
 י9 ת4 טלמהלף  חיש יי*ףתאחלף
 ומתפלל אלמנה שנשא בץימו שא' ם'.סי

 'תחנון הקהל יאמרו אםבבה"כ
 באלמן דגם בעולם המנהג הנה לנשואיןנ נ"יבתוך

 כי ואם ג*י תחנה הקהל כל גומרים איןואלמנה
 דמלהא בעמא לו אבאר אעפ-כ בש"ס מקור לואין
 או בתולה שנשא בחור בין בזה לחלק סבראדאין
 אהע"ז בש"ע רו-מ ראה דיבר כיון אלמנה אואלמן
 ולא ג"י עמה לשמוח חייב ואלמנה באלמןדגם
 דעל"פ וכיון גדה או כשרה היתה אם ביןהטף
 יענין בחור ובין בינו לחלק סברא אין בתמהההיא

 קשה ובתולה בבחור אף דהרי הקהי כללפטור
 בזה הקהל כי שיפטרו שמה דהוא מה עניןטה
 מלך פני באור דכתיב מכח טעם נתנו הפוסקיםאך
 כיון דבמלך היינו ימלך דומה שחתן מהוהנה הכי עי שמחה נמשך לכך ימלך דומה וחתןחיים
 שימדו כמו עולותיו כל לו מוחיין יגדולהדעלה
 כיון נמי במלכו'וחתן שאול שנה בן מפסוקאז"ל

 אשהדהטשא
 מוחליי
 עוגותיו יו

 וכמשאחז"י
 ביבמף

 למלך דומה ולכך מתפקקין עונותיו אשההנושא
 עונותיו לו מוחלין אלמנה הנושא באלמן הה"נולפ"ז
 דנמחלו ישמעאל בת דמחלת מקרא למדו זהדהרי
 ומהלו נשים כמה לו הי' עשו והרי עונותיויו
 דלענין היתה בתולה אפשר דהתם לומר ואיןיו

 היא אם בין לחלק סברא אין לו עונותמחילת
 מלתא תליא בנשואין רק דזה אימנה אובתולע
 לבחור שוה הוי עוניתיו לו דנמחיו כיוןוא"ב

 לכל שמחה הוי לו  nnbV דהוי זמן וכלובתולה
.

 : הוא תורה ישראל ומנהג הצבור
 רק אבלים כאן "יו באם נםתפמהי מ"א.מי'

 שנשכרו אחריםאגשים
 אומר ואחד אחרים מתים בעד קדיש?ומר
 עבור אומר ואחד מתים שני עבורקדיש
 או בשוה לשניהם הקדיש שייך אם אחדמת
 ולהשגי חלקים ב' שנים בעד שאומר לזהמגיש
 ב' בעד קדיש שאומר דלגה ברור נ"י אחד.חלק
 למ"ש זה דאל אחד חלק שהשני חלקים ב' לויש

 כן מתחלקת פתחים יפי חצר יענין וחי-מבשט
 לו מגיע מתים ב' בעד אומר שהוא כיון בזהה-נ
 לו מגיע אחד בעד רק שאומר ולהשני חלקיכג'
 קל"ב בס" המג-א מט"ש תשיבני ואל אחד.חיק

 יו יש אמו מתה ואח*כ אביו על שאבל מית"י

 חשק ואע8"כ ימ"ד סדין הקדישים כל דיןכל
 וכתב אביו מצד אבלים שאר עם קדישיםבשאר
 עלט הקשה בבנ"י וז"ל הכניי בשם הבאה"טעליו
 קדיש יאמר' אמו ועל -אביו על שאבל מידא"כ
 לכאן עולה אהד שזכרון ח"א אבל משארכפל
 אך אמו. ועל אביו עי אבל שהוא אף חלקיםב' לאבי שייך דאין מזה מוכח' וא"כ עכתו*דולכאן
 אחד דזכרון הכנ"י דטעם ראי' יה איןבאמת
 דהתם דומהללהתם דאינו נראה אין וכו'עולה
 בזה בפ"ע ור"ח במ"ע ר"ה יהזכיר יעניןבש"ס
 בעלמא לזכרון הכונה דעיקר כיון שפיר לומרשייך
 אמירת בענין אבל ולכאן יבאן עולה אהד זכרוןאז

 אביו עונות על חוב כפרעון הוי דזההקדיש
 טייבת ואמו מנה אביו חייב אם ודאי וא"כואמו
 הבן ,ישים אם הבן בזה יפטור לא ודאימנה
 חח שהקדיש כיון ה"נ וא"כ שניהם עבורמנה
 צריך ואמו אביי עונות עי חוב ופרעון הגנהכעין
 דבאמת הזינן עכ"פ מיהו בפ"ע יכ"א מיוחדפרעון
 אינו-נחשל ואמו אביו על שאבל מי דהרי הואלא"ה
 לנדון בזה רא" הה לא אכתי מיהו הלקים.ב'
 לת"ד דבתוך הטעם דבע"כ כיון די"ל המנ"אשל
 הף לס"ד רתוך מכח הקדישים כל לויש

 מאחר יותר כסרה וצריך המת על מתותהיותר מדה"י
 לס"ד תוך בין חילוק דיש כמו 4ל א"כלמ"ד
 כל לו יש דבזה הקדישים כל יענין למ"דלאתר

 נמי חמור א"כ הקדישים כל א-ל ובזההקדישים
 אחד קדיש כפרת מועיל אין למ"ד דבתוךבזה

 למ"ד שבתוך המת וצריך מתים לכ' עולהלהיות
 ימ"ד יתוך אחר קדיש מועיל ואין מיוחדקדיש
 "ל למ"ד אחר הוי שניהם אם אבל למ"דואחר
 דברי וא"ש ויכאן ?כאן עויה אחד דקדיששפיר
 דאף די"ל נכונין הכנ-י דברי נראה מיהוהמג"א.

 כל אין אמו עי או אביו על רק קדיש אומראם
 מזכה דברא מה דבע*כ כיון לבד המת שלהזכות
 מזכה לא אבא ולהיפוך אביו על לכפר ומועילאבא
 הבן להולדת גורם דהאב מכח הטעם בע"כברא

 להיפוך אבי ברא מזכה הוא לכך לעויםולהביאו
 אב אין לבך בעולם אביו להולדת גורם אינוהבן
 אין אביו מזכה שברא מה אף בזה וא"כ בןמזכה

 בא לבד ידו על יאו דהרי אביו של הזכותכי
 וא"כ באדם שותפין שניהם אמו בצירוף רקלעולם

בזה
 האן זגן':ו ו"-ס תעית 5" מספד רק תתתעב 65 סת;תהס תוכח גט,כ וסססז כתעית סנסור*5תד
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 דק או אביו עי רק קדיש אומר הבן אם אףבזה
 ומחצה מחצה רק שלו הזכות כל אין נמי אמועל
 קדיש נמי שניהם כשמתו אף לכך א"כ לאמושייך
 רק לכ"א שייך דבלא"ה ולכאן לכאן עולהאחד
 לדינא הכג-י דברי א"ש ולכך הבן מן השכרמחצה
 ועל אביו על קדיש באומר דוקא דהיינו נראהוא"ב
 כל אין מהם אחד על רק באומר אף דאזאמו

 באומר אגל ג"כ לאמו הזכות שייך רק שלוהקדיש
 חבירו על יאהד שייכות איל דבזה קדיש אחרעל
 זצ"ל ולכאן לכאן עולה אחד קדיש אין ודאילכך
 לכ"א לומר שצריך כמו וא-כ בפ"ע קדישלכ"א
 בעד קדיש שאומר אחד יש אם ה"ה מיוחדקדיש
 לזה יש או מתים שני בעד אומר ואהד אחדמת

 שאומר תה קדישים שגי מתים שני בעדשאומר
 אחד זכרון ואין אחד קדיש רק אהד מתבעד
 ואם אב על באומר משא"כ ולכאן לכאןעולה
 לעולם לבוא לו גרמו יחד דשניהם אחד עניןדהוי
 עולה אחד זכרון שפיר בזה אביו מזכה בראיבך
 אומר באם עוד ונ"מ הבנ"י. כדברי ולכאןלכאן
 שוין אבלים כל דבזה נהי רק אמו ועל אגיועל
 עבור קדיש אומר ואחד אורח הוא אם נ"ממ"מ
 כיון שוין דשניהם נראה שבזה תושב והואאשר

 ואמו אביו על ואומר אורח זה מעלה ישדלכ"א
 בנה ולכך תושב הוא אבל אחר על אומרוזה

 אם דשוב נראה ויכך בקדישים דח~קיןבראה
 אורחוהשני והוא אביוואמו קדישעל אומראחד
 שאופר לזה אז אחר עבור קדיש ואומר תושבהוי
 שאומר ולזה קדישים שני לו מגיע או"א עבורקדיש
 אבלים בסתם דבשלמע אחד קדיש אחד עבוררק
 קדיש רק לו אין ואמו אביו על אגל שהואאף
 אחר בתורת ממ"ג הוי דגנה אבלים שאר ביןאחד
 על או אב על אבלים שהם אלו נגד קדיש לו58ן
 עולה אחד זכרון הוי בנה ואמו אביו ובתורתאם
 זה נגד בזה אבל שוין כולם הם לכך ולכאןלבאן
 מה גרע לא שוב א"כ קדיש אהד עבורוכאומר
 נחשב ולכך אהר על מאומר ואמו אביו עלשאוסר
 ולהשגי קדישים ב' לו יש לכך שניהם עלכאומר
 השני קדיש דלענין לומר יש מיהו אחד. קדישרק
 הדר א-כ אחר בתורת רק ואם אב בתורת לווכאין
 תושב הוי וזה אהר עבור שאומר אורת דיןהו"ל
 בע"כ וא*כ קודם התושב לכך אחר עבורואומר
 הוי ושוב ואמו אביו בתורת רק לבואטוכרח
 ומיהו שקשין ושניהם ולכאז לכאן עילה אחד41רון

 ן בזה כיוצא לכל מזה ללמודיש

 יהטיל נוהגין אנו איך ין יבאי שא' ם"ב.םי'
 כתב הא וכדומה בקדישגורל

 דש הנה בגורלות. שואלין דאין התוס' נהגםהש"ך
 על בגורלות ששואלין מה על הוי התוס'כוונת
 ימצא או החולה יה" אם כגון יה" מהלהבא
 דכתיב לשאוי אין דלהבא ענינים עי וכה"גהאבדה
  עניניט ב' בין להפיס אבי אלקיך ה' עם תהי'תמים
 ואין מותר ודאי זה לזה או לזה שייך אםלידע
 ה" בבהמתך שהרי תהי' תמים לומר בזהשייך

 ופוסקים במשנה שנינו וכן וכו' שוחט מימפייסיי
 להטיל שרי דבחול מכלל בירט וכו' טטיליןאין
 ואיך הארץ תחלק בגורל אך מפורש בקרא וכןגורל
 דבכה"3 ובע"כ כהוגן שלא דבר לעשות הקב"המצוה
 או קדישים על להטיל לכך כלל גורל איסורליבא

 : כלל ופקפוק מיחוש בזה אין לזהכדומה
 איו שהתיכחית ה בק שנהגי מה שא' כמ"ג*כטי'

 קורא הקורא רק אדם שוםקורין
 מנהג מאד רע הנה וסוף. תחלה ברכה גליאותם
 התוכחות דמבזה דנראה אחד עשו רעות ושתיםזה

 דהוי ועוד וכף תמאס אל בני ה' מוסר עלועוברין
 ועל מברכין הפרשיות כל דעי התורה לגוףבויון
 רו"ח מ"ש והנה התורה. בזיון והוי מברכין איןזה
 וכן אמר יפה התוכחה על לברך דתייב ממגלהרא"
 קורא אהד דהתוכהות שם דאמר ראה פ' המדרשמן
 אינו הקב"ה דאמר הטעם שם ומפרש כולןאת
 ואם עי"ש מתברך ואני מתקללין בני שיהיובדין
 דחייב ובע"כ ברכה ובלי קוצין קוצין יעשואיתא
 חאו"ח יהודא ג-א בתשו' משאר יותר ועודלברך
 שלא הש-ס בזמן דאף פי"ב ס"ס בשם ע"גסי'
 על מ"מ והאחרע הראשון רק מברך כ-אה"

 ק"ו א"כ עיי"ש וסוף תחלה מברכין היוהקללות
 עליה על כ"א מברך הי' שלא הש"ס בזמןמה
 בזה-ז מכ"ש מברכין היו הקללות על מ"משלו
 הדגר וסעם הקללות על לברך דחייב מברךדב-א
 הקללות על מברכין הי' הש"ס בזמן דגם גראהה"

 גם באהבה והיסורין הקללות מקכיין דהםלרמז
 ואברכה דכתיב מכת הוא זה על דמברכין הסעהי"ל

 אדם על ואם ברוך מברכיך וכןמברכיך
 הקילה בו יתיל שלא וכדי ית' לו המברך מכ"שכך

 הוא שיתברך כדי מברך לכך הקליות שקוראבאיש
 הח"ה בשם הביא תס"ח בסי' המנ"א באמתוהנה

 ירא הי' ולא התוכהה קורא החכם הי'שבמקומו
והמהרי"ל



 28 מן שלמהלף או"ח עלשוההאלף

 גרידא אץ שבשכירות אוטר ה" שהחשידוהמחהף5
 התנו שיעלו השמש או הש"ץ יחופו לאוח"5'למה
יו וית% עני איזה ימצאו לא אם אסו דבראו חטהליש

 איזא;י~
 יעלה מי גורי יטילו לא וחם ויעיה

 קפידא: אין גמי עליו שיפוי מי הנורל וע"פיתוכחה
5%'ה*

 לקח המנוח בת שגעל הס"ת בניין שא,
 הס"ת בעל שנתנו המנין מן 'הס-ת ; 4"ז ',,4
 בעל שהי' הראשון ' יבהכ"נ .8ט*רתו'והחזירוקודם
 להבהכ"נ וחלילה עשה כדין שלא הנה מתפלל.הס"ת
 הבאה n~sb דהוי עליו ולברך בו קוריןלהגת
 לבתו טראטו ליחן רוצים דבהכ"נ ואףהמבירא
 הס"ת שייך מ"מ טראטו ליתן רוצים אץואמגין
 בהס"ת זכות שום ובעלה אין"להבת כילהצנין

 משפט להם מד"ת יורשים שהם היורשיםוכשיגדלו
 דעת בני היורשים שאין וכעת לעשות מההבחירה
 תהא שם הס"ת בעל מיתת שעת הס"ת הקיימאהיכו

 הנערים! ינדלו אשרעד
 אחד שנדד הס"ת בנדון שאלילו 6*,ק*4כ40;

 והקהל ליטלו רוצהוכעת
 פלוגתא שהביא קנ"3 סי' בטו"ז עיין הנהמוחיך
 הס"ת דאם לחלק העליתי לסה"ח בנ"א ואניבזה
 דלא מהדי אנן ס.ת כתיבה מצות בי' דקייךשלו
 אבל ראי' בלי ליטלו יוכל ואז לחלוטיןיהנה
 רא". דבעי כהסוברים הדין מאבותיו ירשואם

 : הס"ת לו להחויר העליתי לדינאועכ"פ
 אחת כתיבה "פסק השיעיר מה שא' כ!'השי'

 יש אם והוא תיבות כב'הנראה
 האותיות בין אחת בתיבה קטנה אות כמלאהפסק

 תיבות דבשאר מכח אחת כתיבה אותו קוראוהתינוק
 הנה וכף לתיבה תיבה בין יותר ההפסקהה

 ויא ושיאחריו שלפניו הכתב כי יכסה כךיששה
 יקרא aH אז יבד התיבה זאת רק התינוקיראה

 : פסול לאו ואם כשר אחת תיבהאותו
 leD~*כמי'

 נפסק שהי' הס"ת על ששאל מיק
 ההפסק נ-כר לא אך אותאייה

 ומה הורה יפה אחרת להוציא שלא והורהלהדיא
 דדוקא להיפוך אפרים השערי בשם אחד לושהראה
 מהני כסדרן שלא הוי שלא לענין תפיליןישנין
 דבריו הנה פסול. הוא תיקן שלא כל אבלזה

 אם דממ"נ מהדדי דסהרי תרתי הוי 'והריתמוהין
 שם אין בע"כ אחרת להוציא וצריך פסולהוא
 אם כסדרן שלא נחשב לא למה וא"י עליואות
 שלא נחשב לא ואם  עתה אות תורת עליואין
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 תקע ביי אף אות תוית עליו דהוי בע"ככסדרן
 תמוהין דבריו יכך אחרת להוציא נצטרך לטהוא"י

 בחבורי: כמ"ש אמת דיןוהדין
 במקים ג"כ כלשדלה שש"י מה לכ:הז, נם'ו[*שכמי'

 שנית ברכו לומר אם לה'
 לדעתו הנה שנית, ברכו לומר דאץ כתבדהא"ר

 ברכו לומר הוי קטידא ומה חמנהג מן ישנהאל
 לכך בעלמא שבח רק ברכה אינו הרי בחנםאפי'

 המנהג: כפי שנית ברכוודאי,יאמר
 בבהמיד שעשו מה עי ששאית 'בנה בם"ם!*נמי'

 עושה שהכהן כמו ידיםצורת
 דבסי' בזה איסור אין לדעתי הנה כפיו אתכשנושא
 לכך בסיסו על דעומד מה רגל"ד דהוי כיוןקמ"א
 ע9 עומד באינו אף דס"ל להרמב"ם ואף ל"חיישינן
 מכת ב"ר אזלינן לא דבזה דס"ל היינו אסורבסיסו
 לעבוד דעשאוהו כרגל"ד והוי עשאוהו למהדקשה
 הכהנים כדמות דעשאוהו דניכר בבהמ"דאבל

 לעכול שעשאזהו עין למראות לחוש לדוכןשעולים
 לידים לעבוד דרך ראין כיון חיישינן לא ודאיןה
 כן להיות מותר לכך מ"ע חשש בזה ליכאלבד

 : כן לעשות שכיח דלא בדבר חיישינן לאדלמ"ע
 בעה"ב שנדב ""יין ל"י שא' ש.מה

 והאומן אומן אצלועשהו
 הזה החלון ועשה ע"1 לבית חלונות תחלהעשה
 ההלון בתוך יש גם לשם שעשה החלונותכדמות
 להעמידו אין הנה וערב, כשתי שנראה מראההזה

 שעשה ש"ו דמות בו יש אם מבעיא לאבבה"כ
 דעשאו כיון % דוגמא בו דהף רגל"ד דהויובפרט
 גם רק לכך כוון בודאי ולהם להם שעשהדוגמא
 להם שעשה דוגמת להיות דכאן כיון ש"ו בליאף

 אהובה היתה המצבה דהרי בבה*כ להעמידואסור
 בסנהדרין מצינו דברים והרבה וכו' המקוםלפני

 ומשום כן עושין דהם משום לעשותדאסור
 דהרבה כיון נאסר דשם נהי וכו'בחוקותיהם

 לעשות מטין באינו אף נאסר התם אך כןעושים
 אם אף אסור כמותם לעשות במכוין אבלכמותם
 לאומן' דחוששני ובפרט לכך מכותים רביםאין
 אוליהזה

 להעמיד אין לכך מינות צד בו יש.
 החלץ ציור שלחו'אלי אח"ז בבהכ"נ. הזההחלון
 או נ' הכבה שיש רק ש"ו' צורת בו יש כיוראיתי

 ציוף באמת והוא ציורו ראיתי כי להם והשבתיד'
 ואף ש"ו דמות הוי מ"ט כן כמהל בו דהף אףש"ו

 בבה"כ מ"מ החלונות כן הף גתים בעלידבקית
אין
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 כנסיות בתי שי בברונזת ועיינתי 3ן להיותאנן
 בעה"ב חלונות כציור נעשו יא כי וראיתישלט

 יהי' שלא בכונה כן נעשה כי דעתם עלועמדתי
 להיות ראוי אין וכף טוב מהיות לכך ט"ומציור

 : המקודש במקום בבח"לכן
 לעשית אסות " ב"ג ג קנ בס" במ"ש ע"א.ס"

 המנ"א והאריך מאתנןדבר
 דאינו וסבר שוגג הי' באם ונסתפקהי אתנןבדיני
 אפשר כי אתנן נחשב אם לזנות שמותר אואתנן
 כיון אתנן הוי לא בשוגג אבל אתנן הה במזידדוקא
 אם במעוה נתינה דהוי י"ל וגם מותר אוטרדהוי
 או אתנן אינו א"כ נותן הי' יא איסור שה"ידע
 תורה אסרה אתנן בש"ס וממ"ש אתנן הה בשוגג8ף
 ולמ"ל הוא ב-ד מיתות דמחייבי אמו על באאפי'
 קיי"ל נמי יאוין מחייבי הוי אם אפ" הרילזה
 אמרינן יא לי' תבע אלו א"כ ומשלם לוקהדאין
 דמיירי די"ל רא" הוי יא דמחל ובע"כ שליםויל

 בתשלומין הייבין שוגגין מלקות חייבי וקיי"לבשוגג
 דאסי' מיתות מחייבי ראי' מביא ויכך אתנן הוי9כך

 בשוגנ דגם מוכה ואיר מתשלומין פטוריןבשוגג
 כשוגג דהוי התרו ולא בטזיד דמיירי לותראפור
 ביתה סיירי דאלו י"ל )גם תשלומין חיוביענין
 מיתה ולא מלקהה לא ליכא ובציגעא שפחה אוצותית
 דבע"כ התוס' כמ"ש מיתות מחייבי מוכיחלתך
 מיתות מחייבי מוכיח 91כך עי"ש( שם סייריבאתי
 בשוגג אבל מזיד דהוי כיון אתנן הה אתנןולענין
 להיפוך רא" להביא יש אך אתנן דאינו י"לטפש
 לה ליחן חייב הי' לא ודאי שוגג ה" אםדהרי
 טריפות לו סכר באם קי-ט ס" ביו"ד כדקיףלהאתנן
 אתנן הול"ל וא"א הדמים מן לו מנכה דאיןבשוגג
 הוי לא י" תבעה ואלו בשוגג אפ" תורהאסרה
 מוכח מזה אתנן הוי נתן אם ומ"מ ישלםחייב
 אתנן הוי לכך לצי"ש עכ"פ דחייב בקבד"מדדוקא
 אין מיהו אתנן הוי לא פטור לצי"ש דאף בשגוגאבל
 די"ל אפשר ה" לא מזה דלהוכיח גמורה רא"זה

 ולכך שם התוס' שהקשו יכסו במזיד מיירידלמא
 אמו על בא אפ" תורה אסרה אתנן דרקמוכיח
 אבל בהכי קרא דמיירי מוכרח דזה התוס'וכמ"ש
 פטור בדינא ל" תבעה דאלו דאף שמוכיח מהיפי
 : וצע"ב אתנן הוי בשוגג אף י"ל אתנן הויט"מ

 עץ של רעהם שקנה באחד שא' ע"ב,ם"
 לבהכ"נ אותו ונתןמשפיעגעל

 רבא כיון בו מיחה והוא הקודש לארתיהעמידו

 בסדיר כמ"ש המכוערים לדמים האש"סשפיעגע?
 משרע"ח רצה דלא מביאו ורשת ויקהל פ'תנחומא
 חומש על התוס' גפ" ויש הצובאות מראותלקבל

 עצמה האשה אם בין לחלק דאין מדבריהםדמשמע
 אותה ונתנו מסנה קנו אחרים או כןנותנת
 ימותת הווש התוס' מן ראי' מ"ש הנה וכו'לבה"כ
 מפות  לעשתן דאין בהגהה קמ"ז בס" מפורשרכן

 פזת ומוכח הדיוט בהם שנשתמש ישניםמדברים
 דית הדבר בגוף רק בבעייה תל" הדברדאין

 והשה מפה ממנו להיות אסור הדיוט בודנשתמש
 התורה לכבוד דהוי מה ובפרט לבהם-נ תשמיששאר
 מה השפיגעל נוף לי מה רו"ח דיבר אשרוהיטב
 הדיוט בו נשתמש הוי סוף סוף המחזיקו דברלי

 חלשותי הנשל סף בסה*ח כי ואם המכוערהבדברים
 שאס מ"מ וכו' לספר שנתנו דכיפה המשנה מןשם

 משא"כ עברה לדבר נעשה דאינו כיפהושאני
 תשמישו הוי ודאי מנכריות ובפרט השתיגעלמראה
 רו"ח כש"ש טיפונת רבא דניכר ובפרט מטנהידבר
 המראות לקבל  ממרע"ה רצה לא דלמהורא"

 וכ"מ מראה שה" מעשה שינוי הוי הריהצובאות
1VWאמרינן והרי מעשה שינה והף כיור ממנו 
 ומחיר זונה דבאתנן ד"ל ובתמורה וס"ה נ"דבב"ק
 שינוייהם ולא דהם כן וקיי"ל ב"ה  לרעתכלב
 רצת לא ולמה נשתנה אם זונה אתגן מותרא"כ
 ההוגר שינוי דהוי לומר ואין לקבלם רבינומשה
 אפשר יה" שלא באופן לעשות בידם יחי'דודאי
 כב"ש יסבור דהמדרש לומר ודוחק למראהלחזור
 זונת מאתנן דבשינה הטעם אך שיגהיהןדאוסר
 נעשה זה nbp אם ניכר הדבר אין כלבומחיר
 ניכר הדבר דאין וכיון כיב ומחיר זמהמאתנן
 אסור טפו כלב ומהיר דהאתנן נהי לכךממפו
 במראות אבל מותר בנשתנה מ"מ ניכר דאינואף

 יהי' כיור בהיותו אף ממראה שבא דניכרהצובאות
 לעשות דרך אין דבלא"8 ובפרט ממראה שבאניכר
 וא"א התנדבו שהנשים לא אם כאיו מדבריםכיור
 מהני לא שעוי אף מאוס מדבר שבא דניכרכיון
 ל4 מאוס מכח שבא ניכר דעכ-פ כיון מ"מאחר כדבי ונחשב מקום בכל מהגי מעשה דשינויאף

 כית המראה נופו זה דאין נהי ה"נ א"כמהני
 : לגבוה אסיר מאוס מדבר שבא ניכרדעכ"פ

 נשי"יו סעידת לעשית שיצה ,טא' ע"נ.מ"
 לח לדעתי נשים שלבבה"כ

 יותר אנשיפ של בהכ"נ ואם בישראל זאתתהא
שקודש



 81 מ מלמהלף "דח %"ףתהאלף

 וראיות קודש הוי נשים עזרת גם עכ"פמקודש
 ע"א ס"ה זבחים ועיין ראיות אינן מוומאלובהרב

 יהא שלא אמרינן וגו במקום עובד דאדםעבודה
 אוכל אדם ראין אכילה אבל העיקר מן חמורטפל

 מן חמור טפי יהא שלא אמרינן לא רבובמקום
 הה ודאי קדשים אכילת והרי שם רש"י ועייןהעיקר
 9ן מותר הי' לא קרא לויי ואעם"כ כידועמצוה
 הנאת בה שאין מצוה לדבר הוי ראיותיו כלה"נ

 אכילה כגון הדיוט הנאת דהוי כל אבלהרטט
 סק"ה במנ"א קנ'א סי' באו'ה ועיין אסורישח"

 : והבןעי"ש
 כיין "יית שלהם כ היה י ע ש% ע"ד.םי'

 מכמה לסתרו הכרהדהוי
 אם אך אחרת ולבנות לסתרו מותר בודאיתעמים
 יסתר ואח"כ החדשה הבהכ"נ תחלה יבנואפשר
 ח"ו אך תהלה הישנה יסתרו א"א 1ח8הישנה
 לתוכו ויכנס בית שם יבנה הוא כי לעכו"םלמכרו
 וגם בש"ע המכוארין דברים מד' גרוע וזהע"ז
 לכך עכו"ם ידור בהכ"נ שבמקום גדול גנאיהוי
 מעשו פנוי המקום ישארו רק כן יעשו אללזה

 : לעכו"ם למכרו ולא לזרוע גןממנו
 הנשרף מבהכ"נ הפיאץ ד ע שא' ע"ה*סי'

 ונעשה פנוי נשארוהפלאץ
 אהד פלאץ להם יש אגשים וב' לרבים הילוךממנו
 הבהכ"נ מקום משמאל ואחד הבהכ"נ מקוםמימין
 הבהכ"נ מקום וליקה בתים לבנות רוציםוכעת
 מצד אמת הן כי כן לעשות הלילה הנהיעצמם.
 כמ"ש בוה"ז שייך לא רבים בו שהחזיקותיצר
 משל מקודש שהמקום מצד מ"מ קס"ב ס"בסם-ע
 דזט"ה ולומר דמלכותא דינא מהני לא גזהבהכ"נ
 פרט כקונטרס מ"ש דמיבד דא הנה אותומוכרים
 זט"ה דין שייך יא דבזה"1 סת"ם לס'ועוללות
 וד"ל בערכאות רק העיר ברצון נעשה דאעוביק
 שהחזיקו במיצר הרבים בדרך הגה זה מלבדאך
 מצד ממ"ג כאן וא"ת זעה מהני יא רביםבו
 ומצד בהכ"נ קדושת פכח מהגי לא המלךדת
 רבים בו שהחזיקו מיצר מכח מהני לאזט"ה
 ולהשומעים בית עליו לבנות למכרו חלילהישך

 : ב"ס עליהם ותבואיונעם
 ובין הראשים בין המחלוקת ע"ר ע"י*סף

 הנה חדש. צאנז בעירהח"ק
 שמתפללין ממקום לעשות כי הח"ק עםהדין
 הורדה הוי נשים עזרת ממנו לעשות אנשיםוצם

 כתבתי שנ"ח הס' ועוליזת פרט ובקונ'טקדושה
 דאץ לומר יעלה ואיך גמור שינוי הוידודאי
 יסורים התפלה מבית לעשות מקדושה הורדהזה
 פורסים אנשים דבתפלת לנקבות הפלהבית
 מצות כמה יש גם בנשים אינו וכ"ג התפלהבחזרת בקראי ותפלה וברכו קדושה ואומרים שמעעל
 וכון ועושה המצווה וגדול פטורות נשים ק"שכגון

oaואנשים נשים באים אין רוב ע"פ בערבית 
 מברכים אנשים וכמה קה"ת יש גם בצבורמתפללים
 מצע דהוי כמה יש גם בנשים שאין מהעליו
 פ'8 ועיין חייבים ואנשים פטורות דנשיםשהי"ג
 עזרת ומשה קדושות עשר דאונה ה' משנהדבלים
 טשי שאין ישראל עזרת ממנו למעלה ואח"כנשים
 דלא משאחתל ידוע גם חטאת עליו והייביןנכנס
 סיני מהר וראי' וכו' האדם את מכבדהמקום
 ממרכין דהרי מנשים עדיתי הזכרים ודאיוא"כ
 הורדה. דהוי משוט לכך אשה עשני שלא יוםבכל
 8ח דפסהא קמחא שם מניחין פסת *קורטומ"ש
 חשגץנות שם דמחשבין קג"א בס" דמפורש חראבכך
 סותר לצדקה השייך דדבר מוכח וא"כ צדקהשל

 למעמים שם שאוכלין מה וגם בבה"כ.לעשות
 לאיזה מתאספת הסתם מן הנהכשמתאססין.

 שמתאספץ בשעה הנ"ל בסף מפורש והרי מצוהדבר
 בהמ"ד  קדושת והרי שם לאכול מותר שגהלעיגור
 שם אוכלים אורחים ואעפ"כ בהכ"נ מקדושתחמור
 אורחים בשביל שגת בליל קידוש מקדשיםוכן
 מצוה לצורך דהוי היכא הרי כנישתא בבידגני
 כדין שלא עושין אם אף ועוד שם. לאכולמותר

 אפ" בה"כ קדושת תפקע זה בשביל אסובבהכ"נ
 לא מ"מ כבה"כ פריצות כמה יתנהגו ח"ואם

 על עונשם יקבלו המה בה"כ קדושת בזהתתבטל
 מלשנוה. חס לכך בקדושתח נשאר והבה"ככך

 הח"ק דברי להחזיק די הי' לבד זו בטענהוהנה
 החיק שטענו מה הטענות יתר אבארואעפ'כ
 והמנהיגים יח"ק להיות שנים כמה בושהחזיקו
 עם הדין טענה. עמה שאין חזקה דהוימשיבים
 בשל יהחזיק ברוצה רק טענה בעינן דלאה""ק
 רק הוי כזה בענין אבל טענה בעינן בזהחברו
 חדר להיות נתחלק בה"כ בנין שבשעת חלוקהכעין
 ממק או קרקע להוציא באים הם ואטו לה"קזה
 לאנשי תפלה בית להיות רק רוצים הרי השנימן
 לו ויה" החבורה אל להתחבר כולם ובידח"ק
 קנ"ד מה ובמנ"א קמ"ט סי' ובחו"מ עמהםזכות

ביחיד
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 בעינן לא כבוד וחלוקת מצוה באיזה ~pimnביחיד
 וחלוקת כך במתנה לו נותן אם רק טענהשום
 ח"ק לשם חיקה דהוי כה"ג וכל חיקה דהויכבוד
 זו. בחבורה שיה" הדורות ולכי להם 11 הזקההוי
 כרכים דשי דמה תמוה זה, כרכים של דההומ"ש
 שלא בענון,.) מקדושתו להפקיע היינו נמכראינו
 בזה ,אבי וכדומה שם עוד להתפלל רביםיוכלו
 הכרכים מן שגבו ממעות לבנות רשאים אין,אסו

 לעשות חייבין ויהי' כנסיות בתי ב' ממטלעשות
 ביד שיהי' דכל אינו ודאי זה אחת בהכ"נרק

 לבנות העיר בני יוכלו שם להתפללהכרכים
 בני אטו ה.נ כן כמה או אחת בה"כ אםכרצונם
 שלא שם להתפלל שיבוא כרך בבן ימהוהח"ק

 להתחבר הבא האורח איש שיוכל ובפרסלהתפלל
 רצון שינוי זה ואין מהם כאחד לחיות החבורהאל

 החדר זה יגמלו אם כי הח"ק מ"ש גםדגרנים.
 כי הם ומ"ש נכתה סענה זה 3ם החדקיתבטל
 הח"ק אנשי לבטל גידם אין כי ז"א ח"קיה"

 מצוה ' לקיים רוצים והם בו הם רהבוממצותם
 להתקיים שאפשר מה בכך להם ומה מכברשתכו
 בש-ס דקיי"ל למה דומה יה נם בהייםעצי

 מכח תחלה הישנה הבה"כ לסתור דאיןכפוסקים
 הועק תתבטל אם ה"נ כן 9*שיעותאדחיישינן
 חדשה. חבורה נעשה יהי' שלא לפשיעותאחיישינן
 להבה"כ ליתן מחויבין דהחיק ודאי זהוהנה
 שם מתפללין שה" החדר קדושת בזה נפקעיא נותנים אין אם מ"מ אבל מתחלה שההנוהחלק
 ממעות שנבנה אלקינו בבית לזה סמך ומצינוהח"ק

 לכך וזו לכך זו לשכות כמה וחלקו ישראלכי
 אחר תשמיש זו מלשכה לעשות שינו לאומעולם
 לוסר מסתבר ה"נ כן טתהלה נתחלק כןיי

 זה שחדר מתחלה כך נעשה הבה"כ בניןבשעת
 ביד חין ולזה לכך יהף זה וחדר לכךיהי

 אופן בשום ה"ק של החדר לשנותהמנהיגים
 : בעזהא דעתי הוי כןשבעולם

 ק"ה אנשי אשר בנדיו י ח שא' עשז.טי'
 הבהכ"נ כיפת לחדשרוצים

 כפי כיפה על" לבנות היהה בנוי קדם מימיאשר
 שכרו וגם נדבות ונדבו מועכה ניכר אשרהרשימה
 על עיניו שם הבעה"מ אשר ואחרי מפורסםבע-מ
 בינתו לפי לכיפה שבתוכה והרשימה בהכ"נהכותל
 להוסיף וצריך בעיניו נקוטב לא הרשימה כיאומר
 עד אצבעות ששה כס ולהרבות הכתליפעל

 הלל השמעט וע"ז לצפון וכן דרום לכותלתשעה
 וח"ד תוהיך ע"פ כן יעשות נכון אםהבהרג
 חלל לשנסן להזכיר חס תשובה : מטשארטקובהרב
 למעפר אין אחת אצבע אפ" ולמעטובהכ"נ

 שאין מלבד הנה לכיפה טוב שיה" ואףמקדושתו
 ות היה אם גם אף בהכ"נ של בהקדושההכיפה
 ע"ש אפי' דבר לסחור אסור הבהכ"נ גוףצורך
 בקונ' כמ"ש בזה מהני לא זט"ה דעת ומכי'לתקן
 של אבנים מרצפת לסתור ואף ועוללותפרט

 אסור בהכיר נף דהף דכל יסתור איןבהכינ
 ומ"ש אלקיכם. לד' כן ל"ת בכלל והוילסותרו
 סי" המגיא מן ונסתייע דרבנן איסור רקדהר
 לענין סיירי דהמג"א כיל דמי לא מ"ו ס"קקמג
 בית ולשון אלקיך ה' בית כתיב דשם זונהאתק
 מדלח וגם ממש הבהמ"ק רק הוי לא אלקיךה'

 וכתב אלקיך לה' תביא לא לומר בלשונוקיצר
 דבר שאר למעט בא אלקיך ה' בית לשוןביתור

 בזיע דרך דהוי קדושה מדבר לשנות אבלשבקדושה
 כל כולל זה אלקיכם לה' כן דל"ת מקראגלמוד
 ובשת די"ט דביצה בפ"ב דאמרינן וכעין לד'השייך

 בבעיא דהרי וראי' בזה ה"נ כן דלה' כי לה'סברי
 הה חדש לקנות למכור ישן בס"ת דמגלהדפ"ד
 איסוף כל והנה לחומרא וקיי"ל אפשטא דלאבעיא
 בקרש רק בתורה שורש לו אין' מקדושה דהורדהזה

 לאו בכלל הוי בזיון דרך דהי דכל וכו' כןדליית
 דהוי מוכה לחומרא האיבעיא דקיי"ל וכיוןזה

 מבה"כ דבר לשנות ח"ו לדעתי לכך תורהאיסור
 רוב לפי אה*כ אמנם ח'ון ותאשם תכשלפן

 תחלה שיבנו רק לשנות לו התרתיהתנצלותם
 כהנו יהיה הכתלים מן חשש שיה" ואח.כהכיפה
 יעשו עכ-פ רק לשנות יותר מותר ויהי' תיוהאבו

 : וד-ל העיר אנשי ורוב העיר זקניע"פ
 י'4 סקאייט ק שבק "יית שא' nffp.םי'

 בהספד וכנגדו הגדולבהמ"ד
 ועתא ובוקר ערב ותדיר קבוע מנין והואהקטן
 כמקדש חזקים המה שתלים שניהם מעל הגגנשרף
 המקוס זה על ויעשתו הקטן הבהמ"ד לסתורורוצים
 בבהמ"ד למעלה אשר הנשים לעזרת לעלותמעלות
 של רק חבורה של אינו הקטן ובהמ"דהגדול
 בנו בתחיה בנו וכאשר הגדול בהמ"ד כמורבים
 בהמסר נחיי להרוס ח"ו תשובה : יחדשניהם
 אם מבעיא %א נשים לעורת מעלות שםולעשות
 8פ הכחיים גם אם אפי' רק עומדיםהסתיים

כשרפק
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 לתשמיש מזה לשנות ח"ו נשאר הקרקע רקגשרפין
 להוריד ירידה רק מעלה זה אין כי נשיםלעזרת

 במא"ה וס"ה הסכמת בלי מגעיא ולאמקדושתן
 אסור במא"ה זט"ה יסכימו אם אף רקדאסור
 עקולי בזה כי ועוללות פרט בקף כמבוארלשגות
 ובפרט למעשה ע"ז לסמוך ואין בזה"זופשורי
 הרי וכאן לכך יסכים העיר שכל בעינןבזט"ה
 מסכים אינו החבר הרב וגם מסכימין איןמקצת
 ישנותו אין לכך בזה למחות יכול יחיד אףולדעתי
 הדין ליחן ועתיד התחתונה על ידווהמשנה
 אוון כמאה"כ ביט עליו ותבוא יונעםולהשומע
 : תלין חכמים בקרב חיים תוכחתשומעת

 דבהתאסף החדשה בהכ"נ בנדין שא' ע"א*סר'
 אשר אנשים עם יחד עםראשי

 ז?"1 והתוכחו היוגה בבהכ"נ מקומות להםהף

 יאבדו המקומות שאנשי רוצים ויה"ס העםראשי
 אין שוב הבהכ"נ של הבנין דנהרס כיוןזכאם
 להגדיל שרצונם ובפרט החדשה בבהכ"נ זכותלהם

 באורך והרחיקוהכותלהלאה וברוחב באורךהבהכ"נ
 הכותל אצל מעמדם במקום זכות להם ואיןוברוהב
 מונח במדמם כבודם כי טוענים המקומותואנשי
 אצל מאן להם שה" להמקומות חזקה להםשיש
 הלאה הכותל שהרחיקו ואף עתה גם כןהכותל
 שה" כמו הכותל אצל מקומות יגס מגיעמ"מ
 הקיר אל פניהם להסב שיוכלו כדי מקודםלהם
 אחרי מקומות הוספת שיהי' רוצים זאת גםואף
 זכותן דאבדו נלפע"ד תש.בה. : מקומםכלות
 ב' סעי' קנ"ג סי' בחו"מ דקיי"ל המקומותאגמי
 נפל אם הידוע בכותל קורה בנעיצת החזיקתאם
 כותל אותו על לנעוץ לו אין ובנאו וחזרהכותל
 ועיין לכאן בא ופ"ח יי' אודא דנפל מכחהחדש
 לחלק הרשב"א בשם שכתב קנ"ד ובס" שםבסמ"ע
 לא אז קיים הוא יו שנשתעבד הדבר גוף אםבין

 שנשתעבד הדבר גוף אם וגין ל" אזדא נפלאמרינן
 עי"ש וכף לי' אזדא נפל אמיינן אז בעולםאינו
 שטוענין מקומות הבעלי טענת מגרע אדרבאולפ"ז

 עיקר יעשו דאם הכותל אצל מקומםשהחניקו
 לי* אזדא נפל אם א"כ אצלו לעמוד בכותלהחזקה
 למעון להם אפשר אך כלום עוד להם מגיעואין

 בקרקע רק תלה בכותל לאו מקומותדחזקת
 הם אם לכך והמשיכה העמידה מקום עיקרדהוא
 הי* הראשנה כתבנית ממש חדשה בהציגבונים
 זכותם דעיקר כחן שלהם במקומות הזקהלהם
 דהוסיפו כיון אך קיים עדיין והקרקע בקרקעהוי
 זכי' להם אין ומם-נ מעולם בה זבו לאהכותל שאשי ח קרקע ממ"ג א"כ ורוחב באורך בהכ"נעל
 באמצע רק הכותלאצל

 הבהכ"נ~
 רפט מ"ש אבל

 טענת מכח מקום יבם אין גהכ"נ באמצעדגם
 הראשוניפ דהוש לנ"ד ענין יו אין זה הדרךריבוי
 בוש מהדש ספסלים להוסיף באים ועתה קנוכבר
 להיות זו בקרקע זכו כבר דאלו להיפוך הויבזה אבי הדרך ריבוי מטעם להקפיד הראשוניםיכולין
 זכו שכבר סמה לדהותם ואין הזה במקוםמקומם

 קוניפ המה הכותל אצי לקנות הבאיםוהאתריפ
 שפ שיה" והכי אדעתא קונים והרימחדש
 הדרך ריבוי בזה שייך ולא ומך כךספסלים

 מדברים שנראה נ"מ כספר ולא לדינםכנלפענ"ד
 הבהשג הרחיבו דלא אף ענין דגכל קס"בבס"
 שכתב עיי"ש כן נראה לא וזה המקומות אבדונמי
 למכרה דיכולין כיון ומ"ש וראת טעםבלי
 תייגו למכרו דיכולין מה דדלמא ראי' אינוג"ז

 ידועים במקומות היקה אחד לשום דאיןבמקום
 ידועיפ במקומות חזקה להם דהר במקוםאבל
 למכור זט"ה דא"י וכמו כביתו מקומו לכ"אהוי
 ראי' צריך וראייתו בזה ה"נ כן דעתו בליביתו
 צריף הראשון של כתבנית נבנה דאם נראהלכך
 באורך עליו הוסיפו אט אבל מקומם להםליתן
 זח אך בהב-נ באמצע רק להם מגיע איןוריב

 : א( ונכון וז"ב להם ליתן צריךיל"פ
 בהמ"ד של המקומות בנידון שא( ם!/ם"

 יעשו מה חדש ושוניןשסותרין
 עיין הנה מכבר. מקומות יהם שהייבחלו
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 כך הדין ולכן כהג"ה ג' סע" קע"ג ס"גהימ
 רשתן להם הי' רק בממון המקומות קנו לאחם

 זכות עוד להם אין מהדש דבונין כיון ודאיבהנם
 הדין הה במעות קנו אם אבל זכותם ואבדו1הם
 והספסיין הראשון כמו בנוי הבהמ"ד יה" אםשך

 נשתעבד זה מקום אז תחיה שה" במקומויעמדו
 יתרחבו אם אבל כבתחלה שלהם והוישהם

 הראשון בסקוס הספסלין יהיו ולאמבהישד
 להם נשתעבד לא זה מקום או אחר במקוםרק

 : משפטם זה מחדש לקנותוצריכים

 בהכ"נ ה" ובו בית שקנה ין שא' פ"א,םי
 ובעת להתבטל שיוכלובתנאי

 הבה"כ יתבטל שלא המוכרים התנוהסכירה
 שלא לאחרים המקומות ימכור שיוכי רקיעולם
 דרך ילכו לא בה"כ אנשי אך עדיין שםהתפללו
 מיחה יא והלוקח חלון דרך פחח יהם יפתחו רקוכיתו
 ואחר כמקדם ביתו דרך לייך והניח בה"כבאנשי
 כי בה"כ וסגר בס וקם יאה'ק הלוקח נסענאנה
 מהבה"כ כיום כתב יא ובשט.מ במתנה 19 נתןשביו
 יסתום רשות לו שיש בטענה בא וגם לעולםשיה"
 לו שיש ונם להבה*כ אחר דרך לילך י"מ אםסף בבהקי כלל רשות להם חין בודאי לכך ביתודרך
 מיצר טוענים בה"כ ואנשי המקומות למכורשח

 שנה להם הניה היוקח כי רבים בושהחזיקו
 הבה"כ האמצעיות המקומות שימכור ואףתחת
 ענין לו אין וכר מיצר בדין תשובה. : למכור1ףי
 מבואר הדין של ושרשו הזקה לו "ין שבה"כימה
 דדוקא סק*א הסמ"ר מן מוכח ולכאור' שצ*זבס"
 אך יבר העיר בני לא דעלמא רבים גם החזיקואם
 שלא אבי מדעתו החליפו אם הכונה התםי"ל

 בהגעה קס"ב ובסי' כן הדין העיר בבני גםמדעתו
 לבדם העיר בבני דאף מוכח סק"ח ובסמ"ע א'סעי'
 ג"ש חזקה דל"ב מוכח ושם מיצר דין שייךנמי

 זה שייך לא דבזמנינו כתבנו כבר אךוטענה
 דינא דמלכוהא דינא דבזה"ז קס"ב הרמ"אכמ"ש
 הדרך לסתום בדיניהם רשות להשיג יכול אם%כך
 אבל קנה הנית כי כן לעשות יכול ביתודרך
 חי עדיין דהלוקח כיון בה"כ של המקומרהימכור
 כאיש המקומות נגד הבן חף הבה"כ לו מכרילא
 היו או כו.ה אביו לו שיתן עד למכור וח"יאחר

 כחה אביו לו נתן שלא כ"ז לכך אביובהעדר
 יכול הדרך לסתום רק הטקומות למכורחא

 אביו בחיי בין אופן בקעם כח לו איןולשנותו

 אטע יפ יי כשה כהני לא ולזה מותו אתרבין
 וכף באוצר אם הדין ובטף יגמרי. לבטלו בידואין
 הו* דבאם לחלק ניל לא או וטענה כ"שבעינן
 תקוה סו ובהמעד לבהכ"נ מצוה למקום לילךהדרך
 מצוה לקיים לאינו ל" דניחא דאמרינן כיוןבזה

 ביחס דרך שילכו ל" ניחא הסתם מן אזבממונ"
 %-ב להם לחלוטין והקנה דמחי אומדנא הויבזה
 לוותר אדם דרך דאין יהיפוך אומדנא הויאז לסייי או לסחורה דהדרך היכא אבל וטענהנ"מ

 דייק דלכך ה-ל וטענה ג"ש בעינן בזהממוג"
 ולתפלה לסבילה הואוין שהם קס*ב בס"הרמ"א
 צריך בזה הכונה אך שילכו מה ילכו זהולס-ל
 אתה אדם יקנה אם דאטו דמלכותא דינאבזה טועיי ה" לא וטענה נ"י הוי אם וגם וטענהג-ש
 זה ממנו ייסעו דד*מ יחמל סאהר ושדהבית
 דל*ג הרמ"א מדברי מתח ודאי ולכך אינוודאי
 סענה ל"צ בזה ולחסלה לטבייה דייק זיכךסענה
 ביה דמהני חסרון הוי כנגדו אך מעלהוהוי
 בעינן או בעלמא לדבר הליכה אם אבלדד"מ
 א8 ואז ג"ש בעינן טענה דבעינן וכיוןטענה
 בזה להכריע נ"ל כן בזה דדמ"ד מועיל אינוהף
 חך וג"ש טענה ליב לתפלה דהוי כוה בנדוןמיהו
 למחות א"י אחר מטעם אך דרמ"ד בזהמועיל
 דין בזה שייך דלא ועומל מאביו. כויה בליבהם
 שנים כסה להם דהניח אף דהראשע כיוןמיצר
 כיש הדרך יסתום יכול ה" מ"מ ביתו דרךלילך
 הבה"כ כל לבטל דבידו מיצר ב" ול"ששירצ'
 ודפ ג"כ הדרך לסתום בידו א.כ תנאוכפי
 הלוקח י אף לסתום יכול פי' דהוא כיוןוא"ב
 מ-8 לגמיי הבה-כ יבטל שלא עמו שהתנהנהי

 לו מכר מה א"כ לסתום רשות לו דנתןכיון
 מכר יכך לידו שתבוא זכות כל לשניראשון

 כפו ונירצה בב"ש לסתום לו שה" זה כחלו
 עמו דהחגה דנהי כן לעשות יכול הי'שהוא
 כח לו שייר זה לענין מ"מ הבה"כ יבסלשלא
 : לגמרי הבהכ"נ לכסל יכול הי' כאלו הדרךיסתום

 פשית יז" יעכב יכיי ""ד אם שש"ירכנה
 אחר זכות יאבד בידם דאיך לעכבדיכול
 : לעכב יכולודאי

 לנכרי ס"ת למכור מותר אם בדין "4" פיב.םף
 בחבורו יאחד ראיתי המדינה לשריאו

 וישתקע שפתי על שמו להזכיר כדאי ואינווכהתיר
 לפנקס קרושה ימסור נאסר יהי' %אהדבר

wa1'-י



 85 יח שלמהלץ אנח %שו"תהאלף

 תפילין חלץ המטרונה אל שכשנכנס בריב"ה*אחז-ל
 השדתוני בסה לתלמידיו אמר כשיצא ד"אשרחוק
 ואם למק"ט קדושה דברי יכנסו אל אמרת*אמרו
 למכור מכ"ש ראשו ואל הדא שעה רק הף:זה

 דהמורה כיה וס"ת עולמית להעמידהולנכרים
 )מאבוהון בג"ח להשתמש אסרו הרי וגםשתפילין
 וח"א עליו בזויות מצות יהיו שלא דם(יכולהו
 והגה מצוה אכחושי משום rm מצוה בזויושום
 מזה יותר מצוה ביזוי לך דאין יחד נצטמדהכאן
 בו יקראו ישראל ביד דהרי מצוה אכהושי הוי'וגם
 כל והגה זוית בקרן מונח גניזה דרך יהףושם
 ראין בזה מכ"ש לשטת אסור מקדושה הורדהוהוי
 בו שקורין ישראל מיד שיצא מנה יותר הורדה,לך

 בס" כתב הרמ"א והרי נכרי ליד בפעםכפעם
 מנדולתן שמורידין בדרך ושקא י"א סעיףקנח

 וכו' ליחיד מרבים אפי' ס"ת להשאיל מותראבי
 אבל שעה לפי דוקא משמע להשאיל מדכתבוהנה
 הורדה הוי שפיר עולמית דהוי ליחיד מרביםימכור

 שנסתפק א' ס"ק קנ"ג סי' מי"א ועייןשקדושה
 לא וע"כ יחיד של מבהמ"ד בה"כ יעשות מארטם

 בהמ.ד דהוי מעיה לו דיש כיון רק*סתפק
 יחיד של לבה"כ אבל מבח"ג חמורהדקדושתו
 למכור מכ"ש ייחיד מרבים הורדה דהוי אסוריראי
 לעשות ואסור מקדושה הורדה דהוי לנכריס-ת
 התורה עלבון על הדין את ליחן עתיד והעושה*ן
 כשאין למת לטמאות לכהן התיר הזה המחבריהנה
 וס"ת טוטו"ד( בתשו' כמ"ש שקר )ג"ז נכרייק נקבר להיות בויון לו הוי כי נכרי רק קוברים15

 הביטו בזיון נחשב ולח לנכרים למכור~התיר
 נכרי ע"י קבורה אם בהון יותר הוי מהיראו
 לחוש יש מי ועל וטריפ ביד הס-ת לגיאאפ
סוחר

 לגזיי
 הסת לבזה אם התורה יבזוי אם

 למחברי בנמלינו שעלתה מה מזמניה אוי~כך
 : הבורא רוח יערה ועלינוזמנינו

 יהתגרות מחויב אם שאל אשר בשיו פ"נ.ם"
 במייי להם משחקת שהשעהברשעים

 ז' דף בברכות דעות ב' בזה יש באמתששמיא.
 דשמיא במילי והא הא שם אמר לישנא לחד'הנה
 לו משהקת דבשעה מוכח לו משהקת בשעה"א
 אמר ואהיה בו יההגרות אין דשמיא במילייזף

 והנה תמוה והוא שאני לו משחקת שעהשבע"א
 שעה גמור בצדיק אף דהוייה מפרשחמהרשו"ל
 סברא גהך דנשאר י"ל ~פ"נ שאני לווכשחקת

 יא דשסיא במילי אף לו משהקת דבשעהקמייתא
 אבע*א דהך מפרש יעקב בעין הרי"ף אךיתגרה
 אף דשמיא במילי י"ל שוב א"כ דידי' אמיליקאי

 כלשב קיי"ל דאנן וכיון יתגרה לו משהקתבשעה
 דשאה אף להתגרות מחויב דשמיא דבמיליי"ל

 הוי סכנה ספק דהוי ביון י"ל מיהו לומשהקת
 נראה וידידי 3י"ק להומרא ואזלינן תורהכשל
 שמהסב יש חלוקים יש דשמיא דבמילי הש"סכוונת
 והנה תר"ח בס" כמ"ש מחויב שאינו וישלהוכיח
 שהשעה ברשע אמר תחלה אהדדי סתריהדיוקים
 הא לו משחקת שהשעה דידעינן משמע לומשהקת
 ברשע הא אמר ואה"ב להתגרות מחויב ידועבאין
 השעה שאין דידוע משמע לו משחשו השעהשאין

 ולכן יתגרה ולא פטור ידוע באין הא לוהשחקת
 מ"מ דשמיא במילי דתחוייהו דנהי הכונהנראה
 אמר לכך כנ"ל הלוקים יש גופא דשמיאבמילי
 במת אף בזה לו משחקת שהשעה שידוע ברשעהא

 השעה שאין ברשע הא בו יתגרה להוכיחשחייב
 בו יתגרה להוכיח חייג שאינו במה אף לומשהקת
 תלהג זה לא או לו משחקת אם ידוע באיןאבל
 הוי להוכיח חייב ראם לא או להוכיח חייבבאם
 להוכיח חייב אינו ואם בו ויתגרה לחומראספקא
 הת"ס אמר ואה"כ בו יתגרה ולא לקולא ספקאהוי
 משחקת שהשעה בידוע דוקא שאני ין משהקתשעה
 לו משחקת השעה שאין כידוע הף ידוע באיןאבל
 מילי דהוי כיון להוכיה מחויב שאינו במהואף

 באיש אף דעתה ולדינא בו. להתנאות מותרדשמיא
 כת דמלם כיון לו משהקת השעה שאיןפרטי
 אל להם משחקת השעה בכלל ויכולם המהאחד
 בכמה רואה ואני דשמיא במילי אפה בהםיחגרה
 להם להגית ורוצים מצווין השמים מן כאלוסימנים
 ואקיים נפשם תאות להם וליחן שירצו מהלעשות
 ומאחז"ל במרעים תתחר אל הכתוב מאמרבנפשאי
 והתחולל לה' דום עוקבא למר ששלחו דגיטיןבפ"ק
 מאליהן כלים והם לבהמ"ד עליהם והערב השכםלו
 עמי לך בנפשאי נקיים ואנחנו רו*מ יעשהוכן
 לחשות ועת בחדרךבא

 והמשכיי
 הזאת בעת ידוג

 בדכייט ויביט וישקיף ממרום ה' ירא כיעד
 : מקודש עזרתו לגו וישלחוצערנו

 גדד בחביות קריין הניחו נאם שא' פיד*סי'
 ולא שעה איזה רק מיםשל

 ולשת" בהם לבשל עדיין וראה המיםנשתנה
 ת' גב' די ה" קריין להשרות כי היותושתפק

יצין
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 ראי ואין החכיות כליא18ר %מה מים35ין
v~aמכח במלאכה נפסלין חיןטקוה דמי בש"ע 
 בו דיש אף פסול ה" בלא"ה הא משמעדמהובר
 גדול כלי בו בהדיח מיירי דהרם דקל מיםהרבה
 בח"ה למ"ש זה לדשת ררם ורצה מים הרגהדמעי
 באם ופלפל ה"נ כן ברובא בטלין שנפסלודמים
 דברי והביא בטל אם תערובות עאי לעולם2א

 במים סיירי דהת-ה למרחוק הלך הנההמרדכי.
 נתערבו ואה"צ אחר ממקום לבדן פסולץ9ה"
 דהם במים אבל ביטול דין נופל בזה כשריםבמים
 מלאכה בו דנעשה כל אלפים חלפי יהד לוביחד
 שם חל הכל יעל אחד כעש דהוי נפסלוכולם
 בב"י הרא-ש מלשון ברורה ורא" מלאכהפסול
 בהם מטביל שהנחתום הסים ועל ד"ה ק"שס"

 תף קיטוף דהיינו והראים הר"ש פירשוהשישקץ
 ידיו נותן ופעמים במים הלחם מכמסיןופעמים
 ראם הכא דתנן והיינו הגלוסקץ שני וטתבמים
 דהה לנטילה פסולין במים הגלוסקין אתאטביל
 כלומר ידיו בהם טדיח ואם פתו את נהם שורהכמו

 כשרים בידיו הגלוסקין פני וטח במים ידיושטבל
 מים ברכות מהל' בס"1 הרמב"ם 11"ללנטילה

 ושהוא פסוקים הקעכים את בהם מטבילשהנחתום
 שבחפניו שהמים כשרים לישה בשעת מהםחופן
 הרי מהם שחפן מים אבל מלאכה בהם שנעשוהן
 מים שחפן ראית אם והרי עכ"ל בכשרותםהם

 היי לא והמותר שבידיו במה די דה" צובהצידיו
 שבחפניו דמים מכה איריא מה וא-כ כלל לוצריך
 הה אפף הרי שבכלי במים ולא מלאכהנעשה
 בחפניו שנטל מים במעט דדי כיון כעכין בוטובל
 איו דהרי ליכא נמי ותערובות השתר נפסל לאא"כ

 רכל ומוכה הכעבין בהם טה מלאכה גודנעשו

 בהם נעשה הכל על הוי יחד מחוברין הפיםדהוי
 וסייעתו רש"י  דעת הב"י מם-ש ראי' ועודמלאכה.
 בו דנעשה מכח עודות מהם ששתו מיםהפוסלין
 ששתו טה מים במעט די ה" להעופות והרימלאכה
 ברור ובע"כ מלאכה בו דגעשה המותר יחשבולמה
 על מלאכה שם הל יחד מחוברין הם דאםכמ"ש
 ולאכילה לשת" ראוין דעדיין ר"מ ומ"שכולם.
 דהכונה ליתא נמי כשופכין דנעשו לומר שייךואיך
 נעשו המיאכה ע"י דלפעמים כיון רבנן פלוגדלא

 פסולין מלאכה בו דגעשה דבל תקנו ממילא9ופכץ
 בהם דנעשה מים כל בב"י שהובא מהרמב"םוראפ
 ממילא עיי"ש לנט"י ופסולין שופכין נעשוטלאכה

 ושמאוב עליהם שופכין שם פלאכת בו דנעוהרכל
 רק שוועדן געשו לא וגם מים כל לשון שייךלא

 שמהתקין ממח רא" וגם שופכין ונעשו בוי"1של"ל
 חסן או הגלוסקין בהם הדיח אם ביןבנחתום
 חפן אם אף ודאי שופכין נעשו אם וממ"גבידיו
 נעשה בלא ובע"כ שופכין דהם כיון פסוליןבידיו
 כטריפ ה~וסקין בו הדיח אם ומ"מ מיירי19פכין
 סותר חדשים כלים הדיח באם דקיי"ל סמהוכן

 מת וח"כ שופכין נעשה לא ודאי חדשיםובכלים
 כשריפ שופכין נעשו אם ישנים אפי' חדשיםאיריא
 לידו באים 9יהי' דאפשר כיון בישניטובע"כ
 נעשו לא אם אף ופסולין מלאכה נקראשופכין
 בזת שופכין לידי לבוא דה"א  בחדשים רקשופכין
 בו דעושה הדבר בגוף השינוי אם זה אךמותר
 בו שעושה הדבר גוף מצד אם אבימלאכה
 עצמו מצד דהדבר וכי רבנן פליני יא בזהשופכין נעשי לא המים רבוי טצד אחר מצד רקהטלאתה
 ועוד מלאכה. בכלי הכל הוי שופכין לעשותראוי
 במיס מלאכה פוסל ראין עקביא דעת דהריראי'
 נתכוץ בלא אבל מלאכה בו לעשות בנתכויןרק

 שופכין נעשה בלא מיירי ודאי וזה לגט"ימותרין
 נתכתך ללא ותכוין בין הוי הילוך מהדאלים
 נעשו דכא אף מיירי בודאי בו פוסל דהכונהוכיון
 בין רס"ל לרבנן הוי דיד" דומיא וא"כשופכין
 בכי? דאלים מיירי בהכי נמי נתכוין ללאנתכוין
 נעשוק שיה" בעינן לרבנן אם ואדרבאפליגי

 לזן והוא מודה עקביא גס בזה הריכשופכין
 כוסל אינו אז כשופכין נעשו לא באם רקקאמר
 ומלשון קאהי לקולי רבנן כן נאמר וחם בנתכויןרק

 דרבנן משמע המפורשים וכלהמשנה
 בטים. ד"א או בשר יהי' שאם ומ"ש כמאש.בע"כ מחמירי"

 ההם, דא ליט"י אפסלו הקריין ומכח מוהריןיה"
 מצד הן טעמא דליכא כל מלתא תייאבטעמא
 כל מעל"ע שהא שלא הן בסמ"ך בטלדהטעם
 בטעמא דלאו במלאכה אבל מותר טעמאדליכא
 ר מלאכה גהשב באלף משהו יהי' אפ" מלתאתליא

 יבייד ידיי נ"ל וי" ב"כ" שא' פעה.ם"
 ולברך ליטול צריך אםהמוציא

 בירך %א בניגב קמח t~oo ספקו ועיקרענ"י
 וכאן ענ"י עוד מברך אינו המוציא ובירךענת
 מסור* '" ריו תשובה. : ענ"י מברך איךנמי
 לחזור צריך וכף בסעודה ששמד מי קסידבס"

 הוי יא דמ"מ מוכח ענ"י ולברר ידיווליטול
הפסק



 87 ה2 שלמהלף או"ח עלשו"תהאלף

 ועי" שם בטחז ועיף המוציא גם יברךהופסק
 פסק המהבר והרי ובמנ"א בהג"ה קע"תס"ס
 מוכה שותק והרמ"א ענטא דמברך קס"דבס"

 הוי דלא קע"ח בסי' כ' ולמה ל" אודידאודויי
 הפסק הה לא ענא דברכת מזה ומוכחופסק
 ידיו נטל בלא מכ"ש וא"ב המוציא שניתיברך
 צורך והוי הפסק הוי דלא לנקביו הוצרך ולאכלל

 הרי ענ"י יברך זה בסעיף למה דק' ומהסעודה
 לק-מ יברך לא המוציא דאחר פסק קב"הבסי'
 משמע הטחבר אבי היש"ש דעת רק הוי הריחרא
 המוציא אחר אף ניגוב אחה תמיד דטברךואם

 להרש"ל ואף לשטתו המחבר כאן פסקושפיר
 המחבר אבל לברך יו אין לכתחלה היינודפליב
 דבירך כך דאירע בדיעבד רק סיירי לא קמ"זס"
 לברך צריך הוי דיא הרש"ל לדעת יהא ולועפ"י
 אף דהרי הפסק הוי לא בירך אם בדיעבדמ"מ
 ברכת מכ"ש סעודה באמצע הפסק הוי יאתפלה
 עבר דכבר מכח הרו-ל טעם עיקר הרי גסענ"י
 בשעת ניגב לא דעדיין מיירי הש"ע והריהמצוה
 א"צ דברביעית ואף עדיין נדחה לא וב"כהמוציא
 לנגב לו יש מיאוס משום עכזם דהרי חדאניגוב

 וחף כך לאכול לו דא"א סעודה צורך גמיוהוי
 דאף כ' קנ"ח מה המג-א הרי ועוד לעשייתןעובר

 א"כ רבנן פיוב לא מ"מ נינוב א"צדברביעית
 אף* לעשייתן עובר הניגוב נחשב נטייות דבללכיון

 דעדיין דכטן כן הוי בזה ה"ה מרביעיתדנטי
 הברכה מן נדהה ולא המצוה לו הלך לא ניגבלא
 קודם וניגב ננטל דבשלמא לזה א-צ הבנתו ל8יגם

 מעשה כל ל" אזיל המוציא בשעת דאזהמוציא
 הוי באמצע המוציא דבירך כיון לכך לגמרינשאי

 אהיל מברך ואינו המצוה לו כהיך והף הפסקזה
 ניגוב קודם המוציא בבירך אבל הפסיקודהמוציא

 נטילה מצות לה אזיי יא עדיין המוציא אהרא"כ
 כלת לא המוציא ברכת דבשעת וכיון ניגוב בעידהרי
 להברכה דאה"כ הניגוב בין שוב הניגובמעשה
 כל כמו והוי המפסיקו אחר דבר אין נט"ישל
 דלא מרביעית דנטל ואף ניטב אהר דמברךנטויי

 : א( וז"ר נטילות בכל כמו רבנןפלוב
 ורוצה בכסנין הבאה פת אכל אם שא' ח"המס'

 על לברך צריך אם מיםלשתות
 שמבואר דמה לברך צריך דודאי נראההמים.
 באכילת היינו לברך דא"צ קע"ד ס"בתו"ע
 משמע שכן רו-מ וכמ"ש שתי' בלי אכילהיש עראי באכילת אבל שת" גלי אכילה אין אזקבע

 ובנדון עישש. כ"מ ס"ק קס"ח סה המנ"אמדברי
 ברכה א"צ דברים שאר עם מינים מה' שנתבשלמה
 במי המוחה ובנדון לבד. מינים החמשה עלרק

 הדין לברך שאסור במקום במרחץ לשתותשרוצה
 : להאריך וא"צעמו

 שקורין האפרות מצות החתיכית בנדח פחז.פי'
 רו-פ שהורה ווארניטשקוס'

 שבס" חמת דהן נכון אינו במ"מ. עליהםלברך
 דיש אף כזית בו אין אם במבושל מבוארקס"ה
 במבושל מיירי שם אך במרט מברך לחם תואר19

 ממש בישול היינו ישל וא"כ יחם מתוארמבטלו דהבישוי שם במנ"א מבואר אז בישול בדרךממש
 מערין רק ממש נתבשיו דלא חתיכות הניאבל
 דעירוי ס"ל פוסקים קצת והנה רותחיןעייהם
 ואף ממש כבישול אינו אבל ומבליע מפליטרק

 זה מ"ט ממש בישול הה דעירוייהסוברים
אפשר
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 דנם ין לימא ומאן והיתר לחיסור רקאפשר
 לא יזה דלמא עירה מהני לחם מתורתיבטלו
 רק לאכלו ראוי אין לכך ממש בישול רקמהני

 :  לדעתי ודב הסעודהתוך
 וספק מעט אכל אם שנסתפק מה ע"ח*סי'

 לא או כשיעור בו ה"אם
 ברכה עליו מברך אם ספק דהוי ברף אכלומח"כ
 אזלינן גברא דבתר לס"ס נחוב זה אםאחרונה

 אחד ספק רק הוי אכילה ובכל אכילות בתרח1
 מברכה תחלה דנפטר כיון ניחא אי נסתפקנם
 הדבר הנה לס"ס. אח"כ מצטרף ואינו כודאיהוי
 הספק אין דהרי אזלינן גברא דבתר כמ"שפשוט
 03 ס"ס הה ובו לא או יברך חייב הוא אםרק
 רק כודאי אינו לקולא דרבנן דספק פשוטצת
 לקויא דסד"ר דמה החינוך דעת לפי אףספק
 יא דרבנן מכח תסור מלא חייב הרי אמרינןולא
 כשיה" רק נזרו לא הם מ"מ הספק עיבזרו
pnoוגזרו חזרו ספק עוד יזדמן אם אבי אהד 
 זה נ"ל אינו אחר מטעם רק למקומן הקנתןוהזר
 אין כמה ולדעת יחד הספיקות ב' נולדו לאדהרי
 יחד אכל אם זולת בכה"ג לברך אין לכך סיסזה
 הוי בזה אחריהם יברך אם ספק דהף דבריםשני

 : לברך וחייבס"ס
 שנתבשל מה בנדיו שהייה כמה 0!"0ן*שכוה

 דברים שאר עם מיניםבה'
 יפה לבד. מינים החמשה על רק ברכהשנ"צ

 : בזההורה
 ששותה ברפואה יתנהג "ין שא' צי.מיי

 יברך אם לשתי' טובוהש
 אנסוהו אם הרמ"א שכתב כיון הוי וספקועליו
 שייו דמברך נראה לדעתי עליו, מברך אינויאכוף
 לרפואה דגאוכל זל"ז דומה אין הש"ע פשטותדיפי
 עשהו השתא משם אובי הי' לא חליו דלולינחי

 אזלינן השתא בתר ואנן ברצון הוי דעתהכרצוט
 הה אכילה בשעת השתא בארס אבל ברכהלענין
 איסור באוכי ולכך ברכה שייך לא ויכךבאונס
 דסכנה ס"ל וגע"כ עליו דיברך פסק סכנהמפני
 ידעת אך עליו דיברך פשיטא וכ"כ באונסאינה
 דדא וס"ל לאונס סכנה מדמה שפיר הואהטףז
 לומר מקום שפיר הוי לדיר" א-כ הוא אחתודא
 כאונס דהוי כיון יפטר ממנו נהנה שהחיךדאף
 מדלא עליו דמברך בזה מודה הוא דגם יראה8ך
 ממנו נהנה החיך דגאם הרישא על דבריועמד

 יומון ואין מברך שאינו פסק ובאנסוהו שיברךפסק
 ראם היינו ממנו נהנה שהחיך הש"ע דברידמפרש

 חשק למה דא"כ אוכלו ה" נמי חולה ה"לא
 גאיך הרי לא או מטנו נהנה החיך אם ביןהש"ע
 אופיר הג' לא הרפואה דלולי ודאי נהנההחיך
 אפ בין גופו ממנו נהנה בההיך לחלק הו"לא"כ

 נהנה דבחיך רס"ל ובע"כ לא או אוכלו ה"בלא"ה
 מגרדי נמי הרפואה מחמת רק דאכלו אףממנו
 עמיו סדלא ולכך לאכול מאנסוהו מ"ש וא"כעליו
 חיסור דבר באוכל דדוקא נראת ברישאהטףז
 ואיש טזה נהנה אינו עכשיו דגם מהדי אנןרגזה
 הי58א באוכל אב9 לאונס דומה ולכך עליומסכים
 נהנה לו טוב דהשתא כיון לרפואה דאכלואף
 בכוונו בש? ויותר באונס. השתא ואינוממנו
 ענינים חם לסכנה ותאוכל לרפואה דהאוכלהטףז
 עבש שבא חייו ירסאות הוי דירפואהשרדים
 אדם כל כאכיית השתא אכייתו נעשה ובזהמכבר
 טבע ה" ולא רעב הה יא אם אדח כידגם
 רעבון יבט? רק אוכי הי' לא לאכילה צריךהאדם
 רש אינו דלברך כיון רק אכילה זה יו הויחליו לבטי כדי דאוכל בחולה ה"נ כן אוכל הואנפשו
 העבר חליו להעביר דא סכנה מפני שהותראיסור אבי פמט נהנה שהחיך בעינן לכך הנאהמכח
 ל8 אם תורה איסור הותר יא זה דבשבילמכבר

 שאינו כל דהרי וימות חליו עליו שיכבד הששה"
 מחשון רק תורה איסור לאכול לו הותר יאפ"נ
 היינר סכנה פ" וזה לשמרו זה אוכל ימותשיא

 אכילתר אק זה א"כ מיתה לידי יבוא שיאשמסוכן
 שפיר זה העתיד על להגין רק העבר הצלתעכור
 5כך כן הוי נמי דאונם לאכול לאנסוהודומה
 ברישש אבל הנאה נחשב ולא כן נמי דהחבעימא ארי מבריח כעין והוי לשנס סכנה הטופזמדמהו
 עליו בא שכבר ומה לרפואה היתר שאוצידמיירי
 ולכך לכ"ע לאונס דמיון לו אין זס יסלקוהייו
 ספוק ביי עליו יברך ממנו נהנה ההיך אםהדין

 : רפואתו הוא ה'וברכת
'~ff*שנתערל חטים בקמח שאיתי ע"ד צ'א 

 שנושלני ובטרםno~v מפי לעשות ומיםבשטרים
 מפנו לקחו עיסה ונעשית

 מחיב אם קאקאריזיס של קסת לתוךונתנו
 השיב כזו. עיסח על בגהמ"ז תן המוציאבברכת
 אבי. דרבנן דהוי המוציא בברכת להקלנ"י

 כיחשת בו יש 08 בודאי דאורייתא דהויבב"מ-ז
"יש
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 ידי בו תוצאכן ייון להרמתם כבהפ"זה5ב
 תוך רק יאכלו שלא רמוי תכן בפסחתצח

 דבהסתףא עם-ש ותמה שחזר ומההסעודת
 יענין מגומר ר"ח דגסי' ותטה יהקלהתכין
 דשם אינו זה בכא"פ כזית בעינן לאהמוציא
 באם סיירי ואני דגן טעם גו יש דאםמבואר
 טייב בכאזפ מית יש אם חז דגן טעם בואין

 : נ"י כן עליו במ"ח רק יברך יא ואםהסוגיא
 סרקהת על שההנינו לברך אם יטש צ'ב:*כשף

 שבירך מי ודאי הנהאתרונ
 ע9 עוד יברך יו אין לולב נטילת עלשהחיינו
 ידינא כי יבטיח ברכה והוי המרקחתאביית
 שעת על יהסתין נהגו עתה רק  אכילה  nP~aיא רא" בשעת שהחיינו שי הברכה עיקר ההדש"ס
 יו אין רח" בשעת בירך כבר אם אביאכילת

 : יגאלה ברכה זהה יוחגיברך
 האחרונים משתה ימי גף'ז ש* צ'נ*םף

 עם יהד ההחאגיםששספו
 לפת ידיהם נטלו סההבורה ג' ורק לסעודהבורה
 לפת ידיהם נטלו לש והכלה והחתן החבורהושאר
 ידיהם נסנו לא אשר הדשות פנים ג"כ בששםות"
 שקורין לחטניות עם תודעת אפיו רקלפת

 ביצים ג' על טקבקמת נזחרו וססתסא5אנקיכען
 לדינא הגח ברכות. שגע יברך יש אם renכרץ
 כסח הי' דאפ4 נראה ידיו נטי לא החתן08

 כי ברכות ד יברכו יא לפת ידיהם שנטלואנשים
 אחר הראשונה בלילה אפ" נשואין סעודת זחאין

 ברכת עמהם יברך ידיו נטל לא החתן אסההזפה
 ברכת נקרא יא כי ברכות ז' יברכו יאהמזון
 ההתן אם אך עמהם סועד אונו החתן אםנשואין
 נקרא המשתת ישי ד דבכל נראה עמתםסועד
 גרכת יברכו פת אכיו נ' אם ודי נשואיןגרפת
 הכ"ח וגם אכלו יא החגורה שאר אם אףנשואין

 שמחים והכלה החתן דעכתי כיון 8ת אכלולא
 יאכיו שהכ"ח בשינן ולא נשואין ברכת יברכובבואם
 ונהנין אחת בחגורה עמהם יושבים אס די רק8ת
 יברכו גשבילם וכלה התן שמחים מסנדקםקוטו

 : ברכותשבע
 יבר חס כך "ייז שא' בנדח צץר.ס"

 הכוכבים צאתהה
 הם קדושה מלומר למונעם בידם יש אםודאי

 לא ע"פ לסיעם בידם אין ואס ימונעםטההבין
 אינו r~w פם nellp ולא אטל אחריהם*ענו

 יענש יח ערבית שהתפיל סי עכ"פ אזצהזכ
 אבל ערבית כבר שהתפלל כיון קדושהאחריהם
 אפ כך הדין בהם תמהות יעיהם יכולאמן
 למונעם בידם ערבית התפללו שכבר הרוג שםחף
 שהתפללר הרוב ום אין ואם קדושה שם יאמרושלא
 אלר אבי קדושה מלומר ימונע0 בידר איןערבית
 שגו להתפיל מותרין 08 פנחה עדין התפללושלא גופי איו והנה קדושה יאמרו יא ערביתשהתשייו
 בשבת רק מבואר דבש-ע כתבתי בתשובהמנחה
 ואני מנחה שם יהתפלל אין שבת קבלו כבראם

 זון אך לדינא. וכ"נ כן הוי בחול דאףכתבתי
 יהתפלל קבוע מקום דהוי בהמ"ד שבהכ"נ
 ערביות שהתפללו במקום טנחה יהפללו לא אזבצבור
 בצבור להתפלל קבוע מקום שם שאין בעזרהאבל
 פנסו? להתפלל זה אך מנחה יהתפלל יכשאז

 שהתסייר רוב שם יש אם קדושה יומר אבימהש
 כנ קדושה שם יאמר שיא לטנעו יכוליןערבית

 : בזה לדינאנ"ל
 הבאי יכת יי יפרש יףס מיש צ5ה.סף

 הטור 5פי5 ר0-ובסי
הראת

 לעוני
 שמשמח וכר הוא חיווט לחו דקארר

 יענפו חיוב שום אין הטור כלדעת הב-יטדברי
 שלש כן לואר ררם בעיני ותפוח רשות רקאסן
 מא הריח דברי והגיא אפן יענות כיי איובית4
 וכוי טעכים עונץ עי קאי יפטור הטור דברישש"
 יפת אמן, לענות כיל העב יה" שיא המוחהב"י עי אגל סק-ב רט"ו בסף הטו"ז דברי הביאוגם
 אמך העונה דנדים אחז-ל דהרי מוסיף ואניתמה
 מכ"שו לברך חייב הטהרך אם אגב טהסברךיותר

 ההר איך סויג אינו דאם מחיב אמןדהעונה
 מאינו ועושה המצתה שול הרי המברך מןשול
 כמנתר וי-ל לברך הייה דהוי ובע"כ ועושתטצתח
 ברכ21 כנע לגרך מחהב והאדם הברכה דודאיבך

 על. רק אמן לענות החיוב ודאי וכדומההטסות
 והרי רשות רק היוב אינו יזח כיון הנהניןברכת
 עד רק מברך אין גהנה אינו אם בעצמוהמברך
 ומת נהגה אינו השומע והרי מברך הואהנאתו
 המצות על סברך אם ובשלמא אמן יענותטיבו
 מ-14 זו מצא עתה עושה איט אמן דהעתהגהי
 אמן יעמת ושייך זו מצוה על מצווה 3*כהוא

 רן חיוב ראין הגהנין ברכת אבל וצונו ברכתעי
 פע0 דנהנה אף לברך אסור נהנה ובאינובנהנה
 אין נהנה חיגו דעתה כיון  העונה ה"נ א"נאחרת
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 עונין סתם נקט דבמשנה וכיון רשות רק חיובט
 אף הגרכות כל משמע המברך ישראי אחראמן
 אחר דעתין דומיא דנקט כיון ובפרט הנהניןברכת
 סיירי ובע"כ המצות ברכת שייך לא ובעכו"םעכו"ם
 אחר דעונין קאמר דהכי ודומיא הנהניןגברות
 הטור קאמר שפיר הע"ז הנהגין ברכת היינוישראל
 הנ"ל הוכחתנו א"ש ולכך רשות רק חיוב הוידלא
 המברך מן יותר אמן העונה גדול דאמרהדמה
 חברו מוציא דאחד כיון דשם בהמ"ז גבי סייריזה

 ברכה הוי רק הנהנין ברכת בכלל אינו רזהמשמע
 בבה"ג אבל אמן לענות החיוב בזה ולכךחיובית
 חיוב הוי דלא י"ל בזה חברו מוציא אחדדאין
 המו"צ כוונת לו לפרש ומ"ש רשות. רק אמןלענות
 שלא במ"ש הטור דברי שמפרש מה סק"ב רט"וסי'
 הגה בזה יש וחילוק סברא דמה הברכה כלשמע
 מקרא גלמוד אמן עניית דעיקר כן כוונתוי"ל

 וכן ותהלה ברכה כל על כבודך שםדויברכו
 ולכך לאלקינו גודל הבו אקרא ה' שם כיתפסוק
 ולכך השם הזכרת השומע הוי אמן ענייתעיקר
 חייב אי השם הזכרת היינו הברכה כל שומעחם

 אין הברכה יתר רק השם שמע לא אם אבללענות
 כאן שהי' דיודע כיון מ"מ רק אמן לענותחיוב

 1 אמן לענות לו מותר השםהזכרת

 אדית" אחרלמקום ממקימי שיצא באחד נסתממתי צ"ו.םי'
 איסור בדבר שם הקנה איזה נתחדש ואח"כיו,זור
 אם השני במקומו לו ונתוודע יציאתו אחרוכדומה
 בזה שייך אם לא או זו הקנה שם לקייםסהויב
 התקנה נתחדש שלא כיון  משם שיצא מקוםחומרי
 ובפרט לקיים צריך הוא גם או יציאתו אחרעד
 של הגבינות כל שם לאסור תקנה שם נעשהאם

 או נעשה שכבר מה בין נעשה שיה" ביןנכרים
 שכבר טה בין פלוני שחיטת שם שאסרורדומה
 ודבר אחר במקום ה" ואחד שישהוט מה בץשחס
 אם משם בהיתר הוציאו והוא שם בידוהנאסר
 שיצא מקום חומרי בתורת הוה הדבר עליונאסר
 נ"ב מפסחים לפשוט יש ולכאורה לא. אומשם
 וח"ק ר"י קאטר אחריתי מלתא דר"א בר"אר"ש
 שכלו ושמע כלו שלא למקש כלו שלא ממקוםאו

 ולח"ז וכו' לבער דרייב איפוך אלא וכו'במקומו
 שייך ולא לבער חייב דאינו כח"ק הלכתאולודאי
 כהיתר דהוליכם כיון משם שיצא פקוח חומריגזה
 חל החיוב דעיקר התם מה ק-ו ללמוד ישש"כ

 ונתחייב ידע כבר שיצא בשעה דאף מתחיהעליו
 ואעפ"כ שלו אף לו שיאסור במקומו יכלוראם
 עליו חל לא יציאתו בשעת ממש כלו דלאכיון

 ס"ה דרבנן שם ללט ואף משם שיצא מקוםהומרי
 כבר החיוב עיקר דעכ"פ פית סייגו לבערחייב
 יציאתו אחר שנתחדש בתקנה אבל מתחלה עליוחל
 אינו לכ"ע כשיצא אז כלל מתחלה עליו חלולא
 דר"ש כיון ובפרט משם שיצא מקום בחומריחייב
 מוכח לקולא דדרבנן איפוך לפרש והוכרח חזרגופו
 מכ"ש משם שיצא מקום חומרי שייך לא בכה"גדאף
 אחריט שינוקא הש"ס שם דמשגי ואף דירןבנדון
 ואף לדינא עליו דפליגי חזינן לא הדין בגוףמ"מ
 כבר חל החיוב שעיקר כה"ג דוקא פליגיאם

 ל"ש שיצא ער כלל הל שלא כה"ג אבללכשיכלה
 בפלוגתא דלמעט משם שיצא מקום חומריכה"ג
 יש ולכאורה כ%פענ"ד. כידוע דוכתא בכלעדיף
 פירות לענין מיירי דשם לחלק דיש זו ראי'לדחות
 מפירות לאכול מותר עצמו דהאדם וד"ר זהדהנה
 שיצא מקום חומרי שייך לא דבזה כלו שלחמקום
 אף שכן וכיון נאסר לא מקום אותו דפירותמשם
 גני ונחשב לחזור דעתו דהוא בכך מה שלופירות
 כיון לחזור עתידין אין הפירות הראשוןמקום
 לא כאן שאוכל מאותן שוב א"כ כאן לאוכלםדכא
 שלא מקום אותו כפירות נעשו הם ושוב עודיחזרו
 מקום אותו כפירות דהם לאכול לו מותר ולכךאכלו
 ומזה משם שיצא מקום חומרי ל"ש ובזהשמש
 ביד זה" מקומם ש9 אחד דבר שאסרו דכ"דגלמוד
 מקודם אחרת בעיר זה דבר המקום מאנשיאיש

 דהדבר שם לאכלו לו מותר זו תקנהשנעשה
 של נחשב ולא השגי מקום של נעשההמאכל
 על התקנה הוי אם אבל אוכלו ובביהרהראשון
 מלאכה כגון פחני דבר יעשה לא שהואהאדם
 דעתו דהאדם כיון אז כדומה או הצות קודםבע"פ
 עלץ וחל הראשון מקום של הוא נחשב א"כלחזור
 ונכון וז"ב זה לעשות לו ואסור  9כ"%התקנה

 :לדינא
 בשחת נבנה אשר בבית שאלה ע"י*םי'

 מוהר אם עכו"םע"י
 ראפ ראה כבר הנה בו. לדור ישכרו חשובלאדם
 בו יכנס שלא להחמיר שנכון רמ"ד בס"מ"ש

 הדר ובין הבית כל בין רו"ם שחלק ומהישראל
 גיחוך לידי ומביא תמוה דבר ברוב שבטלאחד
 מקום הוי הדין מן אפריגן הוי אם בשלמאחדא

לחקור
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 לש"ע דגם כיון אכל ברוב בטל דזה ולומרוכזקור
 מכח והיינו אוסר חומרא מכה רק הדין מןשותר
 וא"כ ואחרונים בש"ס וכדמוכה לי' דקנסינןקנס
 או הבית כל גבנה אם הוי חילוק מה קנסלענין
 ביום נבנה הבית רכל לומר שייך איך ועודשקצתו
 נבנה ממנו דמעט הש"ע כוונת גם ובודאיאחד
 הרי ביטול מטעם נבוא אם ועוד אוסר. ומ"מבשבת
 בטומאות דקיי"ל כמו ביטול שייך לא יחד בכולו?ר

 ביטול לדין נבוא אם ועוד דמיא. דאיתא דכמאןמשא
 בזה ול"ש דמי וכמע"מ קבוע הוי זה דהרילאמר
 מ"מ זה ע"ד לא הש"ע כוונת הוי אם ואףביטול
 ייכנס אין ודאי משוב אדם אבל פשוט לאישהיית
 במחשבתי כן עלה ותיל חסידות מדת זה אין כיבו

 במעשה משבת בפכ"ג יעקב בעין מצאתיויאח"כ
 שכתב גדרה ולא ונמלך וכו' שחישב אחדדחסיד
 וגם מותר דהרהור דאע"ג המהרש"א בשםבגליון
 עיי"ש עביר חסידות מדת מ"מ בהרהור שוגגהוי
 קנסו להבעלים לא שבת באיסור חז"י דקנסוומה
 משום שעעה"פ בחמץ דקנסו כעין קנסו להביתרק
 רק קנסו להבעלים לא ה"נ כן קנסו דיריהיתא

 : ישורנו ולא מזה יחדל לדעתי לכךלהבית

 הגה שורף כ"ח גדיו שאיתי ע"ד ע"ח.טי
 אכילת שכר לקיחתובשביל

 דהוי כיון כלל איסור בו אין והיי"שהבהמות
 לא אם איסור בו אין ושמירתו בהבלעה שבתושכר
 בסופו רמ"ד בסי' כ"ז כמ"ש מהעסק כלוםידבר
 בשבת שגולד סמה הבהמות ששתו וסמה ש"זובסי'
 לאדם אפי' איסור בו אין אדם בידי דנמריכיון

 איסור כאן ואין רנ"ב ס" כמ-ש לבהמותומכ"ש
 האמת לפ"ז בביתווהנה זה עושה שהנכרי פהרק
 רק איסור בו ואין בהבלעה להנכרי מושכרהוא
 היים שורף ר"ח כמ"ש רו"מ כוונת אם והנהס-ע

 הף בזה וויינר הנקרא היי"ש פועל להיותשדרכו
 שהוא רמ"ג בסי' דמפורש להשכיר שדרכוכידוע
 דמי להשכיר שדרכו כידוע הוי בזה וה"נמותר
 עושה אינו דהוויינר וידוע וויינר שמו דנקראכיון

 כגתפרסם הוי אחרים ובבית הבעה"ב שלמלאכה
 כוונתו אין ואם כלל חשש בזה ואין להשכירשדרכו
 שדרכו מפורסם עדיין הדבר ואין וויינרעל

 שיהי' בסה"ח כמ"ש יעשה אז להאדוןלהשכיר
 לראדון ביתו שהשכיר שלהם בערכאות כןכותב
 וליתר קול לו יש ערכאות מעשה וכל יי"ס בולשרוף
 אשורות גדולות באותיות נייר על יכתיבשואת

 ולהגלות יהתודע הלוח על גיתו פתה עלויקבענו
 ועי"ש יי"ש למלאכת להאדון מושכר זה ביתכי

 קבוע זה יהי' בשבת ובפרט קול ויצא הדבריתפרסם
 : למ"ע ושב לעובר חשש וליבאשם

 בשבת וטוחגיןסוסים שי יאיים יי שיש ישיאי שאלה צ"ל.סף
 לא אף להתיר חלילה הנה ישראל. שלוהבהמות

 כהתב"ש תורה בשל אסור הערמה כי מכירהדרך
 אסור ופרסום מ"ע חשש דהוי היכי בדרבנןוגם
 גדע הפסד דהוי בפסח בחמץ רק התירוולא

 דהוי פרסום ואיכא כן עושים הרבה וגםולרבים
 בפסת המץ וגם מ"ע תשש וליכא מכירהדרך
 בעלמא אבל למחשד" אתי ולא העולם בעיניחמור
 דבכמה שהעיר ומה איכא. מ"ע דעכ"פ לעשותאסור
 ובב"ס הערמה מהני ובחמץ במע"ב כגוןדוכתא

 יזדבנון בהו עביד איתני ערמה דאמר השיכרפ'
 כך דהכלי לק-מ זה הערמה. אסור גיו"טתן
 ותף כלל איסור בו אין לפנית שהוא מהדיפי

 אינו דהנכרי בחמץ כגון בהיתר נעשההמעשה
 דלפי במע"מ וכן מחמץ להטת ומותר בב"יעובר
 איסור בו אין המעשר פודין דהם לפנינו דהוימה
 הנכרי של ולא שיו הוי דבאמת הוי דהחששרק
 אף יפנינו היתר הוי אם בזה איסור חששויש
 הנה בב"מ התם אבל קפידא אין הערמה ע"ידהוי
 באיסור  נעשה המעשה וא"ש אסור הנכרי גםלסרס
 ישראל בדעת נעשה אם הוי דהספק רקבודאי
 לקנסו ראוי ואין מדעתו שלא או לקנסווראוי
 האיסור עשה מי בענין רק הוי דהערמה בזהלכך
  נעשה האיסור דעכ-פ כיון לכך לקנסו ראויומי

 גרע דהערמה ביו"ט וכן הערמה מהני לאבודאי
 לחול דהרי איסור הוי ניפו בישול דהתםממזיד
 הה המעשה וא"כ התורה מן אסור ינכריאו

 ליו"ט מבשל ;ם ניכר לא המעשה דמןבאיסור
 ליו"ט מכוין הוא אם רק לכלבים או לחולאו

 כאן יש המעשה דמפאת וכיון התורההתירה
 דהוי כל לכך מתירתו הכונה רק מבורראיסור
 באיסורו ונשאר היתר כוונת כאן כאין הויהערמה
 שפלפלו ומק"ת התב"ש על ומ"ש 11"ב. המעשהכגוף

 הירושלמי הביאו ולא דמערימין דמעשרבסוגיא
 בפשיטות א"ש ברכה. בי' דכתיב מעשרדשאני
 גאמר אם הרי דאל"כ כן ס"ל לא דילן ש"סדבע"כ
 יהיר ובמעשר הערמה התורה מן אסורדבעלמא
 הש"ס פריך מה א"כ ברכה בי' דנציג מכחמותר

בגיטין
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 ממשנה לאחרים זוכה דאינו למעד שםבחיטין
 ברכה ב" דכתיב קיל דמע"ב נמי גימאדמע"ב
 לכך הירושלמי חילוק ס"ל לא הש"ס בע-כלכך
 הלול בפרסום להקל חס ולדינא הביאוהולא

 : מיהא ואוושא כזהשבת
סף

 והסוסים הפאסט בנדיז שאלתו ק'*
 מה הנה ישראל.של

  דעכ"פ נראה אין דרבנן רק דהר לומרשצידד
 ע עצה מיהו תורה איסור הוי בהמתושביתת
 כיון כתב יפה ג' בפני אוהו להפקיר רו"משכהב
 שהוי שכ"פ בשבת אף שילך המיך פקודתדהם

 לי ונראה ג' בפני להפקירם לכ"ע מותרבדיעבד
 וממ"נ ע"ש בכל לנכרי ימכרנו ההפקר שאחרעוד
 מהני שוב מועיל אינו ואם די ההפקר מועילחם

 אפי' מהני לנכרי דמכירה המק"ת ודעתהמכירה
 ההפקר בצירוף עכ"פ כן דעתי דאין ונהי חזרהבשל
 לא עגלה דבכל עוד יעשה אפשר ואם כןיעשה
 מקצת יהיו רק אחד אדם של הסוסים כליהיו
 רק הוי ובאם אחר מאיש ומקצת זה מאישסוסים
 והנה אחד ומזה אחד מזה ויהי' בעגלה סוסיםב'

 ב' ועשוהו יכול וזה יכול בזה אדם בבניקי"ל
 לכתחלה מותר בבהמה פטור שבאדם וכלפטורין
 : גמור היתר בדרך שיהי' ההתפעלות כלויעשה
 ק פ "מעשה בנית יהתיי מ"ש מ"א.סי'

 נוסח שכתבתישטערוויטץ
 לנכרי ר יום של הבייטין גם דימכור מכירהשטר
 כבשל הוי שוב לנכרי הגוראלניע דמוכר כיוןועדכ
 האמת לפי אך אמר יפה דמותר. לצרכך שייבשר
 יהה א"ב ף יום שי הבייטין ימכור לא ראםז"א

 כיון י"ל הנכרי לצורך דהוי כדעתו נאמר אםוגם ישראי לצורך והוי הישראל של מהם הבאהיי"ש
 שמכרו ומה במחובר דהה הוי פרהסיאדבשת
 יש ועדיין כלל מפורסם אינו זה שבת עללנכרי
 טעם כתבנו לטארנפאל בתשובה רק למ"עלחוש
 הישראל על רק מוטל אינו מ"ע דחשש בזהההיתר
 ממנו נמשך להיות שלא מחויב שלו שהואבדבר
 אף אז הנכרי של דהוי היכי אבל וחשדאמ"ע

 ממנו לקנות ישראל על החיוב אין מ"ע ב"דאיכא
 כתב זה וכעין הנכרי מן הגמשך המ"עולסלק
 עיי"ש לישראל וימכרגו יחזור שמא החששיסלק הנכרי מן לקנות מחויב דאינו ח' בס"המנ"א
 מן לקנותו מחויב חיט ינכרי מכרו אם ה"נכן

 של הכל הוי אם תינח ולכך המ"ע לסלקהנכרי

 חשש ויש בפרהסיא דהוי כיון מ"מ לצרכךבשר  כבשי דהוי נהי ישראל של הוי אם אבלהנכרי
 לסלו צריך ישראל לצורך דהוי דסברימ"ע
 : בזה השט"מבנוסח כתבתי כאשר לנכרי הכל ימכור מחויבולכך
 המישכם שבעיי המחיים למכיי נדון awp.סף

 לעשות הסוסים וגםלישראל
 ולשובה. בפרהסיא: המצות טחינת מלאכתבהם

 לחלל מומר נעשה כי נאמר יהי' ולא הדברישתקע
 דיש בפרהסיא דהוי מה לא בצינעא דהוי היכירק מהני לא מכירה היתר הנה כי בפרהסיאשבתות
 בתשובה כתבתי דרבנן כאבלות ואפ" למ"עלתוש
 והוכחתי בפרהסי' בחנות לישב במכירה מותרשאינו
 בפסח ורק החמור בשבת ומכ"ש ראיות בכמהכן

 גיוי הוי בזה הרבה ויש כן עושים דהכלשאני
 בדבר אבל מ"ע וליבא מכירה דרך דהוילכל
 והרי מ"ע שייך ודאי ליחיד רק לרביםדאינו
 רו אסור ואינו מדינא מותר הי' ישכירובמרחץ
 סוף מכירה לי מה זה לי מה וא"כ מ"עמכח
 בזמנם. היינו כשדה דינו דרחיים ואף יש מ"עסוף
 דרך אין בזה"ו כאן אבל יאריסות הדרךדהוי
 הסוסים ובפרט מרחז כמו והוי באריסותרחיים
 מכירה מהני דלא התביש לס"ד גם ומה מ"עיש הרי המכירה מהני ומה לאריסות דרך איןודאי
 כתבנו לה-פ ובתשובה בדרבנן רק הערמהדרך

 וביקש וטוען מערער מכל דבריו לחזקבאריכות
 זי"ע בוטשאטש דק"ק עליון הקדוש הגאוןהרב

 בירושלמי מצאתי הללו ובים" תשובתי לולשלוח
 בטומאה חלה מפרישין רביצה גסוגיא ד*סחיםפ"נ
 רק הערמה מותר דאינו כן בו מבוארביו"ט
 ולא הדבר ישתקע לכך תורה בשל יאבדרבנן

 : להיתר זה נאמריהי'
 לשבתות הבלן יהשכירו המפחז נרטן ק"כ.מי'

 יהשכירי היתר לו איןלנכרי.
 שבת שכר דהוי מטעם יבר השבתות עללנכרי
 דמה בזה היתר נ"ל הי' ויכאורה בהבלעהשלא

 בהבלעה שלא שבת שכר ליקה הפוסקיםדאסרו
 שטל הוא או בעצמו ישראל של המרחץ אםהיינו
 בנדון אבל שבת שכר נוטל וא"כ יעצמוהשכר
 והבלן אחד יאיש המרחץ משכירים העיר שבגיט"מ
 מוהר רזה נראה בשבתות לנכרי משכירוהשוכר
 הבלך של המרהץ אין א"כ קניא לא דשכירותכיון
 8ןש שכר ממט ליקח מותרין העיר בנ* מ"מא"כ

של



 43 כב שלמהלף ארח עלשו.תהאלף

 בהבלעת שבת שכר הוי דיגבייהו כיון שבת"י
 אינו דהרי הנכרי מן שבת שכר ייקח מיתדוהגלן
 נוטל אינו א"כ העיר לבני נותנו רק לעצמונוטלו
 מקבלים ממי להם מה העיר ולבני שבת שכרהוא
 בהבלעה הוי סוף דסוף הנכרי מן או מישראלאם
 לא למעשה מיהו חדש היתר בזה רל הי'לכך

 נ-ל לכך השבת בכבוד ליגע בזה גם ינימלאני
 על המרחץ להנכרי ישכירו העיר דצני כךדיעשו

 מדרבנן הנה הכי בר אינו דהנכרי ואף השנהבי
 הערמה אין בזה גם חמץ גבי כידוע להיותמותר
 כל על הנכרי מן ישכור והישראל כך כלניכר
 להנכרי נשארין יהיו השבת וימות החולימות
 הנכרי מן שבת שכר מקבל הישראל איןא"כ
 ודאי וזה בהבלעה שכרם מקבלים העיר ובניכלל
 דברי לי הראה אחד ומופלג ומותר. נכונהעצה

 בכל מכירה דדרך שכתב ת"נ ס" ה"פהפמ'ג
 אין ולפענ"ד אסור להשכיר ודוקא מותרע"ש
 פירות קנין רק הוי לזמן מכירה דהרי זהנ"ל
 גופו המרחץ מכירת ממ"נ א"כ דמי כקה"גויא
 מכירה בשעת בעולם אינן והסירות מכירהאינו
 שבת שכר והוי קרקע כשכירות רק הוילכך

 : כנ-ל רק היתר לוואין
 קבלתי הפאסט במחזיקי שאלתו מ"ר.שי'

 ידי להתערב שלאעלי
 הבהמיה מכירת בנדון ובפרט בשבת חיתרגשום
 המכירה ל"מ תורה ובשל תורה איסור דהויבשבת
 כבר ואם עיקר והוא התב"ש כדעת הערמהדהוי
 ואו ושבת שבת לכל גכריט של סוסים ישכרועשו
 של הו"ל הדר קניא שכירות אם מיתרמם-נ
 קניא לא שכירות ואם בשבת בהם הנוסעהנכרי
 יסמכו אגרת שישלחו ומה שלהם הבהמות איןשוב
 הסוסים ישלחו ואם קניא לא דשכירות הדעהעל

 כמ"ש אותם יסקירו או שבת עד ויתעכבובחיל
 1 שבת בחלול אכניס לא מזה ויותר רמזיובסי

 בתים ישראל שיבנו שהורה בסכורה לס"ה*וכוי'
 הבתים שימכרו ע-יבשבת

 והבעלים בשבת גלי בריש ובונים לנכריםוהקרקע
 גמור שבת חילול זה הגה הבנין אצלעומדים
 לא דאורייתא המלאכה גוף דהוי מה מלבדכי

 נכרי דע-י ואף המב"ש כדעת הערמהמהני
 גמורה דמלאכה חרא מ"מ שבות רק הוילא

 דרבנן ארעא בשט האחרונים כתבוומפורמט
 נכרי. ע"י אפ" סה"ת אסור רזה הריגוב-אבסס

 דגוף מה רק מותר אינו בדרבנן דהערמהועוד
 9ל הוי המלאכה דגוף מה אבל דרגנןהמלאכה
 שבהן משום אסור לנכרי דאמירה כמיתורה
 שבות מכח אסור בהערמה לנכרי מכירהה"ה
 מכירה בדרך נכרי ע"י לעשות שבות הוידכך
 הוא שבות וחד טעם וחד שליחות בדרךכמו
 דהוי כיון וגם הערמה דרך המכירה דהויכיון

 מהני לא ודאי בזה מחובר ומלאכתפרהסיא
 דרבנן דהוי באבלות ואפי' הערמה דרךמכירה
 לא מכירה דדרך בפרהסיא מכירה מתיראינו
 יודעין דהכל כיון בפסח או בציגעא רקהתירו

 בטה בפרהסיא אסור בלא"ה אבל כןדהמנהג
 אפיי אסור מרחץ והא מכירה דרך דרכושאין
 דומת ואינו בכך דרכו דאין כיון היתרדרך
 אסור טעמא הלין מכל יכך בזה ה-הלשדה
 שבת לחלל עוד יבנו לא ולמע"ה כןלעשות
 עי* רע ורואין עומדין דהבעלים ובפרטבקיה

 : זה בהיתרהמעשה
 למכהי "יתר 'נסיג אם שאי אשר ק"ן*כנף

 מלאכת בהם לעשותהבהמות
 הוא כי כן לעשות להזכיר חס הנה ויו"טבשבת
 בעיר פרסום כזה בענין ויש דאורייתאמלאכה
 להיתר כבר לו שכתבתי ומה כן לעשות חלילהלכר
 פרסופ אינו גם דקיל דרבנן אגלות שאני אבלבימי
 הפמינ בזה שתרצתי ואף שבת חלול כמוכ"כ
 מעשת נעשה מדמין שאנו מפני לא מ"מ שבתבהל'
 חדא לשבת אבלות בין גווני בכמה לחלק ישכי

 מרוית שהוא מכח איסור חד רק הוידבאבלות
 אין מלאכה אז עושין דבהמות מה אבלבהם
 דגוף אחד איסורין ב' היי בשבת משא"כאיסור

 הי* אס אפי' איסור והוי מלאכה עושיןהבהמות
 הבהמות השכיר ואם שכר שנוטל מה והשניתבחנם
 נמי הוי יום יום הימים ערך יפי שכירותלקבל
 שכית לא אבלות ועוד ואסור שבת שכרמטל

 נתיר ואם וקיימא קביעא זה ויו"ט שבתמשא"כ
 : בזה להתיר חלילה לכך שבת בכל כןיעשה
 שנוהנין ראשונה כת הנה שאלתו ק"ז*מי'

 בהלואה מעות להעכו"םי
 אקנה אצטרך ואם המית שיקנו להםואומרים
 אפשר אי אט עושים יסה ודאי בזה המלחממך
 המה והשלישים השניים הכיתות שני אךבע-א
 מגעיא ויא שבת מחללי והמה כדין שלאעושים
 שבת מחליי הוי השג" כת גם רק השלישיתכת



 שלמהלף או*ח %שישהאלף41
 הים לחומרא לנכרי שליחות דיש דעות ישכי

בפרהסיא נעשה דהדבר דבכל הריטב"אדעת
 שבות עכ"פ וגס ד"ת הוי וממכר מקח אףברבים
בפרהסיא שבת דמחלל דבל התב"ש ודעת הויודאי
 חלילה לכך שבת לתלול מומר נחשב בדרבנןאף

 לעשות מותר הראשונה כת כפי רק כןלעשות
 : ב9'א א"אאם

 ליצוטאציע על יילך מיתר אם שא' ק"ףז.*כעף
 ודאי זה הנהבשבת

 ועיין בפרהסיא שבת מחלל הוי וההולךאסור
 אפי' בפרהסיא שבת דהמחלל שכתבבתב'ש

 : עיי"ש מומר הויבדרבנן

 ביום מנעלים שקנתה באשה שאלתו ק"ת.ס"
 אומן מחנוני דחוה"מד'

 עוד צריכין והיו מלאכתם בחצי שהיווראתה
 מלאכתם שיונטר ביום שהות הי' ואולם קצתתקון
 ישלוח ביניהם וגרבר דמיהם וקצצו יו"טקודם
 פתיחת בעת הבוקר באור ביו"ט למחרתוושליה
 פיו את ושאלה המנעלים ותקבל המעות עםהחנות
 ציוה רק אסור ודאי ביו"ט המעות דלשלוחוהורה
 ביו"ט. המנעלים ולקבל בעיו"ט המעותלשלוח
 דבנכרי רו"מ מ"ש ראשון הורה יפה יאלדעתי
 הפוסקים שרוב אמר תמוה דבר קונותמעות

 ובנכרי קונות מעות דבישראל ר"ת לדעתהסכימו
 ש"כ מה וביו"ד קצ"ד סי' חו"מ עייןבמשיכה
 אם אף ועוד כשמשך רק הישראל קנה 5אוא"א
 עדיין המעות שנתנה דבעת כיון כאן קונותטעות
 כיון קנה דלא כדשלב"ל והוי המנעלים נגמרולא
 הו"ל העוגר בהוכר אף קימל והרי נגמרדלא

 ס" דברמ"א ואף בזה וה"ה שנולד עדדשלב"ל
 לעולם שבא דבר מקרי הפירות דחנטו מבוארמ"ט
 בעין שיהי' בעינן דתרתי בסמ"א מבוארכבר

 אף ממילא רבו לא אם הא משמע קרבווממילא
 ועוד דשלב"ל ה"נ א"כ עיי"ש ל"מ בעיןדהוי
 מבית כלים מביאין אין מכח אסור דבלא"הנראה
 בזמנם היינו במנעלים התיר דהרמ"א ואףהאומן
 כשיזדמן למכור עשוועצמן אומנים רוב הי'דדרך
 להם לעשות לאומנין הולכין היו לא העולםורוב

 הולכין העילם רוב אדרבא בזמנינו אבלמנעלים
 להם יעשות עצמן ושוכרין מנעלים עושילאומנים
 ממילא שנעשה מה לקנות בוחרין ואיןמנעלים
 להתקלקל עלולין דוה אומרים כי טאנדויטהנקראים
 הלוקחין לאנשים עושין דרובן כיון לכך מהריותר

 אין מכח אסור ודאי מנעלים  לעיותמהם
 הג"א על תמהתי בזה ובהיותי אומן. מביתכלים מביאיי

 מנעלים העושה דנכרי רנ"ב ס" במנ"אהובא
 ותמוה וכו' מוקצה משום הריו"ט ואסרולמכור
 תקי"ז ס" המנ"א כמ"ש נכרי בשל מוקצה איןהרי
 עמ"ש שתמה כפשוטן המג"א כוונת והנהעיי"ש
 המתיר על לתמוה דיש מרדכי הגהות עלהב"י
 זה ומתוך האומן מבית כלים מביאין איןדהא
 לישראלים רק האומן עושה אם בין לחלקנכנס

 שירצה מי לכל למכור עושה או ממנוהקונים
 מהך המתיר על הב"י תמה דמה המג"א תמהוע"ז
 רק הוי מביאין דאין הך הרי כלים מביאיןראין

 נהי ולכך בדיעבד סיירי מרדכי והגהותלאתחלה
 אוסרין ויש מתיר בדיעבד מ"מ מביאיןלכתחלהדאין
 ואין אסור לכ"ע לכתחלה להתיר אבל דיעבדאפי'
 ממנו המבקש ישראל לצורך עושה אם ביןחילוק
 כוונתו הוי כן בשוק למכור עושה או לולעשות

 מ"ש וכממה"ש בפת-ג יעיין פנאי ואיןבפשיטתן
 דאסור מרש להמג"א ולכך כן הכונה ולדעתיבזה
 : הנ"ל מטעמים לאסור נראה להרמ"א וגםבס"ד
 הנשים יתנהם איך שאלתו מץ.סף

 שבת של נרותבהדלקת
 שידליקו התקנה עיקר הנה שבת בליל טובליןאם

 מורה אני וכן שבת מקבלין שאין ויתנותחלה
 שהבעל רו"מ ומ"ש ד"ח בסידור כן ומצאתיתמיד
 ידליק שאחר מ"9 אך נכון זה גם ויברךידליק
 הנעשה טצוה דיל בורית מנהג זה אח"כ תברךוהיא
 סי' יו"ד בטוש ועיין השליח לברך ראוי שליחע"י
 יא למה ותמיהגי ובת"י תל"ד סף ובה"פא'

 ג"כ שכתב הנ"ל בסידור ומצאתי בכ"ז ח"בהרגיש
 חטאה מתקנת האשה אין שלית דע"י ומ"שכן.
 כוון לא למה ידעתי לא עולם של נרו שכיבתהסה

 מי לולי כהני והני כמותו שלוחו התורהדבכל
 והוי נינהו דירן שלוחי אמרינן הוי מידיאיבא

 כפרה הוי שליח ע"י אף ולכך ידן עלכפרתנו
 המלאכה דאיסור ז"א במלאכה יאסרו דא"כומ"ש
 עא ונדר נדר כמו הף וזה שבת קבלת מכחהף

 געשה וקיומה המצוה לענין ולכך מהני לאשליח
 בזה מהני לא מלאכה איסור לחול אבלשליח

 :שליחות
 יימר שניהג במה שאי "שי ע"ד קי"א.שי'

 ומסתפק בביתו צה"כ אחרק"ש
 ספק שהוא ק"ש קודם לומר אם בלילהבעש-ק
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 שומר ספק אין לדעתי קודם קידוש יעשותאו
 שמנהג דמלבד ק"ש לקרות ומקודם אח"כקידוש
 יגרע ולמה קידוש קודם דברים כמה לומרהעולם
 דהרי בן נראה מדינא גם אך תחלה ק"שאמירת
 ואח"ם היום על דמברך דברכות בפ"ה ס*לב"ש
 רק בא לא יין ועדיין היום קידש דכבר הייןעל
 שתאמר לקידוש גורם דהיין מכח להיפוך ס"לב"ה
 חל דהרי להיפוך הוי בק"ש אבל תדיר דהייןאו

 קידוש ואה"צ תהלה ק"ש חובת וחל תיכףהלילה
 וגם לקידוש קודם ק"ש ודאי תדיר הוי הק"שגם

 דאסור וכל תחלה ק"ש שיקרא עד יאכולאסור
 סעודה במקום קידוש דבעינן לקדש לו אסורלאכול

 : ודב תחלה ק"שחל
 שעות ב' שבת לקבל מנחגי בדבר קי"ב.שי'

 יפה ודאי הנה הלילהקודם
 השמים מן ברכה לו יוסיפו המוסיף וכלעושה
 להתפלל מנהגו שה" מה אך משובח ה"ז הזריזוכל
 בעצמו הרגיש כאשר עביד יאות לא זה אח"כמנחה
 יפה חצות אחר "nru להתפלל אח"כ  שנהג מהאך

 עם מנחה יתפלל שלא אף מנהגו יניח ואלעושה
 מנהגי עי ששאל ומה קודם שבת וכבודהציבור
 יותר חומרא דבר שום מהג איני אני כיידע
 שיהי' הלואי שבהדיוטים ומהדיוט העםמדלת
 : ודל תמים הולך דארעא עמא חד עם לעוה"בחלקי

 היום עליי שקידש במי שאלתו קי"נ.ם"
 אס ומקדש מפהשפורס

 הדעות בשני תליא זה הנה משנה לחםצריך
 ולברך לחזור צריך דאה רע"א בסףהמבוארין
 ולברך לחזור א"צ ואם ג"כ לח"מ צריך אזהמוציא

 : וז"פ לח"מ א"צהמוציא
 הנשים נהה יא ים" שאלתו קיגלי*סח

 לומר ואין טשנהבלחם
 המוציא ברכת יברכו לא א"כ בשלו מוציאםדהזכר
 בשם שכתב בפמ"ג שראה מה לו גרם וזהג"כ

 הם דאף סכת בלח"מ חייבין נשים דגםאבודרהם

 ס6כו7רסס דגרי דכתרי גסי 0כ6) תם "0") פיתא
 מר"ת כסס 6כודרסס ט5 כעס כתב כתכי כ5סרק

 כי הוא תורה ישראי מנהג לדעתי נס. באותוהיו
 ד' גבי דבשלמא בזה נראין האבודרהם דבריאין

 והודאה לזכרון הוי המצוה דעיקר ומגילהכופת
 באותו היו הן דאף לומר שייך לכך עצמו הנסעל
 המן נס על יהודאה זה הוי אסו בלה"מ אבלנס
 הששי ביום שירד מה על וכרת הוי זה רקז"א
 וא"כ שבת מצות עי ואות עדות וזה משגהלחם
 הה ואיכ השבת על ועדות לזכרון רק מצותוהוי
 התורה דגלתה לולי כתב והריכ"ש מצות כשאררק
 פטורין נשים היו בזכירה ישנו בשמירה שישנורכל
 ושמור מזכור דילפינן נהי לכך השבת מקידושאף

 בקום דהה שגת מצות לשאר מיהו בח"הדחייבין
 בחצין דהתוס' ועו"ד מעשהדג. דהוי פטוריןועשה
 שהיו דבזמן במשבצות שס"ה ס" בפמ*גהובא
 לפ"ז וא"כ ע"ש מבקחת המדבר הה במדברישראל

 לזרוע אפשר שה" אחר למן צריכין היולא
 שלא מי גבי פ"ה בשבת חדל ע"פ י"ל אךבמדבר
 הו אדם גרוע כמה דה"א וכו' להניק שכר יןה"
 של8 מנס דס'ל הכונה עקדה הבעל ופירשוכף
 נעשה הי' אם עדיף הי' וטפי גרוע הטבעכדרך
 ית' בידו הה בודאי ה"נ א"כ הטבע כדרך נסלו

 כיון אך במדבר תבואה להם שהצמיח בנסלמעט
 עשת לכך ית' עליו והתלוננו המתינו לאדהט
 להראות השמים מן המן וירד שלכדה"ט נסלהם
 דהם הזכרים תינח וא"כ זה אדם גרועכמה

 יהם להצמיח כדה"ט לנס ראוין היו ולאהתרעמו
 נתן דעכ"פ לטוגה להם הנס זה נחשב לכךתבואה
 לא הם הנשים אבל ברעב מתו ולא מןלהם

 בעגל היו שלא כמו במתלוננים היו ולאהתרעמו
 ה" רק המן לגס נצרכו לא הם א"כובמרגלים
 במדבר להם ולהצמיח בנס למעט להםאפשר
 על הודאה ליחן להם אין לכך הטבעכדרך
 וטנהג כאבודרהם בזה נוהגין אין ולכךזח

 : א הוא תורהישראל
 ולראות לסגרו אם בשבת הנר גרון קם"ו.מ5'

בו

 :ס 6ין סגת סג") י"6 ס"ק ר5"6 ס,, סתג"6 וסכי6ס סכת חיוכי )כ! ס-ס ד"ת קאם כקידום חייכיןאניס
 סטם )תוו ו6כו7רסס דרגת גיל ס-ג 6"כ גסיי )י קים 1)6 כסלי כספוסקיס )י קש די") קיי") 7סריתוכרח
 דרוק6 ס"! רק כסר"ן ס") ד)6 כט"מ )0וץר' וכירם 67יתקס תכח כתנו וי6 גס געתו סי1 מן 60ףתכה
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 כיון מותר ודאי זכוכית דרך12

 שמירתו מסר אם כמו הוי בגופו היכרדהוי
 הב"ח למ"ש דומה ואינו ה"2 בן לשמרויאחר
 ההיכר אין דשם אסור קומות " גבוה ראם"בה-ם
 כלים שם בלא"ה מעסידין העמים דכמהבגולו
 היכר והוי מעוים 53ך דרך אין הנר לסגור4בל

 : דפוהר ודאיגמור

 בליל ללמוד מותר "ם הייו tao סם*ו.מ"
 נראה מיללעליכט נגדששק

 לו דהם גמה פשג לא לוסר שייך דלףדמוהר
 מיוחד שם לו שאין בנר דודאי בפ"ע מיוחדושם
 אף פיוג לא לומר שייך בזה נראה בסחםרק
 לו דיש בנר אבל יטה שמא הגורה בין שייךילא
 כיון מיללעליכט נר או שעזה גר כגון מיוחדשם
 פלוג לא בזה שייך לא בם-ע לוי ואם לודיש

 : כלל ופקפוק חשש בלי אצלו ללמודומותר

 בבה"כ יתדייק מותי "ם שא, קהנםי
 תתובה, : בחול לבןבנפט

 הזה שבזמן שנפט הגבאי כדברי האמת אםלדינא
 כת"ר כי ואם להתיר יראה סכנה גו ואין מזוקקבוא
 מלתא הוי זה run מלבו בדה כן שהואט"ב
 בו הסכנה אם מבינים עוד לשאול ואפשרדעל"נ
navדאפשר אף בו הסכנה שכיח לא ואם לא או 
 אש ובכל נר דבכל חשש בו אין סכנה לידיוניבוא
 אם יאדם גם לפעמים שרפה טמפו שיבאאתשר
 חיישינן לא שכיה דלא כיון רק בגדיו לשרוףיחשיל
 דצריך במנין הנאסר דבר דהה כת"ר ומ"ש9י'
 הנאסר דדבר כלי דומה אים להתירו אחרמנין

 נעשה יא 2ו הנאסר הדבר אם רק הויבמנין
 אסרינן לכך אחר ממקום בא ההיתר טעם רקשינוי
 מנין צריך לכך במנין נאסר זה דבר דיכ"םכיון
 נעשה עצמו בו הנאסר הדבר אם אבל להתירואחר

 הגאסר דבר בי' לומר שייך יא בנומוהשינוי
 גופו הוא דהרי במנין באסר איט זה דהריבמנין
 אביי דבעי דשבת בה"ב ממתאחזה וראי'נשתנה
 בשבת בהם טדליקין אין חדל שאמרו שמניםמרבה
 ל" מגעיא ומה וידייק כ"ש שמן להם שיתןמה
 רזה דיה אמת והן במנין הבאסר דבר הףהרי
 טעם מה מדליקין דאין לו שהשיב רבהכוונת
 הנ"ל ולפי טעם מחוסר והוא מדליקין שאיןלסי
 דבר והוי מדליקין שאין לפי הכונה דכןי"ל

 בש"ס מפורש דהרי 1*א באמת מיהו במניןהנאסר
 הטעם אמר ולא בעין אסו גורה דנאמרהטעם
 שטען מהותך בחלב וגם במנין הגאסר דברמכח
 והרי לגזרה גזרה דהוי 'מכח מותר כ"ש שמןלתוכו
 שינו* דהוי מה ובע-כ בפנין הנאסר דגרהוי
 דהוי לומר שייך לא עליו שננזר חמה הדברבטף
 רבא מכח בתיר מ"ש וגם כמגין הנאסרדבר
 כן הוי העכבר באכיית דדוקא ו-א המאוסמדבר
 דבר בשאר ולא בחוש כטובן ביותר מאוסדהוא
 והרי מאוס דהוי מהעט בשבת נאסר לא דהריוראי'
 עכברים שאכיוהו באתדונ והרי למצוה נמיהוי
 קפדינן מצוה לשאר דגם מוכח דמאוס מכחפסול
 נפט לאסור בשבת כאסרכן לח ולמה מאוסעל

 דמוחר נ"ל לברך מאוס נחשב לא דזהובע"כ
 : א( לדינא נכון כנלפענ"ד בחול בולהדליק

שא*
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