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 חברו על ת"ח שמתענה במי שאי קי'ר7(כוי'
 תשובה : בשבת יתענהאם

 ראין כיון חרא מעמי מכמה יתענה דלאנראה
 א"כ בש"ס המפורשין החלומות על רקפחזענין
 ה"ה א-כ מתענין אין מפורשין שאין אלו רעלכמו

 בש"ס מפורש אין דגמי חברו על רקבמפורשין
 עליו עגומה נפשו בעינן הרי ~עוד מתעניןחין
 ועוד כך כל עליו עגומה נפשו אין הברוועל

 ריפה ידוע רפואה זה הוי עצמו עלדבשלמא
 על והיינו בשבת tew לכעורת כאש לחלוםמענית
 איש רוב ע"פ הרי אחר על המתענה אבלעיצמו
 שדש יי בתשובה שב אינו דהוא וכיון ימותשעונו
 זח ~כך עבורו שמתענה אחר תשובת לו יועילאם
 קיי"ל והרי בשבת להתענות ידועה רפואהישע
 מחילין אין ידועה רפואה הוי דלא כל גפ.נאף
 להתענות דאין חלום תענית בענין מכ"שזנבת
 מעלין לא חלומות דברי דבאמת כיון ועודבשבת
 כיון רק הוא דהבל אפשר וא"א טורידיןולא

 שבת דוחה ונמי פ"נ ספק 41יי הוי ספקדעכ-פ
 ספק מכח עליו עגומה נפשו הוי דעכ"פ כיוןחשד
 לו עונג התענית ולהיפוך לו צער אכילהיפוי
 כמה דהוי חגרו על אבל להתענות מותרלכד

 יועיל לא 91מא לגמרי שקר דלתא אחדספקות
 כך כל עגומה נפשו יין ושמא זה תענית19

 אסור לכך עונג והתענית לו צער אכילהיוניות
 % ומהחולם זה דבר דשורש וכיון שבת סליויהלל
 תס"ח נצמח רק בש"ס מפורש לא יתענהחברו
 להתענף בזה להחמיר לכךאין ר"מ ס" המג"אושהביא
 כנלפענ"ד. שבת תענוג יבטל לו ואסורבשבת
 שם שכתב אברהם באשל קטנים בש"ע ראיתישוב

 בא"ר ראיתי ושוב יהנ-ל ודעתי להיפוךי2הרדב*ז
 להתענות אין דבשבת רפ"ח בסי' בפשיטות כןכתב

 שמתענה: לעלרלתורה מדיןקראוהו גמיועיעבונזכר

 במיצש"ק הטבל יאמד אם בדין ק"פ.סף
 ס" בפסיג עיין נועם ויהיי
 נועם ויהי בעצמו לומר אין שהאבי שכהברצ"ה
 נועם ויהי פסוק דהרי כן נראה אין דעתיאבל
 ויו"ט בחוה"מ בשלמא וא"כ רבים בלשוןנאמר
 ויהי לומר אין יכך במלאכה אסורין שהכלוס"ב
 כמלאכה ואסור אבל שהוא נהי באבי אבלטעם
 אחרים על מתפלל והוא לעשות מותריןאחרים
 אף הכלל על מתפלל שהאדם מציט תפלותוכמה
 חברו על יהתפלל הוא ומצוה לו שייךשאינו
 הפותרכן אחרים על להתפלל נועם ויום יאמרלפך

 : לפענ"ד ח"בבמלאכה
 שבילד סי בגיסת שאי אשר ק"כ*טף

 בנקבה נם שאומריםלחולה
 יתיריפ אברים באשה הרי ושס'הגידי' אבר"ירמ"ח
 לבד מנהג ללשון טעם ליחן בידי אין באמתוכו'
 דאומר כיון לומר ונראה א"א חלק להוציאואך
 ונהי אבות זכות דווכר הרי וכו' לאברהם שברךמי

 ואחולל האבות הוא העיקר מ"מ אמהותדזוכר
 בטת מפרי רק מתברך אשה של בטנה פריאין
 איא השני על להגן באחד כח אין וא'כ איששל
 לדאבות וכיון לו שאין במה ולא לו ויש שבידובמה
 זכותם אין לכך גידים ושס"ה אברים רמ"ח רקאין
 ולכך יותר ולא כזה שיעור על רק גמיכשין

 : ניד" ושס"ה אבר" לרמ"ח רקאומרים

 א' סעיף צ ר סי ע בש במ"ש קכ"א.ם"
 קודם מים לשתותומיהוי
 קידוש חובת עליו חל לא שעדיין מהערקידוש
 כדין בלילה קידוש עשה אם דוקא דהיינונראה
 דמחויב בענין בלילה קידוש עשה לא אםאבל
 רע-א ס" לעיל כמ"ש יילה של קידוש ביוםלקדש
 רחל כיון תפלה קודם מים לשתות אף אסוראו
 התפלל שלא ואף לילה של קידוש חובתעליו
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 ואנו עליו חל לא שעדיין יום ש? קידושדבשימא
 תפלה קודם אומרים אנו בזה כעת שיחולרוצים
 כבר אם אבל קידוש חובת עליו חי לאעדיין
 פקע לא שוב שחל כיון עליו החוב בלילההל
 אף בבוקר אף לשתות ואסור תפלה קודםאף

 : וז"במים
 ובשבת למכור יי"ש במשיקי שא' קכ"ב.מי'

 עם ביוקר לערליםמוכרין
 במק"א לקנות מוצא הערל הי' ובאמתהאשפיע
 בשבת מוכר שהנכרי מה ובשלמא טאשפיעבלי
 בשבת למזוג רשא לו שנותן מה עבור דהויי"ל
 א"כ לשבת צרכו מכדי המותר שקונה מהאבל
 דאסור כתבו האחרונים והרי שויו מכדי הרבההוי

 לנכרי אונאה דאין ואף הרבה .ביוקר בפסחלמכור
 בזה ה"נ וא"ת הערמה דניכר כיון הטעםובע-כ
 שמוכרין הפסה בימי חשש גם הערמה ניכרבשבת
 היעוצה עצה תש1בה. :  עכהו"ד טאשפיע. עםכך
 קווארט כל היי"ש ע"ש בכל לנכרי שימכור כךהוי
 מה כי וא"ב לשבת שיצטרך מה כל וכךגבך

 ממנו דמגיש כיון סמקה טעות אינו לשבתשצריך
 לא שבת ושכר למזוג רשות לו שנותן המזיגהשכר

 בעד ח דנותן בהבלעה רק דהוי כיון חדאהוי
 הישראל דהרי ועוד וכך כך קווארט כל בעדהיי"ש
 הות גם א"כ האדון של רק שלו הראנדיאין

 ולא נותן שהוא מה רק נוטל ואינו וכך כךמשלם
 היום זה בעד יותר  שנוטל ואף שבת שכרהוי
 הזמנים כל דאין חרא הנה יום לכל לו שעולהסמה
 פחות ששוה זמן ויש יותר ששוה זטן ויששוין
 נחשב ולא בהבלעה והוי ניכר אינו ודאי זהועוד
 שמוכר מה ריעותא זה אין ומח"ט שבתשכר
 וימק"א לקנות הנכרי יכול שה" מתה ביוקרבפסח
 היי"ש ודמי בפ"ע שנותן הראטע לו פוסק אםאף

 ואין שוה אינו ודאי הראנדע דמי הרי מ"מבפ-ע
 בכל שכרו על הרב" מוסיפין ופעמים קצבהלו
  שכר נותן שהוא מה ממנו שמקבל נהי א"כשנה

 להשכיר יותר ממנו רוצה שהוא יתכן מ"מלהאדון
 הוא היי"ש בעד ימר יו שנותן וזה הראנדעלו

 כיון ועוד המזינה רשות בעד יותר שמוסיףהדמים
 דניכר הוא החשש רק לעכו"ם אונאה איןדבאמת
 בעד לו מוכר אם הערמה הוי ואימתיהערמה
 עבור נתן עצמו שהישראל ומה יותר הדכיםריבוי
 שהוא בדמים רק לו מוכר אם אבלהחמץ
 לקנות יכול שהנכרי אף עבורו כן נתןעצמו

 כיון- הרי בזה וא"כ הערמה היכר בזה איןבפחות
 לא הנה שעד יתכן הראנדע שכר משלםדהישראל
 עד ששרף עצמו והיי"ש בהראנדע שכרוהרויח
 ניכר ואין הטאשפעווי עם וכך כך לו עולההגה
 ן בנכרי שייך לא טעות ומקח כלל הערמהבזה

 תהה אופן באיזה ששאל ומה מכ"ג.סי'
 הכהעזה בשבתהמכירה

  דאיסור כיון ודרויף בהאנדשלאג לו דדיפשוט
 ושוחרים מנהג מהני ודאי דרבנן רק הויזה

 דאל"כ החדר גם למכור דצריך בחמץובשלמא
 הקרקע החדר ולכך ישראל בבית חמוהוי
 אבל בשטר אלא קנה לא דעכו"ם שטרצריך
 די ודאי המשקאות רק החדר למכור א"צבשבת

 : וז"ב ודרויףגהאנדשלאג
 שה" יאחד שהייה ימייה שא' כהכיר.*שי'

 ישראל בבית תבואהלו
 לשכור והתיר אחר למקום לשלחה צריךוה"
 הכטריפ יקמו ש"ק וביום ערש"ק 1' ביוםעגלה
 רץ הנכרים וימדדו ישראל מבית התבואהאת

 עצה וגתן יגנבו שלא אצלם יעמודהישראל
 הנה בע"ג. לנכרי העלי' וגם התבואהשימכרו
 קול ושמע בזה שבת לחלל הורה כדתשלא
 הענינים ואין בפסח חמץ ממכירת נדףעלה
 לנכרי להניח אסור נכרי של חפץ דאפי'דומין
 שמכר מועיל ומה מ"ע מכח ישראל מביתליטלו
 איכא ופרסום מ"ע אכתי זה יודע מי העלייגם

 לך אין אצלם עומד התבואה בעל אםובפרט
 : מזה גדול שבתהילול

צ שא' קכ"ה.מיי  סטאנציע ייקח מיתי 
 הבאים האורחים מןגעלך

 בשבת. שבאים העגלי מן געלד שטאלל וגס שגתעל
 כיון נראה עליהם זכות וללמד שאל גדולהשאלה

 שפ לנים הם וגם שבת קודם באיםשהאורחים
 במוצ"ש וב' שעה מתעכבין עכ"פ או שבתבמוצאי
 סתם יאמר רק שבת עבור שכר ייחד לאא"כ
 בהבלעה שבת שכר ויהי' געלד סטאנציע לוליחן
 אכילה דמי זרבהעייהם שלחנו על אוכלים אםאו
 הם אם מבעיא לא נעיד ושטאלל בהבלעהויהי'
 העכו"ם אם גם אף כנ"ל היתר דיש עש"קבאים
 דבהמות כיון דבזה דמותר נראה בשבתבאים

 ויצטרך השטאלל ומקלקלין זבל שםמשליכין
 זה כן אם הזבל להוציא הוצאותלהוציא
 בהבלעה הוי יותר נוטל אם לזה ליקח מותרודאי

ומותר
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 צהר היתר כהבתי קראטשין לן ונתשובהתהו
 : שבת בשכרבזה"ז

 להם יאורהים ייתן שאלה קכ"ו.טובחן
 ודאי זה שאכולויי"ש

 שחת זליהן וה"ה בס" כמ"ש שבת לצוררסותר
 מותר דהרי מותר האורחים לבהטת שועלהחבולת
 בחצרו העומדים אחרים לבהמת שן יבהמתוייתן
 להוציא לא גם מקח סכום שכור שלא רקשלו

 עם שמסחרו באחד שאלהי ע4ד קכ"ז.סף י כמוכר נרעה יהי' שלאירהאר
 הנקרא ספינות ועשהעצים

 רק שבת מתחום יותר יק"ה הסמוך בכפרבאלירוס
 מכירה ע"י היתר יש אם יהודים ההוא בכפרשדרים
 העצים שימכור דהיינו בשבת מלאכתולעשות
 ולוקח חתר השבת ואחר מלאכתם יעשו'והערלים

 תשובה. : מאתו שקנו מכפי יותר להם וטחןמהם
 שטהגים הענינים מכל נרע דלח להיתרנראה
 של בהפאבריקין שלי בסה"ת ועיי בסכירההיתר
 הגשן והסכים והתרתי ראוונע tpa שהענוואנט
 מאפטא הצדיק והגאון ז"ל מרגליות טהר"זתאמתי
 שהוא מחמת יותר הדבר יפרט הוצרכתי ושםוכל
 ומכירת המץ שכירת ככל די כאן אבי ישראלבגיח
 בלי 8ף אששר ה" לכדירה והנה בשבת.שענק
 ובקבולת הוא תקבולת וי שלאכה לדעתי כיסכירה

 ואף התחום בתוך אף שתר בלטהגמטלסיין
 פרהסיא דמלאכת ד' סעיף רמ"ד בסי'ומפף
 בסי' המנ"א הנה מחובר כמו אסור ספינהכגון
 במחובר אהדדי הע"ש דברי הקשה מק"טהנ"ל
 קמורסם אינו אפי' אסור דבמחובר הא"רח2"
 מפורסם דבאינו ומ"ש ב' סעיף המחבר לדעתקאי
 ממילא א"כ עיי"ש ב' יסעיף לי"א קאימותר

 המחבר דלדעת בזה תלוי נמי בפרהסיאבמטלטלין
 דמה י"ל ממילא אסור מפורמט אפ"דבמחובר
 רק היינו מותר מחובר דבאינו בש"סדאמרינן
 להי"א אבל אסור במפורסם אבי מפורסםבאינו

 מוכח ממילא מפורסם באינו מותר נמידבמחובר
 כיון וא"כ מותר בפרהסיא אפי'דבמטלטלין

 במטלטלין ומותר להקל ספקו הוא דרבנןדמלתא
 הביא לא למה דא"כ צ"ע באמת אך בפרהסיא.אפי'
 להביא הו"ל ד' בסעיף נם הללו י"ארמ"א

 ק"ל נם בפרהסיא אפי' במטלטלין מותרדלדידהו
 למר שם יפריך "ב דף שהיפך מי 8' השחסמן

 להחום הנץ וכף קבילת פקביי שמואל אט5שוטרא
 1 4דליף

 ואנו דחתם משנו לא ולמה שאגי ע"ה ומשםמותר
 לתחום רחוץ אמר לא ושמואל פרהסיאדההא
 אפ" גמפורסם אבל מפורסם באינו רקמותר
rwלא ראם רס"ל מוכרח ובע"כ אסור לתחום 
 בע"כ ושמוחל מותר התחום תוך אפי' פרהסיאהוי

 לתחופ חוץ דאף משמע כח"כ בייריגמפורסם
 כדעה מוכח א4כ ופיר אריך במפוררם אפי'מותר
 וממילא מפורסם באינו מותר נמי דמחוברזו

 יוהב וקשה מותר מפורסם אפ" גמטלטייןנשמע
 השוס על קושייתי ויעגין כאן סתם למה רמ"אעל
 נאווך רק שייך דלא פרהסיא בין לחלק דס"לי"ל

 פרהסיא בין לחלק אין לתחום חוץ אבלהתחום
 דבאמת כשן נראה הי' נם צ"ע. ועדיין יאאו
 הרי יהודים קצת שם דדרים ואף לתחום חתהה
 רק אסור ואינו בקבולת שהוא ויודעים מכיריםאלו
 טשאיכ לשם הבאים לאורחים דחיישינן דמוחוםבתוך
 ויודעיפ SD~ מפעי דעכתם ובפרט לתחוםבחוץ
 דלחד ובפרט וכף טוב מהיות מיהו בקבולתשהוא
 אמת הן במטלטלין אפי' במפורסם אסורדעה
 נראח מ"מ לתחום חוץ דהוי שאנידהכא
 עצהירט יעשה אפשר ואם מכירה ולהצריךיההמיר
 הערמה ניכר לא ואז לשלם אמוד דהוי לנבריימכור
 דאין דרבנן דהוי כיון בזה שייך לא דערמהואף

 דאפשר מה כי מ"ת בקנולת ובסרט לנכרישייהות
 : יעשה האיסורלהקל

 שוכרי או קוני בנדון שא' קכ"ח.כ:י'
 בשבת. יעשו מהפראפינאציא

 הגוראלגיע בנדון הן צועק הוא יפה כי רס"מ ידעהנה
 בשדת בעבודה הן בפרהסיא גדול שבת חשלדהוי
 להיתר רס"מ ומ"ש עובדים. אשר עבודתםבכל
 ולא מהני לא זה בתבואה חיק נוטל דהפקידכיון
 בעצמו דהאריס מיירי דשם לאריס רס"מ דימהיפה

 אינו בעצמו הנכרי באם אבל מותר אוהעוגך
 הם וחפועלים אחרים נכרים שוכר רקעובד

 דהרואה אסור ודאי זה ויום יום שכרמקבלים
 שוכר דהפקיד ומה יום שכירי הם כי וידעישאל
 דאיכא ידע לא מזה בפירות חלק גומל והואאותם
 ידע אם דאף ובפרט בהא שמע ולא בהאדשמע
 בעצמו שוכר הישראל אם לי דמה מהני לא זהגם

 אף דהרי ותדע אחר ע"י שכרן אוהפועלים
 בשבת אסור הנכרי עם שותפות לו שישבישראל

 והרי שגת של אתה טול בתחלה התנו לאאם
 התפר בעינן ואעא"כ בשבת מתעסק הנכריבהורו
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 נוטל דהפקיד מה מהני דיא ומכ"מ אסורוביא"ה
 דרדור שליה ע"י כשוכר רק והוי בפירותהלק

 ימ"ש דומה ואינו בעה"ב על הוי שכרםדעיקר
 דלומר די"ל בחמי אח"כ ומצאהיו בסה"תבעצמו
 רזה דשבות שבות הף אחר לנכרי שיאמרלנכרי

 המלאכה מגוף האיסור דאין וכדומהבמטלטלין
 לנכרי בנכרי י"ל בזה שבות דהוי האמירה מכהרק
 דהאיסור מחובר במלאכת אבי דשבות שבותהוי
 לא בזה ופרהסיא מחובר דהה המלאכהמשף
 הבעה"ב שם סוף דסוף נכרים אלף ע"י אףמהני
 תפה גדול שבת חילול הף ודאי יסך עליונקרא
 הבהמות מצד וגם לו שישמעו הלואי צועקהוא
 חלול בזה דהוי ינוה דלמען דאורייתא איסורדהוי
 אחד להיות שלא בעד יכפר הטוב וה' גדולשבת

 : חברו בעדערב

 רצה כי הדצים בשונר שאלתו יכ"פ.*ט"
 לצוד הדגיםהשוכר

 שעה עד בעש"ק דגים ניצר וגם בשבתדגים
 עם נסע אחד ואיש ש"ק ליל גלילהעשירית
 על עומדין היו והערלים הנהר חקי עדהדנים
 לכלי ונחן הספינה מן הדגים לקח והואהיבשה
 מצד הן המעשה רע הנה הערלים. בידשהי'
 וחלילה הספיגה מצד הן בשבת הדגיםצידת
 כן שעשה והאיש כן עוד נעשה להיותחלילה
 עשה שכבר מה על ולקללו להחרימו ראויה"

 : להבא כן עוד ימשה שלאולהזהירו
 הספוסטין המהריקין איתו שא' ק"ל*שי'

 הרשת ופורשיםמדגים
 לומר מותר אם בשבת מתמלאת והיאבעש"ק

 לא או לו הסמוך הביבר אל הרשת להריקלנכרי
 ורס"מ גדול היזק יידי יבואו בשבת כן יעשו לאואם
 כך עשית לא למה בחול להנכרי לומר להםהורה
 יפה כן. יעשות לעתיד שידע כדי העברבשבת
 כיוצא ומבואר כלל חשש בו אין 11 והוראההורה
 אפי' כי לכך א"צ לדעתי אבל ש"ז סי' במג"אבזה

  ברשת נצודין כבר דהדגים כיון לומר יכולבשבת
b~Kמכח רק איסור בהט ואין צידה מחוסרין אין 

 וע"י דרבנן רק הדבר גוף הוי וא"ב מוקצהטלטול
 כמ"ש הפסד במקום ומותר דשבות שבות הוינכרי
 שיאמר אחר לנכרי יאמר שאת וליתר ש"זבסי'
 בכמה כתבנו הרי ואז לביבר אותם ייתן זהינכרי
 שיאמר לנכרי דהאומר י"ל בדאורייהא דאפי'דיכתא
 זה הוי גדרבגן וא"כ דשבות שבות הוי אחרינכרי

 : הפסד במקום *חזר וגודאי שבוחיםג'
 עישים יהיית n~pa שטסי מה עיר קל"א.סף

  ובשבת לאחרים ומוכריןטהעע
 עושיט יפה לא הבית. ומוכרין נכרי ע"יקושין
 אס היינו בדרבנן דמותר ונהי הערמה הוידמכירה
 הערמה להדיא ניכר אם אבל להדיא ניכראינו

 ודאי גהבית ומשתמשין שם דרים בתיםדהבעלי
 גם כן לעשות וחלילה המכירה מהני ולאאסור
 נכרי דע"י דמה דרבנן בארעא הובא הריטב"אדעת
 בקביעות אבל מקרה דרך רק הוי שבות רקהוא
 עושין שבת דבכל כיון ה"נ כן תורה איסורהוי
 : בערמה מכירה מהני ולא תורה איסורהוי
 גיףס השוחטים דגר עי שאלתו hih~qhסי'

 להם נותנים יו-טואחר
 פה"ק הנה יו"ט. שכר הוי או מותר אםשכרם
 וקראו השחיטה שכר בעד ביצים ביו"ט ייקחנוהגין
 ה" שם אך להיתר טעם בחבורי וכתבתי תגרעליהם
 אתר שלוקתיס שלו במעשה אבי ביו"ט לוקחיםדהם
 שבת שכר ליקח דאסור דנהי דמותר ודאייו"ט
 לעשהז שלא או לעשות בידו הוי אם הייםויו"ט
 אם דהרי שבת שכר הוי לי' דיהויו מה ממילאאז
 הזן או שוחט אבל יעשה לא שכרו יקבללא

 מוכרחין שכר יקבלו לא אם אף הרי בעירהקבוע
 כיון וא-כ לגמרי אותם יסלקו לא דאם ישחוטהם

 דניתנין מה א"כ שכר בלי אף לשחוטדמוכרחין
 דהו דיהבו הוא בעלמא מתנה שכר יו"ט אחרלהם
 לקבל אסור ביו"ט והרי בין-ט הקביה דהויופ"ק
 לקבל אבל אחר טעם ליתן הוכרחתי לכךמתנה
 לשהוט דמוכרחין בכה"ג דמותר ודאי יו-טאחר
 מצוח והוי יו"ט לכבוד שוחטין הם הרי בלא"הוגם

 : בחונים דעה יהד ט"ו סי' באו"חוכמ"ש
 שנהגו מ" עי ששאל מה מל"ג.סי'

 האנדטוךלתלות
 ראיתי לא אני הנה בשבת. החורף בית תנורעל

 ולא כן הנוהגין עושין יפה לא ובודאי זהמנהג
 התלוין ההרים שבת בהל' שמקילין מה הואאחת

 :בשערה
 היכש צבי מי.ה מהרב ושאלה מליד.שי'

 זאלקווא אבד-קחיית
 ככר ע"י בשבת המת להגביה בק"ה שנהגומה

 כן כי להזכיר חס הנה זאת. לבטל ורצהותינוק
 דבמקים כיון נ"ל וטעמם קדושות קהלות בכמהנהגו
 כיק ויכך לטלטלו מדינא מותר שיסריח השששיש
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 דחמרינן מרגשת אשה ד-ה ד"ג בנדה התוס'שכתבו
 מרגשת מעמים דרוג כיון לקולא אפי' פי31ל8
 היכי לקולא אם" פלוג לא דשייך מוכה וא"כוכו'

 שכיח האיסור אם אבל להיתר טפי שכיחדהרוב
 בע"כ ולכך פלונ לא שייך יא בשוה שוה אוטפי
 החמין מקוטות דהוי היתר שנהגו להני ל"וקים

 דהר כיון או שיסריח יותר הפעמים ברובושכיח
 וכיון בשבת טחים ר"ל בהו ושכיח גדולותקהלות
 רגנן פיוג לא ולכך שיסריח שכיח הפעמיםדברות
 דלא מותר שיסריח השש דליכא פעם אירע אםאף
 תמה לא והמג"א התירו דהתירו וכיון בהקנתןפלוג
 שכיה דלא הקרים כמקומות שנהגו טה עלרק

 בשבת מת דל"ש קטנות בעיירות דהוי אוושיסריח
 דעתה כיע תמה לכך פלוג לא בזה שייך%א
 גדויות הקהלות אבל הקייו למה שיסריח הששאין
 הוא כך דהכלל כיון י"ל וגם כן. דנכוןמודה

 תינוק או ככר ע"י לטלטל לו התירו הסתדלטובת
 בזה החייב לטובת רק המת לסוגת איש %םרק
 נזדמן עתה אם אף "ל ולפ"ז האוסרין דעות*ש
 שלא לו נאסר אם מ"מ שיסריח חשש בו שאיןוגע

 מן לעולם הסת יגביהו שלא לטעות יבואויפלסל
 שיסריה חשש יש אם בין לחלק ידעו ולאועיטה
 ישיולי אזלי המת עם העוסקים כל ולא לא4ע

 ענין בכל התירו לכך המת שיסריח מזההומשך
 יצורך איש מעתה גי מסריה שאינו במקוםאף

 לחלופי ליחי דלא כדי המתים לצורך רקההייה
 צד בי' דהוי וכל שיסריח במקום אףולחסור

 ע.י לטלטל מותר התהים לצורך וטעםננקטי
 ושכיח נדולה קהלה דהוי היכי תינח אךנכר
 גמקום נאסר אם ולכך בשבת מתים ר"לגהו

 שיש במקום אף ימפעי אתי שיסריח השודליכא
 לכך המתים צורך הף גופו זה לכך שטריהחשש
 בהו שכיח דלא קטנה בקהלה אבל ענין בכלכפתר
 המיעוט ע"ד רק הוי נזדמן ואם מתיםבשבת
 גמקום אף כן לעשות שיטעו בזה דחינווליכא
 החיים צורך רק המתים צורך זה אין בכה"רשיסריח
 כואב יפה רו"ם וגם לנטל דראוי האג"א כתבשפיר
 דעה כהך דגהנו י"ל המתיר דעה יש דעכ"פביון

 : המנהג גזה לבטל איןלכך
 סם יהעסיד יתר אם שאלתי קל"ה.סי'
 בשבת. היבובים ישניי
 זה לדמות רו"מ שרצה ומה אסור שהואנראה
 לפני המות סם באעמיד נזיקע הל' באו"םימ"ש

 דא תאכל שלא דהו*ל פטור שהוא חברוגהסת
 לכתחייח אגל גדיעבד פטור רק אינו שם דגםחדא
 לממולא איסורא מדמה מה ועוד כן לעשותאסור
 ויפח אסור דבור אפי ובשבת פטור גרמאהתם
 שאסור ופוסקים r~a שמוכח סמה רו"חהביא

 לא %טה עוטות בו לצוד בשבת מצודהלהעמיד
 הוי דשם ראי' דאין ואף תכנוס שלא הו"לאמרינן
 הרי ס"מ ניצוד גסינו אין וזבובין ניצודבמינו
 יסותו וכאן צידה רק הוי התם 3ס מדרבנןאסור
 שאצל"ג מיאכה דהה ואף גשמה נטילתוהוי
 התורח מן איש אם ואף ע"ז דהייבין דעות ישמ"מ

 : זה לאסור די9 ודאי לכך אסור עכ"פמדרבנן
 ללכת דיכם שהי בס"ה שאלתו מלץ.סף
 נכרים קאפפע לביתי
 יראים עמדו וכעת עברות לכמה שם ובאובשבת
 בשבת שם לילך ישראל קאפפע בית ותקנוושלמים

 שומרים העמידו גם אחרים לידימכשולים יבואוולא
 ישלפ המקום אחדים עצרות גידי יבואו שלאלשמור
 pa~pn בשתיית היתר מבקשים וכעתשכרם
 כל הגה בשבת. נכרי עיי שנעשה מה ע"יבשבת
 בפרצה לכנוס מרט לי ma אינם שלוהיתרים
 העולם כל בעיני האמר איסור להתירדחוקה
 הדבר פרושים התירו לזמר השם חלולולעשות
 הכוסח הוי אם מפיס ומאן נכרים ע"י שבתלחלל
 יעשות לנכרי ומר והנה לא. או המסורייכעס
 עיין התחם בספר עמ"ש שתמה ומה אחרלנכרי
 אף אך ולכאן לכאן ראיות שיובאתי ונ"חלתפרי
 דידן לנידון ענין לו אין להיתר בזה נאסראם

  ושתין גאכילה אבל מלאכה בשאר סיירידהתס
 להגות לישראל אסוד מעצמו הנכרי ענשה דאפהכיון
 לנכרי יאפר שהבגרי מה יועיל מה א"כ בשכתממגו
 ישראל נשביל יעשה המבשל הנכרי סוף סוףאחר

 לישראי'ואסור
 בידי אין לכך נשבת טוה להנהן

 למעט הוא וטוב גידם ימחה לא מיהו בזההיתר
 ולא יעשו לא זה נם היסרם במשך ואוליבאיסורים

 בשם רו"מ ומ"ש בשבת. המתבשל מדברישתו
 אחר בישול אין בלח דבלח טומנין גמה בפ'הר"ן
 דעת גם אך כן קיי"ל דלא מלבד הנהבישול
 ולא חדש טעם הלח קיבל לא באם רק הויהר"ן
 במים כגון תחלה שהי' ממה מראיתונשתנה
 בנדון אך תחלה שה" כמו ובשלו וחזרשגצטגנו
 טעם קביו ג' פעם בישולם עיי שהמיםקאפע
 אחר בישול יש גכה"ג ודאי חדשה ומראהחדש

בישול
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%  מראיתו דנשתנה כיון גם הר-ן כוה ומודה8
 אין י"ל מיהו ra צובע איסור חשש בוחף

 וכעת צביעה חשש יש שכשקין אבל משכליןצביעה
 כות היתר שום בידי אין ילך בזה יעחן פנאיאין

 : וכף יהם והנח שהצין ויהיו טיברק
 מפת חלה נטלו לא אם בדין יקמץ כריקאגמיי

 ע"פ בו שחל בשבת המז שלי
 תקנה לו ראין והאחרונים תק*י בס" הכש"אדעת
 פחות ישייר תקנה להם למצוא נראה לדעתישך

 זה הרי יו %הזר במתנה לנברי ולעצו פתתבוית
 מההב ואז אחה"פ לי ותחזור במצנח לךנתון
 תקני סי' המג"ש מדברי והרי לו יהחזירמנכרי
 על לנכרי ייתן דאסור מכח דדזקא להדיףמשמע
 מוהר ה" אם אבל הנכרי איאכלט חיהאנןתנאי
 הנכרי שיעבור חהשינן הוי לא 1,? לוייתן

 סתם רק ע"ת לו ליתן דאסור כיון רקויעמלנו
 ותחזור יאמר אפ וא-כ הנכרי שיאכלס ח"ארבןאת
 וכל לו להחזיר הנכרי מחיב מדשא נם*י*

 כיק בפרס שיאכלנו היסמינן לא לו להחשדושמחויב
 בסף כ' ההג"א והנה בדרבנן הוי זח חששדקףקר

 אסור השיט מדינא מותר ותחזור דב(טפראם-ת
 עליו השיג שהח"י ונהי דהמץ הומותי מכחרק
 מותר דמדינא כיון ואים בחבורי זה ישבתיכבר
 חין דבאחזור מכח הכונה ואין 9י ותחזוריה"ר
 להחזיר חרג בזה יש כי 19 ובהזיר מההב4ו4י-ם

 לא ואם תנאי הף להחזיר ע"מ באומר רק 8(לו
 יחוש יש לכך למפרע מתנה בטלה התנאויקיים
 ותחזור באומר אבל בב"י העבור למפרע יתבטלק
 לא יחזור לא אם מים להחזיר מדינא דפהיהכנאי
 מחיב עכ"פ אבי מדינא מותר ובזה למפרעבטלה
 שיעבור חיישינן לא ובזה החמז לו להחדירהלהדס
 רק היית אסור דחמץ חוטט דמכה תרישאכלנו
 הף גם ממש בב"י עליו דעובר שלםהכשיעור
 דאין מכשיעור בפחות אך בו החמירו לבךבכרת
 פוסקים כמה ולדעת בעלמא איסור רק לאובו

 התורה מן בח"ש בב"י כלל עובר אינואחרונים
 לו 5מר ומותר דחמץ חומרא בזה עוינך יאא"כ

 עוברץ דאין דצ"ל הפח"קים הם וכדאי ליהכהזור
 ותחזור לומר כה"ג עליהם לסמוך במ"ש בב"יגלל

 מכוית הפחות מן מעט הפריש הנכרי לושחזור

 ובת לכבוד כן לעשות וראף המארתוייר
 ar~n היתר שכ-ג ס" לחףח בהידושי ועייןודב

 : עי"ש זו חלת הפרשתבענין

 אחד אדק בא אם ין בסמרו ש% 4-ח.ם"
 בהקפת הן זיקת תוסטבשבת

 4 וכו' לתחום חוז שיוליכנו מחמת לו ליתן מותראם
 רק יה עושה איט הישראי דהרי כתב יפהישראל אצי שביתה קנה שהין מסה דחשש מהתשובה.
 לא ימה אף כך על מצווה אינו והנכריהנכרי
 ליתן דאסור מטרש דשם שס"ה בס" הטונזראה
 ובחר לתחום חוץ לטעם לבוא ולמ-ל יעירובחוץ
 למ"ג לחוש יש הרי רוותם ליכא דשם ר"מחסר

 ממשו רואון במקום הוי וזה לעירוב חוץדמוציא
 יפן לו נתן דהיוראל יאמר יין בו שישוהרואה
 הפו"ב כמ"ש הף יא יגורה וגזרה לצרכויהוציא
 דלח דבריו מסוף דמוכח בטו"1 ועיין  וכ"חבסי'
 עיין ל8 נס אסור נכרי לצורך אבל מצוהדבר דחי ישראי לצורך ושתף באכילה רק להקלנהגו
 לעירוב חוץ דמתיר דאף ה' ס.ק הט"ו סי'בסרה
 חטמו דברי הביא ר"מ נם מ-ע והיך בזהדנם דמאי מוכח לההום חוץ מוציאו אם אוסרמ"מ
 האח למה ידעכן ולא רה"ר בי-ל שמתיר רמ"וס"
 חסור ענין דבכל החו"ז שם שמסיק מועטתראי'
 הרי ואית להדיא שם המג-א וכ-כ לכרמליתאפ"
 במנ"* נם יעירוב חוץ שסטרא ברור איסוריש
 רקח לצל לרדידן ואע-ג כתב 8ן ס"ק רמזסי'
 דהא 11DWמ-מ

 תחומיי
 בגמרא וכ"מ דרבנן וכף

 מעולם עכו"ם ביד כת"י נמצא שלא ר-י זלדאמרי
 אסור מעצמו ראפ" משמע בשבת יוליכנושמא
 לח91 יש במעצמו דאף להדיא משמע והריומ'

 מוכה א"כ מזע מכח בע"כ והיית יתחוםחוז
 דאמרף דמה והיינו מ"ע חשש יש לתחום חוץדאף
 היינו מ-ע חשש ליבא לתחום רחוץ רמ"דבסה
 ליכא רואין אין שם אם אחד במקום רבונהבבנין
 למקום מפקום מוליך שהנכרי במה אבל מהעחשש
 מיהו רואים שיהיו למקום שיוליכנו הששיש

 ישראל כתב קשוא ניכר דהתם לדהות ישמהתם
 מנין העיר יאותו חוץ כאן אבל רואין חששויש
 סי* בטונז מיהו לו שנחן ישראל של שהואידעו
 והיינו לתחום ואץ סכה דאסור מפורש הנ"לתמ"ו

כיון
 פכח הפסס גתן )6 לעס פ7'ג6 תיחר )נך גחורס ת)וי' התתגס ילין כיון גקעתו סמנים תתש ור6"ש0

 י(רטנ*6 גת"ס מכילות 5כח וסייגו )סח,יר חייכ ותחבר כלותר ד6ף זכסיכ ג)) )מחזיר תחויכ סטכו"סדשן
 : )עי! גת"פ ותוכה )חסרפ 3ס)ס סתתגס ימין רק ח)י,ס נכי גיבנותוסר6"ס
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 אסור בח"ח אפי' וכף חז"ל שאסח מה יכל2ית
 דיש דבמקום היינו מותר לתחום דחוץ מהרק
 במקום אבל בח"ח אפי' אסרו רואים דשייך"וש
 הסנ"צ קו' ומיושב אסרו לא כלל רואים שייךדיא
 אגל רואים כלל דליכא היכי תיגח וא"ב רמ"גס"
 היין לו נתן דישראל ידעו דלא רק רואים ישאם
 בתקנתן רגנן סיוג ולא חדרים מחדרי גרע יאזו:

 פשוט הדגר ידעתי לכן רואים מחששיאסרו
 היראים משקה מוכרי כל מאד נזהרים וכןיאסור
 חוו מכ"ש לעירוב הצץ לנכרי דבר שום ליחןשלא
 פשוט הדבר שה" ביידותי זכורני כןיתהום

 : עמהם והדין העולם בעינילאיסור
 יהיתר ניהגיו ימה שאלתו כל"י.שי'
 דק דק בציים לחתוךי
 גובלין ואח"כ למלוח שיוכל כדי שומן בהםנסיהן
 חותכים אשר אנשים וכמה השומן עםאותו
 עיסה כעץ שנעשה עד ביצים עם דק דקאותו
 דלש "ב ס"ק שכ"א סף הפמ*3 דעת הריעבה
 בשומן או בדבש אפ" אלא במים דוקא לאוהוי
 הה דבדבש שילט ס" באג"א הובא והתוספתאאווז
 כתב שהות רק אווו בשומן אף הוסיף והפמ"גיש
 ע"י רק לש נחשב אייו לכ"ע קרוש שהותביון
 בזה מיד מים בנתינת דחייב להסוברים אףגיבב
 לישה הוי בגיבח ועכ"פ גיבול בעינן קרוששהוא
 בר דיאו במה דאף הראב"ד כדעת האחרוניםודשם
 הסמ"ג מ.ש תשובה. : לישה שייך הואגיגול
 במשקה דדוקא וי"ל מוכרח אינו אווז שומןה"ה
 משקים מז' רק נקרא לא ומשקה לישהחיייך
 נט-י לענין קנ"ח בסה וכדמוכח אווז שומןולא

 הה ילישה הה"נ ו"י משקה הוי יא אווזדשומן
 לישה שייך אוח בשזפן דגם נאמר אם ואףכן

 דלאו דסידי להסוברים רק יה" רזה נראהט"מ
 דלאו חזינן א"כ גיבול בי' שייך נמי ניבולבר
 מה לפי מעשיו בתר רק אזליכן תורה דיןגהר

 דאינו נהי אווז בשומן י-ל ה"נ א"כ עתהשעושה
 נחשב בכך מגבלו דעתה כיון מ"מ סה"תטשקה
 דבר מידי דוקא דבעינן להסוברים אגלגיבול
 ה"נ וא"כ גיבול יחשב לא ובלא"ה הואניבול

 :א"כ גיבול בו אין משקיט מזי"ן אינו אםבמשקה
 דלאו במידי דאף הראב"ד כדעת דמחמיריןנהי
 מחמריכן לא ממרא תרי י"ל מ"מ חי.ב ניבויבר
 גיבול בר חד הוי עכ"פ אם היינו י"ל וגסבזה

 י"ל גיבול בר לאי שניהם אם אבל המיםדהיינו

 ועהצ עדיף. במלוטוא ולמעט יישה זאינזמודים
 בביצים והנה הבצלים עם ביזמם דהוי דכיוןלי

 קרקע נידושי הה דלא כיון ניבול שייך לאודאי
 יריר סעיף ובמגלח שכ"א סי' ובש"ע הח"הכמ"ש
 נדתי דהה לישה שייך דבבשר שם להסובריםואף
 בו אץ ודאו גדתין נדולי דהוי גיצים מ"מקרקע
 ניבש בר דלאו מידי דאף הסוברים אף וא-כלישה
 לש דהוי דמיון אחשבי' מכח רק היינו גיבולשי.ך
 ואףכ מבול בר ונעשה למעשיו אחשני'אותו

 אז יבדו זה דבר עושה אם רק שייך לאאחשב"
1pm"יחד דברים ב' ה" אם אבל לזה דאחשב 
 דלמא יזה דכוונתו אמר דמאן אחשג" שייךלא
 מטיש חף ידבר סמך לדבר ראי ראין ואףלזה
 פשט ימלקות כיש לר"ש דס"י דאף יקיררבינו

 לעיקר האחרונים כן 61ירשו סודה תערובותע"י
 שחך 9א תערובות וע"י אחשבף מכה דר'שטעמו

 eanb אם דאף ל"א ס" ttpnR בביש ועייןאתשבמ

 אבל מיש באתה ששפ עכ"פ אם הייט ש"פידידי
 שוה הדיד* מ"מ לא בקום בשום שוה אינואם
 פץמ אחשבמ פכח הטעם הוי אם אף ה"נא"כ
 דבר ביר* במיס יש דעכתי כיון בנ"ק רקהיינו
 שייך הקרקע 8ן הבא דבר בכל לכך הואגיבול
 פשט בא שזה חק-קע דעכ"פ כיון תם לישהבי'
 בי' מהני יא אז נ"ך באין אבל לישה ב"שייך

 גם בו דיש אף ראשו לישה בו אין ולכרעאהשבי'
 דדטצ יימר דמאן אחשב" שייך לא מ"מנ"ך
 אץ לכ"ע בזה לכך הביצים על דלמא הבצליםעל
 בו שיך ביצים 11 הה אם וממ"כ לישה חששבו
 דק לחתכו דרך אין בקנם בלי הוי ואם הנילטעם
 חורה ישראל של ומנהגן לישה בו שייך ולאדק

 2 ונכון ברורכמפענ"ד
 : למקוה יהטיל חמים מיםי סכיי vy בשבת לחים אם שאלה ק"מ*םף

 בפרהסיא שבת וחיית גפור איסור היאתשובה.
 דאורייתא מצוה חיוב במקום דאפ" ידועכי

 מצוה במקום דבריהם חז"ל העמידו היוםוחובת
 שופר דר"ח פיד ובמשנה דפטחים בפ"טכמ"ש
 שהוא מה ולא וכף עליו מפקחין אין ר"השל

 מחללין אין דקיל יו"ט אפ" הרי שבותמשום
 מב"ש היום חובת בשביל בשבות אפי'אותו
 ל"ד )דף יומא ועיין לדידן בשבת טבילהבשביל
 בדרבנן ראפ" להדיא דמשמע מצרף והלא גביע"ב(
 שבות דאין מטעם רק במקדש אף מתירין הי'לא

ולמקדש
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 מכוין דאינו טכח ויראיי התזס' לגרסתבמקדש
 איסור בו הי' אם הא ליכא דרבנן איסוראפ"
 מתירין ה" יא ביוה"כ אפי' במקדש שבות אודרבנן
 בפרהסיא שבת הייול דייכא עששית להטילאפי'
 לכך נכרי ע"י לההם בפרהסיא שבת לחללומכ-11
 בפרהסיא שבת מחלל כמה וידעת ברוראיסור
 בס" טהרה בשיורי ועי" מומר נקרא בדרבנןאפ"
 דאסור אחר טעם יומא מירושלמי הוכחתיריא

 מע"ש. הותמו אפ" ושבת ביו"ט למקיה חמיןלהטיל
 סמוך בעש"ק צוננות מים ייתן אם ששאיומה

 ובבוקר הלילה כל ויתחמם היורה יתוךיחשכה
 איסור הוא לתממה. המקוה יתוך אותםשופכין

 : כן מלעשות להזכיר וחסגמור
 ימקוה חמין י"טיי שאלתו קמ"א.סי'

 יהזכיר חסבשבת
 בשבת עכו"ם ע"י חמין להחם ומכ"ש כןהיעשות
 יהסקת דומה ואינו בישראל כן יעשה ולאדאסור
 חומרא והוא האונס עליו מביא הוא נצונןלטבול אבי  הומן מן ממילא בא האונס דשם החורףבית

 החומרא מן יותר הוי והקולא קולא יידיראתי
 דגמרא מדינא אסור עכו"ם ע"י מלאכהדלעשות
 מותר ומדינא בעלמא חומרא רק הוי קרי~טבילת
 למחר יטבי יכול וגם סבילה ביי ויהתפליילמוד
 ע"י שבת מלחלל יהזכיר חס יכך בחורף כןדעתה ז"י האר-י בשם וכמ"ש קר ביום העונה למנועאו

 אסור במקוה חמין יהטיי ביא"ה גםעכו.ם
 : כנ"לבשבת

 שבת ייי פתטית שנילי בייר ש% קבו'ב:*ק"ן
 הי' שכבר אומריםוקצת

 ומחצה שעות ד' רק שה" אומרים וקצתיירה הוי ודאי ואז שעות המורה עי ומחצה שעהח95
 דודאי שאומרים האנשים מן אחד ועמד בה"שוהי'
 כימר שהוא צועקין וקצת נשבת ומיו לילההוי

 ויפה מומר דין עליו אין הנה וכף. שבתלעלי
 מעדיה לאחד ונשאת ותרי דתרי מסוגיאראייתו

 מצוה דקסבר מומר אינו ובלא"ה לי בריובאומרת
 בחו"מ וכמ"ש א' ביו.ט המת קוברי כמוקעביד
 תוך דנמוי דעות דיש ועוד ה"ה כן ל"דסי'

 בה"ש שהי' האומר לפ"ר כאן ובפרט כ9רשמונה
 זמנו אחר שבת הוי כבר א"כ יום חשש הויואאכ
 בזמנה שלא מילה דהוי רק מייה מצות עשהוא-כ
 מ"מ ול"י עשה הוי דשבת שבת דוחה דאינותהי
 דשבת ל"ת שחה דמילה העתה א"כ ומי עבר04

 ובאבח כך עבור מומר ואינו העשה רקונשאר
 המילה ויהי' מה"ב נחשב יהי' לא אם לעייןיש

 די"ל מ"ש גם ובחידושנו. בנוב"ק עייןסמולה
 אוקי התורה ומן דרבנן ספקא הוי ותריתרי

 דאוקמא בלילה דנולד הוא השתא וי"לאחזקה
 תפילין הל' ובסת"ם אמר יפה מעוברתבחזקת
 בר 'noYS אימתי שספק בקטן בזה בכיוצאהארכתי
 שלום בס' להיפך סברא דמצא רו"מ ומ"שמצוה.

 לא הספר אחזקתי' יום דאוקי שכתבירושלים
 היים על ספק שה" סיירי הוא בודאי אךראיתי
 בה-ש עדיין הוי ומחצה דבד' מודים דהכלהיום עי הספק אין כאן אבל יילה או יום הויאם
 ומה ומחצה בה' או ומחצה בדי נולד אםהלידה עי רק המסק ואין לילה ודאי הוי ומחצהובה'
 יאיקמי ראוי ודאי לכך לכאן היום חזקתענין
 הוציא ואם דילדה. הוא והשתא מעוברתבחזקת
 בהקדמה בק"מ בארתי כילוד הוי אם בה"שראשו
 נימא אי הנ"ל בדין מסיפק אני ובאמתכעזה"י.
 או מה"ב מכח בשבת פסולה בזמנה שלאדמילה
 אומרים דקצת במוצ"ש הולד שנולד כן אירעאם

 לידתו ה" ואם בשבת מלו בשבת שנויד שאומרוזה חוי הי' כשכבר דנויד אומרים וקצת בשבתשנולד

 הנה פוסקים לקצת ופסילה של"ב מילה הויבחוי
 ברי דאומר כיון מומר דין לו אין דהמוהלנהי
 על לחקור שצריך היולד לנער נעשה מה אךלי

 נמול אם א-י הוא הרי כשרה מילתו אםעצמו
 כיון המוהל של לי ברי לו מהני ומה לא איכדיש
 יא או כשרה מילתו אם לחוש ויש ותרי תרידהיי
 יהיפוך חוקה הוי במוצ"ש כן אירע אסובפרט
 ונשאת ותרי דתרי גופו ובדין וצ"ע. בחוידנולד
 יעיק י9 תצא שלא לי ברי ואומרת מעדיהלאחד
 אינו הוא הרי הנולד הויך אכל עצמן הםדתינח
 לישאנה שבא זה ובפרט אמת אומר מייודע

 כיון י-י מיהו וממזרת ממזר הוי אוליוכיוטה
 וכאן תלת נשואין באיסור וממזרת ממזרדאיסור
 : וצ"ע והרי תרי הוי דידידיה כיון המוהלאמירת עי יסמזך יכוי הגמזי אם צ"ע במיינוכאן אבי ממזר חשש בו אין בהיתר הף דהנשואיןכיון
 aw עיייב שאיז במקים שאלחו מס-נ.ס.'

 חומשים ליתןסותר
 : לבה"כ לטלטלו לחינוך הגיע שלא לקטןוסידור

 בהל' הפמ"ג על רו"מ שתמה מה הנהתשובה.
מכח 6. מוהרי דיכך הטו"ז דגרי שמתרץ 9מ"1 ס"שבת
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 ורףפ מצוה במקום ומותר דשבות שבות דהףמכח
 דלהאכיל שח"ז בסי' כ' בעצמו הטו"ב הריתמה
 לק"מדמה זה הנה תורה איסור הוי בידיםלקטן
 בידים לו ליחן הכונה אין קמן ע"י הסו"זשמתיר

 לבה"כ וישא תה זה שימול להקטן לוסררק
 שיטול יו לזמר אבל לו ליתן אין בידיםודוקא
 בנכרי והנה בנכרי כמו דרבנן רק הףמעצמו
 הרי דשבות שבות הוי איך קשה לכאורהגופו

 לכי עשי יה דאמר כיון דחילין בפ"קאמרינן
 דהוי מוכח א"כ דמי בידים דעירב כמאןמשלכי
 לנכרי דאמירה אמרינן ואיך ממש כמעשההאמירה

 סיירי דבשיין א"ש אך דשב!ת שבות רקהוי
 הוי ולכך כסותו ושלוחו שליחות בר דהויבישראל
 בנכרי אבל בידים הוא דעירב כמאן לחמותואסירה
 הוי ולכך כמעשה אסירה הוי לא שליחות ברדאינו
 בר דאינו בקטן נמי ה"ה וא"כ דשבות שבותרק

 דברי ושפיר דשבות שבות רק האמירה הוישליחות
 בידים לו ייהן שלא לנהוג יש וכן והפם"גהטו*ז
 : א( נופה דעתי כן בעצמו שיקח לו יומררק
 עירוב שאין במקום ס"תאו למי תינוק ישאת וחיי מה קמ"ר*כמי'
 כן לעשות דאין נבק טעם נלפערד הנהפטירין. שההציאי דב' יחד ונים ויציאוהו ע"י מותרלהיות
 לחברו שליח נעשה כ"א סיאכה שעושין ב'דהנה
 או מציאה שהגביהו שנים נבי דב"מ בפ"קכמ"ש
 מכח היינו פטורין שהשיאו דבשנים ומה שגנבוב'

 מכורש הרי וא"ב יו זכ" אינו דוה כיוןדאשלד"ע
 שכ' מה א"כ ישלד"ע דבד"ש דקדושיןבם"ב

 בדיני אבי אדם בדיני רק הוי פטוריןשהוציאו
 דבדיני כיון טובח עצה זה אז וא"א חיביןשמים
 שבדים ט" אחרת עצה נתנו יכך חייביןשמים

 י והש מותרשמים
 דחין ewn מ" נדיו לרוםיא. מס"ה.9סי

 ביארמלקיס לילךבידם
 בבהכ"נ ורק דמלכותא מדינא הכובע תחת,קאפפעל(
 מכח עירוב שם דאין ובשבת ביארטלקיהולכין

 לואוין ע4כ עירוב יעשות מניחין איןדהנכרים
 נגדם הולכין כשרואים אך בחוץ אףהיארמלקי

 אפ מפחדם מראשם נאם מבירין הס הסיךשזטרי
 עירוב שם דאין כיון בשבת כן יעשותמותר
 ואף ברה"ר ד"א להעביר אתי דלמא חששיש
 רה"ר ינו דיש דעות יש הרי רה"ר לנודאין
 המחבר כי להחמיר צריכין אין בזה הנהוכו'
 שנהנו ד"ח סעיף ש"נ בסף בפשיטותסתם
 ומכ"41 וכף בזמנינו לצאת זה מטעםיסקל

 ישמת עגרה וגדולה דשמיא מילי דהויביחרמלקי
 ! בזה להקל להםשמותר

 קטן לישא מוהר אם נתנאיתי נממ"ו.סי'
 לילך יכול ואינוי
 סירוב דליכא במקות בשבת קדיש יומרברגליו
 דנשיאת כיון השואל מטעם לא אך שמותרניפענ"ד
 כרמלית דהה בכך מה דאורייתא מיאכה הויתינוק
 מצוה במקום אף ואסור אחד שבות רק הויהרי
 ממנם רק עימו בשבת ולא ברמש רק הותרהולח
 לוטר רק הוי זו דהוצאה כיון יחתיר כ"9אחר
 הפוסקיפ ולרוב שאשאג מלאכה הויקדיש

 5כך שח"ה tso במנ"א חמין דרבנן רקהי
 מוהר שפיר וזח דשבא שבות בכרמלית הוישוב

 1 ודב מצהבמקום

 השת צהר אם שי אשר ז. מםם"
 צשץת שם מקופי בטליתי
 במקום משמאי ציצית ובי טימין ציצית שנידהיינו
 אברהם באשל הפמ"נ דברי חיבאת  עירובשאין
 מצות כה"ג יהוא דאינו כשן 3ך לצאת שאסורשכתב
 ממח דמ"ש הקשית ואז הבגד יגבי משוי הויציצית
 בו שיש בטלית שבת כליי יצאת דמותרדקיי"ל
 נף דהוי כיון חוא ציצית זמן יאו דלייה אףציצית
 3ך הפרמשנ דסברת תימא וא אין עכת"ד. בגדלנבי
 ממש יגיעה כדרך המיבוש יבוש דהוא דהיכיהוא
 תצות ב" מקיים ה" הלבישה גוף דמצדכשנין
 חף דהשתא מבחוץ אחר מצד דהמניעה רקציצית
 ממקום רק מנופו המניעה דאין כיון ולכךלילה
 כיון יבגד גה הציצית נחשבו שפיר מבחוץאחר
 והמניעה מצוה בזה מקיים הלבישה עצםדמצד
 ובפרט צייה הוי דהשתא הזמן שכח רקמבחוץ
 הית lm~olnn לחו לילה דאסרינן ימהדדויה

 ש"ט כררכגן סי' נכרי פ"י 16 סקסן הירס סי' דהור לסיסיך שכחס 5כ6ורס רציתי כתכי מחריח(

 ר.ס"ת h'P סס,6 טורס  ירוו תוי  ~רי רסס  ו"6 ייס ס5 כס"ת סיכי6ו ם ת"נ י6"כ נותר מיןיסכות

 ייגעת  נ2 זה m~Dqh7 גק ע"ע ?י,!זם~ןלם :יגי!ישעתר
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 תגוף רק ודאי ושיו הבגד תפשיט לענין21פרס
 יש הלבישה גוף דמצד וכיון מלתא תליאהסגד
 אם אבל בו לצאת מותר לכך מצוה קיוםכאן

 אינו שהטיית בגופו חסרון הוי דאו מקופיהטלית
 בלבישה שחך ולא עתה מלבוש כדרך עליויבוש
 בנוף דהחסרון כיון או ציצית מצות קיוםכזו

 כוונת הוי כן משה רק נח הוי יאהימישה
 כמו דחנה לי נהירין לא דבריו טף אךהמרס"ב.
 כשהולכין נוהנין דיש כ"ג ס" באו"ח כה"גדאיתא
 הועילו ולא לזה זה הציצית שני לקשוריבה"כ
 א"כ הציצית נתבטלו אם דממ"נ בתקנתןכיום
 א"כ נתבסלו לא ואם תולמ"ה מכת אח"כססולין

 ממ"נ כאן להקשות יש גן יעו"ש בציציתשלובשים
 נתבסלו הסלית שמקפל זה דבקפול נאמראם

 לא וזה תולשיה מכח . לעוים יופסלו א-כהציצית
 דלף צית בכה"ר הציצית שיופסלו מעולםגימענו
 פשסו שלח אף דנין דאנו בע"כ זה בקפולנפסלו
 מעשה מחוסר זה אין לפשטו דאפשד כיוןכעת
 יחשבו לא מהית וא"ב הופשט כאלו והויבנו18
 יפסלו משוי הוי אם וממ"נ למשוי רק הבגדלנה
 יהמ למה נפסלו לא ואם תולמ"ה מכחיעולם
 דבריו על תמוה ועוד בשבת כה"ג יצאתאסור
 למעד בסעיף הב"ז שהגיא הרשב"א תשובתטלשון
 ומשמע בבהכ"נ ליובשם כדי אוחם שנושאטצוה שי מטליתות סיירי הרשב"א שהרי יענוש י"ססרק
 מיירי ובע"כ מצוה של מטייחות דמיירי שםיהדיא
 ראם ציצית לענין יבישה הוי יא דה?בישהבענין
 דכ"ש פשיטא ציצית ידי בו שיוצא מיבוש דרךחף
 לספק מקום הי' ולא שבת לענין מיבוש דרךוהא
 הת לא דהלבישה בענין מיירי ובע"כ כילבו

 יצאת שם התיר ומיפ"כ ציצית יגבי ממשלבישה
 הטלית נוף דמצד נהי וקשה בכך ה" דדרכןמכה
 משוי הוי אכתי בכך דדרכן כיון משח הוייא
 מצות זו בלבישה מקיים דאינו כיון הציציתמכח
 הציצית דמכח ובע"כ הציצית מכח חייב א"כציצית
 דמס' הש"ס מן והנה כמ"ש. משוי נחשביא
 אמר הונא רב דקאמר גמה ע"ב קייט דףשבת
 בשבת כהלכתה מצוייצת שאינה בטלית היוצארב
 יצא דאם להוכיח יש נמי מזה והנה חטאתתחב
 קשה דאל"כ הציצית על אף פטור מקופלתבטלית
 כהלכתה מצויצת שאינה בטלית ביצא קמ"יימה

 בטלית יצא אס דאפילו טפי רבאאלאשסעינן
 דחייב כהיכתה אינה דהלבישה רק כהלכתהשהיא

*8

 דהח2 כהייתה מצויצת אינה עבטה אוש אםימושש
 דהטיית היכי א"נ :WW מצהר בזה פקחם דלאכיון
 כהלכהא אינה דהלבישח אף כהלכתה הףעצמו
 רבותא דקמ*ל וי-ל כ"כ רא" אין מזה טרהופטור
 יא דהיבישה רק כהלכתן הציצית נוף דאםלהיפוך
 הבנד דנה ממ"נ מכח דחייב פשיטא כהלכתאהה
 לא נמי ובטלין כדין מיובש דאינו כיון הוילא

 אפשר והרי כתקנן דעשויין כיון בנד ינביבטלי
 אינו הטליה נוף באם אך כדיגו ולהלבישויפושטו
 סי הוי דלא נהי ס"ד הוי א"כ כהלכתוטצוייץ
 בסלי לא דגם קמ"ל לכך הבגד לגבי ליתבטלוהבנד
 להביא יש אך עליו וחייב להשלימו דדותוכיון
 בחותם ע.א ג"ח דף שבת במס' ממ"ש לזהראה

 ומקפל ותירתת מיפסק דלמא לא אמאישבכסותו
 אמר יוסף בר יצחק כדרב אכתפי' לי' ומחיתל?
 בסלית היוצא ריי אמר יוסף בר דאר"יר-י

 חטאת חייב בשבת כתפיו על יו ומונחתמקופלת
 מכהגוף הף דהיובו להש"ס מנ"ל לי וקשהוכף

 גוף על לעוימ דלמא חייב בעבד גם ולכךהטלית
 לפמ"ש ובפרט בכך לאייה דרך דהה פטורהטלית
 כסות סוהרי של דדרכן גברייתא קריז דףלקמן
 הוי בכך דרכן דלדידהו כיון י"ל וא"כ בכךורטנין
 שם דמחייב מה רק ופטורין לבישה דרך אדםלכל
 דמייני דייל הציצית מכח היינו ובברייתא יוחנןרן

 על לו רטונה כית ובזה ציצית בו שישבטייפ
 דמצד נהי ולכך ציצית מצות קיום כאן איןכתפו
 אזלינן אדם בני דרך בתר דבזה פטור הטליתטף
 ופטור מלבוש דרך הוי לפעמים בכך דדרכןוכיון
 דעת בתר לאו דבזה ציצית קיום חיוב לעניןאבל
 קיים דיא וכיון תורה דין בתר רק תליאאדם
 וברייתא החנן ר' תינח וא"כ הציצית על וחייבבית נוי דאינו כיון ימשוי הציצית הוי לכך מצוהבזה
 דהף ציצית מצות ב" שייך דלא בעבדאבל

 בלא הוא הולך וא"כ פטורין ועבדיםמעשהדג
 ומקפיל מפסיק לרלמא לחוש ראין י"ל ולכךציצית
 ומנ-ל מלבוש דרך דהוי יפטור דאכתי כגסו עללי'

 חיוב ראין להדיא מזה מוכח ולכך חטאת בזהלחייב
 הנני ולכך לבגד נוי הם דתמיד הציצית עלבזה

 : מטעמך לא אך כהפ"מ דלא לדינא עמךמסכים
 אם הכפרים בנדיו שאלתו ממ"ח.סי'

 לעיר לבואיכולין
 נכרים בתי ע"י אך לתח61 מחוץ באמת דהםבשבת
 בכפרים אך התחום תוך הוי אמה ע' בתוךדהוי

בבתי
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 מהזיק גנה כל הבתים אשרי גנות יש נכריםצבתי
 מבטלין הזרעים אולי וחושש אמה ממאהיוהר

 ענין דמה חוו שפיר עיניו הנה יא. אושעיבור
 כרה'י נחשב שיה" דבעינן דבעירוב יעיחבעיבור
 אבל רה"י נחשב דלא העירוב מבטלין הזרעיםבזה

 רק כרה"י כולו שיהי' בעינן דלא לעירבעיבור
 פנה נחשב לא זרעים ע"י גם פנוי דרך יחשבשלא
 הנכרי דבעירוב ותדע לבתים סמוכים הזרעים08
 ולבך מהני נכרים בתי גם לעיר ובעיבוראימר
 מבטלים זרעים גם העירוב מבטל נכרי דדירת5עה

 לעיר בעיבור אבל שונים טעמים דהוי אףשעירוב
 נכרים מבתי זרעים גריעי לא נכרים בתידמהני
 דמספקא הרא"ש דעת על ר"מ דממך מהונם
 נהי א"כ הדירה מבטלין שאחור" ורחבה בחצרק-4

 גם להקל ראוי לעיר בעיבור מ"מ להחסירי9""ל
 : אמר יפהבזה

 רחוק הה הכפרים ג' בין אם שנסתפק)דבשכן
 כנגדן עומד אחד דכית רק מקמאיותר

 פחות יה" הכפרים ב' לבין בית הך נשדימשם
 נראה געשה מה הגית מן כפר לכל אמהששבעים
 ממש ישוב דהוי כטחים ב' הוי ראם כךשחילוק

 הטפל דשדינן אחריהם נגרר אחד בית 8ף8ז
 ונפרר באמצע עומד הבית כאלו והוי העיקרבושר
 סעיף שצ-ז סי' רמ"א בהגהת ומ"ש הכפרים4חר
 הייה אמה שבעים לו כהרנין אין יחידי דביהד
 הוי אם אבל ממש ישובים ב' בין מוטל אינו08
 ומטיפין אחריהם אחד בית נגרר אז ישובים ב'בין
 מ ופוסקים הש"ס ינקט ומה לאמצעאותו
 העומד דהכפר אף אז כפרים דבג' היינוסתרים
 הוי אם מ-מ הכפרים ב' מן גדול הוי הצד5ן
 אחריהם הגדול הכפר גם מטילין כפרית הם04
 מטילין אין בתים ב' רק הוי אם יחיד בבקראבל
 הם אם אבל לו הם דשוין כיון לאמצעאותו
 לאמצע אותו מטילין אז בית רק והואכפרים
 באו"ם ממ"ש לוה וסמך העיקר אחר נגררדהטפל
 והבן להיפוך או בקסדה וציבור בגדשה ש"ץבדין

 : מצוה ולדבר בדרבנן גזה יהקלכנלפענ"ד
 "חד מיי" ואסי מה בנדוז שא' כממ"מ.*כמי,

 או הפיצוניא עללטלטל
 בהל' כטבואר בזה הורה יפה הנח8פריספי.
 שס"ד סי' ובט"ז שם ובט"ז שמ"ו סי'כלרובין
 יפה עכ"פ אך ביה להקל כתבתי בסה"ת כינשם

 : הש"ע כדעתהורה
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 להשכה סמוך צוננים מים שתו שטייהיבמה
 הלילה כל ויתחמם היורה לתוךבעש"ק

 וישתקע כן מלעשות להזכיר וחס הוא גמוראיסור ודאי יחמטה המקוה לתוך אותו שופכיןובבוקר
 : קכ"ט תשובה לעיל )ועייןהדבר

 הטעליגיאף בפיו '"י אשר מ"ג.שי'
 עלץ יסמוך מהניאם

 ודעת טעם טוב ספר בסוף הגה עירובבמקום
 עליו לסמוך דמותר כתבתי יו"ד בקו' ח"גובנ-1
 כך נהגו וכגר ופקפוק השש גלי עירובבמקום

 : מקומות ובכמהבמקומנו
 בעיר לעירות המ"ג בנדיו הנה מנ"א.*סי'

 שהוא השבתי כברטרנסאל
 עוד וביני ביני עוד דהף מה קפידא ואיןכשר

 בפתחים וגם שאינו כמי אותם דסלקעמודים
 באמצע המתחילים קטנים פשפשים ישממש
 הפתח שגמר הוי התב"ש קפידת חמקרהסתת
 מה אך הכחיים אצל הלחיים יהיו ומכאןמכאן

 בפתחים עוד ונראה עמודים עוד ישדבאסצע
 פ" המנ"ב בשם ימ"ש חשש בזה איןהרגה
 מונה דהלחיים יטעו אם דשם כ"א סלקשם-ג
 כשן כאן אבל כלל עירוב כאן אין הצדמן

 סמוך הוי ובסופו בתחלתו הצוה-פדבאמת
 שבאמצע העמודים דגם שיאמרו בכך מהלבתים
 הגדת פחח דיש כיון כן יהא לו פתחיםהוי

 זה אין באלכסון שהוא ומה להכתיםהמטוך
 הוי דהפתח מצינו בתים כמה דגםקפידא

 כלל המנ"א של לנדון דומה אינו תםבאלכסון
 משא-כ פסול דגסרא מדינא הצד מןדהצוה"פ
 אעפץ ואם עליו חולקין יש התב"ש שלבחומרא

 גורות עוד לגזור אבל לדבריו לחושראוי
 ובפרס אינו ודאי טעות לחשים לחושבזה
 רק באמצע כלה שאינו יודעים הכלבט"ג
 בסופו יהא מה ויראה יבא א"כ והולךמושך
 תצדק אל לכך לבתים סמוך שמאויראה

 : בזההרבה
 שבכחול הערב קנה עלי שסומכים בק-" בציה"פ שאלתו מנ"ב.סי'
 כיון ניכר אין ולסטה למעלה הבולטיןגנה

 מבין נראה מעט רק השתי של גקגיםשמכוסה
 דאינו חדא טעמים 3' מצד ע"ז וערערהקנים
 מהני ול* ברה"י עומד דהרי בן ימסהנראה
 דלא כה"ג דהרי ג' עירוגין בתיקון במק"חכמ"ש

הועמד



bsשלמשלף או"ח ע5שו"תהאלף 
 נ"ל לכאורה הכתרד. טפח בעינן לחי לשםהוספד
 המל"ח על דקשה ומה שלו מטעמיםכדבריו
 ישבתי דמי דמייא כמאן דביתא  שכתבבטעם
 זכות לצדד יש כי נחמתי שובי אחרי אךבמנ"א

 שמ"ג בס" כתב המנ"א כי בזה היתרלהנוהגים
 ואין מזה וקנה מזה קנה דוקא דבעינן כשח8'ק
 עישש. טפח קורה למ"ל דאל"כ המבוי בבאיידי

 להכותיים מצטרפין דשם מסוכה דהקשה מהוהנה
 רק כיל היכר דל"ב סוכה דגבי י"מלצוה"פ
 שבת להיתר אבל ענין בכל די לכך מחיצההשום
 קצת הכירא מ"מ מחיצה משום לחי דההדנהי
 ולכך סמי "ב בסעיף המג"א כמ"ש בעינןצמי
 ליכא המבוי בכותל ממילא היכרא גם דגעינןכיון

 טפח בקורה דלמ"י הממא שהקשה ומההיברא.
 כותיי אם דודאי י"י צוה"פ דהוי ל"לספוק
 אין אם אך צוה*פ מכח בכ"ט ודי טפח בעינןיא באסת יצוהרו שוה הכותל לרוחב בולפיןהמבוי
 הכותי לרוחב ובולטץ נמשכץ הטבתכותלי

 שהן
 לכך יחי משום נדע ל8 ודאי בזה הטבתלרתוק הוי והציה המבוי לרוהב עומדץ הם רקלצוה"פ
 כותיי קצה אם ה"נ ולכך ח"ב. 6פח בקודהבעינן
 להחמיר דנבוא ונהי כו51 יחי תאב הכותייםקצה עי לסמוך יש לצוהאפ שוה ירוטב בעטיןחגנה
 ולחי מכאן לחי בשינן בזה דאף המנ"אידעת
 ונהי כן בעינן דלא בסוכה מוכח הרי מ"8מכאן

 שכ,8 כזהו היכרח נם דבעינן שאני דימוידכתבנו
 די ובזה היכרא טשום רק לחי הצרכת הויבכה"נ
 דבולמא ברה"י הוי אם ואף יפעלה בויט אםאף
 ולא למטה שיה" בעינן מחיצה משום דבעינןחיכי
 המבוי ברותיי די מהיצח דמשום כאן אביברהיי
 די בפ"ע יחי כעיק ויכר משום רק חנטהצ

 אינן ואם תורה ישראל דטנהג כנ"ל בזהבלחי
 לס"ה שוה ירוחב בולטין אין אם אבל וכו'נגיאים
 כותיי קצה אין אם מיהו פסח העירובודאי
 והריוח מיניהם רתח יש רק ממש מהומיםהגנה
 יסמוך מותר נמי לזה זה בין פ3' פחותהף

 וכמ"ש היברא איכא דבנה לחי משוחעליהם
 נהר שסביבותיו ביסו שאלתו מנ"נ.סי' י עה"ש ט"ו דף ובש"ס סק"1 במנ"א הובאבש"ס

 שאין טקומות ישאך
 פקלקלים והנכרים עירוב ועשו ישם גבוהיםהגדודים
 יש אך נאר מקיף העיר מן רחוק הר השאותם
 לחם לחתיר עצה יש אם מד"ס סחות פחהזהרצות
 יתקט אפשר אפ כך יעשו לדעתי הגהיהטיל.
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 חשש ויין במקום לבה"ש מטוך ע"ש כלהעירובין
 ירגישר לא עכ"פ בזה והנה הנכרים. מןקיקול
 יקלקלו אם אף ואז שחשכה עד בזההנכרים
 שהותרה כיון בשבת לטלטל מותרין בשבתאח"כ
 לדינא והוכחתי לבן ישדה בתשובה כמ"שהותרה
 לקמן כמ"ש להקל צדדים עוד יש דכאן ובפרטכן
 שיש במקום הנהר על הנה לעשות יוכלו לאואם
 הטו"ב על החולקים על לסמוך יכולין י"סעומק

 ובמקום באריכות כתבנו תבר ודעימ" כנאבתשובת
 אחד לחי עכ"פ לעשות ראה י"ס עמוקשאינו
 לבדו ובלחי בהר מ"ט פחות פרצה שישבמקום
 י.ט גבוה שיה" רק קטן קנה איזה יעמדואם
 לחי ע"י ואז לסוכתן שהוא נכרים בזה ירגישולא

 כיל תקון בעי לא כחצר נדון אם ממ"כמותר
 וכמ"ש בלחי די כמבוי ואם מעשר טחחזבפרצה
 על העירובין יעמדו אולי ובזה החייםבספר
 : להם היעוצה העצה זה אהד יהיפרצה בכי הלחיין יעמדו אולי יא ואם שבתטקצת
 ייצג ד9" בעייוביז שאלתו קדד.סף

 אירר יוצא מהעיראחד
 עץ ומשפע הולך הרבים שדרך דהיינובמדרון
 ננחתו המתלקט גבוה הר הדרך צידי בשנישעולה
 בכסת כמ"ש כמחיצה דהוי ד"א רוחב מתוךיגש

 עומד אחד הר ועל כזה הר ג"כ עומד הב4ומצד אחי הר מהדרך אחד מצד ועומד וכףדוכתא
 בית עוטד השני ההר ועי פלהט הנקראבדר

 בו והנוסעים הדרך הולך הערים ב' וביןישראל
 וכשנוסעים להעיר לעיר Dnb תן חוצהמהעיר
 ההרך הדרך כי ויורדים הולכים חוצהמהעיר
 לעיר מחוז וכשנוסעים החוצה העיר מתוךוכהשפע
 מחון ומגב" הויך הדרך כי ועויין הולכיןיתעיר
 העיר תוך אל שכשמגיע עד העיר תוך אילשיר
 שהדרך מחמת הדרך צידי משני כלל הר עודאין
 דבתוך ונסמא העיר אי כשהיך עצמו ומנב"הולך
 מתף ישנם אשר ההרים גובה עם הדרך שוההעיר
 מחון עומד והעירוב קצת לעיר מבחוץצדדים
 0צף טריפ ב' יהדרך שיש במקום קצתישיר

 בץ על עומדים העירוב של הקנים וב'הצדדים
 ננתש ההר של הבית אצל עומד אחד קנהההרים
 מהדרך הב' שמצד הבי ההר עי עומד אחדוקנה
 חף דההר מאחר עבדי יאות ולא כדינולהברו אוזי סקנה טתוח וחוט ההר ש% הפלצטאצל

 פ8 יפי הן פסול הזה העירוב תשובה. :המחיצה עי וצוה*פ הקנין העמידו הרי א"ככמחיצה
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 לדרך סמוך ההר מקצה נ"ט רחוק השתאשעומד
 ההר לצד בשוה אפ" ג"ט תוך יעמוד אםהן

 על דעומד כיון פסול הוא יהדרך ממשהסמיך
 בתורת הקנים שיהי' בעינן צוה"פ וכלהמחיצה
 שבני לקרקע הסמוכים טפחים ביו"ד למטהתזוזה
 שמאי פתחי המי יאו ואם עליו הולכיןאדם
 p'ap בור יש אם דאטו רו"מ שכתב זהובה

 ב' בין הבור צוה"פ.ועומד תחת ד"ה ורוחבעשרה
 עכ"ל הזה העירוב צוה"פ מהני לא מיהקנים
 עמוק הף דהבור נהי דהתם כלל דמיון לווחין
 רק הבור תוך הולכין אין אדם בני מ"מיו"ד

 טםחים ביו"ד למטה עומדים הקנים ומ"מלמעלה
 אבל פתח דרך הוי וזה אדם בני לרגליהשוין
 אדם שבני מדרך מנ"ט ימעלה עומדים הקניםאם

 מהני לא וגם צוה"פ הוי יא ודאי עלטהולכין
 שבמקוט בעינן אנן הההר שוה העיר שבתוךמה
 ימסה הקנים שוה שיהי' בעינן שם הפתחדהה
 ב"א שרגיי מקום גם לקרקע הסמוכין יאהיתוך
 ולכך שמאי פתחי המי לאו ובאם עליוהולכין
 הוא רתוקים או ההר יסדי סמוכין הקנים אםבין
 ממש למטה אותם שיעמידו רק תקנה ואיןפסול
 בנה אותם מקלקלין הם שהגברים חוששין אםוחף
 לקן מכבר בתשובה אציי 6"ש תרופה לואגיד

 ואם הותרה דהותרה כיון בזה דאמרינןקאנסטנטין
 לסלטי מותר בשבתיתקלקל

 וא"ב שבת באותו
 אם לראות יכולין יבה"ש סמוך בשבת6מ.נ

התקלקי
 מותר בשבת אח"כ יתקלקל ואם יתקנו

 עלי לסמוך ירצו יא אם ואף שבת בשתויסיטל
 וים  עתה של הזה העירוב יהד כך יעשובזה
 כדינו למסה הקנים שיעמדו אחר עירובקישו
 דעהם ולפי  דעתי לפי כך מותר קלקול הששומכח

 : מכבר שלהם השירוב עליסמכו
 בנרוי מניה.סד

. אמוד "נ" ששיתיו
 ודאי הגדר אחורי הדהי

 שנשאיתי שנים כמח וזה n~aa וכמבואר כלילש5
 דמי דמליא כמאן דביתא בטעמו דמ"ש המק"תעל
 כמאן ביתא אטרינן דיא מפורש דבש"ס תמוההוא

 מקורה אינו ובגדר במקורה רק ד6ידסליא
 או מקורה להיות בעינן בזה המחיצות 6ןישעיה אפ" דמליא כמאן דהר יומר דדוקאוהיפתי
 דהוי אמרינן התקרה עם המחיצות צירוףשצד
 מה אבל המחיצות מן ימעלה אפי' ד6ליאכסאן
 המחיצות קצה עד סלא להיות המחיצות בתוךידוי

 דבר והוא תקרה בלי אפ" ימריא כמאןהוי
 דבצוה"פ נכון דהדין נראה זה ומלבדהמסתבר
 הקנים אם מהני ולא למטה טפחים עשרה הויאם הי צוה"פ ועיקר צוה"פ שהיא ניכר שיה"בעינן
 י"ס קנה ימטה שיהי' בעינן רק מי*ט למעלההוי

 למטה דהוי בחוץ כלל ניכר אינו הגדרובתוך
 ישויע"ק ס' בשם רו"מ ומ"ש צוה"פ אינו לכךקנה
 דכוונת הטו"ז מן ראי' ראין נכונין רו"מדברי
 מפסיק דהגג רק בחוץ עומד דהקנה הויהטו"ו
 בפנים הקנים אם לא אבל הגג תחיבת מהניבזה
 דמ"ש אמת הן ל"מ ודאי ובזה בגדר אובבית
 ראוי שיה" דבעינן דמה נכון אינו בטעמורו"מ
 לדית ראוי אינו אם עצמו מפאת היינו דלתלקבל
 מצד רק דלה יקבל ראוי עצמו מפאת אם אבלל"מ
 די"ל מעכב אינו זה לדלת ראוי אינו מבחוץאחר
 הטעם רק לדלת ראוי והוי הגדר ניטל כאלורואין

 : בנה לדינא עמו והדיןכנ"ל
 rmt בין מפסיק שגינה ובכירת מנשו.שי'

 אף זה לגדר זה שמגדר 'י
 ומכיש צוה"פ אינו ודאי סאתיים גת אמהשהגינה

 פתח איגו רזה צוה"פ באמצע מפסיק ביתאם
 מתח כעין ואנן אינשי עבדי יא כהאידפתחא
 סאתייפ בית בו הוי ראם כיון בגינה ומכ"שבעינן
 גרועה דגילה מוכח א"כ לגמרי המחיצה מבטלהוי
 דאינו נהי סאתיים בית בו דאין נהי לכךמבית

 דין לו ואין מבטל הפתח עכ"פ המחיצהמבטי
 דבר כל גינה הן בית מפסיק אם הן ולכךפתח

 צוה"פ שיה" בעינן דאנן הפתח מבטלהמפסיק
 וכדאמרינן בש"ס כדמוכח וז"ל אינשיכדעבדי

 כתבנו וכן אינשי עבדי לא בקרן דסתחאשם
 מבואר וכן במים עומד הצוה"פ אם לעניןבתשובה

 : עירובין הל'בפמ"ג
 שני אם הנה הכותל אצל.  עימי 1יג1 יחד שהלחי ובנידוו קנ"ז.סף

 מהני לא ודאי להלחיים סמוכין אינןהכתלים
 כמ"ש קושיא אינו הישיע"ק ומ"ש התב"שוכמ"ש
 אצל עומד הלחי ואם שס"נ החייםבספר

 הסק"ח באמת הכותל אצל עומד אינו השניוהלחי הכותי
 בסה"ח בעזה"י אני אבל מתיר עירוביןבתיקון
 כעין דאגן כמ"ש מסתבר והדבר כן שאינובתבתי
 אויר ויניח פתח שיעשה הוא ומי בעינןפתח
 לצאת דאפשר אויר הניח אם בהפתח תועלת6ה

 : ל"מ ודאי לכךתבוא
ונידע
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 הרחוב באמצע ולחיפהבית אצי אפד יפי 11wPnr ונידון קנ"ח.סי'
 באלכסון גמשר והחוט שעי בית בצד 3'ולחי
 שברחוב. האמצעי לחי גבי ועל ודאי לזהמזה
 או רהב פתה כעין דהוי שפיר מהני רזהנראה

 קפידא אין ובזה זה בצד זה פתחים ב' כעיןדהוי
 כיון הכותל כנגד שלא האמצעי הלחי דהוימה
 נמי הוי רק השני בצד אויר פתוח הוידלא
 קונדסין ד' נעוץ כעין דומה שפיר ובזהפתה

 : לדינא נכון כנ-לבבקעה
 העירובין ה" יבאה שאלתו קנ"פ.נמת

 פרצותי' בכל העירסביב
 בפרצה מצבם מקום ה" אשר העירובין ביטלוהרב

 אחד בצד כן הי' אם והנה אמות מעשרהפחותה
 שלנו מבואות אס סמ"ג לומה אפשר ה" העירשל

 כלל מזיק אינו מעשר פחות פרצה בחצרותנחשבים
 ובצד בס"ה אחד בצד סגי כמבוי נחשביןואם
 המנ"א מדברי נשמע וכן דהו כל תקוןהשני

 כאיו פרצות נמצאים דבק"ה ועוד רו"מ()והאריך
 ובצד דרום בצד ההר צדדי בשש מעשרהפחותים
 וה" גדולות פרצות שם דיש אחד בצד גםצפון
 שהחריץ מטעם הרב ביטל שט גם עירוביןשם
 במקום הוא ד"ט ורחב עשרה עמוק שם הואאשר
 הגשרים אך וכף ח"צ שהגאון אמת הןעירוב
 כאחד כולם כתבו זה לצד ~ה מצד עליהםשעברו
 וכאן וכו' הגשרים ע"ג תקון ובעי מחיצתאדמבטלי

 נמצא תקון שום בלי מי"ט יותר גשר שםיש
 בצ"ה: אחד בצד אפי' כראוי מתוקן אישדבק"ה
 שמ"ג ס" החיים בספר זה דין גוףתשובה.
 די אמות ובעשר תקון בעי לא מעשרדבפחות
 ישויע"ק געל הגאון בילדותי עמדי והסכיםבלתי
 להיתר והשבתי כזו מעשה אירע טרנפאלובק'
 חת"מ געל להגאון וכתגו אחד מערער שםוהי'

 בלי תהלה זה הי' אם ולכך להיתר כדשתיוהשיב
ppnהגשר אין אם זה אך להיתר הורה יפה כלי 
 עכ"פ לחי בעי יו"ד ברחב אבל אמות יו"דרחב
 פרצות דהוי ובמה ב"ה בעי מעשר יותרואם

 זה מכוונין מפולשין אינן אם הנה ובצפוןבדרש
 פחות ואם בלחי די עשר הם אם נמי זהכנגד
 ברעסטיצקי לק' בתשובה וכמ"ש כלום ליבמעשר
 בדבריו שמפורש דעירובין פ"ק רשייוהבאתי
 מבוי דין להם הוי מכווגין דאין דהיכאהקדושים

 כ"ז אד חצפת דיו לנו הוי עקום ובמבויעקום

 תהלה ה" אם אבל כן פרוץ בתהלה הזי אםהה
 מב' הורה טוב לא וקלקל בא והוא בצ"המתוקנין
 האחרונים כרוב להחמיר שם דנהגו כיון א'טעמי.
 הסוחרים דברים אפי' הרי ישנות רשאיאיך

 בפניהם להתיר אסור איסור בו נהגוואחרים
 איסור דהוי דבר מכ"ש רי"ד ס" ביו"דכמ"ש
 בצירוף רק התרתי לא אני ב' אחרונים. כמהלפ"ר
 אבל תקון ל"ב פרוץ תחלה שה" הי' הטו"זהיתר
 והוא כסתום דנהשב צ"ה תקון שם דהוי כיוןבזה
 לדעתי גם ובזה אח"כ כנפרץ נדון א"כ אותםקלקל
 הדבר ויחזרו הורה טוב לא לכך בהם תקוןצריך

 : כמקדם לתקן שה"לכסות

 י ע פ ציה ישבת שעשי שא' קים.םי
 לטלטל רו"מ ואסרנכרי

 כיוצא שהתיר אדם הנשמת על וסמך התירואחד
 שם ה" דהתם לחלק דמ"ש הורה טוב לאבזה.
 מאליו עומד דהלחי שם כתב דהרי ז"א מכברלחי
 רק כלום הועיל לא א"כ מע"ש עליו סמכוולא
 ה" ולדידי הותר בשבת עומד שהי' הלחיע"י
 אינו ב8'ע דלחי משם רא" אין דבלא'הנראה
 ולכך טלטול ולהיתר מדרבנן רק התורה מןמחיצה
 מחיצת משום דלהי דנהי בכונה נעשה אפילומותר
 ובסוכה מחיצה אינו סה"ת אבל מדרבנן רקהחנו
 מחיצה אינו שהוא כל אבל טפח וג' כהלכתןבעינן
 להיתר רק אינו וגם במזיד אף מאר ולכךמה"ת
 אם א"כ כלום אינו לאו ואם מחיצה הויטלטול
 עגיד מידי ולא הוא כלום לאו לטלטל לונאסר
 ולא לטלטל דמותר אמרינן שוב מחיצה הויולא

 אבל דרבנן דהוי כיון ולחומרא איפכא בתראזליגן
 המפורש כדין דינו ודאי מחיצה מה"ת דהויבצוה"פ
 להקל לסמוך אין לבדו הרשב"א  דעת ועלבש"ע

 סיירי דבש"ע רו"מ שגג אחר מצד אךלכתחילה
 בין בזה לחלק יש אז בעצמו ישראל עשאואם
 יש בזה שבות רק דהוי נכרי ע"י אבל לשוגגמזיד

 רע"ו בסי' כמ"ש רבים וצורך מצוה במקוםלהקי
 אדב בחיי לעיין אדם הנשמת ע"ז ציין וכןבהג"ה
 לכך ההגיש בשם כן שהביא י"א סעיף מ"בכיל
 שמ"ב סף הש"ע מדין אדם הנשמת כלל העירלא
 קושית ר41מ שתירץ ומה כלל. לוה ענין לודאין

 דבה' אהדדי הרמב"ם שהקשה משבת פט"זהלח"מ
 לטלטל שיבוא מי לדעת שלא שיהי' כתבשבת
 דחוק הוא לסוכה דופן רעושה פסק סוכהובהל'
 הובא והאגודה המרדכי עפמ"ש כד הוא האמתאך

בטוץ
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 מבטלין אין לעמן תרי"ג סי' סוכה הלבסו"
 ומותר דמללה"נ שאני דסוכה לכתחילהאיסור

 הוא כן ממש בזה ה"נ א"כ עייפך יבטללכתחלה
 ודאי בזה הרשות ידבר דמיירי שבת בהל'הרמב"ם
 לדבר דהוי בסוכה אבל המטלטל לדעת אףאסור
 הסוכה בעל לדעת אף לכתחלה מותר לכךמצוה
 שנעשה באלו רק לכתחלה איסור לבטל דסותרכמו
 אין הם דהרי הרשות דבר הוי בהם המחיצהבהם
 לא שהם לדעת שלא בעינן בהם המצוהעושין
 דאף ר"מ טפה ועוד ונכון. וז"ב מזהידעו

 לו אמר המטלטל אם היינו דאוסרלהרמב"ם
 והו"ל ל" דניחא די"ל ושתק ידע ע"פ או כןשיעשה
 והוי כשלוחו נעשה דממילא י"ל גם לדעתכעשאה
 כלום ידע לא המטלטל אם אבל הוא עשאהכאלו
 העולם וכל אסור הוא מזיד הוי דהעושהאף

 לעשותו יו צוו יא חבר" דיך" ובנדוןמותרין
 וכל אסורין והמורה הוא לו ציוה הטורהואם

 "י כי נכרך ע"י היהר יש ומה"ט משריןהעולס
 איסורו דעיקר דטותר מודה הרמב"ם גם נכריע"י
 ובנכרי בעצמו עשאה וכאלו כשלוחו דהוימכח
 והנה דמותר. הרמב"ם ומודה לנכרי שליחותאין
 היכן ידע דלא "3 בס"ק המ"מ על המנ"אמ"ש
 אמר למה לו קשה דהר פשוט נלפעמדרמיזא
 ולמה ויכנס ב"א של מחיצה לו עשה לר"חנ"נ
 לו אמור לומר הרל המחיצה לו שיעשה לוצווה

 היי אם ובע-כ יכנס לעצמו מחיצה לושיעשה
 פשוט כניפענ"ד אסור ה" ודאי מזה יודער"ג

 לחלק ידע דלא המקשן לדעת ואף הה"מדברי
 האדם לדעת היינו לדעת שלא או לדעתבין

 שעשה סי בשביל לדעת אבל המחיצה ממנושנע,שה
 כמו לדעתו שלא דבעינן בתחלה גם ידעבשבילו
 וי"ל בשבילו שנעשה למי דאסור שבת בלאכתבכל

 תלמידך נחס" ר"ה לו אסר דלכך אחתפרפרת
 ולמה לכנוס שא"י סתם לו אמר לא ולמהבצער
 קאטר דינא אך בעי הוא לתפלתו אסו צערוהזכיר
 כיון לו דשאל רק ב"א מחיצת של הדין ידעדר"ח
 יומר ומותר מצוה דבר הף אם בצער בשבתדהוי
 לא הצער אז מחיצה לו לעשות בשצמו נחמ"יר'

 אמר לכך נ ר לדעת שיא ובעין! מצוה דברנדהחב
 ודרק מצוה דבר אינו רזה עתה לו עשה ר"נלו
 סוף והבן, דיניי בכל והה"מ להרמב"ם רא"ויש
 הפוסקים וכל דהרמב"ם בזה טעה שר"מדבר
 לעשות לכתחלה אסור דהח היבא רק סייריל8
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 שלא או לדעת בין הדין בזה ועשה עברוהוא
 כן לעשוי! לכתחלה דמותר נכרי ע"י אבללדעת
 עבר דאם פשיטא התה"ט בשם אדם הגשמתכמ"ש
 הגוב"ת ודברי בעזה-י וז"ב לטלטל דמותרועשהו
 דברי הביא לא גם נכרי ע.י לעשיה ישראלע"י במזיי עשי" מדמה שמה תמוהין המה מ"דסי'

 דאורייתא מלאכה כאן ראין נראה גם כללהתי"ט
 תקון אינו התורה מן גם שאצי"ג מלאכהדהוי
 נכרי ע"י וא"י דרבנן מלאכה רק הוי וא"בכלל

 : ודרדק דשבות שבותהוי
 .של הקניםלהעמיד שאסי "מק-ח עמ"ש שאלתו מם'א.סף
 דביתא מכח מחיצה המוקף גדר או הבית תוךהס"ה
 דמליא כמאן ביתא דל*ש ועזה"ק דמי דמליאכמאן
 כמאן דגיתא דהחלון מיו"ד למעלה גבוה בביתרק

 יו"ד תוך החלון שיה" בעינן בחצרות אבלדמליא
 כמאן לותר ל"ש מקורה שאינו דבחצרות מוכחא"כ

 וכן לדינא ברורין המק"ת דברי הנהדמליא.
 והטעת שס"ת סי' מהרזים הגאון של בש"עהעתיקו
 ולבני ושבים לעוברים ניכר קרה" בעינן ר"הרכל
 אחורי להעמידו שאסור התה"ש כ' ומה"טהמבוי
 ע"ש ממש לחי דין לו דיש וכדומההכותל
 גו15 מפיט 8"כ ז"ל מהרדם להג' תשובהובשערי
 הטחינת תוך צאה של הקנה להעמיד לואסור
 עיקר והרי במבה לבני ניכר אינו למסהשהרי
 אינו למטה ואם לקרקע הסמוך בי"ס תליאס"ה
 תוך בעומד וא"כ למעיה שניכר מה ל"מניכר

 ת"כ צ"ה דין לו אין למטה ניכר אינוהמחיצה
 שתעמוד בעינן הלחי כי בלשונו שדייקהמל"ח
 ליכא דבפנים כמ"ש וכוונתו וכף היכר בשבילבחוז
 אשגרת דסליא כמאן המוקף דדבר ומ"שהיכר
 מבחוץ למטה ההיכר דבעינן כוונתו המקרלישנא
 שיה" בעינן צ"ה בכל זה זולת גם ניכר אינווזה

 הפתה מזוזת לעמוד דרך אין וזה פתחיםכדרך
 ועונ"ל וכו'. שמאי פתחי כעין והוי המחיצהתוך
 וכף דביתא מכח בדוקא המק"ח כוונת אםדאף
 לומה מיירי דהש"ס הש"ס סותר ואינו ג"כא"ש
 בעינן בזה התקרה עד למעלה דמייא כמאןבין

 כמאן הוי לא מקורה באינו אבל מקורהשיה"
 כמאן הוי מי"ט למטה עכ"פ אבל בכולודמליא
 הת מחיצה שיעור דעיקר כיון והטעםדמליא
 לכך למחיצה החשוב שיעור דזה דוכתא בכלבעשרה
 דבליך כמאן הוי עשרה של המהיצה תוך דהוימה

אס
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 דמה יומר התם משא"כ וקרפיפות בחצרותאף

 דוקא בעינן בזה דמליא כמאן יהי' מעשרהשלמעלה
 התלון אם שבחצרות דמה ולפ"ו מקורהשיהי'
 הגזרה מכח רק היינו שנים מערבין מיו"דימעלה
 ראוי כ' עד דודאי מכ' למעלה גבוה הוי אםאסו
 דביתא הש"ס כוונת דהרי מדינא מותרלהיות
 כלומר שע"ב בס" הב"י כמ"ש הוי דמליאכמאן
 אף וא"ק יו"ד גבוה התלון הוי לא כאלודהוי

 הף הארץ מן למטה יו"ד עד דעכ-פ כיוןבחצרות
 והי' מיו"ד גבוה החלון הוי לא שוב דמליאכמאן
 מיהו כ' עד גבוה שהחלון אף אחד לערבמותר
 מדינא בזה מכ' למעלה החלון אם שעכ"פכיון

 בליכא כמליא הוי לא מיו"ד דלמעלה ב'מערבין
 למעלה אטו מכ' למטה אף גזרינן שובתקרה
 לגזור ל"ש למעלה אטו מיו.ד למטה דבשלמאמכ'

 סמוך י"ט בתוך הוי שזה בעין ניכרדההפרש
 כ' תוך בין אבל מיו"ד למעלה הוי וזהלארץ
 למעלה הוי כ' בתוך אף דבאמת כיון מכ'ימעלה
 דמליא כמאן הוי דביתא מסברא רק אמרינןואגן
 לזה זה בין היכר ליבא הרואה דלעין כיוןבזה
 למעלה דהוי אף כ' בתוך אם לומר יטעושפיר
 למעלה אף יאמר אחד מערבין מהקרקעמיו"ד
 כל ב' תמיד לערב גורו ולכך אחד דמערביןמכ'
 ההפרש ניכר דאינו כיון לארץ י"ט תוך הוידלא
 דמליא כמאן הוי דלעולפ כיון בבית אבללעין
 וא"ש גירה בזה ל-ש לכך אהד מערביןותמיד
 טרם מסברא מורה אני וכן אמת דיןוהדין

 : א( המק"ח דבריראיתי
 כמעט שעושיו שהצ"ה שאלתו מש"מ.שי'

 הנכרים גונבין שבתבכל
 והקנים הגינות בתוך הקנים מעמידיז לכךהקגיס

 שאסור במק"ה דראה זחות ימעלה הדבהבולטים
 הקנים הרי יועיל לא למה תמה ורךמ כןלעשות
 כלל קושיא זה אין הנה ימעלה. הרבהבולטים

 יהיו למעלה גבוהים קנים יעמיד אםדהרי
 למטה דעכ*פ כיון יועיל לא ודאי הרבהגבוהים
 הקנים שיה" העיקר בעינן ובצוה"פ קניםליבא
 החום אם אף ואז הקרקע מן למטהעומדין
 טעני נמי כנגדו רק הקנה על מונח אינולמעלה
 על שלמטה בהקנה רק ההיתר תלוי דעיקרהרי

 הקנים אם וא"כ למעלה שגבוה מה ולאהקרקע
 רק שלמטה חלק ניכר אינו חצר או הגינהבתוך

 המתיח שדברי אמת הן צ"ה זה ואיןשלמעלה
 ובאמת דמליא כמאן דביתא טעם נתן דהואתמוהין
 וכבר וכו' מקורה בבית דדוקא מבואר שםבש"ס
 לעיל( תשובה )עיי' דבריו והשבתי ע"זנשאלתי
 עצה לכם ליתן מ"מ שלכם העצה נכון לאלכך
 תמיד כדרכם בחוץ אחד קנים ב' שיעמדו כךהוי
  זבוח עתה שעושים כדרך בגינות בפניםואחד
 כתבתי לבן  שדה לץ'  דבתשובה י"ח יצאווראי
 לוטר כך לטלטל למעלה החוט נפסק אםלהיתר
 בפמ"ג ראיתי ואח"כ הותרה דהותרה כיוןדשבת
 כתבתי ושי בצ"ע והניח בזה דהרגיש נמינראה
 אם לכך ע"ז יסמכו לא אם אף אך להיחר.בזה
 על ימסכו שוב מ"מ הקנים בשבת העכו"םיגנבו
 הקנים אלו בלא דלמא ס-ס מכח שבפניםהקנים
 דלא ואת"ל הזהרה דהותרה כיון דשבת מכחמותר
 כדעת דלא הגנה שבתוך הקנים טהני אולימהני
 ס"ס בלא ועוד כנ"ל הש"ס נגד דהם כיוןהמק"ח
 כיון שבת בי' אמריגן דלא גימא אם אףהרי

 לס"ה וליתנייהו הקנים דגוטל כיון הותרהדהותרה
 כאן אבל כלל צ"ה הף לא אם דוקא היינומ-מ

דבאמת
 בסי' ג6תת כן טוי 06 ד6ו וכצו גטסר 7ת)י6 כתפן סייגו וכו' 7גית6 הקן )סגין דפתריכן תםסרי 61יי תקום 3כ) מיטוט ס1י יonlh 6 עכס) כקין נכריס 3ס6ר 6כן עיטת ס1י יכססו 7כעסר כיון ועו"גט

 Sh ופכך סתיכת6 כ6רט6 ונטוס דתט1סי גין טסרס נתוך שי' כיון 6' תערגין סי' וכיוו כטמרתת61ס1
 כלתת התטפי סי' 06 6ף 7נוס כתנן דת)י6 כתפן כסוי )ותר 6י6 6כ) דת' דת)י6 כתפן לתריסן כקווכ)6
 סתם וט 6ך וככוו גססר דחויך כתלן דמוי )ותר 5גו )ריכין וכע"כ )כותו דטתיד כיון ג' תטרכין ס1ינס:'
 סיע לסרחו  כעתיד 7גריס 91"ר תגן ת)6 סקור 04 6ף ;יכר סיסי' סיכר6 7געי:ן )חי העתדת )ט;ין6כ)
 hSn 7ס1י כיון )כנותו געתין תכנחי:ן )6 וכוס 13 :יכר tnSo 6ין מ)6 יסוי כיון 1)'ס )חי תועי, סי')6
 כתלן רק )סתתו סטתיד ג7כריס דת)'6 כהלן דס1י )ותל תסגי 7)6 ג' )טרכ ד)טגין 046 וסגך גו זיכר ס)הי6ין

 ג7גריס ד6ף וקחי )ים )טנין 6נ, 1קרסוף כהגר 1)6 ככיח רק דת)י6 גת6ן נהכנ )6 כוס וכסלו כעמר7ת,י6
 כסס )סי סכת6 ייפיף כתלן סג-ס 7סוי להרימן נחקר 6ף 6"כ )חי mwn גק, ת61 סו6 6ס )סתתוסטהיך
 גע1תל וסוי סינר 7)יג6 תכה גועתו דטיקר וסבתת סתק"ח. ת"כ גו ניגר 1ס)ח' ס1וס'ס 61ין זכרכפיוס
 נ)סופ גבס 7)יסג6 וסקלך גס'נ מתח נסין ובין ספתה כדרך 6י:ו סתהי)ס גת1ך סס61 זג) סתכוי6ה1רי

 ? ונכו; ברור והא נפריס גת'ס וכו1גתו h'Snv כהבדסוי
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ש  רק המנה שנטך הקמם ע" צ-ה ישש
 כיון א"כ בחוץ מכריו דאין כיון מהניעלא
 לומר מהני ודאי בזה ניכר דחינו רק לצ"המישנו
 הקנים חף שבת בתחלת דהרי הותרה שהוהרהשיק

 חין ובזה להם יפה 11 עצה  לדעתי לבךומבהוו
 : כלל עוד לחושלהם

 פרצה בין יחלק יש אם שאלתו קם'נ.טין
 בזה הנה הרבה אואחת

 החיים בספר המעיין רכל כלל ספק nyeאין
 ואדרבא להם אחד שטעם יראה שר"ג ס",של*

 בפחות זה כנגד זה פפולשין הם אפ דאפ114פורש
 אחת פרצה יי אם מפולש דין יהם איןיעשר
 לחלק ומגרא העט אין וגם עיי'ש מעשרקאשר

 : לזה זהבין
 שתחב emn שנסתמק כמה גהמ*ר*481ן

 חקנה עובי לתוךהקנה

 כה"ג דמותר תמיד כן מורה אני הנה הלחיים.שי
 נקרא לא זה רק כהמשבצות דלא בזה דבריומצדקו

 : יפענ"ד וברור ת"8 הצדמן

 שהקנים "עייונ וי ואלתו לס"ה.סי
 החמיר לא דהחב"ש גרידא יזה אין5טעיענראף. אחידי עומדים ח"ה שלי

 סטה צד של שהקנה בענין גדר תוך בעומדרק
 להעומד ניכר נרנו ד"ה עיקר יהוא לארז68סוך
yw3לחרץ סמוך ימפה קנה אין כאלו נראה בזה 
 פרוז שהוק בטעלעגראף אבל התה"ש פחמירגבח
 עירוב בכל כסו היטב למטה הקנה מראהייתרי
 ועיץ הטעלעגראף אחורי דהוי במה הוידא5ין

 אין צ"ה שי והקנים שס"ס ס" וסה"תנפק"ח
 להיסוך או המ"ג משיעור למטה ווישיפעלה והחכי הטעלעגראף מן קצרים הם אםקפידא
 גבוה יה" והחבל הט"ג סן גבוהים יהעשהקנים

 על החבל שיה" רק קפידא בזה אין הט"גסן
 ; כידוע הקניםראש

 זרעים שבח בגינה ומאלותיו קם18.ועי'

 אבית יותר והם העיר בתוך הםאשר
 דורעים דמה רס"מ  שכתב מח הנהסאהיים
 שכוצן כמו דדיגא ספקא חף סהיצתאמבטלי
 רק הף דלדידן וכיון פסין עובין בפ'שלא"ש
 אינו כי הוא כן לא דדינא ספקא הףכרמלית
 הטור 9שת טיטעא וכן אאר ודאי רקספק

 כרמלית דהו*ל י"ג בס"ק כתב והתצ"אוהש"ע
 אסור בכרמלית דאף להדיא מוכח א"כ החצרואוסק
 לזמר סורה אינו וזה וצ"ע בלשון רק כתבוהראש
 לחיק עיון דצריך שכתב רק דדינא ספקאדהוי
 אסחר ודח* דהה סודה לדינא אבל הדברוליישב
 הף דאםותדע

~pno 
 מיעופו בנזרע הרי דדינא

 40 הב"י כתב 1ma סאתיים חלא בו איןאם

 והרמחים הרא"ש ופסק בש"ס לישני ב' דהוימצ"ח
 לקש בזה מסק בעצמו הרא"ש אם וא"ילקולא
 ספק מכח זה ראין בע"כ לחומרא 5סק בזה?מה
 דיעשו תקנה דיש גראח אך אסור ודאירק

 אוסר ואינו כסתום חוי ובזה הנינה שלבפרצה צוהלי
 אוסרין דאין nR-a זכרים של הם וחםההצר
 אוסר דגכרי ומה בחטה כדירת נכרי דדירתכיון
 זח  ש5ך יא ובזרעים ממששיו יימד שמא רקריי
 בשל ולא ורעים אוסרים שבוהו בפקום דוקאלבך

 ? ודושקנכרים

 הפלאים במיצים ששאי הטה המץ.ם"
 שלב מתטלחין ובחורףסים

 ומג"ד דהטו"ז ישירה פחלוצן זה הנה %ףוכפור
 שהקשה מה והנה פתיר כנא ובתשובתאוסרים
 מפעטין אין וכפור דשלג ח( תא דףמב"ב

 שהן ועירובין דטומאה מוכח הלון ובר"פבטומאה
 והאריך האו"ח בנ"י בתשובת ומבואר חוס ישןדבר
 ב8' דשם ברעיתי עלה ומתחלה להיתרומסיק
 מחלק דר"י ברי הונא דרב דעות ב' הויחלון
 נכונין ומג"א הטו"ז דברי ולדיד" לשבת טומאהבין
 ושוב לטומאה ובת בין חילוק אין ר"א לדבריאך

 השעה אם ולכך בזה גם שהרגיש גהנ"לראיתי
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 בפרט עליו לסמוך ודעימי' הכנ"י כדאי לכךציינה

 : דרגנןבמלתא
 צריך "ין עשרה 'ד פרצה אפידהםף

 יש ואם לחי רקצ"ל
 הוי. שוה א"צ לה* אף נפופין ממנו שיוצאיןבית

 יש שינו דעיירות להקל סומכין שבזה לחיבמקום
 או עמי והסכים בספרי כתוב כן חצרות דיןיהם

 ' : ישם סמוך לרב בהיותי ?שהע"ק בעיהנאון
 "81 "מ"צ" ."ם שמאי ומה כמ"פ.סף

 בשקמימותו פרצה ויש בעקום"
 בסה המבואר עקום מבף דין כעין הף זההנה
 והמנ"א שם הב"י דלדעת לס"ד סעיףשסיג
 ב' מהני ולהנתח חוה"מ רק יחייה ג4 מהני9א
 לסמוך ויכול עח"ש הכותל בצד חד כליסיים
 השה"ש בתוך הוא אם מיהו בע"א א"א אםיקולח
 העיר' טסבגין החריצים ש דהצוהץפ העירשל
 הכולל מצוטט לפנים דויר בושך דהף מהאז

 : תיקון שוםא"צ
 על צבה שעשו מה עי רמשש קטע*ועי'

 רק גיבשה הבהרשפתי
 נתרבה שלנים הפורת או נשמים מתמתלפעמים
 העומדים הקנים על גם ועולה מתפשם תצהרהמים
 נראה הנה במים עומדים כאלו ונראהביבשה
 דלא גופו דמה"ט והיין מעליא ד"ה הףרבא
 עבדי יא בסיח דפתחא טבח במים צ"8תהני
 דרך ראין כיון כאן כשר נופו מהנטאינשי
 בבאן דהמים ידעי מידע במוש פתחאלעשון
 לחזור וסופו הנהר בהתפשטות סקרה דרך רקהוי

 שפור שלג דלכך התום' במ"ש גם יבשהלהיין
 האב בן להזור דסופו מכח מחיצתא מבטלילא
 הפתח מבסלי לח לחזור דסופן מה אבלהציה מבטי לחזור סופן שאין במים דדהףנזה

 : יכוןכנלפעג"ד
 .מן הרשות קניית בדץ ומקט קיא.םף

 להעמיד בידו שישהמושל
 להעמיד רשות להם דאין בתים שיש יעשה מההיל
 דאין אף וד"ר הנה הקיאה נבוסי ע84 שטחיל
 דחק הף אם מ4ם כפשוטו חיל להעמידבידם
 שם להעמיד יוכלו טיחמה בעלי הרבה מגואונדת
 דיכיל ועוו,כיון יכך צריכה השעה אם החילשרי

 בעצמו המלך מן א-כ ולקיטו משכירו רשאלקנות
 יאמר ומי הול יהעמיד דבידו לקנות אפשרודאי
 מן טמני רשא קניית אם וא-כ תעשה מהט
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 דה51 ועיר בייר הממונים משהיו טי מהניהמיך
 : ויקיאו יכירוכמו

 בשמש שנתקיק5 בטה'פ ומ"ש. קישב.ם"
 88 הצה בו לעשהזמה

 נעונין וכן מותר ודאי נכרי ע"י יתקנואפשר
 1ל4ת מהר"ג הנאון עטם נדולי בו שהע אףvan טשי

pnmשבות *הודא.דהוי אד" טר alpa3 81מצ 
 לתקנוכבר א"א אם אך דרבים ומצוה גדולוצורך
 טיילן לומר דמותר לבן לשדה תשובה אצליכתוב
 הארה דהותרה .כיק

~ma1 
 כתבתי וכן כך לטלטל

 " מקומא לכמהעוד
 8ן הרחוקים צוה"פ בנדת שא' רףךנ.'ם"

 הסכפש5 בסה"ת הנה נ"טהכותל
 לכותן סמי" שיהה דבעען ההב"ש דעתעם

 ואירש גימא דהאי אוירא אתי דבלא"הומטעם
 דבדבנן כיון נראה ועוד לי' ומבטי גיסאדהאי
 פתהא בס"ס דאמריק תמו פתה כעין צוה"פשיה"
 עבד* לא ה"נ כן אינשי עבדי יא זויתבקרן
 צותתך ואינו איגשי עבדי לא כזה פתחאולכך הכותי מן רחוק המתח שיהה פתחאאינשי

 כן: עלסא ונהוג כהתב"ש נכוןוהדבר
 שהחבש דק"ה בעירובין כלאלתו מעקר.סי'

 אתשר אילן עלנקשר
 האוסרתן רושם ראה כבר הגה בגינה עומדוהאילן
 שפופ כמה הא האומרץ עם ודעתיוהמתירין
 דאמרינן דמה הנ"ל המקפח דברי עלשנשאלתי
 אבל ימעלה תקרה ויש במקורה היינו וכףביהא
 והשברך דסליא כמאן ביתא אמרינן לא מקורהבאינו
 הגדר *ן ימעלה אפ" דמליא כמאן דהודלומר
 נחשב לא מקורה באינו אבל מקורה בעינןבזה

 הגדר קצה עד אבי דמליא כסאן. הגדר מןימהמה
 לעניך ולכתך סקורה בלי אף דטליא כמאןנחוב
 הש"כ הגדר קצה שד דמייא כמאן עכ"פ הויעירוב
 מהני דלא מיקש ימעלה עומד הקנה כאלוהה
 הוש שלנו צוה"ט רכל כן נחזן השכל הדא"וחוץ
 כתו ולכך פתח כעין שיה" ובעינן פתחמטעם

 נאנשי עבדי לא זהת בקרן דפההא בש"סדאמרינן
 עושה כץ ה"נ כן אינשי עבדי לא במיא פתחאוכן
 אק לכך בגנה עומד הפתח מזוזת הד להיותפתח
 ביד"ץ נראה לכך צ"ה נחשב ו5א לפתח דומהזה

 : כהמלחהדין
 בץ "עיהב יעשית "יו ובפרון לזעיה.סף

 היש גבוהים הריםשגי
להעמיד
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 לא ודאי ההרים גובה ע5 למשלה הקניםלהעמיד
 מיו"ד ימעלה מתחילין הקנים דהוי כיוןמהגי
 הוי העצה אך הנמוך המדרון מקום לגביספחים
 לשפע מתחיל שהוא במקום ההר בקצהלהעמידו
 ספח לקצה ממש סמוך לארז נ"ט בתוךויעמידו

 להעמיד אוסר דההב"ש דנהי מהר ודאי דאיהג'
 שוה מקום הוי באם היינו הכותל מן רחוקהקנה
 זה לכך תשמישתי ומחא שם דרך לילךדאפשר
 ניחא ולא מגנט למעלה והי' שם דרךידלג גדי אדם ירצה דאם כיון כאן אבל הח"המבטל

 ניל כן הצוה"פ מבטל א ואיןתשמישת"
 :לדינם

 שמיבין דק"ה בעיייביו פןאו' מע"ץ.סינתז
 ידע הנה לחוץ הקנים במטים ימעלה רקרה"י שי הגדר בתוךהקנים

 המתיר ודברי המק*ח כדברי פסס הזהשהעירוב
 ניכרין הקנים להיות העירוב דעיכה הבלהמה
 הטה אם אבל הקרקע מן טפוחם בעשרהישטה
 טהמ לא ימע5ה ניכרין ואין הגדר בתוךיסטה
 Mpbli רק הקנים כאלו דהם למעיה שבולטיןסח
 מהני. דלא טפחים בעשרה למטה עומדיןואין
 ישגיחו לא להיתר בזה כתב דהישיע"ק אףוהנה
 ומ"ש עמהם והדין האחרונים כרוב והעיקרבזה
 ראש עד הוי דמליא כמאן שביתא דק"החרב
 כתבתי יאריח ובחבורי אמת זה יותר ולאהנדר
 בפשיטות המק"ת כווית נראה וכעת ע"נ זהלערש
 הגדר קצה עד הוי א"כ וכף כמאן דביתאכית
 ונחשבו הקנים כלל ניבר ואינו עפר דמליאכמו
 מן למעלה הקנים ה" כאלו רק והוי דליתאכטחן
 למטה להיות צריך הקנים דעיקר מהני ולאהגדר

 : אמר כדין ור41מ התחתונים ספחיםבעשרה
 כמו שהוא העיר בבערי שא' קוז*ס"

 פתוח אם בצורה בדלתבכיר
 הנה לעירוב. כשר הוא אם דבר שום ניכראינו
 לעירוב מהני ודאי בלילה ננעלין אם פשוטזה

 אגל למעלה משקוף כעין בעינן בשמ"פידוקא
 אם לכך ימעלה משקוף בעינן לא ממשבמחיצה

 פתוח אם אף לעירוב מהני ודאי בלילה סתוםהף
 עליהם ה" לא דודאי ירושלים דלתות דהיינוביום

 איריא מה משקוף למעלה ה" דאם למעלהמשקוף
 פתח הוי הרי ננעיות אין אפ" בלייהשננעלות
 ואעפ"ס ימעלה משקוף להם הי' י8 ובעיתטמש
 בס"ד ה"נ וב"כ מחיצה הוי בלילה דנגעיותייון

 בללת גם ואם לעירוב טהני בלילה סתויהןאם
 הפיה ריוח מעשרה פחות הוי אם אז נסתמיןאין
 אינו מעשר פחות דפרצה בסה"ח כמ"ש מותרנמי
 ה31 ודאי מעשר יוהר הוי אם אבל לדידןאוסר

 שין אם ירושלים דלתות דהיינו וערוב ושינופרצה
 אף טעשר פחות פרצה בליז הנה קע.ח.סי, :ננעלין
 מיקל החיים בספרשאני

 היתר לו אין לחי בלא אבל לחי עם רק אביבזה
 יטש ייא הארת לגיח סמוך הוי הפרצה כיושף

 אחד גצד די לחי הרי אך הלחי 09להעמיד
 שני ואם האדון של שאיש השני בצדויעמדו
 עשרת שיעור בהם ויש גפופין או עמודכעין הכהני מן יוצאץ אם האדון של המההצדדים
 ןההי[ר משום ע"ז לסכיך יכווין לארז סמוךטפחים

 : לההירו אחר לחיוא-צ
 שהעמידו העיייב ע"ד מא' מע"פ.פי'

 בעסין והם בפניםהקנים
 אמר יפה בזה להקל אחד והורה הגדר מןלמעלה
 טן המל"ח עי המתיר ומיש זה יהתיר וח"ורו"מ
o~mnאהד ות" תירוצים בכמה זה ישבנו כבר 
 ז"פ למטה הקנים שיעמדו בעינן דודאיכתבנו
 ולכך מהני לא למעלה רק למטח עומדין כאיןאבל
 ה" ל8 כאלו הוי דמליא כמאן דביתא כיוןת"נ

nlapnמהני לא וזה הגדר מן למעלה רק בגדר 
 הקנים,עומדים אם לכך לפענ"ד ברורה ראי'וזה

 ומה ופסול. כלל עירוב הה כלא הוי לגדרבסנים
 הלחי כאלו דרואין אובר דהמתיר שנית לוסרשבא
 חדור טעהז זה הקרקע על למעלה עומדעליון
 הגדר תוך דבאמת כיון אמרינן לא רואץדהרי
 עפר כויו ה" כאלו דרואין רק  עפר מיאאינו

 הוי בעפר תחוב כאלו הלחי דרואין ולומרתחזור
 ועוד כידוע אמרינן לא רואין ותרי רואיןתרי

 גבוה הקרקע ה" אם דודאי טעות הויבלא-ה
 עליו עומדין הלחיים שני וה" הרבה ורחבהרבה
 הרבה רחב אינו דהקרקע כשן אבל פתח שפירהף

 עומד דלחי לזמר רק למטה עולז- אחדוהלחי
 כהאי ופתה ב"ה אינו זה הגבוה מקום עללמעלה
 : ספק בלי פסולדהעירוב ודאי לכך פתח תורת זה ואין איגשי ,עבדילא
 ויש עירוב 8י1 בחם שאיתי ע"ר ק"ת.כ(ף

 אם הבית מן דיוריןכטה
 טקור48 והוא ההן הנקרא למקום להםמותר
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 סברא חין כי שאסור תמיד אצלי פשוט הדברהנה
 רחאר לענין ודוקא לא או מקורה בין בזהיהיק
 עירוב ביי שותפות יענין יא אבל בזה יחלקיש
 אין דכתב העגל בשם שמ"ג סי' בטו"זועיין
 ס" במנ"א ועיין שבת איסור לעמן הנאהלתקרה
 שיי"ש אסור לחדר דמחדר שם r~nsאברהם באשי ועיין אסור לבית מבית דאף א' ס"קשס*ו

 עדיף דחצר ד"ל המשבצות יפמ"ש מיהוובמשנצות
 לרה"ר דדומה מכח האיסור דהוי רק ברירהוכטעם
 ולכך ירה-ר דומה אינו המקורה הויו יגלה"נ
 מיהו ברירה מטעם לחדר מחדר יותר להחגריש
 ברירה ענין דמה לי נראין איק הפמ"ג דבריגוף
 שנהנה זו שעה על רק תליא בנדרים בשינואלכאן
 הוא בשלו זו ברירה,דבשעה יומר שייך בזהסמ4

 רק הנאה מכח הטעם דנין בשבת אבלשתתשש
 מה לרה"ר דומה בו שולטין' כמה דיר כיוןפכח
 סוף בשלו שנשתמש 11 דבשעה לומר ברירהמועיל
 וגם בהם להשתמש יכתים אחרים $o חריסוף
 הוי בנדרים ובשלטא ביחד  משתמעין פעמיםהרצח
 דפרוץ כיון חלקו מהני לא יזה אבל חלקובחלו
 נופל זה דאין כיון לכך כרה-ר חף חברולחיק
 ואסור לחדר מחדר כמו מדינא הוי ברירהבדין

 : ל4 או סקורה בין חילוקואין
 "ף "עיייב טפשה יעילי שאן מש"א.סי'

 העיר סביבהובשמ,צדדיצ"ה
 לבד חריץ יש מקומות ובמעט לח סביבהרים

 רבים רק מעשר פחות פרצות יש צ"הובאמצע
 פרצות חשש דלענין בשר העירוב לדעתי בה.בקעי
 יש דבזה דמותר החיים בספר כתבתי אמות י'עד

 כדין להם י9 חצרות דין שלנו דמבואותלסמוך
 יהעמיד אפשר דאם ונתבו בתחיה הנעשהפרצה
 ודאי הפרצה מן צד בחד י"ס גבוה קנה אולחי

 אף כך מותר לחי להעמיד א"א ואם ממ"נ מכחדמותר
 מחיצה הה דההרים שחששו ומה רבים. בודבקעי
 ז"א מחיצתא. ומבטלי רבים ואתי מאליוהנעשה
 מאליו געשה המחיצה כל אם רק הוי זהדכלל
 סחיצה הוי לא צ-ה בלי ההרים הרי בזהאבל
 עלה מחיצה שם אין פרוצים הצדדים דשארכיון
 נעשה נחשב לא וא"כ מחיצה נעשה צ"ה ע"ירק

 ל' ס"ק שס.ג המגיא מדברי דק"ל ומהמאליו

 הספינה דאין לתרז ולמ"ל האשפה צירוף ההדהרי
 נחשב לא דאשפה טעם דעיקר לק"מ שםעוברת
 ישם נעשה לא דהרי אדם בידי הנעשהולחיצה

 ומבנלא המאוסים דברים בו להטיל רקמחיצה
 אדם בידי הנעשה דמחיצה ובפרט מחיצהנעשה
 באשפה אבל מחיצה לשם חוה הטחיצה מתחלההוי

 למחיצה נעיה לא עשרה גבוה נעשית שלא עודכי
 נבוס כשנעוה רק מהנצה תורת עליו הויויא

 רעד כיון מאליו כנעשה והוי מחיצה נעשהעשרה
 לשם שנעשת צ"ה אבל מחייה לשם נעשה לאיו"ד

 י"ל גם מאל" נעשה נחשב יא ודאי כ91המחיצה
 כרמיית דנזריגן ואף רה"ר דייכא בזה"ז כןיא מחיצות מבטלי אז רבוא ס' רבים שהי' סייריהתוס'
 תורה איסור הף בריה אם היינו י"ל ר-האסו
 הה מתירות ומבטלי רבים דאתי דמה י"ל בזהאבל
 4ה דמה"ת דרבנן גזרה רקנופו

 בה דבקעי בכי
 דנראה נזרו דרבנן רק מחיצות הוי סוף סוףרבים
 נעשה אם לי מה מהלת הוי ראם ותדעכראה
 א"ו הרבים ינטלו ס"ס אדם בידי נעשה אומאליו
 נראה לא אדם בידי נעשה אם ולכך דרבנןדהר

 וא"ש רה"ר כמז נראה מאליו בנעשית אבלכרה*ר
 אטו ככרמלית גזרינן לא דרבנן רק הוי ברה"ראם

 : נזיג"ז דהוירה"ר
 מבעקש לא של4 מלא שיה" יהחריו שחששולמדק

 ודאי אגהץ מ" יותר חוי יא החריץ אורךאם
 יעמדו כשיתמלא ואז שלג יתמלא אם לן איכפתלא
 אז ישכח שמא לחוש ואין אחד בצד לחיאז

 אמות מיו"ד יותר החריץ אורך הוי אם אףאך כנ"י בדיעבד גרידא אינו זה גס לחימלהעמיד
 שאפשר במים דדוקא לזה חיישינן דלאנראה
 הוי אז עליהן להלוך אפשר ואו נקרשיןלהיות
 בו וניפול רק מים בו שאין בחריץ אבל זה"שש
 כמה נבוה יהה אם שלג שע"ג החוש יעיד זהשלג
 בתוכו רגייו עייו כשיעמוד דהאדם עליו לילךא-א
 דומה אינו ולכך אבן כמו נקרש להיות לשלגוא"א
 גופוי דבזה ובפרט שרטון הים יעלה שמאלחשש
 האחרונים מן וגם לגמרי סיקל הש"ע מקיליןיש
 דחיישינן דהסוברים חדש דבר י"ל גם מקילין.יש

 יבטל דהשרסון הכונה אין שרטון היםשיעלה
 רבים הוי הרי המנ"א לפמ"ש הכונה רקהמחיצה
 לילך יכולין הספינות דאין דמיירי וכ' בהבוקעים

 שרטון הים שיעלה דחיישינן דהכונה א"ש וא"כשם
 .ויבטלו רבים ויבואו שם דרך לילך רביםויוכלו
 רבים שיבטלו חשש דליכא בנ"ך יפ"ז וא"כמחיצא
 ימלא שמא יחוש אין אדם בידי מקצת דנעשהכין

בשלסא ועוי"י מחיצה מבטי אינו דהשלג שיגהחרי?
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 ממחיצה מחבטי להיות עשוי אינו שרסוןבשלמא
 מאליו שלג אבל מחיצה מבסל לכך אדם גידירק
 קצת תשובה וזה מחיצה מבסל אינו נסוסיה"

 כיון י"ל ובזה נקרש שיהי' מכח ננהריהאוסרים
 כחגתי כ"ז מהיצה מבטל אינו מאליו נפשרשיה"

 : כשר העירוב ומדינאלסניף
 "חד גדיי בשם שנתעייר מה קפ"ב.סי'

 בהם דיש שינו העירוביןעל
 תשובתו הנה בעירוב. מודים שאין אנשיםכמה
 יהכעיס עוברי כולם נחשבו בזה"ז דודאי כלוםאינו
 שוברי של חמצו בדין תס"ח סי יעקב בחקעיין
 רבים התעוררו דככר לי הדשות זה אין אךעברה
 הוא והש"ע הש"ס שדין שטועין להםוהשבתי
 במקומנו אבל העירוב את אוסרים הם אזהעיר. משר הרשות קונין ואין נכרים שם 17איןבמקום
 א"כ העיר משר הרשות לקנות וצריך נכריםדיש
 מן סתר בעירוב מודים שאין הגי גריעילא

 טורים שהם ואלו העירוב מבסיין ואיןהגררים
 שאין ואלו העיר משר הרשות הזוכין הםבעירוב
 בהרשות לזכות מכווגין אין אלו בעירובמודים
 העירוג מבטלין אין ולכך בזה חיק להםואין
 מהשר רשות קונין ואין נכרים שאין במקוםזולת

 העירוב: מבטלין הםודאי
 עכי-ם ע"י שהתיכי "עיייב נדון קפ,"נ.1כ41'

 מקולקל שהי אף לתקנן 'י
 בזה אין מ"מ גזה לפקפק יש כי אם הנהמע"ש
 דיגואו חשש דיש גדולה עיר רגבי עליהםלערער
 זה הוי בשוגג שבת לחלל מכשול לידי אדםבגי
 ובפרט לנכרי באמירה בזה יהקל וכדי גדולצורך
 דיש דמה י"ל וא"כ יו"ט הי שבת קודםהרי

 וה" כיון חיינו שבת קודם בנתקלקליהחטיר
 לא ביו"ט שנתקלקל כאן אבל בחול לתקנואפשר
 דשאני נהי נכרי ע"י רק בירט לתקנו אפשר8ה

 מ"מ דביצח בפ"ב כמ"ש יו"ט משבות שבתשבות
 הנהי דריי ובפרט קלגסם אע כן ששו לאאם

 אחר איסור בו הת מ"מ משנת קיל יו"טדשבות
 הוי משבת איסורין ב' והוי ליבת מיו"ט"מכין
 שלא דהיצאה כיק דילל אמת הן אחד. איסוררק

 לזממו י"8 א"ב אסור ביונם נם כלללצורך

 1 אותו מזחיחין אין כן עשה שלא כל מ"מהכין

 יותר רטוב כ' שס"ת בסי' ע"ז קפעדקשי'
 והעירני בע"ש ,ערב שכ"או

 קי"ב ס" בתשובה הח"ץ לדברי סותר שהואח"א
 תנאי על הטו"1 דכוונת לחלק נדחק הנ"לוהחכם
 ס"ת ודף ע"ה דף מעירובין חח-צ על תמהואח"כ
 יזו זו פתוחות חצרות שלש ר"ש דברי להדמוקי
 שע"ה בס" קיי"ל והכי בחצוניות עירובודנתנו
 יכוונת ירד לא ובאמת עכתו"ד כהח"ו דלאומוכח
 אין עירובו דהולק ד' סעיף שס"ו בס"כשמואל קיי"י דהרי אהלכתא הלכתא קשיא וידבריוהח"צ
 וכדמתרץ טר"ש קימי שע"ז ובסי' יגרובעירובו
 דהח"ץ א"ש באמת אך ובזה בזה בנתנו הש"סלה

 כמנהגנו מעט אחד סבל העירוב רגבוסיירי
 בזה מקצת נתנו העיר כל שהוגבה וסמהעכשיו
 בני מקצת חלק שיהי' יתכן בזה והנה בזהומקצת
 רק אדם בני, מקצת וחלק זה בבה"כ רקאדם

 היינו מקום כהד לכוים ויזה יזה ואין זהבבה"כ
 במ"ש שמואל כתנה הה תה מהני דלא הח"צדין

 מחשש היינו עירוב עירובו אין ערובוהחולק
 באם אבי יגדו זה וחלק לבדו זה חלקדלמא
 רק ביחד ומונחים יחד החלקים דנתערגוידוע

 והיינו מהני ודאי זה עם ומערב זה עםדמערב
 דנתן כיון הטו"1 ודין חצרות בשלשה הש"סדין
 מה איסור ואין מהני ויאי הלק ולזה הלקלזה

 לי יש והנה ונ"ב. זה ועם זה עםדמערב
 והוא הח"צ שהתיונן האמבורג מנהג עללהתנצל
 אפ" וכו' כב"ש נמאן מ"ח בש"ס מבוארדהרי
 למנא דמליא אלא ב"ה קאמר יא ע"כ ב"התימא

 ק-ו הוי וא"ב לא מפלג דפלג" היבא אבלואייתרא
 הוי חשק דאינו כל ואייתר למנא במליאדמה
 ואין החלקים כל יחד נתערגו אם מכ-שעירוב
 עדיף דוה חשקים ואח"ם זה וחלק זה חלקניכר
 מהני לב"ש אף אפשר וזה ואייתר למנאממייא
 באם רק שמואל קאמר לא וע"כ מהני ודעיולב"ס
 לעצמו כ"א וניכר יחד בתחלה העירוב נתערבויא

 יחד בנתערבו משא"ב כאן וזה כאן זהוחלקו
 א( : ונכון וז"בתחלה
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 מכח שיו בתקנה שיו ספקעיקר
 איסור ומכח השרים מכח ינעול רחויותראינן
 ראוייה מהני אם נסתפק 3ם השראפין ע"ישבת

29עוי
 שסובר ימי דאף פשוט לדעתי ל8. או
 דוקא הף שזה נעולות דבעינן שס"ד ובס"בש"ס
 ו* דף רש"י טלשון מוכח וכן בכרמלית ו89ברשה
 ראשיהן שני ה" משמשין דנהרדעא אכולידשה

 שכח ממייא יובן דוה מיותר לרס"ר ותיבתלמעשר
 דבעינן לחד דסשי הוט ירהשר דווקאדקמ*ל
 כיק לנעול בראהות די יכרמלית אבלמעויהם

 די 81"כ ר"ה אסו נזרה להיכר רק ההובארמיית
 נעשות אם PNV איט והרואה והכר והשבדלושא
maבלילה נעשות דהם שסובר חתכן יא ש 
 משאת לנעול ראתן דאבן אף בכרמליתואופשר
 שם דומת דלחד מחם נמי בעשר פשושות דהםעצמן
 נהפ ומהני 8לב8 עד בעפר , ומנופת באבישיהוי

 דתהלח "ל טשם לעפרא דפנינהל ש"כ אמרדזאתאכ
 מטה דאינו אף העמר לעטת רבידו כיק ס.לתה

 דמסיק 2הי ולכך מהם ם"ם לפית אפרובשבת
 ולא בראה רק היינו בידו מהני ולאוממנהו
 דבס" חמד לקולא משקא הף ובדרגנןבכרמלית
 לחול. בראיות די בר-ח שגם דעות הביאשספד
 דבכ"מ ר"מ וכתב י"8 בשם 11 לדעה דכתבווכהי
 כותב הף אם הוי דזה דא אך א' כדעהקיטל
 זה דין מבואר בש"ע אך בכרמלית זה דיןחשיך
 אבל בר-ה א' כדעה ס"ל דיא "ל בר"חבפ"

 כדברי דהלכה אחרונה כדעה מודההכרמיית
 נשנה דלמה בעדיות דמפורש ועוד בדרבנההשיקל
 ולא הדחק בעת פלוני כדאי לוסר היחידדברי
 דעת מביא ויכך המשגה מדברי הש"ע דברי3רע
 דמגואר ונהי הדחק בעת עייו יסמוךהישא

 בשעת שלש פייגי אם דהינו יץ ס" בח"מבאה"ע
 כך אמרינן יא הדחק בעת פליגי אם אבלהדחק
 בששה שלא רק פייגי יא דהם י"י בזהמ"מ
 יתקן ואפשר עירוב בלי דאפשר במקוםהדחק
 עירוב לעשות בנ"ר אבל ממש נעטות להיותהדבר
 ושלש המלך שרי עא א'8 ממש נעולות ולהיותא"א

 ולכך כידוע נשמרין להיות א"א בעיר בשבתיטלטל
 ודי כי"א הלכה ודאי ח"ש לידי יבוא שיאכדי

 ע"י לנעול ראויות שאין שחשש ומה לנעול.בראויות
 דאטו כלל חשש זאא שבת חייול מכחהשראפין

 ולילה לילה בכל לנעול ראויות שיהיו בעינןאנן
 די כהול לילות בשאר לנעול ראויות רק אםז"א
 מכח רק לנע% ראוין דבאמת ועודבא

 התום* כמ"ש ראוי נחשב זה ראוין איןשבת איסא-
 אף למעסן דבידו דמה כשר ומיעלן דעברבספיח
 עי"ש נדחה %א נראה נחשב מ"מ איסור דרךדהוי
 אף לצשות שבידו במה ראוי נחשב דזהמוכח
 ישהו לא והשרים דחשש ומה איסור דרךדהוי
 שמכשת היינו לנש% ראוין דבעינן דמה נ"אלנעול
 וסט דלתות ימם שיה" דבעינן ראוין יהיועצמן
 דלת שם הה יא ינעול ראוין אין עצמןדמפאת
 אין השוים גזרת מכח אחר דבר דמכח מהאבל

 שם לנעוי ראהן דמצ.ע כיון בכך מהננעלים
 וייעול אחד יבא אם בהם דגם ועוד עליהןדלתא
 מ"ש אבל לפתחן ישלחו דבשתם רק ננעליםיחי
 שעות כמה שיעור הוי ואסו ננעלים יהיותחלה
 נעולים ה" ס"ס והרי בזה די מעט ננעליםאם
 עונשו יקבי שנעלם והאיש ויפתחו ויחזרורק
 בסהר לטעלם אפשר וגם נעולים היו הםאבל
 ראין נחשבו פיז מכח לכך נעלם מי יודעשלא
יי לסלטי ומותר בזה להקל נלפענ"ד יכךלנעול

 וסיגר מסרי 6נן גיגייס דפס סירופ פחס תעסי פתי דגיתתפו  ייון  16 כלי כחד יחד דוכתתסו פסיקחרס
 S~h קנין תוי )6 דלת קירוכ וזיכך יתקסיר כיון ס)ינ נתפ)ינ 6כ) דעת קירוכ יפ תקפיד יציגו ניוןושיתל )תג* ה)י6 גין )חקק סכרם ים חכך ניגיסס דסת קירוכ )יגPpv 6'1  כין דכי6'ס  כיי כסד  נסען ולכךפיז
 סוי' גיתך נסך תגח דסעירוכ כיון ס.ס )6 16 ס)ינ תס)נ 06 )י תם קיי.) וסכי יירס תסוס דם"))רכס
 כסתו56 ומסקו דירס דתסוס כרכס מסקו ו)תס עיר1נ סגי עירוכו הודק 6ס ד6פי' י") )רגם )כך ג6ן דיילגאו
 itPt?t הסגי )6 )כשפ פירוכו דחויק תנגח לע"נ עירונו היצקצגתי ו)* וקמן תס"פ וסתות גצי 6ינ כיגייסו תס D'g3 סם אתריכן תתם גן דסוני6ו ורפטי סכתי סירובו.דתויק

 סס סכתכ כסחין מגית עיינתי ומנס
 עירוגר 6ין פירוט 6ת סחו)ק ד6תליגן סו6 תסקו נותן סכין )סיט )כוסס תנכס כס6חד גתי )חקק61ין
 י6 פיחן  לסך  6ית6  ד6ס ייני ויי' ייריכ  פייוכו  פירו13 5ה  PPSmn ,ף  טלס 6ת  פונס כצחי%)

 תפיו ילו דגריס  סי61י  Pn~h  ול6 ולו' וטד יט'  משסייס פוס רפו ופ61 י5 %ס פע" חלפיר5 פתעסוי
 כ)6 רק כוותי' דקיי") )כ"ס עירוי סוי ו)תמ כתקיף חקקו גוחן ככ"ל ד6סי' כס"ס  שתר  יפורפ ריריעירון
 טייפ רפופם  כיון 5% רס"פ וקוסקיס נס'ס 1ס לנפר  יקרך )4  ר5גך ;wtft )תג4  חתכיך זעזיף גהקסיזזוחי כ"י )ותר גי6 חוק  סוכרר רל5  ליולי  פוכר כלחד תגיס 41'כ פירונו חוקק סוי כוס דתקסיי יגיכרת)י6

 :  סי5סויפ גיוסם ספייר  לכך יצתי  תוי* h1ypרפפפפ




