שו.ת  %או.ח לף סלמה כד
האלף
)כוי'קי'ר7שאי במישמתענה ת"ח על חברו סףק"פ.בדין אם יאמד הטבל במיצש"ק
י
ן בפסיג
אם יתענה בשבת:
נועםעיי
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תשובה

נראה דלאיתענה מכמה מעמי חרא כיוןראין
פחזענין רק על החלומות המפורשין בש"ס א"כ
כמורעל אלושאיןמפורשיןאיןמתענין א-כ ה"ה
במפורשין רק על חברודגמיאין מפורש בש"ס
חין מתענין ~עוד הרי בעינן נפשו עגומה עליו
ועל הברו אין נפשו עגומה עליו כל כך ועוד
דבשלמא על עצמו הוי זה רפואה ידוע ריפה
מענית לחלום כאש לכעורת  tewבשבתוהיינו על
עיצמו אבל המתענה על אחר הריע"פ רוב איש
שעונוימותוכיון דהואאינו שב בתשובה שדש

יי

אםיועיללו תשובת אחר שמתענהעבורו ~כך זח
רפואה ידועה להתענות בשבת והרי קיי"ל
אףגפ.נ כל דלאהוי רפואה ידועהאיןמחילין
זנבת מכ"שבענין תענית חלום דאין להתענות
בשבת ועודכיון דבאמתדברי חלומות לאמעלין
ולא טורידין וא"א אפשר דהבל הוא רק כיון
י ספק פ"נונמי דוחה שבת
דעכ-פ ספק הוי41י
חשדכיון דעכ"פהוי נפשו עגומהעליו מכח ספק
י אכילה צער לו ולהיפוך התענית עונג לו
יפו
לכד מותר להתענות אבל על חגרו דהוי כמה
ספקות אחד דלתא שקר לגמרי 91מא לא יועיל
 19תענית זה ושמא
נפשו עגומה כל כך
ת אכילה צער לו והתעניתעונג לכך אסור
יוניו
יהללסליו שבתוכיון דשורש דבר זהומהחולם %
חברו יתענה לא מפורש בש"ס רק נצמח תס"ח
ושהביאהמג"אס"ר"מלכךאיןלהחמירבזהלהתענף
בשבת ואסור לו יבטל תענוג שבת כנלפענ"ד.
שובראיתי בש"עקטנים באשל אברהם שכתב שם
ל ושובראיתי בא"ר
י2הרדב*ז להיפוךודעתייהנ-
כתבכןבפשיטותבסי' רפ"ח דבשבתאין להתענות
ועיעבונזכרגמימדיןקראוהולעלרלתורהשמתענה:

ישע

יין

ויהי

ס"

רצ"ה שכהב
אין לומר בעצמוויהי נועם
האנבריאה כן דהרי פסוקויהינועם
שן
אבל דעתיאי
נאמר בלשון רבים וא"כ בשלמא בחוה"מ ויו"ט
וס"ב שהכלאסורין במלאכהיכך אין לומרויהי
נהי שהוא אבל ואסור כמלאכה
טעם אבל
אחרים מותברא
בילעשות והוא מתפלל על אחרים
ין
וכמה תפלות מציט שהאדם מתפלל על הכלל אף
שאינושייך לו ומצוה הוא יהתפלל על חברו
לפך יאמרויוםנועם להתפלל על אחרים הפותרכן
במלאכה ח"ב לפענ"ד:
טף ק"כ* אשר שאי בגיסת סי שבילד
לחולהשאומריםנם בנקבה
ירמ"חאבר"ושס'הגידי'הריבאשהאבריםיתיריפ
וכו' באמתאיןבידיליחן טעם ללשון מנהג לבד
אך להוציאו חלק א"א ונראה לומרכיון דאומר
מי שברך לאברהםוכו'הרידווכרזכות אבותונהי

דזוכר אמהות מ"מ העיקר הוא האבות ואחולל
אין פרי בטנה של אשה מתברך רק מפרי בטת
של איש וא'כאין כח באחד להגן עלהשניאיא
במהשבידווישלו ולאבמהשאיןלווכיון לדאבות
אין רק רמ"חאברים ושס"הגידיםלכךאין זכותם
כשין גמי רק על שיעור כזה ולא יותר ולכך
אומרים רק לרמ"ח אבר" ושס"ה ניד":
ם"קכ"א .במ"ש בש עסי ר צ סעיף א'
ומיהו לשתות מים קודם
י
קידוש מהער שעדיין לא חלעליו חובת קידוש
נראה דהיינו דוקא אם עשה קידוש בלילה כדין
אבל אם לא עשה קידוש בלילה בענין דמחויב
לקדשביום קידוש שלייל
ה כמ"ש לעיל ס"רע-א
או אסור אף לשתות מים קודם תפלה כיון רחל
עליו חובת קידוש של לילה ואף שלא התפלל

דבשלמא
זין ר,,ורס הקיוו דין גוס '61ג ס1י רק ורנתן ו-6כ וט ס1י היסג  ot~aוטכס וחסילי
ן ת(7יקין גסיערן
אני גסו,6ת(
"ב"כ סני ט:י(יס :סרדיס  6(1סייך (ותר ה 67נגרס סו 6ו*6כ קרס סרי ס1י גורס (נגרס כיון
ך 6ססר (ותר ןסחי1ג (סד(יק (ר בסגתס1י תתחב נך דתנו סהי1כ סאסקס רק
"
.יחמס נוסס ס1י רק דרתן
נסס,7ין ריש דע '61ג  06טי(יק נצה 7ה1י ריחו רע ( 6קיים התגיס ס( גל סגת 6ן "'ג קלס תה
ן (סם סחן 6חר !6ס
קתתר ריג :-כס יטס 1וגו' חס קוסים הרי י'( :167ס רחת 6:סטרם ותת ר6י' "ohי
ים (סס סחן 6חר סרי  0116רחתות סערם ו6ס סגי גורס  11דלין ת(7יקין נטיטרן גורס כמ"ע דרך ליסור
(תקותך ונ-ט 6ך 6ס;ר דס:6י:ר סגת כיון וכתיב1קר6ת (סגת
.6ג כס-כ נורם גס*עו"-כ קנס
שה :יכ(י ס(1ריות 6ין טוננ ו*6כ סוידלסג1יריהקמגת
!ה
" וגז"ת ןתי 6(1 6נה)כ נ1רס (ערס .וסיס כ:6 1-י ג1תכ (ס!גס
'גירך תרס דוס כחס 1וס סותר ( (%תטיס :6י 16תר גרגריו ונס (י !היות :ונע ככנור סנס'כ !סד!יק
ך (ס!7יק כ1גי '6ן ע:יוה כתקוס עסירות נקיי"( '(7כור (6תישי (גך הס !ס1כיר (ס,7יק נגס-כ
שכר סכיןזי
יכר סי' סדרך(ה(-,יק גו תעורסוסרי שכיורק כוסנפתרסקריגסו( 6:פחתןסירכן 16סיס 6שיך1גי1ן
י
:
ט
(
7
ן1
ג-
שקך ג
""ין עבין גן ח(י(ס(סטיי
ק בו שכסוג (חדש 7נר חדש ס( 6סערוס ~ O';tChlריסס סרס כת"ר:
3
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הרף

""1ת על או"ח

5ף שצמה

דבשימא קידוש ש?יוםשעדייןלא חלעליוואנו בפחותאין בזההיכר הערמהוא"כבזההריכיון-
רוצים שיחול כעת בזה אנו אומרים קודם תפלה דהישראל משלם שכר הראנדעיתכן שעד הנה לא
עדיין לא עליו חובת קידוש אבל אם כבר הרויח שכרו בהראנדע והיי"ש עצמו ששרף עד
יחוב עליו כיון שחל שוב לא פקע הגה עולה לו כך וכך עם הטאשפעווי ואין ניכר
הל בלילהחה
אף קודם תפלה ואסור לשתות אף בבוקר אף בזה הערמה

מים וז"ב:
מי'קכ"ב .שא' במשיקייי"ש למכור ובשבת

מוכרין לערלים ביוקר עם

כלל ומקח טעות לאשייך בנכרין
ששאל באיזה אופן תהה

סי'מכ"ג .ומה

המכירה בשבת הכהעזה
פשוט דדי לו בהאנדשלאג ודרויף כיון דאיסור
זה הוי רק דרבנן ודאי מהני מנהג ושוחרים
ובשלמא בחמץ דצריך למכור גם החדר דאל"כ
הוי חמו בבית ישראל ולכך החדר הקרקע
צריך שטר דעכו"ם לא קנה אלא בשטר אבל
בשבת א"צ למכור החדר רק המשקאות ודאידי
גהאנדשלאג ודרויף וז"ב :

האשפיע ובאמת הי' הערל מוצא לקנות במק"א
בלי טאשפיע ובשלמא מה שהנכרי מוכר בשבת
י"ל דהוי עבור מה שנותן לו רשא למזוג בשבת
אבל מה שקונה המותר מכדי צרכו לשבת א"כ
הוי הרבה מכדישויווהריהאחרוניםכתבו דאסור
למכור בפסח.ביוקר הרבה ואףדאין אונאה לנכרי
שא'
ובע-כ הטעם כיון דניכר הערמה וא"ת ה"נ בזה *שי'
שהייהיאחד שה"
לו תבואה בבית ישראל
בשבתניכר הערמהגם חששבימי הפסה שמוכרין
כךעםטאשפיע .עכהו"ד :תש1בה .עצההיעוצה וה" צריך לשלחה למקום אחר והתיר לשכור
הויכךשימכורלנכרי בכל ע"שהיי"ש כלקווארט עגלה ביום  '1ערש"ק וביום ש"ק יקמו הכטריפ
גבך וכך כל מה שיצטרך לשבת וא"ב מה את התבואה מבית ישראל וימדדו הנכרים רץ
שצריך לשבת אינו טעות סמקהכיוןדמגיש ממנו הישראל יעמוד אצלם שלא יגנבו וגתן עצה
שכרהמזיגה שנותן לו רשותלמזוג ושכר שבת לא שימכרו התבואה וגם העלי' לנכרי בע"ג .הנה
הוי חדאכיון דהוי רק בהבלעה דנותן ח בעד שלא כדת הורה לחלל שבת בזה ושמע קול
היי"שבעד כלקווארטכךוכךועודדהרי הישראל עלה נדף ממכירת חמץ בפסח ואין הענינים
אין הראנדי שלו רק של האדון א"כ גם הות דומין דאפי' חפץ של נכרי אסור להניח לנכרי
משלם כךוכךואינו נוטל רק מה שהוא נותן ולא ליטלומבית ישראל מכח מ"ע ומהמועיל שמכר
הוי שכר שבת ואף שנוטל יותר בעד זה היום גם העליי מי יודע זה אכתי מ"ע ופרסום איכא
סמה שעולה לו לכליום הנה חראדאין כלהזמנים ובפרט אם בעל התבואה עומד אצלם אין לך
הילול שבת גדול מזה:
שוין ויש זטן ששוה יותר ויש זמן ששוה פחות
י קכ"ה .שא' צמיתיייקח סטאנציע
ועוד זה ודאי אינוניכר והוי בהבלעה ולא נחשב מי
געלך מן האורחים הבאים
שכר שבת ומח"ט אין זה ריעותא מה שמוכר
שבאיםבשבת.
בפסח ביוקר מתה שה"יכולהנכרי לקנותוימק"א על שגתוגסשטאללגעלדמן
אף אם פוסק לו הראטע שנותן בפ"עודמי היי"ש שאלה גדולה שאל וללמד זכ
לל
הועתגע
ייהם נראה כיון
בפ-ע מ"מהרידמי הראנדעודאיאינו שוה ואין שהאורחים באים קודם שבת וגם הם לנים שפ
על שכרו בכל במוצאי שבת או עכ"פמתעכבין שעה וב' במוצ"ש
לו קצבה ופעמים מוס
שמקבליפמימןנוהרב
מה"שהוא נותן שכר א"כ לא ייחד שכר עבור שבת רק יאמר סתם
שנה א"כ נהי
להאדון מ"מיתכן שהוא רוצה ממנויותר להשכיר ליחןלו סטאנציע געלדויהי' שכר שבת בהבלעה
לו הראנדע וזה שנותן ימר בעד היי"ש הוא או אם אוכלים על שלחנוזרבהעייהם דמי אכילה
הדמים שמוסיףיותר בעד רשותהמזינה ועודכיון ויהי' בהבלעה ושטאלל נעיד לא מבעיא אם הם
דבאמתאין אונאה לעכו"ם רק החשש הוא דניכר באים עש"ק דיש היתר כנ"ל אף גם אם העכו"ם
הערמה ואימתי הוי הערמה אם מוכר לו בעד באים בשבת נראה דמותר דבזה כיון דבהמות
ריבוי הדכים יותר ומה שהישראל עצמו נתן עבור משליכין שם זבל ומקלקלין השטאלל ויצטרך
החמץ אבל אם מוכר לו רק בדמים שהוא להוציא הוצאות להוציא הזבל אם כן זה
עצמו נתן כן עבורו אף שהנכרי יכול לקנות ודאי מותר ליקחלזה אם נוטל יותר הוי בהבלעה

כהכיר.

ימייה

כי

יו

ומותר

לף שלמה כה

שףת על
האלף
תהו ונתשובה לןקראטשיןכהבתיהיתר צהר מותר ומשםע"השאגיולמה לא משנו דחתםואנו
אקח

בזה"ז בשכר שבת:

טובחןקכ"ו .שאלהייתן יאורהים

להם

ויי"ש שאכול זה ודאי
סותר לצורר שבת כמ"ש בס" וה"ה זליהן שחת
החבולת שועל לבהטת האורחים מותרדהרי מותר
ןיבהמתושןלבהמתאחריםהעומדים בחצרו
יית
שלו רק שלא שכור סכום מקח גם לא להוציא
ירהאר שלאיהי' נרעה כמוכר
באחד שמסחרו עם
סףקכ"ז
 .ע4ד

י

יה
שעאצל
םיועשה ספינות הנקרא
באלירוסבכפרהסמוךיק"היותר מתחום שבתרק
שדרים בכפרההואיהודים אםישהיתרע"ימכירה
לעשות מלאכתו בשבת דהיינו שימכור העצים
והערלים יעשו' מלאכתם ואחר השבת חתר ולוקח
מהם וטחןלהםיותרמכפי שקנומאתו:תשובה.
נראה להיתר דלח נרע מכל הענינים שטהגים
היתרבסכירה ועייבסה"תשליבהפאבריקין של
נוואנט שהע  tpaראוונע והתרתיוהסכים הגשן
תאמתי טהר"זמרגליות ז"לוהגאוןהצדיק מאפטא
וכל ושםהוצרכתייפרט הדבריותר מחמתשהוא
בגיחישראל כאןדיככלשכירתהמץומכירת
בה
שענק בשבת.או
ינה לכדירה ה" אששר 8ף בלי
יתקבולת הוא ובקבולת
סכירהכילדעתישלאכהו
גמטלסיין בלטה שתר אף בתוך התחום ואף
ומפף בסי' רמ"ד סעיף ד' דמלאכת פרהסיא
כגון ספינה אסור כמו מחובר הנה המנ"א בסי'
הנ"ל מק"ט הקשה דברי הע"ש אהדדי במחובר
ח "2הא"ר דבמחובר אסור אפי' אינו קמורסם
קאי לדעת המחברסעיף ב' ומ"שדבאינו מפורסם
מותר קאי לי"א יסעיף ב' עיי"ש א"כ ממילא
במטלטליןבפרהסיאנמיתלוי בזה דלדעת המחבר
דבמחובר אפ" מפורמט אסור ממילא י"ל דמה
דאמרינן בש"ס דבאינו מחובר מותר היינו רק
במפורסם אסור אבל להי"א
באינו מפורסם
יר באינו מפורסם ממילא מוכח
בת
או
דבמחובר נמי מ
דבמטלטלין אפי' בפרהסיא מותר וא"כ כיון
דמלתאדרבנןהוא ספקו להקל ומותר במטלטלין
אפי'בפרהסיא.אך באמתצ"ע דא"כלמה לאהביא
רמ"א י"א הללו נם בסעיף ד' הו"ל להביא
דלדידהו מותרבמטלטלין אפי' בפרהסיא נם ק"ל
מן השחס '8מישהיפך דף "ביפריך שם למר
י קבילת וכףהנץ להחום
שוטרא אט5שמואלפקבי

דליף
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דההא פרהסיא ושמואל לא אמר רחוץ לתחום
מותר רק באינו מפורסם אבל גמפורסם אפ"
 rwלתחום אסור ובע"כ מוכרח רס"ל ראם לא
הוי פרהסיאאפי'תוךהתחום מותר ושמוחלבע"כ
י כח"כ משמע דאף חוץ לתחופ
גמפורסםבייר
מותראפי'במפוררם אריךופיר א4כמוכחכדעה
זו דמחובר נמי מותר באינו מפורסם וממילא
נשמעגמטלטיין אפ" מפורסם מותר וקשהיוהב
ןקושייתי על השוס
על רמ"א למה סתם כאןויעגי
י"ל דס"ל לחלקביןפרהסיא דלאשייך רק נאווך
התחום אבל חוץ לתחוםאין לחלקבין פרהסיא
או ועדיין צ"ע .נם הי' נראה כשן דבאמת
הה חת לתחום ואףדדרים שם קצתיהודיםהרי
אלומכיריםויודעיםשהוא בקבולתואינואסור רק
בתוךדמוחוםדחיישינןלאורחיםהבאיםלשםטשאיכ
בחוץ לתחום ובפרט דעכתם מפעי  ~SDויודעיפ
שהואבקבולתמיהומהיות טוב וכף ובפרט דלחד
דעה אסור במפורסם אפי' במטלטלין הן אמת
דהכא שאני דהוי חוץ לתחום מ"מ נראח
יההמירולהצריךמכירהואםאפשריעשהעצהירט
ימכורלנברידהוי אמודלשלםואזלאניכרהערמה
ואףדערמהלאשייךבזהכיון דהוי דרבנןדאין
שייהותלנכריובסרט בקנולתמ"ת מה דאפשר
להקלהאיסור יעשה:
ו
א
כ:י
שוכרי
'קכ"ח .שא' בנדון קוני
פראפינאציא מהיעשובשבת.
הנהידערס"מכייפההואצועקהןבנדוןהגוראלגיע
דהוי חשל שבת גדולבפרהסיאהןבעבודה בשדת
בכל עבודתם אשר עובדים .ומ"ש רס"מלהיתר
ק בתבואה זה לאמהניולא
כיוןדהפקיד נוטלחי
יפהדימהרס"מ לאריס דשםמיירידהאריס בעצמו
העוגך או מותר אבל באם הנכרי בעצמו אינו
עובד רק שוכר נכרים אחרים וחפועלים הם
מקבלים שכריום ויום זה ודאי אסור דהרואה
ישאל וידעכיהםשכירייוםומה דהפקידשוכר
אותם והוא גומל חלק בפירות מזה לאידעדאיכא
דשמע בהא ולא שמע בהא ובפרט דאף אםידע
גםזה לאמהני דמהלי אםהישראל שוכרבעצמו
הפועלים או שכרן ע"י אחר ותדע דהרי אף
בישראל שיש לושותפות עםהנכרי אסור בשבת
אם לא התנו בתחלה טול אתה של שגת והרי
בהורו הנכרימתעסק בשבת ואעא"כבעינן התפר
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שחת %

א מהני מהדהפקיד נוטל
וביא"ה אסור ומכ"מדי
הלק בפירותוהוי רק כשוכר ע"י שליה דרדור
דעיקר שכרם הוי על בעה"ב ואינו דומהימ"ש
בעצמו בסה"ת ומצאהיו אח"כ בחמי די"לדלומר
לנכרי שיאמר לנכרי אחר הף שבותדשבותרזה
במטלטלין וכדומהדאין האיסור מגוף המלאכה
רק מכה האמירהדהוי שבותבזהי"לבנכרילנכרי
במלאכת מחוברדהאיסור
הוי שבות
דההב
דשבותא
ימחובר ופרהסיא בזה לא
משף המלאכה
מהני אףע"י אלףנכרים דסוףסוף שם הבעה"ב
ךודאי הףחילול שבת גדול תפה
נקרא עליויס
הוא צועק הלואי שישמעולו וגם מצד הבהמות
דהויאיסורדאורייתא דלמעןינוהדהויבזה חלול
שבת גדול וה' הטוביכפר בעד שלא להיות אחד
ערב בעד חברו:
שאלתו בשונר הדציםכי רצה
*ט"
השוכר הדגים לצוד
דגים בשבת וגם ניצר דגים בעש"ק עד שעה
עשירית גלילה ליל ש"ק ואיש אחד נסע עם
הדנים עד חקי הנהר והערלים היו עומדין על
היבשה והוא לקח הדגים מן הספינה ונחן לכלי
שהי' ביד הערלים .הנה רע המעשה הן מצד
צידת הדגים בשבת הן מצד הספיגה וחלילה
חלילה להיות נעשה עוד כן והאיש שעשה כן
ה" ראוי להחרימו ולקללו על מה שכבר עשה
ולהזהירו שלא ימשה עוד כן להבא:
שי' ק"ל* שא' איתו המהריקין הספוסטין
מדגים ופורשים הרשת
בעש"ק והיא מתמלאת בשבת אם מותר לומר
לנכרי להריק הרשת אלהביבר הסמוך לו או לא
יהיזקגדול ורס"מ
ואם לאיעשוכן בשבתיבואוייד
הורה להם לומרלהנכרי בחול למה לא עשיתכך
בשבת העבר כדישידע לעתיד יעשותכן .יפה
הורה והוראה  11איןבו חשש כלל ומבוארכיוצא
בזה במג"אסי' ש"ז אבל לדעתי א"צ לכךכיאפי'
בשבתיכול לומרכיון דהדגים כבר נצודין ברשת
b~Kאין מחוסריןצידה ואין בהט איסור רק מכח
טלטול מוקצה וא"בהוי גוף הדבר רקדרבנןוע"י
נכריהוי שבות דשבות ומותר במקום הפסד כמ"ש
בסי' ש"ז וליתר שאת יאמר לנכרי אחר שיאמר
ן אותם לביבר ואזהרי כתבנו בכמה
ינכרי זהיית
דיכתאדאפי'בדאורייהאי"לדהאומרלנכרישיאמר
ינכרי אחרהוי שבות דשבות וא"כ גדרבגן הוי זה

יכ"פ.
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ג' שבוחים וגודאי *חזר במקום הפסד:

סףקל"א.עיר מהשטסיn~paיהיי
תעישים

טהעעומוכרין לאחרים ובשבת

קושין ע"י נכרי ומוכרין הבית .לא יפה עושיט
דמכירההוי הערמהונהי דמותרבדרבנןהיינו אס
אינו ניכר להדיא אבל אם ניכר להדיא הערמה
דהבעליבתיםדרים שם ומשתמשין גהביתודאי
אסור ולא מהני המכירה וחלילה לעשותכן גם
דעת הריטב"אהובא בארעאדרבנןדמהדע"ינכרי
הוא רק שבות הוי רק דרך מקרה אבלבקביעות
הויאיסור תורה כן ה"נ כיון דבכל שבתעושין
הוי איסור תורה ולא מהני מכירה בערמה:
סי'  hih~qhשאלתו דגרהשוחטים גיףס
ואחר יו-ט נותנים להם
שכרם אם מותר או הוי שכר יו"ט .הנה פה"ק
חביו"טביציםבעדשכרהשחיטה וקראו
נוהגיןייק
עליהםתגרוכתבתיבחבוריטעם להיתראך שםה"

עי

דהםלוקחיםביו"ט במעשהשלו שלוקתיסאתר
יו"טודאי דמותראדבני
הי דאסור ליקח שכר שבת
ויו"טהיים אםהויבידו לעשות או שלא לעשהז
אז ממילא מהדיהויולי'הוי שכר שבת דהרי אם
לא יקבל שכרו לא יעשה אבל שוחט או הזן
הקבועבעירהריאף אם לא יקבלו שכר מוכרחין
הםישחוט דאם לא יסלקו אותםלגמרי וא-ככיון
דמוכרחין לשחוט אף בלי שכר א"כ מה דניתנין
להם אחר יו"ט שכר מתנה בעלמא הואדיהבודהו
ופ"קדהוי הקביה בין-ט והריביו"ט אסור לקבל
מתנה לכך הוכרחתי ליתן טעם אחר אבל לקבל
אחר יו-ט ודאי דמותר בכה"ג דמוכרחין לשהוט
וגם בלא"ההרי הם שוחטין לכבודיו"טוהוימצוח
ד דעה בחונים:
וכמ"ש באו"ח סי' ט"ויה
שנהגו
סי'מל"ג .מה ששאל

עי

מ"
לתלות האנדטוך
לא
על תנור בית החורף בשבת .הנה אני ראיתי
מנהג זה ובודאי לא יפה עושין הנוהגיןכן ולא
אחת הוא מה שמקילין בהל' שבת ההרים התלוין
בשערה:
שי' מליד .ושאלה מהרבמי.ה צבי היכש
ת אבד-ק זאלקווא
חיי
מה שנהגו בק"ה להגביה המת בשבתע"י ככר
ותינוק ורצה לבטל זאת .הנה חס להזכירכי כן
נהגו בכמה קהלותקדושות וטעמם נ"לכיוןדבמקים
שיש השששיסריח מותרמדינא לטלטלוויכךכיק
שכתבו
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שכתבוהתוס'בנדהד"גד-ה אשה מרגשתדחמרינן גהסת חברו שהוא פטור דהו*ל שלא תאכל דא
ל8פי 31אפי' לקולאכיון דרוג מעמים מרגשת חדא דגםשםאינורקפטורגדיעבד אגללכתחייח
וכו' וא"כ מוכהדשייך לאפלוג אם" לקולאהיכי אסור לעשות כן ועוד מה מדמהאיסוראלממולא
דהרוב שכיחטפי להיתר אבל אם האיסורשכיח התם גרמא פטור ובשבת אפי דבור אסורויפח
טפי אושוה בשוה שייך לאפלונ ולכך בע"כ הביא רו"ח סמה שמוכח  r~aופוסקים שאסור
קים ל"ולהני שנהגו היתר דהוי מקוטותהחמין להעמיד מצודה בשבת לצוד בו עוטות %טה לא
ושכיחברובהפעמים יותר שיסריח אוכיון דהר אמרינן הו"ל שלאתכנוס ואףדאיןראי' דשםהוי
קהלות גדולותושכיח בהו ר"ל טחים בשבתוכיון במינוניצודוזבובין איןגסינו ניצוד ס"מ הרי
דברות הפעמיםשכיחשיסריח ולכך לאפיוגרגנן אסור מדרבנן 3ס התם הוי רק צידהוכאןיסותו
אף אםאירעפעםדליכא השש שיסריח מותר דלא והוי נטילת גשמה ואף דהה מיאכה שאצל"ג
פלוג בהקנתן וכיוןדהתירוהתירווהמג"אלא תמה מ"מיש דעותדהייביןע"ז ואף אםאישמןהתורח
רק על טה שנהגו כמקומות הקרים דלא שכיה מדרבנן עכ"פ אסור לכך ודאי די 9לאסורזה:
ושיסריח אודהויבעיירותקטנות דל"ש מת בשבת סףמלץ .שאלתו בס"ה שהידיכם ללכת
לבית קאפפע נכרים
%א שייך בזה לא פלוג לכך תמה כיע דעתה
אין השששיסריח למההקייו אבל הקהלותגדויות בשבת ובאו שם לכמה עברותוכעתעמדויראים
מודה דנכון כן .וגם י"ל כיון דהכלל כך הוא ושלמיםותקנוביתקאפפע ישראללילך שם בשבת
דלטובת הסת התירו לו לטלטלע"י ככראותינוק ולאיבואולידימכשוליםאחריםגםהעמידושומרים
רק %ם איש לסוגת המת רק לטובתהחייבבזה לשמור שלאיבואוגידיעצרותאחדיםהמקוםישלפ
*ש דעותהאוסרין ולפ"ז"ל אף אםעתה נזדמן שכרם וכעת מבקשים היתר בשתיית pa~pn
וגעשאין בו חשששיסריח מ"מ אם נאסר לושלא בשבתע"י מה שנעשהעיינכרי בשבת .הגהכל
יפלסל יבואולטעות שלאיגביהו הסת לעולםמן היתרים שלו אינם  maלי מרט לכנוס בפרצה
ועיטה ולא ידעו לחלק בין אםיש חשש שיסריה דחוקה להתיר איסור האמרבעיני כל העולם
י ולעשות חלול השם לזמר התירו פרושים הדבר
4ע לא ולא כל העוסקים עם המתאזליישיול
הומשך מזה שיסריח המת לכךהתירו בכל ענין לחלל שבתע"י נכרים ומאן מפיס אםהויהכוסח
אף במקוםשאינומסריהגי מעתה איש יצורך ייכעס המסור או לא .והנה ומרלנכרייעשות
ההייה רק לצורךהמתים כדי דלאליחי לחלופי לנכרי אחר ומה שתמה עמ"ש בספר התחםעיין
ולחסור אף במקום שיסריח וכל דהוי בי' צד לתפרי ונ"חשיובאתי ראיותלכאןולכאןאךאף
י אם נאסר בזה להיתראיןלו ענין לנידון דידן
ננק וטעם לצורך התהים מותר לטלטל ע.
בשאר מלאכה אבלגאכילהושתין
טיאך תינח היכי דהוי קהלה נדולה ושכיח דהתס
נכר
י
ר
י
י
ס
גהו ר"ל מתים בשבת ולכך אם נאסר גמקום כיון דאפהענשההנכרימעצמואסוד לישראללהגות
דליכא השו שיסריח אתיימפעיאף במקוםשיש ממגובשכתא"כ מהיועיל מהשהבגרייאפרלנכרי
חשש שטריה לכך זה גופו הףצורך המתים לכך אחרסוף סוףהנכרי המבשליעשה נשביל ישראל
כפתר בכלעניןאבלבקהלה קטנה דלאשכיחבהו 'ואסור לישראי להנהן טוה נשבת לכךאיןבידי
בשבת מתים ואם נזדמן הוי רק ע"ד המיעוט היתר בזה מיהו לאימחה גידם וטוב הוא למעט
ו בזה שיטעו לעשות כן אף גמקום באיסוריםואולי במשךהיסרם נם זה לאיעשו ולא
וליכאדחינ
שיסריחבכה"ראיןזה צורךהמתיםרקצורךהחיים ישתו מדבר המתבשל בשבת .ומ"ש רו"מ בשם
שפיר כתב האג"אדראוילנטלוגם רו"םיפהכואב הר"ןבפ'גמהטומנין דבלח בלחאיןבישול אחר
ביון דעכ"פ יש דעההמתירי"ל דגהנו כהך דעה בישול הנה מלבד דלא קיי"ל כן אך גם דעת
לכך אין לבטל גזה המנהג:
הר"ןהוי רק באם לא קיבל הלחטעם חדש ולא
אם יתר יהעסיד סם נשתנה מראיתו ממה שהי' תחלה כגון במים
סי'קל"ה.
י היבובים בשבת .שגצטגנו וחזרובשלוכמו שה" תחלה אך בנדון
נ
ש
י
נראה שהוא אסור ומה שרצה רו"מ לדמות זה קאפע שהמים עיי בישולם פעם ג' קביו טעם
ימ"ש באו"ם הל' נזיקע באעמיד סם המות לפני חדש ומראה חדשה ודאי גכה"גיש בישול אחר
בישול
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 % 8ומודה כוההר-ן גםכיוןדנשתנהמראיתו תוייר המאר וראף לעשות כן לכבוד ובת
חף בו חששאיסור צובע  raמיהו י"ל אין ודבועייןבהידושי לחףח ס" שכ-גהיתרar~n
בענין הפרשת חלתזו עי"ש:
צביעהמשכלין אבלשכשקיןיש חששצביעהוכעת
-4ח .ש %בסמרוין אם בא אדק אחד
ךאיןבידי שו
ת
אין יעחןבזהיל
םםוהכיףתר:כו ם"
בשבת תוסטזיקת הןבהקפת
פרנקאיטיבויהיושהציןוהנחיה
ץבדין אם לא נטלו חלה מפת אם מותרליתןלומחמתשיוליכנוחוזלתחוםוכו'4
י יקמ
של המז בשבת שחלבו ע"פ תשובה .מה דחששמסהשהיןקנהשביתה
י
צק
אר
דעת הכש"א בס"תק*יוהאחרוניםראיןלו תקנה ישראליפהכתב דהריהישראיאיטעושהיה
שך לדעתי נראה למצוא להם תקנהישייר פחות הנכרי והנכריאינו מצווה על כך אףימ
ה לא
תבוית פת ולעצולנברי במתנה %הזר הרי זה ראה הטונז בס" שס"ה דשם מטרש דאסור ליתן
ב ולמ-ל לבוא לטעםחוץ לתחום ובחר
נתון לך במצנח ותחזורלי אחה"פ ואז מההב חוץיעירו
מנכרייהחזיר לווהרי מדברי המג"שסי' תקני חסר ר"מ דשםליכא רוותםהרייש לחוש למ"ג
ןלנכרי על דמוציא חוץ לעירובוזההוי במקום רואון ממשו
משמעלהדיף דדזקאמכח דאסוריית
ן יאמר דהיוראל נתן לויפן
תנאיחיהאנןאיאכלטהנכרי אבל אם ה" מוהר והרואה שיש בויי
א הף כמ"ש הפו"ב
ייתן לו  ?,1לא הוי חהשינן שיעבור הנכרי יהוציא לצרכווגזרהיגורהי
ויעמלנו רקכיון דאסור ליתן לו ע"ת רק סתם בסי' וכ"חועיין בטו" 1דמוכח מסוףדבריו דלח
אתח"ארבןשיאכלסהנכריוא-כ אפיאמרותחזור נהגו להקל רק באכילה ושתף לצורך
י
דיח
שראי
יס
נם* מדשא מחיב הנכרי להחזיר לו וכל דבר מצוה אבל לצורך נכרי אסור נ
ין
ל8ע
ושמחויב להחשדלולאהיסמינןשיאכלנו בפרסכיק בסרהסי' הט"וס.ק ה' דאףדמתיר חוץלעירוב
דקףקר חששזחהוי בדרבנן והנה ההג"אכ' בסף מ"מ אוסר אם מוציאו חוץ
ר"מלהההבויםא דמבורכיח דמאי
חטמו
אם-ת דב)טפר ותחזור מותר מדינא השיט אסור דנם בזהוהיך מ-ע נם
לרה"ר ולאידעכן למה האח
רק מכח הומו דהמץ ונהי שהח"י השיגעליו ס"רמ"ושמתירבי-
תיבחבורי ואיםכיון דמדינא מותר ראי' מועטת שמסיק שם החו"ז דבכלענין חסור
כבר ישבתי זה
יה"ר ותחזור9יואין הכונה מכח דבאחזורחין אפ" לכרמלית וכ-כ המג-א שםלהדיא ואיתהרי
4ו4י-ם מההבובהזיר 19כיישבזה חרגלהחזיר יש איסור ברור8ןשסטרא חוץיעירוב נם במנ"*
ואם לא סי' רמז ס"ק כתב ואע-ג לרדידן לצל רקח
לו  )8רק באומר ע"מ להחזיר הףתנאי
וכף דרבנן וכ"מ בגמרא
ם התנאו בטלה מתנה למפרע לכך ישיחוש מ-מ  11DWדהא
יקיי
יצאכת"יבידעכו"ם מעולם
ימ
נ
שלאומ
קיתבטללמפרעהעבורבב"י אבל באומר ותחזור דאמרי זלר-י תח
נאי דפהיהכ מדינאלהחזיר מים אם לאיחזור לא שמא יוליכנו בשבת משמע ראפ" מעצמו אסור
עכ"פמחיב ומ' והרי משמע להדיא דאף במעצמויש לח91
בטלה למפרע ובזה מותרמדינא
ביי
ישינןשיעבור חוז יתחום והיית בע"כ מכח מזע א"כ מוכה
הלהדסלהחדיר לו החמזובזה לא
אח

גמייכריקא

יו

י*

שאכלנו

אסור היית רק דאףחוץלתחוםיש חשש מ"עוהיינו דמה דאמרף
דמכה חוטט דחמץ

יא

חשש מהע אבל במהשהנכרימוליך מפקום למקום
יש השש שיוליכנו למקום שיהיו רואים מיהו
מהתם יש לדהות דהתםניכר קשוא כתב ישראל
ויש חשש רואין אבל כאןחוץיאותוהעירמנין
ידעו שהוא של ישראל שנחן לומיהו בטונזסי*

הכשיעורתרי
שלם דעובר עליו בב ממש גם הף בסה רמ"ד רחוץ לתחום ליבא חשש מ-ע היינו
"ימכשיעור דאין בבנין רבונה במקום אחד אם שםאיןרואיןליכא
בכרת לבך החמירובו אךבפחות

בו לאו רק איסור בעלמא ולדעת כמה פוסקים
אחרונים אינו עובר כלל בב"י בח"ש מן התורה
א"כ עוינך בזה חומרא דחמץ ומותר 5מר לו
הכהזורלי וכדאי הםהפח"קים דצ"ל דאין עוברץ
גלל בב"י במ"ש לסמוךעליהם כה"ג לומר ותחזור
שחזור לו הנכרי הפריש מעט מן הפחות מכוית תמ"ו הנ"ל מפורש דאסור סכהואץ לתחוםוהיינו

ילין

כיון

התתגס ת(וי' גחורס (נך תיחר פ'7ג 6לעס ( 6גתן הפסס פכח
ש 0ור 6תתש סמנים גקעתו כיון
ן"סטכו"ס תחויכ (מחזיר ג(( זכסיכ ד6ף כלותר ותחבר חייכ (סח,יר וסייגו 5כח מכילות גת"ס י)רטנ*6
דש
ן סתתגס 3ס(ס (חסרפ ותוכה גת"פ(עי!:
וסר"6סגיבנות נכי ח(י,ס רקימי
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האלף
2יתיכל מה שאסח חז"ל וכףאפי' בח"ח אסור מודים זאינזיישה ולמעט במלוטואעדיף .ועהצ

רק מה דחוץ לתחום מותר היינו דבמקום דיש לי דכיון דהוי ביזמם עם הבצלים והנה בביצים
"ושדשייך רואים אסרואפי' בח"ח אבל במקום ודאי לאשייך ניבולכיון דלא ההנידושי קרקע
דיאשייךרואים כלל לאאסרו ומיושבקו' הסנ"צ כמ"ש הח"ה ובש"עסי' שכ"א ובמגלחסעיףיריר
ס" רמ"גוא"בתיגחהיכי דליכא כללרואים אגל ואף להסוברים שם דבבשרשייךלישה דההנדתי
אםיש רואים רק דלאידעו דישראלנתן לוהיין קרקע מ"מ גיציםדהוינדוליגדתיןודאו אץבו
זו :גרע מחדריחדרים ולאסיוגרגנן בתקנתן לישהוא-כ אףהסוברים דאףמידידלאו ברניבש
היינו
לש
יאסרו מחשש רואים לכן ידעתי הדגר פשוט שי.
ךגאיבחושלני' למרעקשימוכחואנחעששבהי'בדרמיומןבדוה
יאסורוכן נזהרים מאדכלמוכרי משקההיראים אותו
ויואףכ
ל
שלאליחן שום דברלנכריהצץלעירוב מכ"שחוו אחשב" לאשייך רק אם עושה דברזהיבדו אז
יתהום כן זכורני ביידותי שה" הדבר פשוט  1pmדאחשב" לזה אבל אם ה"ב' דברים יחד
לאשייך אחשג" דמאן אמר דכוונתויז
ה דלמא
לאיסורבעיני העולםוהדין עמהם:
שאלתו ימ
ה ניהגיו יהיתר לזה ואףראין ראי לדבר סמךידבר חף מטיש
שי'
לר"ש כישימלקות פשט
לחתוךבציים דק דק רבינו יקיר דאף
י
"
ס
ד
נסיהן בהם שומןכדישיוכל למלוח ואח"כ גובלין ע"י תערובות סודה 61ירשוכן האחרונים לעיקר
אותו עם השומן וכמה אנשים אשר חותכים טעמו דר'ש מכה אחשבףוע"יתערובות9א שחך
אותו דק דקעם ביצים עד שנעשה כעץ עיסה אתשבמועיין בביש ttpnRס" ל"אדאףאם eanb
י ש"פהייט אםעכ"פ ששפ באתה
אבל
עבה הרי דעת הפמ* 3סף שכ"א ס"ק "ב דלש ידיד
הוי לאו דוקאבמים אלא אפ" בדבש או בשומן אםאינו שוה בשום בקום לא מ"מ הדיד* שוה
אווזוהתוספתאהובאבאג"אס"שילט דבדבש הה א"כ ה"נ אף אם הוי הטעם פכח אחשבמ פץמ
ישבמיסביר* דבר
והפמ"גהוסיףאףבשומן אווורק שהות כתב היינו רק בנ"קכיון
ביון שהות קרוש לכ"עאייו נחשב לש רקע"י גיבול הוא לכך בכלדעדכבתריהבא 8ן הקרקעשייך
גיבב אףלהסובריםדחייבבנתינתמים מידבזה בי'לישה תםכיוןדעכ"פ חק-קע שזה בא פשט
שהוא קרושבעינןגיבולועכ"פבגיבחהוי לישה שייך ב" לישה אבלבאין נ"ך אז מהניבי'
ודשםהאחרוניםכדעתהראב"דדאףבמהדיאובר אהשבי' ולכרעאיןבולישה ראשואףדיש בו גם
גיגול הוא שייך לישה :תשובה.מ.ש הסמ"ג נ"ך מ"מ לא שייך אחשב" דמאןיימר דדטצ
ה"ה שומן אווזאינו מוכרח וי"ל דדוקא במשקה על הבצליםדלמא עלהביצים לכךבזה לכ"ע אץ
ך לישה ומשקה לא נקרא רק מז' משקים בו חשש לישה וממ"כ אם הה 11ביצים שיךבו
חייי
ולא שומן אווז וכדמוכח בסה קנ"ח לענין נט-י טעם הניל ואםהויבלי בקנםאיןדרך לחתכו דק
דשומן אווז הוי משקה הה"נילישה הה דק ולאשייך בו לישה ומנהגן של ישראל חורה
כמפענ"ד ברור ונכון2
יאוחשייך לישה
"ן
ופ
כן ואף אם נאמר דגם בשז
שאלה אםלחים בשבת vy
םף
ו
א
ל
ד
ם
י
ר
ב
ו
ס
רק לה
ט"מ נראה רזה
י
ד
י
ס
ד
י
י
כ
ס
ק"מ*
מים חמיםיהטיללמקוה:
בר ניבול נמישיייהך"בי' גיבול א"כחזינן דלאו י
גהרדין תורה אזליכן רק בתרמעשיו לפי מה תשובה.היא איסור גפורוחיית שבתבפרהסיא
שעושה עתה א"כה"ני-ל בשומן אווזנהי דאינו כי ידוע דאפ" במקום חיוב מצוה דאורייתא
טשקה סה"ת מ"מ כיון דעתה מגבלו בכך נחשב וחובת היום העמידו חז"ל דבריהם במקום מצוה
גיבול אגל להסוברים דבעינן דוקא מידי דבר כמ"ש בפ"ט דפטחים ובמשנה פיד דר"ח שופר
ניבול הוא ובלא"ה לא יחשב גיבול וא"כ ה"נ של ר"ה אין מפקחין עליו וכף ולא מה שהוא
במשקה אםאינומזי"ן משקיטאיןבו גיבול :א"כ משום שבות הרי אפ" יו"ט דקיל אין מחללין
נהי דמחמירין כדעת הראב"ד דאף במידי דלאו אותו אפי' בשבות בשביל חובת היום מב"ש
ן יומא (דף ל"ד
ברניבו חי.ב מ"מ י"ל תרי ממרא לא מחמריכן בשביל טבילה בשבת לדידןועיי
בזה וגס
יי"להיינו אם עכ"פ הוי חד בר גיבול ע"ב)גביוהלאמצרף דמשמעלהדיאראפ"בדרבנן
דהיינו המים אבל אם שניהםלאי בר גיבולי"ל לא הי'מתירין אף במקדש רק מטעםדאין שבות

יא

יל"י.
כ

מיש

יש

יא

יא

ולמקדש
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במקדש לגרסת התזס'ויראיי טכח דאינו מכוין
אפ" איסור דרבנן ליכא הא אם הי' בו איסור
דרבנןאושבותבמקדשאפי'ביוה"כ ה"מתירין
אפי' להטיל עששיתדייכאהייול שבת בפרהסיא
ומכ 11-לחלל שבתבפרהסיא לההםע"ינכרי לכך
איסור ברור וידעת כמה מחלל שבת בפרהסיא
אפ" בדרבנן נקרא מומרועי"בשיורי טהרה בס"
ריא הוכחתי מירושלמי יומא טעם אחר דאסור
להטילחמיןלמקיהביו"טושבתאפ"הותמומע"ש.
ן מים צוננות בעש"ק סמוך
ומה ששאי אםיית
ך היורה ויתחמם כל הלילה ובבוקר
יחשכהיתו
שופכין אותם יתוך המקוה לתממה .הוא איסור
גמור וחס להזכיר מלעשות כן:

יא

חמין ימקוה
סי'קמ"א .שאלתו י"טיי
בשבת חסיהזכיר
היעשות כןומכ"שלהחם חמין ע"יעכו"ם בשבת
דאסור ולא יעשהכן בישראלואינודומהיהסקת
ביתהחורף דשם האונס באממילא מן הומןאבי

לף שלמה

ונשאר רק העשהואינו מומרעבור כך ובאבח
יש לעיין אם לא יהי' נחשב מה"בויהי' המילה
ן בנוב"ק ובחידושנו .גם מ"ש די"ל
סמולהעיי
תרי ותרי הוי ספקא דרבנן ומן התורה אוקי
אחזקה וי"ל השתא הוא דנולד בלילה דאוקמא

בחזקת מעוברתיפה אמר ובסת"ם הל' תפילין
הארכתיבכיוצאבזה בקטן שספקאימתי'noYSבר
מצוה .ומ"ש רו"מ דמצא סבראלהיפך בס' שלום
ירושלים שכתב דאוקי יום אחזקתי' הספר לא
ראיתי אך בודאי הואסיירי שה" ספק עלהיים
ה אבל כאן אין הספק
אם הוי יום אוייל
היום דהכל מודים דבד' ומחצההויעדיין בה-ש
ובה' ומחצההוי ודאי לילה ואין המסק רק
הלידה אם נולד בדי ומחצהאו בה' ומחצה ומה
ענין חזקת היום לכאן לכך ודאי ראוייאיקמי
בחזקת מעוברת והשתא הוא דילדה .ואם הוציא
ראשו בה"ש אםהויכילודבארתי בק"מ בהקדמה
כעזה"י .ובאמתאני מסיפקבדין הנ"לאי נימא
דמילה שלא בזמנה פסולה בשבת מכח מה"באו
אםאירע כן שנולד הולד במוצ"ש דקצתאומרים
שנולד בשבת וקצתאומריםדנויד
י
כשכברהה"יל'יחדו
תו
וזהשאומרשנויד בשבתמלו בשבת ואם
הוי מילה של"בופסילה לקצת פוסקים הנה
וידהמוהל אין לודין מומרכיון דאומרברי
חי
בה
נ
לי אך מה נעשה לנער היולד שצריך לחקור על
עצמו אם מילתו כשרה הרי הוא א-י אם נמול
כדישאי לא ומהמהני לוברילי של המוהלכיון
יתריותרי ויש לחוש אם מילתו כשרהאו
דהי
ובפרט אס אירעכן במוצ"ש הוי חוקהיהיפוך
וצ"ע.ובדין גופו דתרי ות ונשאת
דנולד
תצאריי9יעיק
יה ואומרת ברילי שלא
וי
חד
בע
לאחדמ
דתינח הםעצמן אכלהויך הנולדהרי הואאינו
יודע מי אומר אמת ובפרט זה שבא לישאנה
וכיוטה אולי הוי ממזר וממזרת מיהו כיון
דאיסור ממזר וממזרת באיסורנשואין תלת וכאן
כיון דהנשואין הףבהי
אםתראיןבו חששימסממזזרךאבי
כאן במיינו צ"ע הגמזייכו
יוהרי וצ"ע:
אמירת המוהלכיוןדידידיההויתרי
בaw
ס '.מס-נ .שאלחובמקים שאיזעייי
סותר ליתן חומשים
וסידורלקטן שלא הגיעלחינוך לטלטלו לבה"כ:

עי
עי

לטבולנצונן הוא מביא עליו האונס והוא חומרא
קולא והקולא הוי יותר מן החומרא
ראתי
דלעשות מלאכהע"י עכו"ם אסור מדינא דגמרא
~טבילתקריהוי רק חומרא בעלמאומדינא מותר
למחר
סבילהוגםיכול
ילמוד
יההתעפולני
ו
ה ביום קר וכמ"ש בשם
ע
ו
נ
או למ
י
ר
א
ה
"י
י
ז"
דעתהכן בחורף חסיהזכיר מלחלל שבתע
חמין במקוה אסור
עכו.ם גם ביא"ה
בשבת כנ"ל:
ק"ן
פתטית שבת
קבו'ב *:ש%בויקיצרתש
ירים שכבר הי'
למ
יו
נא
ח 95שעה ומחצה המורה שעותואזודאיהוי
וקצת אומרים שה" רק ד' שעות ומחצה
והי'בה"ש ועמד אחדמןהאנשיםשאומריםדודאי
הוי לילהומיו נשבת וקצתצועקין שהוא כימר
שבת וכף .הנה איןעליודין מומרויפה
עיליי
תו מסוגיא דתרי ותרי ונשאת לאחדמעדיה
לא
ר
ובאומרת ברי ליובלא"האינו מומר דקסברמצוה
קעביד כמו קוברי המת ביו.ט א' וכמ"ש בחו"מ
סי' ל"ד כן ה"ה ועוד דיש דעות
תוך
מ'
ני
דה
שמונה כ9ר ובפרטכאן לפ"ר האומרש
ויבה"ש
ואאכ הוי חששיום א"כ כברהוי שבת אחרזמנו
ה רקדהוימילה שלא בזמנה
וא-כ עשהמצותמיי
מ"מ תשובה .הנה מה שתמה רו"מ על הפמ"ג בהל'
תהידאינו דוחה שבת דשבתהוי עשה
"ידשבת שבת ס" 9מ" 1שמתרץ דגרי הטו"ז דיכך מוהרי
לת
ו"
א"כ העתהדמילה שחה ל
 04עברומי
מכח
6

יידי

ביי

יכך

יהטיי

עי

יירה

יטבי

ייי

יא

י-י

עי
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מכח דהף שבות דשבותומותר במקום מצוה ורףפ שזטריהסיך הסמבירין נאם מראשם מפחדם אפ
תמה הרי הטו"ב בעצמוכ' בסי' שח"ז דלהאכיל מותריעשות כן בשבת כיון דאין שם עירוב
לקטן בידים הויאיסור תורה הנה זה לק"מדמה יש חשש דלמא אתי להעביר ד"א ברה"ר ואף
ו רה"ר
שמתיר הסו"זע"יקמן אין הכונהליחןלובידים דאין לנו רה"ר הרי יש דעות דישינ
רק לוסר להקטן שימול זה תה וישא לבה"כ וכו' הנה בזה אין צריכין להחמירכי המחבר
ודוקא בידים אין ליתן לו אבל לזמר שיטול סתם בפשיטות בסף ש"נ סעיף ד"ח שנהנו
ל מטעם זה לצאת בזמנינו וכף ומכ"41
מעצמו הף רק דרבנן כמו
והנה בנכרי יסק
גופו לכאורה קשה איך הויבשנכברוית דשבותהרי ביחרמלקידהוימילידשמיא וגדולה עגרהישמת
שמותר להם להקל בזה !
אמרינן בפ"ק דחילין כיון דאמר עשי לכי
אם מוהר לישא קטן
משלכי כמאן דעירבבידיםדמי א"כ מוכח דהוי סי'
.
ו
"
מ
מ
נ
ואינו יכול לילך
האמירה כמעשה ממשואיךאמרינןדאמירהלנכרי י
הוי רק שבות דשב!ת אך א"שדבשייןסיירי ברגליויומר קדיש בשבת במקות דליכאסירוב
בישראלדהוי בר שליחותושלוחו כסותו ולכךהוי ניפענ"ד שמותראךלאמטעםהשואלכיוןדנשיאת
אסירהלחמותוכמאןדעירב הואבידיםאבלבנכרי תינוקהוימיאכהדאורייתא מהבכך דההכרמלית
דאינוברשליחותלאהוי אסירהכמעשהולכךהוי הריהוי רק שבות אחד ואסור אףבמקום מצוה
רק שבות דשבות וא"כ ה"הנמי בקטן דאינובר ולח הותרה רק ברמש ולא בשבתעימו רק ממנם
ר כיון דהוצאה זו הוי רק לוטר
שליחותהויהאמירהרקשבותדשבותושפירדברי אחר כ"9יחתי
ן לובידים קדיש הוי מלאכה שאשאג ולרוב הפוסקיפ
הטו*ז והפם"גוכן ישלנהוג שלאייה
רק דרבנןחמין במנ"א  tsoשח"ה 5כך
י נופהא)
:
ת
רקיומר לו שיקח בעצמו כן דע
יבהוי בכרמלית שבות דשבא וזח שפירמוהר
הו
ש
ישאת תינוק
כמי' קמ"ר* מה
לרמוי
במקום מצה ודב1
ב
או ס"ת במקוםשאיןעי
אם צהר השת
להיותמותרע"יויציאוהווניםיחדדב'שההציאי ם" מם אשר
שם צשץת
בטלית
פטירין .הנה נלפערד ט
העכם"אנבנקעשדהאישןלילחעשלוחתברכןו דהיינושניציציתטימיןוביציצימ
קופי במקום
ת
דהנה ב'שעושיןסיאכ
יאברהם
אל
מש
שא
ב חיבאת דברי הפמ"נמב
כמ"ש בפ"ק דב"מנבי שניםשהגביהומציאהאו שאיןעירו
ב'שגנבוומהדבשניםשהשיאופטוריןהיינומכח שכתבשאסורלצאת3ךכשןדאינויהואכה"גמצות
יהבגדואזהקשיתדמ"שממח
דאשלד"עכיוןדוהאינו וא"בהרי מכורש ציציתהוימשוייגב
שבת בטלית שישבו
בם"ב דקדושין דבד"שזכי"שלד"ע א"כ מה שכ' דקיי"ל דמותריצאת
יי
שהוציאו פטוריןהוי רקבדיני אדם בדיני ציצית אףדלייהיאוכ
ציציתחואכיוןדהוינף
לן
זמ
אוב
ידבדיני לנביבגדעכת"ד.איןואתימאדסברת הפרמשנ3ך
ן
שמיםחיביןוא"א אזזהעצהטובחכי
ך נתנו עצה אחרת שבדים הואדהיכידהואיבושהמיבוש כדרךיגיעהממש
שמים חייבין
יכמים מותר והש ט"
כשנין דמצד גוף הלבישה ה" מקיים ב" תצות
ש
ewnדחין ציציתרקדהמניעה מצד אחר מבחוץ דהשתא חף
9סימס"ה.לרוםיא.נ
דיםולימל"
ך ביארמלקיס לילה ולכך כיון דאיןהמניעה מנופו רק ממקום
ביד
,קאפפעל)תחתהכובעמדינאדמלכותאורקבבהכ"נ אחר מבחוץשפיר נחשבו הציציתגהיבגדכיון
הולכין ביארטלקי ובשבת דאין שם עירוב מכח דמצד עצם הלבישה מקייםבזה מצוה והמניעה
דהנכרים אין מניחיןיעשותעירוב ע4כלואוין מבחוץ רק שכח הזמן דהשתאהויציי
ה ובפרט
היארמלקי אףבחוץ אך כשרואים הולכין נגדם דדויהימה דאסרינןלילה לחו lm~olnnהית

יו

יה

וחיי

נתנאיתי

י ז.

שי

יו

י

ח) מחרי כתכי רציתי 5כ6ורס שכחס לסיסיך דהור סי' הירס סקסן  16פ"י נכרי סי' כררכגן ש"ט
ס ו" 6רסס ~ריתוי ירווטורססס h'P 6,ר.ס"ת
יסכות מין נותר י"6כ ת"נ סיכי6ו כס"ת ס5יי
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21פרס לעניןתפשיט הבגד ושיוודאי רק תגוף
הסגד תליא מלתא וכיון דמצד גוף הלבישהיש כיוןדלא פקחםבזהמצהר
כאןקיום מצוה לכך מותר לצאת בו אבל אם עצמו הף כהלכתה אף דהלבישח אינה כהלכהא
דאוהויחסרון בגופושהטייתאינו פטורטרהומזהאיןרא" כ"כוי-ל דקמ*לרבותא
הטלית
ידרךמלבוש עתה ולא שחך בלבישה להיפוך דאםנוףהציציתכהלכתןרקדהיבישה
קו
מי
יבושעל
ופכ
כזו קיום מצות ציצית אוכיון דהחסרון בנוף הה כהלכתאפשיטאדחייב מכח ממ"נ דנה הבנד
הוי נח רק משה כן הוי כוונת לאהוי כיון דאינומיובשכדין ובטליןנמי לא
הימישה
בנד כיוןדעשויין כתקנן והרי אפשר
המרס"ב .אך טףדבריו לאנהיריןלי דחנהכמו בטלי
דאיתאכה"גבאו"חס"כ"ג דישנוהניןכשהולכין יפושטו ולהלבישוכדיגואך באםנוףהטליהאינו
יבה"כ לקשור שני הציצית זה לזה ולאהועילו טצוייץ כהלכתו א"כ הוי ס"דנהי דלאהוי סי
כיום בתקנתן דממ"נ אם נתבטלו הציצית א"כ הבנדליתבטלולגביהבגדלכךקמ"ל דגםלאבסלי
ססולין אח"כ מכת תולמ"ה ואם לא נתבסלוא"כ כיוןדדותו להשלימווחייבעליו אךישלהביא
שלובשיםבציציתיעו"שגן ישלהקשותכאן ממ"נ ראה לזה ממ"ש במס' שבת דף ג"חע.א בחותם
אם נאמר דבקפול זה שמקפל הסלית נתבסלו שבכסותו אמאי לא דלמאמיפסקותירתת ומקפל
הציצית א-כ יופסלולעוים.מכח תולשיהוזהלא ל? ומחית לי' אכתפי' כדרביצחק בריוסף אמר
גימענו מעולם שיופסלו הציציתבכה"רצית דלף ר-י דאר"י בר יוסף אמר ריי היוצא בסלית
נפסלו בקפול זה בע"כ דאנודניןאף שלח פשסו מקופלת ומונחת עלכתפיו בשבתחייב חטאת
כעתכיון דאפשד לפשטו אין זה מחוסר מעשה וכף וקשה לי מנ"ל להש"ס דהיובו הף מכהגוף
בנו 18והוי כאלו הופשטוא"ב מהית לאיחשבו הטלית ולכך גם בעבדחייבדלמא לעוימעלגוף
לנה הבגד רק למשוי וממ"נאםהוימשוייפסלו הטליתפטור דההדרךלאייהבכךובפרטלפמ"ש
יעולם מכח תולמ"ה ואם לא נפסלו למהיהמ לקמן דףקריזגברייתא דדרכן של סוהריכסות
אסוריצאת כה"ג בשבת ועוד תמוה על דבריו ורטניןבכךוא"כי"לכיוןדלדידהודרכןבכךהוי
טלשון תשובת הרשב"אשהגיא הב"זבסעיף למעד לכל אדםדרך לבישהופטוריןרק מהדמחייב שם
סיענוששהר הרשב"אסיירימטליתות
סרקי"
רןיוחנןובברייתאהיינו מכחהציציתדיילדמייני
יכדיליובשםבבהכ"נ ומשמע בטייפ שיש בו ציצית ובזהכית רטונה לו על
טצוה שנושא אוחם
יהדיא שםדמיירימטייחות שלמצוהובע"כמיירי כתפו איןכאןקיום מצותציציתולכך נהי דמצד
בענין דה?בישה הוייבישהלעניןציצית ראם טף הטלית פטורדבזה בתרדרךבני אדםאזלינן
חף דרךמיבוששיוצאבוידיציציתפשיטא דכ"ש וכיון דדרכןבכך לפעמיםהוי דרך מלבושופטור
והא דרךמיבושלענין שבת ולאהי' מקום לספק אבללעניןחיובקיוםציצית דבזה לאו בתר דעת
בוכיל ובע"כ מיירי בענין דהלבישה לא הת אדם תליא רק בתרדין תורה וכיוןדיאקיים
לבישה ממשיגביציציתומיפ"כ התיר שםיצאת בזה מצוהלכךהויהציציתימשויכיוןדאינונוי
מכה דדרכן ה" בכך וקשהנהי דמצדנוףהטלית ביתוחייבעלהציציתוא"כתינחר'החנןוברייתא
אבל בעבד דלא שייך ב" מצות ציצית דהף
הוי משחכיון דדרכן בכך אכתי הוי משוי
ציציתכיוןדאינו מקיים בלבישהזו מצות מעשהדג ועבדים פטורין וא"כ הולך הוא בלא
מכח ה
ציציתא"כחייב מכחהציציתובע"כ דמכחהציצית ציצית ולכךי"לראיןלחוש לרלמא מפסיקומקפיל
נחשב משוי כמ"ש .והנה מן הש"ס דמס' לי' עלכגסודאכתייפטורדהוי דרךמלבושומנ-ל
שבת דףקייט ע"ב גמה דקאמר רב הונא אמר לחייב בזה חטאתולכךמוכחמזהלהדיאראיןחיוב
רב היוצא בטליתשאינהמצוייצת כהלכתה בשבת בזה על הציצית דתמיד הםנוי לבגדולכךהנני
תחב חטאת והנה מזה נמי יש להוכיח דאםיצא מסכים עמךלדינא דלא כהפ"מ אך לאמטעמך:
בטליתמקופלת פטור אף על הציצית דאל"כ קשה סי' ממ"ח .שאלתו בנדיו הכפרים אם
יכולין לבוא לעיר
ביצא בטלית שאינה מצויצת כהלכתה
ימה
י רבאא טפי דאפילו אס יצא בטלית בשבת דהם באמת מחוץ לתח61אך ע"יבתינכרים
"ן
מנ
קי
לאשסע
שהיא כהלכתה רק דהלבישהאינהכהיכתהדחייב דהוי בתוך ע' אמההוי תוך התחום אך בכפרים
דהח2
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ה שטייה שתו מים צוננים סמוך להשכה
יבמ
בעש"ק לתוך היורה ויתחמם כל הלילה
ובבוקר שופכין אותו לתוך המקוהיחמטה
י
אע
דק
ות
איסור גמור הוא וחס להזכיר מלעשותכןויש
הדבר(ועיין לעיל תשובה קכ"ט:

צבתי נכריםיש גנותאשרי הבתים כלגנהמהזיק
יוהר ממאה אמה וחושש אולי הזרעים מבטלין
 .הנהעיניו שפיר חוו דמהענין
שעיבור אויא
עיבוריעיחבדבעירובדבעינןשיה"נחשבכרה'י
בזההזרעים מבטליןהעירוב דלאנחשברה"יאבל
בפיו הטעליגיאף
בעיבור לעיר דלא בעינןשיהי' כולו כרה"ירק שי'
.
ג
"
מ
אשר
אם מהני יסמוך עלץ
שלאיחשב דרךפנויגםע"י זרעיםלאנחשב פנה
08הזרעים סמוכיםלבתים ותדע דבעירובהנכרי במקום עירוב הגה בסוף ספר טוב טעם ודעת
אימר ובעיבור לעיר גםבתי נכרים מהני ולבך ובנ 1-ח"ג בקו'יו"ד כתבתי דמותר לסמוךעליו
5עהדדירתנכרי מבטלהעירוב גםזרעיםמבטלים במקום עירוב גלי השש ופקפוק וכגר נהגו כך
שעירובאף דהוי טעמים שוניםאבלבעיבורלעיר
במקומנו ובכמה מקומות:
דמהניבתי נכרים לאגריעי זרעים מבתי נכרים *סי'מנ"א.הנה בנדיו המ"ג לעירות בעיר
ונם מה דממך ר"מ על דעת הרא"ש דמספקא
טרנסאל כבר השבתי שהוא
ק 4-בחצרורחבה שאחור" מבטליןהדירהא"כנהי כשר ואיןקפידא מה דהף עוד ביני וביניעוד
י""9ל להחסיר מ"מ בעיבורלעיר ראוילהקלגם עמודים דסלק אותם כמי שאינו וגם בפתחים
בזהיפה אמר:
ממש יש פשפשים קטנים המתחילים באמצע
(דבשכן שנסתפק אם בין ג' הכפרים הה רחוק הסתת חמקר קפידת התב"ש הוי שגמר הפתח
יותר מקמא רק דכית אחד עומדכנגדן מכאן ומכאןיהיו הלחיים אצל הכחיים אך מה
משם נשדי הך ביתלבין ב' הכפרים יה" פחות דבאסצע יש עוד עמודים ונראה עוד בפתחים
ששבעים אמה לכלכפרמן הגית מה געשהנראה שהםר-גגה אין בזה חשש ימ"ש בשם המנ"ב פ"
שחילוק כך ראםהוי ב'כטחים דהוי ישוב ממש
סלק כ"א דשם אם יטעו דהלחיים מונה
8ז 8ף בית אחד נגרר אחריהם דשדינן הטפל מן הצד אין כאן עירוב כלל אבל כאן כשן
בושרהעיקרוהויכאלוהבית עומד באמצע ונפרר דבאמת הצוה-פ בתחלתו ובסופו הוי סמוך
4חרהכפרים ומ"ש בהגהת רמ"אסי' שצ-זסעיף לבתים מה בכך שיאמרו דגם העמודים שבאמצע
דדביהיחידיאיןכהרניןלו שבעים אמההייה הוי פתחים לו יהא כן כיון דיש פחח הגדת
08אינו מוטלבין ב' ישובים ממש אבל אםהוי המטוך להכתים ומה שהוא באלכסון אין זה
ביןב'ישוביםאזנגררבית אחדאחריהםומטיפין קפידא דגם כמה בתים מצינו דהפתח הוי
אותו לאמצע ומה ינקט הש"ס ופוסקים מ באלכסון תם אינו דומה לנדון של המנ"א כלל
סתרים היינו דבג' כפרים אז אף דהכפרהעומד דהצוה"פ מן הצד מדינא דגסרא פסול משא-כ
י בחומרא של התב"ש יש חולקיןעליו ואם אעפץ
5ן הצדהוי גדול מן ב' הכפרים מ-מ אםהו
 04הם כפרית מטילין גם הכפר הגדול אחריהם ראוי לחוש לדבריו אבל לגזור עוד גורות
אבל בבקריחיד אםהוי רק ב'בתיםאיןמטילין בזה לחוש לחשים טעות ודאי אינו ובפרס
אותו לאמצע כיון דשוין הם לו אבל אם הם בט"ג הכל יודעים שאינו כלה באמצע רק
כפרים והוא רק בית אז מטילין אותו לאמצע מושך והולך א"כ יבא ויראה מה יהא בסופו
דהטפל נגרראחר העיקר וסמך לוה ממ"ש באו"ם ויראה שמא סמוך לבתים לכך אל תצדק
הרבה בזה:
בדין ש"ץ בגדשהוציבורבקסדה אולהיפוךוהבן
כנלפענ"דיהקל גזה בדרבנן ולדבר מצוה :סי'מנ"ב .שאלתו בציה"פ
שסומכים
רקע
על קנהבה
י "חד
"ב שבכחול
*כמי,כממ"מ.שא'בנדוז
לטלטלמהעולאסהפיימ
יני
צו
"א או גנה הבולטין למעלה ולסטה אין ניכר כיון
8פריספי .הנחיפה הורה בזה כטבואר בהל' שמכוסה גקגים של השתי רק מעט נראהמבין
כלרובין סי' שמ"ו ובט"ז שם ובט"ז סי' שס"ד הקנים וערער ע"ז מצד  '3טעמים חדא דאינו
בן
נשםכי בסה"ת כתבתי להקלביה אך עכ"פיפה נראה ימסה דהרי עומד ברה"י ול* מהני
כמ"ש במק"חבתיקוןעירוגין ג' דהריכה"ג דלא
הורה כדעת הש"ע:
הועמד
9
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הוספד לשםלחיבעינן טפחהכתרד.לכאורה נ"ל העירובין כל ע"ש מטוך לבה"ש במקוםויין חשש
כדבריו מטעמים שלו ומה דקשה על המל"ח קיקול מן הנכרים .והנה בזה עכ"פ לא ירגישר
בטעם שכתב דביתא כמאן דמייא דמי ישבתי הנכרים בזה עד שחשכה ואז אף אם יקלקלו
במנ"א אךאחרישובי נחמתיכייש לצדדזכות אח"כ בשבתמותרין לטלטל בשבת כיון שהותרה
להנוהגים היתר בזהכי המנ"א כתב בס"שמ"ג הותרה כמ"ש בתשובהישדהלבןוהוכחתילדינא
'8ק כשח דבעינן דוקא קנה מזה וקנה מזהואין כן ובפרטדכאןישעודצדדים להקל כמ"ש לקמן
דיבבאייהמבוי דאל"כ למ"ל קורה טפח עישש .ואם לא יוכלו לעשותהנה על הנהרבמקום שיש
והנה מה דהקשה מסוכה דשםמצטרפיןלהכותיים עומקי"סיכוליןלסמוך על החולקים על הטו"ב
ל רק בתשובת כנאודעימ" תברכתבנובאריכותובמקום
לצוה"פ י"מ דגבי סוכה דל"ב היכרכי
השום מחיצה לכךדי בכלענין אבללהיתר שבת שאינו עמוק י"ס ראה לעשות עכ"פ לחי אחד
דנהי דהה לחי משום מחיצה מ"מ הכירא קצת במקום שיש פרצה פחות מ"ט בהרובלחי לבדו
כמ"ש המג"א בסעיף "ב סמי ולכך אם יעמדואיזה קנה קטן רק שיה" גבוהי.ט
צמיבעינן
כיוןדגעינןגם היכרא ממילאבכותלהמבויליכא לאירגישובזהנכרים שהואלסוכתןואז ע"ילחי
היברא .ומה שהקשה הממאדלמ"י בקורה טפח מותר ממ"כ אם נדון כחצר לא בעי תקוןכיל
י בפרצה טחחז מעשר ואםכמבוידי בלחיוכמ"ש
לספוק ל" דהוי צוה"פ
"ל דודאי אם כותי
י שוהיצוהרו באסת בספר החיים ובזה אולי יעמדו העירובין על
ית
המבוי בולפין לרוחב הכו
בעינןטפחודי בכ"טמכח צוה*פ אך אםאין טקצת שבת ו
יאםאהידאזהאוהלעיצהיהעימעדווצההללחהיםין:בכי
הטבתהםנמעשוכמץדץובלורלוטהץבלרוחבהוכהוצתייהשהן סף פרצהי
כותלי
.השאלתו בעייוביז ד"9ייצג
לצוה"פ רק
ד
ד
ק
המבוי
י
ו
ה
אחדמהעיריוצאאירר
י לכך
לרתוק הטבת בזהודאי ל8נדע משוםיח
בעינן בקודה 6פחח"ב.ולכך ה"נ אםקצהכותיי במדרוןדהיינו שדרך הרבים הולך ומשפע עץ
שעולהבשניצידי הדרך הרגבוה המתלקטננחתו
חגנה בעטיןירוטבשוה לצוהאפ יש לסמוך

יא

יחי

עי

קצההכותיים תאב כו51ונהי דנבוא להחמיר
ידעת המנ"א דאף בזהבשינן לחי מכאן ולחי
מכאן מ"8הרי מוכחבסוכה דלאבעינ
ןזהכוןונהי
דכתבנודימוישאנידבעינןנםהיכרחכ שכ8,
בכה"נהויהצרכתלחירק טשום היכראובזהדי
אף אםבויטיפעלהואףאםהויברה"י דבולמא
חיכידבעינן משוםמחיצהבעינןשיה" למטה ולא
ברהייאבי כאן דמשום מהיצחדיברותייהמבוי
צ חנטה רק משום ויכר כעיקיח
י בפ"עדי
בלחי בזה כנ"ל דטנהג ישראל תורה ואם אינן
נגיאיםוכו' אבל אםאיןבולטיןירוחבשוה לס"ה
י
ודאי העירוב פסח מיהו אם אין קצהכותי
הגנה מהומים ממשרק יש רתח מיניהם והריוח

לזה נמי מותר יסמוך

הף פחות פ '3בין זה
עליהם משוח לחי דבנה איכא היברא וכמ"ש
בש"ס הובא במנ"א סק" 1ובש"סדףט"ו עה"ש

י
 .שאלתו ביסו שסביבותיו נהר
סי'מנ"נ

יגש מתוך רוחב ד"א דהוי כמחיצה כמ"ש בכסת
דוכתא וכף ועומד מצד
אחדועלמההדררךאחהדרעאוחמי
ד
ומצד הב 4עומדג"כ הר כזה
בדר הנקרא פלהט ההר השני עוטד בית
ע
יהולך הדרך והנוסעים בו
ום
ישראלובין ב' הערי
מהעיר חוצה תן  Dnbלעיר להעיר וכשנוסעים
מהעיר חוצה הולכים ויורדים כי הדרך ההרך
וכהשפע מתוךהעירהחוצהוכשנוסעיםמחוזלעיר
ןכי הדרךהויךומגב" מחון
יתעירהולכיןועויי
לשיר תוךהעיר עד שכשמגיע אל תוך העיר
איןעודהר כללמשניצידי הדרך מחמת שהדרך
הולך ומנב"עצמוכשהיך העיר ונסמאדבתוך
העיר שוה הדרך עם גובהההרים אשרישנם מתף
צדדים מבחוץ לעיר קצת והעירוב עומד מחון
ך ב' טריפ 0צף
ישיר קצת במקום שיש יהדר
הצדדים וב' הקנים של העירובעומדים על בץ
ההרים קנה אחד עומד אצל הבית של ההר ננתש
וקנה אחד עומד ההר הבי שמצד הב' מהדרך
אצל הפלצט ש %ההר וחוט טתוח
מאחרסדקהנההראוזי
חף
להברו כדינו ולא יאות עבדי

אי

אי

אך יש טקומות שאין
הגדודיםגבוהיםישםועשועירובוהנכריםפקלקלים
אותם הש הר רחוק מןהעירמקיף נאר אךיש
הרצות פחהזסחות מד"ס אםיש עצהלחתיר לחם כמחיצה א"כ הרי העמידו הקנין וצוה*פ
י פ8
יהטיל .הגה לדעתי י0ע1שו כך אפ אפשר יתקט המחיצה :תשובה.העירובהזהפסולהןיפ
*
~"blp

עי

עי
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שעומד השתא רחוק נ"ט מקצה ההר סמוך לדרך הוי כמאן ימריא אפ" בלי תקרה והוא דבר
הן אם יעמוד תוך ג"ט אפ" בשוה לצד ההר המסתבר ומלבד זה נראה דהדין נכון דבצוה"פ
הסמיך ממש יהדרך הוא פסולכיון דעומד על בעינן שיה" ניכר שהיא צו
י
למטהה"ופלאועמיהקנריצואםה"הפקנה
המחיצה וכל צוה"פ בעינן שיהי' הקנים בתורת אם הוי עשרה טפחים
ים
תזוזה למטהביו"ד טפחיםהסמוכים לקרקע שבני הוי למעלה מי*ט רקבעינןשיהי'ימטה קנה י"ס
אדם הולכין עלי יאו
פתחי שמאי ובתוך הגדר אינו ניכר כלל בחוץ דהוי למטה
וו"ומאםדאטו אהםמי
יש בור  p'apקנה לכךאינו צוה"פ ומ"ש רו"מ בשםס'ישויע"ק
ובה זה שכתב ר
עשרה ורוחב ד"ה תחת צוה"פ.ועומד הבורבין ב' דברי רו"מ נכונין ראין ראי' מן הטו"ז דכוונת
הקנים מי לא מהני צוה"פ העירוב הזה עכ"ל הטו"ו הוי דהקנה עומד בחוץ רק דהגג מפסיק
וחין לו דמיון כלל דהתם נהי דהבור הף עמוק בזה מהני תחיבת הגג אבל לא אםהקנים בפנים
יו"ד מ"מבני אדם אין הולכין תוך הבור רק בבית או בגדר ובזה ודאי ל"מ הן אמת דמ"ש
למעלה ומ"מהקנים עומדים למטה ביו"ד טםחים רו"מ בטעמואינו נכון דמה דבעינן שיה" ראוי
השוין לרגליבני אדם וזההוי דרך פתח אבל לקבל דלתהיינו מפאת עצמו אםאינוראוילדית
אםהקניםעומדיםימעלה מנ"ט מדרךשבני אדם ל"מ אבל אם מפאתעצמוראוייקבלדלה רק מצד
הולכין עלט ודאי הוי צוה"פ וגם לא מהני אחר מבחוץאינו ראוי לדלת זהאינו מעכב די"ל
מה שבתוךהעיר שוה הההר אנן בעינן שבמקוט רואין כאלוניטל הגדרוהויראוי לדלת רק הטעם
דהה הפתח שם בעינן שיהי' שוה הקניםימסה
כנ"ל והדין עמו לדינא בנה:
יתוך יאה הסמוכין לקרקעגם מקוםשרגיי ב"א שי'מנשו.ובכירת שגינה מפסיקבין rmt
הולכין עליו ובאם לאו המ פתחי שמאי ולכך י
' שמגדר זה לגדר זה אף
יה
יהר או רתוקים הוא שהגינה אמה גתסאתייםודאיאינוצוה"פ ומכיש
בין אםהקניםסמוכיןיסד
פסולואין תקנה רק שיעמידואותם למטה ממש אם בית מפסיק באמצע צוה"פ רזה איגו פתח
וחף אםחוששיןשהגבריםהםמקלקלין אותם בנה דפתחא כהאי עבדי אינשי ואנן כעין מתח
י בתשובה מכבר לקן בעינן ומכ"שבגינהכיון ראםהויבוביתסאתייפ
אגיד לו תרופה "6שאצי
קאנסטנטיןדאמרינןבזהכיוןדהותרההותרהואם הוי מבטלהמחיצהלגמרי א"כ מוכחדגילה גרועה
באותו שבת וא"ב מבית לכך נהי דאין בו בית סאתייםנהי דאינו
יתקלקל בשבת מותר
לש
ס"
לה
6מ.נ בשבת סמוך יב
טייכולין לראות אם מבטי המחיצה עכ"פ הפתח מבטלואין לודין
יתקנוואם יתקלקל אח"כ בשבת מותר פתח ולכך הן אם מפסיק בית הן גינה כל דבר
התקלקיבשתו שבת ואף אם ירצו לסמוךעלי המפסיק מבטל הפתח דאנן בעינן שיה" צוה"פ
בזהיעשו כך יהד העירוב הזה של עתהוי
ם כדעבדי אינשי וז"ל כדמוכח בש"ס וכדאמרינן
קישו עירוב אחר שיעמדו הקנים למסה כדינו שם דסתחא בקרן לא עבדי אינשי וכן כתבנו
ומכח השש קלקול מותר כךלפידעתיולפי דעהם בתשובהלענין אם הצוה"פ עומדבמיםוכן מבואר
בפמ"ג הל' עירובין:
יסמכו על השירוב שלהם מכבר:
אמוד סף
 .ובנידוו שהלחי יחד 1יג1
סדמניה . .ששיתיו
ז
"
נ
ק
.
י
מ
י
ע
"
נ
"
ל
צ
א
ה
נ
ה
ר
ד
ג
ה
אם
ל
ת
ו
כ
ה
ודאי
הדהי אחורי
שני
יוכמבואר n~aaוזה כמחשניםשנשאיתי הכתלים אינן סמוכין להלחיים ודאי לא מהני
לש5הכמל
ק"ת דמ"ש בטעמודביתאכמאן דמליאדמי וכמ"ש התב"ש ומ"ש הישיע"קאינו קושיא כמ"ש
על
אאטרינןביתאכמאן בספרהחיים שס"נ ואם הלחי עומד אצל
י
ד
הואתמוה דבש"ס מפורש
דסליא ד6י רק במקורה ובגדר אינו מקורה והלחי השניאינועומד אצל הכותל באמת הכותי
הסק"ח
והיפתי דדוקאיומ
ר דהר כמאן דמליא אפ" בתיקון עירובין מתיר אבל אני בעזה"י בסה"ח
6ן המחיצותבזה בעינןלהיות מקורה או בתבתי שאינוכן והדבר מסתבר כמ"ש דאגןכעין
שצד צירוף המחיצות עם התקרה אמרינן דהוי פתח בעינן ומי הוא שיעשה פתח ויניח אויר
כסאן ד6ליא אפי' ימעלהמן המחיצות אבל מה 6ה תועלת בהפתח אם הניח אויר דאפשר לצאת
יבתוךהמחיצותלהיות סלאעד קצההמחיצות
תבוא לכך ודאי ל"מ:
ידו

יא

יא

יא

יסיטל

בנרוי

ישעיה

ונידע
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הה אםהזי בתהלה פרוץכן אבל אם ה"

תהלה

פהביתולחי באמצע הרחוב מתוקנין בצ"ה והוא בא וקלקל לא טוב הורה מב'
 '3בצד בית שעי והחוט גמשר באלכסון טעמי.א'כיוןדנהגו שם להחמיר כרוב האחרונים

מזה לזה ודאי ועלגבי לחי האמצעי שברחוב .איך רשאי ישנות הרי אפי' דברים הסוחרים
נראה רזה מהני שפיר דהויכעין פתה רהב או ואחרים נהגו בו איסור אסור להתיר בפניהם
דהויכעין ב' פתחים זה בצדזה ובזהאין קפידא כמ"ש ביו"ד ס" רי"ד מכ"ש דבר דהוי איסור
מה דהוי הלחי האמצעי שלא כנגד הכותלכיון לפ"ר כמהאחרונים .ב'אני לאהתרתי רק בצירוף
דלאהוי פתוח אויר בצד השני רק הוי נמי היתר הטו"זהי' שה" תחלה פרוץ ל"בתקון אבל
פתה ובזה שפיר דומה כעין נעוץ ד' קונדסין בזה כיוןדהוי שםתקון צ"ה דנהשב כסתום והוא
בבקעה כנ-ל נכון לדינא:
קלקל אותם א"כנדוןכנפרץ אח"כ ובזה גםלדעתי
נמתקנ"פ .שאלתו יבאה ה" העירובין צריך תקון בהם לכך לא טוב הורהויחזרו הדבר
לכסות שה" לתקן כמקדם:
סביבהעירבכלפרצותי'
והרבביטלהעירובין אשר ה"מקום מצבם בפרצה
קים .שא' שעשי ישבת ציה פ ע
נכרי ואסר רו"מ לטלטל
הפחותה מעשר אמות והנה אםהי'כן בצד אחד
של העיר ה" אפשר לומה סמ"ג אס מבואות שלנו ואחד התירוסמך על הנשמת אדם שהתיר כיוצא
נחשבים בחצרותפרצה פחות מעשראינומזיק כלל בזה .לא טוב הורה דמ"ש לחלק דהתם ה" שם
ואם נחשבין כמבוי סגי בצד אחד בס"ה ובצד לחי מכבר ז"אדהרי כתב שם דהלחיעומד מאליו
השני תקון כל דהו וכן נשמע מדברי המנ"א ולא סמכו עליו מע"ש א"כ לא הועיל כלום רק
(והאריך רו"מ) ועוד דבק"ה נמצאים פרצותכאיו ע"י הלחי שהי' עומד בשבת הותר ולדידי ה"
הפחותים מעשר בששצדדי ההר בצדדרום ובצד נראה דבלא'האין רא" משם דלחי ב'8ע אינו
צפון גם בצד אחדדיש שם פרצות גדולות וה" מחיצהמן התורה רק מדרבנןולהיתר טלטולולכך
שם עירובין גם שט ביטל הרב מטעם שהחריץ מותראפילונעשהבכונהדנהידלהי משוםמחיצת
אשר הוא שםעמוק עשרה ורחב ד"ט הואבמקום החנו רק מדרבנן אבל סה"תאינומחיצה ובסוכה
עירוב הן אמת שהגאון ח"צ וכף אך הגשרים בעינן כהלכתןוג' טפח אבל כל שהואאינומחיצה
שעברו עליהםמצד ~ה לצד זהכתבוכולם כאחד מה"ת ולכך מאראף במזיד וגםאינו רק להיתר
דמבטלימחיצתאובעיתקוןע"גהגשריםוכו'וכאן טלטול הוי מחיצה ואם לאו אינו כלום א"כ אם
יש שם גשר יותר מי"ט בלי שום תקון נמצא נאסר לו לטלטל לאו כלום הוא ולא מידיעגיד
דבק"ה איש מתוקן כראויאפי' בצד אחד בצ"ה :ולאהוי מחיצה שוב אמרינן דמותר לטלטלולא
תשובה .גוף דין זה בספר החיים ס" שמ"ג אזליגן בתר איפכא ולחומראכיון דהוי דרבנן אבל
דבפחות מעשר לא בעי תקון ובעשר אמות די בצוה"פדהוי מה"תמחיצהודאידינוכדין המפורש
בלתי והסכיםעמדי בילדותי הגאון געלישויע"ק בש"ע ועל דעת הרשב"א לבדואין לסמוך להקל
ובק' טרנפאל אירע מעשה כזו והשבתי להיתר לכתחילה אך מצד אחר שגג רו"מ דבש"עסיירי
והי' שם מערער אחד וכתגו להגאון געל חת"מ אם עשאו ישראל בעצמו אז יש לחלק בזהבין
והשיב כדשתי להיתרולכך אם הי' זה תהלהבלי מזיד לשוגג אבלע"ינכרידהוי רק שבות בזהיש
במקום מצוה וצורך רבים כמ"שבסי' רע"ו
 ppnיפה הורה להיתר אך זה אםאין הגשר
רחביכול"י
יהוכןצייןע"ז הנשמת אדם לעייןבחיי אדב
ק"
הג
לה
ד אמות אבל ברחב יו"ד בעי לחי עכ"פ ב
ל מ"ב סעיף י"א שהביא כן בשם ההגיש לכך
ואם יותר מעשר בעי ב"ה ובמה דהוי פרצות
י
כ
בדרש ובצפון הנה אם אינן מפולשיןמכווניןזה לאהעיר כלל הנשמת אדם מדין הש"ע סף שמ"ב
כנגד זה נמי אם הם עשרדי בלחי ואם פחות דאין לוענין לוה כלל .ומה שתירץ ר41מ קושית
מעשר ליב כלום וכמ"ש בתשובה לק' ברעסטיצקי הלח"מ פט"ז משבת שהקשה הרמב"םאהדדי דבה'
והבאתי רשיי פ"ק דעירובין שמפורש בדבריו שבת כתב שיהי' שלא לדעת מי שיבוא לטלטל
הקדושים דהיכא דאין מכווגין הוי להםדין מבוי ובהל' סוכה פסק רעושה דופן לסוכה הוא דחוק
עקום ובמבוי עקום הוי לנו דיו חצפת אד כ"ז אך האמת הוא כד עפמ"ש המרדכי והאגודה הובא

י

םי
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הל סוכה סי'תרי"ג לעמן אין מבטלין והוא עבר ועשה בזה הדין בין לדעת או שלא
ביססוו"
ר לכתחילה דסוכה שאני דמללה"נ ומותר לדעת אבל ע"ינכרי דמותר לכתחלהלעשוי! כן
א

לכתחלהיבטל עייפך א"כ ה"נבזה ממש כן הוא
הרמב"ם בהל' שבתדמייריידברהרשותבזהודאי
אסור אף לדעת המטלטל אבל בסוכהדהוי לדבר
מצוה לכך מותר לכתחלה אף לדעת בעל הסוכה
כמו דסותר לבטלאיסורלכתחלה רק באלו שנעשה
בהם המחיצה בהםהוי דבר הרשותדהרי הםאין
עושין המצוה בהם בעינן שלא לדעת שהם לא
ידעו מזה וז"ב ונכון .ועוד טפה ר"מ דאף
להרמב"ם דאוסר היינו אם המטלטל אמר לו
שיעשהכןאו ע"פידעושתקדי"לדניחאל"והו"ל
כעשאה לדעתגםי"ל דממילא נעשהכשלוחווהוי
כאלו עשאה הוא אבל אם המטלטל לאידעכלום
אף דהעושה הוי מזיד הוא אסור וכל העולם
מותרין ובנדון דיך" חבר" צוו לעשותו
ואם הטורה ציוה לו הוא והמורה אסורין וכל
העולס משרין ומה"ט יש היהרע"י נכרךכי
ע"י נכריגם הרמב"ם מודה דטותרדעיקראיסורו
מכח דהוי כשלוחו וכאלו עשאה בעצמו ובנכרי
אין שליחות לנכרי ומודה הרמב"ם דמותר .והנה
מ"ש המנ"א על המ"מ בס"ק " 3דלאידעהיכן
רמיזא נלפעמד פשוט דהר קשה לו למה אמר
נ"נ לר"ח עשה לו מחיצה של ב"א ויכנס ולמה
צווה לו שיעשה לו המחיצה הרל לומר אמור לו
שיעשה לו מחיצה לעצמו יכנס ובע-כ אםהיי
ר"ג יודע מזה ודאי ה" אסור כניפענ"ד פשוט
דברי הה"מ ואף לדעת המקשן דלאידע לחלק
בין לדעת או שלא לדעת היינו לדעת האדם
שנע,שהממנוהמחיצהאבללדעתבשבילסי שעשה
בשבילו ידעגם בתחלהדבעינן שלא לדעתו כמו
בכל בלאכת שבתדאסורלמי שנעשה בשבילווי"ל
פרפרת אחת דלכך אסר לו ר"ה נחס" תלמידך
בצער ולמה לא אמר לו סתם שא"י לכנוס ולמה
הזכיר צערו אסו לתפלתוהואבעיאךדינא קאטר
דר"חידעהדין של מחיצת ב"א רק דשאללוכיון
דהוי בשבתבצער אם הף דבר מצוה ומותריומר
בשצמו לעשותלומחיצה אז הצער לא
יר
' נחמ"
נדהחב דבר מצוהובעין!שיא לדעתרנלכך אמר
לו ר"נ עשה לו עתה רזהאינו דבר מצוה ודרק
יוהבן ,סוף
ויש רא" להרמב"ם והה"מ בכלדיני
דבר שר"מ טעה בזה דהרמב"ם וכל הפוסקים
י רקהיבא דהח אסור לכתחלה לעשות
ל8סייר

יא יו

"י
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כמ"ש הגשמת אדם בשם התה"ט פשיטאדאם עבר
ועשהו דמותר לטלטלוז"בבעזה-י ודברי הגוב"ת
סי' מ"ד המהתמוהין שמה מדמה
עשי"במזיי
ע"י ישראל לעשיהע.י נכריגם לא הביא דברי
התי"ט כללגם נראהראין כאן מלאכה דאורייתא
דהוי מלאכה שאצי"ג גם מן התורהאינו תקון
כלל וא"בהוי רק מלאכה דרבנןוא"יע"י נכרי
הוי שבות דשבות ודרדק:
סף מם'א .שאלתו עמ"ש "מק-ח
י
שא.ס
להעמיד הקנים
של
הס"התוךהבית אוגדר המוקףמחיצה מכחדביתא
כמאןדמליאדמי ועזה"ק דל*שביתא כמאןדמליא
רקבביתגבוה למעלהמיו"ד דהחלון דגיתאכמאן
דמליא אבל בחצרותבעינןשיה" החלוןתוךיו"ד
א"כ מוכח דבחצרותשאינומקורה ל"ש לותרכמאן
דמליא .הנה דברי המק"ת ברורין לדינא וכן
העתיקו בש"ע שלהגאוןמהרזיםסי' שס"ת והטעת
רכלר"הבעינן קרה"ניכרלעוברים ושביםולבני
המבוי ומה"ט כ' התה"ש שאסור להעמידואחורי

הכותל וכדומה דיש לו דין לחי ממש ע"ש
ובשערי תשובהלהג' מהרדםז"ל "8כ מפיט גו15
אסור לו להעמיד הקנה של צאה תוך הטחינת
שהרי למסה אינו ניכר לבני במבה והרי עיקר
ס"ה תליא בי"ס הסמוך לקרקע ואם למטה אינו
ניכר ל"מ מה שניכר למעיה וא"כ בעומד תוך

המחיצה אינו ניכר למטה אין לודין צ"ה ת"כ
המל"ח שדייקבלשונוכי הלחי בעינן שתעמוד
בחוזבשבילהיכרוכףוכוונתו כמ"שדבפניםליכא
היכר ומ"ש דדבר המוקף כמאן דסליא אשגרת
לישנא המקר כוונתודבעינן ההיכר למטה מבחוץ
וזהאינו ניכרגם זולת זה בכל צ"הבעינןשיה"
כדרך פתחיםוזה אין דרך לעמוד מזוזת הפתה
תוך המחיצה והוי כעין פתחי שמאי וכו' .ועונ"ל
דאף אם כוונת המק"ח בדוקא מכח דביתא וכף
י לומה
א"ש ג"כ ואינו סותר הש"ס דהש"סמייר
בין כמאןדמייא למעלה עד התקרה בזה בעינן
שיה" מקורה אבל באינו מקורה לא הוי כמאן
דמליא בכולו אבל עכ"פ למטה מי"ט הוי כמאן
דמליא והטעם כיון דעיקרשיעור מחיצה הת
בעשרהבכלדוכתאדזהשיעורהחשובלמחיצהלכך
מהדהויתוך המהיצה של עשרההויכמאןדבליך
אס
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אף בחצרות וקרפיפות משא"כ התםיומר דמה בולטים הדבהימעלה זחות דראה במק"השאסור
שלמעלה מעשרהיהי'כמאןדמליאבזהבעינן דוקא לעשות כן ורךמ תמה למה לאיועיל הרי הקנים
 .הנהאין זה קושיא כלל
שיהי' מקורה ולפ"ו דמה שבחצרות אם התלון בולטים הרבהימעלה
ימעלה מיו"דמערבין שניםהיינורק מכח הגזרה דהרי אם יעמיד קנים גבוהים למעלה יהיו
אסו אםהוי גבוה למעלה מכ'דודאיעד כ'ראוי גבוהים הרבה ודאי לאיועילכיון דעכ*פ למטה
להיות מותר מדינא דהרי כוונת הש"ס דביתא ליבא קנים ובצוה"פ בעינן העיקר שיה" הקנים
כמאן דמליא הוי כמ"ש הב"י בס" שע"ב כלומר עומדין למטה מן הקרקע ואז אף אם החום
דהוי כאלו לא הוי התלון גבוה יו"ד וא"ק אף למעלה אינו מונח על הקנה רקכנגדונמי טעני
בחצרותכיון דעכ-פ עדיו"ד למטהמן הארץ הף הרי דעיקרתלוי ההיתר רק בהקנה שלמטה על
כמאן דמליא שוב לא הוי החלון גבוה מיו"דוהי' הקרקע ולא מה שגבוה למעלה וא"כ אם הקנים
מותר לערב אחד אף שהחלון גבוה עד כ' מיהו בתוך הגינה או חצראינו ניכר חלק שלמטה רק
כיון שעכ"פ אם החלון למעלה מכ' בזה מדינא שלמעלה ואין זה צ"ה הן אמת שדברי המתיח
מערבין ב' דלמעלה מיו"ד לאהוי כמליא בליכא תמוהין דהואנתןטעםדביתא כמאן דמליא ובאמת
תקרה שוב גזרינן אף למטה מכ' אטו למעלה בש"ס שם מבואר דדוקאבבית מקורה וכו' וכבר
מכ' דבשלמא למטהמיו.ד אטו למעלה ל"שלגזור נשאלתי ע"ז והשבתידבריו (עיי' תשובה לעיל)
דההפרש ניכר בעין שזה הוי בתוך י"ט סמוך לכך לא נכון העצה שלכם מ"מ ליתן לכם עצה
לארץ וזה הוי למעלה מיו"ד אבל בין תוך כ' הויכך שיעמדו ב' קנים אחדבחוץ כדרכם תמיד
ימעלה מכ'כיון דבאמת אףבתוך כ'הוי למעלה ואחד בפנים בגינות כדרך שעושים עתה זבוח
ואגן אמרינן רק מסברא דביתאהוי כמאן דמליא וראי יצאו י"ח דבתשובה לץ' שדה לבןכתבתי
בזה כיון דלעין הרואה ליבא היכרבין זה לזה להיתר אם נפסק החוט למעלה לטלטל כך לוטר
שפיר יטעו לומר אם בתוך כ' אף דהוי למעלה דשבתכיון דהותרה הותרה ואח"כראיתי בפמ"ג
מיו"ד מהקרקע מערבין אחד יאמר אף למעלה נראה נמי דהרגיש בזהוהניח בצ"ע ושי כתבתי
מכ' דמערבין אחד ולכךגורו לערב תמיד ב' כל בזה להיחר .אך אף אם לא יסמכו ע"ז לכך אם
דלאהוי תוך י"ט לארץכיוןדאינו ניכר ההפרש יגנבו העכו"ם בשבת הקנים מ"מ שוב ימסכועל
לעין אבל בביתכיון דלעולפ הוי כמאן דמליא הקנים שבפנים מכח ס-ס דלמא בלא אלו הקנים
ותמיד מערבין אהד לכך ל-ש בזהגירה וא"ש מותר מכח דשבתכיון דהותרה הזהרה ואת"ל דלא
והדין דין אמת וכן אני מורה מסברא טרם מהני אולי טהני הקנים שבתוך הגנה דלא כדעת
המק"חכיון דהם נגד הש"ס כנ"לועוד בלא ס"ס
ראיתי דברי המק"ח א):
שי' מש"מ .שאלתו שהצ"ה שעושיו כמעט הרי אף אם גימא דלא אמריגן בי' שבת כיון
בכל שבתגונבין הנכרים דהותרה הותרהכיון דגוטלהקניםוליתנייהו לס"ה
הקגיס לכך מעמידיז הקנים בתוך הגינות והקנים מ-מהיינו דוקא אם לא הף צ"ה כלל אבל כאן
דבאמת
ט ועו"ג כיון 7כעסר יכססו ס1י עיטת 6כן 3ס6ר נכריס כקין עכס(  onlhס1י מיטוט 3כ( תקום
סרי תם דפתריכן (סגין הקן 7גית 6וכו' סייגו כתפן 7ת(י 6גטסר וכצו ד6ו  06טוי כן ג6תת1ב6סייי
'
ן דתט1סי ונטוס כ6רט 6סתיכת 6ופכך Sh
תת61ס 1כטמרוכיוו סי' תערגין  '6כיון שי' נתוך טסרסגי
כ( 6כקוו לתריסן כתפן דת(י 6דת' 6כ( 6י( 6ותר כסוי כתפן דת(י 6כתנן 7נוס 6ף  06סי' התטפי כלתת
נס ':ס1י תטרכין ג' כיון דטתיד (כותו וכע"כ (ריכין 5גו (ותר דמוי כתלן דחויך גססר וככוו 6ך וט סתם
6כ( (ט;ין העתדת (חי 7געי:ן סיכר 6סיסי' ;יכר 6ף  04סקור ת( 6תגן "91ר 7גריס כעתיד לסרחו סיע
י מ(6 6ין : tnSoיכר  13וכוס ( 6תכנחי:ן געתין (כנותו כיון 7ס1י hSn
( 6סי' תועי( ,חי '(1ס כיון
ס
י
ו (טרכ ג'  6(7תסגי (ותל דס1י כהלן דת('6ג7כריס סטתיד (סתתו רק כתלן
ן
י
ג
ט
(
6ין ס(הי זיכרגווסגך  046ד
6נ
( ,טנין (ים וקחי ד6ף ג7גריס
כנ גת6ן
7סתט,היי6ך כ(עסמתרתווכ6ססלוסוכ6וסת66(1גנקה,
( mwnדחתי(י"66כרק6ףככינחחקר6(1להכרהימגןר 71קסרוסיוףסג-ס כתלןייפי
ף סכת( 6סי כסס
כפיוס זכר 61ין ס1וס'ס 1ס(ח' ניגר גו ת"כ סתק"ח .וסבתת דטיקר גועתו תכה (7יג 6סינר וסוי גע1תל
6ה1רי סתכוי זג( סס 61גת1ך סתהי(ס 6י:ו כדרך ספתה ובין נסין מתח גס'נ וסקלך (7יסג 6גבס נ(סופ
י כהב  h'Snvוכו1גתו גת'ס נפריס והא ברור ונכו; ?
דסו
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ש שיש צ-ה ע" הקמם שנטך המנה רק אשר הם בתוך העיר והם יותר אבית
ין מכריו בחוץ א"כ כיון סאהיים הנה מח שכתב רס"מ דמה דורעים
עלא מהני כיון דא
לומר מבטלי סהיצתא חף ספקא דדיגא כמו שכוצן
מישנו לצ"ה רקדחינוניכרבזה
י
א
ד
ו
י
נ
ה
מ
שיקשהוהרה הותרהדהר בתחלת שבת חףהקנים שלא"ש בפ' עוביןפסין וכיון דלדידן הף רק
הי 11יפה להם ובזהחין כרמלית הף ספקא דדינא לאכן הואכי אינו
ומבהוו לבך לדעתי עצ
ספק רק ודאי אאר וכן טיטעא 9שת הטור
להם לחוש עוד כלל:
טיןקם'נ .שאלתו אםישיחלקבין פרצה והש"ע והתצ"א כתב בס"קי"ג דהו*ל כרמלית
אחת אוהרבה הנה בזה ואוסקהחצרא"כמוכחלהדיאדאףבכרמליתאסור
אין  nyeספק כלל רכל המעיין בספר החיים והראשכתב רקבלשוןוצ"עוזהאינוסורה לזמר
,של* שר"ג יראה שטעם אחד להם ואדרבא דהוי ספקא דדינא רק שכתבדצריךעיוןלחיק
ס"דאפ 4אפ הםפפולשיןזהכנגדזה בפחות וליישבהדבר אבל לדינא סודה דההודח*אסחר
11פורש
ן מפולש אם פרצה אחת ותדע דאם הף
דדינאהריבנזרעמיעופו
ם
ה
י
יעשר
י
ד
ן
י
א
~pno
40
קאשר מעשר עיי'ש וגם אין העט ומגרא לחלק אםאין בו חלא סאתיים  1maכתב הב"י
מצ"חדהויב'לישניבש"סופסקהרא"שוהרמחים
בין זה לזה:
481ן
אם הרא"ש בעצמו מסק בזה לקש
כמה שנסתמק  emnשתחב לקולא
גהמ*ר*
א"י5סק לחומרא בע"כראיןזה מכחספק
וה
הקנה לתוך עובי חקנה ?מה בז
הלחיים .הנהאני מורהכןתמיד דמותרכה"ג רקודאיאסור גראחדישתקנהדיעשו
הניאנךה ובזה חוי כסתום ואינוצואהולסי
ר
מצדקודבריובזה דלא כהמשבצותרקזה לאנקרא בפרצה של
מן הצד ת" 8וברור יפענ"ד:
ההצר וחם הם של זכרים  nR-aדאיןאוסרין
נ שהקנים כיוןדדירתנכרי כדירת בחטהומהדגכריאוסר
"עייו
דממששיו ובזרעים ש5ךזח
סילס"ה .ואלתו של ח"העומדיםאחידי ריירק שמאיימ
הגרידא דהחב"ש לאהחמיר לבךדוקאבפקום שבוהואוסריםורעיםולאבשל
5טעיענראף.איןיז
נכרים ודושק?
רק בעומד תוך גדרבענין שהקנה של צד סטה
במיצים הפלאים
68סוך לארזיהכואאלועיקרד"הנרנוניכר להעומד ם" המץ.הטה
שם
שי
ס
יבחורףמתטלחין שלב
או
yw3בזהנראה איןקנהימפה סמוך לחרץ
גבח פחמיר התה"ש אבלבטעלעגראף שהוקפרוז וכפור %ף הנהזהפחלוצןישירה דהטו"זומג"ד
י מראה הקנה למטההיטב כסובכל עירוב אוסרים ובתשובת כנא פתיר והנה מה שהקשה
ייתר
5ין הוידא במה דהוי אחוריהטעלעגראף ועיץ מב"ב דף תא ח) דשלג וכפור אין מפעטין
נפק"ח וסה"ת ס" שס"ס והקנים צ"ה אין בטומאהובר"פ הלוןמוכחדטומאהועירוביןשהן
דברישןחוס ומבוארבתשובתבנ"יהאו"חוהאריך
יאף
שר
קפידא אם הם קצרים מן הטעלעג
י
כ
ח
ה
ו
ה
ל
ח
ת
מ
ו
ר
ת
י
ה
ל
דשם
ק
י
ס
מ
ו
ה
ל
ע
ו
א
ב'8
שיפעלה ווי למטה משיעור המ"ג להיסוך
ברעיתי
שהקנים יהע גבוהים סן הט"ג והחבליה" גבוה חלון הוי ב' דעות דרב הונא ברי דר"י מחלק
סן הט"גאין בזה קפידא רקשיה" החבל על בין טומאה לשבתולדיד"דבריהטו"זומג"אנכונין
ראש הקנים כידוע;
אך לדברי ר"אאיןחילוקבין ובת לטומאהושוב
ועי' קם .18ומאלותיו בגינה שבח זרעים ראיתיגהנ"ל שהרגיש גם בזה ולכך אם השעה
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האלף
רועיר דה51
ציינהלכךכדאיהכנ"יודעימי'לסמוךעליו בפרט המיךמהני טימשהיוהממוניםביי
כמו יכירו ויקיאו:
במלתא דרגנן:
.ומ"ש .בטה'פ שנתקיק 5בשמש
ה
ר
ש
םף אפידה פרצה 'ד
ך
י
ר
צ
ן
י
"
ב
ש
י
ק
צ"ל ערק לחי ואם יש ם"
מה לעשהז בו הצה 88
ביתשיוצאין ממנונפופין אףלה* א"צשוההוי .אפשריתקנוע"ינכריודאי מותרוכןנעונין
ויש vanאף שהעבונדוליעטם הנאוןמהר"ג
1ל4ת
במקוםלחישבזהסומכין להקלדעיירותשינ
י
ש
ט
ן חצרותכן כתובבספריוהסכיםעמיאו  pnmטר אד"*הודא.דהוי שבות  alpa3מצ81
יהםדי
ם :וצורךגדול ומצוהדרביםאךאם א"א לתקנוכבר
הנאון ?שהע"קבהיותי לרבסמוךיש
סףכמב
" 81כתוב אצליתשובה לשדהלבן דמותר לומרטיילן
".ם
י .ומה
"עפ
צ
"
מ
"
י
א
מ
ש
"ימותו כיק.
לטלטל
מ
ק
ש
ב
הארה
ה
ר
ת
ו
ה
ד
ך
כ
ה
צ
ר
פ
ש
י
ו
ם
ו
ק
ע
ב
ן
כ
ו
"
כתבתי
~ma1
בסה
'

עוד לכמה מקומא
הנה זה הף כעיןדין מבף עקום המבואר
א
"
נ
מ
ה
שא' בנדת צוה"פ הרחוקים 8ן
שסיג סעי
ף לס"ד דלדעת הב"י
שם ו ב' 'ם"
הכותלנ"טהנה בסה"תהסכפש5
ה רק חוה"מ ולהנתח
9א מהני ג4יחיי
י
נ
ה
מ
ם כל חד בצד הכותל עח"ש ויכול לסמוך עם דעת ההב"ש דבעען שיהה סמי" לכותן
יסיי
יקולח אם א"א בע"א מיהו אם הואבתוך השה"ש ומטעם דבלא"ה אתי אוירא דהאי גימא ואירש
של העיר דהצוהץפ ש החריצים טסבגין העיר' ד גיסא
לי' ועוד נראה כיון דבדבנן
שהיאהי"צוה"פוכמעביט
ןיפתה תמודאמריקבס"ס פתהא
אז מה דהף בושך דויר לפנים מצוטט הכולל
בקרן זוית
א"צ שום תיקון:
עבדיאינשי כן ה"נ לא עבד*
מה שעשו צבה על אינשי פתחא שיהה המתח רחוק מן
י
ועי' קטע* רמשש שפתי הבהר גיבשה רק ולכך פתחא כזה לאעבדי איגשי ואינוהצכוו
תך
תת
והדבר נכון כהתב"שונהוג עלסאכן:
לפעמים מתמת נשמיםאו הפורת שלניםנתרבה
המים תצהר מתפשםועולהגםעלהקניםהעומדים סי'מעקר.כלאלתו בעירובין דק"ה שהחבש
נקשר על אילן אתשר
ביבשה ונראה כאלו עומדים במים הנה נראה
רבא הף ד"ה מעליא והיין דמה"ט גופו דלא והאילן עומדבגינההגה כבר ראה רושם האוסרתן
תהני צ" 8במים טבח דפתחא בסיח עבדי והמתירין ודעתי עם האומרץ הא כמה שפופ
אינשי מהנט נופו כשר כאןכיון ראין דרך שנשאלתי על דברי המקפח הנ"ל דמה דאמרינן
י דהמים בבאן ביהא וכףהיינובמקורה ויש תקרהימעלה אבל
לעשון פתחא במוש מידע ידע
הוי רקדרך סקרה בהתפשטותהנהר וסופולחזור באינומקורה לאאמרינןביתאכמאןדסליאוהשברך
להיין יבשה גם במ"ש התום' דלכך שלג שפור דלומר דהו כמאןדמליא אפ"ימעלה *ן הגדר
לא מבטלי מחיצתא מכח דסופו להזור בן האב בזהבעינן מקורה אבלבאינו מקורה לא נחשב
ימהמהמן הגדר כסאן.דמליא עדקצה הגדר
נזה
דדהףמהבמדיסםופןשאליחןזורסופןלח למחבזסורלימהבפטתיח נחוב כמאן דטליא אףבליאסב
ק
יורהולכתךלעניך
הציה אבל
עירובהויעכ"פ כמאןדמייא שד קצה הגדרהש"כ
ן:
כנלפעג"דיכו
םף
ומקט בדץ קניית הרשות .מן הה כאלו הקנה עומדימעלה מיקש דלא מהני
המושלשישבידו להעמיד וחוץ הדא" השכלנחזן כן רכלצוה"טשלנוהוש
היל מהיעשהשישבתיםדאין להםרשותלהעמיד מטעם פתח ובעינן שיה" כעין פתח ולכך כתו
חיל שט ע84נבוסי הקיאה הנה וד"ר אףדאין דאמרינן בש"ס דפההאבקרן זהת לאעבד
יץנאנשי
בידם להעמיד חיל כפשוטו מ4ם אם הף דחק וכן פתחאבמיא לאעבדיאינשי כן ה"נ כ עושה
טיחמהיוכלולהעמיד שם פתחלהיות הדמזוזת הפתח עומדבגנהלכך אק
נדתמגואוהרבה
שריהחיל אם השעבהעלציריכהיכךועוו,כיוןדיכיל זה דומה לפתח ו5א נחשבצ"ה לכךנראהביד"ץ
הדין כהמלח:
לקנות רשא משכירוולקיטוא-כמן המלך בעצמו
ודאי אפשר לקנותדבידויהעמידהולומייאמר סף
"עיהב בץ
ו
י
"
ן
ו
ר
פ
ב
ו
שגי הרים גבוהיםהיש
ט מה תעשה וא-כ אםקניית רשא טמני מן
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שו"ת  %או"ח
האלף
להעמיד הקנים למשלהע 5גובה ההריםודאי לא אםסתויהן בלילה טהני לעירוב ואם גם בללת
מהגיכיון דהוי הקנים מתחילין ימעלה מיו"ד איןנסתמיןאז אםהויפחות מעשרהריוחהפיה
ספחים לגבימקום המדרון הנמוך אך העצההוי נמי מותר כמ"ש בסה"חדפרצהפחות מעשראינו
ה31
להעמידובקצה ההר במקום שהוא מתחיל לשפע אוסרלדידן אבל אםהוייוהרמעשר ודאי
ויעמידובתוך נ"טלארזסמוך ממש לקצה ספח פרצה ושינו וערובדהיינודלתותירושליםאםשין
ננעלין:
הג' ודאי מהר דנהי דההב"שאוסרלהעמיד
,
י
ס
ד
 .הנהבליזפרצה פחות טעשר אף
הקנה
אר
יחוקמן הכותלשםהיוימנחואבאם הוימקום שוזהה קע.ח
שאני בספר החיים מיקל
תשמישתי לכך
דאפשרלילך דרך
מבטל הח"ה אבלכאןכיון דאםירצה אדםגדי בזה רק עםלחי אבל בלאלחיאיןלוהיתר
ידלג דרך שם והי' למעלה מגנט ולא ניחא ושףכא
ביהפרצה הוי סמוך לגיח הארת יטש
י
תשמישת" ואין א מבטל הצוה"פ כן ניל להעמיד  09הלחי אך הרי לחידי גצד אחד
לדינם:
ויעמדו בצד השנ
שלי שאישאםשל האדון ואם שני
ו דק"ה שמיבין הצדדים המה האדון יוצאץ מן
י
ב
י
סינתזמע"ץ .פןאו'בעי
ני
יים בתוך הגדר כעין עמוד או גפופיןויש בהם שיעורה
ת
הר
כש
ע
הקנ
רה"י רקימעלה במטים הקנים לחוץ הנהיש
י טפחיםסמוךלארזיכוויןלסכיךע"זמשוםןההי]ר
דע
וא-צלחיאחרלההירו:
שהעירוב הזה פססכדברי המק*חודבריהמתיר
ב שהעמידו
המה הבל דעיכה העירוב להיותהקניםניכרין פי'מע"פ .מא' ע"ד העייי
ם
ה
ו
ישטה בעשרה טפוחם מן הקרקע אבל אם הטה
הקנים בפנים בעסין
יסטה בתוך הגדרואיןניכריןימע5ה לא טהמ למעלהמן הגדר והורה אחד להקלבזהיפהאמר
סח שבולטיןלמעיה דהםכאלוהקנים רק Mpbliרו"מ וח"ויהתירזה ומיש המתיר המל"חטן
ואין עומדין למטה בעשרה טפחים דלא מהני o~mn .כבר ישבנו זה בכמה תירוצים ות" אהד
והנהאףדהישיע"ק כתב בזה להיתר לא ישגיחו כתבנו דודאי בעינן שיעמדו הקנים למטה ז"פ
בזה והעיקר כרובהאחרוניםוהדין עמהם ומ"ש אבלכאיןעומדין למטחרקלמעלה לאמהני ולכך
חרב דק"ה שביתא כמאן דמליאהוי עד ראש ת"נכיון דביתא כמאן דמליאהוי כאלו ל 8ה"
הנדר ולא יותר זה אמתובחבורייאריחכתבתי lapnרnאיב'גדר רק למעלה מן הגדר וזה לא מהני
לערשזהע"נוכעתנראהכווית המק"תבפשיטות וזה
ברורה לפענ"ד לכך אם הקנים,עומדים
כית דביתא כמאן וכף א"כהוי עד קצההגדר בסנים לגדרהוי כלא ההעירוב כלל ופסול .ומה
כמו דמליא עפר ואינו ניבר כלל הקניםונחשבו שבא לוסרשניתדהמתיראוברדרואיןכאלוהלחי
כטחןדליתאוהוי רקכאלוה" הקנים למעלהמן עליון עומד למעלה על הקרקע זה טעהז חדור
הגדר ולאמהנידעיקר הקניםצריך להיותלמטה דהרי רואץ לא אמרינןכיון דבאמת תוך הגדר
בעשרה ספחים התחתונים ור41מ כדין אמר :אינומיא עפר רק דרואין כאלו ה"כויו עפר
ס" קוז* שא' בבערי העיר שהוא כמו תחזור ולומר דרואין הלחי כאלו תחוב בעפרהוי
בכיר בדלתבצורה אםפתוח תרי רואין ותרי רואין לא אמרינן כידוע ועוד
אינו ניכר שום דבר אם הוא כשר לעירוב .הנה בלא-ההוי טעות דודאי אם ה" הקרקע גבוה
זה פשוט אם ננעלין בלילה ודאימהני לעירוב הרבה ורחב הרבה וה"שניהלחייםעומדיןעליו
ידוקא בשמ"פבעינן כעין משקוף למעלה אגל הףשפיר פתח אבל כשן דהקרקעאינורחב הרבה
במחיצה ממש לאבעינן משקוףימעלהלכך אם והלחי אחד עולז -למטה רק לזמר דלחי עומד
הף סתוםבלילהודאי מהני לעירובאף אםפתוח למעלה על מקום הגבוהזה אינו ב"ה ופתהכהאי
ביוםדהיינו דלתותירושליםדודאי לא ה"עליהם לא,עבדי איגשי ואין זה תורת פתח לכך ודאי
דהעירוב פסול בלי ספק:
משקוף למעלה דאם ה"למעלה משקוף מהאיריא
שננעלותבלייה אפ"איןננעיותהריהוי פתח כ)ףק"ת .ע"ר שאיתי בחם 8י1עירוב ויש
טמש ובעיתי
כטה דיורין מן הבית אם
8הי' להם משקוףימעלה ואעפ"ס
ייו
ן דנגעיות בלילההוי מחיצה וב"כ ה"נבס"ד מותר להם למקום הנקרא ההן והוא טקור48
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הנההדבר פשוט אצלי תמידשאסורכיחין סברא מחיצה רק להטיל בו דברים המאוסים ומבנלא
בזהבין מקורה או לא ודוקאלענין רחאר נעשה מחיצה ובפרט דמחיצה הנעשה בידי אדם
ן שותפות עירוב הוי מתחלההטחיצה חוה לשםמחיצהאבלבאשפה
ישיחלק בזה אבל יעני
עוד שלאנעשיתגבוה עשרה לאנעיה למחיצה
ועיין בטו"ז סי' שמ"ג בשם העגל דכתב אין
לתקרה הנאה לעמן איסור שבתועייןבמנ"א ס" וי
א הוי עליו תורת מהנצה רק כשנעוה נבוס
עשרהנעשה מחיצהוהוי כנעשה מאליוכיון רעד
שס*ו ס"ק א' דאף מביתל
דמחדרביתלחאדסרוראוסעויריןשביאיש"י
ש יו"ד לא נעשה לשםמחייה אבלצ"ה שנעשת לשם
אברהם  r~nsשם
ובמשנצותמיהויפמ"שהמשבצותד"לדחצרעדיף מחיצה כ91ה ודאי נחשב נעשה מאל"גם י"ל
וכטעםברירהרקדהויהאיסורמכח דדומה לרה"ר התוס'סיירישהי'רביםס'רבואאזמבטלימחיצות
ה"נ יגל הויו המקורה אינו דומהירה-ר ולכך כן בזה"זדייכא רה"ר ואףדנזריגןכרמיית
יש להחגריותר מחדר לחדר מטעם ברירהמיהו אסו ר-ה י"להיינו אם בריה הף איסור תורה
גוףדברי הפמ"גאיקנראיןלי דמהענין ברירה אבלבזהי"ל דמה דאתירביםומבטלימתירות הה
לכאןבשינואבנדרים תליא רקעל שעהזו שנהנה נופו רק גזרה דרבנן דמה"ת 4ה
דבקעי בה
רברירה,דבשעהזו בשלוהוא רביםסוףסוףהוימחיצות רק דרבנן נזרו דנראה
סמ4בזהשייךיומ
שתתשש אבל בשבתדנין הטעם מכח הנאה רק כראה ותדע ראם הוי מהלת מה לי אם נעשה
פכח כיון דיר כמהשולטין'בו דומה לרה"ר מה מאליו אונעשהבידיאדם ס"סינטלוהרבים א"ו
מועילברירה לומר דבשעה  11שנשתמש בשלוסוף דהר דרבנן ולכךאםנעשהבידי אדם לא נראה
סוף חרי  o$אחריםיכתים להשתמש בהם וגם כרה*ר אבל בנעשיתמאליו נראהכמז רה"ר וא"ש
הרצחפעמיםמשתמעיןביחדובשלטאבנדריםהוי אם ברה"רהוי רק דרבנן לאגזרינןככרמלית אטו
רה"ר דהוי נזיג"ז:
בחלו חלקו אבליז
ה לא מהני חלקוכיון דפרוץ
לחיק חברו חף כרה-ר לכךכיון דאיןזה נופל ולמדק שחששיהחריושיה" מלא של 4לא מבעקש
בדין ברירה הוי מדינא כמו מחדר לחדר ואסור
אםאורךהחריץ חוי יותר מ" אגהץודאי
לאאיכפתלן אםיתמלא שלגואזכשיתמלאיעמדו
ואין חילוקבין סקורה או ל:4
"ף אז לחי בצד אחדואין לחוש שמא ישכח אז
טפשה
סי'מש"א .שאןצי"עהיל
יביבהובשמ,צדדיהעיר מלהעמיד לחי גס זה אינו גרידא בדיעבד
ס
נ"וי
ת
כמ
הרים סביב לח ובמעט מקומות יש חריץ לבד אך אף אם הוי אורך החריץ יותר מיו"ד א
ובאמצע צ"היש פרצות פחות מעשר רקרבים נראה דלא חיישינן לזה דדוקא במים שאפשר
בקעיבה.לדעתיהעירוב בשרדלענין חששפרצות להיות נקרשין ואו אפשר להלוך עליהן אזהוי
עד י' אמותכתבתי בספר החיים דמותר דבזהיש "שש זה אבלבחריץשאין בו מים רק וניפול בו
לסמוך דמבואות שלנודין חצרות י 9להםכדין שלגזהיעיד החוש שע"ג שלג אםיהה נבוה כמה
ו בתוכו
פרצה הנעשה בתחיה ונתבו דאם אפשריהעמיד א-אלילךעליו דהאדםכשיעמודעייורגיי
לחי או קנה גבוה י"ס בחד צד מן הפרצהודאי וא"א לשלגלהיות נקרשכמואבן ולכךאינו דומה
דמותרמכח ממ"נואם א"אלהעמידלחי מותרכךאף לחשש שמא יעלה הים שרטון ובפרט דבזה גופוי
דבקעיבורבים .ומה שחששו דההרים הה מחיצה ישמקילין הש"עסיקללגמרי וגםמןהאחרונים
הנעשה מאליו ואתי רבים ומבטלי מחיצתא .ז"א ישמקילין .גםי"ל דבר חדשדהסובריםדחיישינן
דכלל זה הוי רק אם כל המחיצה געשה מאליו שיעלה הים שרטוןאין הכונה דהשרסון יבטל
אבל בזה הרי ההרים בלי צ-ה לא הוי סחיצה המחיצה רק הכונה לפמ"ש המנ"א הריהוי רבים
כיון דשאר הצדדים פרוציםאין שם מחיצה עלה בוקעים בה וכ'דמיירידאיןהספינותיכוליןלילך
רק ע"י צ"ה נעשה מחיצה וא"כ לא נחשב נעשה שםוא"כ א"שדהכונהדחיישינןשיעלההיםשרטון
מאליו ומה דק"ל מדברי המגיא שס.ג ס"ק ל' ויוכלו רביםלילך דרך שם ויבואו רבים .ויבטלו
דהריההצירוף האשפה ולמ"ללתרזדאיןהספינה מחיצא וא"כיפ"זבנ"ךדליכא חשששיבטלורבים
עוברת שם לק"מ דעיקר טעם דאשפה לא נחשב כין דנעשהמקצתבידיאדםאיןיחוש שמאימלא
מחיצה
ולחיצה הנעשהבידי אדם דהרי לא נעשהישם החרי? שיג דהשלג אינו
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ן מזחיחין אותו1
עשה כןאי

ממחיצה הכין מ"מ כל שלא
בשלמא שרסוןאינועשו להיות
אבלטי
מבסלי מחיצהמחב
שלגמאליו שי' קפעדק ע"ז בסי' שס"ת כ' רטוב יותר
רקגידי אדם לכך
ו
יה" נסוס אינו מבסל מחיצה וזה תשובה קצת
שכ"א ,ערב בע"שוהעירני
יהאוסרים ננהר מכח שיהי' נקרש ובזה י"לכיון ח"א שהוא סותר לדברי הח"ץ בתשובה ס"קי"ב
שיה" נפשר מאליואינו מבטלמהיצה כ"זכחגתי והחכם הנ"ל נדחק לחלקדכוונת הטו" 1עלתנאי
ואח"כ תמהעלחח-צמעירוביןדף ע"ה ודף ס"ת
לסניף ומדינא העירוב כשר:
"חד דמוקי להדברי ר"ש שלש חצרות פתוחותזו
מה שנתעייר בשם
סי'

קפ"ב.

גדיי

עלהעירוביןשינ
ודיש בהם
כמה אנשים שאין מודיםבעירוב .הנה תשובתו
אינוכלוםדודאיבזה"זנחשבוכולםעוברייהכעיס
עיין בחקיעקבסי תס"ח בדין חמצו שלשוברי
עברה אךאין זה הדשותלי דככר התעוררורבים
והשבתי להם שטועין שדין הש"ס והש"ע הוא
במקום 17אין שם נכרים ואין קונין הרשות משר
העיר.אז הם אוסרים את העירוב אבל במקומנו
דיש נכריםוצריך לקנות הרשות משרהעיר א"כ
לא גריעי הגי שאין מודים בעירוב סתר מן
הגררים ואין מבסיין העירוב ואלו שהםטורים
בעירוב הם הזוכין הרשות משרהעיר ואלושאין
מודים בעירוב אלואין מכווגין לזכות בהרשות
ק בזה ולכך אין מבטלין העירוג
ואין להםחי
זולת במקום שאיןנכרים ואין קונין רשות מהשר
ודאי הם מבטלין העירוב:
שהתיכיע"יעכי-ם
1כ'41
נדון
' לתקנן אף שהי מקולקל
י
מע"שהנה אםכייש לפקפק גזה מ"מאיןבזה
לערערעליהם רגביעיר גדולה דיש חשש דיגואו
בגי אדם לידימכשול לחלל שבת בשוגגהויזה
צורך גדולוכדייהקלבזה באמירה לנכרי ובפרט
הרי קודם שבתהי יו"ט וא"כ י"ל דמה דיש
יהחטיר בנתקלקל קודם שבתחיינו כיון וה"
אפשר לתקנו בחול אבל כאן שנתקלקל ביו"ט לא
8ה אפשרלתקנו בירט רקע"ינכרינהידשאני
שבות שבתמשבותיו"ט כמ"ש בפ"בדביצח מ"מ
אם לא ששו כן אע קלגסם ובפרטדרי הנהי
יר אחר
דשבות יו"טקיל משנת מ"מ הת בו איסו
משבת
"מכין מיו"טליבתוהוי ב' איסורין
הוי
רקאיסור אחד.הן אמתדילל כיק דהיצאה שלא
לצורך כלל נם ביונם אסור א"ב י" 8לזממו

קפ",נ.

"עיייב

יזו

דנתנו עירובו בחצוניותוהכיקיי"ל בס" שע"ה
ומוכח דלאכהח"ועכתו"ד ובאמתלאירדיכוונת
כהחש"מצואולידבברסי"וקששסי"או הסלעיכףתאד'אהדלהכותלאקדעהירריובקוייא"יי
ן
עירובו יגרובובסי' שע"ז
טר"ש וכדמתרץ
ימב
יאמת א"ש דהח"ץ
קך
לה הש"ס בנתנובזהובזה א
סיירי רגבו העירוב סבל אחד מעט כמנהגנו
עכשיו וסמה שהוגבה כל העיר נתנו מקצת בזה
ומקצתבזהוהנה בזהיתכןשיהי' חלק
ני,מקצתבני
אדם רק בבה"כ זה וחלק מקצת ב אדם רק
בבה"כ זהואיןיזהויזהלכוים כהד מקוםהיינו
דין הח"צ דלא מהני תה הה כתנה שמואל במ"ש
החולק ערובו אין עירובו עירוב היינו מחשש
באם
דלמאדנחתלעקרגזוההלחבלדקויםוחליקחדזהומוינגחדיוםאבביי
חד רק
ידוע
דמערב עם זה ומערבעם זה ודאי מהניוהיינו
דין הש"ס בשלשה חצרותודין הטו" 1כיוןדנתן
י מהניואין איסור מה
לזה הלק ולזה הלקויא
דמערב עם זה ועם זה ונ"ב .והנה יש לי
להתנצל על מנהג האמבורגשהתיונן הח"צוהוא
דהרי מבואר בש"ס מ"חנמאן כב"ש וכו' אפ"
תימא ב"ה ע"כ קאמר ב"ה אלאדמליא למנא
ואייתרא אבלהיבאדפלג" מפלגלא וא"בהויק-ו
דמה במליא למנא ואייתר כל דאינו חשק הוי
עירוב מכ-ש אם נתערגו יחד כל החלקיםואין
ניכר חלק זה וחלקזה ואח"ם חשקיםדוה עדיף
ממייא למנא ואייתרוזה אפשר אף לב"ש מהני
ולב"ס ודעימהני וע"כ לא קאמר שמואלרק באם
נתערבוהעירוב בתחלהיחדוניכר כ"א לעצמו
וחלקו זה כאן וזה כאן משא"ב בנתערבויחד
תחלה וז"ב ונכון :א)
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ראינן רחויותינעול מכח השרים ומכח איסור
א אמרינן כך
י רק שלא בששה
שבת ע"י השראפין 3ם נסתפק אם מהני ראוייה
מ"מחקבזבהמקיו"ם דהםיאפיי
ידאפשר בלי ע
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גירוב ואפשריתקן
או ל .8לדעתי פשוט דאףימ
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דקמ*ל דווקא ירהשר הוט
לחד דבעינן
מעויהם אבל יכרמלית די בדרסאשהיות לנעול כיק

ובארמיית הה רקלהיכרנזרהאסור"ה "81כדי
בדלושאוהש והכר והרואהאיט  PNVאםנעשות
 maש חתכן שסובר דהם נעשותבלילה
ואופשר בכרמלית אף דאבן ראתן לנעול משאת
עצמןדהםפשושותבעשרנמי מחם דלחדדומת שם
ומנופת,בעפר עד 8לב 8ומהני נהפ
הויבאבישי
דזאתאכ אמרש"כדפנינהללעפרא טשם"ל דתהלח
לכיק רבידולעטתהעמר אףדאינו מטה
תהס.
ובשבת אפרלפיתם"ם מהם ולכך2הידמסיק
וממנהו ולא מהניבידוהיינו רק בראה ולא
בכרמלית ובדרגנן הף משקא לקולא חמד דבס"
שספדהביא דעות שגם בר-חדיבראיותלחול.
וכהי דכתבולדעה  11בשםי" 8וכתב ר"מ דבכ"מ
קיטל כדעה א' אך דא דזההוי אם הף כותב
חשיךדיןזה בכרמלית אך בש"ע מבוארדין זה
א ס"ל כדעה א' בר-ה אבל
בפ" בר"ח "לדי
הכרמיית מודה כדעה אחרונה דהלכה כדברי
השיקלבדרבנהועוד דמפורשבעדיות דלמהנשנה
דברי היחיד לוסר כדאי פלוני בעת הדחק ולא
3רע דברי הש"ע מדברי המשגהויכךמביא דעת
ו בעת הדחק ונהי דמגואר
הישא יסמוךעיי
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מוכח דזה נחשב ראוי במה שבידו לצשות אף
דהוי דרך איסור ומה דחשש והשריםלא ישהו
לנעול נ"אדמהדבעינןראוין לנש%היינושמכשת
עצמןיהיוראוין דבעינן שיה"ימם דלתות וסט
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עונשו
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שלא יודעמי נעלם לכך מכח פיז נחשבוראין
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