
 69 לה שלמה5ף או"ח עלשו"תהאלף

 : שלהם תקנהע"י
 יעיייב שחיז המים עי ששאי מה קפ"ו.סי'

 ימלאות עושין טוב לא ודאיי
 צוה"פ לעמוד תקנה לעשות שרוצה ומה בשבתטמנו
 דהתם תלו" למחיצה דומה שאינו טעות זהנמים
 אבל במים אף מהני ומחיצה מחיצה מטעםהוי

 עבדי לא במיא ופחחא פתח מטעם הוי דידןצ11:"פ
 תקנה שייך לא לכך ופוסקים בש"ס כמ"שאיישי
 א( : שם צוה"פ כל בטל כן יעשה ואםוו

 שתים בה שיש אחת בעיי שא' מע"ז.סי'
 אותה מחיק שהנהרהיינו

 אך י"ט גבוהים ומכאן שמכאן ההר וגדודיירהבה
 והגשר יחד העיר את ומחבר הנהר על עוברשגשר
 העיירות שתי לערב יכויין אם ייט המים מעלגבוה
 הדבר ידעתי וכו'. הגשר יעד תיקון שום בלייחד
 "ז סעיף שע"ב בסי' המפורש דין דהיינופשוט
 דמעיבין וכו' נסר עליו ונתן בתים ב' שביןבחריץ
 המפורש ידין רס"מ חושש ואם כפתח דהוייחד
 מערבין ראין זה כנגד שלא זה הנסר הוי באםבשו"ע
 זה כנגד זה שאינן הבתים לאלו חושש ה"נ כןאחד
 לבד בתים ב' רק שהף סיירי דהש"ע אינו זהנם

 בעיר אבל לכ' נחשבו אז זה כנגד זה אינווהנסר
 זה כנגד זה הגשר הוי בעיר אחד בית דעכ"פכיון
 כנגד זה דהוי כי יהד לערב יכולין בתים הב'א"כ
 כי שוב כחד נחשבו בתים גב' דאיו כיון וא"תזה

 עפו חף דהרי שבצדו ביתו עד לערב יכולצד
 דר"ח אף כן הוי עיר בכל והרי הפסק גלייחד

 בית דכי יחד מערבין מ"מ באמצעמפסיק
 כן יחד ומערבין כחד כולם נחשבו צדשבכל
 וא"צ יחד דמערבין ספק כאן אין ולכך בזהה"נ
 להוואל שנית לפענ"ד. ורב כלל הגשרלתקון
 הנהר אין אס דממ"נ למים פרוז דהגשרמ"ש
 אינו המים גם א"כ וצוה"פ הבתים ע"יצדדיו מכי סתום והעיר ההר צדדי שני ביןממסיק
 בוקעין המים ואם ברהטו כבור והויכרמלית
 העיר בצדדי מפסיקין והמים העיר צדדי ב'בין
 אך לטים טרוצה דהעיר הול"י הגשר ימ"9א"כ
 החשש הרי אך כמחיצה הוי תנהר דגדודי בזהי"ל
 אם בחורף יעשו מה וגם שרטון הים יעיהשמא
 העיר בצדדי ריעשו נראה מ"מ אך המיםנקרשו
 היחייפ ויעטרו צוה"פ יעשו הנהר ע"יבהפסק
 טסיית כעין ויהי' זה וצד זה שבצד הבתים ב'אצי
 ואי הצוה"פ דרך 9ייכו זה וצד זהבצד

 כ5 יהד
 מותר ויה" העיר שבתוך הנהר נם סתוםהעיר
 יה" דהבתים ומ"ש פקפוק בלי העיר בתוךלטלטל
 דנחלקו כיון אחד סערבין אין דביא"ה היינושוין

 ושה זח כנגד זה שוין שיהה בעינן ובזהבהנהר
 : אחד ומערביןכפתה

 בש5 בק"ת עיייבק תקין ע"ד קפ"ח.סי'
 דאף mp יתם tnnae הייןי
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 שלמר3ף טיח שטועת,האקף10
 לשכור או עצה נחתי רשותו ימכור רצה לאדהשר
 שיקנו או אוקענאם או שלו הקאמיסעראצל

 אדם אטה שיבקש או הקיר"ה חיי שר מאתחרשות
 חפציו שם להניח רשות ין ייתן השר אצלחשוב
 ואז שירצה מקים העיר'באיזה כל ברחוב עציםאו

 לעשא רוצים וכעת הרשות זה הישראל מןיוכרו
 לעמוד העירוב יצטרך שם אך עירוב החדש בעירצם
 זו מה ידעתי לא עצמו. השר של הבתיםאצל
 קוגין אם בתיו אצל שיעמדו בכך דמהשאלה
 לעמוד יכולין הללו מאופנים אחד עם"ירשותו
 לא דהשר כוונתו ואם כלל חשש בלי בתיואצל
 לעשות יכול אני מה בזה בתיו אצי להעמידוישח
 יכולין הוראה מצד אבי להוראה נוגע זהאין

 אחד ע-פ אוסר איני ומ-מ בתיו אצליעמוד
 : הללומאופנים

 אשיבהו הת"ימיו בדבי שא' מפ*פ.שי'
 הולך אם הנהבקצרה

 ערך כפי מאלפים יותף, שיו ודאי באלכסוןבאמת
 מורה וכן בשוח הרבוע מן יותר דהויהאלכסון
 אבל יו"ד בסעיף שצ"ט בסי' הש"ע לווןיהדיא
 דמשמעות נראה אין מאלפים יותר בשוהיילך
 דוקא אלפים משמע איפים לשון והפוסקיםהש"ס
 משבת פכ"ו בהה"מ ראיתי שוב מאלפים יותרולא
 דהעיקר והעלה בזה דעות ב' שהביא ב'הלכה
 ייתר: יילך יכוי באלכסון רק איפ" רק לו איןדבשוה
 יותר שם שאין לשם לייךי יכיי אחד במקים אם שיאי ומה ק'צ.םף

 דרך לילך רוצים אין סיבה מחמת אךמאלפים
 יותר הרחוק מקום דרך לילך יכולין אםשם

 ודאי זה הנה וכו' לבילה הראוי כל מכחמאלפים
 לילך א"י דבשוה דלהסוברים מוכח ומתוכואינו
 דרך לילך יכול דהרי כן מוכרח ודאי אלפיםרק

 יכול אינו בשוה מעפ"כ מאלפים יותראלכסק
 נמי בשוה לילך להמתירין גם רק אלפים רקלילך
 דחז"ל כיון האס דוקא מ"מ אלכסון כשיעורמותר
 ואלכסונן הם לו נתנו אלמים שיעור לוצתנו
 רחוק במקום לילך מהני לא ודאי בלא"האבל

 מלשון מוכח וכן בקרוב לילך יכול שהי'במקום
 במזרחית ומצא במדד ח' סעיף יצ"ט בס"הרמ"א
 יא דרומית במזרחית שכנגדה על יתיראצפונית
 ודאי ' באלכסון החוט דמותח יהסובריםמבעיא
 כפי רק דרשנית במזרחית לילך דא"י כןטוכח
 יכיל צפונית שבמזרחית יה היתר יו ואיןסדתה

 מ"מ בשוה שמותח שם להמקילין ואף יותרלילך
 אלפים* רק המדידה הוי במשחית אם רקה"מ
 בלא-וש אב9 זה מדה אחר הולכין לכך פתותאו

 קרוב! דרך לילך שיכול הואיל לומר אסורודאו
 בעזהא. בחבורנו יעיין לבילה הראף רכלוהכלל

 דכל פ"א דף ב"ב הרשב"ם בשם פעמים כמהמ"ש
 ולשו המצוה בסניף רק אמרינן לא לבילההראוי

 : עיי"ש המצוהבעיקר
 יתחום חוץ לילך מותר "ם שא' ותצ"א.שי'

 הנה בעשרה ,להתפללבשבת
 דאם" תט"ו בסי' המרא מ"ש רףמ ראהכבר

 תהומיי ערובילערוב
 המהרגיל אוסר למנין לילך

 בל5 אבל עירוב ע"י רק היינו מתיר שהמנ"אואף
 שיחרר דר"ח במה שהעיר ומה דאסור סודהעירוב
 עיין דרבים עשה דהם מכח לעשרה והשלימועבדו
 עשה הוי הרבים מזכה אם דדוקא צ' ס"במנ"א
 עשת הוי לא הרביע מיכה אינו אם אבלדרבים
 ציוח רק תחלה שיחררו לא התם י"ל גםדרבים
 עבד והרי געשרה שיתפללו ובמה לעשרהלצרפו
 הוי וא'כ משוחרר נעשה יהי' גע"כ מצטרפיןאין

 למנין לילך אבל דרבים עשה דוחה לכךבעידנ"
 דשבת כיון אסור בדרבנן אף פ"י בעידנ" הוידיא
 ה"1 דהי יא שמדאורייתא וכל ולית עשההוי

 רק הוי ס"א וגבי תמ'ו סי' המגיא כמ"שבדרבנן
 בעבד שייך יא תחסם גיא דחה לכך יסדעשה
 דמשנ* במה טישו יאשה ושוה מצוה בר דהויכיון
 בזה א"כ בחד ונסיק חד שחרר הו"ל דתריהש"ס
 מוכח יהי' התפלה קודם השחרור הויבע"כ
 ל8 בזה גם "ל מיהו בעידנא דאינו אףדנדחה
 יצא וזה למנין יצטרסו שזה אמר רק תחלהשחרר
 וידינא אותו ומצרפין שמתפילין מה ע"ילחרות
 )נשמם : עירוב בלי למנין לילך להתיר איןודאי

 ל-ש דוחה דעשה דהיכי בסה"ת לפמ"ש שאלמלעיל(
 מכוין באינו אבי מצוה לשם מכוין אם רקהיינו
 עושה אם היינו כונה א"צ דמצוה אף מצוהלטס
 בעי דדותה רק איסור דרך בעושה אבל היתרדרך
 מצוה לשם כוון ודאי ר"א י"ל א"כ וכיי"שכונה
 דלעוים יעשה דרבים מצוה ודחה עבדו שיחררלכך
 לשט יכוונו לא דלמא לחוש יש בזה.ז אבלוכו'
 קיופ עבוד אישר שום להתיר אין לבךמצוה

 מצוה:איזה
 הטף נכבד יעשיר חצותן אחי בק"ש יהספיד "ם שא' קצ"כ.שי'
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 שרצה ומה כזה נשמע לא ומעולם זה להזכירחס

 ומספידין צ"ה אומרים ראין מלילה ראי'להביא
 מכח רק מועד מכח הטעם אין דבלילה ראי'אין
 בע"ש אבל זה שייך לא בהספד ולכך הדיןתוקף
 שבת קדושת התחית משום דהטעם חצותאחר
 ומה מספידין אין ח"ה אומרים דאין כמוודאי

 ראי' זה אין דמספידין בפניו מחמס רא"שהביא
 סי' חניכה וה9' ח"כ סי' ר"ח הל' הטו"ודדעת
 עיי"ש בפניו לחכם אומרים צ"ה גם דבאמתעת"ר
 בטו"ז ועיין לו עשו וכן הרמ"א בשם העידושכן
 דדין ג"כ מלבוש משמע הלבוש בשם חניכההל'
 דגם להסוברים אף ולכך עיי"ש שוין והספדצ"ה
 אין להיפוך מ"מ צ"ה אומרים אין בפניויחכם
 בפמ"ג ראיתי ושוב חצות אתר ע"ש להספידולהקל
 להספיד דאין מדבריו משמע במשבצות תקמ"יסי'
 ואין כתבתי אמת דין והדין חצות אחרע"ש

 ! בזהלהאריך

 דנדים י חב בסי א "מג במ"ש מע"נ.שי'
 הלבנה מקידושפטורות

 דמ"ע עליהם תמהתי ובחידושי שהז"ג מ"עדהוי
 יום בכל שייך המטוה גוף אם רק הוי לאשהדג
 בזה הזמן מכח רק קיומה מניעת ואיןבשנה
 מכה המניעה אין בלבנה אבל שהז*ג מ"ענחשב
 רק מתחדש שאינה הלבנה גוף מכח רקהומן

 הוללת שכבר אחר לברך ול"ש לחודששנאיש
 וא"כ מעוים לבנה הי' לא כאלו והויוהוסרת
 דהוי לומה ל"ש ולכך הזמן מכח המניעהאין
 בסנהדרין מ"ש ע"נ י"ל שבזה וראיתי שהז"גמ"ע
 מחדש במערבא לר"א ר"א א"ל וז"ל בודקין הי'פ'

 מה אלא מברכי נמי דידן נשי האי א"לחרשים
 וזה שחקים ברא במאמרו אשר דאר"י כדריימברך
 דרך וכי מברכי נמי דידן נשי האי מ"ש הבנה לואין
 במהרש"א והיתולועיין קנתור דרך לדבר לונשים
 דברכת כך הוי דהתילוק א"ש ולדרכנושנדחק
 אבל לבד הלבנה על רק שייבא הוי חדשיםמהדש
 וכו' צבאם כי פיו וברוה וכו' במאמרו אשרבברכה

 ואין בראשית מעשה כל על כוללת ברכה הויזה
 זו דנתקן מה רק דוקא הלבנה לקידוש עניןלו

 שחיטה בהל' הטו"י מ"ש ע"ד היינו עכשיוברכה
 על הודאה דהוי אירוסין וברכת שהיטהבברכת
 א"כ עיי-ש הנשואין דנתקןבזמן רק עריותאיסור
 על תמיד שייכא וכו' במאמרו דאשר ברכה הךה"נ
 חידוש בזמן עכשיו דתקנוהו רק בראשית טעשהכל

 מהדש ברוך היבנה ברכת דנוף א"ש ולכךלבנה
 רק שייך רזה כשן שהז"ג מ"ע נחשב לאחדשים
 מצד הברכה מניעת והוי בהידושה לבנהעל

 הזמן מכח ולא היום עד נתחדשה שלאהלבנה
 ובכל יום בכל שייך וכו' במאמרו אשר ברכתאבל
 לא ואעפ"כ תמיד לברכה דשייך כיון וא"כשעה
 ברכה נקרא שסיר לבנה חידוש בזמן רקקבעיה

 הנשים. בזה לסטור ראוי ולכך שהז"ג מזעזו
 חדשים מחדש מברכין דבמערבא לו עמישוז"ש
 11 דברכה כלומר מברכות דידן נשי ההואא"ל

 מעשהז"ג הוי יא זו דברכה בנשים אף שייכאלבדה
 דברכה וכף במאמרו אשר דמברך כדר"יאלא
 נתקנה לא ואעפ"כ בראשית מעשה כל על שייכאזו
 מעשהדנ הוי שפיר לכך היבנה חידוש בזמןרק
 בישיע"ק בינותי ואה"צ לאנשים רק לנשים ל"שוזה

 : דברינו במקצתהרגיש
 לענין סעיף-ה' תס"ח בסי' במ"ש קפל"ד.שי'

 נוהנין אנו שאין  דבר  כאן  הבוש שלא  הרמ"חיל הטוש תמה  האויש פ'י
 דברי צדקו ~פענ-ד מת-ם בספרי ועייןכהש"ע
 אבל רע בדבר לסיים דאין דקיי'ל כיון מאדהש"ע
 באמרתי יסיים אם ה"נ וא"כ רעה אינו עכו"םרעת

 בדבר מסיים זכרם מארש אשביתהאפאיהם
 לו אצל יסחם אם אבל ח"ו ישראל עלרע

 אינו וזה עתי"ם עי רע בדברי יסייםחכמו
 וכן חכמו לו בפסוק ויתחיל יסיים לכךרעה

 טובה הוא כי מציל מידי ואין יסייםבהסוף
 : נכוןכנלפענ"ד

 הפר"ח דברי יפי שאלתו מצעה.סי'
 שמהניו

 תשלומיי
 לק"ש

 הנה ולהיי. ליצי"מ נכה מהני אם לחסלהכמו
 יק"ש כמו השלמה מהגי דליצי"מ פשוטהדבר
 בי' שייך שוין הימים כי דבזה כיון דבזהוהיינו

 גריס דקא דיומא כיון בהלל אבךתשלומין
 בי' שייך לא החול בימות שייכות בוואין

 החג בימי או ר"ה ימים ב' הוי אם ואףתשלומין
 מחויב דאינו אף דבק"ש כיון דומה דאינונראה
 עברה ליכא עוד קורא אם מ"מ פ"א קראאס
 דעה לחד בתפלה וכן בתורה כקוראדהוי
 ולכך כולו היום כל אדם שיתפלל הלואיבש"ס
 דאחז"ל כיון בהלל אבל תשלומין עכ"פ בי'שייך

 ומגדף מחרף ה"ז יום בכל היל האומר כלבברכות
 מ"ש פ"א היל לומר החיוב הף דגיו"ט נהיא"כ

אין



 שלמהלף אפח ע5ש1"האלףפז
 וכל הלו ביום פעמים ב' תומר שייו והוסיףשין'

 ודב כ"כ תשלומין בו אין לכד נורעשתסיף
 :ופשוט

 שיש מהרש"ל דעתהביאו י ת בסי יהא"יינים הכמנ"א קצתך**מי'
 והמנ"א וכף לתלות כדי דפסחא מקמחא מעטיאכל
 בש"ש דס"י לשטתו דהמהרש"ל ונראה עליומתק
 שמא חיישינן ח" ודם בהמה דם בנתערב תס"חסי'

 שם tnoa והובא וכף לבד הבהמה דםמכסה
 והטו"ז ממש בילה אין נמי בלח דבלת רס"ל*וכח
 רא" הבאתי יו"ט להל' ובחידושי עליו השיגבאמת

 בלח דביח כוונתו ופרשתי אולין מתוס'למהרש"ל
 יפה יתערב שלא לה משכחת נמי ממילאגנהערב

 עיי"ש יפה יפה שיערבגו תקנה לו דיש רק*פה
 בלח לח דהוי נהי בקמח בקמח דכאן א-ש"יב
 לחוש יש מ"מ אבל ס' דבעינן לחומראהיינו
 לערגו לו נימא אם ואף יפה יפה נתערב לאשמא
 אף קמח דבהרבה או יפה מלערבו ישכחדימא
 יפה כ"כ לערבו יוכל לא שמא יפה יערבנואם
 צוה לכך יפה כ"כ לערבו ידקדק לא שמאאו

 שלא חמץ חשש כאן יש אם ולכך מעטיאכול
 מפיקי כאן והוי נאכל שכגר יתלה יפהנתערב
 שמא כאן יש ואם כלל חמץ כאן אין שמאסובא
 כבר נאכל שמא נתערב לא ואם יפה יפהנתערב

 אף רס"ל בזה ולשטתו מהרש"ל דעתגניפענ"ד
 בשאר אף נראה ולדידי' ממש בילה אין בלחגיח

 יפה יערבו רק היתר אין ס' ביש דמותראיסורים
 שמא חיישינן דבלא"ה אכילה קידם תחלהיפה
 נהגינן דלא ונהי בפ"ע האיסור אחד במקוםעומד

 : ודו"ק כן להחמיר יש בפסחהכא
 במצה חמץ יפ במעיב דמסתסק מה קצ"ז.םי'

 אין דתשביתו. עשה קייםאם
 ודאי ממילא נתערב אם דממ"נ ספק מקום3אן
 נעשה שיה" בעינן עשה דכל עשה קיום כאןאין
 בידים ערבו ואם ממילא בנעשה לא אדםבידי
 'מ"מ הכתירכן כדעת ק"פ לבטל מותר אטאף

 להראות הוי השבהה עיקר דהרי קיים לאתשביתו
 אדרבא וכשמערבו בי' לי' ניחא ולא בו חפץשאינו
 ודאי לכך בו ורוצה בי' לי' דניחא דעתוסגלה

 : השבתה הוילא
 לנכרי כיהו שהשכיר ב""י שאיה קצ"ה.סי'

 יי"ש שם למזוג בניסןבי"ג
 תשךבה. : המץ שם לבדוק המשכיר מחויב*ם

 נקט תיזנה ס" דבש'ע לבדוק המשכיר עלבודאי
 דוקא משמע עכזתם מבית היוצא ישראלבלשונו

 לו יש בין 09 פלק בזה עכרם של הביתאם
 שמשכירו רק ביתו הוא אם אבל לא או אחרבית
 שמביא למה אף ענין בכל לבדוק חייב ודאיינכרי
 היינו מ"מ עכו"ם בו כשנכנס מקילין דישהרמ"א
 לעכו"פ שמשכירו ישראי בבית ולא עכו"ם בביתרק
 לחיק אין מ"מ חמץ בו למזוג משכירו דכאןאף
 ק"מ בחבורי בעזה"י אני למ"ש דומה ואישבנה

 דהוי כיון דאז לנכרי חמץ במוכרדבהבורי'מיירי
 יהה אם הוה בחמץ אבל מהני מקנה" אחרתדעת
 לנכרי שמקנהו כלל דעתו אינו הרי בביתנמצא
 מכוין אינו והנכרי לנכרי מקנה אינו הואא"כ

 שלו החמץ לגדוק מחויב הוא ודאי כלללקנותו
 ג"כ לבדוק צריך מ.מ דמבטלו אף חמץ ככלדהה

 : ודב בזהוה"ה
 שצריך חמץ בדיקת 'יין שא' קצ"פ.*טי'

 די אם בחגות גםלבדוק
 הנה הפסק הוא דהליכה דנימא או אחתבברכה
 סה"ת בחבורי ועיין בזה הדעות ראה כברבזה
 הבדיקה ובנדון בזה מ"ש תקטב ס" ר"ההל'
 שאיש ברכה בשעת שיכוין כך שיעשהנראה
 שיעשה או להחנות ולא להבית רק בזהיוצא
 ברכה אח-כ שיצטרך כדי בכוונה הפסק איזהאח"כ
 המבואר שא"ב ברכה טרם משום בזה ואיןאחרת
 דעות ב' מכח כן שעושה כיון רט"ו ס"באו"ח
 : כן לעשות מותר פלוגתא דיש וכיוןבזה
 גק סעיף ת"מ בס" דפסקינן מה ר:םי'

 וכו' חמץ שהגיח ועכו"םבהג"ה
 מחיצה. יפגיו לעשות צריך בחוה"מ הואואם

 שנהט במקם דוקא דהיינו נלפענ"ד.לכאורה
 איסור שנוהגים במקום אבל נכרים של בפתהיתר
 לחוש יש ג"כ משונה הפת צורת אין אםהנה
 מיג" בדילי שייך ולא הוא דישראל יסבורדלמא
 ישראל משי משונה נכרים של הפת צורת אםאבל
 כמו א"כ חיל בגי של פת ביגיגו להיות שדרךכמו

 שיטעה חיישינן ולא לכהחלה חיב עםלעשותו דמותי בב"ח חשש לענין הפת צורה שינהדמהני
 בזה ה"נ א"כ שינוי דיש כיון בשר עםלאכלו
 גמור איסור נכרים של פת נחשב דלנוכיון

 לא בפ'ע נכרים של לפת היכר וישבמדינתנו
 שתא כולי מיני' דבדיל כיון לאכפו שיבאחיישינן
 ה81 הקדש של ראם בש"ס דאמריגן לכהודומה
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 נכרים בפת לדידן ה"נ כן מינ" דבדילי מחיצהשרצ
 דהיינו נראה וכף הקדש בשל בש"ס דאמרינן?מה
 דניהגין במקום דמיירי רק הפת שרת בשינהדוקא
 בדיל ואינו לאכילה חיישינן יכך נכרי בפתהיתר
 אף הפת צורת שינה לא באם אבי הקדש בשלרק
 שישכח לחוש יש סוף דסוף אסור הקדשבשל
 נאמר אם אף או ויאכלנו הקדש שלשהוא

 חמור איסור דהקדש כיון שינה שיא אףרבהקדש
 ומזכיר אנפש" רמיא א-כ השגה כל מינ"ובדיל
 שאכלנו ישכח שמא היישינן לא שינה בלאואף
 משא"כ בפ"ע אוכלו דהתם לבה"ח דומהואינו
 נכרים בשל אבל לגמרי מינ" רבדיי הקדשבשל
 חיישינן שינה ביא ולכך כ"כ חמור איסור הוידלא
 רכהא לא מ"מ נכרים של פת אוכל דאינו3הי

 איסור כאן אין יטעה אם כיון למזכר כ"כ8נ8קה4
 אבל הוא נכרי ששל שישכח חיישינן לכךחמור
 וכיון הוא נכרים ששי דניכר הפת צורת שינהבאם
 נראה נכרים פת איסור מכח שתא כוליסיג" בדיי גם הפת צורת דשינה למעייותא ב'דיש
 ואין כלי כפיית ע"י בפרט להקל לסמוךדיש

 אפשר אי אם בחוה"מ מחיצה לעשותיהטריח
 דרבנן הגזרה דעיקר בזה כנ"ל לנכריולהחזירו
 : שזכרתי בענין ע"ז לסמוך דישהוא

 חברו ישראל מידהממשכן דישיאי י ק ס א תם א "מג כתב ר"א.ומס
 ת"נ בסי והנה וכו' משכון דקונה עליושוגר
 שיש החמץ למכור צריך הלוה גם דמ"משבואר

 באם חדש דין נ"ל ולפ"ז אחר אצל במשכוןלו
 בכלל והמשכון חמצו למכור שליח עשההלוה

 וגם מא ידע לא והלוה מכר ויא עכרכהשליח
 פית בהנאה מחזר שלו שהחמץ באופן כדינוביטל
 חמצו כל ונשאר וביטל במכירה אנוסדה"

 דעות להני גמור הפקר נעשה המשכון וגםבהפקר
 חמצו כל מכר ג"כ והמלוה הפקר מטעםדביטול
 כנהות מהנכרי ולקחו חזר ואח"כ בכללוהמשכון

 או המשתמרת מלוה של בחצרו הוא המשכיןאם
 את החצר לו קונה אז חצרו אצל עומדשהמלוה
 לא עדיע והשה הפקר של דבר דהויהמשכון
 הפקר ונשאר ידו תחת שאינו כיון בהחמץ כללזכה
 כלל פרעון בכיל נכנס המשכון ואין למיוהישים חייב החוב וגם שלו והוי הפקר מן המלוהוזכה
 היינו אך והמשכון החוב המלוה של שניהםיהוי
 אבל הפקר מטעם הוי דביטול דסוברים להניההקא
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 דהפקר הפקר מטעם לאו שביטול והר"ן רש"ילדעת
 ולפ"ז דעת גילוי מטעם רק ג' בפני רק מקרילא

 ואחה"פ כבתחלה הלוה של החמץ נשאראחה"פ
 עיי"ש ביטול דמהני הא הרקן סברת שייךלא

 ולפ"ז כלל בהמשכון לזכות המלוה מצי לאולפ"ז
 לי קים לומר יכול בהפרעון מוחזק הלוהאם

 תפס אם אבל הפקר הוי יא דביטולכהפוסקים
 הפקר הוי דביטול לי קים להיפוך לומר יכולהמלוה
 ראיתי שוב לי. כ"נ המשכון חוץ החוב לשלםוצריך
 עצמו יבין בינו ביטל אם בודאי דהנה ליתאשזה
 מדרבנן אבל עצמו לבין בינו די התורה מןהנה
 די התורה מן בכע יעכור שלא וא"כ נ'צריך

 שטצ* לענע מ"מ אבי עצמו לבין בינושיפקיר
 צריך דמדרבנן בו לזכות מצי אין אחר בולזכות

 מצי יא מ"מ נ' בפני ביטל אט אף ועוד דוקא3'
 ס" באףח שמבואר למה דמי רזה בו לזכותאחר
 1 בפני בהמתו הפקיר אם שאף בהג"השמ"ו
 אלא הפקיד ד"א בו ליכות אחר 5צי יאמ"מ

 הפקיר דלא הטושז שם וכתב שבת איסורלהפקיע
 להפקיע אלא הפקיר לא ה"נ כן השבת ליוםאלא
 ורק noa ליום אלא הפקיר ולא חמזאיסור
 בסיפן ושם תם-ח בסף כאן הסויר כתבבמכירה
 איסור להפקיע אלא עשה שלא אמרינן שלארמ"ו
 לעששן יכול להיות צריך דבמכירה משוםחמץ
 חורק דביל מעשה נמו לאחר למכור חפצו כיבו
 אמרינן שפיר בהפקר אבל רמ"ו בסי' עייןוכף
 הפקיר ולא איסור להפקיע אלא עשה דלאכן

 כלל בו יופות אחר מצי ולא הפסח לימיאלא
 : לדינא ברור כנ"ל זכי' שום בלי לבעליוונשאר
 ינ8 א"י בפס" ידף יהייי שאלה ר"ב.שי'

 המץ ממנו ולקחעכו"ם
 לביתו החסז שלקח הדבר ונתוודע במק"אשגנב
 ידוע הלא לביתו יקח למה ושאלתיו אחריושלחתי
 שחפץ שיודע והשיב לבית לקחת אטור בפסחשחמץ
 ישאל כי והע לעכו"ם מכר אשר הוא ישראל שלזה

 לישראל מהיכן לו ואמרתי לו אחזיר עבורוישראל
 מאחר הלז החמץ לבער לו וצויתי בפסחחמו

 ישראל איזה עבור או עבורו או לזכות ה"דדעתו
 ניחא דהיתרא קנהו לא האחר דישראל הגםאחר
 הישראל דדעת כיון עכ"ז איסורא ולא למקניל"

 בדעתו אפה וגם הי לעכו"ם לזכות לאהמוציא
 לעכו"ם זכ" אין החמץ הקונה להעכרם לזכותה"
 הקונח והעכו"ם הוא בעלים יאוש גניבהוסתם

נתייאש
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 בדרך הוי לעכו"ם יתנו אם שלו מהחמץנתייאש
 אדמו"ר יורני לבערו צויתי ע"כ אסור וזהמתנה
 מה נהי כי הורה יפה תשובה. הוריתי: כדיןאט

 לי' ניחא לא דאיסורא כיון מהני לא לישראלשכוון
 ומה לנמשו בו לזכות רצה לא הוא וגםדיקני
 של"מ דיאוש י"ל וגס נפש" מייאש דהנכריבכך

 באחריות נכרי של כחמץ הוי עכ"פ מיהו עדייןהוי
 בח"י כמ"ש לנכרי שומרים דין דאין אף כיישראל
 לשלם חייב הי' דבדיניהם כיון מ"מ תם-אס"

 היטב לכך באחריותו . נמי הוי ההמץ בעללנכרי
 : בפסח לבערוהורה

 לישראל עכו"ם הלנה באם שמסתפק מה ר"מם"
 מכר ואח"כ משכון ממנווקיבל

 המשכון לו נתן והנכרי לנכרי החמץ הלוהישראי
 ואחה"פ החמץ על לדראהן הוה מישראל לווחיש
 ממש ולקח להנכרי המשכת הישראלהחזיר
 החמץ בו נקנה דלא פשוט הדבר תשובה. :החמץ
 במשכון קדשה אם ישראל אפ" כי כסףבתורת
 מקודשת n$1w המשכון קנה דלא היכידאתרים
 לא במכר ממילא א"כ כ"ח פ" באהע"זכסבור
 דמקדש בסוגיא דקידושין בם-ב וכדמוכחקנה

 כן דהוי בנכרי ומכ"ש שוין וקידושין דמכרבמלוה
 לו ויש בהמלוה החמץ שיקנה אומר פי'ואם
 והו"מ הנ"ל בקידושין כדמוכח קנה לא צמיבידו
 ואףאם יו"ד סעיף ר*ד וס" ב' סעיף קצ"טמה

 כדמוכח להומרא רק לקולא מהני לא לשקעודעתו
 הפוסקים שם מחלקים ראינן כ"ח סי קידושיןבהל'
 ענין דבלל מוכח אפלא לשקועי דעתו ביןכיל
 והך קנה לא במכר ה"ה ואית מקודשתאינה

 לא אבל לחומרא רק הוי לשקועי דדעתואומדנא
 מרשות הדבר יהוציא אשה או חפץ בולקנות
 שלו שהוא מבורר הדבר שיהי' בעינן בזהלרשות

 וז"ב: לשקועי דעתו מכחולא
 חשש בו יש אם בטאביק שאלתו ר"ה.סף

 כתבנו כבר הנהחימוץ.
 דהוי יהא דלו חימוץ חשש בזה שאין דוכתאבכמה
 בהנאה דמותר זמנו קודם כחרכו הוי חמץ איזהבו

 דטאבאק המנ"א ומ"ש ליי"ש ענין לו ואין זמנולאחר
 בטאבאק סיירי דהוא נראה בחדר לסגרוצריך
 שתה נקרא דזה בעשן אותו ששותין טוטיןהנקרא

 תמ"ב בס" שהביא הרא"ש לדעת דחושש אוסרויכך
 באכילה לא אבע בהנאת מותר זמנו קודםדחרכו
 שלא דהוי אף אסור לכך שת" ונקרא כיחכה"ג
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 שהוי הטאביק אבי מדרבנן אסור אכילתןכדרך
 הראני וכן כיל חשש בו אין ודאי נחיריןדרך
 מהר"י לסרב וקציעה מור בשם הד"ט עקריבספר
 בטאביק ףאין ה"* הגאון אביו בשם שכתבעמדין
 נראה נכרי ביד בפסה נעשה אם ואף כללחשש
 שגת לי והונד מכבר בתשובה כמ"ש דמותרנמי

 הו- נכרי ביד דנעשה דמה כן כתב ב"אבתשו'
 לכן נמנו לאחר בהנאה דמותר זמנו קודםכהרכו

 :. וז"ב כלל בזה לח!שאין

 הוי בפסח הטאבאק בנייז שא' ר"ה.*שי'
 קו/ לפה בא שנים ג'זה

 רואין היינו אם  יהב דלו וצחקתי  כוהערעור
 נפסל הרי ק"פ יי"ש בו נותנים הי' אשרבעינינו
 בהנאה! עכ"פ ומותר זמנו קודם כלבמאכילת
 יי-ש דאטו שלכד"ה דהוי כיון ובפרט זמנואחר

 לאכילה רק געשה הרי בו להריח עומדוכדיסה
 איסור בו אין ממש מחמץ וא"כ שלכד"הוהוי
 מאכילת. נפסל אם בזה להקל יש ובודאי דרבנןרק
 עקרי ספר לפני הביאו ' ואח"ם זמע קודםכיב
 ומאג ונהניתי האוסרין על ושחק ת"צהגאון אביי גשם יעב"ץ שאילת בשם הביאהד"ט
  טאבאע -מריחין וכולם הקול פה שקטהוהלאה

 : כלל השש שוםבלי

 ומכירת ביטול בענין שמסתפק ב"מ !-'הכמ"
 שזין המדינות כי ראיןחמץ

 היום בהם שהוי ויש קצר היום בהם שהוייש
 השני'. על לסמוך אחת מדינה יכולה אםארוך
 כפי נדון אחד כל רק, הוא כן לא ודאילדעתי
 אלא להקדש אין דאמרינן מה לזה סמךמקומו
 מרס"ב קצת וראי' בזה נמי ה"ה ושעתומקומו
 שעה דבל המשנה לשון על שם דפריךדפסחום
 ולמה מאפיי שאוכל שעה כל הני ולא לאכולשמותר

 גמדינה לאכול שמותר שעה דכל כה"ג משנילא
 חישק אין ובע"כ אחרת במדינה מאכילאחת

 י : ו!*בכלל
 דמותרין הח"י דעת חמץ גידולי בדח ר"השי'

 ולפענ"ד דבריו דחהוהמק"ח
 לקת מאם ראי' המק"ח שהביא דמה הח-י עםהדין
 האיסור" בכל דק(י"ל כיון דאדרבא נ"ל כרכרהימס
 וי* אסור דזוז"ג קיי-ל וע"ז בחמץ רק אותרווז"ג
 ועוז דחמץ כיון דה"ט הטעם תמ"ה בסיהמגיא
 כיון לאתה-פ בחמץ א"כ אסור זוו"ג יבךבפיהו
 א-ב מותר דזוז"ג פשיטא ברוב דבטלדקיי"ל

הגדוליו
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 דמוחר בודאי וב"כ וח"ג בתורה נ"צ הויהגדולין
 לא ס' דאף שעעה-פ בחמץ דקיי"ל כיוןוכפרט
 יא הגדולין ה"נ וא.כ בעלמא ברובא די רקצריך
 באיסור די אין דבעלמא כיון ברוב מגתבטלוגרע
 רק קנסוהו דלא משום הטעם בע"כ די והכאברוב
 א"כ קנסוהו לא שוב בעין אינו כשהוא ולאבעינ"
 ובודאי קנסוהו ויא בעין אינו עכ"פ בגדוליןה"נ
 מותרין ובודאי הישן זרע נגד החדש מן ישרוב

 סי' ביו"ד ועיין כנלפע-ד. שעעה"פ בחמץהגדולין
 כעין רק הוי דגדולין ג"כ מוכה בטריזק"ב

 הח"י לדברי ורא" עי"ש מס' ביותרתערובות
 והפוסקים נ"ט דף נדרים מהש"ס נ"לולדברי
 ברובא הגדולין דלבטלו שהקשו רט"ז סי'ביתד
 לא ראם מוכח בטל ויא דשיל"ם דהו"לות"
 אסור דיוז"ג אף ברובא בסל הי' דשיל"מהוי

 ף גס"ק שם הביאו והטףז הב"י כמ"שבנדרים

 יא דדשיל"מ רק ברובא ובטי עדיף דזהפוכח
 דמותרין ודאי גרוב דבטל אחה"ס חטץ וא"כבטל

 המעיין אך וא"ש ברוב בהם בטל דהחטץהגדולין
 בנדרים אסור דזודג מה דאף מוכח שםבטףז
 דהמץ מזה מוכח עכ"פ אך דשיל"מ מטעםהוי

 דזח מכ"ש ברוב ובטל מתירין 19 דאין כיוןאחה"פ
 : ודףק מותר גורםתה

 טוב י' סעיף י ran בס" מיש ר"ח.םף
 וכף חצות קודם בע-שלבער

 שקורין הוי דהמגהג דבזמנינו נראה הי'לדעתי
 כל כדרך בע"ש לבער א-1 חמו לבער שנהבכל

 השנים בשאר לטעות יבוא פן חש9 דמיןהשנים
 וכה"נ שכחה חשש וליבא יכריזו השנים בשארדהרי
 וקודם התפלה קודם אכילה יענין האחרוניםכתבו
 ה"נ א"כ שכחה חשש ליכא ימכריוין דבמקרספירה
 אין א"כ ושנה שנה בכל דמכריזין כיון ממשבנ"ר
 לכך הכרזה דישמעו כיון שנים בשאר שיטעוחשש
 שירצו אימתי בשבת ע-מ בחל בע"ש לגעריכפין

 : ונכוןוז"ב

 דוחפו ה"ז ס"ס YDn בס" בם'ש ר'פיכן"
 דאסור הסעפבקנה

 נראה מיני' למיכל אתי דלמא מכח בידוייטלו
 בחד אבי דאורי" ושעות דאוריי' בחמזדדוקא
 בידו ליטלו מותר שעות או חמז אודרבנן

 ורא" מיני' למיכל אתי דלמא גירו לאובדרבנן
 בגדולי ב' היכה נ"ט דתרומות ממשנהמשורשת
 כהנים עניי אלא ילקטו לא נ"ט שם דאמרהרופה

 א"כ ר"ע יו ואמר פיהם לתוך ויתנו ישכחוקמא
 דרע"ק בתויו"ט ועיין טהורים אלא ילקטולא
 כס"ק הרמב"ם פסק ושכן קיימא שיטה בחראוח"ק
 מיני' למיכל אתי דלמא גזיינן דלא מוכחוא"כ
 שיאכלו שכיח לא נטחנה שיא דתבואה לומרואין
 דרבנן שם דבריך דפסחים גפ"ק דהמעייןממש

 דבלא משמע הוא זכור קטוף עיי אלאיו התרת שיא מתוך שם וקאמר אדר"י ודר"יאדרבנן
 ימה וא"כ דגור ימאן בשבלים אף גורינןקיטוף
 כיון תרומה דנדולי ודאי אלא הכא חיישינןלא

 אף מינ" למיכי אתי דלמא גזרינן לא הואדדרבנן
 מדאורייתא בא ועיקרו דאורייתא תרומהדישנו

 כיו*אעפ"י
 הית א"כ גורו לא דרבנן שעכשיו

 ומותר גזרינן לא דרבנן שעות או דרבנןבחמץ
 לדינא. ודב להדיא ולטלטלו ממש בו ליגעאף
 על עוף בבשר ro ס" ביו"ד למ"ש דומהואינו
 הכא אבל ד"ה ק"ד דף שם בפרש"י עיי'השלחן
 דשם כלומר וכף אכילה היינו לעו מסיק דכיוכו'
 : היטב ודוק בודאילמיכליגהו אתי לחו מסיק אם כודאי הה דזה הוא נורהחדא
 מגלגלת שלקחה באשה שאלה רשי.סף

 בהם וניגלה חמלשל
 דימע מה באחרות מצות אותן ונתערגו מצותכמה
 שחשש דמה מיחוש גיח כאן דאין פשוטידעתי
 יהא דיו ז"א המגלגלת על פירורין הי' שמאר"מ
 וספקו דרבנן דהוי משהו ספק הרי יפקדהוי
 הרי המגלגלת על ב1ק עתה נמצא אם ואףלקולא
 אף בחרא בתר דאזלינן ו' דף בפסחים מפורשע"ס
 כאן מכ"ש תורה איסור לענין הוידשם

 כזח דבנדון ובפרט בחרא בתר דאזלינן דרבנןחשש לעגיי
 ישראל במת חזקה בנדה דאמרינן למהדומה
 *ל חזקה ה"נ כן כיבוס בשעת כתועותיהםבודקין

 יהא שלא הסגלנלת בודקת ללוש כשבאה אשהכל
 כלל. לפירור בזה לחוש אין ולכך פירור שוםעלי'
 שאור כבית המפלנגת הוי דלמא שתשש למהולחוש
 הובא תמ"ב סי' וא"ר תנ"א בסי' הלבושודעת

 תפ"ב ובס" שם ובא"א כ"ו ס"ק תצ"א ס"נמשכצות
 חד8 חשש אין ג"1 חמץ של בעריגה בלשדאסרי
 דשם כלל שאור לבית דומה המגלגלת דאיןבדבריו
 רק הוי במגלגלת משא"כ מה זחן בו עומדהחמז
 הוא בזה הלבוש דעת גוף ועוד בעימא ארעידרך
 רן סיירי דהם נראה לדעתה ואף דחו"דעה
 אף אסרי דחמץ חומרא מכה נזה הפסחגחוך

בצונן
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 כמים השרוי בבשר לאסור דעות דיש כמוכצונן
 פוצה אין איסורין דבכל אף. חטה שם ונמצאבצתן
 ס"ל לכך מחכורין בכסח מ"מ בצונן לאסורפה

 אסרי ובו. שאור בבית למקילין'מ"מ אףההלבוש
 דאינו מודים הם אף ק"פ בפסח.אבי והיינובצתן
 שייך דלא מותר ק"פ נאסר דלא וכיון בצונןאוסר
 כמ"ש,' טעם רק בעין שאית בדבר תיעורחוזר
 איסור חשש בזה דאין ברור הדין לכך תמ"זבסף
 בעין המצות סי' אפ" 'ולדעתי חומרא דרךאפי'

 : ואכמ"ל בנתערבו מכושמותרין
 של יי"ש שקנה באהד שאלה ריי*א*כמי'

 בחביות ולקחומסח
 נשתמשו שכבר בהם שניכר ישימים מנסריםהנעשה
 להקל נראה הי' לכאורה תשזבה. : דינו מהבהם
 ואת"ל כלל בו נשתמש לא שמא ס"ס מכחבזה

 לבד במים רק מזיק שאינו בדבר שמא בונשתמש
 ממש דומה א"כ חמץ בהם שאין משקים שאראו
 ס"ס מכח דמותר אב"י כלי סתם דקיי"לימה
 בו נשתמש ואת"ל מעי-ע תוך בו נשתמש יאשמא
 בדבר שמא דסטק ה"נ,אף כן הפגום בדברשמא
 לשבה ומשוי הריף דבר דהוי בזה שייך לאהפגום
 שאין דברים בהם נשתמש שמא לספק ישמ"מ

 כיון לומר ואין תה"כ מיס רק בפסהאוסרין
 ז"א כבר בהם דנשתמש מוכח יציגים שהםשניכר
 וכדומה בעצמן להתיישן עמידתן מכחדאפשר
 דמשקה כיון אפ"ל גם עליו שבא לכלוכיתמאיזה
 אפשר א"כ וטוב משובח להיות קפידא בו ישי"ש
 כמו בו פוגמין וכדומה שכר כגון דברים כמהאף
 דבר דאותו מכח בו פוגם דהשכר דאמרינןביין
 השכר של טעם ה-נ כן וטוב מבושם להיותצריך

 שמא. ג"כ ספק הוי יכך ביי"ש פוגםוכדומה

 אירע אם להתיר נראה לכך הפוגם בדברנשתמש
 אסור נטל"פ אף דאז בפסח זה נודע אם אבי ק"פזה

 בו נשתמש שמא .אחד ספק רק כאן דאיןודאי
 דיש כיון אפשר מיהו יאסור וראוי לאאו

 מחמיר?ן דיש רק נטליפ בפסח גם מתיריןפוסקים
 נסל"פ בודאי רק מהמרי יא הם אף אפשרא"כ
 נשתמש לא אולי ס"ס יש גס נטל"פ בספקולא
 חמץ בו נשתמש ואת"ל לבד מים רק או כללבו
 מותר נטל"פ. כהפוסקים הלכה אזל? שכרכגון
 עוד יש פסח וקודם להקל יש כה"ג לכךבפסח
 מ"מ שכר בו נשתמש אם דאף בלא"הקולא
 שבכלי במה שאין דאף ק"פ בסי בטל השכרטעם

 הטו"ז כמ"ש שאני היתר בזמן מ"מ הכלי נגדס'
 כיון בסי בטל השכר דטעם בסופו תמ"זבס"

 נגד ס' הש בכול" משערינן לא בלעדהתירא
 ק-פ לכך ממש בנ"ר ה"ה א"כ השכרטעם

 או המ"מ במקום עצמו בפסח ואף להקל דישפשיטא
 הנ"ל טעמים מהני להקל יש יו"ט שמחתמניעת

 : נבקכנ"ל

 ביוקר שהדגים בעיר נשאלה רי"ננ,שי'
 דגים לקנותורצה

 הדהה ע"י ק"פ ימים ששה או ה' ערךמלוחים
 שישכח דחיישינן בזה מחמיר שהמנ"אק"פ

 להדית דרך ובוה"ז בהדחה דרכם דאיןמלהדיה
 : ימים איזה נמלחו אם ומכ"ש מלוחים דגיםכל

 דגים כל דודאי דיבר אשר היטבתשיבה,
 בלי מבשלין אין במליחה ימים איזהשמונחין
 להדיח דרכו אין אם אף דק"ל מוסיף ואניהדחה
 אף דהרי להדיח ישכח שמא ניחוש למהתמיד
 וחיש כיון בדיעבד נאסרין אין להדיח ישכחאם
 חמץ משהו במלח הף שמא בעלמא חששרק
 שכיחא דלא ובמה בעלמא חשש רק הויוהרי
 משהו בו הי' אם ואף חמץ משהו במלחשיהי'
 דאינו קי"ל בלח גלח והרי ק"פ נתבטל כברחמץ
 איסור אין דבדיעבד כיון וא"ב בפסח וניעורחוזר
 ביו"ד מבואר הרי מלהדיח ישכח' שמא ניחושלטה
 היישירו יא זה בלא מותר דבדיעבד דגל צ"אסי'
 עש* להקל נראה לכך כן לעשות  ישכחשמא
 מסכים הנני לכך בש"ע כמפורש ק"פ אותםשידיח

 : בזה להקלעמו

 על רו"מ שהשש מת שאלקק זאי*ג*גמ"
 במקומו שעושיןהצוקר

 נכרים דהפועלים להיות. דיתכןבזיאטיפאליע
 בזה החמיר למה ידעתי לא הנה פתם. בומטבילין
 שטובלין ודאי הוי דאטו דרבנן משהו בספקפו"מ
 או פירורין נפלו אם יודע מי טבלו ואט פתםבו
 03 יהקל דיש ודאי דרבנן משהו בספק ולכךלא

 כדעת דלמא ס"סהוי
 הסובריי

 התר אמרינן דלא
 פירורין בו הוי לא דלמא וניעור חוזר ואםוניעור

 ד"ק היתר צד בזה ,י"ל ועוד כלל טבלו יאאו
 עיירת רט"ז ס" באו"ח המבואר למוסק בזהרדומה
 ידבר נשתנה הוי לצוקר הפת דנשהנה כיוןוי"ל

 משהו בו אין דבצוקר רואות עינינו והריהמותר
 נשתקת והוי צוקר דמות לז הוי ובע"כ כללהמץ

לדבר
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 ראין נראה המל כל ע"פ %כך המותרשדבר
 : ודב כלל בזהלחוש

 שאנשי קאייז בק' שאלה רהד.םף
 קנו מעד מןהברייהיז

 לקאריץ הובאו וכאשר קיוב בעיר דבש שלפסעת
 שהמה מחמת חמץ ספק הפסולת על הספקנפל

 שפינטיס יש שבראשיהן גדולים גחביתיןמונהרי
 שהחביתין להיות שיוכל רק מיי"ש כלים תצלכמו
 שוין המה ומיי"ג מי"ש 9החביתין מיי"נהמה
 בראשיהם אין שבאלו מדבש חביתין כןלא

 רק מעד הנ"ל מדבש ק"פ עשו לא וע"כשפינסיס
 למכור השנה כל על מעד מהג'ל עשו פסחאחר
 בתוך ימכור יוכלו לא אפשר שחששו רקישתות
 המעד עשו פסח על וישאר הנ"ל הסעד כיהשנה
 הנ"ל במעד להתנהג איך הלומדים ביןמחיוקת נפי פסח כבוא ועתה פסח של בכייפאנ"ל
 מלאכה בעלי מן עדים וגבו לאו או אותולשתות
 מן ההביתין שכשהריקו ואמרו הנ"ל המעדמן

 מיי-ש חזק ריח מרגישים ה" הגיגית לתוךהפסוית
 מעד הנ-ל מפסולת עושים איך למר ידועויהה
 כמו הוא והמים מים בגיגית הנ"ל הפסויתשורין
 לילה ושורין הנ"ל הפסולת כנגד וחמשהארבעה
 חמשה כן כמו הג'ל פסולת שורין ועודאחת
 הפסלת מן המתיקות כי שלוקח עדפעמים
 כמם במים ויש הנ"ל בהמים בדוד מבשליםואה"כ
 מים הרבה כשגותגים ואח"כ הכלי נגד ס'פעמים
 במעד להתנהג איך ס' פעמים כמה ישבודאי
 גמור היתר הוא הזה המעד תשובה. :הנ"ל

 הטעם גמור כשר והוא לקסחי' חש לאוהאוסרו
 בודאי יי"ש גו הי' אם אף פשוט הואהראשון

 ואם ה" ס' פעמים כמה וגם בסקרך בטיהף

 הוזר דאינו קיי-ל בלח בלח בסמ"ך ק-פנחבטי
 יי"ש בו הף אם ספק דהוי כיון . ועוד וטיפוניעור
 לא שמא ס"ס הוי בלח יח ה" לא אם אףא"כ
 הפוסקים כדעת שמא בו הי ואת"ל יי"ש בוה"

 הוא כבר שמא בו הי' ואת"ל כלל א"ש בו ה"יא שמא ספקות כמה בזה יש ועוד וניעור חוזרדאינו
 3ew בהי הדין כמ"ש יאר בו לחוש דאיןיב"ח

 איסורין ובשאר יומו בן הה דלא כיון הנהועוד
 לא ומו"נ יי"ש כמו חריף בדבר רק נטל"פהוי
 דבש של פסולת בהם דה" כיון אך גזהמהני
 הדבש מתיש היי"ש נמי וכן היין פוגם דבשהרי
 צית מותר 9וב א"כ לפגם ועהאץ החריפותכח
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 ומדינא דמלתא לרווחא כותב חני זה וכל ב-ידאינו
 : הראשון מטעם גמורמותר

 נמצא אחה"ס באם נםתפמתי רם"ו.שי'
 שנתבשלבתבשיל

 להשתמש הכלים נאסרו אם חמץ משהובפסח
 למפרע מלתא דאגלאי נימא אם הבאה לשנהבהם

 בפסח נמצא כדין ונאסרו משהו בהם נתבשלדבפסח
 טדע והשתא אזלינן הידיעה דבתר נימאאו

 ,ועיימ"ש בסס"ך, והוי ק"פ נמצא כדין ודינואחה"פ
 מ-ש ל"ד דף בחבורי ג"ח דף בש"ס מ"גבספרי
 דמיינו דחומרא דכיון נראה ה" ולכאורהבזה(
 ביעת אם תינח א"כ מינ" בדילי לא מכח רקהוי
 לכך התורה מן אסור ההמץ אז הף הידיעהגוף

 מינם בדיל ויהי' חומרו שידע כדי במשהוהחמירו

 שייך %א החמץ טותה כבר הידיעה בזמן אםאבי
 לכך מינ" בדיל להיות להחמיר דראוי כעתטמר
 איתרו  דבשעת. כיון במשהו למפרע אוסראינו
 בויל להיות כדי דנחמיר לומר שייך לא טדעלא
 אניתי ב" לומר דראוי יגל כרת לטעם אבלמינ"
 מן יזא רא" נראה ולכאורה וכף למפרעמלתא
 בין בומט דבחמז שם דקאמר ע"ב נ"ט דףהש"ס
 בביט בזמנו שלא במשהו במינו שלא ביןבמינו
 דשלא הש"ס ומפרש בנ"ט במינו 9לאבמשהו
 דם-ל ופרש"י יהודא כר' במשהו בסיטבזמנו
 ש"י ז"ל דרכ מנ"ל וקשה התורה מן אסוראחה"פ
 רק מותר זמנו אחר דחמץ כר-ש ס"ל דלמאבהא
 בין הוי בזמנו דנודע היינו דבזמנו כךכוונתו
 בזטנו שלא אבל במשהו במינו שלא ביןצמיגו
 או בזמנו התערובות דהוי בזמנו שלא דנודעהיינו
 דס"ל כן לרב דינא דזה במשהו למפרע הויבמינו
 שלא אבל למפרע הכלים נאסרו לכך במושמב"מ
 אחר בטדע דחמץ חומרא מכח רק דהףבמינו
 כר"י דס"ל ומנ"ל במשהו החמירו לא ימפרעזמנו
 היכי רק חילוק דאין ודאי אלא אחה"פבחמז

 למפרע דלתא אגלאי אמרינן במשהודהחמירו
 צהר נעשה דהתערובות תיירי ובע"כ במשהוונאסר
 בדף בפרש"י ועי" לעיל( ,שייך היסב ודוקהפסח
 בעינן דתרתי מוכח המיגו שלא בדיה ש"בכ"ט
 ולכך איתנהו תרחייהו מינ" בדילי %אכרת
 מוכת a~mn מן מיהו בכה"נ להקל נראההף

 : בפנים כמ"שלהיפוך
 אם החדשים "נרחם וחייו שאלה רפ"ז.שי'

 שבה' בפסח להדליקםסותר
השט-שא



 שלמהלף ריח ש5שרתהאלף
 איא איש "מחמיי תשובה. : נאסרויוארשא

 בזה יש הרי בזה הוי חשש דמה המתמיהיןמן
 נתערב ואם כלל חמץ בהם נתערב אם טוגאספקא
 בלח ובלה ק"פ נתבטל ואת ס' גו ה"אולי
 בהם יש הרי ועוד לדידן אף וניעור חוזראינו
 הוי האור לענין א"כ בפסח המותרין דבריםגם

 דבפסח ואף בפ"ע חד כל הי' דתחלה כיוןזוז"ג
 ראם וכאן מוסכם אינו מ"מ אסור זוז"גאף

 כדרך שלא הדלקה לענין הוי חמץ בונתערב
 ודאי בדרבנן ולכך מדרבנן רק אסור ואינוהנאתו
 נראה המושכל לפי ועוד גורם וזה בזה להקליש

 להדליק אפשר הי' הללו דבנרות מינין השארדודאי
 ובפרט לבדו להדליק יכול אינו ודאי והחמץלבדו
 וא"כ יותר ליפותו רק בא ואיי נר ממנולעשות

 בפסח אף דמותר יכול אינו וזה יכול כזההוי
 אסור זוז"ג ל~'ד איסורין משאר חמץ עדיףדלא
 בחמץ ה"נ א"כ א"י וזה יכול בזה מודיםמ"מ
 גם כיל תשש בו אין טעמי הלין טבל ולכךידידן
 הוי אדם מאכילת נפסל כגר זמנו דקודםכיון
 ואף זמנו לאחר בהנאה דמותר זמנו קודםהרכו

 אם רק היינו מבלב נפסל שיהי' בעינןדבחרכו
 נפסל אם די בזה תערובות ע"י ולא בעינאהוא
 שמערבין מצוקר זה גרע לא ועוד זמנו קודםמאדם
 בתשובה והארכתי היתר העולם כל ונוהגין דםבו
 מוסק גבי יונה ר' דעת בזה וצרפתי זסלבלק'
 ה"נ י"ל כן א"כ עיי"ש המותר לדבר דנשתנהכיון
 נשתנה הוי ומראיתו ממהותו נשתנה דהחמץבזה
 אין טעמי הלין מכל לכך בהנאה המותרלדבר

 : בהם להדליק ומותרין כלל ופקפוק חששבהנרות
 ביי"ש הוי השישניק אםהנה במכי יא אשי הייישניק ובדבר רי*ז*שי'
 הוי דהיי"ש כיון לנהר לשפכו וצריך אסורודאי
 אף בזה ולכד לטעם" עביר או מעמידבו

 הוי אם אבל מהני לא המלח לים הנאההשלכת
 כלים פליטת דבשביל דמותר ודאי בדבשמעורב
 ומכ"ש תמ,ב סי' בחי' כמ"ש ימכרו חיובאין

 : דמותר ודאידבדיעבד
 בפסח למכרו ששכחו הצוקר בנדון רי"ח.סי'

 בצוקר שהוא המרקחת וכן'
 שהוא הורה יפה תשובה. : בפסח למכרוושכחו
 דנשתנה כיון מוסיף אני ועוד שלו מטעמיםמותר
 כמו הוי צוקר נעשה היי"ש דמן חדשידבר
 לדבש המתהפך וגבלה הי' מדם הנעשהמוסק

 ואיש המותר ידבר דנה8ך היתד תשה היי"שוגוף
 החלב דשם נבלה קיבת בעור למעמידדומה

 ואינו חדש ענין נעשה ואינו בתהלה כמווהגבינה
 נשתנה נחשב לא ולכך אחד והגבינה החלבבזה אבי חדש דבר דנעשה לדבש הנהפך למוסקדומה

 חדש דבר דנעשה בזה אבל טעם בו נותןוהנבלה
 ובכל בזה הארכתי והרבה ממש נשתנה הוישפיר

 כי ואכמ"ל בפסה כלל צוקר מוכרין איןגלילותנו
 : הוא בעלמא חומראכ"1

 בערך יין לו שהי' נאחד ומאלה רי'ם.סי'
 לתוכו ושפך היןששים

 ס' ביין ואיבא הורפייהו לחזק אריק שקוריןיי"ש
 פשוט לו שהי' מה תשובה. : לפסח דינו מהלבטלו
 דבכל הוי זוז"ג דכל לחלק יש זוז"ג בדין תלוישזה
 תרווייהו בצירוף רק החימוץ כלל ניכר אינו לנדוחד
 חריפות בו הוי היין הזה בנדון אבל זוז"ג הוילכך

 בו מוסיף היי"ש כה ע"י רק ג"כ בפ"עונרגש
 כדין ואים בעלמא כגרסא רן  הוי  בזה יותרתחק
 אם אף דין מן ובר בפסח אף ומותר זוז"גשאר
 הוי זודג דדין נראה בתרוייהו רק כח בו ה"לא
 כנגד ולא זה נגד לא סמ"ך הזה בדבר אין אםרק
 בו שהיה רו"מ שכותב כיון הזה בנדון אביזה
 כמאן הוי ס' בו שיש כל א-כ האריק כנגדסמך

 כאלו רק כלל חמץ בו נתערב כלא והוידליתא
 דקיי"ל מה וגם בפסח אף ומותר ממילאנתחמץ
 דשפכו כיון כאן שייך לא בטל אינו בהיתרהיתר
 יין כה לף הוי לא אריק בלי מוכח אריקלתוכו
 ראוי נעשה האריק ע"י רק לקידוש ראוי אינווא"כ

 ובסל בהיתר כאיסור הוי השנה כל נם א"כלקידוש
 נתבטל שכבר כיון מותר בפסח גם ממילאלי'
 להיתרו עמו  ממכים הנני  טעמי הלין מכללכך
 דנצרך כיון כן לערב מותר לכתחלה ואף בססתאף

 - : קלוגר שלמה דברי לקידוש.לו
  מתוכו ששפכו המשפו בננדון ר"כ.סי'

 פעמים כמה יי"שלחביות
 עם הדין בפסח. אוסר אם מעל"ע הפסקבלי
 אין מעל"ע אחר יי"ש בו היה דלא כיוןרק"ם
 הרי כבוש דין לו הי' אם אף ובפרט כבוש דיןלו

 מעל"ע דבר איזה בו שיהי' בו משתמשין איןבפסח
 בדיעבד: אוסר אינו בודאי לכך בצונן תשמישווגם
 חמץ לנכרי מכר אם שאלה רכ"א*סי'

 נתפס הפסחובתוך
 את ממנו לקנות אפשר היה ולא בתפיסההנכרי
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 פי מ רמהלף אנח עלשו.תהאלף
 שיקה לומר הנה תשובה. : דיט מה אההשפ8אטץ
 טסו חף דוה לי נראה אין דמיו עבור כךשחמץ
 והין ממש הנכרי שי ההמץ ה" אם דהריקרמה
 .אחרת פעם מוכרו היה אם או ישראל בידושמושכן

 דאף ודיכא דינא בלתי המקח לעצמו נוטל היהיא ודאי הנכרי יו משלם ה" ולא מטלטליןלזכרי
 לגבות יכת אינו מ"מ מטע הנכרי יודחיב
 ואף ורוסקים בש"ס כמ"ש לך שם דמאןיעצמו
 ישראל של כמו אסור נכרי דגזל קיי"ל הריוכנכדי
 כאן אם ומ"כ בעצמו הורה מדין לגבות יכולואינו
 ניכר יהיה ודיינא דינא נלא לעצמו החמץיקח
 יחוש ויש הערמה רק הוי המכירה דתחלתמכה
 מס"ט בדיניהם אותו לתבוע יאסור הטו"זכמ"ש
 ניכר יהיו כי לערמה בזה יחוש יש ה"נ כןעישש
 והם ל"ד אצל דייך נראה ולכך לערמה רקשסף
 חף וכה"ג הנכרי לו שחייב בדמיו חמצו לונשומו
 ואין להגבוהו הב"ר ימיין ערמה בלי ואףבישראל
 יייה ייתן צריך דבעלמא ואף הניכרת ערמהכחן
 שיפדנו לחוש יש אם דוקא היינו יו ולהודיען8ן
 הנכרי לו ישלם דלא אומדנא דיש כאן אבלהלוה
 להודיעו א"צ כה"ג כל כזה בחמץ נוהה דעתוואין
 ש"ז ההמץ הב"ד לו דיחליטו וכיון כן בישראל8ף
 ואין הערמה בנה ניכר אין הב"ד ברשיוןהדין

 : ברור כנלפע"ד מיחוש שוםבזה
 של קמח מכרו לא אם בנדון רצ"ב.סף

 ללחות דדרכו במקוםחטין
 דהח*י לים לזורקן דצריך נראה הפ"מ אין אםחנה
 בזכרי יהודא בית תשובת גשם תס"ח בסימןמביא
 מכה רק מתיר דאינו משמע וכף שלחתשאמר
 נתחמז לא שמא אהד ספק מכח אבל ספקותכמה
 בכך דרך חוא ראם שכתב בפמ-ג ועיין להתיראין

 דדרכן בזמנינו א"כ יאסור רשי החטיםי5הות
 הוא דשכיח כטן בפרט לאסור ראוי ודאיללתות
 ודאי ס' בהם היה ויא מצומחים חטין זאתבשנה
 בדיעבד לאסרו אין מה"ט מיהו תחלה למכרודצריך
 ברובא שעעה"פ והמץ הה היתר רוב דעכיפכיון
 בדיעבד אף ודאי ללתות דדרכו כיון מיהובטל
 הייו בטל ברובא שעעה"פ דחמז אף גם לאסור*ש
 אסור ק"פ נתערב אם אבל אחה"פ נתערבבאם

 שצמחו החטין מכח גם לחוש יש לכךיאחה"פ
 ואף ברוב לבטלו בהפ"מ להתיר דיש נראהשיהו

 כח"ו ברוב לבטלו לערבו אין נמי דרבנןמאיסור
 בש פודה המחבר הש"ע ואף צ*ס la'oביו"ד

 18סקיפ דיו כיון מ"מ לבטלו 4ן תוספתדבלי
 דהו* כיון כאן כן קיי"ל דלא אף ים הב"יכמ"ש ע5* יהוסיף לערבו אף מותר דרבנן דאיסוררס"ל
 לההו לא שמא ספק חף נם דרבנן שעעה"פהמץ
  וייצגי מותר דלמא ס"ס דהף י"ל שנתחמץבדרך
 מותר לכך כלל r~nrd לא ודלמא עליולהוסיף
 וסייעתו הרמב"ם וכדאי עליו להוסיףיערבו
 עיזתם לסמוך לכתחיה דרבנן איסור לערבהמתירין
 הדחק  ושעת חמץ ספק והוא שעעה*פ נחמץכה"ג

 : כה"ג להקל נראהוהפ"מ
 דכתבי רק rwn ציי "ם נראה רכ"נ.םין

 בחדר שיש החמץ מיןכי
 מהני לא דלדינא נהי fDnn מה פרשו ולאהזה

 המל"ח גם וכמ"ש עה-פ בחבורי כמ"ש כזומכירה
 דמהני משמע תם-ח בס" הפס-נ דמדברי כיוןמ-מ

 לבטלו שהו לסמוך הוא כדאי נראה זומכירה
 סכירה שטי מפסי "ם נראה כן רכ"ד.סף * הדחק וששת הר"מ הוא אם. היתרברוב

 של* אתמוולא-
 נראה להקל צד עוד דאיכא כה-ג כל לאחה"צתודע
 שעעה"פ דחמץ כיון ברוב לבטלו להתירלסמוך
 ונח ס' בהו דבעינן דרבנן איסורין משארקיל

 משאר דקיי הזינן הפוסקים לרוב בסלברובא
 כל וה"ה לדינא. כנ"י בזה S'p ה-נאיסורין
 דפוסם נראה יתקל צד עוד דיש היכא בזהכיוצא

 : ברובלבשו
 החס? כלל כתב ש אם נמי כד י*כ:*ה*שי'

 בחדר עומד דהי'רק
 אז להנכרי קונה חצר דאס כיון להנכרישנמכר
 איסורא עידן דמטא כפן הפקר מתורת הנכריקנהו

 הביטול ע"י דנתבט5 כיון בפרט פיאשאיאושי
 דאע הסוברים ולדעת בע"פ הנכרי בו זכהא"כ

 דעת בזה לצרף יש מ"מ לדינא זה בכי לפקפקדיש ונהי אחה"צ rann מותר הלילה עד בב"יעהכרין
 מוהר אולי ס"ס דהוי ברוב יבטלו וסייעתוהרמב"ם
 לכתח5ה לבטלו מותר דרבנן איסור 1ח1ליבהנאה
 בנדון לס"ס לצרפו. אין בש"ע נזכר דלא דדברואף

 : כנ"ל להקל יש שעעה"פחמץ
 עצמו לחתום ששכח החמץ ושנרוו 41כךו.כמי'

 לא זה כת"י הי' לא וגםהמוכר
 אחד במוזג הנה בבואי ע"ז ונשאלתי אצלי.חדש
 בחיים אז וה" רוביל מאות מב' יותר שוה החמץשהי'
באריכות כתבתי יהודא אר" גור בעל וחגאק מהרב"טהגאון
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 עלה ולא בזה כתב דל מהר"ז הגאון וכןבאריכות
 או פ"י כתשובת ברוב לבטלו או רק היתרבידינו
 דעת לצרף בהנאה להתירו גדול הפסד הויאם

 וכן באכילה רק אסור אינו אחה"פ שחמץבצ"ה
 . ' : ררםיתנהג

 שהניה היוקח שםהמכירה בשטי נכתב היי יא "ם בריו רכ"ו.סף
 ושכח היוקח הנכרי שם בו לכתוב חלקמקום
 ויפה דן יפה אהה"פ. עד הלק ונשארלכותבו
 1 רו"מ שכתב מטעם מיחוש בית בזה שאיןהורה
 ש " ישאיב שהיכה במשיתת ש% רכ"ח.מף

 שלה בעה"ב בפקודת פסחשל
 הדבר נודע ואח"כ המץ של יי"ש ושאבהוטעתה
 נמכר ההוא והיי"ש בעין חמץ של היי"ש ה"ועדיין
 לשפוך שצריך אחד מורה והורה פסח קודםלנכרי
 בזה טעה הנה ועשובה. תיכף: לחוזהיי"ש
 כיון בו יודעים שב"ר והתנוקת גדולטעות

 ששאבה בכך מה א"כ הנכרי של ההדהחמץ
 רק כלל בו לזכות כיונה לא הרי המשרתתאותו
 גו זכה לא עצמו הגעה"ב ואף שאבה הבעה"ביצורך
 ועוד מדעתו שלא שיקנה הפקר של אינודהרי
 י-ו דף בגדרים כמ"ש דלקני ל" ניחא לאאיסורא
 או כן  עושה בעצמו הבעה"ב ה" אם אףולכך

 שהוא שסברה רק לקנות מתכוונת היתההמשרתת
 יודעת ה" דאם נאסר הי' יא נמי פסח של"יש
 לה ניחא לא דאיסורא בה זוכת היתה לא המץשזה

 ומותר כלל ב"י איסור כאן ראין בודאי ולכךלמיקני
 אמרינן לא דע"כ לזמר ואין ימקומו. היי"שיהחזיר
 שאינו סובר אם רק דליקני לי' ניחא לאאיסורא
 איסור כאן שיש יודע אם אך כלל איסורעושה
 כוון א"כ ישראל של ש-פ יי"ש שהוא שסברכנון
 שהוא ידע דלא דאף י"ל לאיסור ונהכויןלגזול
 איסורא בזה שייך דלא בכה"ג קונה ה" גמיחמץ
 חשוד דקיי"ל כיון י"ל אך דליקני ל" ניחאיא
 כיון ה"נ וא"ב חמור לדבר חשוד אינו קלידבר
 שהוא נהי וא"כ מגזל העולם בעיני חמורדחמץ
 והוא חשוד איש ב"י על מ"מ הגזי עלמשזד
 ניחא לא דחמץ דאיסורו וי"ל השלם בעיניחמור
 של חמצן ד"ה ד"ר חויין מרש"י ורא" דליקנילי'

 מפני בפסח חמץ מבערין שאין וז"ל עברהעוברי
 עברה עוברי שהם פירש מדלא והנההפסידה
 עוברי דשאר בע-כ וכדומה גזלנים כגוןאחרת
 חמו מבירין ואעפ"כ ב"י על חשודין איןעכרה

 הוצרף- ~כך מחליפין שהם מפת לטעם'וא"צ
 שלצג חשודין שהם בפי' ידוע שה" דמיירילפרש
 לאר על וחשודים הפסידה מפני חמץלבער

 סחליסיך שהם מפני טעם צריך לכךזפ.ממש
 לדינא: נכוןכנלפענ"ד

 עוברי בחמצןשל רא"מפירש"י הנאתי יעיי"רתכה
 יאותר חשודים שיה" דוקא דבעינןעברה

 דחשודים. אף דבר לאותו חשודים אין אם אבי,דבר
 המו מכירת על חשודים אין בנבה גזלעל

 איסורי דלעולם די"י זו ראה לדחות דישראיתי
 העלם בעיני קל הוי להשהותו בפסחחמץ
 על חשודין שהי' פרשיי דלא ומה ונגבהמגזל
 הך שם מביא ירבא דהרי י"ל עברותשאר

 היתרגז שביק לא דאמרינן לו לסיישברייתא
 עוברי של דהכונה איתא ואם איסוראואכל
 לרבא סייעתא גזה הה לא עברות בשארעברה
 כיון לתאבון נבלות אוכל במומר ' דלעולםדי"ל
 שאוכף וחזינן עצמו דבר לאותו שחשודדחזינן
 שביק דלא דחזקה אומדנא הך מהני לאנגלות
 פסלונם מידי להוציאו איסורא ואכילהיהרא
 של דחמצן וברייתא בודאי פסול שהואשחזינן
 חמץ על שעברו חזינא לא דהתם שאניע"ע
 עברות שאר על חשודין שהי' רק עצמובפסח
 חשור החמור לדבר שחשוד כיון דממילארק

 בזה והנה חמץ על גם חשודין לכך הקללדבר
 אתי ויכך אומדנא מכח רק הוי החשדגוף

 דאיכא. ואמרינן אומדנא מיד ומוציאאומדנא
 כיון איסורא ואכל היתרא שביק לאהיתרא
 היבא אבל אומדנא מכח רק הה פסלותודגם

 ע5 סמכיגן לא י עברה על עוברדבבירור
 ובע"כ זה הוא רא" ומה וכו' שביק דלאאומדנא
 משמק עברה עוברי של סתם מדנקט לי'דמשמע

 ואעפיכ עצמו חמץ על חשודין באםדמיירי
 ולעולם לרבא סייעתא והת וכו' שביק לאאמרינן
 חשוד גזל כגון עברות שאר על החשוד דאףי"ל
 דהנדנ יותר עוד לעיין ויש וצ"ע. דכא לאועל

 וא"כ אמרינן לא במעשה דתליא חזקהקיי"י
 מכת מחליפין שהם מפני דמותר אמרינןאיך
 דתייא חיקה הוי הרי וכו' שביק דלאחזקה

 דבודק גבלתם אוכל בישראל ובשלמאבמעשה
 במעשה תליא הדבר אין התם לו ונותןסכין

 א40 בין כך ובין כך בין הוא מוכרחדלשהוט
 ~ntvbn jnpp אינו'בדוק או בדוק בסכיןשוחט

בשמה
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 ישחיר והוא בדוק סמן ט אן ה8םבשמח
 במששת חלף האיטר לחשוך חף בדוקבאעו
 או פגום סכין תטל זה פכין השליך שמאלחוש
 תלוי החיתר חף בחמו אבל וכף פגוםעשאו
 אמת הן החזקה. על בזה נתוזך ולמהבמעשה
 טף על אבל כ"ש מכח רא" מביאדהששס
wanדפונות ניון יתקל בזה %ך יסה קשה 

 : וצנע במעשהתליא
 עי מאד יי צי שחיתי ענר רכ*פ.מף

 מכירה היתר מכבר לושרטנתי
 ועסקו ליחיד היא זו טיירה שטר משש כיבשבת
 אוושי לאו וגם להתפרנס במה יו שאץ בזהמנה
 הגוים ככי להיות המכוונים צשים הם אבלפלתא
 בפרהסיא דרבנן שבות מבטלין ולהיות ישראלבית
 טה לפרש בדעתי אין יהרווחה רק לכך צריחךואין
 הוי חמץ מכירת ענין ובפרט בהם קורשאני
 מכירת ומכ"ש גדול דחק מכח בשערה החלףחצו
 עצמן הכניסו והעולם פלאת עון שהחשבהסות
 מעשה תה הציירות כפרים תקנות אש בש"טנעת
 יכתוב לא שמהיום מהו אני וגוזר הסטראשל

 לזה ידי יזקק שלא בנדר עלי ולגלתי בשטיוש"פ
 להם ודברתי רב הון לי ייתן זאלקווא בקיקורצו

 כך: עיסרה
 הבהמות לסכור יותר טוב אם שטיתודב:נרת

 יחד ישניהט או לאחר והמץלאהד
 דאז לאחד ימכור דטוב יותר נראה היהולדינם

 גומר אינו דאם התב"ע של הוני החשש ייהאדי
 וגמר יחזור הנכרי ישי מהחמץ גם הבהמותוסקנה
 דברי באמת כי כן נראה אינו לרעתיומקנה.
 ימה בחמץ דגם מובנים אין השני בחששהתביש
 אם אפייו סוף דסוף כיוו הרי צקנה גומרשי'
 למה א'כ אחה"פ יוחזר נמי ביבו גומד טחהלח
 יגמור לא דאם האיסור בשביל ובע"כ בלבוינמר
 בשגיל ואין ומקנה גומר לכן אסור יהי'בלבו
 טועט הפסד דהה בבהמות אף ומקנה גומרהאיסור
 השתא אבל המץ יחכילם פוף גידו דהברירההינו

 ביבו יגמור לא אם א"כ חמץ אוכלין א"כדסוכרס
 איסורא בשביל א"כ מחמץ ענגה קעבידאיסורא
 זה בין הפרש שום ידעתי %א ומקנה לגמרנימא
 הראשון טעט בשביל חף החשש ועיקריזה

 בתשובה כתבתי וכן  הערסה מהני יאדבדאורייתא
 דבדאורייתא ראיות בכמה דברי יבררכאריכות

 מוכר אם טעיה הוי שפיר וא"י הערסה ane*5א
 61ואו

ron"כ"כ. הערמה ניכר לא לאחר משהמות לאחר 
 אחד גדול שנתעורר מה בתשובה לפמ"ש גםומה

 הנכרי אין הרי המץ מכירת כל על מחדשבספרו
 הקצהשח מקנה אחרת דעת בשביי ואי לקנותופכוין
 רק מהני לא מקנח אחרת דדעת הוכיח ער"הבס"
 זה ישבתי ואני לנכרי שליחות ואין שליחותמכח

w1Pmאף טקנה צהרת דעה טהני דב8כירה 
 שותפות לו וביש למוכר אף הנאה דאית משוםבנכרי
 וא"כ בזה. והארכתי בנכרי אף שליחות מהגיבגו"
 חמץ מכירת כל מהני סקנה אחרת דעת דמכחכיון
 זה תלוי להטת שלא הוי המקנה דומן הריא"כ
 אם אף הונב"ש שי השני חש9 יתוקן יא וא"כבזה
 עדיף הראשון לחשש עכ"פ %כן שט"מ חדיכתבו
 כ"כ הערמה ניכר ואין ישמם נמכר יהיהץטפי
 בארתי כאשר ביותר המחמירין מן תמיד הייתיואני

 ישראל שיחזיקו נתפשט באשר אךבתשובה
 פרוז והדור גדול היזק ויגיע שוורים למאהגראיניס
 שבידו אהד יאדון השוורים למכור מתיראני

 9מקב5 עמו ויתנה כ"כ הערמה ניכר ואיןלשלם
 יקנה לא החמץ גוף והנה נפשו על חחריהץכל

 למכור מוכרח וממילא לו הוא לבושה כיהאדון
 ששאל ומה זג כל בעד יכפר הטוב וה'לשנים
 בספר עיין השבת יום על למכור בשע"מ מ"שעל

 : ויבין רמ"ו סימןהחיים
 בהמות קניית "יתר עי שאלתו רעל.מד

 בשמי אסרו אמתבפסח.
 להם שיתן הנכרי עם שיתנו באופן התרתי אניאך
 עליהם אין חמץ להם שיתן אף ואז וכדומהשחת
 ממנו שקעים מה זה דגרע לו נראה ור"מאשם
 א"כ שלו כבר הבהמות אם כי עדיפא ולדידיבפסח
 אם ואף בפסח מחמץ נהנה הוי חמץ מאכילןאם

 מבואר כבר ד"א יהם שיתן העכו"ם עםמתנה
 כך עי נאמן העכו"ם שאין רמ"ד ס" שבתבהל'
 לכאן שייך אינו סק'ח ת"נ סי' הח"י שמחלקומה
 ש"ד מאכילת יותר החמץ מן נהנה דהישראלכיק
 שבת למלאכת ודומה מחמץ נהנה סוף סוףא-כ
 מהאגודה להתיר סמך 9המק"ח מה תמה אניומזה

 מיירט האגודה ובאמת כ"א ס"ק הח"ישהביא
 יותר בחמץ הבהמות משביחים הי' ולאבזמנם
 שהוא מכח רק אסור הף ולא דבריםמבשאר
 אומר אינו אם לזה בכך ל" וניחא בחמץרוצה
 בזמנינר אבל בדבר איסור אין בסתם רק יהדיאק

 ברייא אוכלין אס בחמץ משכיחין שהגהסותדידוע
א"כ
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 אסור ודאי גזה לכך החמץ מן ממש נהנהא"כ
 יאין גסתם ומכ"ש ש"ד להם ליחן מתנה אםאף

 השוורים הוי אם זה אך כך על נאמןחעכו"ם
 א"כ כן עמו מתנה הקני' בעת אם אך שלוכבר
 הבהמות והו"ל הקז" לה בטלה משנה הנכריאם
 ואנן דלקני לף ניחא יא דאיסורא ובפרט נכרישל
 ת"ד שיאכייה זה באופן רק קונה קאינומהדי
 מן נהנה אינו ות"כ הקנף בטלה משנהואם
 התרתי זה ובאופן תנאי מהני שסיר בזה לכךהחפז
 ום זכר לא גרע דזה המק"ח בשם רו"מומ"ש
 בזה שלו כגר שהשמרים מעגין מדבר שהואשידי
 נזכר לא שמרים קונה אם מדין אבל בע"פ*רע
 אוסר שאחד ומ"ש בעזה"י כמ"ש והנכק כללשם
 להתב"ש אף גפירוש כתב המל"ח דהרי עיניוטח

 דבזה סותר עכו"ם אצל הרפת שוכר אםדאוסר
 שוורים לקונה נסי ה"ה וא"ב ניכר הערמהאין

 לקנות רק מכוון דהרי הערסה ניכר איןבפסה
 שוורים מוכר אם רק אוסר התב"ש ואיןהשוורים
 מתיר הערמה ניכר באין אבי הערמה וניכרשיו

 היינו אסור דבע"פ המס"ה תחלה ומ"ש,המק"ח
 דאין היכי לח אגל הערמה דניכר השווריםשמכור
 ודעת נכסף הוי קנינים דכ9 הערמה..ועודגימר
 אינו ושטר בנכרי קונה אינו דבכסף הפוסקיםרוב

 וגס נינהו שטרא בני יאו דמטלטלימועיל
 כמכירה הוי אלם ובעכו"ם אימים המההאדונים
 ממנו דהקנ" ומכ"מ ובחמץ בבכור אפי'ומהני
 חשש בזה אין ולכך דעתא סמכא דלא קנף.אינו
 : דמלתא לרווחא רק ועצתי שלי עצה גליאפי'
 הנה חמץ מכירת % שאלתו רל'א.טף

 לאחר ביתו כל שגתןמי
 זכותו למכור או הגית להשכיר רוות לו ישחייו ימי כל זכות לו נתן שהמקבל רק גמורהבמתנה
 לח אם הנה בפסח. חמז במכירת יעשה איךיאחר
 למכור או לאחר זכותו להשכיר כיל יכול ה"יא למכור או לאחר זכותו להשכיר רשות לו שישפרשו
 דהינה כיון רק יאחר ולא רשות גחנו לו כיזכותו
 בפסח וגם יהשכירה או למוכרה יכול בפירושכן
 שכתב הדבר גוף אך אלה משתי אחת לעשותיכול
 שמכר החדר מכח הוי המכירה היהר דעיקרררם
 בבית נכרי של אמץ על אחרונת כמקבל והויינכרי
 על אחריות מקבל אם דבשלמא נ"ל אין זהתנכרי
 עליו קיבל דלא כיון הנכרי בבית נכרי שלמסו

 ntwe או ואבדה גננה אחריות רק אתסיןואחריות

 נאונס יאבד אם שהרי בקיומו רוצה נחשב לאזה
 ואבדה בגנבה יאבד שלא רוצה רק ל5 איכפתלא
 אם ביה אבל ויאגד יאבד באונס אגל פשיעהאו
 יו ישלם לא באונס אף קיים החמץ יה"לא

 דטיכוהא ובדינא ממש בקיומו רוצה והףהנכרי
 הה א"כ לו לשלם הנכרי את לכוף יכול לאודאי
 וכבר בזה אחרת עצה כתבה ויכן בקיומודוצה
 ולא הגש"פ עי יוצר ידי מעשה בס'נדפס

 : נדפס שכבר אחר לפרשורציתי
 עומד קוואס לו שהה באחד שאלה רל"ב.שי'

 משנה יותר שכר שלבחביות
 למכרו שכח זו בשנה אך ז"פ מכרו דאשתקדובפסח
 בארשה כמו חריף דבר הוא שהקמאסואומר
 השואל שדימח מה תשובה. : דינו מהממובע

 כוונתו ביאר יא מותר יב"ח דאחר הת"צ לדיןזה
 יישח החביתת ששהא עד הזה הקוואס הושם לאאם
 קודם בו הושם אם אך אמר יפה ודאי שכרבלי
 הרי עכ"פ יב"ח אהר הוי שעתה בכך מהיב"ח
 בס5 החיי דעת מיהו ran, טעם בו הףכבר אשי יב"ח שנעשה קודם החמץ טעם הקוואסקיבי
 ימכרו א"צ ב"י אפי מכלי חמץ טעם דבשגילתם"ב
 לפי ברור אינו חריף דבר הוי דקוואס יומרגם

 בארוב דוקא דמשמע צ"ה סי' ביו"ד הטורלשון
 אבל חומץ או בעינן דפירי יקיוהא דאיכאמסובין
 חמוצים פירות מי כמו רק דדינו נראההקוואס
 המנ"א דעת וגם הפסד במקום ד"ח דין להםדאין
 יא חזק באינו יין חומץ דגם סק"ה תמ"זבס"
 מחומץ יותר חזק אינו קוואס ובודאי ד"חהף
 להתירו יכש ותה איסור בו אין לכך pm שאינויין
 למכרו דהחמיר כיון אבל אחה'פ בשתףאפ"

 להחזיק שנית שהזר ומה עשה. יפה בפסחלעכו"ם
 גם ששם שנותן דחשש הח"י ע"ד דממךדבריו
 כדי בזה אין הח"צ דברי הביא לכךבפסח

 הכלים בתוך שיעמדו אף מתיר הח"י דהריהתנצלות
 גם הרי נטל-פ דהוי ואף בפסה דנ"ט אףבפסח
 טעם נתינת דעביד כיון ועיד אסור נטל"פבפסח
 טעם בו הוי או בפסח נ"ט אם לי מה ביעורא"צ
 להשהותו רק ממט בפסח אוכל אינו אםמק"פ
 *ריך הף לא הח"י לפ"ד לכך בזה לחלקאין

 : הח"צידברי
 "יב יי "5 איאנדא בסחייק שאלה רל'נ,סף

 השענקאריפ מן אחדאצל
 81לך להערל ייאש ג"פ ומכר בחוה"מ הלוהומת

פחזיק



 es מב מלמהלף אדח %שרתהאלף
 ב8קזדת ש19 ערלים עיי הנ"ל הכשאנדחשהדק
 הנ"ל השענקיר הערל מן היי"ש אותו ולקחהמושל
 הנ"ל הנמטר מהשענקיר ק"ג היי"ש לקחישר
 עשה כדין לא ודאי תחלה תשובה, : דינויצה

 ועבר באחריותו והוי ההמז  דהשכיןהאראנדאר
 מיד להחזיר ה" דדשץ ריס ומ"ש בב"יעליו
 עליו עבר דכגר כיון כלום מהני לא זההחמץ
 דמחויב כיון החזרה מהני לח בב"י אחתשעה
 שמהזירו מה ביעור אינו וזה העדם מןלבערו
 הש"ל לו לופר יכול אז הפסח ענר כבר אםרק

 אחה"ס סותר החמץ ומיהו ופוסקים בש"סכש"ש
 כיון למשכנו הישראל רשאי הוי יא הדין דמןכית

 שמכר ממטלטיין נגבה החוב ואין קנהודהגכרי
 ת"א סי' והח"י נכרי של חמז כגזל רק ההוא-כ
 אצל שהופקד נכרי של דהמץ הירושלמיהביא
 סותר המץ דבגזי הנהב דעת תם עייו דעברהיא וישראי הוא נכרי שי דהמץ בהנאה חותרישראל
 דבהבורי ונהי מישראי בגזל אף העצם לכלהחמץ
 של בחמץ כאן עכי5 כוותי' דלא כתבתייה"כ
 לכך הנ"ל הירושלמי בצירוף כן י"ל ודאינכרי
 בעצמו להראנדאר רק העולם לכל בהנאהומוהר
 וקשה חובו לגבות לו אין אם מיהו בהנאהאסור
 מותר ויה" בתרי חד לבטלו יראה צייתיהיות

 : זו עצה בא"י וכמ"ש לונם
 ימכיי ששכה "מאיץ ע"י "חלה רל*רסף

 ובבית ישראל בביתוה"
 המאלץ כי היות בערמו מצדד החמץ ובעיהנכרי
 מבואר זה היתר הנה ונתקיקל. כלל ראויחינו

 דהמאלץ כיון עוד לצרף גראח ולדעתיבאחרונים
 ומלשון יי"ש. טמנו לעשות רק בעינא ראוי"ינו
 כשהוא ר"ש קנים כי דקאמר ד"י פסחיםהש"ס
 כשהוא מישון קניס לא תערובות עא אבליעינ"
 ובזה מותר בעין ואעו  שנשתנה כל משמעבעינ"
 לומר די וה" להאריך דלס"ל הש-ס ישוןשדויק
 דקניס דתה נדע וממילא קניס יא תערובותעיי
 קניס דלא קמ"ל אך תערוגנה ע-י שלא כשהואהה
 או בתערובות שאינו אף בנשתנה אבל בעיני'רק

 סותר בתערובות בשין שהוא אף גתערובהץכשהוא
 דוקא היינו י"ל אסור בנשתנה דגם נימא איואף

 אם אף אז בעין כשהוא ממש נהנה להיותבראוי
 וחדא בעינא גם ממנו להנות דיבואו אסורנשתנה
 שנשתנה בין בעינא בין אסרו וכשאסרו הואנזרה
 דמותר מודים בנשחנה רק ראוי שאין דבראבל

 דויוצש סמא דעת חדש נבי דהרי ידון ישועוד
 ואיש סה"נ וגפרורי בנ"י ועיין מותרממנו
rb~15מט היוצא דמשקה י*9 ודאי שעעה"פ 
 לדעת ברוב דבלל בתערובות הי' מאם זה נרעולא

 npna מכמש דשמעתא פשטא מורה והכיהמנ"א
 בפשיטות זה מאלץ להתיר נראה לכן סמנוהישא
 ברוב יבטלו יראה דחמז חומרא משום מ"מאך
 1 בתשובה בנ"י וכמ"ש היי"ש אח"כ או המאלץאו

 "שם שחכי באטד נשאלתי רל'ה.סי'
 שטהר בשט-מוכתב

 ומח"ב וכך בך בסך סאפ כל יי"ש טיפ סאחץב'
 פסוים. פך פחות רק טעפ ר' קום הי' שלאנתברר
 רל'ב בס" ב' דהטור במל דהפקח נ"ל ה"לכאורה
 שסכר כגון בטל שהמקח דלסעמים הראב"דבשם
 npon בסי חסר ונמצא בדינר אגתים מלא וקלו

 לו להשלים רוצה שזה אף בו יחזור היהויכוי
 בסמ"ע ועיין בזה פליג לא הרמב"ם שגם בב-יועיין
 הסקה בטל ה"נ וא"ש כן קיי-י להלכה ונםסק"ד
 יחד הכל כלי ולא כו"כ בסך טאפ כי אמרכאן אני בדינר יחד הסכום כי קצב דשם יומרואין
 אגוזים טלא שק אומר אם נמי שם דהרי אינוזה

 ברובץ הוי השק דרבי לשער אנו יכוליןבדינר
 ה-נ א-ב הדינר בשמעית הוי השק ושמיניתדינר
 וכך כך מהשק חלק כל בעד לו כקצב דהוינימא
 כשחסר שאע*"כ ובע"כ npDn כל יבטלוימה
 טא5 כל בעד פירש אם ה"נ א"כ חכי בטלמקצת
 א"כ טעפ ר' לו שמוכר כלל הרי סוף סוףדינר
 אמת והן המקח לבטל הלוקח יכול נחסראם
 איי ודאי אז למדידה עד בפירוש לו כתבדאם
 כפירוש הה למדידה עד דפ" כיון המקחלבטל
 כתב לא אם אבל ?מודדו צריך רק במייואושאינו

 בזה טעפ ר' לו שמוכר סתם רק למדידה עדלו
 וא"ל המקח. ובטל שם הראב"ד למ"ש רדמיי"ל
 גו לחזור יכול הלוקח דוקא הראג"ד לדעתדאף
 המקח לקיים רוצה הלוקח אם אבל רוצהאם

 או הממון ערך כפי המקח בסך עצמולהספיק
 וא"כ גו לחזור יכול הסוכר אין הסוכר יושישלים
 הלוקח ביד רק המוכר ביד תלוי המקח ביטויאין

 לא בידו תלוי המקח ביטול שאין כל וא"כהנכרי
 הרדג"ז על יהשיג המנ"א כמ"ש ישראל שלנחשב
 דמיא לא גידו תלוי החזרה שאין דכי תס"חבסי'

 שהלוקח שלו דין ימד דהראב"ד כיון דא אךלהואיל
 חסר ונמצא במנה לי התקדש* מדין בו לחזוריכול

דינר



 הלכאבלף או'ח 9*יתהאלף84
 ובקידהא כ-ט סי' באהע"ז וב*1 מבש '~Feכינר
 הספר 03 חסר em אנתיח מלא שק בקפאה"נ איי גחם להתר שטלין ששמשם שם שנואראשא
 דעבר ופשיטא כלי מקח הוי לא ~ra בו לחזור*פ1ל
 ייחא דייקינן כד אך קוטר. צראה אי' כןבבאי
 לא למה הבאי על שתמה הממ"ע על 88naaי
 על חתקץ חרגה יש לדינא דודאי בש"ע כןאשתיק
 חף וטעמו הראב"ד דעת ודאי שחרי בזהאראבשד
 לקנחי הף הקונה דדעת מכח המקה כי בטליקבך
 כלל קנה לא ביחד הכל 1PW ונ1 5קתדהכי

 דקידושין בט"ב חמ"ן של למעם נראהופו101
 דפסק אחיות ב' בהם וה" נשים ה' דפקדשבסוגי'
 כולם און יי סקודשהץ כולכם דבחומרהרמישם
 מחצה דקנה קיי"ל וחמור את דבקני חףסףףד,1ות

 וחמור את בקנח דגשלמא סכה טעם הרץ שםונתן
 קונה שאינו וכל יחד הפה רע לקטת דעח1בלוקיו אבי הוא יקנה לח החמור "4ח ש1א בשבייאסו
 סך לו במוכר ה"נ ואץכ עי"ש בוא הוצת U~Rזמ

 לרוב אב9 פסעם זה שייך במי פתות והא'פסתם
 שה" אף לי פקודשות כעכם יבאוסרהפוסקים
 ומשמע מקודשות הנכריות מא אחיות 2ףבהם

 קידושין בששת גהם הכיר שלא חף חייובפוסקים
 ס"ל וגע"כ טקודשות הנכרית נמי שהיות בןשחם
 ביחד הכל יקנות דדעתו אמרינן לח בקונהדחף
 לקנות דדעתו אמרינן רק כלל יקנח לא 9אואם
 דומה שאינו צ"ל בעאכ א"כ יקטת שיכול טהכל

 הוי דהתם דינר חסר ונמצא במנה לילהתקדשי
 כל ולכך בזה אותת nllpv הקנין גוףהכסף
 דלא כל אבל הקנין בטל הקנין בנוף הטעותדהוי

 אגוזים שק בקונה שהרי הקנין בנוף הטעות11י
 במשיכה או בכסף הוי הקנץ כולכם בחומרזפ

 על חולקים ודאי הם איד קונה לקנות שאפשרמה כי בנה קנה כמה הנקנה בחפץ רק חףוהטעות
 אגל כן ס"ק בזה גם לכך הראב"ד על סשיניא כולכם באומר  טיילן לשטתו והראבשד בזההראב"ד
 הראשונה דעה מ"א סי באהע"ז שהביאהמחבר
 וידוע י"א בשם הרמב-ם ודעת מקודשותדבוריות
 ודעה בפתם הראשונה דעה הביע שהביאדכ9
 גס" הח"מ וכמ"ש א' כדעה ק"*ל י"א בשםשנע
 טקודשוה דגכריהז התם דס"ל כיק א"כ בהג"האח
 וגם הש"ע השמיטו יכך כהראג"ד דלא קיי"לח*2
 שבא דבר עם דשיג"ל במקנה הראב"דייקמץ
 הוי שמקצת מזה הלוקח ידע לא חסלעולם
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9 88דיי* 8 ץ יפוי  ש  תא ה2ף8 
 aW ב8 צנר מה דקנה דמע יגסבסי

 הלקשש ירש שיא חף משסע ד2רעשט5מת
 דק2 5שע 8ש8"8 לכך הם19 יים מהטוה

 ח? פ5ק 9צ1 טיש אם אטץ לשנץ הושוהראב"ד.
 אתן יאורייתא ספק והם כיק אז עצמובפסח
 א4 חך הזה rann לשפוך הש יהלל כחגידנו
 ע5 לפתך 84 בקימא ברוב דבטל אסוריםמשאר ןף'י פם דרבנן רק זיהוי amn עליו עברכבר

umP~on1 כפפענ*ד להקל 

 t~oa החש רל'טסי'
 דיעב41 כהב חפש"

 דל18 לטבור אייכנעם
 לזכות דאףי טצירובין ראי* והבחש מרשותויצא
 דמיון דאין תטוהין ודבריו עי"ש וכף עבדוע",
 להיה? לעבדו מוכר הרב אם דלעולם ד"לזל*ז
 בעירובין אבל nap מתנה לו נחע או העבושל

 שפיר בזה לחחרים רק העבד ליד מקנהדאינו
 דיטף כיון יאחרים ידו עי להקנות הרבאף*
 סרשהזו הדבר יצא 9א שאחרים סקנה אינוהענד
 ידו* עי לוכסן דא** קיי"ל נמי שבאשהותדע

 קיש* לאותו שסכר %ו שנתן ובעל בעירובלאחרים
 וכדטשצי לאחרים ידה עי יזכות דשאניובע"כ
 חר_בא8 דעת ממנו נעלם וגם בנדריםבש"ס

 קנח יעבר מתנה שגתן דרב דסק דכ"גבקידושין
 רנת "ייישנק בניע שאלתי עמר רל"ז.עיי י ת"ב וא"ש לאחרים לזכות עירוב דשאניובע"כ

 א4 דאף בש"מ שכהבמה
 שאר בטל יהי' לא מ"מ הקנין דבר באיזהיתבסל
 הו* ט"מ עשו יפה לכאורה כי אם הנההמכירה
 דבריפ ב' במובר פלוגתא דהוי אמת דחןלמותר
 ל4 או הקנין כל בטל אם מהם אחד לו ואיןיהד
 דוק* הף זה אך שם בטףז רט"ז סי' בחרםעיין
 מכירה חד דהוי יצל אז אחד גסך כולו מוכראם

 משמע שם בטו"ז עיין כולו בטל מקצתובבטל
 ודאי במ"ע גסך הד כל הף אם אך בןמלשופ

 )עתן לכ"ע חברו מנטל אחד ואין מכירות ב'הף
 vp" המכירה הווישניק נוף וגדין ר"ג(.תשובה
 וכמהש מסוים שאינו דבר מוכר כדין חלה יאודאי

 הוא וכן עולם קנין בקונטרס ח"ב נ"זגחבורי
 בין הפלוגתא רו-מ שהביא מה והנה ג"כבמ"ת

 הו4 מה יודעים אין שניהם באם בחו"מהאחרונים
 רוצה דה9נה סיירי דהם יכאן ענין לו איןהנה

 הנכרת בחמץ אבי וקנה דגמר ויל א באמתלקפת
טיט
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 רק בעיסא ערסת והוי כיי שקטת טכוקכרגו
 חמץ איסור מכח החמץ בעל דעכ"פ אמרינןדאנן

~as
 ואף מקנה אחרת דעת והוי לו ומקנה
 דגגכרי הראשונים בשם הבית רמ"ג ס"דבקצה"ח

 במהנה דוקא דהיינו בהי' כתבנו מקנה ד"אל"מ
 שותפות לו כיש דהה בנכרי אף מהני במכירהאבל
 ואיכ המכירה של בדמים יזכות רוצה דהריבגה'
 הוי יא ודאי ולכך מכר מה ידע יא אם מהנייא לכ"ע המוכר דעת מכה רק כאן מהני דלאכיון

 דרבנן רק הוי המעמיר דדבר ר"מ ומ"שטכירה
 נרגש והטעם לטעם" שבידי היי"ש דכאן דאהנה

 מן כטל אינו טעפף ונרגש לטעמ" דהףודבי
 ווישניק לקנות רק היתר יו אין ויכךהתורה
 הוי דכאן ואף פ-י כתשובת ברוג ולכסלואחר
 יהי' גם זוזי הוי מ"מ לטעמי' הוי וגם מיגואינו
 היי"ש הוי דכבר כיון וגם היי"ש ההיתר טעם:רגש

 כנגד ס' עד עליו להוסיף מותר קודםבתערובות
 כבר נתערב אם דרבנן איסור כדין שבוהיי"ש
 הפ"י מדברי יותר היתר והוי עליו להוסיףמותר

 :הנ"ל
 היא קאליר יתו מציביי נשאלתי רל*ח.סף

 מהפאבריק אקציען לו ישכי
 גם מחויב אם המץ מוכרה והפאבריקוולאדאווקי

 והשבתי הוה ההמץ על מכירה שטר לכתובקוא
 בהקרדיס* אקציען יהם תיש האנשיםושדרך

 יריות הלק רק יהם יש הבאנקען בכי וכן"נשטאיט
 דעתם ולהוות להגיד זכות שום להם ואץ ייפסד%ו

 היוצאים וקנ" במכירה מסחר תהיוכתבענין
 חל לא לכן יהפאבריק או להמסהרהדרושים

 : למכור ר-נ עלהחיוב
 קן כמה לו שהה באחד שאלה ר'ל'פ.כמי'

 יש הזה ובזמןענים
 כידוע מבושי מעסיס תערובות 3מהבענים

 הענים את מכר ולא ידע לא והואיהסוחרים
 מבעיא לא כלל מיחוש בית בזה אין הנההנ"ל
 אף רק כלל תערבות בו הוי אם סמק הויאס
 גו שאין דדבר והכריע סק*א תמ"ב ס" בח"ייעין הרי המבושל מן תערובות גו דהה ידועאם
 וסותר בב"י עליו עוברין אין טעם רקשעין

 דהף ובסרט שמותר ושהא עבר אם ומכ"שישהותו

 ברוב בטל שעעה"פ דחמץ כמה ודעת תערוגנהע"י
 ג"פ נתערב אם דאף הוכחתי ייאברובובתשובה

 ברוב דבסל ביבש ביבש ובפרס ברוב בטי אח"כעסי

 כמ"ש דרבנן גאיסור יבשכם שמא לגזור שייךדלא
 חשש בו שאין פשוט הדבר לזה ק"ת ס"ביו"ד
 נם מבושל גם בו שהה ידוע אם אף ומותרכלל

 עוברין חמץ דתערובר מה די"ל היתר צד שםכתבתי
 בו הוי משהו כל דבזה בלח לח או רק היינובבאי
 אבל חמץ ככולו הוי לכך לח בדבר בילה וישחמץ
 נאסר ההיתר אין בפ"ע עומד דההיתר כיוןביבש
 דההיתר מחויב אינו כולו לבער ות"כ האיסורעבור
 אם ותינח החמץ רק לבער חייב ואינו בפ"ע היתרהוי
 א"א אם אבל יבררו אפשר ובקי האיסורניכר
 עליו שנפלה כחמץ הוי ניכר אינו או בקייבררו
 אחה"צ רק חייג ואים יבער זקוק דאינומפולת
 דיש ידוע אם וזה שבו איסור מדמי חתלמכרו
 ביחד כך למכרו מותר ידוע באין אבי איסורכאן
 עי"ש אוצר ביתו בעושה תל"ו סף ברמ"אכמ"ש

 ק"8 אחר לישראיימסרו נכסי שא ארק שלח ישיאי שאלה ר"מ.סי' י ציי איסור חשש הוה בעניס איןולכך
 את* אמר כי אחד לאדון ומסרו שינהוהנכרי
 יאות 3י האדון 8צי עמד והאריק הואיקנהו
noenגראח תשובה. : מזה ידע לא והישראל 

 ירצה אם מבעיא לא טעמים מכמה מותרדהאריק
 דלקתו כיון דמותר ודאי עבורו לו לשלםהאדון
 עין הדמים סוהרין בביתו הוא ובבר תחלההנכרי
 יסמוך יש ודאי כזה ובענין בס81ו תמ"נסימן
 מוהר לקנותו האדון ירצה יא אם נס אף זהע5
 חד8 סעפים מכמה לאחרים ולמכרו סמנוליקח
 ודעת ביטל דכבר וכיון גמור אפס הוידוה
 דבאונס שלמים בתורת מנ"י בס' בתשובההח"י
 כפח דעת וחרי כגזין הה א"כ בשליחותושינה דהנכרי כיון דכאן נראה ועוד אחה"צ מותרגמור

 הנכרי אחריהן וקיבל הנכרי אצל דבהפקידפוסקים
 מטעם היינו חשק דהרא'ש ונאי לאחה"צמותר
 ביתו מפקיד שי וממוט ביתו דהשאיי כיוןוכתב
 מדעתו תצלו כשהפקיד וזה י" קרינא מפקידשל

 אבל rbnn שם להניח שיו שיה" בביתו לי'וניחא
 הוי א"כ הגט שייך יא כגזלן דהוי מדעתושלא
 ואף בב"י עובר איי לכ"ע ולכן ברשותו ואינושלו
 כאן אבל שומר בתורת היינו לנכרי שמירהדאין
 גם באחריוהו והה הנכרי אף וחייב כגזלןהוי
 חף והרי בב"י עובר אינו לכ"ע אונסיןלענין
 יגזלן רק אסור דאינו הנו"ב דעת ישראלבגזלן
 יהלוע דיש ונהי גהנאה מותר ישראל לכלאגל

עליו
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 חישרא? כעכיה מק *שרא? בג"ץ 13WWעיר
 אבל לכ"ע קנסו דיר" יתא ומשום בב"ישובר
 גזה החין אחה"פ בהנאה דמותר ודאי נכריבנען
 באכילה יאסרן דחמץ חומרא משום טיחו כילהשש

 : דסותר ודאי ובהנאה להנכריםיטכרנו
 בעצמן חתמו שלא סכירות שטרי ע"ד רמ'גסי'

 ובאמת לחתום לאחר ציוורק
 דיאו בכסף קנח המטלטיין מ"מ הקרקע קבהדיא דנתי לומר רושם שצידד סח חנה טחני קאזח
 על הוסיפו אם דממ"נ ז"א נינהו סטראבני
 ואת דייתר וכתבו הנהוגין המכירות שטרינוסה
 יותר הטועיל קנין ובכי לבד בכסף שיקטחתם

 שהנהנתי כדרך החמץ בהם הנכרי יקנהידחזשל
 ררם צריך ה" יא כן כחבו אם כן לכתובאני

 בהדיא כן דהתנה כיע הטטיטלין על בזהיפלפל
 שטרי נוסח כתבו רק כן שם כתבו לחובע"ב

 המקום יו שמקנה כתב בהם והרי הומניםחטכירות
 כתב א"כ re~n יו סקנה חשבו בושההרץ
 קנה יא הקרקע ואם אנפק יו שטקנהבפירוש
 קנינים שאר מהני ומה החמץ קנה לאממילא
 הארכתי ובילדותי בזה יו שטקנה דעתו בילהחס
 גאזי בעל והגאון מהרדם טופ"ה הגאון עםבזח

 או רק מותר יה" ידינא כי סוד והמתקם8בדשפ
 יהודא נ"א בחשף ועיין ברוב יבסלו אובהנאת
 $r ופסק כזו  טעשה שם סובא חים מהלקבסוט

 : בזה רףמ הורה ויפהבן
 הרשאה כח נמן יכ"א שאלתו רמיהן.ם"

 חמצם לסכור אישלאיזה
 הה יא רזה וחשש כן עהשים הכפרים בניוכן

 תשובה* : והמור את כקני דהוי "חמץ נפ קנהיט הקרקע nap די8 וכיון אסרו כאומר דחוימכירה
 את בקני דהרי ז"א והמור את כקני דהוימ"ש
 לדמות לו הוי זה אך טחצה קנה קאש5והמור
 ב' בקתה הפוסקים פיוטית רט"ז בס4ימחש
 עי"ש קנין הף אם הפוסקים פליני יחדדברים
 וה" נשים ה' בטקדש ט"א סי' ובאהשאזבסנ"צ
 אף כאן אך שם וחהרונים ובהנצן אחיות ב'בחם
 קנה לא הקרקע אם איסור הוי תחמץ קונח ה4אם

 ובאחריותו ישראי ברוות חחמץ וצי אשכהנכרי
 גפ בידו יכעכע והוי אזווי יי' תפיסדעואל
 נכרי קונה ת4 יא אם ודאי ולכך בקיו10רוצה

 דקנה נראה באמת אבל נטור איפור חףמקרקע
 אמרו יאוסר רשם שסדטחו דמה הקרקעהגברי

 הציץ* וחף להתזם לעדים ma דשם טעותהוא
 שתם חםז בסכירת כאן אבל לאס א שליחע"י

 יכ% ודאי וזח לחתום אומר לזשליח והריהשליח
 וחך טטלסלץ או הקרקע יסכור שליחלששות
 זו* אך ל"מ השליח דחתיסת בטבוח שסבוראמת
 ל"ו אז כתיבה והרשאת כח ישייח אין אםהף

 טומר wm הרשאה לשליח ביש אבל השליחחתימת
 בומ4 שט"מ יו וכותב הנכרי ייד שלו הרשאותכל

 סכירת הוי אז הבעלים בהרשאת הכל לושסוכר
 בשט"8 כותב אם ולכך עייו יפקפק ואיןמעליא
 הרשאת שטר בידו ושיש המוכרים בהרשאתשמוכר
 יו ואין קפידא אין ודאי ההרשאות לנכריומוסר
 שיאמר לשליח אומר דחתם כיי אטרו לאוסרענין
 וש"ש הארכתי דא-א ובמתיא 1mw שהםיעדים

 שיירי דההם ז"א רטט ים" דולח ששהלעיי
 ס"5 %כך שם הטו"ז כלשת אחד בסך כולםשמכר
 בסך הקרקע דמוכר כאן אבל הכל דבטללקצת
 פבט5 אינו אהד ודאי סין כל בצ"ע ranmבפ"ר

 : הקנין דהל למה קנין הוי ולנ"עהשני
 ואלתית שיעי בשביית שאלה 41במ"נ*כמי'

 היבשים עם ונתערבובמים
 מותר אם יגשים הי' והרוב נתיחיחושלא

 ידעתי יא תשובה. : ובו איסור טדמי חוץלמכרם
 א* יענין %א הטכירח יעגין רק ספקולמה
 באמוד אגל בי חוכת עדיין היום כי לבערםמחויב
 דנתבסל1 כיון הלחים ניכרין אין אם לבערםשא"צ
 ברוב ב:8 ביבש דיבש להסוברים מבעיא לאברום
 ליב: ביבש דיבש להסוברים נ8 אף דמותריןודאי
 יעניך והיינו בעלמא חומרא וטבח דרבנן רקהף

 בטי דידאורייתא כיון בא יענין אבלאבילה
 לי4

 כיון וממילא תמשב ס4 הטנ"א כמשש ב-י שייךיא
 הי* אם ואף לנמרי יאחה"פ סותר בב"י עברדיא
 חיך אחה"ס לענץ ס"מ לכתחלה לשחותואסור
 דסיל הפוסקים רוב ע"ד למסוך דמותםספק
 גשוש ומפורש בעלמא ברוב בסל שעעה'פדח0ץ
 הססת עייו ועבר ב"פ נתערב בין חילוקדאין
 הף הפוסקים ירוב לדידו וא-כ קנה דינוהכל
 מותר דיהרו ודאי לאחה-פ ולכך בעימא ברוגכן
 למקף המיה לים האיסור דמי השיכת בייאף

 עד לשהאם טאר אם יענין רק נופל הףהספק
 תיו לא למהותם אסור הי' ואם לא אואחהיפ

 שבו איסור הדסי הו? בפסח קירה maטועיי
 ז8 אין בחנם ינכרי שמתן ומח ניעור צריךדהרי

ביעה-
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 ומותר ב"י השש בית ראין לשס"ה חךושעור
 לים האסור דמי השלכת ענין כאן איןיעח'תם
 ימכרם רוצה אם רק אחה"ס עד ישהנו רקהמלת
 איסור מדמי חוץ למכרם ין יש אז הפסחתוך
 רוצה אם אבי חמץ בס" חח"י כוון %זהובו

 ובפרס ביחד למכרו מותר ויה" ישהטלהשהותו
 ידינא נכון כנלפענ"ד לו הפ"מ והוי ענילאיש
 ניכרין אין הלחין באם הכל שזה מלעיל(,נשמט
 ולהשליכם לבערם צריך ודאי גיכרין אס אבלעדיין
 מהני ולא טוב יותר וזה לשרפם או דוקאלסים

 : שבו איסור מדמי חוץבזה
 "מץ שכיי מיתי אם שאלה רמ"ד.מ"

 שהם הדעתיקיי
 כזח איש עא שחלילה נראה יגכרי,ימכרוהו
 ל"מ ובדאורייתא ערמה הוי חמץ דמכירתיידוע
 דבדאורייתא טשום מהני דבחטו ומה התב"שכמ"ש
 י"5 אך בדאורייתא הערמה על נסמוך איךאכתי ביטוי ל"מ ידוע דהמץ כמה ודעת סגיבביטול
 לשייח דיתן מהדי יאנן תל"ד בסי' הטסועפמ"ש
 קמן בו עשה יא דהרי תטה והטק"ח במתנההחמץ
e~Pnדבאמת קנין די"ב כהונה כמכירי הת רזה 
 דמעי הני וכל להקמת בלגו שגומר מה הויעיקר
 ולהיות מחשבתו לגלות רק היינו במעשיוקנין

 אבל ומקני דגמר מעשיו מתוך ניכרתמחשבתו
 קנין יגב להקמת בלבו דנטר אומדנא דהויחיכי
 דדעת סהדי אנן איסורו זמן כשהגיע בזהוה"נ

 אותו ומקני נטר אז הביטוי ל"מ דאס אדםכי
 ותינה ממ"נ ויורא הנכרי של ונעשה בחצצהלנכרי
 גמר אז בעצמו ינכרי מוכרו החטץ המוכראם
 והאחר אחר לישראל סכרו אם או במתנהונותן
 יחקונה ומקני נסר החמץ געל אז לנכרימוכרו
 ובעל חשוד החמו ns1p אם אבל להנכריוהקונה
 ע"ע של דחמצן בש"ס דאמרינן נהי א"כעברות
 החש* כתב כבר וכו' היתרא שביק לא מידמותר
 ויש נינהו יהבעיס ע"ע דכולי בזה"1 שייךדלא
 יהקונה לגמרי אותו מקנה החמץ בעל דבכה"נלחוש
 בלב אותו יקנה לא חשוד שהוא הקונהומ"מ
 והוי ערמה דהוי מכירתו ל"מ ושוב לנכרישלם
 מ"מ דרבנן רק הוי דאהה"פ ואף  D'nppeחמץ
 הף גופו דפסח כיון בדרבנן הערמה נחשבלא

 חמץ דיל כיון ממילא בב"י עליו ועברסה"ת
 שביק יא אטרינן לא דבזה"1 כיון ההמץ יבסליא אויי לחוש דיש וסכ"ש לאהה"* אסור בב-יעתרו

 בל דלבו ומא"ש יבטי ל8 אשי ומ"כ תףהיתרגז

 המכירות דל"מ וממייא הביטוי בשעת עמויה"
 חמץ' באיסור נכשלים רגים ויהי' הערמהדהוי

 על וחשודים הדעת יקדי ימכור אין יכןשעעה*ס
 jap בחבור ועיין ברור. והוא האסוריםדברים

 : בזה ע"ב י-ח דף הקצים משנתאו"ח
 לנכרי. הנמכר סייח בקמח שא' רמיה*מי'

 בקנין היום חצותאחר
 יהמוכר. גם בשכירות רק הי' והקרקע ובמעותאג"ק
 שכותב וכפי כרכים של ובפרס שלנו הסולתוהנה
 מקום ואין גמור חמץ הוי ודאי הטחינה דרךרו"מ

 חין באנב נקנה דהפקר אחד בום מ"ש כילהחזרו
 רק, דהוי כטה דעת אגב דקנין חדא כללנראה
 ות"כ בהמז דרבנן קנין מהני אם לספק וישדרבנן
 כהרדה' דלא דלמא לאיסורא ספקות כמה הויכאן

 דרגנן. קנין מהני יא ודלמא יחידאי דעתדהוי
 דמהני יהא דלו יותר טעות הוי ועודבחמץ

 קנין.
 אבל לקעתו מכוין הקונה אם היינו בהפקראגב
 מילי הוי ואצלו כלי לקנותו מכוין אינו הנכריביה
 אחרת דעת מהני דלכך כתבתו בתשובה רקדכדי
 הנכרי וקנה להקנותו מכין דהישראי אחזהמקנה
 מקנת אחרת דעת יש אם הף זה וב"כ דעתובלי
 טחני לא מקנה אחרת דעת דייכא בהפקראבל

 הקרקע לקנות מכוון אי12 ובם' יקנוחו א"טדהנכרי
 דרבנן רק הף אנזק קנין אם נם ידו עישיקנה
 יהסוברים' בחייפין כנ9 זה תקי 9א בנכרי"ל
 Wa'1 דחוי דעה על לסמוך גם מדרבנןדהוי
 נימש הראשונים הקשו במשכון דהרי נ"ל איןחמץ
 לא ממונא דמחוסר דתרצו אך לפדותו ובידוהואיל
 אם ספק דשי היכא בזה וא"ע הוחילאמרינן
 לקמי לדינא אתי היה אם וח"כ לח או הנכריקנה
 דהישראל כיון הנכרי קנח דלא לו פוסקים הי'ב"ד
 וכיון ברשותו הוי בדין זוכה ויהי' עמודינא לאשתעי ובידו הואיל ות"כ קמא מרע ותואטוהזק
 הגי- ולא בהחמץ מחזיק ה" חמץ איסורשאילולי
 הף וזה כן לעשות בידו עכ"פ וה" להנכרינותנו
 ועבר שלו הוי הואיי מכח ולכך ממון הוצאתביא
 הוא כך דהכיי בעזה"י דוכתא בכמה וכמ"שבב"י

 חמץ מכח רק ברשותו הף fan איסור שלולידכי
 בקשותו הות כאלו הכתוב  עשאו לכך ברשותואינו
 מאך וא"ק ברשותו הוא כאלו הכתוב עשאולא שרשותי הוי יא נמי rbn איסור שלשי כיאבל
יף יכת- שלו דהם תורה הדין הוי חמז איסורלולי
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 כאלו דושאו סאנ* יא להקל *בחי ח8ץ דסנח%ף
 ות* הואיל דבוק פפשד לזה וסבך ברשאוהוא
san"השתא שעזם דל אמרתן לא קמן בדקי ל 
 9זת חין לכך בזה האנ כן הוא מכירה לאומר
 בשם המ"ג כמ"ש ברוב יבטלו או רק מולהקנה
 בתנאה להיתר בש-ה ע"ד נסטוך או פ"יה"ש
 הדם" יקח שיא באופן אך ינברים טלכרט ז"פיגח
 ואב"כ החמץ נכרי הקצה תחלה יקח רקתחלה

 בקונטרס תעי תמנח סף המגיא וכמיש דפים-קבי
 : עולםקנין

 אם "מז טמירת בעוץ ש'1 מה רמצהסי'
 נכתב יהדת יותרטוב

 לכאן סברא יש כי כששירות או במכירההקרקעות
 ודאי דמכירה שהן ששהם לדידי תשובה. :כלכאן
 מבעיא יא בכך סח הערמה דהוי ר"מ ומ-שסובה
 טהני בדאוראתא אף התה"ש על חחויקיםידעת
 מם-נ דהרי א4ש נסי אתב"ש לת"ד ואףהערמה
 גס הרי ס"ט מהם לא דהערסה נהי התורהטן
 ואית הערמת רק הוי החמץ של "מכירהנוף
 סם בעימא בביט% התורה דמן רק מכתיהאינו
 בטלו הרי ישראי של הוי דהקרקע בכך מהא"כ

 מהמ מדרבנן הרי ביטוי סחני דלאומדרדקו
 דמכירת טה ין איכרת דלא כמו א"כהערסה
 דסכירת מה ין "רכפח לא בן הערמה חףחמץ

 וגם טובה הה המכירה ימך הערסה הההסקה
 דשכירות הטק"ח שחשש מה כי טובה הףמשכירות
 גבית ישראי באחריות עכו"ם חמץ והוי קניאיא

משראי
 באחריות יחשב דלמה חרא כיי נראה אינו

 ווסרין וסדין אחריות עליו קיבל יא הרי*שראי
 דין שייך יא בנכרי הרי אזוזי ל" דתפיסאו

 הנכרי ין ישים יא יאבד אם ואף בסתמאשסירה
 רק לשלם יתחחב מדינא כי מדינא איש זה"רי

 הוי זה הנה בדיניהם או ממ1 ינוולדהעכו4ם
 אחריות נחשב אלם הנכרי דאם לומר דחנהדעה
 בכך מה באחריות הוי אם אף ועוד בן קיי-לולא

 ברפ"ק הש-ס סריך כן הרי קניא לאדשכירה2
 אפ" סיירי קצת %דעת בית לו יחד גבידפסחים
 זה פרט רחמנא אסר ימצא יא ומשניבאחריות
 לא שכירות אם דאף מוכח א"כ בידו מצוישאינו
 בידו מצוי דאינו שכירות מהגיבהמץ מ"מקניא
 פריך מה קוה דיכאורה בעזה* אומר אניועוד
 הרי פציך ומהו וכו' קניא דשכירות ימיטראהאס
 שניהם הבעיים נתייאשו ולא גזי פיז בב-קחמרינן

 את יקדיש כי איש awn 9הקד"1 ע%*ןאק
 ברשאו שהוא כ9 אף ברשיתו ביחל סח ירשבאו
 ת-נ ואשן עייפך שיו ופעו ברשמו שחוט זהיצנו
 בה-פ דהסו"ז נמי נהי ות-כ בבורכם כחיבחרי
 עכ"פ ההידוש עי קוף דנבהדכם כתב תקזס"
 בבתיכפ קאי ודאי יצמק הגורם על חחידושעל

 נח* וב"כ וגר*ותו שלו ביתו שיה" בעינןואשכ
 רק ברשותו אהב 5*פ קמא לא דשכירותנמי

 נחשב וטיפ קניא יא נמי נלה והרי הנכריבריא

 לא דשכירות נהי ה"נ א"כ ברשותו דאיתיהננזי
 כיון א"ש אך פריך. ומה ברשותו אי1 עכ"פקניא
 ובידו ישראי הרצון בית לו ביהד שיירידהתס
 שרשותו הוי שפיר א"כ חוכרי מן פעם כלילקחו
 יא שהנזין הנג% ברשות השיש יגען דוסחואיש
 אם מיהו בו לחוור בידו הרי בזח אב5 יויחדר
 18 משתא בו לחזור רבידו בכך פח קניאשכירות
 אסריק לא קנח בעי אי הואיל כמו והוידיריה
 חף בו יחזור ובידו קמא לא שכירות חסאבל
 השרפ לטעם הוצרך לכך וברשותו שלו דליתודוסיא
 להזור בידו דאץ בשכירות אבל בידו מצףדחינו
 ברשו18 איט קניא דלא בכך מה הזטן תוךבו

 והף דבתיכם דוטיא הה %אעכ"פ
 אוף-יות כמקני

 לכך דסותר נכרי שי גביתו עכו"ם שי חמצועל
 להשכיר דאסור כיון יישד רק הם שתןידידי
 אם אכל הסכירה יתר טוב המץ בו יהכניסביתו
 חשש בלי שכירות לכתוב יכוי בי"ג fwnמוכר

 1 כללופקפוק

 חמו שאילין הבהסות בדבר שאלתך רם"ז.פ'
 ומוכרים היי"שמפסולת

 מפקפק שהתביש הגם פק"ה ספר עפשי יעכיםאותם
 ק4פ ועתה המל"ח עי סומכין הפיס מחסתעכ"ז
 חיך בחוה"מ ישוחטם ורוצה המץ ואוכליםהרסת עי עומדים והם שוורים נ' שקנה מאישנשאל

 דגי  יעכושם למכור רו"ח ואסרו במכירתםלרתנהנ
 לשוחצם שרוצה מחמת וגם כ"כ הפ"מ איןשמרים

 ג5ה לפקפק יש עכשו זו"ננ מחסת דסותר הגם סחבפ
 ובחבורי פורה אני וכן הורה יפח תששה, :וכו'
 לחחזיק הארכתי עולם קנין בקונטרס ח"בנ"ז
 חמץ להאכיי הבהמות למכור ותלייה התב"שדברי
 הפפורסיש הגדול הצדיק הרב חסיד הורהוכן

 דהה רואה אני באם אך ושל בוטיאטשאבד"ק
 אך למכרם מתיר אני ישמוע וקשה בהסאהרבה
 יחס שלא באמה לשים בידו שיה" עשיריוקרי

ניכר
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 אוסר אס מועטים לנהמות אך כ"כ הערמהוניכר
 הזה נפסח נם מסקתי וכן חמץ להאכילםשמכרם
 הערמה דניכר בפסח לשוחטם דרוצה היכיימכ"ש
 מזה הנאה לו הוי וגם לפססן כדי דמכויןיותר

 : הורה יפה ודאי רו'מכמ"ש
 גיסות יערל שנלקחו בפרית שא' למתקיע**כמי'

 rbn והאכילוםהפסח
 אסר אחד ומורה בססת לבעליהם חזרוואח"ם
 אילן שלו הטעמים כל הנה התיר וררםהחלב
 תם-ה ס" הסג"א ממגו נעים זוז"ג דהוי?מ"ש
 הסותר לדבר דגשתנה ומ"ש אסור זוווגדבחמץ
 יא אבל אכילה באיסור רק מהני רזהדא

 במק"ח וכ"כ הוי הנאה דשכ"ם הנאהבאיסור
 כיון ז"א בע"כ לו הבאה הנאה דהויומ"ש
 נוחגין היו לא מאכילם הי' לא שאם נהנהדגם
 ניחא וא'כ עכ"פ הרבה חלב לא או כלל"לב
 במל"ח הוא וכן אונס נחשב ולא זח באונסלי'

 : עיי"ש %סברא
 ע"פ יהובה ""מז כנרת רמ"ח.שי'

 לבעאחהמאגיסטראט
 זה הנה בפסח. בו לעשות מה ולערייםיהודים
 בזה כיוצא על בתשובה אצלי כתוב וכנר חדשטיט
rumדבע4ח דנהי 1"א ימכרנו דהלוה רו"מ סתו 
IR"aשלו דהר דגהי כיון מ"מ גובה הוא ולהבא 
 אסר קודק ביתו את יקדיש כי ואיש ברשותוואינו
 להקדיש דאא וכל וכר ברשותו ביתו מהרחמנא
 אין שניהם הבעלים נהייאשו ויא תזל ימכוראע
 למכרו יכווין ה" המחין אך וכו' להקדישיכולין
 יכול מ-מ גובה הוא ויהבא מכאן דבע"חדנהי
 לו שיש במלוה כמו יו שיש וחובו זכותוימכור
 11 שיש והמשכון החוב למסור הוא יכולמתכון
 הזכות למכור יכולין ה" המלוין בזה ה"נכן

 מסתלקין הה וא"ז זה חמז על להם שישוהחוב
 גם דהוי מכח זה להיתר רו"מ ומ"ש החמץ.מן

 והיי ונכרי לישראל זה ודימה זה על חוב21כרים
 בזה דאמרינן אחה"פ וחלקו חמץ בשותפותיהם
 ציץ דהרם גרירה שייך לא דגנה דא הנהט"ב
 אנן לומר שייך זה ושל זה של הוי ההמץדגוף
 דבאסת כיון בזה אבל חלקם כהחליפו והתברירה
 רק שלהם החמץ אין א"כ גועה הוא ולהבאאמכאן
 והגה ובאחריותן החמץ על שיעבוד יהסדהוי

 כמו זה החמץ כי על היוה יכל הוישהשיעבוד
 הנשאר מן לנבות יכול וכדומה מחצה נפסד ראם*ח

 כולו והוי החמץ כל על הה כ"א שיוהשיעבוד
 כחפז והוי ברירה בש שייך ויא לזה וכרולזה
 הי' לא אם לזה ולכך ישראל באחריות נכרישל

 מכרוד1 אם רק לאהה"פ אסור הי' כללנמכר
 : דמי שפיר כנ"להמלוין

 חטים ע"פ קנה יצירי שאלה ר'נ,טף
 רגסף לו ונתןמעכו"ם

 מעורבים היו שקנת והחטים החטים משךולא
 החטים מכר לח והיהודי העכו"ם שי חטיםבהרבה
 בבית עומדים  עדיין החטים משך שלא כיקבסברו
 ושרפה. ושנבה עליהם הנכרי ובאחריותהנכרי
 שאון עד המוצים המה שהחפים ושתדעואהה"פ

 בכסף נשכ קנה חטים וכור 1nww החטים נגדס'
 עם מעורבים הש ולא חמוצים ג"כ והיולבד

 צדד רו"מ הנה תשובהי : עכו"ם שלהחטים
 רואם דמ"ר בקצרה ואבאר כן דעתי ואףלהיתר

 כיון ר"ל ומ"ש אטר יפה קונה כסף איןדבנכרי
 זח vna קמן חף בזה לקטת הקוניםדטתגו
 וע מדינא קנין שאי% קנין דודאי נראהאינו

 לקניה דנתנו כיק י"ל לנכרי הןהשרשי
 קנץ תה הורה דפדין כיק כסף אבל מהניבזה

 8*18 דלנכרי אטרת התורה רק מישראלבישראל
 בש מטצ 45מ כך אמרח דהתורה כיק א"כקנין
 סף מנ"א עפן קנה דבדיניהם ואף תורה דיןננד

 מט רק בצימתם דלוים הש"ש מן דהוכיהתפ"ה
 איט המז דכי כיע ועוד התורה יהםדפסקח
 חוש כאלו עשאו דהתורה רק אדם שיברשוהו
 טחני לא תורה דין דמצד כיון בזה ואשוברשוהו
 בראותו הוא כאלו עשאוחבתוג לא :ms שובבנכרי
 ידע %א ברשותו הוי יא דהחטין כיון נראההוד
 ניחא יח דאיסורא ישי מחוכמים חרבה בהםשיש
 דהוי כלל שלו ואינו טעות מקח והוי דליקניל"
 דאירייתא עיקרו דחה רףמ ומ"ש בטעותכקנין
 דח%ץ פ"ק הר"ן בשם תס"ז סי' סג"אעיין

 הנסרש וקיבל כנרי אצל חמצו שהפקידדישראל
 דרבע עיקרו הוי א"כ מדריגן ביעור צריךחהריות
 4 להקל רוים לדברי מסכים הנני כ"ז מכחולכך
 סותר דהייתה נראח יאיאט למ' רנ"א.סף

 הזמן שפפיד לסי דנראח השאלהמימשת יפי סבש*א לאלנסרי
 נגד רוב הוי האדון ביד אח"כ הנעשהדהיי"ש
 היי"ש ל" בטי וב"כ ישראל ביד הנעשההיי"ש
 והפאו שרוב בשל שעעה"פ והמץ ברוב ישראלש9

ולתשובת




