצל יוסף

 ראי' אין באמת א"כ בעוה"ז שכרו דקבל הרימלך'
 מיעקב ראי' יש יעקב של בהס"ד ועכ''פמיעקב'
 לבטוח לו היה דבלא"ה ליכא' בה"ע מצוהדשכר
 ינצלשבודאי

~ 
 חושב דיעקב הרי עליו' יגן המצוה

 בהע"ל. מצותדשכר

~~~~~
 הוא דא עי~ך' על ידו ישית ויוסף בזוה"ק

 מיוסף ק"ש' בשעת עיניו על ידיו ליתן ~ש דק"שרזא

 בה''ע מצוה שכר מיוסף ללמוד דאין ראי' להביאיש

 ~צל ולהכי בה"ע שכר דיש נתגלה לבסוף ~ליכא'
 ראה שמתחילה אף היטב. ודו"ק לגדולה ונתעלהיוסף
 אין אבל בהע"ל' מצוה דשכר דיוסף מעשה אצלבעי~ו
 שכ"מ די"ל כן דאינו נתגלה ובסוף עיניו מראייתלדון
 איכא.בה"ע
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 הס~רים כל ממנו קבלתי כבר זה

 קצת ~עברי ~אוד נהנתי ובאמת עולם' לאורשהוציא
 אשר העבודה וכובד גודל את ראיתי ושם העלים'בין

 עם לבוא חשבתי יום ובכל הנעימים' בח~וריוהשקיע
 רקנית. בידיםלבוא א~ מוכרח הפנאי אפיסת מחמת אבל הערותאיזה

~~~~
 בפ' כבר זה שפירשתי מה לו אכתוב

הקרא
~ 

 מגמ' וברשיז"ל מפ~הם חמס הארץ מלאה
 ~דףסנהדרין

 ק"ח~
 הגזל' על אלא גז"ד נחתם לא

 דרכו את בשר כל דהשחית משמע בקרא הלאוקשה
 נגד קלה חטא רק הוה וגזל וכו' ג"ע בע''זוחטאו
 עשה גבי' ג"כ דיש ובפרט לאו רק דזה ההםהחטאים
 ב~ן בס' מ"ש לפי ~חא אבל הנל"ע. לאו רקוהוה
 וכו' חסידים דיש זצ"ל מקאסעב הה"ק בשםדוד

 אדם שבין מצות דיש השי"ת מדרך סרודב~הם
 וכדומה בגזל באמונה ש~א ונותן שנושא היינולח~ירו

 התולדות לכן רע טבע המו~ד בגזל הב~םונתפטמו
 א"כ ~י"ש. מ"ש עולפורקים

 ב~
 מקום הי' גזל חטא

 המבול הדור אתלהציל
~ 

 ~ון אבל תשובה יעשו אולי
 יהי' כי קדושים דורות להם יהי' לא א"כ בגזלשחטאו
 ב~הם אבל תשובה יעשו האבות אפי' רע טבעלהם

 כדאי אינו א"כ כשר שאינו ומממון מגזלנתפטמו
 גזר דנחתם רשיז"ל הביא שפיר לכן ודו"ק'להצילם
 דוקא בא לרעה החותם ~קרדינם

 מפ~
 ודו"ק. הגזל

~~~~~
 עוד אעוררו

~ 
 שכח עיני ראות ~פי

 מוי"ן הנקרא השמשומין בדיקת על לעוררמספרו
 ~זהר צרי~ן ומאוד קטנים נמלים בהם מאודדש~ח

 ודו"ק.בהם'
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 מה המקור בנמצא איה שאלתו' כעת~~~~~
שכותבין

 בכות~
 שלא הקדמו~ם חרם המדרש' בית

 המדרש מבית ספר שוםלהוציא
 ב~

 הגבאים. רשות
 מקור איזה ~דע מאוד משתוקק כי א~ רואה כיוהיות

 לה~לזה'
 דעתך. לה~ח ומיד תיכף כאן אכתוב

~~~~
 ו' סעיף קס"ג סימן חו"מ בש"ע הדבר

 ס"א ס"ק בסמ"ע ועיי''ש עיי"ש' הקדמו~םמתקנת
 בשו"ת ועיין חרם' ע~ן אלו דתקנותדנראה

 שמ"א סימן הלכות פסקי בקיצור ששי חלקשלום דב~
 בו. ומכל מינץממהר"ם

~~~
 גם חזק החרם אם ששאל

 עתה~
 בשו"ת עיין

 צ~כין אם החרם מזה באריכות צ''ד סימן ח"בדב"ש
 הקמח לקט בספר עוד ו~ין החרם. את עת בכללחדש
 ואין הע~ן' מזה צ"א אות י"ד סימןהחדש

~ 
 פנאי

 ביותר.להאריך

~~~~~
 מילתא' בה אימא רשות לתיבת דאתינן

 רחמים לבקש צריך ל"ע' חולה שהוא מי אםדהנה
 לכוון וטוב בעהי"ת' ויתרפא תפלתו ישמעוהשי"ת
 שקוצי"ת. בתיבת ולכוון בכח אנא התפלהבאמירת
 תעלומות' יודע צעקתנו ושמע קבל שועתנור"ת

 חז"ל שאמרו וזה רשות' תיבת כמו ~~~~מטריא
 פ"ה דף~ב''ק

 ע"א~
 רבי דבי תנא ירפא ורפא

 הקב''ה לרפאות. לרופא רשות ש~תן מכאןישמעאל
 ~מטרי' רשו"ת בתיבת כחנתן

 יהא ולא בזה. מכוון אםלרפאות.
 מו"ה מהצה"ק מרע סורבסה''ק

 למנחה. שמן ס' עי'זי''ע'

~~~~
 אדמו"ר אצל שהי' המעשה ~ישב נראה

 אמתהשפת
 מגע"~

 כמה הי' אשר חולה אצלו שבא

 להרופא שילך הרבי לו ואמררופאים'
 הכפ~

 דר שהוא

 רופאים הרבה אצל היה הלא תמה' והחולהשם'
 שם' הדר בכפר הקטן להרופא ילך והאיךגדו~ם
 לחוץ פטרו והגבאי "מכאן" אחת תיבה הרבי לוואמר
 עם רבו התשובת הבין לא כי עצמו החולה מצערוהיה
 ~ לו' והשיב הרבי בן את ושאל מכא"ן'תיבת

 כוונת
 ואז צדיק מאיזהו רשות לקבל צ~ך שהרופא היההרבי
 אינו רשות קבל שלא ועד לרפאות' רופא כליוכל
 כאן קבל עתה "מכאן" הרבי וז"ש רופא' שוםמועיל
 ורמז הכפרי' הרופא גם מו~ל יהי' ולכן רשותהרופא
 והכוונה לרפאות' להרופא רשות ש~תן מכאןלהגמרא
 ושמע קבל שועתינו ר"ת בתיבת הרבי ש~ווןע"י

 יזכה רשו"ת. ~מטרי' תעלומות. יודעצעקתנו
 הרופא ע"ילהתרפאות

 הכפ~
 כח ידי על והבן. ג"כ

הרבי.

~~~
 בב"ק' שם התוס' קושי' הבחינה בזה ~ישב

 לבד. רפא לכתוב די הא ירפא' ורפא לכפול לילמה
 כן הגוף' לרפואת זו~ן הרבי כח שע"י כמוונראה
 ב' כפל לכן הנפש רפואת הרבי כח ע"י לזכותיוכל

 יזכה אז לצדיקים עצמו שידבק ירפא ורפאפעמים'
 והנפש. הגוףלרפואת

 הצדיקים' לדביקת סגולה השובבים בימי~~~~~
והבן.

~ 
 הישר בדרך לבחור בעצמו דצריך הו"א

 כמו בטוב' לבחור הרבי' בכח שיבא ולא בחירה'יש דלה~
 שהוא נראה דהוא הגוף לרפאות רשות דאיןדהו"א
 רצון דזה לרפאות דמותר קמ"ל מעלה' של רצונונגד

 שקו~"תר"ת
 לרופאים'צ~ך
 מזידיטשובצבי



~ ~
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 לע~ן נמי הכי רופא' ע"י עצמו שירפא ית"שהבורא
 הרבי ע"י פעולות לעשות מותר ג''כ נפשרפואת
 ויבא היצה"ר עלשיגבור

~~ 
 הנפש. רפואת

~~~~~
 שיכתוב דצריך תוס' קושי' מיושב

 וכן והנפש' הגוף רפואת ירפא ורפא כפלבתוה"ק
 לזה' זה רשו''ת באהבה ונות~ם המלאכים' אצלמצינו

 על והמתפלל זל''ז מתפלל מ"מ מלאך שכ"אאע"פ

 ודו"ק. תחילה' נענה הואחבירו'
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 בצירוף סוטה מסכת על החשוב ספרו~~~~~
 שירד לראות ושמחתי יק~ם' ע~~ם עלשו"ת

 לחד~
 ובאתי ש~ט"א גדו~ם מרבנים ההסכמות אתראיתי ו~ חמירא' כל ולבאר כהלכה' דברים לבררהתורה'
 שיזכה התורה' בברכת לברכו לקרא' ועוד ~ודארק
 ונופת דבש במי אנשים לשמח לאורה' להפיץעוד

 למעלה' למעלה ~תעלה יקרים' ובפ~~םצופים'
 וב~ולה.בתורה

בסימן קצת~ אציין ~פרו על עברתי כי לו להראות~~~~
 שכ"~

 לומר מותר אם
 לנכ~

 אחר כ~ם לה~ח
 ח"ה שלו' דברי ספרי בשו"ת עי' ש~שית'סעודה
 להתיר יש דבפסח פ"ט' סימן הלכות פסקיבקיצור
 צורך שם מחר' לצורך אכילה גמר אחר הכ~םלהדיח
 יבואו שלאהיום

 והפ~רות מהמאכ~ם חימוץ ~~
 נדברו אז שו"ת ועי' הכ~ם. לתוך אכילה בשעתשנפלו
 סכ"ט.ח"ב

~~~~~
 מותר אם בשבת אחש''פ כשחל תנ"ט'

 שו"ת עי' שרוי'' במצה ביו''ט ק~ידלעך העגו~םלבשל

 בהגהות ועי' ע''ת' ע''י להתיר צ"א סימן ח''דדב"ש
 ההיתר. באריכות תקכ"ז סימן או"תמהרש"ם

~~~~~
 בשבת אותו ששלחו בחולה תק"ב.

 בהקאר לביתו להביאו לגוי לומר מותר אםמביה"ח
 באריכות' פ"ט וסימן פ"ח סימן ח"ה בדב"ש עי'שלו.
 עם נסעואם

 ב~ הנכ~
 עונש. שייך אם שאלה

~~~~~
 המים להוריק בשבת מותר אם תצ"ה.

מהכ~
 סימן בקיפ"ה ח''ה בדב"ש ~' במקרר. שנמצא

 נ"י מעכ''ה שכתב האופן בזה להתיר שם שכתבס'
 ע"ב. סימן בח"ה באריכות ג''כועי'

~~~~~
 לומר ושכח קדושה סיים שהש"ץ קי"ד

 לחזור יכול אם בחרתנו' אתה והתחיל קדושאתה
 בדב"ש זה כ~ן עי' שמ"ע. לתחילת או קדושלאתה
 הברכה מיד וסיים בר"ה טעה אם רי"ז. סימןח"ה
 ואחר וכו' פחדך תן ובכן אמר ולא הקדושהמלך
 אם וכו' פחדך תן ובכן לומר התחיל הברכהחתימת
 עיי"ש. שמ"ע תחילת להתחיל וצריך הפסקהוה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~

 אב"ד הגה"צ שאמר הרבנים באסיפתשמעתי בשם כולו מתוך רובו בענין ק"ב בדף שהביא
 שביקש ז"לוואידיסלאו שלא אע"פ זה בפני שלא היתה כשהסכמותמהרי"ט

 ש~
 שום על הרבנים יחתמו

 ודו"ק. יחד הרבנים בישיבת רקענין על לדון הסכמה אינה ביחיד' אחד כל חתמו רקנחלקו
 אחרי'. וללכתפיה

~~~
 מכתבים מדפיסים שבזמנינו מה להוכיח יש

 חשש אינו זה' בפני שלא זה שחותמים רבניםבחתימת
 וכן זה. על הסכימו לא וכאלו כלום שוה ואינוכלום

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ 
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 ~~~ו~~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~ו~~~ ~~ו~~ ~~~ו~~ו~~~
 ו~ו~

 ~~~~~~~ ~~~~~ו~ ~~~~ ~~ ~~~
~~~ו~

 ~~~~ו
 ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~~~

 הספרים את קבלתי מאה"ר'~~~~~~~
 שלא אמנם וייש"כ. מהם' ונהנתי לי ששלחתהחשובים
 אבוא לגמרי' ריקם ריקם דיליף תנא בהאיאהי'

 בהספר כתוב מצאתי אשר על ושתים אחתבהערה
 ר' או סתם' שמעון השמ"ר בענין מ"ב דף שלוםאוהב
 בשם והביא לא' או כמותו הלכה ואי יוחאי בןשמעון
 הזה שהתנא בירר' אשר ז''ל' מקאמינקאהקדוש
 שקודם זמן על קאי יוחאי' בן שמעון ר' בשםכשנזכר
 והביא מקום' בכל כמותו הלכה למערה'כניסתו
 עיי"ש. הכלל זה על וקושי'הערתו

 בדרך נראה~~~
 דרו~

 דאם לשיטתו' ראי' להביא
 בשם הזכירו אבל קטן' עוד הוא אז אביו משםמזכירו
 וימצא' כמותו' הלכה לכן גדול יותר הוא אזעצמו
 בספר שפירש מה בהקדם לשיטתו. הולך שמעוןר'

 בכתובות העובדא על ויחי' פרשת המאירהאספקלריא
 ואמר לג"ע דשוור דריב"ל בעובדא המדיר פרקסוף

 פנו אליהו מכריז והיה וכו' אתינא דלאבשבועתא
 אם ושאלו וכו' לרשב"י ואשכחי' ליוואי' לברמקום
 לא כי ידע והרשב''י הן' לו השיב בימיך' קשתנראית
 אם רשב"י אמר לכן מדרגתו' להשמיע רצה רקנראית
 אותך לקרוא ראוי אין א"כ טובות' מדות גם בךיש
 כמו יהושע' ר' ר"ל בשמך רק ליואי' בר אביךבשם
 מ"ח ~דף בסנהדריןשמצינו

 ע''א~
 לא שעדיין זכאי בן

 במדריגה שעלה ואחר אביו' בשם קראו לכן ת"חהי'
 קראוהו ואח"כ ישי' בבן וכן זכאי' בן יוחנן ר'קראו
 רשב''י דדעת משם הרי באריכות עיי"ש דוד' בשםרק

 לבדו' בשמו רק אביו בשם לקרוא אין גדולדאדם
 ליואי בר אנת לאו וז"ש משמי' קצת בהוספהעכתו"ד'
 גדול.להיות רא~ בעצמך אתה כי אביך' בשם אותך לקרוא ראויאין

~~~~
 כאשר חודש מחר בהפטורת ישבתי הבחינה

 ר"ח סעודת אצל דוד בא באלא
 לשאו~

 השני ביום אז



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 גם היום גם ישי בן בא לא מדוע בנו את שאולשאל
 לרמז ישי' בן בשם דוד את קרא שאול הלחם' אלתמול
 אביו בשם רק לקרותו ר~י ואינו עצמו נשלם לאשעוד
 אל שיבא ראוי עצמו נשלם דלא וכיון ישי'בן

 עצמולהש~ם שלח~
~ 

 לשלחן שהול~ן החסידים כוונת זה
 אל ישי בן בא לא מדוע וז"ש עצמם' להש~םרבם
 נשאל יונתן השיב וע"ז להש~ם' ר"ח לסעודתהלחם
 לשלחנך וא"צ עצמו נשלם כבר ר"ל מעמדי' דודשאל
 שמו דוד רק ישי בן לאושמו

 רא~
 בשם אותו לקרוא

 יונתן בנו על שאול מאוד חרה לכן דוד' עצמושל
ודו"ק.

~~~~~~~
 זמן דכל שמעון' ר' לשיטת ראי' שפיר

 יוחאי' בן ר"ש בשם נקרא בהמערה' עצמו נשלםשלא

 נקרא בהמערה' שנשלם ואחר כמותו' הלכה איןולכן
 ודו"ק. כמותו. והלכה שמעון' ר'בסתם

~~~~~
 בעיר ביהמ"ד להוסיף נכון אי בענין שם

 בשם קנ"ד סימן חאו"ח מג"א עי' ביהמ''ד כברשיש
 בהכנ"ס יש אפי' ביהכ"נ לבנות המעכב וכו'הריב"ש
 מצוה. מלעשות הרבים מונע ב~ר'אחרת

~~~~
 ברוך' ואומר אסיים הפנאי אפיסת

 ואגב בכט"ס. ומברכודושה"ט
 הנ~

 איזה לך שולח
 עולם לאור להוציא שזכיתיספרים

~~~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~
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~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~~ו~ ~~~ ~~~~ ~ו

 ~~~ ו~~~ו~~ ~~ו~ ~~~ו~~
 ~ו~~וו~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~~~~~~~

 ~~~ו

~~~~~~~~
 ביום קבלתי רבה' מאהבה

 טרח כי מאוד ונהנתי החשוב' אגרתו יעבור כיאתמול
 באתי א~ גם לכן ספרי' על בהערה לבאבעדי

 נ"י. למעכ"ה חביביתי להראות במכתבי עמולהתקשר

~~~
 עקב בפרשת שכתבתי מה על שתמה מה

 משנה הלא בעוה"ז' שכר מקב~ן אין עשה מצותדעל
 אוכל שאדם דברים אלו פאה מס' רישמפורשת
 שהם אף וכו' ואם אב כיבוד הזה' בעולםפירותיהן

 על גם עלמא בהאי שכר דיש הרי עשה' מצות רקג"כ
 שם בתוי"ט המובא הרמב''ם לדברי ותירץ עשה'מצות

 דישבמקומו'
 מי~ ש~

 למקום אדם בין עשה' מצות

 לעוה"ב' רק שכר מקבל וכדומה' תפי~ן ציציתכגון
 עשה על גם שכר מקבל לחבירו אדם ביןומצות
 עיי"ש. ג"כבעוה"ז

 שכתב נח בפרשת הקרא לפרש יש הבחינה'~~~~
 להנצל נח זכה האיך לכאורה נח'ב"פ

 טוב בין מבחין אינו למשחית רשות ש~תן כיוןלכאורה מהמבו~
 ואי טוב'לאינו

 מש~
 ~כא' בה"ע מצוה שכר הא מצוה

 נח שהיה ר''ל נח נח הכתוב דפשט י"ל' להנ"לאבל
 לחבירו' אדם ובין למקום אדם בין לב~ות ונחלשמים
 לכן לבריות' נח דכוונתו הש~' נח תיבה על מסייםלכן
 אדם בין היינו לב~ות ובין לשמים בין תמים צדיקהיה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 עלמא בהאי גם שכר מקבל המצוח אלו ועללחבירו'
 ונח בראשית בפרשח שמסיים וזה מהמבול. נח ~צללכן
 בעי~ חןמצא

 ובין לשמים בין נח נח שהיה על ה'
 נח. נח להקרא חן' מצא ונח ההמשך וזהלבריות'

~~~~~~~
 עי' דפיאה' מהמשנה קשה לא

 דפאה דמתניתין פאה' ~ש שם אנשי תוס'בהגהות
 לר' דס''ל חו~ן מסכת בסוף יעקב רבי עלפליגא
 אב' בכיבוד גם ~כא עלמא בהאי מצוה שכריעקב
 לשיטת לדרוש הול~ןוהעולם

 ר~
 מצוה דשכר יעקב

 ו~ומה דרבנן דבמצות ואפשר ~כא' עלמאבהאי
 שכתב כמו עלמא בהאי מצוה שכר ישדאמרינן
 דיש מודה יעקב ר' גם מפרשים' ושארהמהרש''א

 בפרשת המדרש על שמפורשים כמו עלמא' בהאישכר

 ועי' עלמא' בהאי גם שכרו שיטול הוא ב~ןפ~חס
 המשנה ובין יעקב ר' בין שמחלק שם ובועז י~ןבהפי'
 ודו''ק. פלוגתא לעשוחשלא

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 

 ה~~~~~~
 אינן פאה במס' דנש~ן מצות

 מצות לשאר דומה ואין בחורה בפירוש שכתובמה
 בהאי שכר יש לומר שייך באלו לכן דפי' בתורהדכתוב
 והלכת בכלל דהוי ~ וירא פ' רש בשלה"ק ~יןעלמא
בדר~ו.

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ '~~~~~ 

~ ~

 החריפים החשובים היק~ם האחים לפני באו
 החסיד הרב כבוד של ב~ו ושלמים' יראיםובקיאים
 ומדות מעלות מלא חמודות איש ושלם יראהמפורסם
 חכמים בהפלגת המופלג וי''ש' תורה מרביץטובות
 מעיר ז''ל פירטה יהודה מו''ה כש''ת וכו'ו~בונים
 מתלמידים והי' מקומות בכמה שוחט והי'מישקאלץ
 זצ''ל' עדע~ן אבד''ק הגה''ק חות~י כ''ק שלחביבים
 החורה על ~אה חיבור יד כתבובידם

 בשם חז''ל' ודב~
 ז''ל' אביהם מפי יוצא יק~ם דברים והם יהודא~חלת
 אב. ~בוד מצות בזה לקייםורוצים

 בהם ומצאתי אחד ומזה אחד מזה בה~~~~~~~
 אמי~א לכן מלכים' שלחן על להעלות שראויםדב~ם
 ויפה טוב ומה לאו~יתא כוחכם יישר טבאלפעלא
 נ''ע. ראשכם עטרת לאביכם רוח ~חתעשיחם

~~~~~~
 שתצ~חו הדיוט ברכת ברכתי נא

 למ~ץ ויהא לכם ועמוד היקר אביכם וזכותבדרכיכם
 להוציא המסייעים ולכל המשפחה כל ובעד בעדכםטוב
 הפועל. אלמכח

~~~~~
 המחבר בן שהוסיף מה ג''כ ראיתי

הרב~
 כש''ת וכו' שמים ויראת בתורה ובקי החריף

 מז~ר מעט וצירוף שליט''א חיים משהמו''ה
 ~חא ובודאי הש''ס' וסו~' בהלכות היק~םמחידושיו

 דברים והם אחד' בספר עמו יתחבר שבנו לאבוה~'
 מעלה מעלה שתעלו בסעדכם יהא והשי''ת~חמדים'
 ע~~ים.בכל

 שלו בקונטרס שראיתי מה להעיר. באתי~~~~
 עורך ~''י הרשמן הרב נגד שיצא ח' סימן יהודה~חלת
 רצה הנ''ל העורך אשר בדבר בה. הפוך ירחוןשל



~ ~ ~

~ ~ ~ ~
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 ס"ג ~"ה סי' או''ה בש"ע הרמ"א קדוש דברילהפוך
 ומשה דב~ו סתר וכבודו הוא' גמור דשיבושולומר
 שכתב מה לציין רציתי אמת. רמ"א של ותורתואמת
 ז"ל מראגאטשאוו פע~ח צפ~ת בעל ה~פלאהגאון
 ע"ב י"ב דף בהקדמה צפו~ות מפענח בספרמוב"ד
 ח"ו כ' עוד ז"ל הרמ"א מפסק יזיז אל לכןו~"ל
 ל~ו כח שיש ואף ז"ל' הרמ"א מדברי להפך ב~הלפסוק
 ברורות וראיות וסיבה במקרה רק זה בראיות'להכריע
 השתמש שלא אף עיי"ש. וכו' גוברי לרב ג"כוזה

 לזוז שלא מאוד הזהיר מ"מ ובנו''כ בש''ע הזההגאון
 עיי''ש. הקבועות ומהלכות הרמ"אמפסק

 ה~
 קרא

 הרמ"א. דעת מהפך עי"ז כי בה' הפך עתונושם

~~~~~
 ~שארו ולא מקצתן ביצאו ג' באות שם

 הקדיש שגומרין אף כפיהם' ~ושאין אין עשרהשם
 חמישי חלק שלום דברי שו"ת בספרי עי' י"ח.ותפלת
 כה~ים ברכת כפים'לאמירת נשיאת בין לחלק כ"ו'סימן
 לומר יכול ה~וסח שזה בברכה' ברכ~ו וא"אאלקי~ו

 קדושה לומר שהתחילו ~ון עשרה ~שארוכשלא ~
 ל~וסח שייך דזה או"א' כה~ם ברכת גם יגמורבעשרה
 קכ"ז. בסימן הגר"א כמ"שהתפלה
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~~~~~~~~~ ~~ ~~~ 

~~~~~~~
 על להשיב בזה ה~~י מאהבה.

 היות ששאלהשאלה
~ 

 בשמחתם' א~שים לשמח דרכו
 דר~נו שאין מצוה בת בשמחת לשמח אותו בקשוועתה
 הקפדה איזה בזה יש אם מצוה' בר סעודת רקלעשות
 ולשמח. שמה לילךשלא

~~~~~
 משה יד ספרו על הערה איזה ארשום

 שהיו זמן כל דהאבות אבות' באות מהחת"סשהביא
 מפ~י להם הרא~' מדרגות השיגו לא אבותיהםאצל

 בזה וכדומה' אביהם מות אחרי רק אביהם' שלכבודם
 הבשר כל פרק בחו~ן החת''ס שהביא מה להביןיש

 אי~ו רבו אצל כי לעצמו ללמוד ממ~ו שילך לו אמררבו ~
 מובן ב~ה טעם' כתב ולא גדולה' במד~גה לעלותיכול
 או כרבו למדריגה יעלה התלמוד אם לרבו כבוד איןכי
 ושם ממנו שילך רבו לו אמר לכן מרבו' ~ותרכ"ש
 ודו''ק.יתעלה

~~~
 ל~ל שה~עה בת אצל שגם ראוי היה באמת

 "ברוך ברכת האב יברך ש~ם י"ב בת היינוהמצות
 בתו חי~וך מחיוב שהאב להסוב~ם בפרטשפטר~"

 מכל חי~וך' מחיוב נפטר שנה' י''ב ולאחרהקט~ה'
 בקט~ותה' שמח~כה מצות הרבה לה שאין ~וןמקום
 שמ"ג סי' אברהם להמגן שכן וכל ברכה' שייךלא
 בקט~ותה בתו את לחנך האב על חיוב שאין א'ס''ק
 פמ"ג ועיין לבתו. זו ברכה לברך לאב איןבודאי
 ס"ק רכ"ה סי' ובכה''ח סק"ה' א"א רכ"ה סי'או"ח
ט"ו.

~~~
 סעודה איזה עכ"פ לעשות ~הגו שלא

 י''א ש~ם' י"ב בתכש~עשית
~ 

 מהגויים מ~הג ~ה
 ~~קן הבגרות ל~ל בה~ען לבנותיהן טכסיםשעור~ן
 ח"א ~אג''מ בדבר איסור שאין וי"א ס"ו~. ח"אאהרן



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

סק''ד~
 וח"ו בצ~עות' מוסרי באורח שיעשו והעיקר

 לשמירת מאלפים דברים לנערה ויאמרו בתערובות'לא
 לברך חדש בגד שתלבש שנכון וי"א והמצות'התורה
 המצות בעול כ~סתה על זו ברכה ותכוון שהחיינוע~ו
 וע''פ~. י"ז אות ראה פרשת חי איש~בן

~~~~~
 חותני מכ"ק ישראל בית בשו''ת באריכות

 רבי הצה"ק חתן זצ"ל עדע~ן אבדק"ק הצדיקהגאון
ר'

 ישעי'~
 ל"ד סימן חאו"ח זי"ע קערעסטירער

 בעת הי"ד רובין יוסף מאיר רבי הה"צ לה"גשכתב
 ברוך ברכת יברך לא למה ש~ם' י''ב בת נעשיתשבתו

שפטר~
 ש~ם' י"ג בן נעשה כשה~ן שמ~ר~ם כמו

 למה סק"ה א''א רכ"ה סי' או"ח הפמ''ג דבריוהביא
 קטנים דבנים הלבוש למי י''ב ~שנת בנקבה יברךלא

 נקבות. ל"ש זכרים ל"ש אב' בשבילנעשים

~~~~~~
 דוחקים הם התירו~ם שכל ומסיק בזה

 שפטר~' ברכת י"ב בשנת בבתו גם יברך לאדלמה
 דמברך וקי"ל נוה~ן דאנוובפרט

 ב~
 השם הזכרת

 אינו ומלכות בשם אמרו שלא ברכה דכל וקי"לומלכות'
 ברוך דהמברך י''ל מקום מכלברכה'

 שפטר~
 בתו על

 המצות לעול והגיעה גדולהשנעשה
~ 

 כלום הפסיד
 להודות דרכם השם ~ראי ומלכות. בשם אמרו דלא~ון
 בתו שנעשית בזה שמח אם ובפרט דבר' כל עללד'
 שבתו שמח באמת אם האדם' לפי והכל במצותחייבת
 עיי"ש. המצוות' בעולנכנסה

~~~~~~~ 
 שמחה לעשות אצ~נו נוה~ן לא

 ~ המצות' לעול הבתבהגיע
 מזה שיומשך מתייראין

 נוה~ם לא לכן מצניעות' ורחוק תערובות שלסעודה
 דרך שעושים במקום פ~ם כל ועל בבת' ולא בבןרק

 ורוצה יחידה בת לו שיש מי ובפרט באמת'צניעות'
 לעשות איסור שום אין המצות' לעול שנכנסהלשמוח
 מהיום לקיים תתעוררה זה י~ דעל לכבודה'סעודה
 שתבין כוונה וביותר רגש ביותר המצותוהלאה
 המצוות כל לקיים ע~ה מוטל קדוש חוב והלאהמהיום
 אופן ולפי האדם ולפי הזמן לפי והכל בה'השייכים
 התורה. בדרךהסעודה

~~~~
 הבת בסעודת ולשמח ~לך יכול ~עתי

 השמחה בשעת אותו' מכיר שאנכי כפי ובפרטמצוה'
 זה כי גם ומה ודו"ק' הבת אצל המצות קיום עליעורר

 תקנ"א סימן ריש ועייןפרנסתו'
 ס"~

 שמתיר בפמ"ג
 שעסקולמי

 בכ~
 בבין עכו"ם במשתה לזמר זמר

 איסור. שום אין זו בסעודה שכן וכלהמצרים'

~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~ 

~~~~~ 
~~~~~~~

~~~~~~~~ 

~~~~~ 
 הנ"ל השואל

~ 
 למחו' זו תשובה הראה

 מוויז~ץ אדמו"רהה''צ
 ~מאנסי~

 אף לו ואמר ש~ט''א
 מ"מ בתשובה שהארכתי כמו איסור זו דאין לדינאכי
 שלא טוביותר

 ~ל~
 ודו''~. מצוה בת אל

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~
~~ 

~~~~ ~~~~~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~ 
 ו~~~ו~ ~~ו~~ ~~~~~~~ ~~~~~ו~~ ~~~ו~~ ~~~ו~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ו~
 ו~ו~ ~~~~ו~~ ~~ו~ו~ו~~~~~~

 ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~ו~~~ ~~~~~
 ~ו~~~~~ ~~~~~~~~~ו~~~~

~~~~~~~~
 היות מאהבה.

~ 
 דחוק

 ע~
 ספ~ לדפוס'

 שראיתי כפי מ"מ ח"ג' שלום מנוחת
 לראות מאוד רוצה כי ממכתבו נתתי היום ובפרט מאוד' טרוד אני ~ אףלהשיבו'

 ממ~
 שורות איזה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 מיד לכתוב מכתבו את נטלתי מיד לכן עבודתו'להחזיק
 האומר. בקצירת במצודתי שיעלהמה

~~~
 בכל להנהיג שיש הענין לחזק א"צ באמת

 דורות שהנהיגו יידיש בלשון רק לדבר יהודיבית

 ~ראשונים'
 ויראת קדושה הלשון בזה חקקו הם

 לשונות כמה עם מעורב הלשון שזה ידוע כישמים'
אח~ם

 ומנהי~
 ונשאר הלשונות כל את שברו ישראל

 לכן י"א' סי' אה"ע ח"ב חת''ס ~' יי~ש' לשוןמהם
 ישראל ו~ת ישראל ילדי לחנך נ~ם ומה טובמה

 להכיר בניקל אפשר הזה' יידיש בלשון דוקאשידברו
 בנים ובין יידיש' בלשון בביתם שמדב~םבנים

 אחרת. בלשון בביתםשמדברים

 תפ"ח שבשנת ת"ה' סי' חכמים משנת בספר~~'
 אב"ד רייצעס חיים מו"ה הקדושהרב

 לשונו שחתכו שמה והתודה ברבים שמים שםקידש לעמבער~
 ילמדו שלא ישראל לכל וצוה לאטיין לשון שלמדמפני
 העמים. מלשונות לשון שוםבניהם

~~~
 כתבו גאונים רבנים באסיפת תרכ"ח בשנת

 ~רוש רק אוה''ע' בלשון דרשה לדרוש אסורבזה"ל
 הכשרים' ישראל בני בו שמדברים יהדותבלשון

 רבותינו וגם ארצות מארבע דינים בתי כל לזהוהס~מו
 אבות' מעשה בספר כמבואר שבגולה ורבותינושבא"י
 הרבה. בזה להאריךויש

~''~~
 בלשון רק ו~בר להבין להחיוב מוטל

 שום יבין לא אוה"ע' בלשון ~בר ינהג ואםיידיש'
 וי"ש בתורה יתגדל ואיך היראים מהאנשיםדרשה

 לא ואם יידיש' בלשון רק תורה וללמוד לדרושאסור ה~
 ובפרט מעלה יעלה האיך יי~ש לשון בטובידע
 בה יש בארץ אשר הקדושים שהנהיגו יי~שבלשון
 הלשון לחזק מצוה לכן להיפך' לשונות ושארק~שה
 עשו וכן ועוד' תוקף בכל ישראל בית בכליידיש

 היראים. ואנשיםישראל גדו~

 שיפעול בעזרו יהא והשי"ת בקצירי' לח~מא~~~
לטובת

 בספר ועי' ברכות' מיני בכל ויתברך ישראל' ב~
 בהקדמה. בנים עלאבות

~~~~~
 והנני לקצר' אני מוכרח הטרדות

דושה''ט.

'~~'~~~ 
~~~~~ 

~''~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~ 
~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ו~ ~~~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~ו~ ~~~~ ו~ו~~ ~~ ~~~~~~ ~~ו~~~ ~~~~~ו ~~ו~~~~~~~

 ו~ו~ ~~~~~~~~ו~~~
 ~~~ו~ ~ו~~ ~~~ו~ ~~ו~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~~~

~''~~~~~
 היום קבלתי הנה רב' בכבוד

 מ''מ כעת' טרוד שאני אף הנה וכו' החשובמכתבו

 ז~תי כי היות בס"ד' בעתו דבר לו אכתובאמרתי

 נכד זו בשבוע נולד כי בשו"ט לשמועבעזהי"ת
 דוויזש~ץ הרב ש~ט"א האגער אהרן ר'הה"צ לנכ~

 לבנו בן ש~ט"א מוויזניץ אדמו"ר כ''ק בןבמאנטרעאל



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ר'הרב
 נפת~

 דוד ר' הה"צ חתן שליט"א ~בוש א~'
 דור זה בלאנדאן ד'וויזש~ץ בביה"מ הרבהאגער
 ממ~חמישי

 טוב. למזל

 הרשב"א מש"כ ה~ן מהו לדעת~~~~~~
 לו בנולד רכ"ג' סימן או"ח בב"י מובא רמ"ה~'~סימן
 ל~ן שזכה לזקנו גם שייך זה אם שהחיינו' מברךבן

 במשנה הלכה בביאור ועי' שהחיינו. ברכת לברךונכד
 דהה"ד וס"ח הא"ר בשם רכ"ג סימן רישברורה
 וכ"ש שהחיינו זקנו דיברך בן ולבתו לבנוכשנולד
 לברך מקום היה בודאי הרביעי הדור לזקנוכשנולד
 שמעתי בפרט אצלו' גדולה שהשמחה שהחיינוברכת
 רביעי דור לראות שזוכה מי גדו~ם כמה בשםלאמר
 כנה"ג בשיי~ ועיין נאים. דב~ם ועוד עוה"ב בןהוא
 יעקב קהלת ובספר כ' סימן ח"א והמבי''ט ע"דאות
 בניו ובנות ב~ו ובלשון ב~ם נקראים דורות ד'דעד
 דור גםנכלל

 וק~ הרבי~
 וכן בנו בן את "בן" אנשים

ב~
 דא~סא ס"א פ"ט ברכות ברא"ש ועי' בנו. בן
 שעשה מברך~חיד

~ 
 הוסיף והרא"ש הזה במקום נס

 צרי~ן ב~' ובר ברי'דגם
 לברו~

 האב' רחמי כאן דעד
אמנם

 בדב~
 דלפי כתב כ' אות הרא"ש על חמודות

 ב~ו רק לא שם הרי"ףגרסת
 וב~

 כל הה"ד אלא ב~ו
 יוצאי דכל נס לאבותינו שעשה מברכים י~כויוצאי
 גם הנס' לאו דאי הנס' באותו ושותפים נכלליםי~כו
 בג~ון ומובא מהרשב''א והוא בעולם. היו לאהם

 נחמד בספר ועיין ודו"ק. נ"ז דף בכורותמהרש''א
 למשה' בתו צפורה את ויתן קפ''ח סימן ח"אלמראה
 אהרן מטה בספר ועי' כב~ם' ב~ם ובנות היה בתובת

 ע"בדמ"ח
~ 

 יבמות בגמרא ראה כב~ם בנות בני
 פעה"ד ח"א שד"ח ועי' דס"ה קידושין ע"אדס"ב
 י"ח. סימן הב'מערכת

 בבן שייך אם הב' מערכת אהרן בית בספר~~~~
 יבמות מהגמרא בחיי הרבינו וכ"כ בן' שםהבת'
 זה בע~ן להאריך ויש אילעי' בר יהודה מר' בן'דנקרא

דב~
 וכן ב~ם נקראים דורות כמה עד ב~ם

 בנות' ב~

 רק יותר להאריך אוכל לא רב טרדות מחמתאמנם
 לקחתי חביבות לו להראות רצו~ולמלאות

~ 
 פנאי קצת

 בהגהות ועי' למעשה' להלכה כ"כ נפק"מ שאיןבפרט
 בפרט ומלכות שם בלא שהחיינו לברך ~ש שםחת"ס
 וברכת ראי' ולא בן לו שנולד שמיעה רק היהכאן

 ברואה או חבירו ברואה כמו בראי' רק שייךשהחיינו
 שיש בשומע ולא חדשותפירות

 פ~
 כתבו וכן חדש

 או חדש בגד לקנות טוב דיותר אחרוניםכמה
 לומר או זה' גם לצאת ויכוון שהחיינו ויברךחדשה פ~

 לזה. וכדומה לזה שז~תי השי"ת געלויבט יידישבלשון
 לע"ע. בזהודי

~~~~~
 מכ"ק ישראל בית שו"ת בספר באריכות

חות~
 לברך בע~ן זצ"ל עדע~ן אב"ד הצ~ק הגאון

 בן או שנה ששים בן שנעשה במי שהחיינוברכת
 סעודה יעשה או יברך אם שנה שמו~ם בבן וכןשבעים
 יוסף רב כ"ח. דף קטן מועד בגמרא שאמרוכמו
 לרבנן סעודה עבד שתין ברהוה

~ 
 מכרת ~' נפקא

 אם דמסתפק ע' סימן יאיר חוות שו"ת ועי'דש~ם
 בבן וכ"ש שהחיינו ברכת רק או סעודה גםיעשה
 זה באופן א"כ ~ומא. מכרת גם נפק דאזשמו~ם
 לשבעים שה~ע ושמחים' חשובים דברים שני ~דושבא
 חמישי או רביעי דור ונכד מ~ן ולשמוע לשמו~םוכ"ש
 אמנם שהחיינו' ברכת לברך ראוי הי' כאחדהבאים
 בהדין דקי"ל וכמו אחרת עצה שיש לפי אלה כלאחר
 אמרינן לא ש~הם לקיים כשאפשר ל"ת דוחהדעשה
 לקחת ראוי נמי ה~ ל"ת' דוחהעשה

 פ~
 או

 ומלכות שם בלא יי~ש בלשון יאמר היותר ולכלחדש ב~
 בחפזון הע~ן כל כתבתי הנה שהחיינו. ברכתויהא~יוצא

~
 אין

~ 
 כולנו שנזכה ויה"ר יותר להא~ך כעת פנאי

 טובות. בשורות רקלשמוע

~~~~~~~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 
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 ו~~~~~ו ~~~ו~~~ ~~~~~ו
 ו~~~~ו ו~~~~ ~ו~~ ~~~

 ו~ו~~ ~~~~~ ~~~~~
 ו~~~~~ ~~ו~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~~~~ו~

~~~~ 
 ~ו~~~ ~ו~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~ו~~~ ו~~~

 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~~~~ ו~ו~~ ~~~~~~~~~

 הנ~ מאהבה'~~~~~~~~
 ~ורות באיזה בזה

 ע"ה החשובה זקינתו כי הסתפקתא' ע"ד לולהשיב
 בראשית' בפרשת שנולדה לפי ב~מה' נקראתהיתה
 על ארץ תולה הכתוב שם על אביה אותהוקרא

 שמה לחתום תמיד נוהגת היתה והיא"ב~מה'''
 המצבה הקמת בעת ועכשיו לבסוף' ה' באות"ב~מה"
 על לכתוב שצ~כין וויען' דק"ק קדישא החבראטוע~ם
 מע"כ האריך וכבר לבסוף. באל"ף "בלומא"המציבה
 כפי ''ב~מה"' לכתוב צרי~ן בכה"ג להלכה כיבמכתבו
 ~ כתב' ויפה שמה' לחתום רגילהשהיתה

 שנראה אף
 לע"ז' לשון היא וא"כ פרח' שם על הוא בלימאדשם
 מ"מ בשו"ע' שמוסם כפי לבסוף' באלף לכתבווצרי~ן
 ב~מה כי פרח' עם שייכות לו אין "ב~מה" השםזה
 ר' מהגאון מע"כ שמביא מה כפי קודש' לשון שםהוא
 אבה"ע חלק שלמה לך האלף בשו"ת קלוגערשלמה
 בה"א' לכתוב דיש ברור דלדעתו שכתב קס''בסימן
 על ארץ תולה מפסוק ונצמח הקודש' לשוןדהוא
 ~ל"א נדה במס' הש~ס מדברי יוצא והכוונהב~מה.

ע"ב~
 דזכר שם דקאמר

 ה~
 זכר ד~א ד~ון כר"' "זה

 נקי' שם על ולכך באה' נ~י' ונקבה עמו' ככרובא
 "ב~מה"' שם הויבאה'

 דב~
 נקי' רק נולדה' מה

 וכ"כ עיי"ש. עמו' ככרו שבא לזכר דומה ואיןבאה'
 יוסף ר' הגאון בשם נ' סימן ד' חלק מהרש"םבשו"ת
 שם על והוא "ב~מה"' לכתוב דיש ז"ל' נ"זשאול
 שאם המהרש"ם ודעת "ב~מה". על ארץ תולההכתוב
 עיי''ש. בה"א' לכתוב יש דודאי נראה בה"אחותמת
 ב'' אות נשים בשמות ב' סימן חיים דברי דבספרואף
 הגט ה'' באות בלומה בלומא' תחת כותבים דאםכתב

פסו~
 דאביה דיודעין ~ון בניד"ד מ''מ

 נת~
 שם לה

 היתה וכן ב~מה' על ארץ תולה הכתוב שם עלב~מה
 לכתוב וצריכין קודש' שם הוי א''כ שמה' לחתוםר~לה

 כפי מציבתה על לכתוב הנכון מן וא"כ"ב~מה".
 כדי "ב~מא"' ולא "ב~מה''' א''ע חותמתשהיתה
 שהיתה זקינתו שם על היא דהמצבה ~כרתשתהא
 ב~מה.נקראת

~~~~
 ~ פלא' מעשה אביא

 וולאזין ר"ח הגאון
 וכאשר כראוי' בתו שם כתב ולא לבתו' מכתב כתבז"ל
שלח

 המכת~
 ששם בגט' שאלה איזה יבא שמא כי נזכר

 וישלחו שמה' בכתיבת ויסתפקו בתו' כשם תהי'האשה
 האיך בהמכתב ויראו מאביה' ~דה שהגיע אגרתאחר
 שלח לכן בהגט. יכתבו וכן שמה' את הגאון אביהכתב
 לתקן כדי בחזרה' האגרת להביא דואר לבי ר"חהגאון

 ~ פלא' זה וראה ~תו. שם אתבהאגרת
 ביום ממש

 העיר של הבי"ד ישבו בתו' של ~דה המכתבשבא
 כמו נקראת שהיתה אשה שם לכתוב האיך ודנוההוא
 לדעת ונוכחו ר"ח' בת של לבית ושלחו הגר''ח' שלבתו

 צדיקים' של כוחם גדול הרי שמה. לכתוב האיךהאמת
 אחר ששלח הגר"ח' של מדרשו בבית הופיעהשרוה"ק
 כ~ לתקנו'המכתב

 טעות. ~די וי~ואו מכשול יצא שלא

~~~~~
 דק"ק קדישא שהחברה הנכון מן לדעתי

 "ב~מה"' מציבתה על יכתבו רק ע"ז' יקפידו לאוויען
 חייה. ימי כל שמה לחתום רגילה שהיתהכפי

 ~~ו~~~ ו~~~~ ~~~~~~~ו~~~~~
~~~

~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 
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~''~
 הכלה פני בצביעות עוסקת אשתך כי השאלה

 צביעה איסור ה~ן מן בזה שייך אם ~יפותהוכדומה
 שערות או פניהם לצבוע באנשים איסור שישכמו
 לצבוע אוסר ס''ו פ''ב סי' יו''ד בש''ע עייןשלהם
 לא משום השחורות מתוך לבן אחד שער אפילולאיש
 שיהיו לבנות שערות לצבוע לאיש אסור וכן גבר'ילבש

 שזהו סק''ז בטו''ז ועיי''ש אחת שערה אפילושחורות
 לבנות אותם וצבע שחורות שהיו איפכא אבל לאשהנוי
 שיהא האיש פני לצבוע אבל עכ''ל לכתחילה אפילושרי
 שחץ' מקרי זה רק איסור בזה אין נאה או חלאפניו
 אין דבנשים משמע לאנשים כן לעשות למנועויש

 הגה''צ חותני מכ''ק ישראל בית שו''ת ועייןאיסור
מ'עדע~ן

 חאו''~
 פוידער להניח לענין שכתב נ''ו סימן

 שייך ולא מלבן' משום דאסור בשבת נשים עללבן
 צ''ד שבת בגמרא ועיין הבריות' כבוד משוםלהתיר
 אסורים חכמים הפוסקות הכוחלת הגודלתבמשנה
 הן אלו ע''א ט' דף קטן מועד ועיין שבותמשום
 ומי פניהם' לצבוע מותר דבחול משמע נשיםתכשיטי
 להתנהגשרוצה

 בדר~
 ביתו בני על ידקדק החסידות

 באבק אפי' פניהם יצבעו לא החול בימי שגםהנשים
 מן הוא בעלה על האשה חן כי בזה ו~וצאפוידער
 חן ויעלת שרק ולא כחל לא בגמ' שמצינו כמוהשמים
 היא ה' יראת העיקר היופי והבל החן שקרוכמ''ש
 כל בעיני חן נושאת לה שיש שמים יראת ע''יתתהלל
 באסור שהי' כמורואיה

 הוא צביעה ע''י שבא היופי ~
 עוד ועיין שמים' יראת של החן הוא העיקר שקר'חן

 לא בביתו כי פוידער ענין היטב בקי שאינושכתב
 אפי' עצמן' להתייפות בזה וכיוצא זה באבקהנשים נהי~

 אמר בזה ו~וצא וע''ז אלו דברים על מקפידיןבחול
 היא ה' יראת אשה היופי והבל החן שקרשלמה
 בעלה על אשה חן הן חנות שלשה חז''ל ואמרותתהלל

 ה' יתן וכבוד חן בתה~ם אמרוד~מע''ה
 ה~

 הוא חן

 של חוט אלא היתה ירקרקות אסתר וכן השמים'מן
 חן נושאת אסתר ותהי כתיב עכ''ז ע~ה משוךחסד
 רואיה כלבעיני

 ה~
 נוה~ן הי' לא לכן השמים מן דחן

 בחול אבל וכדומה' בפ~דער להשתמש בביתנוהנשים
 אנשים רק נשים בתכשיטי להשתמש לנשים איסוראין
 וכדומה בפוידער להשתמש להםאין

~ 
 ואם בחול

 שעוב~ם שחץ בני נקראים עצמם ~יפותמשתמשים
 ללקוט לבא יוכל בפרט אשה שמלת גבר ילבש לאעל
 ס''ל וכדו' השחורות מתוך לבנות אחת שעראפי'
 חייב אחת אפי' בשבת הנוטל דגם צ''דבשבת

 נ''ז סי' יו''ד בב''י בא~כות ועיי''ש בחול גםאסור ו~
 ש''ז בסימן ועי' בחול לאיסור נראה לא בנשיםאבל

 פני' על אדום סרק בשבת שתעביר לאשהדאסור
 שייך דלא נראה בחול אבל פני' שמאדים צובעמשום
 יש אלא בחול בפוידער פני' לצבוע לנשיםלאסור
 באמת לנשים' פניהם לצבוע חסידות מדת מצדלהחמיר
 מטעם כחול אפי' בחול אסור לא למה להעירנראה
 כמה רואין אנו הלא בשבת' גם לצבוע תבא שמאגזירה

 בגריפה רק בשבת האש על ק~רות לשהותמחמי~ן
 נחשב שיהא האש על וכדומה טס ליתן וגםוקטומה
 ב''ד כמאכל שבת קודם נתבשל שיהא וגםכגוק''ט

 אם חיישינן לא ולמה האש לחתות בשבת יבאשלא כ~
 לצבוע תבא בחול' פני'תצבע

~ 
 אם בפרט בשבת

 וחייב ממחק כעין שעושות עב בשמן בחולתצבע
 לכה''פ החול בימי שתצבע עכ''פ נכון והי'חטאת'
 אבל דאו~יתא איסור בשבת יהא שלא פוידערבמין
 על תעבור בשבת צבע דאם עבה שמן במין בחוללצבוע
 שלא חסידות מנהג דרק כותבין ולמה דאורייתאאיסור
 ~די בשבת לבא דתוכל כיון החול' בימות פ~'תצבע
 שצבעה כיון לומר בצביעה שייך שלא דאורייתאאיסור
 בישל נגמר שכבר חשוב שבתבערב

 לגמ~
 חיישינן דלא

 הצביעה להתקלקל יוכל ~לה לינת דע''י יחתהשמא



~ ~
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 נגמר שלא למאכל דומה היא והרי החול בימותשצבע
 פ~' כלל תצבע שלא להחמיר לנו והי' בישולוכלל

 אבל החולבימות
~ 

 צעצמן גזירות לחדש שאין אמרו
 וסומ~ן בחול לצבע שלא נוה~ן חסידות משום רקלכך
 שצבע מי לנהוג טוב עכ''פ ה' יתן וכבוד חן הקראעל

 או לבן בפוידער רק תצבע שלא החול בימותפ~'
 דאין הפוסקים מכל נשמע דבר וסוף ודו''ק' דקבשמן
 מטעם רק החול בימות פ~' לצבוע באשה איסורשום

 במקום אבל בזה להא~ך עוד ויש כנלענ''דחסידות
 ודו''ק. להא~ך רשאי אין לקצרשאמרו

~~~~~~~~ ~~~~~ 

~~
 מ''מ בפ~ם' נשים לצבוע בע~ן כתבתי שכבר

 שאכתוב ג''כ שביקשאחר
 במי~

 לו אמרתי ~~' צביעת
 בע~~ בזה' קצתשארשום

 האם וכן האב חייב צ~עות
 לסווימינג כשהולכות נמצא שבע או ששה כבתלגדל
 ילד בן עמה תקח לאפול

~ 
 לבו' על חרות נשאר זה

 כתב עוז ובמגדל ש~ם' ג' או ב' בן בילד להתחילטוב
 שבע בבן מתחיל ערוה ו~ן לכחוש' ה' ובן לבריא ד'בן
 זהוכל

~ 
 תלך לא ולכן וכדומה' ובהמ''ז ק''ש לע~ן

 וחקות עכו''ם מנהג משום אדוםבבגד
 הג~

 עיין
 פ''ב סימן ח''ב הלוי' שבט בשו"ת ועיין כ'' דףברכות
 בשו''ת וכן צנועות שאינם בגדים מדינא לאסורשנוטה
 בהם שיש בג~ם למכור דאסור ע"ב סי' משהאגרות
 מסייע חשוב זה כעין וכן שעטנז'חשש

~~ 
עוב~

 הלאו על עובר אם לספק יש וכן עבירה

דלפ~
 ישעיהו דנביא ואיתא מכשול' תתן לא עור

 ביהמ''ק חורבן גורמי ביןמנה
 ה~

 שמשקרות נשים
 ~שבת יתירה בהפרצה עי~הם שכחלו~~ם

 משכהאשר ס''ב~
 עי~

 זה ועוון ע~הם הרואים
 בשלה''ק עיין ישראל ארץ כל את להחריבגורם

 עמוד~תע~ת
 ס'~

 ידיהם מושכות שהצנועות
 וא''כ רבות. לרעות הגורמת יתירהמהתקשטות
 ואפשר עבירה עוברי י~ מסייע עי~הםהמשקרות

גם
 לפ~

 בא~כות עיין מכשול' תתן לא עור
 מטעם המלאכה מזה ודו''ק' כבוד מלבושיבספר

לפ~
 ומס~ע מכשול תתן לא עור

 עוב~ ~~
 עבירה

 לצבוע להתרחק אופן ובכל בזה להאריך עודויש
עי~הם.

~~~~
 דה~ נודעתי הכתיבה

 שמסרקין נשים
 וצוב~ם פ~הם שמסרקין מה להם די לאפניהם

 במי~
 תמוהים שיהיו עי~הם מתק~ם גם אבלצבעו~ם'

ב~~
 תלך לא דאשה חז''ל שאמרו מה בכלל וזה האדם

בבג~
 שלא נכון לענ''ד ולכן וכדומה באדומים צבעו~ם

 דאיתא כמו וכדומה העינים יצבעו ולאיסרקו
 את וצבעו בג~ם לבשי ובתולות שהנשיםבמדרשים
 ויבאו אנשים לעורר שו~ם ומי~ם במי~םעצמם

 ונשים החסידות מנהג נכון לכן החורבן' וגרמועבירה ~~
 השתמשו שלאהצ~עות

 במי~
 נוה~ן שאין כמו צבעו~ם

 הדומים ובשט~מפ משונים ובבג~ם קצ~םבבג~ם
 זי''ע מסאטמאר הקדוש רבינו שהר~ש כמולבשרם
 הצ~עות לנשים נאה לכן וכדומה' צניעות בבגדירק

 פעולות יעשו ולא יצבעו שלא הצ~עות בדרךההול~ם
 מי~ם' ובכל וכו' עי~ם כגון הגוף חלקי בשארשונות
 תמיהיםשיהיו

 בעי~
 הרחק בגדר היטב ודו''ק אנשים

 וכל בזה' להא~ך ואין והבן. לו הדומה ומן ה~עורמן
 כדרך תתנהג לא והאיך תלך היאך בעצמם יביאוהנשים
 שנתנו במדרש שמצינו כמו הצניעות בדרך רקהצ~עות

 דחפו אנשים אצל וכשעברו במנע~ם פארפיוןמי~
 והבן' עבירה ~די ובאו לאנשים ה~ח ובאברג~הם
 שאין אע''פ ידיהם את מוש~ם הצנועים בגמראו~ין
 לפרנסה השי''ת יעזור והבן. הדין מצד בפירושלאסור
 וצנועה.קלה

~~~
 דה~ שמעתי

 לעשות דמלאכתם צנועות נשים
 אי~שייטלן

 כל וכן א~כות שייטלן עושות
 מי~



~ ~ ~ ~
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 לה~היר נכון ה''נ והבן. הצנועות כדרך שלאש~טלען

בע~
 ב~דים ימכרו שלא לנשים ב~דים שמוכרים חניות
 ב~דים ע''י שנראה דוחקים ב~דים אוקצרים
 ב~דים רק האשה של ו~ופות צורות כמעטהללו
 ב~דים מוכרים אם כי היטב ודו''קרחבות
 בב~דים שילכו ~ורמים צנועות לנשים ראויםשאינם
 לעוברי למסייעים ונחשבים לצנועות' ראויםשאינם
 תהיו שלא לצנועות שאינם המינים כל וכןעבירה

מסייעים
 ויתברכו יונעם ולשומעים עבירה' לעוב~

 מכל דקדושה נחת ולראות בהרחבה בניקלבפרנסה
 כנלענ''ד.יוצ''ח
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 מכבר ~וכר הנני רבה' מאהבה

 להתיר ע~ו לחתום היתר כתב שנים אי~הלפני
 מפני רב~ם מאה בחתימת היתר ע''י לבעלהאשה
 שיקראו מסרבת שהיא אחד טעמים'כמה
 ויש מסרבת חשוב באה ולא ~ן בית לקראתאותה
 רבנים מאה ע''י ~נשא להתירה שלו דין בית בידכח
 על לחתום אותי וביקש כ~ן' ה~ט וישלש ~טבלא

 מקום מכל דבריו על לפלפל אני רוצה לא הנהה~ט'
 ההיתר על לחתום נוחה דעתיאין

~ 
 לא לענ''ד

 תניינא מרדכי לבושי בשו''ת שכתב כמו מסרבתחשובה

חאהע''~
 משפט חושן מש''ע שהביא נ''ב סימן

 ה~מנה לה כששלח רק מסרבת נקרא דלא כ''וסימן
 רק היה הה~מנה אם אבל שלש' של דין בית ידיעל
 בנידן וכאן מסרבת' נקראת לא אחד רב פיעל
 כל הה~מנה על חתומים היו לא סתם דמן אחשובדידן
 לה שלח הרבנים מהתאחדות המנהל רק דיןהבית

הה~מנה
 ב~

 הדרת כבוד ו~ם הרבנים' חתימת
 חשובה אינה הנ''ל לפי כן אם לבדו' אותה~ימן ~או~

מסרבת.

~~~~
 דאב''ד ק''ה סימן ח''ד מהרש''ם בשו''ת

 ד~ם מ~ה נראה א''כ בערכאות לתבוע רשות ~תןיכול
 מ~ה נראה אמנם מסרבת' חשובה אחד רבבחתימת
 בספר ועי' מסרבת' חשובה אחד רב בחתימתד~ם
 של חתימת אם ספר וכן ע''ז חולק מפשטאורח

 בכל כח לו יש דהאב''ד אב''ד הרב כבר הואהתאחדות
 התאחדות כן ולא יבאו פיו ועל יצאו פיו עלהעיר

 ודו''ק.הרבנ~ם

~~~~
 בי''ד הפקר בדין מד''צ בחידושי ראיתי

 דכל כ' סי' בנין לס' מיימין בתשובת תמ''חעמוד
 הפקר הפקירו שהפקיר בי''ד אמרינן שבעירבי''ד
 כח ~''כ אחד לבי''ד ~ש ראיות כמה שהביאעיי''ש
 ודו''ק. אחד רב ידי על אפי' חבירו נכסילפקור

~~~~
 ספר הנדמ''ח בספר שהביא ממה ראי'

 בית שו''ת מספר שהביא שמ''ח עמוד אברהםילקוט
 ואמרתי ו~''ל שכתב ~טער וואלף ~אב ר' מה~אוןדוד
 השנית שאלתו וע''ד ו~''ל הנצרך דבר שהוא פהלציין



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 שום להנתבע ואין חבירו על תביעה לגשת שהי'באחד
 הנתבע אם הוצאות ועשה לערכאות ותבעו נגדוטענה
 דבזה"ז זצוק"ל מבוט~טש מהגה"ק והביאלשלם
 בי"ד רשות צ~ך אין יפה בי"ד כחדאין

 כל~
 כבר

 כנה"ג בשם פ"ט סי' ח"א במהרש"ם גם לזההס~ם
 וחייבו ב"ד בפני ב~ן עמדו כבר דאם מהרש"ךבשם
 רוצה ואינו לשלם הנתבעאת

 לש~
 בדיני לתבעו יכול

 כתוב וכן ב''ד ברשות שלא גם שלו את להצילמקום
 עכ"פ ~י"ש וכו' קכ"ו סי' מה"ת יקרה אבןבשו"ת
 ב"ד רק שיש אפי' משמע בי''ד ביד כח שישראינו
 מקרי תבוא לא אם וממילא לד''ת להזמינהאחד

 מקומות. מכמה שם היטב ודו"קמסרבת

 בידים אבוא שלא רציתי רק להא~ך רוצה~~~~~~
 אות לו להראותרקנית

 של מספרו מאוד נהניתי ~
 עצמו שטרח עשה ויפה זצ"ל האמיתי הגאון אביוכ"ק
 לי' נראה הש"ס בסו~ות דב~ו גם אב' ~בודלקיים
 ובמעשים בתורה ענין בכל שיצ~ח השי"תויעזור

 מספר שביעי חלק בהדפסת כעת עומד אני גםטובים'
שו"ת

 דב~
 עני~ם. ושאר שלום

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ 

~~~~~ 

~~~~~~
~~~~~~~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~~''~ ~~''~ 
 מלאכה משום שהיא שחיטה ומה בד"ה~~~'

 מנ"ל פסח מכשירי לר"י ותימה השבת. אתדוחה
 מצ~ך מילה גבי דהא שבת דדחולר"א

 קראי ת~
 ולולב מסוכה דגמר וכ"ת שבת. מילה מכשירידידחו
 למיפרך איכא שבת מכשיריהן דדחו התם דמוכחכו'
 מצותיהן לקיים יכול מיד דחייתו בשעת שכן להנךדמה
 בלילה אלא המצוה מקיים אינו פסח אבל בעידנאוהוה
 עדל"ת מכח להתיר שייך לא להכי בעידנא הוהולא

 שבת. דוחה דהזאה דעשהומנ"ל

~~~~~
 הוה לא אפי' עדל"ת יסבור דר"א

 כלאים מסמיכת עדל"ת למד אי בשלמאבעידנא'
 יליף אם אבל בכלאים כמו בעידנא בעי אז ציציתלמצות
 ביבמות תוס' שהקשה כמו קדשים משריפתעדל"ת
 גילה דהנה בעידנא. הוה לא אי אפי' עדל"ת אזד"ה

 באש בקר עד ממנו והנותר קדשים בשריפחהתורה
 ראשון' ביו"ט ולא בשני בבקר דישרפנותשרופו
 בבקר הקדשים ישרפו שלא שני בקר לי למהלכאורה
 דלא ל"ת וידחה קדשים דשריפת עשה דיבאראשון
 דמצות אמינא דהוה וע''כ ביו"ט' מלאכה כלתעשה
 לכן ביו"ט דהבערה ל''ת ידחה קדשים דשריפתעשה
 דלא תשרופו באש בקר עד והנותר דוקא התורהגילה
 שני מבקר נשמע הרי ראשון' ביו"ט עדל"תנימא

 דמיד בעידנא' הוה לא אי אפי' עדל"תדאמרינן
 שריפת בשעת ורק ל"ת על עובר אש לעשותשמתחיל
 המצוה מקיים לא אי אפילו הרי המצוה' מקייםקדשים
 לכן עדל"ת' הו"א דיו"ט הלאו על דעוברבעידנא
 נשמע הרי עדל"ת' אמרינן דלא שני בקר התורהגילה
 אבל עדל"ת' קדשים בשריפת אמרינן דלא שנימבקר

 ביו"ט קדשים דשריפת ללמוד יש שפיר שני בקרבלאו
 עדל''ת. מטעםמותר

~~~~~
 לצורך שהותרה מתוך אמרינן לא אי

 לא לעולם י"ל מתוך אמרינן אי אבל לצורך שלאהותרה
 למה וא"ת בעידנא' שלא בפרט עדל"ת אמרינןהוה
 דלא כדי י"ל ביו"ט קדשים שורפין דאין שני בקרצריך
 א"כ מתוך' מטעם ביו"ט קדשים לשרוף מוחרנימא
 בשאר דאמרינן קדשים משריפת ללמוד שייךלא

 בעידנא ובעינן בציצית מכלאים רק עדל"תמקומות
 בכלאים.כמו

~''~~
 לא מתוך דאמרינן דלמ"ד מזה לנו היוצא

 ממילא מכלאים רק עדל"ת קדשים משריפתנשמע
 עדל"ת למילף יש מתוך ל"ל אי אבל בעידנא'בעינן

 הדיחוי הוה לא אי אפי' ביו"ט עכ''פ קדשיםמשריפת
 דוד. ובפרדס טעם בברוך כתבו כןבעידנא'

~~~
 שמותי ר"א אי בהמפורשים פלוגתא איתא

 לומר רצה שמותי דלשון שמאי' בית ומתלמידיהוא
 ~"ש' רבו כמו מתוך ר"א ל"ל א"כ שמאי'מתלמידי
 ז' דף ~נדה תוס' עי' י"ב דף ביצה במשנהכמ"ש
 ק"לובשבת

 ע''ב~
 שם רשיז"ל אבל בירושלמי' הוא וכן

 לשון רק ב"ש מחלמידי ר"א שהי' כלל ס"ל דלאפירוש
 ~בב"מ כדאמרינן שברכוהו שמותא מלשון היינושמותי
דף

 נ''ט~
 לרש"י א"כ קמ"ז' סי' או"ח בחת"ס ועיין

 מתוך' ול"ל כתוס' הר"ן וכן כב"ש' ר"א ס"ללא
 הוה לא אפי' דעדל"ת קדשים משריפתונשמע

 י"ל הנ"ל לפי א"כ כב"ש' מתוך לר"א דל"לבעידנא'



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 דר''א לשיטתםכמ''ש
 מתלמי~

 א''כ מתוך' ול''ל ב''ש
 בקר דכתיב קדשים משריפתנשמע

 ש~
 אפי' עדל''ת

 דוחה פסח מכשירי ללמוד יכול לכן בעידנא' הוהלא
 ודוחה ודו''ק' קל''ד בשבת כמו ולולב מסוכהשבת
 חיים טל בספר ועי' כנ''ל' ב~דנא הוה דלא אףשבת

 אב''ד זצ''ל צוקער חיים ר' מהגאון ד' סימןאו''ח
 לר''א מנ''ל תוס' קושי' קשה ולא הי''ד'האלעס

מכשי~
 די''ל שבת דוחה פסח

 למ~
 וכו' ולולב מסוכה

 ו~חא בעידנא. לא אפי' דעדל''ת קל''ד' בשבתשם
בס''ד.

~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~  
~~~~~ 

~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~
'~~ 

~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ 

~~~
 דאורייתא יוה''כ דתוס' י~ף פ''א ביומא

 ויש ויוהכ''פ' שבת גם ומרבה שבתכם מקראולומדים
 לחודש בתשעה נפשותיכם את וע~תם מקראלמדו
 ומוסיף בתשעה שמתחיל יוה''כ תוספת לרבותבערב

 דגם ר''ס בסי~ן ס''ל והר''ן והרא''ש והריף~וה''כ.
 תוספת דרק ס''ל והרמב''ם מה''ת. שבתתוספת

 מהל' בפ''א משל''מ עיין מלאכה. תוס' לא אבלמה''ת עינ~
 להרמב''ם ס''ל לכן עינוי שייך לא ובשבת עשורשביתת
 מש''כ לפי וקשה בשבת. מה''ת תוס' כלל ~כאדבשבת
 טהורה תרומה כזית זרק אם צ''א בשבתהרשב''א
 דחשוב מגו ככרוגרות ד~כא אע''ג חייב לביתבשבת
 בכזית לחייב עבירה לגבי נמי חשוב מצוה לגבישיעור
 לע~ן יוה''כ דהוה מגו תוס' לע~ן גם ~מאולפי''ז

עינ~
 יהא א''כ מלאכה גבי ~ה''כ חשוב יהא כיוה''כ

 יהא א''כ מלאכה לע~ן תוספת נמי יהא שבתתוספת
 לע~ן יוה''כ דהוה מגו מה''ת שבת בתוספתחייב
 מלאכה לע~ן עכ''פ שבת בתוספות אסור יהאעינוי
 כהרשב''א. מגו מטעם עינוי גבי כיוה''כמה''ת

 זקי~~~~~
 המכתב בספר הגה''ק

 ס''ל לא הרמב''ם דע''כ זצ''למטשעטשעוויץ
 תוס' ביוה''כ ורק כהרשב''א ולא מגו ול''לכהרשב''א

 בין חדשה פלוגתא נעשה למה וצ''ב בשבת. ולאמה''ת
 והרשב''א.הרמב''ם

~~~~
 דאורייתא ספק אי ות~א בא המיגו דסברת

 ספק אי אבל השמשות בין אסור להכילחומרא
 כאן יש א''כ בביהש''מ' אס~נן לא לקולאדאורייתא
 ספ''ד בעין להרשב''א הרמב''ם בין ישינהפלוגתא
 כידוע. לחומרא אולקולא

~~~
 בסו~א ארי' הקול מ''ש לפי קשה זה לפי

 ~דף בפסחיםדהואיל
 מ''ו~

 אי לחול מיו''ט האופה
 אורחים מקלעי שמא ממלקות פטור אז הואילאמרינן

פ~~
 בלובש והראב''ד הרמב''ם

 בג~
 שלא כהונה

 שמא דפטור ס''ל והראב''ד חייב אי עבודהבשעת
 ללבוש חייב ויהא קרבן אורחיםיבאו

 ר''ה בגמרא כמ''ש הואיל אמרינן דלא חייבולהרמב''ם כהו~ בג~
 דס''ל להרמב''ם וא''כ עיי''ש. כפים נשיאת גביכ''ח
 אורחים יבואו שמא מחמת לחייב לא לקולאספ''ד
 כהונה. בגדי מאיסורויפטר

~~~~~
 דבל''ת ק''י סימן ביו''ד החוו''ד מש''כ לפי

 לחומרא דספ''ד להרמב''םס''ל
 ולה~

 בבגד''כ חייב



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ס"ל דועניתם עשה רק הוה ב~נוי וא"כ בש"ע.שלא
 ודו"ק. דאורייתא' שבת דתוס' ס"ל ולא לקולא.ספ"ד
 יהא לא אכילה באיסור גם נימא לפי"ז קשהאבל

 אכילה דשאני נראה לקולא. דספ"ד מה"תתוספת
 הירושלמי כמ"ש באכילה דגזרו מקומות בכמהדמצינו

דלה~
 מטעם מכזית בפחות גם המוציא לברך צריכין

 אשר מנוחת בעל זקינו וכתב כזית. יאכל שמאגזירה
 אכילת לסוכה חוץ לאסור ג"כ נגזור הירושלמילפי
 במצות דדוקא ותירץ קבע' אכילת יאכל דשמאארעי
 חוץ לאכול שלא כגון עשה במצות ולא גזרינןל"ת
 גז~נן. לא עשה רק דהוהלסוכה

~~~
 אמרינן לא דלהכי ירושלמי בשיטת מצינו

 ~דףבקידושין
 ל"ח~

 דחדש ל"ת דוחה דמצה עשה דאין
 לא אבל גז~נן אכילה דבר הרי כזית עוד יאכלדשמא
 באכילה דוקא לכן ירושלמי. שיטת זה אחר.בדבר
 שער השדה בתבואות כמ"ש במלאכה לא אבלגזרינן

 דבמלאכה להרמב''ם ס"ל שפיר לכן ו'' שערהמועדים
 על ול"ק מה"ת ביהש"מ ביוה"כ לאסור גזרינןלא

 לשי'. ע"נ ומיושבהרמב"ם'

~~~
 ביוה"כ ביהש"מ לאסור שבתכם צריך

 ול"ק ביוהכ"פ' ביהש"מ להחמיר יד~נן לאדבלא"ה
קושית

 המהרש"~
 גברא על גברא באיסור דוקא א''י

 דחכמים גברא איסור רק חשוב יו"ט מגואמרינן
 כאיסור חשוב מא~ו נתקדש שבת אבל ביו"טאסור
 צריך לכן חפצה איסור על חל גברא איסור ואיןחפצא
 ביה"ש. מלאכה להוסיףשבתכם

 מגו מגו ב' צ~כין שבת בתוס' לאסור~''~
 ביה"מ אסור דביו"כ ומגו עינוי' הה"נ אסורדמלאכה
 כמו אמרינן לא מגו ותרי בשבת'ה"נ

 ת~
 לא הואיל

 ודו"ק. בהואיל ת~א דמגו דכתבתיאמרינן

 דהוה~''~
 כת~

 העמקים בשושנת כמ"ש שמות
 שייךולא

 הואי~
 הואיל ר"ה בשבת יתקע לא למה וק'

ואישת~
 יהא וכדומה' יתקן שמא גז~נן ולא ביו"ט

 ומגו הואיל אמ~נן דלא י"ל וע"כ ג"כ' שבתשרי
 איסור רק מ~רי ויו"ט חפצה איסור על גבראמאיסור
 ע"י וקיימא דקדושה חפצה איסור מקרי ושבתגברא
 בס"ד. ניחא והכל חפצא' איסור מקרי בעצמוהקב"ה

~~~~~~~~~~~~ ~~~ 
 יכול בתשעה' ועניתם מקרא דאו' יוה"כ~~~~~'

 מבעו''י מתחיל רק בערב' ת"ל התשעה'יתחיל
 ביוה"כ דרק ס"ל והרמב"ם הק'' על בחולשמוסיפין

 ויו"ט שבת לרבות שבתכם דריש ולאמוסיפין'
 ~מ"ל~. מוסיפין ב~נן דוקא וביוה"כלתוספות.

~~~~~
 דרק יוה"כ מה.. מק"ו ת"ל מהרש"ל

 ותי' אסור' תוס' ב~אי דבסקילה שבת כ''שבכרת'
 אבל תוספת. ל"ש בשבת ~נוי שייך דלא כיוןזקיני
 דבתוס' ואמרינן בתוס' עינוי דשייך מיגו ~מאקשה
 יהא ממילא מלאכה אתוס' ג"כ יחייב כיוה"כ'חשוב
 מה"ת. מלאכה תוספת בשבת ג''כשייך

~~~~~
 כמו בשבת' מלאכה תוספת שייך יהא

 בשבת טהורה תרומה כזית זרק גבי צ"א דףבשבת
 נמי חייב כזית האוכל על זר דחייב מגו מכח חייבכזית
 בכזית הוצאהעל

 מדב~
 מגו דאמרינן

 גוונא. האי ב~
 כהרשב"א יסבור לא דהרמב"ם המכתבים בעלוכתב
 דסוברים והפוסקים גוונא' האי בכי מגו אמרינןולא
 דיש כהרשב"א ס"ל הכיפורים ביום מלאכה תוס'יש
 כן גם מלאכה תוס' שייך כן אם גוונא האי בככימיגו
 ביוה"כ ממלאכה תוספת ענין כל א"כ הכיפו~ם.ביום
 דאין ויו"ט לשבת מיוה"כ ללמוד נוכל ולא מיגומטעם
 קושית ול"ק שבתכם הקרא וצריך ה~מוד מןלמדים

מהרש"ל.



~ ~ ~
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 ונראה כהרשב"א' להרמב"ם ס"ל לא למה
 השאג"א וכתב הואיל לסברת לדמות יש מיגודסברת
 שלא כלאים בגדי להרמב"ם ס"ל דלהכי ארי'וה~ול
 הואיל אמרינן ולא אסורבש"ע

 משת~ ומשת~
 כסברת

 הראב''ד כסברת או ל''ב' ב~בחיםאביי
 ד~

 בשעת שלא
 מקלעי אי דהואיל כלאים' בגדי כשלובש פט~רעבודה
 לה~ כלאים' ללבוש מותר עבור לעבודאורחים

 מותר
 הואיל מטעם הע~ודה' אחר ללבושג''כ

 ואשת~
 ולהרמב"ם קרבן' להביא יבואו ואי הואיל אואשתרי'
 מיגו' אמרינן דלא ג"כ ס"ל הואיל' ס"ל דלאדאסור

 ס''ל הרבה ולהכי הואיל ס"ל דמותר ס"לוהרמאב"ד
 מיגו להקיש דיש ו~ון ~כהרשב"א~. מיגודאמרינן

להואי~
 ס"ל לא למה אנפין בכמה לתרץ יש א"כ
 כהרשב"א.להרמב"ם

~~~~~
 כאביי אישתרי ואישתרי להואיל דאתינן

 בר"ה לתקוע דמותר ~מא להקשות יש ל"ב'ב~בחים
 יהא ביו"ט והותרה הואיל מטעם בשבת להיותשחל
 הואיל. מטעם בשבת גםמותר

 היכא רק ואישתרי הואיל דל"א יעקב בנחלת~~~
 שייך אי אבל עדל"ת' שייך הוה לא הא' באיסורדגם

 מטעם לגמרי והותר נדחה הראשון הל"ת א"כעדל"ת
 הדין מצד כי אידחי ואידחי הואיל שייך לאעדל"ת
 ביו"ט א"כ טעמים' משאר או עדל"ת מטעםמותר
 לתקועמותר

~ 
 מצות לבטל וא"א התורה' ג~רה כך

 ב~ה ל"ש תקפ"א בסימן המג"א כמ"ש שופרתקיעת

 מצינן ולא ר"ה' שחל בשבת דיתקע ל"א ושפיראידחי'
 ד~כא היכי דו~א אישת~' דהואילהדין

 ר~
 איסור

 יתקן שמא די"ל אף יתקע' ביו"ט להכיאחד'
 כ~

 שיר
 יעבירנו שמא איסור עוד איכא בשבת אבלוכדומה'
 יו"ט. לאיסור שבת איסור דומה דאין אישתריל''א

~~~~
 הואיל דל"א יבמות תוס' עפ"י י"ל

ואישת~
 ל"ש ולכן שמות בשתי ולא אחד בטעם דוקא

הואיל
 ואפי' שמות' כשתי דהוה לשבת מיו"ט ואישת~

 אחד' כשם ומח~י שבת' נ~רא יו''ט נ~רא דשבתתימא
 ואין הואיל ל"ש ולכן שבת נקרא לא ודאי ר"האבל

 אין ועכ"פ הואיל' מטעם בשבת שחל ביו"טלת~וע
 דשייך לומר אין לכן ~ו"ט' משבת מיגו מיגולומר
 ד~ה ביוה"כ' ב~נוי כמו מה"ת' בשבת שבתתוספת

 שמות.כשתי

~~~~
 י''ל

~ 
 שופר לתקיעת בין ביו"ט ההיתר

 הואיל לומר שייך לא בפירוש הותר נפש לאוכלובין
 דנימא הנ"ל קושי' ול"קוהותרה.

 אישת~
 לא דמעולם

 תוס' שייך דלא להרמב"ם ס"ל ולהכי ודו"~.נאסר
 ו~' ביוה"כ. מלאכה מתוס' בשבת מה"תמלאכה

 ולא ללאו' מעשה ואישתרי הואיל דל''א למלך~שנה
 דהואיל י"ל ועוד לת~וע. לשבת מיו"ט הואילשייך
 שייך לא קודם השבת אם אבל קדום' כשההיתרשייך
 שחל בר"ה לכן קדים' כשהיו"ט רק ואישתרי'הואיל
 מגו מכח להתירבשבת

 קודם. שבת כי ביו"ט דאישת~

 חשוב קבעו רבנן ויו"ט קבוע דשבת ~ון~~~~
 הואיל. ול"א ~ודם'שבת

 הואיל שייך גברא באיסור גברא איסור דוקא~~~~
 איסור איסור על גברא באיסור לא אבלואישת~'
 ושבת גברא' איסור הוה דרבנן איסור והנהחפצא'
 גברא ואישתרי הואיל לומר ול"ש חפצא איסורחשוב

אישת~
 אוכל להתיר אפשר אי עכ"פ להיפך' או חפצא

 ללמוד אין עכ"פ הואיל מטעם יו"ט שאחר בשבתנפש
 שבתכם קרא צ~ך לכן מיו"טשבת

 ול"~
 קושי'

מהרש"ל.

~~~~~
 מצוה דל"ש יע~ב הישועות קושי' י"ל

 אצ"כ דמצה בעבירההבא
 וא~

 בעבירה' הבא מצוה ל"ח
 הירושלמי. קושיתול"ק

~~~~~~
 דדוקא מיוה"כ שבת ללמוד דאין

 מברכים ולכן ביוה"כ' לאכלו יבא דלא לאכולמצוה לה~ מרש"י בעיוה"כ' כמ"ש ג~ירה שייךדא~לה במי~
 אין לכן כשיעור' יאכל שמא מכשיעור פחות עלהמוציא
 להאריך ויש בתוספות לאסור דב~ם שאר עלללמוד
עוד

 ו~
 לענ"ד. ב~ה
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 ב' ~דף קידושין בגמרא
 ע"ב~

 של דרכו
 מי אבידה לו שאבדה לאדם משל אשה אחר לחזוראיש
 כתוב וכן אבידתו' על מחזיר אבידה בעל מי' עלחוזר
 טוב. מצא אשה מצא או האשה את א~יומוצא

 החתו~ה בשעת א''כ אבידה ~קראתדאשה ה~
~ 

 מצא
 לחקור ויש אבידה' מע~ין תורה דבר לומר שייךאבדתו
 ~ה~ות שלא שמעון את מ~ר ראובן אם הדיןהאיך
 שאין במקום אפילו שידוך לו לשדך מותר אםממ~ו
 הקב"ה כמ"ש קעביד דמצוה שדכנות שכר~ות~ים
 מצות ומקיים כתיב' במדותיו והדבק זיווגיםמזווג
 שעוסק בשעת שמא לחוש ואפשר אבידה'השבת

 לחוש ויש לע~י' פרוטה מ~תן ויפטר ע~י יבאבשידו~ן
 ממצוה פטור במצוה עוסק מטעם יוסף דר'לפרוטה

 חשוב לא דהמצוה או ה~אה חשוב גופא דמצוהאו
 ברור זה דאין ~ימא או ~ית~ו. ליה~ות לאו דמצותה~אה
 שמא ~ימא או אבידה' השבת כאן ואין אבידתו היאדזו

 ספק כאן ויש המצוה' שמקיים במה ו~ה~ה אבדתוזה
 יחזור שלא ד~ימא או יחל בל על לעבורדאורייתא
 לחומרא. דאורייתא דספק שידוך' לולעסוק

~~~~~
 ~ימא אבידה השבת למצות דאתי~א

 שידו~ן במצות לעסוק להמודר ולהתירמילתא
 אסי ולרב אמי לרב ס"ל ~ד~ם בגמרא ה~הלהמדיר.
 לחוש שיש במקום אפי' להמדיר אבדתודמחזיר
 ידחה אבידה דהשבת דעשה להמודר' ה~אהשיצמיח
 דס"ל לשיטתו הרמב"ם בפרט ד~ד~ם' ול"תעשה
 הבכ"א דש~י"כ ע"כ ס"ל ולהפר"ח לקולאספ"ד
 ס''ל להכי ועשה עדל"ת ס"ל ולהמלה"רמלמ~ן.
 חיישי~ן ולא המ~ר של אבדתו ~חזירלהרמב"ם
 ועשה ל''ת דוחה דעשה ~ד~ם איסור עלשיעבור

 בשידו~ן לעסוק המודר יכול ב~יד"ד וכ"שד~ד~ם'
 ודו"ק.להמדיר

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ 

~~~~~
 ש~חא אי במציאות פלוגתא זה הלא אמוראי ה~ פ~גי מחבירו ה~אה המ~ר תש"ס ~יסן ר"ח ה'

 לא גדולה בעיר לחלק צ~~ן א"כ שכיחי' לא או ע~יים לא אמר חד ורסי' אמי ר' בה פ~גי אבידתו. לומחזיר
 ~כסי אבל ~ה מהדר קא ד~פשיה מידעם ~'מהדר ד~ אבידה' בעל על אסורין מחזיר ש~כסי אלאש~ו
 ~ה' מהדר קא לא המחזיר' על אסו~ן אבידהבעל
 אבידה ~הבעל ~ה מה~ידקא

 להמחזיר~
 דרב פרוטה

 מיפטר באבידתו המחזיר שמטפל ~דבשעתיוסף'
 מן פטור במצוה דעוסק לע~י פרוטה מלמכתבלמיתן
 אסו~ן אבידה בעל ~כסי אפי' אמר וחד ר"ן~'המצוה
 ~ה~ה אי~ו המחזיר דבעל ~ה מהדר המחזרעל

 סברא באיזה וצ"ב ש~חא. לא יוסף דרבדפרוטה

יחזי~
 ע~יים' שכיחי דלא יחזיר ובכפר ע~יים שש~חי

 לפ~~ דרךואין
 במציאות.

~~~~
 יחזיר ולא מציאות על לסמוך יכול האיך

 דשמא ה~דר על דברו יחל לא על ולעבור האבידהאחר
 ויפטור האבידה ויחזור יבואו ואם ע~יים יבואולא

 ~יחוש מהמהדר ד~ה~ה ה~דר על יעבורמצדקה
 דאורייתא איסור ספק להתיר יש האיך בפרטשיבואו.
 האבידה. ויחזיר ע~יים' יבואו לא שמאמשום
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 ה~י דפליגי ולומר ~אה' פרפרח לומר ~ראה
 לא מ"ד לחומרא' או לקולא דאו' ספק איאמוראים
 שכיחא לא אי אפילו לכן לחומרא ספ"ד ס"ליחזיר
 דרב פרוטה וירויח ע~יים יבואו דשמא יחזיר' לאע~יים
 בעל ~כסי אפי' ומ"ד יחל. לא ה~דר על ויעבוריוסף
 לקולא ספ"ד ס"ל מהדר' המחזיר על אסוריןאבידה
 ~יחוש וא"כ שכיחא דלא ~ון ע~יים יבואו לאדשמא
 יחל. בל על ויעבור ע~ייםשיבואו

~~~~
 לקולא ספ"ד דס"ל דמאן הפר"ח שיטח ידוע

 ודרשי~ן ה'' בקהל ממזר יבא דלא מקרא להיליף
 דספ"ד משום יבא ממזר ספק אבל יבא לא ודאיממזר
 ומואבי עמו~י יבא לא פסוק עוד יש הא וא"חלקולא.
 יבא' לא ה' קהל בודאי דוקא ג"כ דמשמע ה'בקהל
 קהל דבספק ג"כ מזה ו~שמע יבא' קהל בספקאבל
 דספ"ד משום וע''כיבא'

 לקולא~
 פסוקין ב' א"כ

 דספ"ד מכאן למילף יש האיך ואכ"ק לקולאדספ"ד
 וע"כ מלמדין אין כאחד הבאים כחובים ש~י האלקולא

 הבכ''א כחובים דש~י ס"ל לקולא ספ"ד דס"ל מאןצ"ל
מלמדין.

 שם הגמרא מדברי לילף ד"ה יבמוח חוס'~~~~
 כחובים דש~י חוס' וחירץ ועשה' ל"ח דוחהדעשה
 ועשה' ל"ח דוחה דעשה ב''כ ושם מלמדים איןהבכ"א
 מלמדין כאחד הבאים כחובים ש~י דס"ל דמאןמשמע
 עי' ועשה' ל"ח דוחה דעשה משם ללמוד יוכלשפיר
 דס"ל דמאן ומכאן מהפר"ח. ~שמע דכןמלה"ר
 מלמדין אין הבכ"א כחובים דש~י ס"ל לחומראספ"ד
 לקולא' דספ"ד ה' בקהל ממזר יבוא מלא למילףוליכא
 למילף ליכא ממילא מלמדין אין כחובים ש~י דס"לוכיון
 דמ"ד ~חא' ממילא ועשה. דעדל"ח יבמוחמגמ'
 יבואו אם דאפילו ע~יים דיבואו חייש ולא להחזירמוחר
 עשה דיבא ד~דרים' יחל בל על יעבור לאעניים
 מאן כי ד~דרים' ול"ח עשה וידחה עבידהדהשבח
 ועשה ועדל''ח לקולא ספ"ד ס"ל להחזיר דמוחרדס''ל
ודו"ק.

~~~~~
~~~~ 

~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 

 אין דהא מיושב יד של לה~יח המקובלים~~~~
 עירוכין ~עי' בי"ד למלכי אלא בעזרהישיבה

 ב"ח בזה והאריך ט.ובזבחים ג~
 שו''מ~

 ~קט לא למה ~
 בשעח בעזרה חפילין מה~חח כה~ים למעטהגמרא
 ~קטו ולמה בעזרה' ישיבח איסור משוםעבודה'
 אחרים.טעמים

~~
 איסור אי הראשו~ים בין פלוגחא איכא ה~ה

 רש"י דעח מדרב~ן' רק או מה"ח בעזרהישיבה
 ~ד"מבסוטה

 ע"ב~
 דאין משום דרב~ן' דרק ~ראה

 עומדים' מלאכים דאפי' בעזרה' לישב שמיםכבוד

 לשרח' לעמוד מקרא ולמדו מה''ח דהוה ס"לושא"פ
 כ"ה דף יומא חוס' עי' שם' העומדים מקראאו

 בדעח וכן רש''י בשיטח סחירה קצח וישובשא''מ'
 ישיבה בע~ין במלה"ר עי' מקומוח' מכמהחוס'
 שם. שחירץ מהבעזרה

~~~~~
 דרב~ן' רק בעזרה ישיבה אי מבעי' לא

 שהוא חפילין מצוח ויעקור דרב~ן איסור בא לאבודאי
 למעט הגמרא שהביא טוב יוחר בודאי לכןמה"ח.
 מטעם או מקראי' עבודחן בשעח מחפיליןכה~ים
 במצוח דעוסק מטעם ראש ובשל יד' בשלחציצה
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 כתיב יד דבשל מה"ת וזה תפי~ן. ממצות פטורעבודה
 לבשרו. כתונת בין חוצץ דבר יהא שלא בשרו עלילבש
 ובלכתך נלמד ממצוה' פטור במצוה עוסקו~מוד
 כ"ה ~סוכה מסוכה פטור דמצוה בלכת אבלבדרך'

 אינו אחת במצוה עוסק דאם שכתבו מטעם חוץע"א~'
 מצות עושין דאין כמו הש~' מצוה עשיית לכווןיכול
 מה"ת בעזרה ישיבה אי עכ''פ ג''כ. טעמא מהאיח"ח
 תפי~ן הנחת מצות בעזרה ישיבה איסור דמפיקי"ל
 דרבנן רק אי אבל מיושב. לה~חו יש הזהרדלפי

 לכן הישיבה' איסור מטעם הכהנים לפטור איןכרש"י'
 המקראות. מכח לפטרן הגמרא הביאשפיר

 וכו' כתוס' מה"ת אסור בעזרה ישיבה אי~~~~~
 רק ודאי הוא בישיבה יד של לה~ח שיש חיוב הךמ"מ

 לכן כך' בשביל מתפילין הכה~ם לפטור ואיןדרבנן'
 הנ"ל. ממקראות הכהנים לפטור הגמרא הביאשפיר

~~
 ה"ט' סוף קורא הי' בפרק בירושלמי דאיתא

 ת~ובכמ"מ'
 נקרא ועושהו הדבר מן הפטור כל חזקי'

 ועי' ובש"ס. בש''ע ובכמ"מ או"ח בש"ע ועי'הדיוט
 ברמב"ן ו~' ט"ז' כלל כ"ף מערכת בשד"חבאריכות
 המצוה' כשעושה ה~וט' דהוי אמרינן דלאוריטב"א
 חיוב אבל המצוה' לעשות אותו פוטר המקוםדרק

 לפי וא"כ שהם' מקום בכל ישראל כל על מוטלהמצוה
 ישיבה איסור דיש משום בעזרה' תפי~ן לפטורהטעם
 של תפילין ממצות אותם ממעט המקום א"כבעזרה'
 הדיוט' נקרא לא בעזרה תפי~ן מ~ח אם לכןיד'

 או חציצה' איסור דיש בגמרא הטעמים לפימשא"כ
 המצוה' בעצם בהנחתה איסור יש במצוה' עוסקמשום
 לה~ח ואין פטור בודאי א"כ ממעט' המקום רקלא

 שפטורים הטעם הגמרא נקט שפיר לכןתפי~ן'
 שם. מקראי בעזרה תפי~ןהכה~ם

~~~~~
 ישיבה איסור ~ש לטעם גם עכ"פ הא

 בעזרה יד של תפי~ן בהנחת איסור שייךבעזרה'
 ולמהמיושב.

~ 
 מצות דאתי י''ל ה~וט. עכ"פ נקרא

 לפי משא"כ בעזרה' ישיבה איסור ודוחה דתפי~ןעשה
 איסורים' ב' תפי~ן בהנחת יש בגמראהטעמים

 עשה ו~כא ממצות' פטור במצוה עוסק ואיסורחציצה'
 לאווין ב' דוחה עשה דאין בפרט האיסורים'שידחה
 ולה~ איסורים' ב'הה"ד

 הכה~ם לפטור הגמרא נקט
 מקראי.מתפי~ן

~~
 בעזרה' ישיבה איסור לטעם לחלק' יש ועוד

 בישיבה' יד של תפי~ן שמ~ח ברגע רק איסורעושה
 א"כ היום' כל תפי~ן מצות ומקיים עומד כך אחראבל

 היום' כל תפי~ן הנחת דמצות וסייעתולהלבוש
 לאות לך והי' וכן תמידית' קשירה משמעדקשרתם
 פ"ד ורמב"ם ל"ו' סי' או"ח ~עי' תמיד'משמע
 ד"ה ע"ב דפ"ח סנהד~ן ובתוס' הכ"ה'מה"ת

 רגע של איסור משום היום כל מצוה לדחותאין ואין~
 משא"כ יד. של תפי~ן בהנחת ~שב המצוהבתחילת
 בעזרה בהיותו היום כל האיסור ~ייך שבגמ'לטעמים

 מקראי. טעמים הגמ' מקש שפיר לכןבעבודתם'

~~
 בהל' משנה הכסף לשיטת ואפי'

 יסו~
 התורה

~פ"ה
 ה"א~

 ביום פ"א תפי~ן מניח דאם
 ויצא' ס~

 ח"א חתנ''ס ~עי' היום כל ע~ו להניח מצוהואין
 בשערסכ''ה

 הטוטפות~
 מן מצוה דעכ"פ מודה מ"מ

 פוטרן הוה אי וא''כ היום. כל ע~ו להניחהמובחר
 ~כול הו''א בעזרה' ישיבה איסור משוםמתפי~ן
 כיון יד' השל הנחת בשעת ישב אם אפי' תפי~ןלה~ח
דעכ''פ

~ 
 כל יקיים ישיבה' של האיסור שעבר אחר

 שייך דלא נימא ואפי' המובחר' מן תפילין מצותהיום
 בהנחתה רק מצוה דעיקר עדל"ת הדין היוםכל

 היום כל מקיים לשיטתו גם עכ"פ אבל הכ~מ'לשיטת
 דשייך בגברא הטעמים לפי אבל המובחר' מןמצוה
 עוסק מטעם ו~ן חציצה' מטעם בין היום כלאיסור
 עיקר להכ"מ תפי~ן והמצוה ממצוה' פטורבמצוה
 דלא היום' כל עבירה יעבור א"כ ההתחלה' רקהמצוה
 בהתחלה רק המצוה דל"ש היום כל עדל"תשייך

 הגמרא הביא ויפה הכה~ם' פטורים ובודאילהכ''מ'
 מקראי. הכה~םלפטור

~~
 יכול דלא הראשונה' קושי' לתרץ יאמר או

 ישיבה איסור משום יד של מתפי~ן כה~םלפטור



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 איסור אין א''כ ~תנו' ~הנות לאו מצות דקי"לבעזרה'
 כמו תפי~ן' הנחת מצות שמקיים בעת שייךישיבה
 או עולה של בשופר התוקע כ"ח בר"ה רבאשפסק
 ~תנו. ~הנות לאו דמצות יצא שלמיםבשל

~~~~~~
 פסחים בגמ' חז"ל שאמרו מה לפי"ז

 היום' כל ודרש היכל של בצלו ישב ריב"ז ע"אדכ''ו
 האיך וקשה שרי' מיכוון וקא אפשר דלא משםונשמע
 וקאמכוון אפשר בלא אף לעולם דשרי' משםמשמע
 של בצלו ללמוד שם דשרי והא"טאסור

 היכ~
 ואינו

 ליהנות לאו ומצות מצוה ומקיים דדרש' ~וןמועל'
 הנאה המודר גבי ע"א ל"ז דף נדרים ר''ן עי'נתנו.
 דמצות הוא' הנאה לאו ד~מוד מדרש' מלמדומחבירו
 קושי' שמרמז המאירי בשם וראיתי ~תנו' ~הנותלאו

 ללמוד שהתירו מהיכל ראי' דאין באמת די''ל שכתבזו'
 לצורך מצוה שהי' התירו דרשה דלצורך היכל' שלבצלו

 למש"כ דומה וזההרבים'
 דלה~

 דמצות ללמוד' מותר

 ודו"ק. אסור מכוון וקא אפשר לא ולעולםללה"נ'

~~~
 הגוף' הנאת יש בעזרה ישיבה גבי הא קשה

 דאז~נן י"ל ~תנו' ~הנות דמצות להר''ן ס"לואז
 אמ~נן הגוף בהנאת דאפי' בנדרים הרשב''אאליבא
 הכה~ם לפטור הטעם הגמ' נקט לכן ללה"נ'מצות

 הוה ואי כנ"ל' מקראי עבודה בשעת בעזרהמתפי~ן
 יד של ותפי~ן בעזרה ~שב דאין דפטורים הטעםנקט

 ליהנות לאו דמצות דשרי הו"א הזהר' לדעתבישיבה
נתנו.

~~~~~~
 מה לפי הרשב"א' לשיטת ראי'

 זהשחידשתי
 כב~

 שם בר"ה ורבא יהודא דרב
 הר"ן כשיטת ס''ל ר"י והרשב"א' הר"ןבשיטת פלי~

 ניתנו' ~הנות מצות אמרינן מצוה בהדי הגוףדבהנאת
 הגוף בהנאת אפי' ס"לורבא

 בה~
 לאו מצות מצוה

 קי"ל א"כ בתרא דהוא כרבא וקיי"ל כרשב"אלה''נ
 ~שב מותר היד בהנחת ב~ד"ד כאן והה"דכהרשב"א'
 בעזרה תפי~ן מהנחת הכה~ם לפטור וא"אבעזרה
 ולכן נתנו' ~הנות לאו דמצות ישיבה איסורמטעם
 עבודה בשעת מתפי~ן פטורים דכה~ם הגמראקאמר
 פטור במצוה דעוסק ומשום יד' בשל חציצהמשום
 ודו''ק.ממצוה

~~~
 מחמת לכבודו ולחידוד לפרפרת כתבתי

 בימי שהי' והנפלאות הנסים יעורר והשי"תאהבה'
 משיח בביאת בהבנותו הבית לראות ונזכהחנוכה
 בב"א.צדקינו

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 

~~~
~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~
 צ''ו ~דף עירובין

 ע"א~
 יוסי רבי פ~גי

הג~~
 תפי~ן' זמן לאו דשבת בהטעם עקיבא' ורבי

 למועדה הזאת החקה את ושמרת מקרא למדריה"ג
 תפי~ן' מצות על קאי זה דקרא ימימה'מימים

 וימים לשבתות פרט מימים ~לות' ולא ימיםודרשינן'
 ~שמות מקרא למד ר"עטובים.

 י"ג~
 על לאות לך והי'

 שהן טובים וימים שבתות יצאו אות' שצ~~ן מיידך'
 אות.גופן



~ ~ ~ ~
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~ ~ ~

~ ~

 זמן לאו ויו"ט דשבת ילפינן אי נפק"מ מה
 מחדש השאג"א לאות. לך מוהי' או מושמרתתפי~ן'
 שנאמר מקום כל דארז"ל ושמרת מקרא למדדאי

 שהוא בזמן תפי~ן שמ~ח מי א"כ לאו' הוהושמרת
 לך והי' מקרא שלמד מי משא"כ לאו. על עוברפטור
 אם אבל ופטור' תפי~ן לה~ח מחויב דאינו ר"ללאות'
 אינו רק כלום' עובר אינו ויו"ט בשבת תפי~ןה~ח
 מ"ע.מקיים

~~
 לר' קשה לכאורה

 דלשיטתו כיון הג~~' יו~
 ה~חו האיך פטור' שהוא בעת תפי~ן מ~ח אם לאויש

 עוברת הא שאול' בת מיכל את תפילין' לה~חחכמים
 דושמרת. לאו על ריה"גלפי

~~
 מהל' ~בפ"י הרמב"ם על קשה

 ק"פ~
 דהנותר

 ממנו תותירו לא על ועובר הבקר עד קדשיםמבשר
 דבאש לעשה ~תק שהרי לוקה' אינו בוקר'עד

 יותר כולל שהלאו מקום כל הכלל זה האתשרופו'
 גם שייך הל"ת ובנותר לעשה' הניתק לאו ל''המהעשה

 דאין שהז"ג מ"ע דהוה בנשים שייך לא והעשהבנשים'
 מהל' בפ''ט הרמב"ם ~כמ"ש ב~לה קדשיםשורפים

פסוהמ''ק~
 מן יותר כולל בנשים גם דשייך הלאו א''כ

 פטור יהי' והאיך לעשה' ה~תק לאו הוה ולאהעשה
ממלקות.

~~
 דאין הרמב"ם מ"ש לפי טעם הברוך הקשה

 מ"ע קדשים שריפת הוה א"כ ב~לה קדשיםשורפים

 לאו דנותר לאו הוה לא א"כ בנשים' שייך ולאשהז"ג'
 סתם הרמב"ם כתב איך א"כ בנשים לעשהה~תק
 לוקה אינו דלכ"ע משמע לוקה אינו בקדשיםדהנותר
 העשה אצלה שייך דלא לוקה בקדשים הנותר אשההלא
 לעשה ה~תק לאו הוה לא וממילא תשרופודבאש
 הרמב"ם כתב והאיך ממלקות' מיפטרה ולאאצלה
 והבן. נותר על לוקה דאינובסתם

~~
 בעה"ת הר"י שיטת על השאג"א הקשה וכן
 דףכ"ט~פסחים

 ע"ב~
 ודעתו בפסח חמץ דהמשהה

 דבל דהלאו משום שהייה' באותו עובר אינולבערו

 עובר אינו ולכך דתשביתו' עשה ע"י ~תקיראה
 ה~תק ללאו חשוב האיך ~י"ש. לבסוףכשמבערו

 אבל וכו'' ונשים אנשים כולם כולל הל"ת האלעשה'
 עשה מצות דהוה בנשים שייך לא דתשביתוהעשה
 הוה ולא מהעשה יותר כולל הלאו והוה גרמא'שהזמן
 לעשה. ה~תקלאו

~~
 ל"ד ~דף בקידושין תוס'

 ע"א~
 מעקה בד"ה

 שלהז"ג מ"ע הוה דמעקה למימר לן למןהקשה'
 מצות לקיים חייבת בלא"ה הא חייבת' נשיםשיהא כ~

 נשים ל"ת ועל ל"ת' ג"כ בי' דאיכא וכו'מ~ה
 עונשין לכל לאיש אשה הכתוב דהקשהחייבות
שבתורה.

~~
 הלא התוס' מקשה מה שור' התבואות הקשה

 דאם שלהז"ג' מ"ע במעקה יש אם גדולהנפק"מ
 אז עשה גם בה שייך אם אבל לוקה' הלאו עלעברה
 לוקה. ואינו לעשה ה~תק כלאוהוה

~~
 אין דלהכי שאמרו מה לפי שם' תוס' הקשה

 עשה ואין ול"ת עשה דיו"ט ביו"ט' קדשיםשורפין
 דלא ~ון א"כ דיו"ט' ועשה ל"ת דוחה תשרופודבאש
 דלא ל"ת רק ביו"ט ~ש בנשים דשבתות עשהשייך
 יהא א"כ מלאכה' כלתעשו

 ש~
 קדשים לשרוף לנשים

 הל''ת ~דחה קדשים דש~פת עשה ~באביו"ט'
ביו"ט.

~~~
 תירץ זו קושי' שהקשה תוס' דהנה ~ישב

 שייך דלא ~אף לאו עמה שישדעשה
 בנשים~

 מ"מ
 עשה שם שיש כמו דהוה עשה ~' דחי ולא א~ם'הלאו

~~
 ~בסימן השאג"א ומחדש

 פ''ב~
 שכתב כמו

 נדחה ולא א~ם הלאו לאו' עמה שיש דעשההתוס'

מפ~
 נמי הכי העשה~' שייך דלא במקום ~אף עשה

 א~ם' העשה אף עשה עמה שיש דלאו איפכאנאמר
 על במצוות חייבות נשים גרמא זמן דהויואע''ג
 עבר אם לוקה ואינו לעשה' ה~תק כלאו וחשובהעשה'
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 בנשים' שייך ~הא העשה מא~ם דהל''ת הלאועל
ודו''ק.

~~~~
 הנפק"מ ראשית בס"ד הקושיות כל מיושב

 מושמרת דלמד ~ון דלריה"ג ר"ע' ובין ריה"גבין
 והשאג"א התוס' סברת ולפי בתפי~ן' לאו ישא"כ
 שהזמן עשה מצות דהוה אף בנשים העשה גםשייך
 בנשים. כלל שייך לא לר"ע אבלגרמא'

~~~~~
 קשה לא העשה' גם בנשים שייך דל~ה"ג

 תפי~ן שה~חה בה מיחו דלא שאול בתממיכל
 תפי~ן. במצות אשה גם שייך שפירדל~ה"ג

~~~
 אלאו לוקה דאינו דפסק הרמב"ם על קשה

 שייך תעשה לא גם בנותר דיש ד~ון נשים' אפי'דנותר
 עשה שם ויש הל"ת' שם דשייך ~ון בנשים' העשהגם
 העשה למחשיב הל"ת'א~ם

~ 
 הוה ממילא בנשים

 הלאו. כמו כוללהעשה

 לאו הוה יראה דבל בתוס' הר"י דברי~~~~~
 הל"ת דא~ם בנשים גם שייך דתשביתו לעשה'ה~תק
 בגדר שיהא ועכ"פ בנשים שייך דיהא העשהלהחשיב
 ~שאג"א~. הלאו על לקי ולא לעשה ה~תקלאו

~~~
 מעקה הוה אי דאפילו התבו"ש קושי' קשה

מעשהז"~
 דעכ''פ דמעקה' הלאו על לוקה אינו מ"מ

 הניתק כלאו העשה למחשיב א~ם והלאו מ''עיש
 נפק"מ למה תוס' קושי' שפיר קשה וא"כלעשה'

 ז"ג הוה אי דאפי' שלהז''ג' מ''ע הוה דמעקהקמ"ל'
 כלאו ג"כ וחשוב ל"ת. בי' דכתיב מעקה עלחייבת
 בס"ד הכל ומיושב לעשה'ה~תק

~~~~~~
 בנותר דיש ד~ון טעם הברוך קושי'

~ 
 בנשים' שייך דיהא העשה את א~ם הל"ת לכןעשה'
 פסק ושפיר לעשה' ה~תק לאו שיהא לע~ןעכ"פ

 בנותר ממלקות דפטוריםהרמב"ם
 ו~חא נשים' ~

ב"ה.

~~~
 דאשה נאמר השאג"א דלפי להקשות יש

 דהוה אמרו ובגמ' ~פי~ן' להניח בעשהחייבת
 די"ל ל''ק' דלהשאג"א י''ל פטורות' ונשיםמצעשהז''ג
 כיון אז בהמצוה בפירוש לאו כתוב אם דוקאדסברתו
 לכל לאיש אשה הכתוב דהקשו בהלאו האשהדשייכות
 אף אצלה שייכות עשה דגם י"ל שם שבתורה'עונשין
 ושמרת רק כתוב בתפי~ן כאן אבל שהז"ג' מ"עשהוא
י"ל

 ד~
 בהנחת לחייבה אשה אצל שייכות לא ושמרת

 בשבת תפי~ן להניח דאסור היותר לכל רקתפי~ן'
 לה~ח ע~' לקבל תוכל ולא איש. כמו וב~להויו"ט
 לולב מצות ע~' לקבל שיכולה כמו ~ו"טבשבת

 גם דחייבת השאג"א יסבור לא לפי"ז א"כוכדומה.
 דתפי~ן.אעשה

~~~~~~
 דושמרת ב~רובין שם התוס' מש"כ לפי

 אבל דשמרת הלאו על חייב מ~ח אם דב~להקמ"ל
 שם ~כא א"כ עשה' בגדר רק ושמרת הוה ושמאביום

 לחייבה. שייך ולא לאובתפי~ן

~~~~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 לכוי' קרא ~קר הו"א לאיצטרופי' דחזי הסברא לאואי דחזי מה"ת אסור אמר יוחנן ר' שיעור~~~
 דחזי טעמא דאיכא והשתא אסמכתא' רקולח"ש אמאי הקשה תוס' מה"ת' מותר אמר ר"ללאיצטרופי'

 לח"ש. גמורה דרשה חלב דכל דרשה הוהלאיצטרופי' ותירץ' ח"ש. לרבות חלב דכל מטעמא ר''י קאמרלא
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 ~ראה
 דלה~

 דס"ל דחלא"צ' ט~מא ר''י הביא
 בסוף חמץ אכל כגון אבל ח~ל"א אי דוקא שי~ורדחצי
 וכ"~ ח"ש' אסור לא הלא"צ דל"ש וכדומהפסח

 מספר
 דס"ל דר"י שבו~ות הל' ד~הש~רי

 כ~
 ב~'

 משום רק ח"ש ולאסור לכוי' רק דכל דרשהא"כ בפ"~

 קושי' ול"קדחל"א'
 וכ"~ תוס'~

 אמרי שו"ת מספר
 ודו"ק.אש

 בצל"ח ו~י' רל"ג. סימן ח"ג דב''ש בשו"ת~~~~
 קמ"ו סימן דב''ש בספרימובא

 ח"ו~
 די~ף דהרמב"ם

 יכול הא וקשה יאכל' דלא מקרא מה"ת אסורח"ש
 ~~ף כמו מה"ת אסור דח"ש חלב מכלללמוד

 חזי אם דדוקא הו"א חלב מכל י~ף הי' אם צ"לו~"כ ר"י~
 יאכל דלא הקרא הביא לכן אסור' ח"ש אזלאיצטרופי
 מה"ת. אסור ח"ש לאצ' דל"ח במקוםדאפילו

~~~~~~~~
 דוקא או אופן' בכל אסור ח"ש אי

 אמ~~ן א"כ אופן' בכל אסור ח''ש דאי י"לבחזל"ט'
 מחמת אי שלם כשי~ור חשוב דח''ש התורהד~לה
 מ"מ גזירה' כש~כא אפי' או כשי~ור דיאכלגזירה
 ד~ת יהי' וזה כשי~ור' ח"ש ו~כ"פ אחשבי''מט~ם

 ולר"י ~ במצוה שי~ר בחצי יוצא א"כ ~הרמב"ם
 ח''ש חשוב לא א"כ לאצ' בחזי' דוקא אסורדח"ש
 שי~ור החצי שיש~ם גזירה מחמת רק שלם'כשי~ור

 ~הגם בח"ש. יוצא אי~ו א"כ וכדומה. אסור'לה~
 אסור ח"ש דס"ל דלר"י כ' בכורות אלגזיממהרי"ט
 דר"י דס"ל י"ל ח"ש' לאכול מצוה יש הה''דמה"ת
 מש"כ לפי אבל לאיצ'' ~כא אי אפי' אסור ח"שס"ל
 ס"ל דר"י י"ל בחל''א' רק אסור דח"ש ס"לדר"י
 ביצה בפ~"י ו~' כ~"ל' בח"ש במצוה יוצאדאי~ו

 ד"~
דמשמ~

 ילקה"ר ו~י' בח"ש מצוה אין דלר"י משם

~~~~~~~
 ו~תן מקרא ד"מ ב"ק חיות מהר"ץ

 ה"~ חצי ולא שלם כופר דוקא ~פשוכופר
 צ"ל באתרוג

 דהוה כשר אי~ו מורכב א"כ הדר' חצי ולא שלםהדר
 מי~ים וארב~ה כפרה הוה ואתרוג אתרוג כחצירק
 ~יי' שלם כופר כמו הדר כולו להיות צריך לרצותבאים
 ולא מ"א ב"ק מפרשיםבילקוט

 כטו"~
 ו~י' ודו"ק.

 שלום דברישו"ת
 ח''~

 ו~ראה שם' ח"ש בסוגיא

 כופר חצי אפי' לשלם דיכול לשיטתודהרמב"ם
 להביא יכול לכן ה~"ל' לפי' הדר מקצת אפי'יוצא ה"~

 א"כ ח"ש' בסוגי' ו~יי"ש שי~ור בחציביכורים
 להביא יכול לכן ח"ש כמו הוה לזמן ק~ין ס"להרמב"ם
 לזמן ק~ין אלא הוה דלא ביכורים ק~ה אפי'ביכו~ם
ודו"ק.

~~~
 חשוב לזמן ק~ין אי פלוגתא מצי~ו ~פק"מ יש

 הרא"ש בשו"ת מובא אביגדור רבי~ו לד~ת לא' אוק~ין
 לזמן ק~ין מה~י אתרוג גבי אפילו דס"ל ל"ה'כלל
 בט~ת דכתוב כסותך גבי מכ"ש פסול דשותפותא~"ג
 ~סוכה דס"ל להרא''ש ב~צית' וחייב ל~מן ק~יןחשוב
מ"א

 ~"א~
 אפשר לזמן' ק~ין דל"מ אתרוג גבי

 ו~' תמה' לקיחה ב~י ולקחתם' דכתיב שא~ידאתרוג

 פ"ג ~סוכהירושלמי
 ה"א~

 להיקרא אבל
 הג~~ם ש~ר בחת~"ס ~י' ממש' שלו שהוא זמןכשיש כסות~

~~~
 ק~ין חשוב אי בביכורים הדין מהו לחקור

 ה~"ל' סברא לפי וי"ל לא' או ~כו~ם ויביאכשלו
 אפילו מה"ת ואסור ככולו שי~ור חצילמ"ד

 ביכו~ם' לגבי ק~ן חשוב לזמן ק~ין הה"דחלא"צ' ב~
 ב~י~ן חיובת מצוה הוה דאתרוג י"ל או לזמן'כשהק~ין ~ ביכורים' משא''כ לכם' ולקחתם דכתיב שא~יואתרוג
 דהוה ביכורים משא"כ ספק יהא שלא ממש'שלו

 ובלא"ה חייב שדה לו יש אם ר"ל קיומת'כמצוה

 כציצית.פטור'

~~~~~~~
 דס"ל הרמב"ם ~ל הקושי' ~ישב יש

 שחלקו ואחים ברירה אין וס"ל דמי כקה"ג לאוק"פ
 וחוזריןלקוחית

 ביוב~
 כמו ביכורים' מביאין האיך

 לא קפכקה"ג יוח~ן ר' דאמר לאו אי יוסף רבדאמר
 ביכורים' מצות יתקיים דהאיך בביהמ"ד י~ומצא

 כשי~ור אי~ו שי~ור חצי דס"ל ר"י בשלמא י"לולה~"ל
 ~כ~ס ל~מן דק~ין י"ל א"כ חייב' ח~לא"צ אי רקשלם
 לה~ ביכורים' להביא יכול ואי~ו שי~ור' חציבגדר

 ~"כ
 כשי~ור ח''ש דס''ל הרמב"ם אבל כקה"ג ק''פס"ל
 במצוה ~כ"פ כק~ין ל~מן ק~ין חשוב ח~לא"צ' בלאשלם

 שיח~ור ד~ד ודו"ק' ביכורים להביא יכול ושפירקיומת'
 כח"ש. כשלו חשובביובל
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 יצא' תקע ואם יתקע לא עולה של בשופר
 מ"ט יצא' לא תקע ואם יתקע לא שלמים שלבשופר
 נפקא בה נפקא בה דמעל ~ון היא' מעילה בתעולה
 הוא איסורא ~נהו מעילה בני דלאו שלמים לחולין'לה

 אימת רבא לה מתקיף לחו~ן' נפקו ולא בהודרכיב
 ~א"כ תקע באיסורא תקע קא כי דתקע' לבתרמעל
 הבא מצוההוה

 בעבירה~
 זה אחד רבא אמר הדר וכו''

 יהודה רב אמר ניתנו' ~הנות לאו מצות יצא' זהואחד
 יצא. תקע ואם יתקע לא ע"ז שלבשופר

~~~~
 יהודה לרב יצא לא למה ושא"פ הטו"א

 ידחה דשופר עשה עדל"ת' נימא שלמים שלבשופר
 הא לר"י' שפיר פ~ך רבא הלא וע"ק דמעילה'הל"ת

 באיזה וע"ק ר"י' של סברת ומה תקע' קאבאיסורא
סברא

 פ~~
 ר"י אמר האיך הקשה ותוס' ור"י. רבא

 יצא' דלא ר"י פסק בשלמים הא יצא' ע"ז שלבשופר
 הו"ל בע"ז גם א"כ לה"נ' מצות לר"י דס"למשמע
 דמצלה"נ. יצאדלא

~~~~
 מללה"נ' בדין והרשב"א הר"ן פ~גי הנה

 אמרינן אז במצוה הגוף הנאת כשאין דוקאלהר"ן
 אז הגוף הנאת כשיש אבל נתנו' ~הנות לאומצות
 שיש במצוה אפי' ולהרשב"א נתנו' ~הנות לאומצות
 ויש נתנו. ~הנות לאו דמצות ג"כ ס"ל הגוףהנאת
 כתב קו"א ובס' בזה. הרשב"א על קושיותהרבה
 משום מפורשים' שאר כתבו וכן רשב"א שלבטעמו
 לאו דמצות ו~ון הגוף' הנאת מבטל מצוהדהנאת
 רק דללה"נ' איסור בה אין המצוה א"כ נתנוליהנות
 לכן הגוף' הנאת ומבטל מצוה הנאת ובא הגוף'הנאת
 הנאת שיש אף נתנו ~הנות לאו דמצות לרשב"אס"ל
הגו~.

~~~~~~~
 ושא''פ' אברהם ב~ת בספר הקשה

 דב~ לפי ד'' סימן א~' קול בס'מוב"ד
 הרשב"א

 נדרים ~עי' ניתנו ~הנות לאו מצות הגוף בהנאתדאף
דט"ו

 ע"ב~
 אף בציצית מכלאים עדל"ת למדו האיך

 מצות שמקיים ע"י אבל לבישה הנאת איכאדבציצית
 כאן ואין הגוף הנאת ויבטל המצוה הנאת יבאציצית
 עדל''ת. דמטעם ומנ"ל כלאים'איסור

~~~~~~~
 כשיטת דס"ל דמאן לומר אפשר

 אלא בציצית מכלאים עדל"ת לומד אינוהרשב"א
 שהקשו ד"ד ביבמות תוס' כקושי' קדשיםמשריפת
 והנותר התורה מדכתבה קדשים' בשריפת עדל''ת~לף

 תשרופו באש אז דוקא בקר עדממנו'
 תיתי ומהי~

 עשה וע''כ ביו"ט מלאכה יש הא ביו"ט לשורפושיכול
 למאן דוקא וזה דיו"ט' הל''ת ידחה קדשיםדשריפת
 שהותר מתוך ~' דאיתא מאן אבל וכו' מתוך ~'ד~ת
 י"ל אז לצורך' שלא נמי הותרהלצורך

 לה~
 כתבה

 בקרהתורה
 ש~

 מטעם לשורפו דמותר יאמרו שלא
 מאן אבל עדל"ת' מטעם לא לעולם אבל וכו'מתוך
 ביו"ט לשורפו שמותר דהו"א צ"ל ע"כ מתוך ~'דלית
 וה~ עדל"ת'מטעם

 עדל''ת. מכאן ללמוד יכו~ן

~~~~
 יהודה ורב דרבא נ"ל

 פ~~
 הר''ן בסברת

 הגוף בהנאת דגם ~רשב"א' ס"ל רבאוהרשב"א'
 מכלאים עדל"ת לומד אינו לכן נתנו' ~הנות לאומצות
 קדשים' משריפת אלא אברהם' הב~ת כקושי'בציצית'
 דמאן הרשב"א לפימ"ש מתוך' ~' ד~ת לשיטתובפרט
 הואיל ~' ~ת דרבא וכיון מתוך ~' ~ת הואילד~ת
 תלת. מדר"ע ש"מ המימרא גבי ד"ה פסחיםבגמ'
 משריפת עדל"ת למילף יכול ושפיר מתוך' ~' ~תא"כ

~דשים.
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 ילפינן אי הנפק"מ מחדש טעם ברוך
 דמאן קדשים' בשריפת או בציצית' מכלאיםעדל"ת
 הלאו על דעובר בעידנא בעינן מכב"צ' עדל"תדס"ל
 בעינן לא מש"ק עדל"ת דס"ל ומאן העשה'מקיים
 והמצוה הלאו' על עובר דקודם בש''ק כמובעידנא
 הקדשים. שריפת בשעת רקמקיים

~''~
 ר"י אבל בעידנא' ול''ב עדל"ת לשיטתו רבא

 מצות ל"א הגוף הנאת שיש דבמצוה הר''ן כשיטתס"ל
 בכלאים הטעם לומר אין א"כ ניתנו' ~הנותלאו

 יש דשם נתנו ~הנות לאו מצות משום דשריבציצית
 למד שפיר עדל''ת משום דשרי וע"כ הגוף'הנאת
 בעינן טעם הברוך לפי וממילא מכלב"צ'עדל"ת
בעידנא.

~''~~
 אף יצא ע"ז של בשופר למה בחזרה קשה

 שלמים. של משופר ומ"ש ב~דנאדל"ה

~~~
 ל''ב ~דף סוכה בתוס' ר"ת דברי לפי

 שביטלו לאחר ע"ז של בשופר מיירי דר"ידהך ע"א~
 ~ון וא"כ דרבנן' איסור ע~ו יש ומ"מ הע"ז'העכו''ם
 שאינו ודבר ע''ז' של משופר ליהנות ולא שופר'מצות י~ לצאת מכוון והוא דרבנן' אלא אינו האיסורדכל

 מע"ז' הנאה איסור על עובר ואינו מותרמתכוון
 בסימן המג"א לפימ"ש י"ל רישא' פסיק הוי האוא"ת
 וכ"ש רישא' פסיק מותר דרבנן איסור דגבישי"ד
 רישא' פסיק מותר הנאה איסור דגבי לשיטתוהר"ן
 נתנו' ~הנות לאו מצות וס"ל כהר"ן דס"ל ר"יא''כ
 בעהי"ת. ודו"ק היטב ומיושב נכוןהכל

~~~~~~
~~~~~ 

~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~''~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 

 ידיו מצא לא קפכקה"ג ר"י דאמר לאו אי~~''~
 קנין דס"ל הרמב"ם על קשה ולפי"ז וכו'.ורג~ו
 לפירות שדהו המוכר לכן כר"ל כקהג"ד לאופירות
 בפ"ד קורא ואינומביא

 מה~
 פסק והאיך בכורים

 להביא בנמצא איך וא"כ הן' לקיחות שחלקואחים
 בעין דנותן לשיטתו דהרמב"ם פירשתי וכברבכורים.
 הגוף' גם המקנה גם נותן במתנה לכן נותן'יפה

 ~ביא ~וכל כקה"ג' במתנה לכן במכר'משא"כ
 דכ"ו בקידושין ירושלמי וז"ד ממתנה'בכורים

 ממכר. מתנה שלכח ~פ~

~~~~
 כמה כתבו טעמא מהאי ואפשר נ"ל

 וע''כ מצרא' דבר ~נא שייך לא דבמתנהראשו~ם
 ויפ~ נותן יפהדבעין

 מקנין. כוחו
 ולה~

 התורה ניתנה
 לטענה אפי' להמלא~ם חלק בהם שייך לא דאזבמתנה
 במתנה התורה לו נתן שלא עד לכן לא. נמיבעלמא

 כך אחר כן שאין מה מהמלאכים טענה בה דיששכחה'

 שכחה לא לכן לגמרי התורה קנה במתנה לוכשניתן
כלל.

~~~~
 הגמרא שמפרש היש"מ דברי בהקדם נ"ל

 בפ' ~עי' יומא האי לאואי
 תבוא~

 ס"ל לא יוסף דר'
 לו הקשה לכן כקה"ג' ראשון ביובל לחלק חסדאכרב
 דלא מינה נפקא מה קשה וא"כ כר"ח קי"ל אנןאבל
 כקה''ג דלא ביובל חזרה מה"ת אין הלא דעתי'סמכא

 באמת אבל הוא מה"ת דמצוה ע"כ חיין' מפיהוכי
 מכירה הוה מ~רה בשעת לכן הגוף' קנין הוההק~ן
 ביובל לא אבל מוכר דפירות אדעתא במוכר לכןגוף'

 לכן לגמרי מחזירין אין בודאי באחים משא"כראשון'
 שיחזיר התורה דמצוה רק ממש' הגוף קנין כמוהוה
 קשה לא וא"כ עיי"ש. ק~ן. נשאר הק~ן אבל ביובללו
 באחים לא אבל כקה"ג ל"ה במכר דוקא הרמב"םעל
 א' חלק דב"ש שו"ת ~' זו' סברא ומנ"ל קה"ג.שם
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~~~~~~
 אכלו הונא ורב פפא רב כי מצינו ס"ח

 עשר ששה מחר שמא ול"ח עשר שבעה ~לחדש
 דחדש סוברים דהם הפנ"י וכתב חדש' לאכולואסור
 דאין גמרא סתם מצאו לקולא' וספיקא דרבנןבחו"ל
 חדש ס"ל שם ור''י מחו"ל. עומרמביאין
 בהא דהא העומר' מחו"ל מביאין לכן מה"ת.בחו"ל
ת~א.

~~~~
 אסור בחו"ל דחדש דפסק להרמב"ם

 כר' שלא מחו''ל עומר מביאין דאין פסק ולמהמה"ת'
 הקשה בקידושין שם והירושלמי ת~א. בהא דהאיוסי
 לא למה עדל"ת' ~מא מצה מחדש אכלו לאלמה
 הקשו ועוד קושי'. האי בעצמם התוס'הקשה

 שהביא ז"ל מסאטמאר רבינו בחידושי ~'המפורשים'
 הארץ מעבור ויאכלו מהקרא פשט לא למה זוקושי'
 הקשה ע"ז אבל מה"ת' אסור מקום בכלדחדש

 פסח' בליל מצה אכלו האיך בכל נאסור איבירושלמי
 החדש' מקום בכל לאסור יש אימתי מחדשוהתבוה''ש

 מצה. מצוה לקיים אופן יש אידוקא

~~~~~
 לר"ת' הר"ש בין פלוגתא יש דהנה

 שייך לא עומר מצות אשתקד שייך דלא ~וןלהר''ש
 ל"ה דאז כיון בחדש מקושר דעומר בחו''ל חדשלאסור
 והר"ת חדש' לאסור ש~ך לא עומר הבאת ע~ןשייך
 שייך לא עומר שייך דלא נאסר לא דבאשתקדפ~ג
 ת~א. בהא דהא חדשאיסור

~''~
 אין חדש' נאסר מקום דבכל נאמר אם

 כמו עדל"ת מטעם א"כ אלא מצה לאכולמקום
 עשה בחדש ~ש זק~ם לדעת אמנם תוס'שהקשה

 וע"כ מצה אכלו האיך אכ"ק ועשה עדל"ת ואיןול"ת
 בשב כמ"ש לחומרא ספ"ד דס"ל לר"י דס"לצ"ל

 כמ"ש מלמדין אין ש~"כ ס"ל ולהפר"חשמעתתא

 דס"ל צ"ל ועשה' דול"ת עשה אין וא"כהפר"ח'
 ואכלו מקום בכל נוהג חדש דאיסור הר"ש~שיטת
 חדש שייך היה דלא כיון נאסר דלא דאשתקדחדש
 אסור בחו"ל חדש דאם לר"י ס"ל לכן ת~א בהאדהא

 מחו"ל. עומר להביא מותרמה"ת'

~~~
 ס"ל א"כ לקולא ספ"ד דס"ל הרמב"ם

 כמ"ש ועשה' ל''ת דוחה עשה וס"ל מלמדיןכתובים ש~
 ועשה עדלו"ת ע"י מצה לאכול מקום וישהמל"ה.
 פסק לכן העומר בהבאת חדש איסור ת~א דלאכר"ת
 נאסר דאשתקד ג"כ וס"ל בחו"ל' עומר דאיןשפיר
 עדלו''ע אין ס"ל משא"כ בעומר תלוי דלאכהר"ש
 ת~'' בהא דהא כר"ת נאסר לא דאשתקד צ"לע"כ
 בעומר חדש תלוי ולא עדל"ת דס''ל להרמב"םול"ק
 דס"ל יוסי ר' לשיטתן הולך אחד כל כי ~חא'והכל
 ואין מלמ~ן' אין ש~"כ דס"ל משום לחומראספ"ד
 החדש מן מצה אכלו האיך ויקשה ועשה דול"תעשה
 אם ולכן כר"ת' נאסר לא דאשתקד תבואה ס"לע"כ
 בהא דהא מחו"ל דמביאין ס"ל ע"כ נאסרהחו"ל
ת~א.

~''~~~
 לקולא ספ"ד דס"ל הרמב''ם

 ועשה ל"ת דוחה ועשה הפר"ח כמ''ש מלמדיןכתובים וש~
 ולא ועשה עדל"ת מכח חדש מצה לאכול מקוםויש
 מה"ת אסור בחול דחדש פסק שפיר בהא האתליא

 תלא דלא העומר מחו"ל מביאין דאין ס"לואפי"ה
 ~חא. והכל בהא' האת~א
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 מא~
 טוב ביום יוצא אדם אין במשנה

 דת"ר מנה"מ גמ' וכו' חבירו של בלולבוהראשון
 משלכם לכם ואחד' אחד כל ביד לקיחה שתהאולקחתם
 ואת השואללהוציא

 הגזו~
 במתנה' לו נתנו א"כ אלא

 בספינה באין שהיו ור"ע וראב"ע ור"י בר"גומעשה
 ר"ג נטלו זוז' באלף שלקחו לר"ג אלא לולב הי'ולא
 למה לר"ג והחזירו וכו' לר"י ונתנו בוויצא

~ 
 למימר

 מתנה' שמה להחזיר מנת על מתנה וכו'החזירו'
 כשלכם.וחשוב

~~~~
 למה ל' סימן שם ברא"ש נתנאל בקרבן

 בשואל כ''ו' סי' הבשר כל בפרק הא בשאול' יצאלא
 אדעתא מצויצתט~ת

 דה~
 ע~ה' שיברך לו השאילו

 נתנו כאלו הוי שלו' תהיה א"כ אלא לברך לו א"אואם
 כ' סי' דקידושין בפ"ק וכן להחזיר' ע"מ במתנהלו

 לואמר
 השאל~

 האשה את בו לקדש טבעת
 האשה' את בו לקדש אדעתא לו' שהשאיל כיוןמקודשת ה~

 וכו' שיועיל לשון באותו לו ~תן בלבו דגמר סהדיאנן
 אתרוג גבי וא"כ להחזיר' ע"מ במתנה תהיהולכה"פ
 אנן לצאת' אדעתא לו שהשאיל כיון הכי ~מאנמי
 תהיה שאלה' בלשון יו~ל לא אם בלבו' דגמרסהדא
 אמרו ולמה להחזיר. ע"מ כמתנה ולכה"פ מתנהבלשון
 בשאול. יוצאשאין

~~~~~
 כ~ן הקושי' סק"ה י"ד סימן או''ח בטו"ז

 לאינש ~' ניחא דבודאי הטעם מכח יותר' באריכותזה
 דשאני הטו"ז' שמחלק ומה בממונו' מצוהלמיעבד
 דלא הכתוב כגזירת דהוי "לכם" כתבה דהתורהלולב

מה~
 מכח הוה בקידושין משא"כ שאלה' בלשון כשאמר

 אחר' של כסף ולא כסף' לה ~תן צריך ואיהוסברא'
 היותר באופן נתכוון דבודאי בקידושין אמרינןלכן

 אמנם להחזיר' מנת על במתנה לכה"פ לו שנותןמו~ל
 חילוקא. בהאי ~' ניחאלא

 דג~~~~~~
 כסותך כתיב נמי ציצית

 ו~
 של

 כמו ממש הוה א"כאחרים
 באתרו~

 גם הקושי' וכאן

 דפסול מאתרוג מ"ש בחזרה אכ"קמט~ת'
 שאו~

 ולא
 ממש שלו שהי' כמו שיו~ל דעתו דבודאיאמרינן
 סימן משה במנוחת ועי' עמ"ל. כמתנהולכה"פ

 ע"ד בא~כות שמפלפלנ"ז
 זקי~

 נתן ר' הגה"ק
 ועשו כתיב נמי דבציצית והביא ז"ל ממאדפייטל
 מאתרוג טלית מ"ש וא"כ שלהם' ודרשינן ציציתלהם
 .עיי"ש

~~~
 שהבאתי מה בהקדם בס"ד' לחלק נ"ל

 בשם ז' סימן ח"א שלוםבדברי
 חת~

 ר' הה"צ
 או"ח בש"ע הטור על הב"י קושית לתרץ ז"לארי' נפת~

 לבנ''י אסור שלח בפרשת בשאלתות מש"כ כ"א'סימן
 חובת ידי ביה למיפק דעביד במידי צרכיהןלמיעבד
 ואתרוג הושענא או בט~ת הקבועין חוטין כגוןמצוה
 ששפך במה וכסה ושפך קרא דאמר מדםדילפינן
 הטור' על ב"י ותמה ע~ו' בז~ות מצות יהו שלאיכסה
 ולמיכל בהושענא לאורוחי אסור טעם מאיזהא"כ
 שבעה' כל סוכה בנוי ולהסתפק דמצוהאתרוג

 ציצית בחוטי לאישתמושי ושרי חנוכה' בנרולהשתמש
 אתרוג למצות ציצית מצות בין החילוק מה ע''כ.כו'

 ב' דיש מחלק ע"זוכו''
 חיובית מצות מצות' סו~

 חיוב דאין קיומית' ומצות לקיימו' אחד כלשחי~ב
 אתרוג מצות ר"ל מצוה' מקיים במקיימו רקלקיימו
 לקנות חיוב ע~ומוטל

 אתרו~
 המצוה' ולקיים

 חיוב אין וכדומה ציצית אבל חיובית' מצוהונקרא
 יש אם רק כנפות' ארבע של בגד לקנות ע~ומוטל
 ע~ו ~תן ע~ו חייב דוקא אז כנפות ד' של בגדלו

 מצות משאר קיל כזו ומצוה קיומית מצוה זהציצית'
 אסור ובאתרוג ציצית' בחוטי לאשיתמושי מתירלכן

ודו''ק.
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 דשופר דפסק הרמב"ם על הקושי'
 ב~

 כוונה. ל"ב מצה דא~לת פסק ומצה חמץ ובהל'כוונה'

~~~~~
 לאו על לוקין דאין פסק הרמב"ם דהנה

 כתב לא ולמה לעשה. ה~תק לאו דהוה יראה.דבל
 צריך וע"כ מעשה' שא"ב לאו דהוה משום לוקיןדאין
 גם לוקין בחמץ כגון לאוין ב' שיש במקום דס"ללומר
 מעשה. שא"ב לאועל

 לה~
 לוקין דאין הרמב"ם כתב

 עשה אין קי"ל הא קשה אבל לעשה' ה~תק לאודהוה
 לאוין ב'דוחה

 ולה~
 הניתק לאו דחשוב אמרינן לא

 יראה' בל על לוקין אין ולמה לאוין' ב' כשישלעשה
 לאוין ב' דוחה עשה ס"ל דהרמב''ם צ"לוע"כ

 לאוין ב' כשיש אפילו לעשה ניתק לאויןחשוב ולה~
 ימצא. ובל יראה בל על לוקיןאין ולה~

~~~~
 עדל"ת ~די לבוא שצרי~ן דבמקום כתבו

 לד"ה לכן איסורים ב' וה"ה לאוין ב' דישעדל"ת לי~ לבוא צ~~ן דבשופר כיון א"כ צ"כ דמצותד"ה
 לא במצה לשופר מצה מדמה האיך א"כ כוונה.בע~ן

בעינ~
 הה"ד עדל"ת

 צ~~ דאי~
 בשופר משא"כ כונה

 דמצאצ"כ רבא למד ומה כוונה' צ~ך לכן עדל"תבעינן
 צ"ל וע"כ כוונה. בעי שפיר שופר הא משופר'מצה
 יבמות בגמרא כמבואר לאוין ב' דוחה עשה ס"לדרבא
 מצה לדמות אפשר א"כ לאוין ב' מנתק עשהא"כ
 ל"ב במצה הה"ד כוונה ל''צ בשופר וכמולשופר
כוונה.

~~~~
 עשה ס"ל רבה יוסף ור' רבה פ~גי י"ל

 דוחה אבידה השבת במצות עוסק להכי לא~ן ב'דוחה
 ולא תקפוץ לא לאוין ב' בצדקה דיש אך צדקהמצות
 ש~ר כשומר הוה צדקה מנתינת דפטור וכיוןתאמץ'
 ב' דוחה דאין ס"ל יוסף ר' אבל צדקה' נתינתדמרויח

 נתינה כלום' מרויח ואין בצדקה חייב א"כלאוין
 להע~

לה~
 חנם. כשומר רק הוה

~~~~
 דיש בשופר דבשלמא הרמב"ם סתירת כאן

 להרמב"ם ס"ל לאוין ב' לדחות וצריכין לאויןב'
 ס"ל לאו שום לדחות צ~כין דאין במצה אבלדמצ"כ

 שו"ת ועיין בס"ד' הכל ומיושב דאצ"כלהרמב"ם
שלום דב~

 בחל~
 דמצ"כ. בסוגיא הסוגיות

~~~~~~
~~~~~ 

~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ 

 עת בכל בעתו דבר היא זו סוגיא הנה~~~~~~
 כתב או"ח הלכות בריש הרמ"א דהנה רגע.ובכל
 והיינו וכו' בתורה גדול כלל הוא תמיד לנגדי ה'שויתי
 רגע ישכח שאם אחת' רגע אפי' מהשי''ת לשכוחשאין
 וכ"ש בנשמתו. קצת פוגם זה הרי מהשי"תאחד

כשו~
 ד~נת ראשו~ם כמה דס"ל מהשי"ת ה~לה כל

 בלא ~לה ~נת ע"י נשמתו פוגם בודאי פוגמתלילה
 תעזבנו אם כמ"ש שלם' יום לעת מעת גם ומהשויתי'
 אעזבך. יומיםיום

~~~
 הטו"ז מש"כ דידוע בההלכה זה לקשר

 ס"ט סימן ביו''ד הש"ך הס~ם וכן ק"ה סימןביו"ד
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 ששהה דהיתר שם באו"ה מש"כעל
 בכ~

 בן איסור של
 הטו"ז ע"ז ופ~ג כמבושל' דכבוש נאסר מעל"עיומו

 הוה דאז מעל"ע שנכבש אחר נאסר אימתי הלאשם'

 ~איסור' ונפגם יומו בן אינו הוה כבר ואזכמבושל'
 וכן ההיתר נאסר דאינו או"ה על הטו"ז פ~גלכן
 הש"ך.פסק

~~~
 ע~הו פ~ג תמ"ז סימן באו"ח המג"א

 הכ~' ונאסר כאחד באים והבליעה דהפ~מהוס"ל
 מס~ם ק"ה סימן ביו''ד והפלתי ט"ז. ס"קעיי"ש
 לא שעות דכ"ג סברא אין דבודאי שכתב מג"אלדברי
 ובלע פלט אחרונה שעה וברביע פלטי ולאבלעי

 כ"ד מתחילת מתחלת היא וב~עה דהפ~טה ע"כאלא הכ~

 נגמר כ"ד שעה שסוף עד לאט לאט סופה עדשעה'

 היתה והפ~טה ~ב~עה עיקר א''כ ובליע~'~פ~ט~
 כמ"ש ההיתר נאסר ושפיר ~מעל"ע בתוךלשבח

 דפליט~ אף וא"כהאו"ה'
 מ"מ כפגום הוה אחרונה

 וכן עיי''ש. נאסר שפיר לשבח מטעם בא דעיקרכיון
 שנאסר הטעם הר"מכתב

 הכ~
 דאחר אף נותר מחמת

 טעם נבלע לאט לאט מ"מ לפגם נעשהה~לה
 ~כ~. ונאסר נותר למחרת חשובולכן ב~כ~

~~~~~
 ובין וטו"ז הש"ך בין פלוגתא כאן יש

 דעת ~ישב נ"ל ~י' דמסתפינא ולולא ושא"פ.המג"א
 בתוך שנכבש המאכל להתיר והש"ך'~טו"ז

 אם פלוגתא ענין מה הרשב"א הקשה דהנהמעל"ע' כ~
 קפילא ליטעמי' בנו"ט' ב~~ן אין או בנו''ט ב~דיןיש

 צ"ל וע"כ לא. אם טעם בו יש אםו~מא
 דפ~~

 אם

התור~
 טעם רק בו יש אפי' אמר חד כזה טעם אסרה

 כזה טעם תורה אסרה דלא וח"א תורה' אסרהעץ
 ע"ב~. דצ"ב פ"ז ~חו~ן עיי"ש לטעמי' שייך לאוא"כ

~~~~
 מה לומר נ"ל הבחינה

 ורבי רבנן דפ~~
 יומא בת קדירה ס"ל דרבנן מ"ד דף בפסחיםעקיבא
 תורה אסרה ואפי"ה פורתא פגמה דלא אפשרלא

 בת קדירה ס"ל עקיבא ורבי אסור' דנוטלפ"גוע"כ
 כלל פגמה לאיומא

 יומא בת אינו אבל אסר' ל~~
 ורבנן. ד''ה בתוס' עיי''ש ושרינפגם

~~~~~~
 ~לא במציאות דפ~גי לומר יש האיך

 לומר יש וע"כ לא' או נפגם אם קפילא ליטעמי'יש
 פגום טעם מקרי הטעם זה דלרבנן ~נ"ללפי

 הטעם זה ולר''ע אסור' דנוטל"פ וע"כ תורהאסרה ואפי"~
 רק ~טעם זה התורה התיר ולא פגום טעם מקרילא

 ל~~ ממשפגום
 ~טעם דזה אסור יומא בת קדירה

 ולא לשיטתו פגום חשוב לאהפגום
 במציאות' פלי~

 שעה הכ"ד בתוך גם לאט לאט בא הפגומהולתרווייהו
ודו"ק.

~~~~
 אפשר דאי הפ~תי שאמר כמו לכאורה

 השע~ בסוף דרקלומר
 והפ~טה הב~עה עושה כ"ד

 מעט מעט ובולע פולט המעל"ע במשך אמרינןרק
 לומר צריך נמי הכי הכ"ד' שעה בסוף שנגמרעד
 ט~ם פ~מתלענין

 הכ~
 אחת דבפעם לומר דקשה

 אלא ממש' לשבח הוה אז ועד נפגם שעות הכ"דבסוף
 ואתאי נפגם ואתאי נפגם הפגם דהה"ד צ"ללסברתו
 נגמר המעל"ע שבמשך עד לאטלאט

 הפ~מ~
 לגמרי.

 ורבנן ר"ע כסברתוהיינו
 הנ"~

 כזה פגום טעם מ"מ
 כשנגמר מעל"ע' אחר הפגום רק החכמים הותרולא

 לגמרי.הפגומה

~~~~~
 ~ון

 ד~
 לאט לאט בא הפ~מה טעם

 הבלוע האיסור קצת נפגם ושעה רגעובכל
 פלוטת כןאם בהכ~

 הכ~
 ופ~מת

 ~כ~
 כאחד באים

 מן שיצא ד~טעם לומר ואין לאט'לאט
 נכבש שלא אף המאכל ויאסר ממש לשבחהוה הכ~

 כח בו ואין לעת מעתעוד
 הבישו~

 לומר קשה זה
 הבלוע לפגום ואדרבה ~הוא' בעת בא ~פ~מהדגם
 מ~ נפגם' מעצמו רק בישול צריך איןלזה

 כן שאין
 בלועתלהו~א

 הכ~
 וקודם בישול צ~ך לזה להמאכל

 חשוב לא לעתמעת
 בישו~

 להיפוך נאמר והאיך
 יוצאד~פלוטה

 ב~
 והפ~מה לשבח' טעם עם בישול

 דב~עת והטו''ז הש''ך דדעת נ"ל וע"כ עמו' יוצאלא

הכ~
 הכ"ד בתוך גם מעט מעט נפגם

 שע~
 כדעת

 מן שיוצא והטעם ור''ע'רבנן
 הכ~

 ~מא אפי'
 כדעת שעה הכ''ד בתוך גם מעט מעט ~וצאכהפ~תי
 ור"ע.רבנן



~ ~ ~ ~
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 בו ואין ג"כ פגום טעם עם דיוצא ודאי זה
 אינו מעל"ע וקודם שנתבשל קודם המאכל לאסורכח

 פסק ושפיר ממש פגם כבר הוה מעל"ע ואחרכבישול
 ~ישב כנלענ"ד המאכל נאסר דאינו והטו"זהש"ך
 והפליתי המג"א כבוד מחילת אחר והטו"ז הש''ךדעת
 בענ"ד. בזה להכ~ע למעשה ולא פלפול בדרךורק

~~~~~
 דפ~מת ור"ע רבנן דדעת מזה לנו היוצא

הכ~
 הה''ד רגע' בכל לאט לאט באים

 בע~~
 עבדות

 היום לאט לאט רק אחת בפעם נפגם אדם איןהשי"ת
 לו אומר מחר וממילא נפגם ועי"ז כך עשה לואומר
 מקיים ואינו מהשי"ת רגע שוכח אם ולכך כך'עשה
 מעט. מעט ונשמתו נפשו נפגם תמיד לנגדי ה'שויתי
 רגע בכל בעוה"ר שכיח העבירהוזה

 יוכל מי ~
 זו סו~א וא"כ רגע' מהשי"ת שוכח שאינולהתפאר

 יעשה שלא להש~ח וצ~~ן בעתו דבר הואדנטלפ"ג'
 לפגםנשמתו

~ ~ 
 ולכן פ~מה קצת יעשה ברגע

 דנטלפ"ג. בסו~א קצתנאמר

~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ 

 דמקשה ס"ד מה הצל"ח~~~~~
 דפ~~

 בטובת
 צ"ל ע"כ האהנאה

 ס"ד מה ועוד בהואיל' נמי דפלי~
 בהואיל ור"י ר"א של דפלוגתם הסברא קבל דלאדר"ז
 רבי פסק למה רש"י קושי' קשה הלא בטובה"נרק

 חלה שם לה תקרא דלא כר"א דוקא זירא רבילשיטת
 סברת ומה מלאכה' כל ל"ת על יעבור הא שתאפהעד
 שלא כדי בידים מלאכה על שיעבור דר"ז אליבאר"א
 כרש"י. מעשה' בלא ב"י עליעבור

~~~~~
 ור"י דר''א בפלוגתא ע"ב' כ"ח ר"ה

 דאין לר"א ס"ל ד''במתן
 חילו~

 ואדרבה מעשה ~ן
 א"כ ב"ת. על במעשה לעבור ד' במתן ינתןפסק
 רש"י. ~ושי' ל"ק לשיטתולר"א

~~
 האיך המ~"ח הק' ר"א. של הסברא הוא

 בלאו ותירץ מתכוון' אין הא א"י בחמץ ב"יחייב
 הותר חמור ב''י א"כ חייב' מתכוון אין גםשאב"מ
 ר"א סברת וזה בא"מ. גם וחייב דאיב"מ~ כ"ממל"ת
ור"ז.

~~~~~
 מ"מ מצ"כ אי אפי' שוא"ת במצוה במנ"ח

 בא"מ' יוצא דשוא"ת' למ''ד תשביתו ולכן בא"~.יוצא
 בר"ה דס"ל זירא ר' כוונה. צריך בקו"ע שהואולמ''ד
 בשוא"ת' דמ"ע כרש"י דתשביתו יסבור מצ"כ'כ"ח

 טוב יותר לשיטתו וא"כ בלשאב"מ' והה"דואצ"כ'
 שאב"מ על מלעבור צ"כ' דאז שיב''מ לאו עללע~ור
 יש ד' במתן שם הא קשה אבל בכ"א. וחייבשאצ"כ
 שלא טוב יותר שפיר שא"מ כאן אבל דז~קהמצוה
 הפלוגתא סברת ישבתי הבחינה ובזה מלאכה.לעשות
 ל"ת דוחה וזריקה דפשיעה עדל"ת דלר''א ור"ידר"א
דב"ת.

~~~~~
 כל הנוב"י לפי דתשביתו עשה יש ג"כ דכאן

 לא ואם מביתו' מושבת שיהא ה~קר ולרש"יפסח'
 וע"י דמי' כחימוץ העומד כל וי"ל בודאי יחמיץיאפה
 הואיל דס"ל דמאן וכמו מושבת' שיהא גורםהאפיי'
 כ"ש שכיח ולא שאל דלא אף וחייב כשלו הוהואב"מ
 מ"ע שקיים לומר טובה מדה וזה יחמיץ דע"ככאן

 יבא. שע"כ בדבר מ"ע חשוב בודאיתשביתו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 דכל ל''ת לדחות טוב ויותר עדל''ת כאן גם
 לר''א דס''ל כמו ב''י' על מלעבור ל~ת'מלאכה

 הריב''א לפי אבל ול''ת' עשה יו''ט הא וא''תבזריקה'
 בשוא''ת' דשבתון עשה רק נשאר נדחית הל''תדמ''מ
 אעשה לעבור טוב ויותר יותר חמור לאו' ב''י זהונגד

 הרמב''ן כקושי' מלקות שי''ב לאו על מלעבורשאב''מ
 החמור. ל''ת דוחה עשהאיך

~~~~~
 דעכ''פ הב''ט לפי אבל בעידנא' ל''ה הלא

 אבל בעידנא' ל''ב ואז עדל~ת משריפ''ק נילףביו''ט
 יקשהמ''מ

 ו~
 שיזכה. בשביל שיאפה חטא לו אומ~ם

~~~
 ניחא ב~רובין ס''ל לשיטתו רבי ניחא

 לר''א ס''ל וכן לטובתו' וכ''ש חבירו לטובתלעבור
 רק נשאר דתשביתו עשה ה~חוי וע''י עבדו'דשיחרר
 לשיטתם' אזלו דהכל ול~ק דב''י הל''ת נגד קלהעבירה
דלמ"ד

 דפ~~
 לא בטוה''נ

 פ~~
 מטעם רק בהואיל

 חטא לו ואומרים לאפות מתיר תעשה לא דוחהעשה
 לא אפי' ועשה תעשה לא דוחה ועשה חב~ך'בשביל
 גם דחייב חמור מעשה בו שאין ולאו בעידנא'הוה

 לשיטתו ורבי לשיטתו ור''א מתכווןבאאינו
 לה~

 פסק
 מלאו אב''מ יותר דחמור לשיטתו ר''ז וכןכר''א'
 בס''ד. ניחא והכלשיב''מ

~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ 

~~~
 דמצה המחבר כתב תנ''ד סימן או''ח בש''ע

 יוצא' ואפאה טחנה אבל בפסח' יוצא אינוגזולה
 ודעת להנגזל' דמים וחייב מעשה' ושינוי ביאושדקנאה

 דקנאה יצא סתם גזולה מצה באכל דאפי'הריטב''א
 סתם מצה דבאכל חולקים ושא''פ והרמב''םבלעיסה'
 הרמב''ם ודעת המחבר דעת וצ''ב יצא. לאבגזולה
 פלוגתתם' ת~א במה ודעת ה~טב''א' דעתבפרט
 זכה ידה ועל עבירה כאן יש מ''מ הא דיקשהבפרט
 אין בעבירה הבאה מצוה חז''ל ואמרו מצוה'לעשות
 בעשה הא הריטב''א' דברי דקשה וכ''ש מצוה'כאן
 הסוגיא ונקדים עבירה. עוד כאן יש המצהא~לת

בעהי''ת.

~~~~~
 דמצה לגז''ש לחם ~ם עד ל''ח פסחים

 בשלמא יוצא אינו מע''ש אתרוג אמר למה לכם.בעינן
 ניחא' ~וצא' וכל שכתב מה''ת אילן דמעשרלהרמב''ם

 אינו למה דרבנן' רק דהוה וסייעתו להראב''דאלא
 מע''ש של במרור שיצא מתוך ל''ט דף בגמ' האיוצא

 איתקשו א''רבירוש~ם'
 להד~

 ובלא ומרור' מצה

 להראב''ד וא''כ מע''ש' של במרור ~וצא הו''אההיקש
 בזה. יוצא אינו למה דרבנן אילןדמעשר

~~~~~~~
 דרבנן הוה אילן ומעשר דתרומה הביא

 מעשראבל
 ש~

 הארץ מעשר וכל דכתיב ~ון
 מפ~

 תעשר עשר הפרשה וכןהעץ'
 משמע במע''ש דמיי~

 והריטב''א. היראים הביא וכן דאו'' הוהדמע''ש

~~~
 להפ~ש הו''ל דא''כ הטו''א ע''ז הקשה

 בס' מש''כ לפי אבל ומעשר' תרומה מע''שמקדם'
 באילנות מה''ת להפריש חייבים דאין דאף כ'כפו''פ
 תרומה קדושת ע~הם יש שם ע~הם דקרא ~וןמ''מ

 מקדים ~הא הטו''א קשה ולא תורה' כשלומדמעת
 ע~הם דחשב ~ון קודם המע''ש דיקדיםהמע''ש'
 הראב''ד עכ''פ מה''ת' כאלו חשוב שם ע~הןוקרא
 דקרא כיון מ''מ מדרבנן רק דהוה אף ס''ללשיטתו
 אינו ושפיר דאו~יתא הוה וכו' ותרומה מעשרע~הן
 יוצא אינו הגזולה במצה וה''נ מע''ש. באתרוגיוצא
 לכם. הוהדלא



~ ~

~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 לכם משום גזילה במצה יש טעמים ב' דהנה
 מצוה ומשום מחלה'דגמרינן

 וכנראה בעבירה' ה~

מבב~
 שבת ומהירושלמי לכם' משום הטעם דעיקר

 וא"כ בעבירה. הבא מצוה משום הטעם דעיקרמשמע
 טעם עיקר נקטו וסייעתו דהריטב"אי"ל

 הבב~
 משום

 לכם הוה מעשה שינוי גם דיש הלעיסה ע"י להכילכם
 בסו~' סוכה בגמ'כמ"ש

 דאוונכ~
 בשינוי דקונה

 לא להכי הירושלמי טעם לעיקר ס"ל והרמב"םמעשה.
 ל' ~דף שם בסוכה רש"י וכמ"ש גזילה במצהיצא

 מעשה. ושינוי יאוש לאחר אפי' עבירה הוהדמ''מ ע"ב~

~~~
 עבירה כאן יש להריטב"א גם הא קשה

 רק דנשאר המחבר מ"ש לפי ואפי' יצא' ולמהמצה"ב וה~
 דאין ראשית מ''מ הוי' שלו אבל הדמים לשלםחייב
 ברכות' הגמרא לפי א"כ שם' כמ"ש כלל ע~ולברך
 שנראה מה לפי ואפי' כגזילה' חשוב ברכהבלא

 יש אבל גזל' כאן ואין לברך יכול דהמוציאבירושלמי
 מצוה חצי א"כ לעיסה' בשעת בתחילה עבירהכאן

 מצוה אינו הלעיסה דבמצה וא''ת בעבירה'מעורב
 דמ''מ בישוע"י עי' אבל מעיו' הנאתדעיקר
 בהנאת יוצא בדיעבד רק במצה גם מצוה ג"פהלעיסה
 להריטב"א יוצא האיך וא"כ המצוה' תחילת וזהמעיו
 אחר רק קונה שאינו בעבירה המצוה תחילתהא

הלעיסה.

 כהתנא ס"ל דה~טב''א לומר מקום~~~~
 שם וכפי' עבירה אין מצוה דבמקום ר"יבירושלמי
 לאו דמצות משום במצוה בעבירה הבא מצוהדל"ש
 מה~' א"ע ל"ת דא"ר כ"מ משום או נתנו'ליהנות

 כן ס"ל לאוהרמב"ם
 לה~

 גזולה' במצה יוצא אינו
 א"ע ס"ל וכן מצלה"נ' ואז הגוף שנהנה מצוהדהוה
 מה~.לא

~~~
 לעיסה בשעת הלא ה~טב"א על קשה מ"מ

 ולא לכם זה דאין עבירה החצי והוה עבירה' כאןיש
 דאינו נתנו' ~הנות לאו דמצות לומר ול"ש מצוההוה
לכם.

~~~~~
 אין וממילא מעיו הנאת העיקר דבמצוה

 במצה גם דמ"מ בישו"י עי' אבל בלעיסה' עבירהכאן
 המצוה חצי הוה וא"כ להמצוה' שייך הלעיסהלכתחילה
 להריטב"א. יוצא ואיןבעבירה

~~~~~
 מצוה חצי אי משמע תפ''ב בשע"ת דהנה

 מצוההוה
 ולה~

 יוצא ובחצי מועל בחצי בהקדש בתקע
 דת~' וקאמר המשל"מ מספק ~וכן לחו~ןדנפק
 יסבור דה~טב"א לומר יש וא''כ אסור~. איבח"ש

דח~
 המצוה של השני בחצי יוצא ממילא כמצוה' מצוה

 ואפאה בטחנה משא"כ יוצא' אינו ולהרמב"םמצה
 דלאיוצא

 ה~
 מצוה. חצי חיסר כמו

 בטל האיסור דחלק משמע ביצה בגמ' דהנה~~~
 האיסור חלק דעל לה~טב"א ס"ל לכן הממון' חלקלא
 השאג''א' כמ''ש עבירה כאן ואין עדל"ת לומרשייך
 כאן שייך דלא ס"ל והרמב''ם גזולה' במצה יצאלכן

 והריטב"א עירובין' כתוס' הפשיעה' ע"י דבאעדל"ת
 והקב"ה פלפול דרך זה כל עדל"ת' אופן דבכלס"ל

 דאורייתא. בפלפולאחדי

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~
 ותוס' יראה. בבל פירש"י בפסח' עוב~ן

~~~~~~
 ע~ו לוקין דאין מ"ג בדף כחכמים פסק

 פסק למה הבעה"מ והקשה ע~הן' יש איסורא רק סברא באיזה בב''י. לא אבל השלחן' מעל עוב~ןפירש

 דלוקין ור"א ר"מ ונגד המשנה נגד כחכמים הרי"ף ותוס'. רש''יפ~~



~ ~ ~ ~
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~ ~

 בב''י'~~יהם
 ונ''~

 משנה והכסף המ~''מ קושי' ונקדים
 משום בקדשים נותר ~ל לוקין דאין הרמב''ם כתבלמה
 דהוה משום קאמר לא ולמה ל~שה' הניתק לאודהוה
 לפטרם ניקל יותר הט~ם וזה מ~שה שא''בלאו

 בו יש ל~שה הניתק דלאו הט~ם משא''כממלקות'
 ט~ם' הברוך הקשה וכן ממלקות' לפטור תנאיםכמה
 נותר ~ל לוקין דאין סתם הרמב''ם כתבלמה

 משמ~
 אין ל~שה הניתק דלאו הט~ם לפי הא קאי'דלכו''~
 ל~שה הניתק לאו בהו שייך דלא חייבות נשיםלוקין'
 דהוה בהו' שייך דלא תשרופו דבאש ה~שה שייךדלא
 ב~לה. קדשים שורפים דאין גרמא שהזמן ~שהמצות

~~~~
 יש ל~שה' הניתק לאו מיני ב' דיש הב''ט

 גזל כמו הלאו' שמתקן ~''י הלאו המנתק~שה
 מתקן אז הגזילה' את והשיב השבה מצותשמקיים
 ~בירת ~~ו מוטל הלאו מתקן שלא ו~ד בה~שה'הלאו
 הל''ת לתקן דאפשר וכדומה הקן ש~ח אוהלאו'

 ~ם מקושר והל''ת ה~שה שיהא צריך ואזלמפר~'
 מה~שה' יותר כולל הלאו יהא שלא תנאים'כמה

 וכדומה.וכדומה

~~~
 ל''ת ~ל ה~ובר כגון לתקן שא''א ל''ת

 לתקן' אין הלאו זהדנותר'
 ר~

 שצריך כתבה התורה
 ~צה אין יראה' בל ~ל ב~בר למשל וכן הנותר'לשרוף
 וכדומה' החמץ לשרוף צוותה התורה רק הלאו'לת~ן
 דשם דחסימה ללאו דמי דלא ~ון כל~ם' צריך איןובזה
 הניתק לאו חשוב אופן בכל לכן ~שה ולא לאו רקאין

 לאו הכוונה מפורשים ושאר השטמ''ק ומפרשל~שה'
 מגי~ שאין זה ללאו נתקו שהתורהה~תק'

 ~ל לה~ובר
 שדינו ללאו נתקו ה~שה כ~שה' חשוב רק מלקותזה
 ודו''ק. ~שה גם הלאו אצל ~ש כיון ~שה'כמו

 דאינו בנותר גדול חידוש הרמב''ם קמ''ל~~ן
 אינם מ''מ ה~שה בהם ש~ך דלא אף הנשים גםלוקה
 שי''ב לאו אינו הלאו ד~ה מהקדשים' בהותירולוקין
 הכתוב שנתקו שניתק לאו ו~''פ ~שה כמו רקמלקות
 הב''ט קושיות' הב' ומיושב כ~שה' ודינוממלקות
והכס''מ.

 הרי''ף' ~ל הב~ה''מ קושי' מיישב~~''~
 רק כפירש''י במלקות ולא באיסורא' מיירידהמשנה
 וכ''~ השלחן' ד~ובריןכתוס'

 בהם ~ש בזה כרבנן ס''ל

 הרי כתוב במשנה הלא הח''י והקשה כהרי''ף'איסור'
 כרבנן אתיא לא ~''כ וא''כ בלאו היינו באזהרהאלו
 שדוחק כתב הפנ''י בפרט הרי''ף' ~ל בחזרהוקשה
 איסור. רק הוה דאזהרה לומרגדול

~''~~
 לאו' היינו אזהרה שנאמר במקום דבסתם

 לומר יש שפיר בלאו דאזהרה לומר דקשה במקוםאבל
 הלא וכאן דוחק' זה ואין איסור רק הוהדאזהרה
 הקשההאו''ח

 הוה יראה' דבל במשנה כאן י''ל הי~
 לוקין ואין ל~שה' ניתק הוה הלאו זה הא לאוהאזהרה
 וניחא איסור' רק הוה דאזהרה צ''ל ~''כ א''כ~~ו'
 הרי''ףדברי

 דכ''~
 איסורא. ~כ''פ הוה דהני מודים

~~~~
 לשיטתם ותוס' רש''י נכון יהי' הבחינה

 מ~ריך ט' מצוה בסימן דהמנ''ח ~וברין' ואלובפירוש
 איבחקירה

 מ''~
 בקום לקיים חיוב הוה דתשביתו

 לו לקנות חייב לו אין ואם החמץ' ולב~ר להב~רו~שה
 קודםחמץ

 כ~
 לקיים

 התוס' ד~ת וזה דתשביתו' מ''~

 מביתו מושבת החמץ שיהא המצוה ~יקר אווה~''ף'
 מקיים ג''כ בביתו' חמץ לו איןואם

 דתשביתו' המ''~
 שי''ב מצוה דכל חו~ן מס' בסוף חז"ל אמרווהנה

 לרש''י וא''כ הלאו' ~ל לוקין אין ו~שה' קוםבה~שה
 להנתיק כח דאין י''ל וא''ת' שב רק הוה דתש~יתווכו'
 ואלו רש''י מפרש לכן דב''י' לאו ~ל לוקההלאו'
 וה~''ף תוס' אבל לשיטתו' יראה דבל לאו ~ל~וב~ן
 הלאו ניתק ממילא ו~שה' קום הוה תשביתו דס''לי''ל
 תוס' פי' לכן ב''י' ~ל לוקהואינו

 ד~וב~~
 מ~ל

 פסק לכן להרי''ף גם איכא איסורא ו~כ''פהשלחן'
 באיסורא מיי~ ומשנה כרבנן לוקה דאינוהרי''ף

 איסור. ~כ''פ דישמו~ם וכ''~

~~~
 סימן שאג''א בשו"ת מש''כ לפי להקשות

 א''כ פטורות' ונשים מ~ש~''ג הוה דתשביתו פ''בפ''א
 ל~שה' הניתק לאו ול''ה ~שה' יראה בל אצל~כא
 מיי~ ~''כ א''כ מלקות' ~~ווחייב

 ל~נין מתני'



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 הרי"ף על בח~רה וקשה איסורא' לע~ן רק ולאמלקות
 למה לתוס' קשה וכן המשנה' נגד כחכמים פסקהאיך
 דהרי''ף וצ''ל ב"י. על ולוקין עוברין ואלו מפרשאינו
 אצל דיש כיון והשטמ"ק הב''ט כסברת ס''לותוס'
 הלאו' על לוקה אינו אופן בכל אמרינן עשההלאו

 לוקה' ואינו כעשה' הלאו את גם ועושה מנתקדהעשה
וגם

 מפ~
 לפרש יש ממילא דחסימה' ללאו דומה שאינו

 דאינו הרי"ף פסק ושפיר באיסורא דמייראהמשנה
 ב~ה. מודים וכ"עלוקה'

~~~~~~
 בסוד"ה דל"ד קידושין מתוס' ראי'

 להיפך וה"ה א~ם' הלאו עשה דיש דהיכימעקה'
 ה~תק לאו בכ"א והוה בשאג"א' כמ''ש אליםהעשה
 לוקין. ואיןלעשה

 זצ"ל אאמו"ר מכ"ק שמואל יד בספר~~~~~~
 מת~תין מיירי אי שהקשה נוקשה' חמץבסו~א
 במה א"כבאיסורא'

 פ~~
 איסור על הלא שם' התנאים

 א"כ מה"ת' אסור ח"ש אפי' דקי''ל עובר' אופןבכל
 ואסור ויות~' משהו דבר בכל יש במשנה' שישהמי~ם
 לכולם. ח"שמכח

~~~~
 דל"ש בתשובה' שם שאג"א השו"ת לפי

 משום דאסור ח"ש דהעיקר וכדומה יראה בבלח''ש
 פרס אכילת שבתוך במאכל' שייך וזה לאיצטרופי'דחזי

 ואחר חמץ ח"ש ברואה בב"י' שייך לא וזהמצטרפין
 ח"ש' בב"י דל"ש כיון א"כ והבן' אחר ח"ש רואהכך
 שפירא"כ

 פ~~
 הוה כמה שלם בשיעור במשנה

 הרי"ף. דברי ו~חא בתערובות'ד~חייב

~''~~~~
 במה המפורשים קושי' לתרץ יש

 בחמץ' הב"י השיעור כמה ביצה בריש וב"הב"ש פ~~
 מלקות ~כא הא נפק"מ מה וקשה בכותבות' אובכ~ית
 ממילא ואיסור לעשה' הניתק לאו דהוה בב"יבלא"ה
 או בכ~ית הוא אם בין מה"ת' אסור דח"שיש

 ח"ש שייך דלא ~חא' השאג"א לפי ולהנ"לבכותבות'

 ממילאבב"י'
 פ~~

 דעל בב"י' לעבור השיעור כמה
 והבן. בב"י עובר אינוח"ש

~~~
 על הקושי' הצל''ח שמתרץ מה לפי קשה

 דכתיב שיעור' בחצי חמץ על דעובר דפוסקהרמב"ם
לא

 יאכ~
 מכל י~ף לא למה והקשו

 ח~
 ~יומא

 בח~י דוקא הו"א חלב מכל רק למד דאיותירץ דע"ה~
 אבל שם' מגמרא דמוכח כמו אסור ח"ש א~לאיצטרופי

 למשל אכלאם
 בשבי~

 אפשר דאי ל~לה סמוך פסח של
 שלם שיעור על לצרף ואין בשביעי כ~ית חצי עודלאכול
 ח~לא"צ לא דאפי' יאכל מלא למד לכן חייב דאינוהו"א
 א"כ שיעור' חצי עלחייב

 יאכל מלא למד הרי לפי''~
 קשה א"כ בחמץ' יראה בבל חייב ח"ש עלדאפילו
 במה באיסור משנה מוקי איבח~רה

 פ~~
 אפילו הא

 והבן. יאכל מלא אסורבח"ש

~''~~
 המשנה זצ"ל אאמו"ר כ"ק שמישב מה לפי

 פ~~ דלהכי הנ"ל ~צהבריש
 הלל ובית שמאי בית

 בבל אסור אופן דבכל אמ~נן ולא יראה' דבלבשיעור
 המחנה שמחדש מה לפי שיעור' חצי על אפילויראה
 מן אסור שיעור חצי דאמרינן הא שבועות במס'לוי

 אז מלקות חייב שלם שיעור על אם דוקאהתורה'
 על דאפילו במקום אבל אסור' פ~ם כל עלשיעור בח~

 שיעור בחצי אמרינן לא מלקות חייב אינו שלםשיעור

 מלקות ע~ו חייבים דאין יראה בבל כן אםאסור'
 אסור' שיעור חצי אמרינן לא לעשה' ה~תק לאודהוה
 שפיר כןאם

 פ~~
 בבל הלל ובית שמאי בית בביצה שם

 ע''ש. אסור אינו שיעור דחצי שלם שיעור כמהיראה

~''~~
 ס"ל וה~"ף דהתוס' הרי"ף דברי ~חא

 יראה בבל שיעור חצי ליכא וא''כ לוי' המחנהכסברת
ושפיר

 פ~~
 דחצי ע~הם שחייבין שיעור כמה במת~'

 שפיר הרי"ף ומוקי יראה' בבל אסור אינושיעור
 ב~ה' מו~ם עלמא וכולי כהב"י' באיסוראהמשנה
 יראה בבל שייך ולדי~ה לוי' כהמחנה יסבור לאורש"י
 מפרש לכן באיסור' המשנה מוקי ואין שיעורחצי

 ותוס' מלקות וחייב יראה בבל עוברין ואלוהמשנה
 ומוקי יראה בבל מלקות שייך ולא לוי כמהחנהס"ל

 פירושו בא~הרה' דלשון כהב"י י''ל ושפירבאיסור
 על קשה ולא מלקות' ולא כאן יש איסור דרקבע"כ'
 בס"ד. ~חא והכלהרי"ף
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~ ~  זקי~~
 הביא דרוב בסוגיא אשר מנוחת בספר

 דאורייתא ספק דס"ל הרמב''ם על הרשב"אקושי'
 דלמא אדומה' ומפרה מעולה רוב למדין האיךלקולא'
 דאו~יתא ספק מטעם כשר להרמב"ם הא הי'ט~פה
 דלפי ק"י סימן בסוף החוו"ד לפי נראה והיהלקולא'
 רק אסור אינו בל''ת לכן בודאי התורה מייריהרמב"ם
 רק יוצא אינו בעשה להיפך והה"ד איסור'בודאי
 נשמע להרמב"ם גם א"כ בספק' ולא היתרבודאי
 היתר' כודאי הוה ורוב רוב' בתר דאז~נן ועולהמפ"א
 קשה ולא המ"ע' ידי יצא לא היתר ספקדמחמת
 הרשב"א.קושי'

~~~~
 מתרץ גופא דהחוו"ד ראיתי אח"כ

 וכן הרמב''ם על שמקשים הקושיות כל זובסברא
 ודו"ק. הנ"ל מהקרבנות הקושי'בכללם

~~~~~
 השו"מ קושי' לתרץ יש זו סברא מכח

 דכהן הרמב"ם לשיטת שהקשה ס"א' סי'מהד"ג
 א"כ לוקה' עבודה בשעת שלא כהונה בגדישלובש
 דהכהן מקרבנות' רוב בתר דאזלינן ילפינן לאאמאי
 איסור על ויעבור טריפה יהא דילמא כלאיםלובש
 בת"ר. דאז~נן וע"ככלאים'

~~~~
 לוקה למה הרמב"ם על הקשה השא"ג

 הואיל ~מא כלאים' משום עבודה בשעתשלא
 לפי אמנם בשע"ע' שלא גם אישתרי עבודה'בשעת ואשת~

 דל"ש חכמיםהעטרת
 הואי~

 לגמ~' כשהותרה אלא
 אםאבל

 אישת~
 הותרה חשוב לא עדל"ת' משום רק

 רק בגדי''כ מותר וכאן ואישתרי. הואיל ול"א דחוי'רק
 אבל ע"ב~' ד"ו ~יבמות אישתרי ל''ש עדל"תמשום

 ל"ה הא עדל"ת בבג"כ נאמר האיך הקשההשאג"א
ב~דנא.

~~~
 אז חמור העשה דאם טעם הברוך לפי

 דס"ל להרמב"ן וא"כ בעידנא' דל''ה אף הל"תדוחה
 וחמור אהבה בחינת דעשה מטעם ל"ת דוחהעשה

 הנ"ל להחוו"ד והה"ד בעידנא' דל"ב נמצאמל"ת
 ספק להרמב"ם ס"ל בל"ת ורק לחומרא ספקדבעשה
 יוצא' אינו דספק מהל"ת חמור עשה וא"כלקולא'
 הרמב"ם לשיטת בעידנא' דל''ה אף הל"ת דוחהוא"כ

 מותר עבודה בשעת כהונה דבגדי לומר ישלהחוו"ד'
 מכח דהותר ו~ון ב~דנא' דל"ה אף עדל''תמטעם
 חכמים העטרת כמ"ש אישת~ אישת~ ל"שדחוי'
הנ"ל.

~~~
 למה הרמב''ם על הוקשו

~ 
 יבא לא קרא

 מותר ממילא הא בקהל' מותר ממזר דספקממזר
 לא לחומרא' דס"ד וע"כ לקולא' ספ"דמטעם

 ממז~ם רוב אפילו דקמ"ל הפנ"י ותירץכהרמב''ם'
 ס"ד ולעולם בקהל ומותרים בת''ר אז~נן לאמ"מ
לקולא.

~~~~~
 לחומרא' אזלינן עשה בספק להחוו"ד

 ובשעת בעידנא' ול"ב מל"ת חמור עשהוממילא
 הואיל שייך ולא עדל"ת' מטעם מותרעבודה

 ואשת~
 בש"ע דבשלא הרמב"ם שפיר ס"ל ~כיאישתרי'

 מדמותר רוב למילף דרוצה הרשב"א לפי אבללוקה'
 ורצה טריפה' יהיה דלמא בכלאים עבודהלעשות
 דאז~נן יד~נן לא דאי ז"א רוב' בתר דאז~נןלהו~ח
 דאי לחומרא דאורייתא דספק מממזר ראי' א"כבת"ר
 בספק להקל יבא דלא הקרא צ~ך לא לקו'ספ"ד
 בשעת דשלא ס"ל דהרמב"ם מה ע"כ אלאממזר'
 וס"ד רוב בתר אז~נן אי דוקא זה לוקה''עבודה
 עדל''ת עבודה בשעת שייך דאז לחומרא' ובעשהלקולא
 דעת א"כ אשת~' ואישתרי הואיל ול"ש בעידנא'דל"ב

 כבר אי דוקא לקי' עבודה בשעת דשלאהרמב"ם
 קושי' שמתורץ וכפי השו"מ' קושי' ול"ק רוב'ידעינן

 אשר מנוחת בספר המובא הרמב"ם עלהרשב"א
זיע"א.
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 מימר תמירה מהלכות פ"א פסק
 שא"ב ולאו מעשה שא"ב לאו הוה הא וקשהלוקה'
 אבל ועשה' לאוין ב' דהוה ותירצו לוקין. איןמעשה
 וי"ל לוקין ולמה לעשה ה~תק לאו הוה האקשה
 להלאו' דומה אינו דהעשה לעשה ה~תק לאודל"ה
 דאין בציבור שייך אין והעשה בציבור' שייךדהלאו
 דהוה י"ל מעשה הוה דיבור י"ל ועוד בציבור'ממירין

 עשה שאין כמו לאוין ב' מנתק עשה ואין לאויןב'
 ילקה. נמי לביכורים תרומה המקדים לאוין' ב'דוחה
 נעשה הבהמה ובתמורה לעשה הניתק לאו דהוהוי"ל
 ס"ל אביי לוקין' להכי כמעשה הדיבור הוההקדש

 דמה בנזיר ישמעאל כר' לאוין ב' דוחהעשה
 ומה עשהחד

~ 
 ב' מנתק בתמורה ה"נ ל"ה תרי

 תרומה הקדים ובסוגיא מצ"כ בסוגיא ועי'לאוין'
לביכורים.

~~~~~
 והללו הללו הא ~נוס ראה הים המדרש

 דוחה דתשובה ועשה תשובה עשו הא וא"תעע"ז'
 דוחה עשה אי אבל לא~ן כמה יש בע''ז האהעבירה
 ~חא לאויןכמה

~ 
 לכן לאוין כמה דוחה דתשובה עשה

 דמה ישמעאל דר' ברייתא הים ראהכאשר
~ 

 ל"ת חד
ומ"ל

 ת~
 בקיצור. כנ"ל וינוס' לכן ל"ת

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~ ~~~ו~~~ ~~~~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~~ ~~~ו~~ו~~~~~
 ו~ו~

 ~~~ ~ו~~ ~~~~
 ~~~ו~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~

.~~~~~ 

 אתמול הנה מאהבה'~~~~~~~~~
~ 

 יעבור
 ונהנתי חו"כ' בשמחת נ"י מעכ"ה את פגשתילמז"ט
 ש~ וכ~להכירו'

 לתרץ אמרתי ~קנית' בידים אבוא
 הגמרא בדברי לפ~' ה~ר אשר הגדולה הקושי'את

 קי"ט ~דףפסחים
 ע''ב~

 סעודה לעשות הקב''ה עתיד
 לאחר יצחק' של לזרעו חסדו שיגמל ביוםלצדיקים
 לברך' ברכה של כוס אבינו לאברהם לו נות~ןהא~לה
 שיצא מברך אי~ להןואמר

 ביצחק וכן ישמעאל' ממ~

 וברך טול למשה אחיות' ב' מחטא וביעקב עשו'מפ~
 בחיי לא לא"י ~כנס זכיתי שלא מברך אינו להםאומר
 הקשה וכו'' וברך טול ~הושע לו אומר במותי'ולא

 כהן אצל בפרט לברך' הכהן אהרן את כבדוהו לאלמה
 שאינו חידוש וסיים וקדשתו' מטעם הברכהשייך
 עצומה פ~אה זה ובאמת מקום' בשום זו קושי'בנמצא
לכאורה.

 בכלל דזהו לכל קודם שכהן ר"א סימן או"ח~~~
 לברך וקדשתו ע"ב' נ"ט דף בגיטין כמ"שוקדשתו'
 פלוגתא שיש אף בסעודה' ראשון ולברך ופרש"יראשון
 שתנא הדין זהאם

 ד~
 זה אם וקדשתו ישמעאל ר'

 אסמכתא רק אודאורייתא
 ונראה שלום' דרכי מפ~

 אמרו למה הקשה דאביי הגמראמלשון
 דר~ מפ~



~ ~ ~ ~
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 לכן דאו~יתא' דזה משמע הוה' דאורייתא האשלום'
 אף זו' מצוה קע"א' במצוה הסמ"גמנה

 דמדב~
 רבא

 וקדשתו דרשה דהך לרבא דס"ל משמע דפ"חביבמות
 דבתרא' כרבא וקיי"ל אסמכתא רק דבר"י התנאשל
 כאביי' ק"ל לאביי דמסייע אחד עוד כשאיכא ידועאבל
 י"ל דאורייתא דוקדשתו כאביי יוסף רב פסקוכאן

 יד עי' ה~'דפסקינן
 מלא~

 אופן ובכל קנ"ח. סי'
 הברייתא מדברי כנראה אסמכתא רק דהוה נימאאפי'

 אופן ובכל כדאו'' אסמכתא גם די"ל אמור' פ'בספרא
 לברך. אהרן את ~בוד לא למהקשה

~~~~~~
 נ~יק כד ליישב' נ"ל

 בדב~
 הגמרא

נראה
~ 

 ואח''כ לברך' לו נותנין כתיב אברהם אצל
 הכוס נטל לברך ש~בדו אותו כנראה וברך' טולכתיב
 כוס לו שנותנים כלל הכוס החזיר ולא לשניו~בדו
 כאשר לכן וברך' טול לו ואומר מברך...' ואינולברך
 דחשוב לברך רצה לא רבינומשה

~ 
 לברך ראוי אינו

 לאהרן למסור רצה לא ישראל לארץ ~כנס זכהלא ~
 זכה לא ג"כ דהוא לברך' ראוי אינו אהרן גםלשיטתו
 מסר ושפיר מותו' אחרי ולא בחייו לא לא"י כלל~כנס
 ~ מקומו' הממלא ~הושערק

 לארץ ~כנס זכה הוא

ישרא~
 נכון. זה ולענ''ד

~~~
 כמו לברך ראשון הכהן אהרן את כיבדו שלא

 ~דף נד~ם הגמרא עפ"י י"ל ראשון' מברך כהןדקי"ל
ל"ב

 ע"ב~
 ו~ון נח' בן משם הכהונה קבל דאברהם

 לברכה' קודם הוא היה וממילא כהן היהדאברהם
 ולה~ אחריו' לבניו גם הכהונהוממילא

 כהן יצחק גם
 ביותר חכם דנקרא תורתו מצד או משה ואח"כויעקב'
מכל

 העו~
 שימש משה דבתחילה או יעקב' שאחר

 כה"ג משה רב אמר ע''ב ק"א דף זבחים ~'בכהונה
 אחר כבדוהו ושפיר ~מדבר' שנים מ' אותן כלהי'
 ב"ה. ע''נ ודו"ק זקינו' מאברהם כהן שהיהיעקב

 לדב~ ~ החסידות' דרך עפ"י~''~
 האריז''ל

 של דס"ת מרמזים ומהא''ט כהנים' יהיו הלויםלעתיד
 קרח יהי' דלעתיד קרח' אותיות יפרח כתמ"רצדיק

 אהרן וישא התו''כ וז"פ כהנים' יהיו דהלויםהכה"ג'

 המתים תחיית עד ר"ל שעה אותו רק ~ברכם' ידיואת
 הכה"ג' קרח ויהי' כהנים הלוים יהיו תחה"מדאחר
 ואות כ' אות קדימות במדבר שלל צאוורי ספר~'
 ניחא שפיר הכהן אהרן יהיה לא דלעתיד וכיוןי''ד.
 כהן' הוא יהיה דלא ~ון לברך אהרן את ~בדדלא
 בספה"קו~ין

 דב~
 ראיתם אתם בד''ה יתרו פ' חיים

 החסד' מדת מכהנים העבודה היה לא החטאדאלמלא
 כאשר בגלגולים' כמבואר הגבורה' מדת בבכו~םרק
 העבודה יהי' לא דלעתיד הרי עיי"ש לבא לעתידיהי'

 אהרן יהיה ולא העבודה יעשו הלוים רקבכהנים
 בס"ד. ניחא והכלהכה"ג

~~~~
 בדרך ~אולי י"ל

 צחות~
 ל~יק יש לכאורה

 הנשיאים הקרבת קודם כהנים בברכת הפסיקלמה
 משה דראה י"ל נזירות' ~ניובין

~ 
 לא ושבטו אהרן

 ואמר רוחו להשקיט רצה הנשיאים' בהקרבת חלקיטלו

~
 כל את המברך יהי' שהוא כח לו ~תן רוצה הקב"ה
 כיבוד יהי' שזה משה וחשב רבי' בחינת ~ויהי'ישראל
 המלך יהי' ומשה הרבי יהיה שהוא לאהרןגדול

 את אהרן שיברך הברכות לכל יס~םוהקב"ה
 קיבל לא הגדולה ענוותנותו מחמתאמנם ישרא~

 בביהמ"ק עבודה לעשות שמש בגדר רק רבי'להיות רא~ ~
 רבי' בגדר משה שעשאוהו אחר גם דעתו חלשהולכן
 עד רק הרעביסטעוו''ע ימשך לא הנ"ל לפיבפרט
 הכח את ועדתו קרח הלוים יטלו ואח"כ המתיםתחיית
 לכן כהנים' יהיו הלוים כי ישראל את לברך הברכהשל
 את ומטיב מד~ק שאתה לו שאמר עד רוחו' שקטהלא

 נעשו שלא ישראל של המצות את שתתקןהנרות'

בדו"~
 השכינתא לקבל המנורה פני מול אל להעלותן

 מצות להעלות ~שראל טובות לעשות אצלו חשובוזה
 אוהב אהרן כמ"ש ודו"ק מקומו על למעלהשלהם
 שבשמים. לאביהם ישראל בין שלו' לעשות ר"לשלום
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 בן יהושע ר' י~יף ע"ב מ"א דף בקידושין

 דש~יחקרחה
 ש~

 אותו ושחטו מדכתיב כמותו אדם
 כ~

 ישרא~קה~
 אפשר וכי

 הקה~ דכ~
 אינו וה~א שוחטין

 דש~יח מכאן אחד' א~אשוחט
 ש~

 הקשה כמותו. אדם
 מפרו י~יף ~א ~מההתוס'

 ש~
 אהרן דדוקא אהרן'

 אשר החטאת פר את וש~ט הכתוב ~~ה כן פרוישחט
 דשחיטה ~שחוט ש~יח דיעשה דהו"א דמשמע~ו'

 הכתוב ~~ה ~כן כמותו' ש"א דש~יח וע"כ בזר'כשרה
 וע"כ ישחוט' בעצמו הכה"ג דדוקא ש~יח יעשהד~א
 כמותו. ש''אדש~יח

 או כריב"ק מפסח ~~ף אי נפק"מ מה~~~~'
מפרו

 ש~
 אהרן.

 י"~
 שש"א י~יף האיך קשה ד~כאורה

 אפשר אי התם ד~מא מפסח'כמותו
 ~ה~ישחטו' הקה~ דכ~

 כמותו' ש"א דש~יח אמרינן
 אב~

 היכא
 כמותו. ש"א דש~יח אמרינן ~א בעצמו ~קייםדאפשר
 ש"א ש~יח ~י~ף תוס' פ~ך שפיר הקושי'' זה ~פיא"כ
 מפרוכמותו

 ש~
 אפי"ה עצמו' ע"י אפשר דשם אהרן'

 דאפי' ראי' היה משם א''כ כמותו' ש"א דש~יחהו"א
 ~~מוד היה טוב ויותר ששא"כ אמרינן נמיבאפשר
 מפרו שא"כש~יח

 ש~
 הב' ומיושב ודו"ק אהרן

קושיות.

~~
 במ~וה המקדש רב אמר מ"ז. דף קידושין

 האור והקשה ~תנה. ~הוצאה דמ~וה מקודשתאינה
 ד~הוצאה אף א"כ דאורייתא דשיעבודא קי''ל הריחדש
 משועבד ש~ה הנכסים הא כ~ום' ~ה נתן ו~אניתנה
 נתן כא~ו הה~ואה בזה אותה כשמקדש א"כ~המ~וה

 ~א ~רב בש~מא ~המ~וה. משועב~ם שהיו הנכסים~ה
קשה

 דס"~
 דאורייתא' ~או דשעבודא

 אב~
 הרמב''ם

דס"~
 מה~כות ד' פרק ~רמב"ם דאורייתא שיעבודא

מ~וה~
 למה א"כ

 ס"~
 ובפרט מקודשת דאינה

 דאורייתא דשעבודאדמהא''ט
 ס"~

 דבמכר ~הרמב"ם
 בקידושין ו~מה דשב"ד' המ~וה ע"יקנה

 ס''~
 דאינה

 דאורייתא. שעבודא הא במ~והמקודשת

~''~~
 ד"ו בקידושין רש''י ~פי

 ד~ה~
 אינה במ~וה

 והתם עפרון משדה קיחה קיחה ~~פינןמקודשת'
 דעפרון' ~ומיא בעינן ~כן מ~וה' היה ~אבעפרון

ו~ה~
 במכר משא"כ מקודשת' אינה

 י"~
 ~מ''ד

 ו~א המ~וה ע''י המכר קנה שפיר דאורייתאשעבודא
קשה

 ע~
 הרמב"ם.

~~
 ש~יח ~~ף תוס' קושי' ~תרץ יאמר או

 ש~
 אדם

 מפרוכמותו
 ש~

 מיד זו קושי' הקשה ~א ~מה אהרן'
 מנ~"ן. ש~יחות הגמרא פריךכאשר

~~~~
 מה ~פי הקשה ס"ו דף בזבחים תוס' הנה

 את ~גמרי מבדי~ין העוף בחטאת הגמראדקאמר
 יבדי~' ו~א דכתיב והאיהעוף'

 ר"~
 ~הבדי~' צריך שאין

 דצורך אמינאדהוה
 ~הב~~

 מהעוף' הדם כל שיצא כדי

קמ"~
 ו~א

 יבדי~
 נימא קשה כן אם ~הב~~' צריך אין

בכ~
 שבתורה ~אוין

 ~מש~
 ~א

 תאכ~
 בא דהקרא נבי~ה

 מחויב אינו~ומר
 ~אכו~

 ו~א הקרא גבי כמו נבי~ה

יב~~
 ה~אוין' בשאר ה~ן והוא ~הב~~' מחויב דאינו

 ו~א בקראותירצו
 יב~~

 דצריך אמינא הוה
 שיצא' הדםמחמת ~הב~~

 קמ"~
 ~הבדי~' מחויב דאינו קרא

 דחייב ~ומר תיתי מהי~ ~אוין בשאר כן שאיןמה

~אכו~
 וע"כ נבי~ה'

 צ"~
 נבי~ות' א~~ת ~אסור דבא

והבן.

~''~~~~
 פר את ושחט קרא האי ~מא קשה

 את בעצמו ~שחוט דמותר ~ומר בא ~ו אשרהחטאת
פרו

 דיכו~
 שייך ד~א כ' מבן פחות קטן ע"י ~שחוט



~ ~ ~ ~
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~ ~

 בעצמו והכהן שניהם' לקיים כאפשר וחשוב כרת'גבי
 דשחט קרא קמ"ל לכן עדל''ת' דאין לשחטואין

 דחוי' ולא הותרה גדר בעצמו' גם לשחוטדמותר
 דמותר דשחט קרא קמ"ל לכן עדל"ח' דאיןמטעם
 מטעם דחוי' ולא הותרה גדר בעצמו' גםלשחוט

 ולא לשחטו' שליח לעשות דמותר איה"נ אבלעדל''ת'
 הכהן חיוב דאינו כמותו' ש"א שליח מכאןנשמע
 של דשליחו שליח ע"י ג"כ דיצא דנימא לשחוטבעצמו
 של דשליחו מכאן דנילף תוס' הקשה ומה כמותו'אדם
 דמותר רשות רק חיוב אינו ושחט הא כמותו'אדם
 היטב. ודו"ק לשחטובעצמו

~~~
 עמה שיש דלאו ל"ד דף קידושין תוס' לפי

 דגבי לומר יש אותה' דוחה עשה ואין אלים הלאול"ת
 א"כ כרת האיסור גבי' שייך יהי' שיגדיל לאחרקטן
 אף כרת עמו שיש או לאו עמה שיש עשה כמוחשוב
 לאחר גבי' שייך יהא אבל כרת בו אין עתהדלעת
 לשחוט לו להתיר שייך ולא אלים הלאו א"כשיגדיל
 קטן' עתה שהוא אף לשחוט יוכל ולא עדל''ת'מטעם
 לא דבקטן קטן ע"י לקיים אפשר כאן שייך לאא''כ
 יכול לא לכן שיגדיל' לאחר כרת עמה דיש עדל''תשייך
 החטאת' פר את ושחט א"כ כמותו' שש''אללמוד
 ודאי אלא ישחוט' בעצמו הכהן דדוקא הואחיובא
 הקרא לאו אי הכהן תחת אחר דישחוט דהו"אהטעם

 נילף פריך ושפיר כמותו ש"א שליח מטעם הואושחט'
 כמותו. דשש"אמכאן

~''~
 מיד להקשות תוס' יכול היה דלא ניחא

 של מפרו נילף מנלן שליחות דהקשה הגמראבתחילת
 ולא חיובא' לא אבל רשות היינו ושחט דהו"אאהרן'
 ללמוד יכול לא הגמרא דבתחילת נמצא שליחות.נשמע
 אלים דלאו הסברא אמרינן דלא די"ל אהרן' שלמפרו
 ושחט כרת' בי' דלית הקטן ע"י לשחוט יכול היהא"כ
 באור דכתב ריב''ק את שהביא אחר אבל היתר'הוא
 ע"י לשחוט יכול לא א"כ אלים דלאו כתוס' דס"לחדש
 שייך יהיה דכשיגדיל כיון הלאו אלים בקטן דגםהקטן
 לאו בי' שייך קטן בהיותו גם לכן כרת' איסורבהקטן
 חיובא ושחט האי א"כ עדל"ת' בהקטן שייך ולאוכרת
 ולמה קטן ע"י ולא לשחוט רשאי בעצמודדוקא
 דשש"א לשחוט שליח יעשה דהו"א וע"כ זה' עלקרא
 של מפרו נילף התוס' עתה דוקא הקשה שפירכמותו
 הוא דדוקא ושחט קרא מביא ולכן ששא"כ.אהרן
 כמותו' ש"א דשליחו אף שליח ע''י ולא ישחוט'בעצמו
 ה~מוד אחר ששא"כ נילף תוס' עתה רק הקשהושפיר
 למאן אליבא הוא אהרן של מפרו דלימוד ריב"ק'של

 ללמוד יש ~ב"ק לפי אבל א~ם' דלאו כתוס'דס"ל
 ניחא יותר לכן אלים לאו דל"ל מאן אפי'ששא"כ
 ודו"ק. דכ"ע אליבא יהיה דזה מריב"ק ששא"כללמוד
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 הש~מות בבריאות וי"ש תורה להרביץ שיזכה השי"ת שורותיו היום קבלתי מאהבה'~~~~~''~
 לאויו"ש. כאוונה''ט ויעזור כמימרא' ברגע העיר ויפה בשמחה'הנעימים
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 קנ''א סימן ו' חלק דב''ש בשו''ת עמ''ש

 תרומה הקדים אם הרמב''ם דפסק ביכורים'בסוגיא
 לא ודמעך דמלאתך הלאו על לוקה אינולביכורים
 מכל דכתיב להנל''ע' כאן ~ש ח~נא כר' דפסקתאחר'

 הא והקשיתי דל''ת' ללאו ונתקי' תרימו'מתנותיכם
 ~מצוה החינוךכתב

 תר''ו~
 נוהג אינו ביכורים דמצות

 שייך לא ביכו~ם' דמרבה מכ''ל הך א''כבנשים'
 ואין באנשים' רק בנשים העשה שייך לא א''כבנשים'
 מלקות חייב לא ולמה להנל''ע' כאן שייך ולא בכל'שוה
 תאח''ר. לאעל

~''~
 בנשים שייך שאין דמה נ''י' מעכ''ה הקשה

 ביכורים הבאת אבל ביכו~ם' פרשת לקרות דוקאזה
 דביכורים' במשנה בפירוש כמ''ש בנשים' גםשייך
 להנל''ע שייך שפיר וא''כ קורא. ואינו מביאההאשה

 עכתו''ד. לקי' לא ושפירבביכו~ם

~~~~~~~
 מביא שם צ''א מצוה בחינוך עי' י''ל

 מביאין הנשים אין דגם משמע בזכ~ם' ונוהגתרק
 משכחת דלא י''ט' דף במכות שאמרו וכמוביכו~ם'
 דנשים משמע גר. רק קורא ואינומביא

 אין ~
 האשה דגם כתב תר''ו מצוה בחינוך אמנםמביאין.
 בסוף הלא צ''ב אבל קורא. אינה רק ביכו~םמביא
 בזכרים' אלא זו מצוה נוהגת דאינו מסיים שם'המצוה
 לע~ן אינו דשם לחלק ויש עצמו' כסותר נראהא''כ
 מה וי''ל זכ~ם' דוקא ושם ביכו~ם' פרשתלקרות
 עכ''פ מביאין דנשים שם' המצוה בתחילתשכתב

 דנראה מנ''ח בהגהת ועי' מדרבנן' רק זהביכו~ם'
 אין דגם וס''ל מביאין' דנשים ממש''כ חזרהמחבר ~

 ועי' מל''מ. עי' מדרבנן' היותר ולכל מה''תמביאין
 שהז''ג ~מ''ע הוה דביכו~ם שכתב צ''א במצוהמנ''ח
 מביכורים. פטורות דנשים לחינוך ס''ל מהא''טואפשר
 המקדש' קדשי דהוי ב~לה ביכו~ם מביאיןדאין

 חוזרת שהמצוה כזו דמצוה בזה. שמפלפלועיי''ש
 שהז''ג. מ''ע נקראת אין מפסיק ה~לה רקו~עורה

~~~~
 מה א' קושיות' הרבה לתרץ יש הבחינה

 ד~''ד בקידושין שהז''ג מ''ע בסוגי' הפנ''ישהקשה

 דלא ביו''ט קדשים לשרוף נשים מות~ם ~האדהקשה
 הפנ''י והקשה עדל''ת' ו~מא דשבתון עשה בהואשייך
 מ''ע הוה א''כ ב~לה' קדשים שורפים דאיןכיון

 ~ון ולהנ''ל עדל''ת' שייך ולא פטורות ונשיםשהז''ג
 חשוב לא לשורפן חייבים שוב ה~לה הזמןדאחר

 ולא עדל''ת' ושייך המצוה' ו~עור דחוזרמעשהז''ג'
 בנשים דנימא תוס' הק' ושפיר הפנ''י קושי'קשה

 עדל''ת. מטעם ביו''ט קדשים לשרוףדמותרים

 הנותר הרמב''ם פסק איך שמקשים מה~'
 לא בנשים הא הנל''ע' לאו דהוה לוקה' אינומקדשים
 ב~לה' קדשים שורפים דאין תשרופו באש המצוהשייך
 ממלקות' פטור הנותר סתם הרמב''ם כתבולמה
 בהו דל''ש ח~בין נשים הלא פטור' ישראל כלמשמע
 ~חא ולהנ''ל טעם' ברוך ס' עי' תשרופו' דבאשעשה
 לא מפסיק' ה~לה הזמן רק עוברת העשה דאיןכיון
 שלום דברי בספרי ועי' בנשים. וש~ך מעשהז''גחשוב

 מעשהז''ג' בסוגיא כ''ו סימן שלום יד בחלקמהדו''ת
ודו''ק.

~~~~
 הטעם די''ל שהביא השם מצות בספר

 מעצרת אלא נוהג דאינו שהז''ג' מצ''ע הוהדביכו~ם
 מביאין אין הנשים דגם ~חא לפי''ז חנוכה.ועד

 המעשהז''ג. דהו מה''תביכורים

 קרויז יש~' מו''ה החוב''ט הרב היקר~~~~~
 דעשה הטעם דעיקר ~''ל הנ''ל קושי' לתרץ אמרנ''י
 כעשה דחשוב הלאו' לנתק יכול אין בכל שוהשאינו
 ~מא אי כאן אבל בכל' השוה ל''ת לבטל יכול ולאגרוע
 הלאו גם א''כ בנשים ביכו~ם מצות נוהגדאינו

 ~תמורה דילפינן תאחר לא ודמעךדמ~אתך
 ד''ד~

 דלא
 גם א''כ בנשים' שייך לא לביכו~ם תרומהיקדים
 כגרוע. חשובהל''ת

 ד~~''~
 כזה' לאו מנתק בכל שוה שאינו עשה

 במלא עי' לדב~ו' ראי' וכדמות לקי' לאושפיר
 בפ''א הר''מ וז''ל' ו' אות הנל''ע לאו בסו~אהרועים
 ~תק ~אחשוב בתמורה דלכך כ' ד''א תמורהמה'



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ושותפין בצבור אף בכל שוה הוא דהלאול~שה'
 דצבור בכל שוה ה~שה ואין ימירו' שלאשמוזהרין
 דוכתא' לכל ~י~ף ומי~ה תמורה' ~ושין איןושותפין
 ל''ה בכל' שוה ה~שה ואין בכל' שוה דהלאוהיכא
 ב~שים שייך לא דהל''ת ב~יד''ד א''כ ~כ"ל' ל~שה~יתק
 שייך לא וממילא ביכורים הבאת מה''ת אצלםדל''ש
 ה~שה מ~תק ושפיר לביכורים' תרומה הקדמתהאיסור
 בהק~ם לוקין ואין בכל. הל"ת שא"ש את בכלשא"ש
 ודו"ק. הרמב"ם של פסקו וא"ש לביכוריםתרומה

~~~~
 ~"ד ~מכות יוח~ן ר' דאמר מה לפי

~"ב~
 לאו חשוב דלא ~~ו' לוקין ~שה שקדמו ל"ת כל
 ~ה~ל"~'

 הלאו' ~~רת קודם ה~שה לקיים יכול
 הוה בביכורים גם כי בחזרה' אכ"ק ברשיז"ל.~י"ש
 ~ ללאו' קודםה~שה

 להפריש המצוה לקיים יכול
 ל"ש הלאו' ~בירת בלא תרומה ואח"כ ~כוריםבסדר'
 ~לה~ל"~'

 ~~ו' ולוקין ~שה' שקדמה לאו זה

 תרומה כשהק~ם לוקין דאין הרמב''ם פסקולמה
לביכורים.

~~~
 י''ל

~ 
 ~~רה מהלכות בפ''א פסק הרמב''ם

 דהוה לוקה ואי~ו מחזיר הוא' ישראל אם שגירשאו~ס
 ל"ת דס"ל כר"א לוקין' אין ~שה שקדמה לאודס"ל ה~ ~שה' שקדמו ל''ת שהוא אף ל~שה' ה~יתקלאו

 י"א' ל' אות במלה"ר כמ"ש לוקין' אין ~שהשקדמו
 לאובסוגיא

 ה~ל"~
 הכי' ג"כ דס"ל וכרבא ~יי"ש.

 שפיר ולהכי קכ''ט' סי' א~"ז מהדו"ת ב~וב"יכמ"ש
 אף לוקין אין לביכורים תרומה הקדים הרמב"םפסק
 בס"ד. ב"ה ~כון והכל ~שה' שקדמה לאודהוה

~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ 
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 ו~ו~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ו~~~~
 ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ו~~~

 לה~יר ש~ט''א ממ~כהדר''ג ~תבקשתי ~~~~~
 כ~ת ה~ה ה~מוד' בש~ת ה~רה באיזה פ~םכפ~ם
 חדש' בסוגיא הגדול שבת על חדש בסו~'לומ~ם
 בשם להקשות ראיתי ~''א' ל"ח דףקידושין

 מובא הירושלמי שם שהקשה מה ~להמפורשים'
 פסח של ראשון ב~ל מצות אכלו לא למה שם'בתוס'
 ל''ת וידחה מצה דא~לת ~שה יבא חדשה'מתבואה
דחדש.

~~~~~
 ה~בור דקודם ~שה אין הירושלמי'

 קודם ~אמרה מצה ומצות ה~בור' דאחר ל"תדוחה
 אחר שהוא דחדש ל''ת לדחות יכול אי~ו תורהמתן
 תורה.מתן

~~~~~~
 חלש ה~בור קודם ד~שה מזה ~ראה

 ומקשים הדיבור' דלאחר הל''ת את לדחות כח לוואין
 ~ילף הגמרא פריך ה' דף יבמות בגמרא האה~ולם'



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ומש~ שבת' שדוחה ממילה ל"ת דוחהעשה
 הגמרא

 הדיבור. שאחר מעשה יותר יפה ה~בור קודםדעשה ה~ הל"ת' לדחות בו יש לכן הדיבור קודם הי'דמילה

~~~~
 נראה מקודם זו' קושי' ~ישב בדעתי

 כח בו אין הציבור קודם דעשה הסברא מהולהסביר
 קודם של כוחו תלוי במה הדיבור' דאחר ל"תלדחות
 הגמרא לפי הדיבור אחר של מעשה יותרהדיבור

 בו אין ~בור דקודם הירושלמי סברת ומהיבמות'
 ע"א ק' דף עירובין התוס' דברי אפ"ילדחות. ~
 אחת' במתן ארבע מתן בנתערבו ור"י ר"אפלוגתא ג~

 אחת' במתן יתנו אומר ר''י ד' במתן יתנו אומרר"א

כ~
 לא למה התוס' והקשה תוסיף' בל על יעבור שלא
 דבל הל"ת וידחה דזריקה עשה ויבא ד' מתןיתן

 בציצית לכלאים כלל דמי דלא שם תוס' וכתבתוסיף.
 דומים הם אם ל"ת' דוחה דעשה מזה הריוכו'

 דעדל"ת. ה~ן למדנו דמשם בציציתלכלאים

~~~~~
 דידן ב~דן ה"נ

 י"~
 להיות צריך דעדל"ת

 נצחו ושעטנז דכלאים דל"ת כמו ב~צית לכלאיםשוה
 הדיבור' לאחר צונו דציצית ההעשה וכן הדיבור'לאחר
 דוחה לכלאים הדומה עשה כל כן עדל"ת נאמרושם
 מתן לאחר בחדש לכן דחי' לא ובלא"הל"ת
 לכלאים דומה אינו תורה מתן קודם בא והעשהתורה
 שפיר לכן תורה' מתן לאחר הם דתרווייהובציצית

מש~
 אינו הדיבור' קודם שהי' מצה דמצות התוס'

 לכלאים דומים אין כי הדיבור שלאחר ל"תדוחה
בציצית.

~~
 תרווייהו ~ שוים ש~הם יהיו הפחות לכל

 עכ"פ או תורה מתן קודם תרווייהו או ~ מ"תלאחר
 קודם שהעשה באופן ולא ~ בציצית לכלאים קצתדומים
 לכלאים כלל דומה לא אז ~ מ"ת אחר והל"תמ"ת
 ודו"ק. דוחה לא אזבציצית

~~~~~~~
 וכן דמילה העשה דשם מיבמות' קשה לא

 א''כ תורה מתן קודם נאמרה תרווייהו דשבתהלאו
 דוחה שפיר במינו מין שהם בציצית' לכלאים דומיםהם

 דהעשה לכלאים דומים דאינם בחדש אבלהל"ת'
 לכלאים דמי לא מ"ת לאחר והלאו מ"ת קודםנאמרה
 הנ"ל בעירובין התוס' כמ''ש עדל"ת לומר שייךולא

 עי' הדיבור' קודם השבת על נצטוו והיכןודו"ק.
 שבת זה חק לו שם שם ע"ב נ"ו דף סנהדריןגמרא
 לה~ לכלאים' דומה א"כוכו'

 כנלענ"ד. עדל"ת' י"ל

~~~~~~
 לקראת ללכת בקרוב ונזכה החג בברכת

 בב''א. צדקינומשיח
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 ~~~~~~ו.

~~~~~~~
 ואבותיך א~ל בית העולה בסולם מעלה שתעלה ויה"ר אגרתך קבלתי היום הן מאה"ר

 ע"ע. והצלחה נחת רב ממך ירוו שחדשת' ומהחידוש המתוקים' מדבריך ונהנתיהחשוב
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~ ~ ~ ~

 ספרי בהוצאת כעת א~י טרוד
 אהבה אות לך להראות אמ~ם ח"ו' דב"ששו"ת
 דיבורא' פל~י~ן ב~דר האומר בקצירת להשיבךאבוא
 את בעברי בעה"י במצודתי שיעלה מהואכתוב
מכתבך.

~~~~~
 מכתבך על אותך אעורר דבר

 בכל~
 כי

 הראשו~ים על וכתבת הראשו~ים שיטת במכתבךהבאת
 פל~י~ן בסו~יא עוסק שאתה כיון בודאיהידועים'
 והר~ב''ד הרשב"א שיטת היטיב לך ידועדיבורא'
 לאו אבל זו' בסו~יא הראשו~ים וכלוהרמב''ן

 שיהיה הדפים עכ"פ לציין ו~כון טוב לכן ~מירי'עלמא כו~
 איזה ועל בשלימות' הענין את למצוא בניקלאפשר
 ולתמוה. לפרש הולך אתהנקודה

~~~~~
 מכות ה~מרא על הוא ב~יי~ך ב~ית שעליו

 הוה' דערבא קריבא וטוביה אילעא בע~ין ע"א ז'דף
 ~י~הו' רחיקי ולוה מלוה ~בי למימר פפא רבסברא
 הו~א רב א''ל ולוה' מלוה ל~בי נאמ~ים עכ"פיהא
 ערבא בתר לאו ללוה' ~ה לית אי לר"פ' דר"יברי'
 עדי~ דע"י ~מצא א"כ מלוה'אזיל

 את ד~ין קרובים
 עכתו''ד לוה ~בי ~ם ל~מרי' פסולים העדים לכןהערב'
ה~מרא.

 מיירי דה~מרא פירש''י שהביא שם בהרא"ש~~~'
 ללוה' הלוה שהמלוה שמעידין הלואה עדילע~ין
 שם מובא בירושלמי דאיתא כמו ר"ה'ופסלום
 קרובים והעדים ב~י"א' לש~י ~כסיו כל כתבבהרא"ש

 דעדים בטלה' דעדותן יוח~ן ר' ס''ל לזה' ורחוקיםלזה
 דעילעא בהדין ~מי הכא כולה' בטלה מקצתםשבטלה
 פל~י~ן ו~א הלוה' ל~בי ~ם ל~מרי פסו~ם ה~"לוטובי'
דיבורא.

~''~~~~~
 פרעון' עסקי על ה~מרא מוקי

 לשלם' חייב והערב הלוה' פרע שלא מעידיןשהעדים
 ורק ~אמ~ים' דלהלוה ולומר לחלק דיבורא' פל~י~ןדלא

 ומסיים העדים' פסלי~ן ל~מרי אלא ~אמ~ים. לאלהערב
 פרעתיך' להמלוה לוה שאמר כ~ון וז"להראב"ד

 עדים המלוה והביא לשלם' הערב ~פטר זוובטע~ה
 ד~ם מזה הרי עכ''ל. מתחייב הערב ו~מצא פרע'שלא
 שם' ב~מרא ר"ה בלשון שמבואר כמו הראב"דדעת
 ית~לה דאז משום עכ"פ' הלוה ל~בי ~אמ~ים איןדלהכי
 הרי הערב. מחייבים ופסו~ם' קרובים העדיםדע"י
 דעדים חצו~ה' וכסברא כרמב"ן הראב"ד דעת~ם

 הערב' על ~ם עדות כחד חשוב הלוה' עלהמעידין
 תליא. בהאדהא

 לא הראב"ד כי במכתבך שכתבת מה לי~~~~~
 וצ"ע. כן ס''ל כ"ע הלא כהרמב"ן' בזהס"ל

~~~~~~~~~
 מובא והעיקר מאוד מתמיהים

 ד"ז במכות כאן ~ם ~ימא לא באמת למה שם'ברא"ש
 הלוה על רק מעידין דהעדים דבורא' פל~י~ןבאילעא
 הלוה' ל~בי פסולים יהיו ולא הערב' על מעידיןולא
 אמירת דפל~ינן בש"ס פעמים הרבה דמצי~וכמו

 לרצו~י רבעו פלו~י ~בי ד"ט ס~הדרין עי'העדים'
 להרו~ מצטרפין ואחר דהואואמרי~ן

 את
 אדם דאין לרצו~י' רבעו האומר של דיבוראדפל~י~ן הרוב~

 עכ"פ ומה~י עצמו' אצל קרוב ואדם רשע' עצמומשים
 איסור ל~בי כ"ה דף בס~הדרין וכן הרובע. ל~ביעדותו
 של בעלה את הר~תי ~בי כ"ה' דף וביבמותרבית'
 דף ובס~הדרין האשה' את להשיא עכ"פ ד~אמןהאשה'

 עד עם להר~ה ~אמן דאי~ו אשתי' על בא פלו~י ~ביי'

 ד"ח ושם כ''~' דף ב~יטין וכמו עדותו' ופל~י~ןאחר'
 בהרא"ש. עיי"ש וכו' לדידה עכ"פ וכשר ה~טבטל
 הראב''ד של פירושו וכן ע"ז' תירוצים הרא"שוהביא
עיי"ש.

~~~~~
 בין לחלק בדעתי ~פל לכאורה ריהטא

 ופוסלים' פל~י~ן דלא ה~"ל ז' דף דף מכותה~מרא
 ועדותם' דיבורא דפל~י~ן ה~"ל ה~מרות כלובין

 עדותם. מתקבל המחצה עלועכ"פ

~~~~
 לע~ין דמיירי אילעא ~בי ח' דף מכות כאן

 בדי~י חומרות כמה ובש"ע בש"ס מצי~ו ממו~ותדי~י
 ~אמן אחד עד קי"ל למשל איסורים' משארממו~ות



~ ~ ~
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 אומר רשב''ג ל''ב' דף בשבת כדאיתאבאיסורים'
 האדם כל את תורה והאמינה וכו' ומעשרותהלכות
 בפירש''י. עיי''שע~הן

~~~~~
 ברמב''ם ועיין ע''ב' י' דף חו~ן רש''י

 קי''ט. סימן יו"ד ובשו''ע מאכ''א' מה'בפי''א

~~~~~
 דחשיד מגו אמרינן דלא פ''ק ב"מ בגמ'

 בין נמצא אם בממונא א''כ אשבועתא' חשידאממונא
 לחשוד' שייך דבממון הע~ם דפסו~ן י''ל קרובהעדים
 לכן הנוגע' אתבפרט

~ 
 העדים להכשיר פל~נן

 למקום אדם בין מכפר יוה''כ חז''ל אמרו וכןלמצחה'
 ממונא על ע''ב' י"ח דף כ~תות עי' איסורא' עלהיינו
 אבל בטל איסורא פ"ה דף יומא ומצינו מכפר'אינו

 קרוב ע"ב. ל''ח דף ביצה בגמ' ~' בטל' לאממונא
 למשל ממונא' על לא אבל איסורא על להעידכשר
 קרוב אצל המכשיר ורב מש~ח להיות יכולקרוב

 אחר בממון הול~ן אין קי''ל וכן דממונא'בע~ינא
 ממון חבירו מיד להוציא קי"ל באיסור משא"כהרוב

 וכאן בע~א' די ולהחזיק ע~ם' ב' צ~כיןוכדומה
 הראשון בעלה מיד מוציאה אחד עד דגם מצינובאשה
 שהבאתי כמו להינשא' ומותרת נהרג' שבעלהכשאומר
 דאין אף להנשא' ומותרת בעלה' את הרגתי א~לעיל
 תתעגן' שלא אשה בעדות הקילו דהרבה ראיהמכאן
 רק כעגונה דחשוב צ"ח סימן יו"ד ש''ך בטו"זועי'
 ח' דף ~טין ועי' כ"ה' דף יבמות ועי' מילתא.כגלוי
 קנה לא נכסים בנה גט רבאדמסיים

 ה~
 דממונות

 די~ בין ולחלק להאריך עוד וישחיוב'
 ובין ממונות

שאר
 יקשה שלא ריהטא לפום רק זה וכל עדות' עי~
 הגמרות לשאר ממונות בדיני דמיירי מכותמגמרא
 לחידודא ורק דבורא' פל~נן דאמרינן לעילשהבאתי
 לכן נרגא. בהם לשדות יש בודאי ולמעשהבעלמא'
 מובא הראב"ד שמחלק כמו לחלק ונכון טוביותר

 ודו"ק.בהרא"ש

~~~
 פסול מהע~ם דכשאחר הראב"ד שמחדש

 שייך ולא עדים בכלל אינו עצמו' על מעיד או רשעאו
 בטלה מקצתה מהעדות ובטלה פסול דאחד כיוןלומר

 אינו העדות' המעכב פסול שאר או הרשע דזהכולו'
 לומר שייך ולא ע~ו' עד שם נקרא דלא הע~םבכלל
 או ~בורו' פל~נן ושפיר כולה בטלה מקצתהבטלה
 רשע דהוא ~ון להראב''ד דס''ל במכתבך שהבאתכמו
 שאומר כיון ~ן כבעלנעשה

 וכדומה בעלך' הרגתי א~

 לדונו' האיך נופל ע~ו דגם כבע''ד דהוא ו~וןל~ל'
 כולו בטלה מקצתו בטלה בגדר זה ע~ן איןוממילא
 גבי מכות הגמרא ב~דן אבל פל~נן' לומרושייך
 בממונא דמיירי וטובי'אילעא

 וה~
 כש~ם הם קרובים

 כבעל דהם ע~הם לומר שייך ולא אחר' במקוםלעדות
 וממילא תביעה' איזה או חטא שום ע~הם דאין~~ם
 שהם פסו~ם בודאי ערב ולגבי עדים' דהם~ון

 כיון לומר שייך ממילא עדים' נקראים והםקרוביו'
 פל~נן אמרינן ולא כולה בטלה מקצתהדבטלה
 שם. ברא"ש ו~יןדיבורא'

 נראה הראב"ד סברת~~~~
~ 

 אמ~נן למה לפרש
 להעדים ואמרו עדים ב' כשבאו ה' דף מכותבגמרא

 הייתם עמנו הלא עדות' אומרים אתם האיךהראשונים
 ב' יכו~ם מ''מ עדים מאה הם אפילו שעה'באותו
 מה הייתם' עמנו ע"י ולהכחישם לזוממםעדים
 או נאמ~ם אין דאז אותם מכחישים סתם אםנפק''מ
 מאה ואפילו נאמ~ם' דאז הייתם עמנושאומרים

 סברא. זה מה הרביםהם ה~

 שאומרים דמיד ~ון י"ל' הראב"ד דברי~~~~
 אומרים הראשו~ם העדים א"כ הייתם' עמנולהם
 א''כ עמכם' היינו דלא הואדשקר

 ה~
 מעידים עדים

 ובזה שם' עמכם היינו שלא עצמם ומתרצים עצמןעל
 נתהוה א"כ שם' היו לא או שם היו אם ויכוחיש

 בגדר ונעשו העדים' על חדשהטענה
 בע~

 כמו די~ם
 נעשה כן עצמו מתרץ והבע"ד הבע''ד אתשתובעים
 שאומרים בע''ד בגדר הראשונים העדיםעתה

 כאן' רק שם עמכם היינו שלא עצמםומתר~ם
 נקראים אין אז כבע"ד' העדים נעשה אםולהראב"ד

 עדים ב' יכו~ם ושפיר כבע"ד' כולם רקע~ם'
 מאה על אפילו ולהעידלהכחיש

 בע~
 כמובן די~ם'

ודו''ק.



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 הראב"ד דברי לפי שחידשת על להעיר
 הרגתי אני שאומר כגון ~ן בעל העד שנעשהשבמקום

 כשהי' א''כ דינא' ופל~נן בע"ד' רק עד חשוב לאוכו'
 אף המלוה' שפרע הלוה על העיד והבעל ערבהאשתו
 וכשר ~נא' פל~נן מ"מ אשתו' זו להערבה קרובדהוא
 הערבה דלגבי עדות' מקצת בטל שייך ולא הלוה'לגבי
 מעיד אדם ואין כגופו' דאשתו עדות כאן אין אשתוזו
 ונמצא ופל~נן עצמו'על

~ 
 להלוה' רק עד הוה הבעל

 הן לה' ולומר הערבה' אשתו את לתבוע המלוהיכול
 פסול אינו דבעלך העדים כפי החוב פרע דהלוהאמת

 כשר אינו לך אבל דינא'דפל~נן
 כלפי לו מאמין ואי~

 וא~ שלך'ערבות
 לגבך הבעל שאין שתשלם ממך תובע

 ~ נפלא' חידש וזה כבע"ד' רקכעד
 פטור הלוה

 לש~
~

 להמלוה' לשלם הערב חייב ואפי"ה שפרע' ע~ם יש

 להאמינם ע~ם כאן אין הערב לגבי~
~ 

 הלוה פרע
 דבר וזה עכתו"ד' הערבות' בעד לשלם חייבואין
 נאה.חידוד

~~~
 בהא דהא הרמב"ן דלשיטת שכתבת כיון

 לשלם' ערבות אין ממילא אז פטור הלוה אםת~א
 הערב לחייב ~כאא"כ

 לש~
 לו דיש פטור שהלוה כיון

 ס''ל לא דהראב"ד כתבת אבל ודו''ק. שפרעע~ם

 הראב''ד שיטת לפי טוב חידושך שפיר א"ככהרמב"ן
עכתו"ד.

~~~~
 הראב"ד גם דע"כ לעיל שהבאתי מה לפי

 ברמב''ן ועי' מלשונו' וכנראה הרמב"ן כשיטתס"ל
 עמ"ס הרמב"ן בחידושי וכן דמכות סופ"קבמלחמות
 הונא רב וכשיטת ודו"ק. כראב''ד דס"ל נראהמכות
 זו סברא סוברים דכולם משמע מכות' בגמראשם

 אם הלוה' של בחוב ת~א הערבות דכל פשוט'כנראה
 אין למעשה וא"כ פטור הערב גם לשלם' פטורהלוה
 חידוש הוא לפלפולא אופן בכל ועכ"פ חידוש'כאן
נאה.

~~~~
 רק הסו~א של לעומקו נכנסתי לא

 ואסיים לך' השבתי שתהנה ורק ואך ולחוץ'משפה
 ~דש ותזכה שמים ויראת בתורה והצלחהבברכה
 בס"ד ואמתיים נאיםדברים

~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~ 

~~~~~ 

~~~~~~~
~~~~~~~~ 
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 ממנו כעת קבלתי הנה מאהבה'~~~~~~~~
 הארוךמכתבו

 בפלפו~
 ואין דאורייתא'

~ 
 פנאי

 כבודו למען אמנם ש~מה' בתשובה כעתלהאריך
 מקום עד להשיבואתאמץ

 שי~
 ומה מגעת' כהה יד

שיחנ~
 בס"ד. בקיצור אכתוב ה'

~~~~
 שיהא רצון ויהי לשונו' במ~צת כתב דב~ו

 מבואר בגמרא הנה וכו'' פ"ה שבע"ל כתורהחשוב
 תורה על היה ישראל עם ברית כריתותדעיקר

 פירש ובזה ויגדך' אביך שאל כמ"ששבע"פ'
 חז"ל מאמרחמדה בכ~

 אלמ~
 מיד שבתות ב' ישראל שמרו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 בתורה המפורש במרה שנצטוו השבת על ד~אינגאלו'

 בח~גה כמ"ש חכמים שהוסיפו השבת ועלשבכתב'
 זה בשערה' התלויין כהררים שבת הלכות פ"אסוף
 האחרונות בדברות שניתוסף שמה שבע"פ'תורה

 כתיב לא במצ~ם היית עבד כי וזכרת שבתבשמירת
 מדעתו הוסיפו רבינו משה רק הראשונות'בלוחות
 ע"י שבכתב' תורה נעשה שאח"כ שאלא תורה'במשנה
 הראשונות דבלוחות המפרשים כתבו וכןהקב"ה'
 שבה~וחות' הנסתרות וכל שבע"פ תורה כל נגלההיתה
 בעגל שחטאו אחר אבל התורה' כל ישראל ~בלוולכן
 אלא שבכתב בתורה הכל לגלות כדאי אין הקב"האמר
 שיתגלה עד בי~עה יקיימו שצדיקים כדי הכלטמן
להם

 כ~
 לכן שבכתב' בתורה שטמון וההלכות הסודות

 וידוע גלוי היה הכל כי מיד' קבלו התורה ~בלתקודם

ב~
 כלום ראו ולא הכל כשנסתם ואח"כ י~עה'
 אמר מש"כ לרמז יש ובזה בי~עה. התורהשיקבלו כ~ ההר' ע~הם לכפות צ~ך הקב"ה היהבאגת~א
 גנזו בנגלה האורות כל לגלות כדאי איןהקב"ה
 יתגלו י~עה ע"י שהם לבא' לעתידלצדיקים

 כפיית צ~כין היה למה התוס' קושית קשה ולאודו"ק. הכ~
 הכל היה בתחילה כי ונשמע' נעשה אמרו הלאההר
 להםגלוי

 ב~
 רק ונשמע' נעשה אמרו לכן י~עה'

 לצדיקים הנסתרות האורות גנז כשהקב"האח"כ
 ל~בלו' רצו לא שוב הנסתרות' יגלו שהם לבא'לעתיד
 בתורה הכל גנז ה~ב"ה כי מזה' נשמע עכ"פודו"ק.
שבע''פ.

~~~
 דף ב~ידושין ז"ל מאמרם הביא במכתבו

 בממזרת' מותר גר במחוזא' זירא ר' דרש ע"א'ע"ג
רגמוהו

 כו~
 איכא מי רבא' אמר באתרו~יהו' עלמא

 ע"כ' ~ו~' דשכיחי בדוכתא האי כי מילתאדדריש
 והאריך באתרו~יהו' דוקא רגמוהו למה לבארוכתב
 מותר דגר דדרש דמהא שו~ם' בפלפו~םבזה

 זר~ו לכן כשירה' השותפין אתרוג כי נשמעבממזרת'

 צ~כין אינן לשיטתו כי להראותהאתרו~ם'
 ר~

 אתרוג
 ובזה בשותפות. יקחו העם וכלאחד'

 י"~
 הנה כי

 בזה' לרמז ויש ג"ר' א''ת אותיות "אתרג"תיבת
 ועד מאל"ף מצות' הת~"ג כל ל~יים יכו~םהג~ם

 ע~ו זרקו לכן אותם' ביזה שהוא וכיוןתי"ו'

 בידם מ''מ ג~ם' שהם אע"פ כי לרמזאתרו~הם'
 בתיבת המרומז כולה' התורה כללקיים

 אתר~
 וכנ"ל.

 אתרוג כי להראות אתרו~הם לו זר~ו כי עוד'וי"ל
 כל קיימו הם גם כי לו' הראו ובזה בשותפות'כשר

 גרעון להם ושאין ישראל' על עם בשותפותהמצות
 ישראל.עם נ~

~~
 דלכאורה אתרו~הם' זרקו למה נכון טעם א"י

 כמ"ש מצוה' ביזוי משום חששו לא האיךצ''ב
 אסור שלח פרשתבשאילתות

 לב~
 למיעבד ישראל

 כגון מצוה חובת ידי ביה למיפק דעביד במידיצרכיהון
 במה וכסה ושפך קרא מדאמר דילפינן וכדומה'אתרוג
 א' בסימן ו~ין ע~ו' בזוי מצות יהא שלא יכסה'ששפך

 דשא~בטור'
 דרך המצוה עשוה ברגע כשמכסה התם

 וכו'. בט~ת הקבו~ן חוטין כגון להחמיר וטובבזיון

ו~
 אז המצוה עוד יצא כשלא מיירי דבשאילתות נראה
 אין המצוה עשה כשכבר אחר אבל המצוה לבזותאסור
 שע~ו זמן שכל ציצית חוטי בשלמא לחלק וישאיסור'
 אבל היום' כל לקיים שיוכל או יום' בכל המצוהמקיים
 בו זו מצוה עוד לקיים אין המצוה' שקיים כיוןבאתרוג

 בדם הא וא"ת מצוה' ~זוי שייך דלא אפשר לכןביום'
 אמנם ביום' אחת פעם רק המצוה לקיים יכו~ן לאנמי
 לכן ראשונה פעם ברגל הדם לכסות שרוצה מיירישם

 ביה שייך לא המצוה קיים שכבר אתרוג אבלאסור'
 שזר~ו כשראה זירא דרבי י"ל' ועפי"ז דבזיון.איסור
 ביום המצוה כבר קיימו כי בוודאי ידע האתרו~םע~ו
 בזה יש דאל"הההוא'

 להודיעו רצו והגרים מצוה' ביז~
 מצות היום שקיימוזאת'

 אתרו~
 דגר מדרשתו ויחזור

 בממזרת.מותר

~~
 במדרש דאיתא מה לפי בזה' י"ל או
 איך המתים בתחיית מאמינים שאינםדאפיקורסים

 במג"א דאיתא בשמאל' ואתרוג בימין הלולבנוט~ן
 בו שיש בימין לולב נוט~ן דלהכי סק"ו תרנ"אסימן
 וא"ו שדורשין בלולב המי~ן רוב ולהכי המי~ן'רוב

 כפות על דקאי נחל וערבי עבות עץ וענףדכתיב

 הוא''ו שדורשים המתים' לתחיית ראי' ומשםתמרים'
 ו~ם' אבותך עם שוכב הנך והיינו הזה'' העםד'ו~ם



~ ~ ~ ~
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 ד'וקם' הוא"ו דורשים אין אם אבל ב~מרא'וכמבואר
 דהאפיקורסים המדרש ו~"ש לתחייה"מ' ראיה~כא
 הרוב בלולב צ~ך לא שוב הוא"ו דורשין דאיןלדעתם ~ בימין' הלולב נוט~ן איך בתחייה''מ מאמיניםשאינם

 שפר אמרי בספה"ק עייןמינין'
 מ~קי~

 הרה"ק

מדארא~
 אמור~. ~פ' ~צ"ל

 ולפי"~
 ~~ם דהני י"ל

 דאינם בוודאי האתרו~ים' ובי~וי ~ירא' רבי אתשבי~וי
 ושוב "וקם"' מן הוא''ו דרשו ולא בתחייה"ממאמינים

 ~רקו לכן בהלולב' מינין הרוב להיות צריךלא
 ~טול יש שיטתם לפי ~ שמאלם' מידהאתרו~ים

האתרו~
 ולקחתם. בפסוק ראשון ~הו כי ימין' ביד

~~
 לפי ~ האתרו~ם' ~רקו למה לומר יש עוד

 ס"ל ר''י והנה לתחייה"מ' מינים מד' ראיה ישהנ"ל
 ויהיו הממ~רים יטהרו דלעתיד ע"ב' ע"ב דףבקידושין
 הממ~רים יהיו לעתיד א''כ ישראל' כשארכש~ם
 ~ר יאמר אם ב~יון ~ה אין וא''כ ישראל' כשארכש~ם
 ~ בממ~ר'מותר

 ואפשר הממ~רים. יטהרו לעתיד
 ~ירא לרבי להראות שרצו לפי אתרו~ים' לו ~רקודלכך
 לעתיד כי בממ~רת' מותר ד~ר אצלם ב~יון ~הדאין
 ~ם וממילא כשרין' הממ~רים יהיו תחייה''מבעת
 ממ~רת' שישאו אף וכש~ם מותרים יהיוה~~ם
ודו"ק.

~~
 למה שהקשה הרא"ש דברי ~ישב יש וב~ה

כתיב
 בי"~

 אין שיחטאו קודם הא ה'' ה' ב"פ מדות
 או ~~ם על דקאי י''ל להנ"ל אבל רחמים'צ~~ן
 כש~ם אינם וכעת לבוא' כשרים שיהיוממ~~ם

כישרא~
 בא ל~ה הרחמים' מדת להם מ~יע דאין והו"א

 וכשרים' טהו~ם להיות דעתידין ד~ון להודיעהכתוב
 ~ ועתיד' עבר ~כא הקב"הואצל

 א"כ אחד' הכל
 דה' וי"ל הרחמים' מדת לה~רים ו~ם לממ~~םמ~ע
 ירחם דהקב"ה לעתיד' כשרים שיהיו הני על קאיהב'

 על כמוע~הם
 ישרא~

 העתיד. שם על
 ועפי"~

 ניחא
 עלש~רקו

 מאתרו~ כי אתרו~הם' ר"~
 תחייה"מ' מוכח

 להראותורצו
 לר"~

 כש~ם הממ~~ם כל יהיו דלעתיד
 ודו"ק. הרחמים' למדת וי~כו ~מור'~שראל

~~~~~~~
 דאיתא לפי''מ י"ל

 בדב~
 דעתידין ח~"ל

 ע"י מאהבה תשובה ש~מה תשובה לעשות ישראלכל

 שהקב"ה להבא' על ה~ות הב' וקאי ~ל"ט'א~הו
 עלירחם

~ 
 תשובה. יעשו דע"כ העתיד' בש~ל ישראל

 אלא בא דוד בן אין ח~"ל שאמרו מה ~ישב ישוב~ה
 אבל ~כאי' כולו להיות אפשר האיך ~כאי' שכולובדור
 תשובה יעשו דלעתיד ד~ון ניחא'להנ"ל

 ~שראל חושב הוא' חד ועתיד עבר שאצלווהקב"ה בע"~
 ~ה ע"י ונ~כה העתיד' ע"ש ~כאים הם כאילומיד

 בב"א. צדקינו משיח בביאת ~כאי' כולולבחינת

~~
 שדרש דהדרשה א"י

 ר"~
 השמיטה בשנת היה

 שמא חששדיש
 האתרו~

 דאסור שביעית מפירות
 נטלו והם ממנה'~הנות

 אתרו~
 שביעית' מפירות

 לצאת ומותר ניתנו' ~הנות לאו דמצות להווסבירא

באתרו~
 במכתבו הא~ך מע"כ והנה שביעית. של
 דאמר ממה לקולא' מה"ת דספד"א הוכיחדהרמב''ם

 דחמשה משום בממ~רת מותר ד~ר לר''יהכא
 חדכתיבי' קה~

 למש~
 וחד בשתוקי ממ~ר

 שתוקי למש~
 לא ~~ם וקהלבישראל'

 קה~ אק~
 לכל מממ~ר וילפינן

 אפ~ם בית בשו"ת מ"ש הביא עוד כולה.התורה
 סימן~או"ח

 נ"ו~
 דדינא

 ד~ו~"~
 חד דאורייתא וספיקא

 מל~ם מ~ו~ת ובספר ~י''ש. להם'טעם
 דאוסר דמאן מקומות מכמה סמו~ןעשה ע"ב~ ~ע"~
 ~ו~"~

 ס"ל
 והנה עיי"ש. לחומרא' מה"תספד"א

 מותר אי ~ו~"~
 אתי וא"כ ניתנו. ~הנות לאו במצות ת~א אסוראו

 א''כ בממ~ר~ת' מותר ד~ר להם שדרש דאחרשפיר'
 ~ם וא"כ לקולא' מה"ת דספד"א דסוברע"כ

 וא"כ לתרווייהו' להו אית טעמא דחד וכנ"למותר ~ו~"~
 ~הנות ואסור ניתנו' ~הנות דמצותע"כ

 מאתרו~
 של

 דשביעית. האתרו~ם ~רקו לכןשביעית

~~
 תודה הלחמי בשם מע"כ שהביא לפי"מ א"י

 ~~' באבות ~"ל מאמרםלפרש
 י"~~

 סיי~ מסורת
 דרשו ח~"ל דהנה לעושר' סיי~ מעשרותלתורה'
 ט'~תענית

 ע"א~
 דרש ולכאורה שתתעשר' בש~ל עשר

 יש למ"ד דאילו למסורת' אם יש למ"ד רק יתכן לא~ה
 הק~ וה~ הק~' בתר וא~~נן למקראאם

 תעשר' הוא
 דבשין לעושר' ד~ו~ן מ~ה ללמוד ול"ש שמא~ת'בשין

 אם דיש למ"ד ורק עושר' פירושו איןשמא~ת
 ~ון ימנית' בשין תעשר למידרש שפיר שייךלמסורת
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 עפ''י כן ידעינן רק נקודות' נכתוב לא התורהדבגוף
 לתורה' סייג מסורת המשנה' כוונת וזההמסורת.
 לעושר' סייג מעשרות ולכן למסורת' אם דישהיינו
 שזוכין והיינו שתתעשר' בשביל עשר דרשינןדשפיר
 מע"כ כתב ועפי"ז עכת"ד. מעשר' מצות בשכרלעושר
 א"א רק יתכן שתתעשר' בשביל עשר דאמרינןדהא
 דמעשר' רבותייהו והיינו ליכא' עלמא בהאי מצוהשכר
 מ''מ עלמא' בהאי שכר מגיע אין מצות דבאידךדאף
 אבל עלמא' בהאי שכרו הקב"ה משלם מעשר מצותעל
 רבותייהו מאי איכא' עלמא בהאי מצוה שכרא"א

 עכ"ד. המצות. שארי עלדמעשר

 איתא דהנה לתורה' סייג מסורת לפרש נראה~~~
 לא ואמר אברהם את למ~כים הראה דהקב"הבמדרש

 וכבר מה"ת' שאסור בחלב בשר אצלו שאכלתםזה
 טענתם נסתתמו בחלב בשר אכילת בשביל למהפירשתי
 אסור' בחלב דבשר מנ"ל לכאורה דהנה התורה'לבקש
 בחלב' מיירי אמו בחלב גדי תבשל דלא הקראדלמא
 אבל ~בצירי~' בחלב דוקא ואסור החי"ת~' תחת~בצירי
 למסורת אם דיש צ''ל וע''כ ~בקמ"ץ~' בחלב בשרלא

 י"ל אז למקרא אם יש אי אבל בקמ"ץ' חלבוקרין
 המלאכים דטענו בפרט בצירי' בחלב לבשרדהכוונה
 דרך ואינו טיגון' ע"י בחלב בשרדאכלו

 סימן ביו"ד הפלתי כמ"ש צ"ל וע"כ בחלב' טיגוןשייך ו~ בישו~
 בחלב דהכוונה בידינו וקבלה למסורת אם דישפ"ג

 שפיר א"כ בישול' בכלל וטיגון החי"ת' תחתבקמ"ץ
 התורה' להם ניתן לא ולכן בחלב' בשר איסור עלעברו
 למסורת' אם דיש משום "מסורת" וז"ש לישראל.אלא

 קבלנו עי"ז כי לתורה"' "סייג בקמ''ץ' בחלבוקרבינן
התורה.

~~~~
 דס''ל הרמב"ם על הקשו המפרשים

 אשם לה משכחת היכא א"כ לקולא' מה"תספד''א
 ה~תלוי'

 ולדידיה הספק' על רק בא אינו תלוי אשם
 דבאמת ליישב' וכתבו התורה. מן מותרין הספיקותכל

 איסורא~ באיקבע רק תלוי אשם מביאין איןלהרמב''ם
 של חתיכה כאן שיש חתיכות' מב' אחת בחתיכהדהיינו
 מהן איזה לו וספק שומן' של וחתיכהחלב

 הרמב"ם גם איסור' לפנינו כאן שיש כזהדבספק אכ~

 אשם שפיר שייך ובכה"ג לחומרא' התורה דמןמדוה
 ~י"ז כריתות בש"ס והנהתלוי.

 ע''ב~
 תנאי' שם פליגי

 של ספק אחת דבחתיכה ש~נו' אחת חתיכה אמרחד
 חתיכה אמר וחד תלוי' אשם מביא שומן של ספקחלב
 אלא תלוי אשם מביאין דאין שנינו' חתיכות משתיאחת

 חתיכה דס''ל דמאן בגמ' שם ומבואר איסורא'באיקבע
 ומ"ד כתיב' ומצות למסורת' אם יש ס"ל שנינואחת
 למקרא' אם יש ס"ל שנינו' חתיכות משתי אחתחתיכה
 אם יש ס"ל אי והנה עיי"ש. תרי' והיינו קרינן'ומצוות
 ליכא עלמא בהאי מצוה דשכר ראיה ליכא שובלמקרא
 מהאי דידעינן דאחר שתתעשר' בשביל דעשרמהא
 מצוות דקרינן ידעינן ממילא למקרא אם דישכללא

 מותר דגר דדרש וכיון שתתעשר. הדרש ידעינןוממילא

 באות וכנ''ל לקולא מה"ת דספד"א ע"כבממזרת'

 דאמרינן השותפות' באתרוג דיוצאין י"ל ושובהקדום'
 אמרינן האתרוג את נוטל שאחד ובשעה ברירהיש

 יש ס"ל דהרמב''ם צ"ל וע"כ חלקו' חצי זהשבוודאי
 כקה"ג לאו ק"פ דס"ל לדידיה קשה דאל"הברירה'
 הן לקוחות שחלקו אחים א"כ ברירה ואיןדמי

 וע"כ ביכורים' מביאין והאיך ביובל' לזה זהומחזירין
 מחזירים ואין ברירהדיש

 ביוב~
 מ"ח' בגיטין כדמוכח

 א"כ ברירה' ויש לקולא' מה"ת ספד"א דס"לוכיון
 בו' לצאת האתרוג השותף שנוטל דבשעת י"לשוב
 כמו י"ל וא"כ לכם' שפיר ומקרי ממש' כשלוחשוב

 מוכח דמדב~ו אתרו~יהו' זרקו דלכן מע"כשהאריך
 בחד. להם וסגי כשר' השותפותדאתרוג

~~
 תמיד דצדיקים ערוה"ב בספר לפימ"ש א"י

 היה לא השנה כל במשך שעשו שהמצותחושבים
 מרבינו המעשה ש~וע כמו כעבירות' חשוביםואצלם כרא~

 על ~שובה עושים תמיד הצדיקים וא"כ גאון.סעדי'
 כעבירות. אצלם שנחשבים השנה' בכל שעשו המצותכל

 התשליך שאחר זצ"ל מראפשיץ מהרה"ק המעשהוידוע
 מענדעלע ר' הרה"ק רבו אחר לחפשהלך

 זצ"~
 ואמר

 העבירות כי הרבי' שזרק העבירות ללקוט הולךכי
 כזו עבירות על והנה והבן. למצות' אצלו חשובשזרק

 ר"ז שדרש אחר כי וי''ל עלמא. בהאי שכרמשלמים
 המצות כי להם שהראה ר"ל בממזרת' מותרדגר
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 והרהרו כעבירות' והם כרא~' היה לא הנה עדשעשו
 ונתעוררו שעשו' המצות עלתשובה

~ 
 לולב המצות

 זרקו מיד לכן כעבירות' נחשב עכשיושקיימו
 ועשו שקיימו' אתרוג המצות ר''ל שלהם'האתרו~ם
 המצות אלו עלתשובה

 כ~
 באופן אתרוג מצות לקיים

 כמו המצוה' שזרקו הכוונה הוא וזה מועיל'היותר
 כל של המצות התש~ך בעת מענדעלע ר' הרבישזרק
 ~השנה'

 הדרשה נמי הכא לעבירות' נחשב היה אצלו
 ותשובה חרטה בלבבם הכ~ס זירא' ר' שלהנלהבה
גדולה

~ 
 המצות על תשובה ועשו אתרוג' המצות זרקו

 לזרוק עזות כ''כ בהם היה איך א''ש ובזהשלהם.
 קדוש איש ולבזות המצות לבזות זירא' ר' עלאתרוגיהם

 מדרשתו מאוד שנתעוררו דב~נו ע''כ אלא זירא'כר'
 עכשיו' עד שקיימו אתרוג המצות וזרקו זירא' ר'של

כ~
 ודו''ק וכנ~ל' מועיל' היותר באופן המצוה לקיים

 בעזהי"ת. הוא נכוןכי

~~
 תעשה הסוכות חג מוסר בדרך לפרש יש ובזה

 עכו''ם גזל ולא לסט"א' ולא לך יהיה שהמצוהלך'

 לזרוק שתצטרך ולא לך שישארו לשמה' רקמהסט''א'
 ר"ל בעבירה' הבא מצוה הכוונה וזה המצוה'אותה
 שנעשים המצות לכן ממש' מצוה רק ממש' לשמהשלא

 המצות ולעשות אותם לזרוק יש לסט''א' גזלבתורת

 האמתיים. הצדיקים שעושין כמוכראוי'

~~
 הטבילה ע~ן מה לפרש ששמעתי עפי"מ עי"ל

 האדם ונעשה תשובה' זמן ~לה בכל כי יום'בכל
 ~ גר'בבחינת

 כקטן שנת~יר לגר דומה תשובה בעל
 לו מועיל אינו טבל' ולא שנתגייר גר והנה דמי'שנולד

 שנת~יר. כגר יום' בכל עצמן טוב~ן לכןה~רות'
 לענ"ד. היטבודו''ק

~~~
 אמת~' הרשד''ם שהקשה מה יובן ובזה א"י

 כשירה שחיטתו בשבת השוחט למה י~ד דףדחו~ן
 מה~' לא עביד אי ל"ת דא''ר מילתא דכל כרבא'נימא
 דמתקן היכא רק אעל"מ אמרינן דלא החוו''דותירץ
 לתקן רק האיסור' לתקן רוצה אינו וכאןהאיסור
 הב''ע' מצוה בגדר יהיה שלא המצוה ר"לההיתר'
 אעל''מ. אמ~נן לא האופןובזה

~~~
 כשר השותפות דאתרוג ללמוד דאין א''י

 כמו י''ל בסוכה דהנה בשותפות' דכשירהמסוכה
 שלא אפילו דחשוב צדקה בנתינת הפוסקיםשאמרו
 דעכ''פלשמה'

 דעכ''פ למקוה בה~כה וכן נהנה' הע~
 בנטילת אבל בסוכה' ישב עכ"פ נמי ה~ במקוה'טבל
 דאינו יצא' לא השותפות דבאתרוג י"ל לכם' דבעילולב
 י''ל א''כ היטב. ודו"ק אתרוג' וחצי לולב חצירק

 ~ בשותפות' להם שהיו האתרוגים זרקודהלכי
 מתוך

 והבן. השותפין. באתרוג יוצאים שאין הבינוהדרשה

~~~
 ~ ~וסר' בדרך א''י

 במחוזא שהג~ם כנראה
היו

 בע~
 להם אמר לכן מוסר' להם לומר ורצה גאוה'

 שמחזיק מי זעיר' איהו רב דאיהו מאן חז''למ"ש
 זעיר דאיהו ומאן זעיר' נעשה גאוה' ולבעל לרבעצמו

 בלשון מרומז וזה רב. להיות זוכה לע~ו עצמושמחזיק
 ~הגמרא'

 שהיו חז''ל כמ''ש קדוש איש היה זירא רב
 ~ שקי' חריך אותוקוראים

 אם באש עצמו מנסה היה
 באש שקו את וחריך הרב~ם' אותו וקנאו יכוהלא

 להם אמר לכן מדריגות' ועודהתנור'
 כבושין' דב~

 ~ ואף יתגאו'לבל
 פעמים כמה מזהירה התורה

 בשביל א"ע להתגאות נכון אין מ"מ הגר' אתלאהוב
 מי "רב'' כלומר זירא''' "רב בשמו הרמז וזהוזה.

 רב דאיהו דמאן "זירא''' נעשה אז לרב' עצמושמחזיק
 זעיר.איהו

 יהיו ועי"ז בממזרת' מותר גר להם'~~~~
 ~ וענוים' שפ~םנעשים

 לא ג~ם קהל
 קהל' מק~

 כבודם. יגדל הזמן בהשמך אז לזעיר' עצמן יחזיקוואם
 לדבריו ראיה הביאו הם אף כזאת' להם שדרשואחר
 ~ ואתרוג'מלולב

 הוא כי לרב' עצמו מחזיק הלולב
 על ע~ו' לומר נתקן הברכה וגם המינים' מכלגדול
 חשוב המי~ם' מכל הקטן האתרוג אמנם לולב'נטילת
 שאר על מאשר כמה פי בעדו ומשלמים מכולם'יותר

 ה~המי~ם'
 והאתרוג זעיר' איהו רב דאיהו דמאן

 נטילת על שמבר~ם ומה וחשוב. רב נעשה ז~רשהוא
 הואלולב'

 מפ~
 בשם כדל~ל בו' דבוקים המי~ם שרוב

 איהו זעיר שהוא דהאתרוג לנו היוצא עכ"פהמג"א.
 ולה~ יותר'חשוב

 ראיה להביא האתרו~ם' ע~ו זרקו
 והבן.לדבריו.



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~ א"י
 להתיר שדרש ר"ז על צ"ע לכאורה

 חששות. כמה מזה לצמוח יוכל הלא ממזרת' ~שאלהם
 יהיה שלא ע~הם להקל רק ר"ז כוונת דבאמת י"לאך

 הרע' שהיצר היע"ד ע~ימ''ש גדול' כאיסורבעי~הם
 זה אין אם אבל לעבירה' האדם לפתות רקרוצה
 בערוגת ~~ין האדם' לפתות כדאי אינו גדולה'עבירה
 לדרוש ר"ז רצה לכן בזה~. מ"ש תצא כי פר'הבושם
 ~ולה העבירה ואין לממזרת' ~נשא ה~תר דישלהם

 כ~כ"~
 כמ"ש להבירה' אותם יפתה לא שהיצה"ר

 ~פ' ז"לרש"י
 תצא~

 דיברה לא
 תור~

 אלא
 יצה"ר' כנ~

 זה שאין דרש נמי ה~ לעבירה' יפה שלאכדי
 מיד ולכן היצה''ר. אותם יפתה שלא ונמצא כ''כ'גדולה עביר~

 הדרשהאחר
 הנלהב~

 לגרש האתרו~ם זרקו ר"ז' של
 ודו"ק היצה''ר'את

~ 
 קצרתי.

~~~
 בא דאתרוג הידוע ע~"י צחות בדרך א"י

 בשעה חז"ל מ"ש ~דוע אדה"ר' חטא עללכפר
 של עונותיהם מוחל הקב"ה וכו' ודורש יושבשהחכם
 להם נמחל בוודאי ר"ז של הדרשה אחר א"כישראל'

 זרקו לכן אדה"ר' חטא גם ונתקןעונותיהם'
 ושוב אדה"ר' החטא נתכ~ר שכבר להראותהאתרו~ם

 על תיקון צ~ךלא
 חט~

 אדה"ר.

~~~
 אדה"ר חטא נתכפר האיך דלכאורה עי"ל

 פ"ח בשבת התוס' לפימ"ש וי"ל האתרוג. נטילתע"י
 נמשלו דישראל וכו'' היער בעצמ כתפחח הקראעל

 מה ולכאורה לאתרוג' רק ל~פוח לא וכתבולתפוח'
 רק ונמשלו בזה' התוס'רצו

 לאתרו~
 ד~ון י"ל ולהנ"ל

 כדי לאתרוג' ישראל נמשלו לכן באתרוג' חטאדאדה''ר
 הקב"ה ימחול אתרוג מצות יקיימו שישראלשע"י

 באתרוג. שחטא מהלאדה"ר

 טוב לא למה התוס' כוונת לפרש~~~~~~
 משל עפ"י לתפוח' ישראללהמשיל

~ 
 רצה אחת פעם

איש
 כפ~

 לה~ר ונסע יפה' היותר אתרוג לו לקנות
 לקנות יכול היה לא ולבסוף נאה אתרוג לולקנות
 ~הי~ה'

 וטען להרב' וקראו קנאו' חבירו
~ 

 רצה הוא
 שילם דחבירו ~ון הרב ואמר חטפו' וחבירולקנותו'

 טען וע"ז טענה' לו אין שובבעדו
 א"כ להרב' הכפ~

 יחלוקועכ"פ
 ואידך לו' יהיה וחצי חלקים' לש~

 ח~
 ~ תפוח' זה אין הרב' ואמר~ש~~'

 אפשר תפוח
 ולא שלם' אם דוקא הוא אתרוג מצות אבללחלק'
 באחדות כאתרוג להיות צ~~ם ישראל עם כןחתוך.

 ומחלוקת. פירוד ע"י חתוך ולאגמור'

~~~~~
 ישראל צ~~ם אדה"ר חטא לתקן כדי

 בש~מות~ המצות שיקיימו וע"י לאתרוג' דומהלהיות
 ~ א''ש' ממילא אדה"ר. עוןיכופר

 דרשה דרש ר"ז
 ש~מה' לתשובה ונתעוררו מחוזא' לאנשיבהתעוררות

 ואתרוג סוכה מצות לקיים וזכו הסוכות' בחג היהואז
 אדה''ר. חטא ונתקן הדרשה' כח ע"י ~רטיה'בכל
 מעשה על לכ~ר הראשון ביום לכם ולקחתם~וז"ש

 שתקנו הדרשה אחר לכן אדה"ר~. חטא עלראשון'
 האתרוג עוד צרי~ן אין שוב אדה"ר' חטאכבר

~ 
 כבר

 לר"ז והראו האתרו~ם' זרקו לכן הכל'תקנו
 אדה"ר. חטא ותקנו שלו' הדרשה ע"ינתעוררו

~~~
 להאתרו~ם' אדה"ר חטא תיקון השייכות א"י
 המי~ם' שאר עם הלולב שאוגדין הטעם לעיללפימ"ש
 של הוא''ו דדרשינן משום לולב' נטילת ~לומבר~ן
 הוא~ו' דדרשינן ו~ון נחל' וערבי אבות עץוענף
 וא"כ הזה' העם "וקם" של הוא''ו ג"כדרשינן

 חטא של התיקון אחר יהיה וזאת המתים'תחיית מו~
 חטא לתקן בא אתרוג דמצות יובן שפיר וא"כאדה"ר'
 הדרשה העם שמעו כאשר ולכן ודו''ק.אדה"ר.
 ונמחלו מאהבה' בתשובה נתעוררו ר"ז' שלהנלהבה
 זרקו לכן זכאי' כולו לבחינת ובאו עונותםלהם

 תיקון. עוד צרי~ן שאין לומרהאתרו~ם'

~~
 לו להשיב לקחתי המעט זה

 מפ~
 הכבוד

 בכל שיצ~ח ואברכו ומוסר' ואגדה ופלפול דרושבדרך
 בב"א. צדקינו משיח לביאת ונזכהדר~ו'
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