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וכן זקהי"ל דבשנה הלט גוף הדבר הכעין
אבל פליטת הכלי חוי רק הטעם ואין הטעם
מחפיז ומניע לנו לחחמיר בזה:
סקאלה משיתת רמיה שרצתה
בסי' סטי"ל*
שסחה השליכה המץ
להבאר ואמרהלאנשיםהרבהואגשיםאחריםשאבו

ושבורים שנטחת 1
"תם-זבמעשהדקאמרנא
5יי
הפמ"נים
בקניידליך שנסגנו בשומן
העלת דעי שרף הרוטב נאסר אח"כואין דגריו
נשתיןאיךשיךחי18ץאחרבישולוכיוןשכברנטגן
הקניידליך ומי פירות לבדו אינו
mmn
שחמיוחיך יתחצץ אח"כ והרי אם הויבקיחין מהבאר אח"כ ואמרו אומדןדעתםכי כבר ~9ז
ו ה" בתחמץעוד החמוע"י השאיבה וגמבף אחרתה"נ"ל כן רק
בהליטה אזע"יחליטהיבד
ולכךנהידאיןאנובקרייןבחליטהעכ"פבהתבשל דהאמירה ה" עקבתולה קטנה:תשובה*ידעתי
ם נאמשת לאדי האמורהשע"יהקטנה רק
5משאיך יתחמו אתר בישול וגהי דניסאדאין איןיב
שיגוןכבישולרקכמכי' השבישהאחר אפההיינו נפהאמירה דעתאמירת המשרתתהגדולה אינה
ם דילדו ישתרו הן
דקלדין בישה אבל ם-מ חיפת שייך עוד נאמנת הן לדעת הסיביי
ן שכבר ותבשלאונאפהאיןחימון אחר א "8להסוברים דבידוינסכו כי להסוברים דחףבידו
ייו
ואין לותרדחיישינן שמא נתחמץ מכבר דלמה לשמרוהויכבעליוזהודחי ל"ש maכיאע הבאר
נחזיקריעותאובפרטלפימהשהעלההפמ-גבעגתו בידה לשמרוי
חאףידעתהפוסקיםדבירךדשותפי
אפשר להתבקע א"כ מס"ת הוא פ"א לא נחשבבידו לשמרוכיוןדאינובידו
דחף ע"ימי פירות
מאיק ריעותא שכתחמץ מקודם בפרס במשהו לבד ואינה שלו רק אחד 5ני אלףיש לו חלק
ורבנן ~כךנראהאםנטגןבשומןלבדאףשאתבשל בהבאר זה לא נחשבבידולהיותכבעליםואף צם
אח-כ סמים 5מש אין לחוש לכך כלל ומהו לטעם דבידו לנסכוי-ל התםדהוי הדבר רקלוה
ן שלו וא"קגידוחוילנסכו ממש אבל
חמוטל פקפוקאףאם רואיםבי'סימןביקוע שהואהיי
יתכן שממיפירות ושוסן נתבקעוז"רונכון אלא בזהכיוןדהבארשייךלכלהעיר א"כ"לדהאמירה
הוי יהשכנים להיצר להם אבל אלו שלאידעו
כהפשט בזה:
ס" 12י'ב* מה שתמה כלהאחרוניםשמתירין מזה  sc~neבוכדיןאבל אםישייכ
ו באמת לתוכו
בחטה בנרעמזייך בלי מים מכה המץ יכשילו הכל אףיאלושחיןמכווניןלהכשיל
ך רזה אפשר
דם-פאיןמחמיצין ותמה למה לאחילקבין אם להם גם י"ל בשלמאגבי נתנסךיינ
שתבשל בכלי הזהבן שמו מים דאוהכיי פשט דיתנסךואינו סותר רק חזקהדמעיקרא שה"היין
אמים והוי מ"פ עם מים תמה אני עליו בתמי' בחזקת היתר בנהמהני אםבידוישמרו תו לנסכו
זו דהגה מה שכלי פולט הוי רק הטעם לא אבלבזהדקי"לדאיןהנכריחשודלהבשיללישראל
הבעין ממשואינו נחשב כבעיןותדע עד שהוא במכוון א.כ אם השליכה השפחה חמץ להבאר
מתפה על חמץ בפסח דהוי פ"איהמה יותראיך סיווגה רק להפעים וזה הוי חזקה להיפוך והוי
שבשליןדניםבכלי בשר בן שמו אולהיפוךהרי כמגו במקום עדים דאנן מהדי דנכריאין מכהן
חוי סכנה ובע"כ בשביל טעםאין בו סכנה כמ"ש להכשיל ותף כמעשה דנהר פקוד וכף .ועוד
הפוסקים ואםהויהכלי פשטהבעיןיה"גו סכנה בי"ג לפי דבריוהיין כעת נאסר ואין לו חזקה
ומהדאמרינןדחזינאלפודמדייתיהיינוהטעם לא דהשתא רק חזקה דמעיקראשהי מותרגזה מהני
ןואידתומהלזיעת החוטה דשם פולטהבעין אםהויבידו לכל חדכפישיטתו אבל בככר שנפל
"בעי
5מש משא"כ בכליע"י הבישול אינו פולט רק למים אף אם הי' אמת המים עצמן מותרין
הטעם והטעם של מים אים מהמץ ודב ובשוט :דבצונןאינו נעשה תנ"נ ובפרטניוצר מממשך ליש
בגרעמזליך לאתיקן חנ"נואין אסורין רק מכח טעם חמו או פירור
*שי' שי"נ* ע"דקדיבשר"ית
י יפה כיון דחהנן משהו המעורב בו בזה אלים כח חזקת היתר של
ו
דבדגים אין איסום ואם איתא דפולט הכלי המים ולכךאיןכחביד ע"אלאסרומכח התערובתן
בעין למה לאיה"בו סכנה ובע-כ דאינו פולט ובפרט דאיסור משהוהוירקדרבנן א"כבזההוי
הבעין רק פסעם וא"ב מנ"ל דטעם מחמיץ רק ספק משהו יש לסמוך על הפוסקים רס"ל
81יתושין נבאר אין דאי' דהתה שלטין הבעין דבידו לשמרוהויכבעייםעיי
ן תניא מלתא ובזה
לא
15
1

שי"א.

בהי

יא

יא

ביי

עי

האלף

118

שרשת %

אנח

לף שקמה

עצמן כל טעל"ע אז נחשבו אף הם חמין
והת חם לתוך חם מהשאין כן בלא הי' המים
הילוכלמעל"ענהידהחמץ נעשה חם עכ"פ המים
הם צתנין והוי כחם לתוך צונן דמותר היכש
דנ"א לקלוף ולכך אין בזה חשו ספק כבוש
וכיון שבלא"ה כתבנו מכבר דכיון דמשהו

לא חף כבעלים נם הף כמה ספקי ומא ניטל
הככר סרם מעל-ע ונם פירור לא נתערב בו
וגם שמאמשקרתלכךאיןלחושבדיעבדומישאיט
מאמיןביבולהמשרתתמחזרלשאובולזהשבמשרתי
פהימנת ל"אסור.והבאר השנע שמעידההקטנה
נראהדאףשמהיסות 49מותר דבקטן אףבמהימן
ל"כיקראין בודעה לבשמהימןפי'ואף דבהל' דרבנן הף בזה ספק דרבנן להקל ומה שמחמיר
טרפות ס" טיח סעף י"ב מפורש דבקטן חריף בזה המנ"אהיית מכח כיון דמצד אחר גא לו
ישיטמוןחייגו דשם איסור תורה גםמיתא שהוא דרבנן לאאמרינן ספק דרגנן ולהקלוכיון
דשכיחאדושיחלמצואכןבכרסטשא"כבזהדהגף' דשם קימל בהפסד מרובה דמותר בלא נודע או
תתכהן 9אשכיחלכךאיןפקסןנאמנים כלל וגם במקום סעודת מצוהוכיוןדכאן נודע עד אחר
שנעשה דרבנן ם לצרףגזה הך דשהוכדאי הוה
ש בקטןדאין בו דעה כנ"ל
טהורן י'
הישא מההר מברחנולסמוךעליובנהוז"לונכוןוגםבענין חשש
3ן' ש5ג
נשאלתי והולך ונמשךימרתם שמאנשארבופירורנראהדאיןלחושבכה"ג
י
ה
נ
ד
ועשובאיזח מקנםסביבמחיצה של נסריםדקים דבבתשיפללייןחיישינן שמא נשאו שםפירור
תמוכיםלעכבקצת ~וךהמיםשרה"בידם לשאוב הייןכיון דעכ"פיי
ן זהה" בו פת תחלה שהרי
שם ואעפ-כ  WRעומד שם רק כמו רנע שוטף לכאורה לאהי'ראוילנו לחוש לספק רק לאוקמא
תוצא גם מתוךהנסעיםשישבו נקבים והפסקות בחזקת היתר רכל דברמוקסינןל" בהזקת היתר
ונם מלמעלה יוצא כמו כן אעם נמצא בתוך רק מה דחיישינן בזה היינו כיון דעכ"פ אתרע
מחיצות ~לוחמובמסח אם מותר לשאוב מהמים חזקתו דתחלה לא הי' בו פת וכעת נמצא בו
הזהבפסחוהשבתילאיתר פסעםהמגוארבתשובתי פת וכעין שכתב התב"ע בסי' כ"ט עי"ש ולכך
תה"פ ובחבוריפשית תקפים דף נ"ט ע" )4דלא ה"נ לא מוקפינן ל" nptnwהיתר מכח דאיתרע
חזקתו אבלכאןכיון דבכל פעםבאיןמים אחרים
עומדים
שייך כבוש בזה רק אםהמים
באים א"כ המים הללו לא איתרע כלל דלא נמצא ana
כ 9מעת לעת אבל אם
הולכין
1כ 9פעם נתהוו סים הדשים או נתוסף עליהם פתויכך שובמוקמינןל" אחזקהדמעיקרא שיצא
לחשייך בזה כבושכיון דנצטגן הרתיחה וכעת מן המעיין ולחהי' בו משהו חמו האlpe~'n
אבאר יחזר דאינו דומה לבשר הנשרה במים לספק משהו בכה"גכיון דהמים הללו לא איתרע
ן כלל ~כך נראהדאין בןה מיחוש מיהו לכתחלה
מעלאע שכתבו האחרונים דאפ" ופכו אלווית
אחרים נחשב כבושהייגו דשםסיירי רק לענין כיון דאפשרבסינון יסעו ואם בשלו בלא סינון
תההש כמבושל בזה כיון ג"כ כשר גדיעבדוכיון דמשהו דרבנןיש להקל
..,טור הבשרעצמויהיו
וסוף סוף חוח נכבש יום שלם גם התם עיקר כה"ג.נם בלא"ה אף בבשר הפמ"נמתיר במים
האיסור מה שנתבלבל מעם החתיכהבפנים לכך אחרים ובס" כ"ה מתיר אף בשאר בבוש בנשפך
זה ונחן אחר עי"ש מכ"ש בזה ודוקו
כבוש כזה משבלבל הטעםושירש ממקום
"1קוםאבללעניןנמליהיותהטעםיוצאלהיותגםהמים םף שע"ז.במ"שבס"תעש"בכייית
למ
,aW'l
בע"פ טפעג"ד לדייגו
נאסרין בזה בעינןשיה" המים עצמן כל מעל"ע
eבוכחלהפליט אבל nדוקא לפי מה w
שהאדם מרגיש בנפש:ו שאםיודע
אז נעשההנכבשחםכיכ
אם ה" המיםהללו כל מעל"ע לא נעשה חם כשסתעגהתעניתאזאוכלבלילהסעודתולתיאבון
שתחי' מפליט ומבליע ובפרט בחםלתוךצונןנמי אזחייבלהתענותאבלאם האדם4יששביום שההר
בלילה כיל מחמת חוישת
ייכף איסור ואינו פולט בזהואינו אוסר רק כדי מתענה א"י
יואף שיכוליאכול ע"י הדחק
כוא
אם
לו
קליפה ובמקום דא"א לקלוף מותר לגמרי לכמה התשנית שלי
שוטקים ואיכ מה שהמיס שסריםכאןהיינו מכח אבלאינו נהנה ממנו שיהי' אכילתולתיאבוןאז
דעת כבוש אמרינן ששניהם געשו חכרן  ra~nאף שהוא בכור אסור יהתענות בע"פ ומטה
והמיםוהויכחם לתוך חםואיתבעיזןשיהיו המים שלאלהתענותביוםכדייאכולמצהבלייהלתיאבון
וכמו
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לקמן בסעיףג' במי שהוא איסטניס
וכסו
דמתענשהקיכ"די
י שיאכל בלילה לתיאבון אף ששאר

5י

שמכמה מ

18ב

ירקות שאדם יוצא בהם ויה בפסח
אין מסככין בהם וכו' משח משם דירקות
דרכן להיות וקין ומתייבשין מהר לכך נראה
מזה שרעטיך שלעכשיו אינו בכלל מרור שהרי
שרשו עב וחזק ואף אם מתייבש קצת אינו
מתמעט משיעורו ולמה יה" אסור לסכך בו
אלא ודאי שהוא אינו בכיל מרור דמתניתין
כדמוכח בסוכה שם עיי"ש ודו"ק:

אדם אסורלו להתענות בע"פ אם כ11נת 1לאכול
לתיאבון מותר א"כ ה-ה להיפוך אם מרגיש בנפשו
שאם אוכל בשחרית אוכל גם בלילהלתיאבון אבל
אם מתענה אז מחמת חולשת התעניתאינו ח31ל
בלילה לתיאבון אז מצוה לו שלא להתענותאף
שהוא בכור ואף לפי הטעם שאיתא בספריםיש
מצה
חשש סכנה בבכורים מ"מכיוןדכוונתו באכילתו
שאם
'
י
ס
.
א
"
כ
ש
ברכתהמוציא תחילה
לשם מצוה שומר מצוה לאידע דבר רע ומה"ט
מותרין לאכול על סעודת ברית מילה וכדומה דאינויוצא בוכיוןדאסור לאכולבלי ברכה ואחדל
בלי ברכה כאלו נתל את אביר
דכל שיש מצוה בדברייב
א חשש סכגה דשומר כל הנהנה
"י
לה באיסור הוי מה"ב כמו במצה
הי
וכ
עא
מה
מצוה לא ידע דבר רע וכמו דקמ"ל לעיל ס" וכף נמצאד
חנ"ה באם נפיה התקופה או מת בעיר שאין גזתה שאינויוצא בה ואףבאיסורדרבנןאמרינן
לשפוך מים של מצת מצוהוכן מבוארבמנ"א בס" יתל כמו שמשמע בכמה דוכתא וכף כן נראה
בדעתי פשוט:
ר-ו שאםבירך על המים ואמרו לו שיש מתבעיר
וליי"ש וה-הנמי הכא דכל שכוונתו לצורך מצוה םי'שכאב .המהרשף בר פ ע פ קיד
לא יאכל וא"ת
ייצ
א השש סכנה ולפ"ז באם ע"פ בשבת שמתענין
בה' אם יודע הבכורומרגיש בנפשו שתמיד לאחר ומהו לא יאכל וכו'והקשה הוא דימה לא תרצו
התענית הוא חלוש ולא יה" יכול לבדוק בעצמו בבצקות של נכרים ותי' כיון דעכ"פ יש בו טעם
שיש טרחא בדברוכדומה אז לאיתענה אף שאפשר מצה אסור לאכלו מבעף" 1והנה לפ-זהי' נראה
לצוות לאחר לבדוקכיוןדקיי"ל בכל דבר דמצוה דגם מצה מבושלת אסורה בע"פ דאף דאקיוצאין
בו יותר מבשלוחו א"כעדיףטפי שיבדוק בעצמו בה בפסח לאודאין בה טעם מצה רק מכחדע"י
לכך מותר לו שלא להתענות כדי שיהי' יכול הבישולאזיל לי' תורתא דנהמא ואין עליו תורת
לבדוק בעצמוויקיים המצוה בו וכל כה"ג שומר לחם אך מ"מ טעם מצה יש בו ולכך הוי כמר
מצוה לאידע דבר רע כנ"ל נכון לסמוך בזה בצקות של נכרים דאסור לאכלןמבעוי"ווכן מוכח
מדבריהתוס'גופאסדלאתרצודהכוונה שלאיאכל
במלתא דרבנן:
ז תענית בכור" בע"פ מצה מבושית בע"כ דאף מבושלת אסור כלהיום
שאלהבניי
ם"
אם מהני הסיום שאינו ולא כמ"ש האחרוניםלהתיר במצה מבושלתועיין
בזמנו להשהותו עד ע"פ ולעשותו .הנה בגוף בספריבגדייו"ט בש"ס דףי"סכתבנו שם כסברת
לשהות הסיום עלזמן אחר המהרש"א דאף שיש בוטעם מצה כלשאיןיוצאין
הדין אם ראוי
ייים שהבאתי ראי' לכאןויבאן בה מותר בע"פ ומיושב קף הצל-ח שם וכתבנו
עיין בחבורי שנות
כלח
אך זה אם ראוי לעשות כן או לא אבל לדחות דתליא בב' טעמים אם איסור מצהביום הוי מכח
לתאבון או מכח ברכה:
מדינא זה לאמהני רקסיום
תענית בכורים
בזמנו אבל לא לדעהכוביו מזמן אחר לע"פודאיאין סי' שכ"נ .במ"ש בס" תע"היביב
ד שלא
ראוי לעכבו ולא מהני ליחות התענית בזה:
ישהאביןאכילה לחברתה
ן גמג"א שכתב דלאו דוקא הוא רק שלא
פסח"נ" מצה כא"פעיי
*ם"לבי"ח .שא'ב"ינז
מחויב לאכולוגם ד' כוסות יהא מתחלת אכילה עד סוף אכילה כא"פועיין
בחבורי עה"ח מה"ק שהארכתי בזה וכעת נראה
ישתה רק הסדר ישמע מאחרים:
בנדון שאלתו ידע דבארקיס שלנו סיוע גדולה לדברי ות"ל שהנתני בדרך אמת
שי'
אינם מלקא המבואר בפוסקים שמצאתי ברש"י מנהות דף ע"ה ע"ב ד"ה והוא
ואדרבא הבארקיס שלנו המהמתוקים ומב"שדאין שאכלן לאותן פירוריןכשיעור אכילת פרס ודל
שיא שהא ביןפירורלפירור יותר מכא"פ דהתם
בהם חריפות :
י"גכל
שסף
שם הוי אכילה ויוצא בהי"העיי"ש א"כ מוכח להדרס
י-ב
ע

ניפערד

"כ' ביי

"

שתי.

בייי

שי"א.

ש-כ.עיין

בסיכ"
ת
חי

8

מי
דקא1

מהירקעי
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האי

שאת  %א"ת

בפדש"ידכא כהמג"א רק כל שלא הויהפסקביז

אכילה כהברתה בכא"פ מצטרף אף אם שהו
האכילותיותר הרבה ומבואר דלא כהמג"אוברש"י
ברכות ל"ז סיועי"ר ד"ה והוא שאכלן בכא-פ
שלא ישהא משהתחיל לאכולשיעורכויתעד שנמר
אכילת השיעוריותר מבא"פ וכו' ואם שהאיותר
איןהאכילות מצטרפות והו"ל כאוכלהיום כחצי
זית ולמחרגהצי זית וכף ואין בוחיוב כרת אם
חמץ עכ"ל ולכאורה תמוה שרש"י סותר אהדדי
שבמנחותפ"כך שלאיהי'ההפסק בא"פ ובברכות
פי' להיפוך ולפמ"ש א"ש כמין הומר ולכךדייק
בש"י במתק לשונו בשני מקומות דגמנחות שם
ן מצוה
סיים דהתםהויהאכילהויי"ח כלומריעגי
כל שלא שהאבין פירור לפירור כא"פהויאכילה
כמ"ש בחידושי מכח כלהראוילבילהוכו' אבל
בגרבותמיירילעגיןחיובחמו דלאשייך כלהראוי
יבילה לענין איסור ימ"ש בהידושי שם ולכך
פרשיי דבעינן ולא ישהא שתתלת אכילה וכו'
ב כרת אם חמו הוא כלומר
ולכךסיים ואיןחיי
ן זה לא הוי הפסק כל ששהא יותר מתחלת
יעני
אכילה אבללענין מצוה שפיר מצטרף כל שלא
הוי הפסקביןאכילהלאכילה כא"פ ות"ל שהנחני
בדרך אמת גמור בס"ד:
במ"ש בס" ת"פ סעיף א'
נמי'
נאמר יהללוך הנה בזה
רבוהדעותאם לחתוםבישתבח אוביהללוךולדעתי
נראהלהכריע דלאותןשמתנהגיןכדעתהב"י לזמר
הלל כב' הלילות של פסח אזכיון דגומריב הלל
בבה"כ עם הברכות א"כ כבר אמר יהללוך בסיום
בבה"כ לכךיסיים בישתבח דברכת יהללוך כבר
אמד ולכךיסיים בישתבח וזה נראה דעתהטור
דס"ל דחותם בישתבח אבלאותןשאיןאומרים הלל
בבה"כאז יסיימוביהללוך כמ"ש הש"עכאן ובזה
א"ש להשוות דברי הפוסקיט שלא יה" חבקים
דנ"ל דכ"א מדברלפימנהגוועכ"פ להכרעהנראה
לעשות כן:

שכיר.

םהשכיה .שאלהו

יא'

בכיו היארע חטין

אםיש בזהצדהיתר:
תשובה .היותכי הדבר שעת הדחק נראה למצוא
צו היתרכיון דגם היארע לא יצא מכלל ספק
דוגמא נזרע קודם לעומר ובפרט לפמ"ש הש"ך
ודי אם השריש נ"י קודם לעומר ומה שתמהו

עליובארתיבתשו'ליו.ד דדבריונכונין וא"בי"ל

לף שלמה

דנזרע מעטימים קודם לפסח וא"ס ההרקספק
חדש וי"ל .דהם ס"ס אולי אין חדשנ
דלמאוהגהשברשיי
ש
עכו"ם כדעת הב"ח ואת"ל נוהנ
קודם לעומר ולצרףלזה גם דעתהסוברים דחדש
בזה"ו דרבנןודי בספק אחד דספק דרבנן להקל
אך היותכי רוב הפוסקים ס-ל דחדש בש"ז מן
התורה וגם ס"ל דנוהג גם בשל עכו"ם נראה
לצרף לזהכיוןדיש חטיןישןרק דיש בזה חשש
חימון נראה ליקחהיארעחטין שאין בהםחילוץ
ולערבן ברוב חטים ישנים ואז החימוץ נתבטל
בסמ"ךבחוךהחסיןהחדשיםוהחטין החדשיםמכח
איסור חדש יתבטלו בישןכדיןאיסורין מבטלין
זא"ז ואין בזה חשש איןמבטליןאיסור לכתחלה
דבזה יש לסמוך ע"ד רוב ד4וסקים
ינן שוב
כב
דר
איסור דאין מבטליןהוי רקדרבנן ובד
ן דאין חדש בשל עכו"ם או
נסמך ע-דהמקיווי
דחדש בזל"ז דרבנן ודעת הרמכם
דכאדיעסתורדדסר"בי
נזמותריבטללכתפיהוגםי"ל דדוקא
ודאיאיסוראיןמבטלין להתחלה ספקאיסור
אב
מבטליןדהריקי"ל דאבכברנתער
בימותרלהוסיף
ולבטל ושנתערבהוי גמי כל חד ספק איסורוכך
לי ספקאיסור בלי תערובות כסו ודאי איסור
וכבר נתערב וגם י"ל ע"ד שכתב הדרישה הובא
בפמ"גדכלדברהחשוביןשאיןבטייןאםישיתם
היתר אח"כ בטלין הרי דוה קיל פח דיש לו
היתר אח"כ כן י"ל ה"נ בזה דמה דאמרינןאין
מבטלין איסור לכתחלההיינו רק איסור שאין לו

יכי

היתר אח"כ אבל במה שיש לוהיתר אח"כ מותר
לבטלו לכתחלה' וזה נראה כוונת הר"מ שהביאו
הפוסקים בס" צ"ט דחולק על הרמב"ם וס"ל
ואףאיסורדרבנןאיןמצטייןוכתב דל"ד לעצים
שנשרו מן הדקל דהתהמקליקלי איסוראודבריו
תמוהיןדהרי הש"ס לאתירץ זה רק למהדפריך
אח"כדהוי דשיל"מ ע"זמתרז דש.הדמקייקלי
איסורא אבל למהדפריך תחלה והאאיןמבטלין
משני ה-מבדאורייתא אבל בדרבנןמבטליןולפי
הנ"לי"לכך דהוא ס"ל דמה דמהלקביןדאורייתא
לדרבנןסייגו רקביש לוהיתר אח"כ אז בדרבנן
מבטלין אבל במהשאיןלוהיתר אח"כ אףבדרבנן
אין מבטלין רק דהוי קשה לו איךשייך לומר
דמהדהוי יש לו מתירין קל לעגין ביטול הרי
אדרבא דשיל"מ חמור ואינו בטלולכךתירוכיון
דהוי מקלי קלי איסורא א"כ לא תוי דשיל"מ
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כרפשניהשונס כך והכתה דאית לא נקרא ההיתר בנקלה ויבוא אבל אם לא התפלל של ח %רק
48שהאיסור ולאשייך דשיל"מ כמו באינומינח ברכה אחת צריך להתפלל כתקון חז"ל והכלהויך
דלא הה דערל"מ מהחטוכיוןדאיןבו צד להחמיר אחר החתום ואם לא חתם נמי בשליו"ט לאיצא
ספח דשיל"מלכך קלל הואעוד דמותר אף לבטלו אף להמג"א וכן מצאתי אח"כ בפר"ח שכתב כן
לבתחלה ולכך ה"נ בזה בית דהעליתי בחבורי דאף בחל בשבתצריךלחזור רק שהואעושהעצמו
לחדשאין לודשיל"מ לחומראלכך דומהלדין של כחולק על המג"א ולפענ"דאף המג"א מודה גזה
הדרישה הנ"ל וקיל הוא איסורוכיוןדיש לוהיתר ולכך נראה דאף אם הוי ספק לו אם סיים נמי
לאיסורו מותר לבטלו ברוב לכך נראהלעשותע"פ בשל יו"ט או סיים רק בשל שבת צריך לחזור
היתר זה לבטלו ברוב אחר ולכזית מצות מצוה ולהתפלל כדין ספק אמר משיב הרוח והרבהבזה
יראו ליקח דוקא מן הישן כן דעתי נוטה תש ולכך כל כה"ג צריך לחזור %התפלל מספקמיהו
להתנות בתורתיז"ליתנה כמ"שלעיל
סמך לסברא הנ"ל דדבר שיש לו הית
של"הר ומלוקת"רמ כיוןדי
וס
כב
יי' ל"ז ח"ב ונכון בפשיטות:
לבשלו מן הד"מ הובא במנ"א סי'
סף
י כשא תקצ"ג
85
דלא
א
"
ג
מה שהקשה המנ"א ואף לדעת המ
ת
י
ח
נ
מעשה
שכ"ז.
ייד
שחל ח' ש"פ במו"ש
לבך סברא היינו כיון דעכ"פ גוף הדברהוי לו
דשיל"מ אם נתערב במינו לכך נהי דעתה והושיט השמש אל הש"ץ הכוס לקידוש וגערו בו
נתערב באיטומינועכ"פ לכתחלהאין להקל ביותר שראוי לספור ספירת העומר תחלה ואני הסכמתי
אבל חדש כלגמריאין לו דיןדשיי"מ י"לדקיל לו לעתות הקיטש תחלה והנה אםכי אז לפום
לענין ביטול ודו"ק היטב:
ריהטא הה ברעיוני שהח"י חולק בנה על הש"ע
ם"שכ"ו .במ"ש בסי תם סעיף א יאס בסי' תפ"ס סעיף ט"ו וסברתי שחולק גם על
אמר '
,מקדש השבת וכו' מו"ש שחל בויו"ט ושוב נזכרתיוראיתי שאינו
הנה אם חתם מקדש השבת לבד ולא סיים כלל חולק רק על סתם סםאחרון של פסח אבל אם
מקדש ישראל והזמנים המג"א מפלפל בזה ומסוף הל במו"ש נראה דמודה שם לספור תחלונמ"ם
לשונו משמע דהטעם מכח דבלא"ה היללצלויי עיינתי וראיתי שכדין הוריהי געזה"י מטעמים
תפלת חול ולפיזסיירי דוקא בסעיף ג' שהתפלל המבואריםבחבורי עלאו"ח מכת"י משנת תקצ"ג
תפית חול והזכירביעלהויבא דבזה עשהכפי מה דףל"ועי"ש באריכות ובפרט אם כברהושיטו
שהיי ראוי מעיקרא והתפלל לתפלההשייכה בחול הכוס לקדש ודאי ראוי לקדש תחלהכי אין
לכךיצא אבל אם התפלל תפלת יו"טוסיים מקדש מעבירין על המצות וכל הפוסקים לא דגרו רק
ה קודם אבל
השבת לא יצאכיון דבזה ממ'נ לא עשה כהוגן כשלא הושיטו לו הכוס לקדשאיי
דתפלת חול לא התפלללפי מהשהי'ראוי לתפלה אם כבר הושיטו לו הכוס ויש בזה עוד מעלה
שתקנו חדל השתא נמי לא התסלל לכך צריך דאין מעבירין על המצות כמ"ש ביומא דף ל"נ
ן במנ"א ס" תרפ"ד מ"ש
לחזור ולהתפלל דעכ"פ בעינן ברכה אחת כתקנו וצ"ט עיי"שועיי
ומ"ש המג"א דיו"ט נמי אקרי שבת כבר דחאו בד"ה צריך להפסיק ואע"ג דאין מעבירין על
הח"י והמנ"א בעצמו משמע דלאברירא ל" מלתא המצות הכא מעכבות רדמי להקדים הפילין של
ועוד נראה דיפ"ז בתפלת המוספין אם הזכיר ראשוכו'עכ"ל בשם האבודרהם משמע הא בעלמא
מקדש השבת מודה נמי המג"א דבריך לחזור שפיראמרינןדאיןמעביריןעל המצותאף דתחלה
ולהתפלל דבזה לאשייך הטעםדבדין הואלצלויי הוי ראוי לעשותלהיפוך מ"מ אםפגע באידךאין
י"ח דבמוסף ודאי לא שייך תפלת י"ח וכמ"ש מעבירין על המצותעיי"ש ומכ"ש בזה דההכן
המג"א לעיל ס" מ"ח וא"ב כה"ג צריך להיות ובחבורי שם דף מ"1בארתייותר דאף בחל במו"ש
החתום כהוגן ובלא"ה לא הוי ברכה כלל ולכך המורה להלכה לקדש תחלה לאהפסידלפי מנהגת
נראה דאף אם חליו"ש בשבתוהזכיר בסוף ברכתו שמבדילין קודם לג"ח ואם נתנו לו כוס מחויב
רק מקדש השבת נמי לא יצא כיון דלא הזכיר לקדש תחלה דאין מעבירין על המצות "11ב:
ימס והרי לא התפלל תפלתהול דאה הי' מתפלל שהשכיח .הכלר"ח סי תפ ט כתם שדייו
אחד הורה שמי ששכח
תפלת חולהי'די בהזכרה לבד אם הזכיר שליו"ט

יו

לספור
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ל80דריכוללהיות שרוכדישיריח הברכה והתו איאיישרהיליהייתינוהג שחרת המתועל ביו-ם
ן4להסכיםשמומצד אהדאףשכעת כולםבקיאים אחרוןאדני חלדעדלא טבועיםעדחכםלבואסיז
מ-מ דומה לתפלה שחתר הש"ץ אך השיג עליו כחישלדלגובזיץ ש"פ רקלהתחילאלנאחכםלב
מטעם אחר כיון שהואאינו מחויב אינו מוציא ואמיץכחוכףוביוםאחרוןביוצרז'ש"פיאמרו זח
י חובתן והביא ראי' מבניכרכים אחר אלנאעדמרוםוקדושואח"םכע 5גמלותכעל
את הרביםיד
ובני סערותעי"ש שהאריךשדעתי הדבר תסוה ישלםוטעםהדברדביום ד ש"פלאסידרוהפייטנים
והפוךהוא שמצדזה שכעת כולםבקיאים לאיפה לשון חי וקיים והטעם משוםמעשיידי טובעים
הורהאך אםמחכוין אחד בפירוש שיצאבזהודאי ביםואתם אומרים שירה לכךאין לומריפניוית'
יכש יחוציאו ולפישמצאתי אח"כ בפמ"גשהשיג שירה אחרת רק מה שיש בו מסיפוריצי-מוהים
שירה שאמר משה וישראל ולא לשון שירה
לא
לכפולעוד
עליובכ"ז מה שעלה
רק אני מוסיף לתבנבהדעעתלייו דהררצייתיקיטל בכל ית'
אחרת אךביום ח' שבאמת כבר עבר יום הזמן
הרבדים אף אםיצאמוציא הרי אף שכעת כבר יום קנטבעובו המצרייםולעניןמעשיידיטובעין
סטור המוציאלננקדי אעפ'כ יכול להוציא אחרים בים אין לחוש בזה לספקא דיומא ובפרטדאנן
סטעפ שעכ"פ קודם ופטרא"עהי מחיב בדבר בקיאיןבקביעידירחאלכךאין לחוש לאמרו שכך
יכש להדשא אשובודאי לאגרעזה ששכחיספור נראה דבקצתמחזוריםיששביוםאחרוןקודםובכן
אחד סוהימים ממי שכבר מנה וסופר לעצמו ויושע ה' ביום ההוא נאמר שם דבקצת מקומות
דלף אם נימא שזה נחשבפטור מ"מהרי מתחלה אומריםכאן אלנא לשלם תוערו וכו'ונכון וולא
הף מחויב בדבריכוללהוציאאחרים ובודאיאין לאמרו משום מעשיידי טובעין ביםוכו'ואיןזה
סברא לחלק לזמרבין אם ה" יום זה מחויב נכון דמהלי אל נא לעולםתוערץ ומהליחיוקיים
בדברגיןאם לא הה ביום זה בחיוב דמה בכך וכיון שאומרים בגזרתחי וקייםי"ל אל נאלעולם
י תוערץ ג"כולכךהנכוןכדעתאותן המקושתלאמרו
סוף סוף הג' מחטב בדבר ובפרט כיון שכלימ
ביום אחרון רב ולכך אםמהפכין הסדרביום ו*
הספירה אט תופסין לאחד וכיומא אריכתא דמי
שהריעתה אנותופסין שאם שכח אסורלו לספור איןעומרבנזרתחיכיון שמעשהידיטובעיןבים
ומד בברכהובע"כ שאנותופסיןכעת שכולם מצוה לכךיש לדלגחרוז של אדני חלד עד אחר בגזרת
וכן אז 5א יאמרו אל נא לעולם שערץ וכף
הד8הואוכיום ארוך דמי א"כ אם בשעת התחלת חי
י הספירהביום הראשון הי' מחויב בדברודאי וביום ח' בפיוט של יום ז' קודם כעל גמולות
י
מנקרא מהוים בדבר ובפרס דהכא אף עתה אין יאמרו חרוז זה של אדני חלד ובגורתחיוקיים
ד
ן הוא חייב במצות ספירה ואח"כ כעל גמולות וכו' וקודם ובכן ויושש ה'
עליו שם סטורדימיי

ואסו בשביל ששכח נפטר מן המצוה ודאי אין ביום ההוא וכו' י"ל אך נא לעולם תוערץ ובו*
שמהתו פוטרתו רק שהוא ח"ב רק שהוא מעוות כגיפענ"ד נכון למנהג הזה ולהתנהג כן:
באחד שה"צריךלעשות
שא"ילתקןשאיןבידולקיים המצוהכתיקונהאבל מי'
ש"ל* נשאלתינשואין לבתו ביום ל"ג
מטויב הוא בדבר רקשאין בידו לתקנו ובודאי
יכול להוציא אחריםואינו דומה לבןכרך שכעת בעומראך חששפן תפרוס נדהדהוי סמוך לוסתה
הוא פטור ממש ולא חלעליו החיוב מעולםלכך אם ימתין עד ל"ג בעומר וחליום 45ג בעומר
נראהברור שאםיש אחד שמחכוין לצאת בברכתו ביום א' אם מותר לעשות נשואין בערב שבת
יכול לברך על הספירה רק אם כולם מברכים סמוך לערב והוריתי ריעשה נשואין בע"ש סמוך
בפ"ע אז לא יברך ודב ויש רא" להנ"ל סמה לערב והוא דהרי הרמ"א כתב דמותר להסתפר
דאמרינןביומא דף ס"א ע"בצריך ואין לותקנה ביום  '1לכבוד שבת והנה תספורת ונשואיןדין
הרישזה לא נקרא פסור רקעדיין צריך רקשאין אחד להם כמ"ש האחרוניםעיין בדבריהם
לו תקנה א"כ ה"ה נמי גספירה עדיין זהצריך דמותר לספר מותר להנשא א"כ ה-נ אם מותר
לספר ביום ו' מותר נמי לישא ואין לומר דשם
לספור רק שאין לו תקגה וז-ב ודוק:
טי'שמשם*הטנ"אכס"ת"צנתבשאםתל אמרק הוילכבוד שבתהרי גם זההויצורך מצוהדנשו4י
ש"פ בשבתמהסכיןהסדרוהנה אשה מצוה וגם זה בכלל עונג שבת דעוכת ת"ח

דכי
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אך לטעם המנ"א אסורג"כ בהספד ~כך נראה

כיון דאםימתין עד יוםא' שמאתפרוסנדהוהוי
סופתנדהולהרמב"ם הופתנדה לאמהניואיןראוי
יעשות החופה אז ואף אם לא תפרוס גדהכיון להקל דבלא"ה נראה שאין העולם נוהגין בזה
סמוך לוסתהיש לחוש שמאיבעולותפרוסאז
כדעת המג"א לענין חכם וז"ב בעיני:
ם דקיי ל
דנהדוהיועודהרי כ' הפ-ח דמישלאקייםפ"ומותר ס"של"רר .מה שנסתפק י"סיביי
בירש כר"י ובשבת כר"ש
שישאלגמרי בימי הספירה רק דכתבו האחרונים
ראיןאנונוהגיןכן וא"אכיון דטדינא מותר רק אם חליו"ט בשבת מהדינו וכתב שלא מצאגילוי
דאין המנהג כןכל כה"ג לאשייך מנהגדזה דבר לדיןזה:תשונה.ידעתי נראהדאסור מבעיא
דאינו שכיה שיארעיום ל"ג בא' בשבתויזדמןכן לשיטת הבעה"מ פ-קדביצה דאףהמקילין בשבת
שלאיה" אפשר להמתין עד יום א' כל כה"ג היינו רק במה דלאשייךאיסורוביו"ט רק בשבת
כבקמינןלי'אדינאכיון דלאקיים פ" 1מותר לישא אבל במה דאסור ביו"ט מכח מוקצה אסור גם
בימיהספירהכמו דמותר לספר וכיון דהוי אבלות בשבת ודאי אין מקום לספקו רק נם להסוברים
ישונה וכתבו האחרונים דבכל כה"ג .שומעין להקל להיפוך דבכלענין בשבתשרי מ-מהיינו רק אם
כן נמיראוי להקל בזה ומותר לישא בערב שבת הוי שבת בפ"ע וימס בפ"ע אזכיון דלא נזדמנו
יחדליכא חששאתילזלזולינשבת אגלאםנזדמנו
סמוך לערב כנלפענ"ד נכון:
שבת ויו"ט יחד כיון דביףט אסרו מוקצה ות-כ
סף שלאא .שבגעשבסי'תצ"דסעיףב בהג
וא"אתחנון מתחלתר"חסיון שאול ישאלו למה היוםנמי ירט ומותר ונשיב
ועיין בבש"אהטעםכפנישמידביוםב'התחיל משה להם דהיום שבת א"כ יראו ששבת קיל מירוט
לדברמןהתורהאבלהעולםנוהגיןלקראויוםמיוחס ואתי לזלזולי בשבת לכך בודאי אסור גם בשבת
וכוונתםטחמתשהואביןשניימיםמקודשיםביןר"ח וכעין שכהב המג"א ס" קפ-ד היכא דהוי ספק
וביןימי הגבלה ולזה הדעת נוטהויש סמך לוה דאורייתא ודרבנן ביחד דהוי חשש אתי לזלזלי
שתעניתדףי"חגביוזההואיל ומוטלביןשניימים בדרבנן וה"ה נמי בזה .והנה כדמות ראי לא
שובים עשאוהוכיו"טעצמו א"כ כמו דהתםשלולי מצאתי אך מ"מ קצת הוכחה נראה ממס דאמרינן
זההי מותר בהספד וע"י שהוא כיןשניימים בפ"ק דביצהדף ב'גבי שבת דסתםלו תנא כר"ש
קדושים אסרוהו ועשאוהוג"ככיו"טעצמוכן ה"נ וכו' וקשה למה קמיל התנא בשבת לבד הו"ל
ביוםזהכיוןשהואביןשניימיםשאיןמתעניםואין לאשמעינן רבותאיתיראדאפי' בשבתשחלבויו"ט
אומרים בותחנון עשאוהוכאלוהי'ג"כ מהםלענין מחתכין אתהדלועים וכו' ולסתוםגם בנה כר"ש
שאין אומרים בו תחנוןואין מתענין ולפ"ז נראה מוכח דדוקא בשבתדעלמא מותר כר"שולא בשבת
ויאפשר להספיד בודודאי בשביל זה שהואבין שחל בויו"ט ולהיפוך לא תקשה לן למה סתם לן
שני ימים קדושיםאינוראוישיהי' שקול כמותם התנא ביו"ט כר"י ולא קם"לגיז"ט שחל נשבתזה
ממש כיון דמצד עצמו אין בו שום קדושה א"כ לא קשה ר"ל דוה הוי ק"ו דמה יו"ט דעלמא
הוא טפל רק התם במס' תענית בלא"ה הי' אסור אסור מכ"ש בשבת שחלבויו"טדאסור דלאליחי
נו כמ"ש שם משום יום שלאחריו ושלפניו נמצא לגלגולי בשבת וגםהוי בו ב'קדושות דאסור אבל
דאיןצריך למעלה שהואבין שניימים טובים רק אם הוי מותרביו"ט שחל בשבת הו"ל לאשמעינן
להספד לכך לחד דרגאמעלינן לי' בשביל שהוא דגם בשבת שחל בו יו"ט מותר ומוכח דבזה נמי
ביןשניהםואסוראףבהספדאבלהכאביוםהמיוחס אסור רק בשבת דעימא מותרויובןיותר דהרי
מצד עצמוהי' מותראףבתעניתא"כבשביל שהוא עיקר טעמא מה דאמרינן בש"ס דבשבת לאגזרו
באמצע לא מעלינן ל" לכ' דרגות רק לחדודי מיקצה הוא כדמפורש בש"ס דשבתדחמיר לאאתי
לומר בשביל זה שאין מתענין בו וה"ה כלומר לזלזולי בי' וא"ב אםביו"ט שחל בשבתנמייה"
תחנון דזה אחת הואואיןזה בלא זה אבל להספד מותר אתי לזלזוליבי' יותר לכך ודאי דאסור.
א מעלינן לי' שהרי מוכח שם דהספד מתענית ובזה י"ל מה שהקשו התוס' שם בביצה דף ב'
י
דעכ"פ לחכםראוי להקל דאף שכתב המג"א בהל'
חוה"מ דאין בזה"1דין ת"ח מ"מ כה"ג נראה

יד

"

סלוקין זה מזה לכך נראה להקל ביום זה בהספד ע"ב ד"ה גבי שבת דסתם לן תנא כר"ש שהקשו
דהא
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דהא סתם נטיכר-י דתגא שםמטלטלין נר חדש
אבל לאישן וכף %פי הנ"ל א"ש רמזהאין ראי'
%א נחשב סתמא דדלמאמייריביו"ט שהל בשבת
וקק"ל דזה אסור ור"שעצמומתירודאי גם בזה
דהרי בס"ט דעלמא נמי מתיר ולכך מסתמא זה
אין רא" אבל מה דסתמלהיתר בשבתדעלמא זה
ודאיהוי סתסא מעליא וא"ש ואל תתמה על מ"ש
די"ל דהך סתמא דמטלטלין ג"ח אבל ישן
דמיירי בשבת שחל בויו"ט דכה"ג מצית בפ"ב
דשבת דף כ-דגבי ולא בשמן שרפה דתנא סתם
וסלקי לה ר"ח שם ביו"ט שחל בע"ש עי"ש אף
דתנא סתמאמן בזהדעה"פ סהמא לא נחשב
ו כן ודוק !
כיון ל"י יפרש
בהמה
שא' אם
שי'
מבכרת ביו"ט לנכרי:
"ל
תשעש
".נ~כן הוא לפע"ד דאינו דומה למוכר
המץ בשבת שהביא רו"ח בשם הא"ר דשם כיון
ההמכירההוידידתהואיןהיתר המנירה רק מכח
דחמץ ביא"ה אינו ברשותו ולא בעי מכירה מן
וחוורה רק,מדרבנן לכך מותר הערמה וא"ב מה"צ
דהמכירה גופה רק מדרבנן בזה
גמי בשבת
דמן התורה חינו שלו וגם כל איסור מבירה
בשבתהוי רקדרבנןלכךהויתרידרבנןולכך מהזר
דהוי כמו שבות דשבות אבלבבכירדבעי מכירה
מן"תוראוכברכתכתי בתשו' לה"פ דבמכירהאין
לחוש להערמה דלזמן עכ"פ מקנהו באמת ומכירה
לזמן מהני בנה להפקיע מבכורה דעכ"פ שותף
הוי הנברי ולא גרע מיש לו חלק כל דהו דדי
בזה .אבל בחטץ דלא פהני שותפות הנכרי ובעינן
שיה" כולו שלהנכריויבז
ה לא מהני מכירה לזמן
ובעינןמכירהנמזר'%מכירהגמזרהאינומכויןזהה
רק הערמה ולכךבבכורהדבעינןמכירהמן התורה
אסור בשבת דחף דמותרלקנותביתבא"י התםהזי
מצוה של שהה אבל כאן בבכורה דהוי מצוה
דרבנןימכרו פן יבוא לידי הכשול ומן התורה
ארן כאן מצוה לכך לא דחען דרבנן מקמא דרבנן
בכורה דהוי רק חד דרבנן לא
דוחבימנכןירדהרבבנוןמביי
מקמא דרבנן כנ"ל ברירא דמלהא:
טדשל"ד.שאלתו אודות חנטי שיש בק"ה
שמוכרים קמח בהנות
בל השנה ע"פ מכרו את הקמח של חמויא'
כדינא וגםמסרו את המפתחלא"יומשעה שמערים
את  apnיהאא הא"י יושב בחנות ומתר את

יא
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הקטת כרצונו
המועד ועתה עמד המורה
יהב
ואמרשאסור
יהניח אתהעכי"ם לפתוח החנהז
ם
כל
ביו"טמחמתשהחנותנקראע"שישראלואסורסעפם
מ"ע כמ"ש בהל' שבתסי' רמ"גובעלי החנותים
שאלואותיואמרתי להם להיתר :תשובה ,שה
הורה להיתר ואםכי טעה בסוף מ"שראי' מתה
דאסור להניח חותם על החדראין לו ענין לזח
דבשלמא אם הנכרים רוצים למכור דוקא ביסוס
זה" צריך בעל החנות להניח בו מפתה או חוחם
אז יפה ה" אומר .אך לפי מה שאנימביןאין
נ"מ להנכרי הקונה אם ימכור ביו"ט או לא רק
כ11נת 1לטובת יוחם שיפדה יותר א"כ אם ח"
אומר להם רק דרך רמיזה שאין צריכין לפתוח
ביו"ט נמי הףצייתין א"כ בזהאזיל ל" טעמא
דרו"מ אך הדין נכון דבמדינתנו משלם
הכוזגיםיי"ש ושכרמחזיקיםנכריםומוזגין י"ש
ושכר בבית ישראל וכל גאוניעוים הגיהו כך
וטעם הדבר כיון דאיסור  D~taגופו הוי רק
דרבנן א"כע"י נכרי הוי שבות דשבות בזה אם
עושהדרךהיתר לאחיישינן בשבות דשבאלס-ע
הן אמת דבאבלות ר"ל אוסר אני יעשות דרך
מכירה בפרהסיא וכן נדפס אח"כ בס' חת"מ כן
אך התם דהטכירה הוי עלידי ישראל שיש
שליהוב וא"ב הף רק חד .דרבנןיכך חיישינן
י ב" אבל שבת
למ"ע גםאבלות דקילאתיהזיזות
ת
ו
ח
י
ל
ש
ן
וע"ינכרידהוי שבות דשבותדאי
לנסרי
לאחיישיגןלמ"ע .גם מ"ש דדרךמכירהאיןיחוש
למ"עעיין בסה*ח שליריש הל' שבת בתשובה
כתבתי כן עיי"ש והגה חוץ מזה יאמר גא המורה
ע ולמה לא
דביו"ט דהוירקאיסור שבות חשימ"
חש כל ימזת הפסחהרי חמץ אסור בהנאה והת
מן התורה וראת לחושיותרימ"ע ולמה בחוה"מ
התירולמכור ולא חש למ-עשיאסרו דהנכרי מוסר
חמו של ישראל יו"ט חשש ואםיאמר דבפסח
ידוע המנהג שהכלמסכריןינכרי %יכא מ"עא"כ
הרי זה מועיל גס ליו"ט וכי ח* 1גהשור יותר
ביאסמבחול דבחול נאמרדודאי מכר חקמח שלא
יעבורבב"יובאיסורהנאה ומיו"ט דיש בו איסור
שבית מו"מ ג"כ נחשודשיא מכר ועוברבתמהי
אין זה אלא תימא ואין לומר דבחוה"מ סובריך
שהקמח של פסח חדאדידוע שהוא חמץועוד
מתוכו ניכר שההא חמץ דאם של פסח יסתרסו
ישראל ולמה ע"ינכרי ובאבח מטעם זהיתחזק
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בשבת ויו"ט ע"י נכרי דרך מכירההיינו בכל סףשל"ו .ם'ש בנכח שהביא דגיםימכור
השנה ראין המנהג דרך מכירהגם איסור מו"מ
ביףט דיש מחלקין גין
קיל וחיישינןלזליולי אבל בפסח דאיסור " rbהראשון שקונה דגיםאסורלאילן אבלסי שקנה
חמור בעיני עולם והמנהג הוא שהכל מוכרים מישראל ראשון מותר ביו"טשני כסברת הש"ע
י א"כהויידועכןובודאיליכא חשדא ומותר דמתירלמי שלא הובא בשבילובירטשגי .הנה
ייתר
בשבת ויו"ט של פסח אף אם נאסר כל השנה:
מ"של"ה .שאלתו מה דהתירביו"טאחרון
של פסח שהוצרך בשר
ליחןלאנשיחילוהתיר לשחוט בהמה כמו מסוכנת
י לדינא לש"ס
הנה אין הנדון דומה דשםסייר
וה 4שכית יחזר כשרותמטרפתו ולא חף אסור

רק מכח טרחא דלאצריךבזההתירו מסוכנת מכח
הפסדממוןומכחשיאכלממנוכויתאבלביה"זדשכיה
טרפות כמו כשרות וכמה פעמים הוץ רוב טרפות
לכך אסורישחוטביו"ט שום בהמה אמיש בחשף
שאגת אר" א"כ בזה נם מסוכנת שסור לשחוט
דדימא תהה טרפה.והגה באמתדיןזהימאותה
מפורשבביצהדףכ"אובמעשהדכאה בולשתלעיר
וכף דמשני שם עגל טרפה הוי ומוכח דטרפה
אסור לשחוטיאנשיחילאףדהוי חשש הפסד רב
וש"כ ה"הלדידן בספק טרפהכיע דשכיח בזה"ז
יהיות טרפה ולכאורההוי קשה -ה דמשני
שם השצם עגל טרפההויופריךוהאחזי לכלבים
ומאפריך לתרץ ד0יירי שהי'  pnoטרפה וא"כ
עגכן שיהנו מוכן לאדם והרי אמרינן שם בפ"ק
דף ף דמוכן לאדם לאהוי מוכן לכלבים ומוכח
שם דאףבספקנחשבמוכןלאדםדהריאינויודע
ייהי' טרפה
אם יוולדהיום או לאואםיוולדאוי
ובע"כ אף בספקהוי מוכן לאדם ולא הוי מוכן
לכלבים וא"כנימא בספקטרפההוי וא"כ לכלבים
א ה" רשאי לשחטו דדלמא
לא הוי מוכן ולאדםי
יהי' טרפה וה"מוכח לכאורה דפפק טרפה מותר
לשחוט בשביל הפסד ממון אך באמת לא מכח
קושיא אפשרלהתיראיסור פשוטועייןבהל'יו"ט
סי' תקי"ב ובט*ז שם ולכךלו ה" יףט ראשון
שלא כדין הורה רקכיוןדהוייו"ט אחרט וא"כ
הוי ס"ס דוגמא יה" כשרה ואתויל טרפה שמא
היום חול כדין התיר בשביל הפסד ממוןדהרי
מבוארבסי' תצ"ודלכחולעיןשריביו"טב' וה"ה

יי

זהטעחזגדול דדוקאבהביאדורןלישראלדמכוין
רק לישראלזהאזמותריןלמי שלא חוכאבהביסו
כיון דלא נתקיים מחשבתו שלנכרי אבל בהניא
לעיר למכורכיוןדמביאבשבילכולםנהי דאחד
קנאו ת"ס הנכריותכוין לכולםונתקיים מחששם
וגם הנכרי ם דדרך הקונה שלא לאכול כולם
רק גם למגורולאמבעיאבדגיםדמייקל ראשו
נגד הרמ"א בהכרעתו רק אף גם בשאר דברים.
דאין במינו במחוגרנמיהדיןכן דאםמביא סחט
כיון דמביא בשביל כולם אסורלכולם %א מהני
מה ומכר לאחד:

מדשל"ו .שאלתו "ם מיתי יעשות
גבינות ביעט וכבר

אירע כן בקאה ואטר להם והם הלכו ועשו כן
ועשו ממגולביבותכיהתיריה
ם מלמדאחד.הנה
בנוףהדין אם מוהר לעשות גבינות כבר ראת
בס" תק"י שאסור וש"ס מפורש הוא בשבת דף
קל"ד בטעמו מכח דאפשר לעשות בעיו"ט ותמת
אסהרי דעת המחבר בס 4תצ"ה כדעת רוב
הפוסקים דמלאכה באוכל נפש עצמו מותר אף
דהף אפשר לעשותו מעיו"ט רק הרמ"א הביאיש
מחסירין ולדעת המחברורובהפוסקים למה אוסר

הש"ס לעשות גבינות הרי זה הוי באוכל נפש
עצמוואיךפוסק המחבר כן הריהוא פוסק בסי'
תצ"ה דאוכלנפש מותר אף דאפשר לעשותו בחול.
ואפשר דזה כמנת המנ"א שכתבדעיקר טעמוהוי
דדרך לעשותווימים הרבה כדי ליישבקו,זו אך
דבריו תמוהתדבשיותדף קל"ד הטעם הוא מכת
דאפשר לעשותו מעיו"טוגבינהישינהמעלי דא"כ
למ"ל הך טעמא דטפימעליהרי קצירה ובצירה
דלאמעליטפי ואסרוהו מכח דדרך לעשותולימים
הרבה לכך דברי המגיא צ"ע וכן דברי המחבר
הנ"לתמוהין .ועכ"פלפידבריהש"ס דאסור מכח
דגבינה ישינהמעליהי' אפשר לומר דזההוי רק
מולה שאין בו סכנה ונהי דמבואר שם דמלאכה אם כוונתו לאשל הגבינה בעינא או הוי גבינה
דאורייתא אסורה מ"מבזה דהוי רק מסק דדלמא ישיגה מעלי אבל לעשות מהם לביבות ממולאים
תה" כשרה וגםהוי ס"סלכךיפה הורה להיתר בתוך עיסה לפי החוש נראה דגבינה גת יומא
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ומשליטפיוהיימותריעשותגבעותיצורךלביבות
יאפשראף לאכול כך י"לדלפישנשתנו הטבעים
יאשנורואיםדגבינהבתיומאעדיפאטפימישינה
.ודבר דתלוי בטעמו אם נשתנה הטעםראוילילך
.בתר השתא כיון דאינו דבר שנאסר במנין בטל
ודבר בטל הדין ואפשר רזה כמגת התוס' מ"ש
ושרי לגבן והב"י ס" תק"י תמה עליהם והוא
.נגד הש"ס ולפי הנ"ל "ל כך דהם כתבו לפי
!מניהםדחזינן דבת יומאיותר מעלי פס"ד דש"פ
ופריך מנהרדעא לכך מותר ועכ"פ אינו איסור

_גמור דאר מכווגין לשמחת יו"ט לעשות מהם
בבינותולכךנהי דלכתחלהאיןראוי להתירו ננד
_"מפורש בבי"ס וש"ע מ"מ בדיעבדאיןיאסרו.
ובענין דבר שאסור לעשותו ביו"ט אם מותר
ובדיעבד ישענינים שמפורש שהוא אסור ויש
שמפורש שהואמיתרונ"ל כלל בזה דבשבתכיון
דלא מצינו להיתר בו שום דבר מכה עונג שבת
לכך כ 5דבר שאסור מעיזתו א "8דיעבד אסור
אבל ביו"ט שמצינו כמה דברים שהתירו משום
ושמחת יו"ט א"כ י"ל אף דבר דאסור לעשותו
יכתהלה מ"מבדיעבד מהזר מכח שמחתיו"ט ולפ"ז
.נראה דאדרבא יותר יש להתירו ביו"ט גופו
טלהתירו לימות החול דאם נהנה ממנו ביו-ט
גופו כנגד העברה עשה המצוה ומקיים שמהת
"11טאג
ים הוי איסור קל כיון דעכ"פ מקיים ב"
ושמחתיו"ט אבל אם לא נהנה ממנו ביו"ט להיות
סותר לחול כיון דאינו מקיים שמחתיו"ט וא"כ
עשה איסור גדול לכך בחול אסור עד בכדי
שיעשה שלא יהנה ממלאכת יו"ט ולכך מה"ט
מותר להנות ממנו ביו"ט דאם לא יהי' גהנה
ביו"ט עשה איסור יותר משא"כ אם נהנה ממנו
הוי איסור קל ובזה י"ל מהש"סגבידייסא דר"פ
אכיל דלמא הף במכתשת גדולהוהמג-אהרגיש
בזה בס" תק"ד וכתב דאדס חשוב וכו' ולפמ"ש
איןצורך לאדם חשוב רק הכונהכך לאסרו לגמרי
לא אטרינן דא"כיהי'.איסור יותר דחיחל יו"ט
שלא לצורך אבל אם יאכל ממנו ביו"ט עשה
איסור ויצא הפסדו בשכרו אךזה לאסרולגמרי
אין ראוי אבל אם אחרים אוכלים ממנו א"כ שוב
חללו יו"ט בחנם שוב המונע ממנו מטה
קעביד ושפיר עשה שלא אכל ולכאורה יש רא"
ובחילול יו"טאפי' בדרבנן אסור בדעבד ממשנה
דרישביצה בהשוחט ח"ועוף ביו"ט דבש"איחפור

יא

יא
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בדקרויכסה ובה"א לאישחיט אא"כ ה"לו עפר
מוכן מבעותו ושוין שאם שחט שיחפור בדקר
ויכסה ולטה לא תנא ושוין דאם שחט דהעוף
מותר ויחפור בדקר מוכח דלב"ה העוף אסור אף
דהחפירה בדקר הוי רק דרבנן וגם אם לאיאכל
חילל יורט בשל תורה ואעפל אסור .ורשומי
דברים אני כותב דיש להאריך בזה ולדינא נראה
להקלבדיעבד לאכלו ביו"ט אך אם כוונתו למגדר
מלתא ודאי יפה עשה:
סף
בנדון ביו"ט בשתיית הטאבאק
בדרך זה שעושין ביו"ט
הציגאריןוהיינושמניחין הטאבאקבהנייר בעגול
ומדבקין הנייר ברוק המקר טעמם דאין זה
מלאכהכלל .הנהיע שאמר לו אחד בשמי שאני
התרתי כן זה שקר שלאנשאיתי כלל מעולם ע"ז
אך מ"מ הדבר אמת שמותר ואין זה נופל כלל
בדין דבר שאפשר לעשותו מעיו"ט דזה הוי רק
אם הוי מלאכה קצת אבל זהאינו מלאכה סלל
ואין לודמיון למלאכה לכך מותר לעשותוביורם
אף דאפשר לעשות מכבר:
*כ!י' ,טל'מה כתב הרמ"א בס" תקמחסעיף
א' בהג"ה ומותר ישתוק
בכדור ותמה הטו"ז בשם הרא"ל דאטו ראהלהתיר
דבר כזה מה שהוא שחוק לחנוקת ובאמתאין זה
תימה דגדולהמזומצינוגבי שבתמישישלותערג
משמיעת דברים בטלים וכו' מותר לו לשמועוכן
בהוריםהמתענגיםבקפיצתםמותר בשבתהרידדבר
התלת בעונגתלויבדעת האדם במה הואנהנה כן
ה"נ בזה כיון דבעינן רק צורך קצת אף זה הוי
בכלל צורך וז"פ:
בשפות שהובאו מכפר
ס" ש"מ*
שאלתימחוץ לתחוםביו"ט לשוחטם
ושחטם השוחט ופקפק רו"מ דהשוחט עבר אלפני
עור הנה אין בזה משום לפ"ע כיון דהשליח לא
יאכל רק בני הכפר אבל בשייח נכרי ומסרם
לאחרים והוי לפגידלפני וע"ז לא קפדינן כמ"ש
ביו"ד ס" קנ'א ובאהע"ז ס" ה' גם בלא"ה לא
ןלנזיר ואמ"ה
שייך רקכעיןדאמרינן בש"סכוסיי
לב"ג דהוי גוף הדבר באיסור אגל במה דהדבר
,

של"ח.

הוי היתר במקומו ואח"כיה"נאסרין לא מצינו
בזה לאו דלפני עור ואין לס אלא מה שאסרו
חדל מיהו היי בו צד איסור מכח מסייע ידי
עוברי עברה אבך מטעם הנ"לדלפני דלפני מוכח
ביו"ד

5ף שלכוה
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".1ת  %אדח
האלף
וכיו"ד שם יבאהזע שם דגם מסייע ידי עוברי והיבוש פסקו ג"כ .ובגוף הקושיא תמי' לי על
עברהאיןבו .ומה שהקשה על הפמ"גבדין טלטול המג"א שלא הרגיש דכוונת הש"ס התם כך דקאמר
אםשייך בו דשיל"מ והקשה מפ"ה רביצה מאשה פה דריש לא תסיגנבול רעך כל שיש לונחלה
ששאיה מים ומלח מחברתה .טעה בדמיונו דהתם יש לו גבול וכו' והכונה דה"י קאמר שם דלא
הוי מנח הילכה חוץ לתחום ולא מכח איסור הי'קוברין אלא כשליכין והוי קשהלי'נהידאין
טלטול .ולהסביר טעם הדברי"ל רזה כוונתרש"י מצוה לקבור נפלים מ"מ מה איכפת להו אם ה"
שם במשנה במ"ש דהוי דשיל"מ למחר וגםהיום
יאכלנו כאן ותרתי למ"ל ובחבורי הארכתי ולפ"ז
י"ל דרש"י ז"ל ס"ל דבטלטול לאשייך דשיל*מ
והוי קשה לו מ"ש תחומין מטלטול לכך כתב רש"י
דלתחומין הו"ל יותר מתירין דהו"ל ב' צדדים
למחר מותר וגם היום כאן וכל מה דהוי יותר
היתר לא בטל יותר כמ"ש הר-ן ז"ל כעין זה
בנדרים אבל טלטולאין לו היתר רק למחר לכך
לא נחשב דשיל"מ לענין טלטול ודו"ק כי נכון
ן באהע"זס" ה'
הואבעזה"י.:נשמט מלעיל)ועיי
בהג"ה ובב"ש שם מוכח דאף בשליח הה לפני

דלפני עיי"ש:
5כמי'שמ"א .כתב בשע בס" תקכ
ח' מותר לצאת לדרך
וכף הנה בחידושי כתבתי באריכות בדין אם
ידוע הוא דלא יגמור קבורתו עד הלילה אם
סותר להתחיל בקבורתו כיוס להתעסק בצרכי
קבורתו כדי להקדים קבורתו תיכף לעת ערב
והעליתי לדינא דמותר הואעיי"ש:
סד שמ"ב .שאלתו בקבורת נפלביו"ט .הנה

יסעי

ש אמת שהמג"א מיקל
אך פ"ק המנהג לאסור ואני אוסר תמיד וכן
מצאתי כעתבישויע"ק שפוסק לאסור ומ"ש אח"כ
ראי' מןהמשנהומוציא מת בשבת ועפ"ד התויתם
רמת הוי דרכו להצניע לק"מ דנהי ראין חיוב
יקבור נפל פ"מ הסדר הוי לקברו והוי דרכו
להצניע דעכ"פ אין הדרך להשליכו רק לקברווגם
שלא יטמאבו כהןוהוי דרכו להצניע אבלאינו
חייב והסוה עליובראי' ח .ומה שהקשה המנ"א
ועיקר תמיהתו הוי מנדה דף נ"ז דקאמר שם
דהכותים לא קוברין אלאמשליכין מה דריש כל
שיש לו נחלהישלו גבול ירו' המעיין במנ"א לא

נתב זה להלכה להקל כדרכו בשאר מקומות רק
כתבו דרך קושיא ולא יסמוךע"ז להלכה ולמעשה
כי ידע כל קושיא יש לה תירוץ וכן הא"ר לא
.העתיק דהמג"אחולק ומתיר רק כתב הקשההמג"א
תשמע דלא מיאו לבם לחלוק על הנ"מ והרמ"א
8
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קוברין וכמו דלדידן דליכא טצוה ומ"מ קוברין
לכך קאמר דהם דרשו לא תסיג וכו' ולכך כל
שאין לו נחלה אין לו גבש ואסור לקברו דהם
בכלללאו דלא תסיג אבל אנן לא קיי"לכן רק
דמותר לקבורואיןאיסור בדבר אבליעולםחיוב
לקבור לאשמענווז"בופשוט.ועו"נבישובם
דרך פלפול ויובן באמת טעם ורא" למה אע
חיובלקבורנפלוהוא מוכחבפ'נגמרהדין דתחלה
למד שם קבורה סה"ת ואח-כ קאמר אבעיא לבו
קטרה משום בזיוני או משום כפרה ופשינו שם
מדאקבורצדיקיםומשניאיןצדיקבארץוכו' משמע
הא בנאיההיכי דליכא לאבזיוני ולא כפרה לא
שייך קבורה וא"כ בשלמא בשארקטניםנהי דלא
שייךכפרהראינןבני חטא מ"משייך משוםבזיוני
כפירוש התוס' שםבזיע משפחה כשן דהוי לבם
דוהעליו אבל בנפלדאין לבאביו דוהעליו לא
שייך בויון משפחה וא"כ מ"ט לבסי קבורההע
אמת דק"ל על הש"ס שם דקאמרת.ש מדאקבור
צדיקיםומשני אין צדיק בארץ ולמה לא קאמר
ב"ש מדאקבור קסנים ח"ו דלא שייך בהו שום
חטא ובע"כ משוס בזיוני אך נראה דא"ש כלן
דאסרו הדל לעשות כמה דברים למת מה שמורה
שהם פטורין ממצות מכח לועג לרש וכו' וא"כ
ה"נ בשלמאמצדיקים פריךשפירדאי משוםכפרה
למ"ל קבורה דבזה לא הוילועג לרש דאדרבא
כבוד הוא להם שמוכח דאין בהם חטא אבל
בקטנים אם לאיצטרכו קבורה היינו מכח דאינן
בני מצות א"כ הוי לועג לרש דמראהדאין בהם
שייכות מצות לכךבעי קבורהוא"ש .וא"כתינת
בבר קיימא אבל בנפלדהוי כבשר בעלמא כמ"ש
בפר"אדמינהלאשייךבזה לועג לרש וא"כ טמ"נ
אי משום כפרהאי משוםבזיתי לא שייךבנפל
ורא"ברורהלהג"מ והש"עולפ"זמיושב קו' המג-א
מנדה דה"י וא"שפליני בפ-ט דצ"מ וכמה דוכתא
אם דרשינן טעמא דקרא או לאעיי"ש ובאמת
קשה כיון דיליף הש-ס בסנהדרין תחלה קבורה
מה"ת פה מבעיא אח"כ קבורה משום מאיהרי
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לא ורשיכן טעמא וקרא והב גזה"כומנ"לייתן

בוטעם אךבע"כ הש"סאזיל לדעת ר"ש דדרשינן
שעמא דקרא ולפ"ז א"ש דהתם בנדה ר' יהודה
א ה" קוברין אלא משליכיןולכך
הוא דקאמרדי
עליושפיר קאמר הש"ס דהם דרשוכן כלמישיש
לו נחלהוכו' ואנן לאקיי"לכןכיון דלדידי' לא
דרשינן טעמא דקראוכיוןדחיוב קבורהמןהתורה
מה לי בןקיימא מה לי נפל אבל לדידןכיון
דסתמא דש"סמבעיא אם קבורה משוםבזיוניוכו'
מוכח רס"ל לסתמא דש"ס כר"ש דדרשינן טעמא
דקרא א"כ בנפל שניהטעמים לאשייך ולאבעי
קבורה ודו"ק ומזהיחי סמך להמב"מ מהר שסתרו
אהדדי בפסקיו פעם פסק כר"י ופעם טר"שעיין

פ"נ מהל' טלוה ולוה בלח"מ שם ולפס"ש יה"
טורחמסוגיא דסנהדרין הנ"ל דישענינים דקיי*ל

 %אנח

לף שלמה

יאהרים אבל גוהכיון דשאריבמים מותר
בשלי
ל
ו
לעצמו מאר נפי לאתרים אף דוהאינוראוי
מ"מהואילואימללעי אורחים תףל" ולאשייך
לומרכיוןדלדידי' אסורכיון דשאר דבריםיכש
לבשל גם לעצמוולאבעינן דוקא שדברזהיהי*
גס מתוך שהותר*.
יכול לבשליעצמוגם בזה מהני
לצורך הותרהנטי שלא לצורך ומותר מכח מהוך
גם "ל דבשלמא המתענה ביו"ט לאמהני
הואיי
הף
ואיבעי מחשיל עלה דודאי המתענה ביו"ט
צורך מצוה וא"ב ליכא מצוה לחשוליעלה גם אם
ישאל עליו עשה עברה למפרע שהתענה בירין
וכיון רכן לא הוי מצוה לתשויי עלה לכך לא
מהניהואילואיבעי מתשילכיון דבאמת לא נשאל
והוי רק מכח ואי מקלעילי' אורחים וא"כ הוי
תרי הואיל ותרי הואיל לאאמרינן אבל בזה כיון
דלא עשה עברה במח רעדעתה נזהר במצה וא"כ
אף אםישאלעלנדרולאעשהבזהעברהמהשנזהר

כר"תביון דסתמא דגמרא ס"לכן ועכשו היוצא
טזה דהדין דין אמת כאשר פסק הש"ע והלבוש
ואף המנ"אאינו חולק לדינאוכן המנהנ פהואני עד הנהבזההוי טצוהיתשוליעלהשיה" בידו
טורה כן תמיד ראפ" נקבה איןקובריןביו"ט לבשל לצורך שבתוא"כהיכידהוי מצוה לתשולי
הוי כודאי דלכך נחשב זהדשיי"מאףדאינו בא
וא"ש:
י בשע האיו מיה שמאור ממילא במ"ש האחרונים לכך בזה אינו דומה
*שוביפית
ן פסק ג"כ כןומי שלאהוסר ערלתו הבעלמא דלאאמרינןתריהואילרקהיכי דמצוה
זימ
ומותריבשל טבח
אוסר בכל ענין גם ראיתי במסר נקרא קנין לתשוליאינו דומהלהרי
יי
"א מיש ר"מ תקכ*ז
אנ
ומ
דעתהה
פירא כתב שם פלפול בזה וסיים לאסור ספק הואיל ובפורף
נפ 9אפ" ביףםשני אפ"היכי דלא הף הסרת דעיקר ההיחר מיו"ט לשבת מכח הואיל אבליש
לצרף דעת הב-י דכתב מבת דצרכי שבת נעשה
ערלתו עיי"
ש!
ו
י
ל
ע
שתמהו
ה
מ
ו
ח
"
ר
כ
ו
"
כ
ק
ת
ט
"
ו
י
ב
י
ת
ב
ש
י
בחידושי
'מנהמימייביה פציתי
ס"
שכתב ודל דדוקא בטת גדול דעובר ולכך יש לסמוך על דעת הב"י דצרכי שבת
המלינו בלאוויש בשהייהו בזיון ונראה דכוונתו נעשין ביו"ט ולכך בצירוף הני טעטים נראה
דמותי כה"ג לבשל לשבת:
כך דודאי הנקברביוםהוי לו יותר כבוד מאם
נקבר בלילה ולכך ממר מת"נ דלשהחהו לקברו
מהישל בק"ה מחלוקת במערב
.
ד
"
ע
ש
"
ם
ביו-טראשוןאםיברךברכהאו
עד לסחר הרי עובר בלאו דהמלין המתויהמתין
לקברו גלילה יש בשהייתו בזיון להיות נקבר לא ורו-מדעתושיברךוהביארא"מספקדדבריהם
בלילהלכף עשאוהו כהול והנהמדבריומוכה ג"כ בעי ברכהומן הש"ס ,יסה הורה שיברך אבל לא
דבלול לאשייךבזיוןכדברינולעיל:
צריכיןלטעמאדיך"דבל"הגעיקרעירובי
ית
לו
יי
גל
י
סי'שמ*נ*ע"ד אשרשאיבשמיני פסחשחי הויגרכה רקעל הספקאף במערבבעהןיתםתבבש
בשבת אם סותרין יבשלאיו דבת ב'ימים טובים ואםהוייו"ט ף טברכין
שנזהריןמקניידליך וכדומהכיון דאסור לבשלזה עיו"ט על העירובוהריהוי ספק דדבריהם דלמא
לעצמן וכו /הנה כבר ראה ר"מ דברי המנ"א יוםשניחולובפרטלדידןדבקיאיןבקביעאדירחא
בסי' תקכאז דהמתענהביו"טאסיר לבשל לאחרים א"כודאי הראשוןעיקר ואעפ"כ מברכיןואין ות
ולא מהני הואיל מכח דאסור לבשל לעצמו וכף ענין למשאהז"ל ספק דדבריהם אםבעיברכה או
הסעיד נראה דמותרדדוקא במתענהכיון דאסור לא דשם עיקר הברכה נתקן על הודאי תרומת
יבשללעצתוכללולאשייךב"מתוךלכךאסור לבשל ולכך בדמאייש לספק אםבעי גרכהאו לא א%
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שו"ת על או"ח

בע"ת עיקר הברכה נתקן על הספק בגליות גם
אין דומין כלל הברכות זה לזה דבתרומה ודאי
הוי הברכה להפריש תרומה ולכך אםאינו תרומה
הוי ברכה לבטלה אבל מעירובי תבשילין הוי
הברכה עלערוביתבשיליןוהוי ברכת הודאה א"כ
אף אם אינוחייב עתה לערב עכ"פ הוי הודאה
לזמן שיצטרך לווכעין זה מבואר בטו"זיו"ד סף
א' ס"ק י"ז עיי"שכן ה"נ בזה לכך בודאי גם
על הספק מברכין ואין חילוק בין אם מערבין
בעיו"ט או ביו"ט ראשון וז"ב:
*כ!י' שמ"ה .כתב בש ע סי תקכז סעיף
כ"ג אם נזכר ביו"ט
ראשון שלא עירב אם הוא ביו"ט ראשון של
ר"ה א"י לערב אבל אם הוא ביו"ט של גליות
יכול לערב בתנאי אם היום קודש א"צ לערב
ואם היום  vsnבעירוב זה יה" שרילי לאפויי
ולבשולי וכו' אמנם הצל"ח בחי' חולק על זה
דטורת זה של תנחי למה ולמה לא יערב ויסתמא
כפשוטו הלא אם למחר חול לא עשה מידי
ולא תיקן כלום והביא מזה ראי' דהערוב מהגי
אף ליו"ט של אח"כ וא"ביועיל לו לחג השבועות
ע411ש ולדעת,
דאם יערב סתמא ביום ה'
איכא זילותא ליו"ט והרי מח"ט אין מברכין
בשמיני על הסוכה וכן בעצרת בספירה והכל
מה"ט דהוי זילותא ליו"ט א"כ ה"נ בעלמא אם
מניח העירוב בתנאי מפורש א"כ שמע השומע
שאומר אם היום קודש תא אתי לזלזולי ביו"ט
אבל אם אוסר העירוב סתם א"כ יאמר השומע
שהיום חול והוי זילותא ליו"ט ואתי לזלזולי
ביו"ט א' שיאסרו שהעיקר יו"ט למחרהוא שהרי
מערבין בו היום לכך צריך לפרש בתנאי דלא
ליחי לזלזולי ביו"ט וז"ר:
.דב?"שהנדיןשתיםשנשתתפובקמחא
טף2,מ"ך
דפסחא ואפו ער"פ אחר
חצות מצת מצוה ומחמת שאחדה" דרבכפר שמחוץ
לתחום והלך לערב תחומו ולאחר שחשכה לו בא
לבית האופה אחר בה"ס לחלק את המצות וגערתי
בו וכף .יפה צחקו עליו דמהענין וה לברירה
דנהידאין ברירה עכ"פכיון שחולקין אותםהוי
כקוו זה מזה והחליפו זה בזה נמי עב-פ הוי
כקנה מצות ונמייוצא בהם דעכ"פ עתה הוי שלו
ואסו במצות בעינן שיה" למפרע שלו רקכיון
דבשעת אכילההוישי
ויהנאבו ומה עמןזה
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ומכ"ש למ"ש השג"א

והאחרונים דמהדאין ברירההוי רק על למפרע
אבל על להבא ודאי יש ברירהוהבןזה .גם מה
שחקרכיון דאכילת שבת אףארעיקובע למעשר
יתחייב בסוכה גס ז"א כללדלענין מעשר בהחורה
תלויה מה נחשב לתורה קבע לכך גם אכילת שבת
דהוי מצוה זה קובע למעשר אבלבאכילה בסוכה
בדעת האדם תלוי מה נחשב לו קבע או ארעי
ובאכילת ארעי אף בשבת נחשב לו ארעי
ופטור מסוכה:
סי'שמ"ז ,ע"ר המעשה שהנגיד איצק
גי
מפרעמיסלא בנהביתו בחז
מ
נ"
יה
ו
וביקש מהרב להתיר לו באמרוכי רוצה לגנוב ב'
יהחו ברה"ר ומתיירא פן יוודע הדבר ולא רצה
ובא אחדוהתיר לווגםאחריםשראוהועשוכמותו.
הנה רעעלי המעשה מאד והוא ממשבכלל המבזה
את המועדות גם חטא והחטיא הרבים והנה לא
מבעיאכפי האמתכיוןדבזמנינו לאגבנה רק ע"פ
רשיון שרי המדינה גפרםבעירשהקרייז שם א"כ
הף
בין אם יבנה בחוה"מ או
אחרריהשמהושערדיה
יתירו
כה
ם
ברשיוןשריהקיר"הא"כודאיאח
לא שייך מסירה ומהלי עתה ומה לי אח"כ אך
גם אף אם ה"כן מ"מזה נקרא דבר האבד
מה שה"יכוללגנוב ב' אמות ברה"ר ולא מבעיא
דהוי עוד איסורגמורדהויגוזלהרבים ולא נקרא
דבר האבד מה שהי' יכול לגנוב רק גם אף אם
הי' היתר כיון דעכ"פ הב' אמותאינן שלו רק
שהי' יכול להרויחומניעתהריוח לא נקרא היזק
ודבר האבד שמ"שבסי' תקל"טסעיף ט' דמציאה
אסור בחוה"מ דלא נקרא דבר האבד ול"ד למ"ש
בסעיף י"ג להלוות לעכו"ם בריבית מותר דהתם
דרכו בכךודרך הואליטולריבית בזהביטולדיר"
הה פטידא וכמ"ש המנ"א שם בס"ק ט' 1ועוד
התם המעותמביאלוהריוח לכך נחשב דבר האבד
משא"כ בזה לגנוב ב' אמות ברה"ראין זה דבר
הרגיל להיות גם אין ההיתר מביא את האיסור
רק הואענין במ"ע ודאי אסור ומה גס בוה"ו
שבעתה מקילין העולם בחוה"מ אף בדגר שאיגר
אבד ודאיראוי לאסור להם אף דבר האבד כמ"ש
המנ"א שאם חכם אסר להםאיןלהתירולכך ודאי
רע המעשה מאד והבונה ביתו שלא במשפט אם
ירצה לתקןעוותו ראוי שיתן הרבה צדקה?עניים
אולי בזה יכשרעונוומהיום והקאה 5א ישנעורע
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לדברי הדב להיתר או לאיסור:
צ"ה
על יבר אם
*מי שמ*חי
בחוה"מ שרצה רו"ם
להכריע נגד הוראת הרמ"א יו"ד ס" ת-א מן
המדרש נשא שדרש עה"פ ותטהו לה על הצור
שאמרה הצור תמים פעלו ודרש שם מחתלת
קציר שעורים היינו העומר ומוכח שאומרים
בחה"מ צ"ה הנה ז"א ראי' ונעלם ממנו גמ'
ברכות פ"ט גבי ואומר אל תבושכי זקנה אמך
מהו ואומר וכ"ח בועז מדעתי' דנפש" קעביד
ת"ל אלתבוז וכף וא"כ אם בבועז שופט ישראל
הוי ס"ד לומר שאין ללמוד מכ"ש מאשה דאין
הכמה לאשה אלא בפלךועיין במנ"א סי' רס"ג
על אם הממ"ע גם בלא"ה י"ל דדוקא בפרהסיא
שיאמרו כל העולם אין לומר בחוה"מ אכל
בצינעא והאבל בעצמו י"ל דמותר בחוה"מ וי"ל
היא לא אמרה רק ג' תיבות הללו סוף דבר
אין למלאות לב לדחותאדונינו הרמ"א כי משה
אמת ותורתו אמת:
בפדייוהבן שחל יום
מף
אשר
ל"א בשבת וביום א' הוי
ט"באימתייעשהפדיוןהבןלפי שראה בספר גור
אריי יהודה היו"ד סי' קט"ז שיש לפדותו בלילה
אחר ט"ב :תשובה.לדעתי נראה דלאכספרהנ"ל
רקלעשותו סמוך ללילה ולברךשהחיינוכיעיקר
הדברראיןלברךשהחיינוביןהמצריםהואמחומרת
האחרוניםוהםעצמןכתבודבפדיוןהבןאיןלהחמיץ
המצוה ולא הברכהעי"ש ומה שחשש הספר הנ"ל
יברך שהחיינו
דט"ב הוי כמו
לפרשאב
אבלו"מואין ל
יונה בצבורהיינו
בצבור ומה שרצה ר
הכ
להוציא הצבוראין נראהדאין סברא לחלק לענין
אבלביןלהוציאהצבוראו לא בעלמאלעניןפרהסיא
אם הוי תרמייהו
יש סברא לחלק בזה
באבלוצאיב
יהצבור או לא זה
א
בפרהסיא לחלק בין אם מ
אין סברא לחלק בזה ועוד דבחנוכה נמי אינו
מוציא הצנורדה"י כ"א הוזר ומדליק בביתו רק
דהמצוה הזי והדליק בבהכ"נ בפרסום ג"כ והוי
כמופדיוןהבן דמצותו בעשרה לכתחלה אבלאינו
מוציא בזה הצבור רק הכונההויודאי כמו שהבין
בספר ש"למיהו התםהוי הכונה רק מכח דאפשר
באחר אבל בא"א באחר מותר הוא לברך ותדע
דהרי התםמיירי אף באבל תוך למ"דאותוךיב"ח
דאבל תוך ז' בלא-ה אינו מתפלל בצבור בפרט

ישי יעי

שמ"פ.
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בכהנאבע"כמיירי אחרזיי"ן ומעולם לא שמעש
שבפדיוןהבןתוךל' אותוךיב"ח לאיעשהפדיון
הבן או לא יברך שהחיינו ובע"כ כיון דהמם
המצוה רקעליו לאמשגחיכן במהשמברךשהחיינו
א"כ ה"ה גמי אם הוי תוך שבעה מותר לעשות
פדיון הבן "כ"ש בט"ב כל דהמצוה מוטלת רק
עליו מברךשהחיינואףדהוא אבלובזה א"צ לחלוק

של הג"א והנו"ב סה"ת חאו"ח בסופו דמחלקבין
בצבור או לא רקכוונת הרמ"אכךדבביתו דהמצוה
מוטלת דוקא עליו מותר לו לברך שהחייגו אף
דהוא אבל רק בבהכ"נכיון דאפשר באחרלכךאין
לאבל לברך שהחיינו ולכךבפדיון הבן דהחיוב
דוקאעליו ם כמו בנרחנוכהבביתוולכךיעשוהו
סמוך לערבויברךשהחיינווהסעודהיעשה בלילה
בפרט בשנהזו דהלבעשיריודאידמותרלו לעשות
כן כנלפענ"ד פשוט ונכון:
*שי' *1eWבעה שהמירה דק"ה הורה להסיק
המרחץ בערב ט"ב .לא סב
הורה וזה ארבעים שנה אנכי פה בעזה"י %א
נשמע בשום פעם להסיק המרחץ בשבת חזון
ומב"ש בעש"ק שה" עט"ב וכן בכל העיירים
שהייתי שם לא נשמע כן מעולם ויישר כחם
של אלו שכבו את המרחץישלם ה' שכרםויזכו
לראות בנחמות ירושלים .ולעניןמי ישלם בעד
העצים שהסיק הבלן הנה אלה שכבוודאי פטורין
דהם כדין עשו והמורה שציוה להסיק וכפה
אותו מן הדין גם הוא פטור דוה אינו גרמי
רק גרמא בגזקין ופטור מיהולקיים למען תלך
בדרך טובים מחויב המורה לשלם כעין שאיתא
בש"ס ובחו"ם ס" ע"ד עיי"ש:
טף שכ"א* נדרשתי מהרב ר' ישראל
היילפערןמבאייד בגרון
תעניתט"בשהורוהמורים(בעתהחלירע) ר"ל שלא
להתענותואחדהחמיר להתענות וכעתשלא שמעולו
רוצהלגזור כמהתעניתים לתשובה .הנהיפה הורו
המורים והנה הק' דובנא נשאלתי ע"ז קודם ט"ב
ע"י שטאפעט מיוהד מה יעשו והשבתי בארירת
ע"י פלפול והעליתי שם דבחשש ספק סכנה אם
מותרלאדםלהחמירעלעצמוולהתענותבדאורייתא
כגון ביוהיכ מותר להחמיר על עצמו ולאדם חשוב
ראוי להחמיר על עצמו כמו שהוכחתי שם בראיות
אבל בדרבנן אסור להחמיר על עצמו בחשש ספק
בפרהסיא
סכנה ואדרבאצויתי להת"ח שם
לאכויכדי
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כדי שמהתיראו וכן יעשו ולאיהדירו על עצמן
דהרי ק"ו אם בחלול שבת קימל בש-עסי' שב-ח
דגעשה ע"י גדולי ישראל אף דאינו נוגע להם
רק לאחר מכ"ש בדברדהוי חשש סכנה גםלגדולי
ישראל בעצמןשראוישיעשוגפרהטיאכדילהציל
נפשות ישראל שלא יחמירו עצמן עליהם ויעשו
בפרהסיא גםכתבתי שם דבלשיא שקטה הרעה
לת"דיום רצופיןהוי בכלל ספק סכנה וא"ב אם
באולפנינו למלוךאנומתירין להם לאכול ועכשיו
נאמר להם למה אכלתםוצריכיןתשובה ולא מבעיא
בדרבנן דהוי הותרה לחולה היתר גמור אף
בדאורייתאדקיי'לדאיסוריןדחוין הם אצל החולה
ולא הותרה מ"מאין להצריך אח"כ תשובה דהרי
גדולה מזה כתב בש"ג והובא במנ"א סי' שכ"ד
בסופוראיןלגזורתענית תשובהעל המבבין שלא
יבוא למנוע מלכבות ואםבחייול שבת וחשש
רחוקה חששו ימונע ואין לגזור עליהם תשובה
מכ"ש בשאר דברים וספק נפשותאליםראיןלגזור
עליהם תשובה ולכן חס מלהזכיר לגזור עליהם
תשובה ויערב להם אכילתם יחוסם להם .הן אמת
שפ"ק הוצרכתי להתענות ורובהעיר כלמישנוגע
יראת ה' בלבו התענה ות"ל לא התק לשום בר"
התענית ואדרבאאףעלהמקושיןהחמרתי להתענהן
כדי להוציא מלבן שלהקלים שרצו להקל ות"ל לא
הוזק לשוס בר" לא התענית ולא אחר התענית
אף לחלשים ותהי לפלא בעבה"י ומאד חרהאפי
על מי שלא התענה פה אף שה" מבארדיטשוב
כי לא במקום שיצא משם תלה הדבר רק במקום
שהוא עתה ות"ל כה לחי עד הנה העיר שקטה
י אבלבית ה'אלקינוותהי זאת
ולמה לא נקייםימ
לנו למהסה ומגן אבל בקהלתכם שכבר פשתה
הרעה רח"ל ודאי כדין עשו שלא התענו ואל
תחושו למניניכם לשנה הבאה נזכה שיהפך
לששון ולשמחה ונעלה לציון ברגה:
ב:מי' תקנ"וסעיף א' בתצ"א הטעם
םי' שלנ"ב*
שאין מבדילין וכו' ואם כן
מוכח דמפלג המנחה ולמעלה מודה הרמב"ן אם
קיבל עליו התענית דאסור לאכול וכו'הנה לדעתי
אין זה הכרח דשאני הבדלה דעושה אותו כלילה
דאם הוי יוב לא שייך הבדלה ובע"כ דעושה
אותו כלילה ולכך כיון דבלילה חל עליו האיסור
מדינא בזה השוה כבר הזמן הזה ללילה לכךמהני
הקבלהשי
ו אבל היכש שהוא אינו עושה הזמן
8

לף שלמה

מב 1~5

ילילה רק שמקבל על עצמו האיסור אכייה בזה
אין סבראלחלקבין פלג המנחה או קודם דבשלמא
לענין אםהוי הקבלהבזמן שמשוה את הזמן ללילה
בזהיש סברא לחלקביןקודםפיג המנחהדהויודאי
יום ואין בידו לעשותולילהבין אחר פלג המנחה
דבלא"ההוי לילה לר"י לכך אם מקבל על עצמו
שלייהמהני קבלה שלו לעשותולילה אך אםאינו
עושהולילה רק הקבלההויכגוףהאיסור בזהכיון
דאףלר"יאינו נאסר בכל האיסוריןהשייכיןליום
המחרת עד בה"ש ולכך אם קבלו קודם מה לי
פלג המנחה מה לי קודם ואם מקודם לאהוי
קבלה אף מפלג המנחה לאהוי קבלה.ועוד בשלמא
הבדיה הוי מעשה רב שהרי אם לאיועיל עשה
ברכה למפרע לבטלה ולכך כל כה"ג הוי מעשה
אלימתא ומהני לעשותולייה וכיון דעשאו לילה
אין קבלה לחצאין משא"כ בקבלה בעלמא דלא
עשה בזה שום איסור אם לא יועיל קביה שלו
י"ל שפיר דאף מפלג המנחה לא הוי קבלה שלו
כלום .והנה על נוף דברי הרמב"ן ק"ל דמונה
שם דאיןבין יוה"כ לט"ב אלא שזה ספקו אסור
תה ספקו סותר ומ"ט לא מנה גמי דביוה"כ אט
קיבל עליו מבעו"י אסור ובט"ב אם קיבל עליו
נמי מותר ומ"ט לא קאמר שם גם נ"מ זו:
בס" re~nב ס"ק
סי'
יל"
ט"
הז
ו
יותו כיון דלפוסקים
שלא לומר עננו ו
'כו' דבריו תמוהין וסתרו דברי
עצמו שכתב בסי ק"ת שאין מאורע שארהימים
הפסק בתפלה א"כ ה"נ מ"ש עננו י"לדהוי תפלה
על שאר הימים שמתענין בהם להיות נענין או
וא"ב הוי מזכיר מאורע שאר הימים ולמה יחשב
הפסק ואינו דומה למ"ש הטור בקבלת התענית
דהרי זה כבר כתב הוא עצמו בס"ק ז' דזה שאני
שאינו אומר בלשון תפלה רק בלשון נדר אבלעננו
שאוסרבישון תפלהאינו הפסק וסותר הסו"זדברי
עצמו לסי' ק"ח ולס"ק ז' גם י-ל דהתם כיון
דמזכיר הריני בתענית ימחר ומזכיר יום ההוא
ולכך הוו הפסק אבל הכא שאומר עננו ביום צום
תעניתנו וי"ל דקאי על שאר הימים שמתענין
ומתפילין עתה עליהם ודאי חמה לשואל אדם
צרכיו בשומע תפלה ולא הוי הפסק ובו ,ודליק
ן במנ"א ס"ק ב' מ"ש דאם אכלאינו מתפלל
ועיי
עננו הנה כתב זה למותר דכבר נשמע זה מהרמ"א
בסעיף ב' יכתב חתןיתפיש עננו קודם שיכנס
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יחופהואויוכל לואזות מכוס של ברכהכי אז 5א
יוכל להתפלל אח"כ א"כ מפורש דלאחר שטעם
מידי א"י להתפלל עננו:
כדץשנ"ר .מה שהעיר על הטו"ז בסי ~קפ"א
שכתב דהש"ץ ילבוש טלית
שאולה ופטור לכ"ע מברכה ואיך כתב דפטור
לכ"ע הרי בסי' י"ד הביא דעות בזה .הנה יפה
אמר רו"מ דבהל' ר"המיירי רק לומר סליחות
דבזחלכ"ע א"צ לברךובס"י"ד מ"ש הטו"זנימי
הסייחות היינו שלובשין גם להתפלל בו בזה ס"ל
קצת דצריך לברך .ועוד יש לחלק דבהל' ר"ה
דטדבר רק בש-ץ דבזה כיון דאינומכוין לעצמו
לוטר סליחות בטלית ועושה כן רק מפגי כבוד
הצבור לכך לכ"ע א"צ לברך דהמשאילאינומכוין
כלל להקנות לוכיוןדהוי רק לכבוד הצבור אבל
בס"י"דמיירי ביהירים הלובשים בטלית לעצמן
בזה כיוןדמכוין לומרסליהות בטלית א"כ כוונתו
לקיים מצותציצית והלגם דעת המשאיל להקנות
לשם מצוה לכךיש דעות לברךעיי"שבעזה"י:
מה שאחז"ל בברכות כל הקורא
דבקה שהעיר
ק"ש בלא תפילין כאלו הקריב עולה בלי
נסכים הקשה הרי בעולה אמרינן במנחות שיכול
להקריב עולה היום ונסכין למחר וב"כ למה לא
אם יקרא ק"ש ואח"כ יניח תפילין .זה
לקיט דשאני ושאני נסכים אלו ענין בפ"עואין
עליו חיוב להביא נסכים רק כשהקריב עולה אז
כל זמן שהוא מביא נסכים שייכין לעולה אבל
תפיליןהוי חוב כל היום רק עתה בטלוהו דאין
בידינו לשמרם כראוי אבל מן התורההוי חוב כל
היום אז כל שעה שלובשי"ל בשביל חובת שעתא
הואואיןראי'דשייכא לק"ש שלפניו לכך לאמהני
לתשלומין דק"שוהוי קורא ק"ש בליתפילין כלל
וא"ש ודוק:
טהלחנ"ה.שאלה מק'יישא שהסבהי'תיקע
על הברכות והסדרים הי'
תוקע איש אחר וזה ב' שנים שהי' הרש זקן
ונחלש באמצע התקיעות וצינה יהתוקע בסדרים
שיתקע גם הוא אז ואח"כ בשנה העברה תקע
הרב התקיעות דמיושב כדרכו והתוקע בסדרים
תקע כדרכו וכעת נפטר הרב ורוצים העולם
שהתוקע בסדרים יתקע גם בברכה רק שהרב
החיש אינו חפץ בו מכח שהות מתנגדעליו וכל
העולם חפציםבו.וגם שחל אםיתקע אחר בתקיפות

יו

עי

יועיי
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אם יוצאין העולם בתקיעתו:תטיבה .הנה מה
שרצה להביאראי' מיומאדףי"ג במה דקאמר שם
דמודה ר"י דאה מת ראשוןדהשגי חוזרלעבודתו.
אין רא" מזת דשם גם לר' יוסישניאינו ראוי
לכהן הדיוט ג"כ מכחמעלין בקודש א"כ בזה עשו
לו רעה בסה ששימשפ"אלפניםדבתחלההויראוי
י
לשמש כעלכל"פוכביוכןחןדקהלדקילווט ולהויהלכעךובדעלויכהעםתלאתי
עובד
קן
לחזור להיות כה"ג אבל כאן לא קלקלו במה
שתקע פ"א בברכות ולכךי"ל דאיה חוזר לראשונה
וראי' מלשוןהתיס' שם שכתגו דנ"מ לענין פרנס
דהראשון חוזר לשררותו וגם נוהגין כבוד קצת
בהשגי ולא כתבו דאם מת הראשון השני חוזר
לשררותו בע"כ דבזה אין הדין כן והגה מה
שהתוס'תמוהיןדהרי מה שהראשוןחוז
דהלכהר כלרש'ררותי
גם לר"מ הוי כן ומה ענין זה
יוסי
וראיתי דהמהרש"א הרגיש בזה וכתב דים ליישב
ונראה כוונתו והנה לר"מאיןראי' מכה"ג לפרנס
די"ל בשלמא כה"ג אי אפשר למנותו לזמן רק אם
נעשה כה"ג הואקיים לעולםואיןמינוי זה לזמן
לכך ה"נ כיון דהשני נעשה כה"ג פ"א אין לו
הפסק אבל בפרנס כיון דוה אפור להיות לזמן
י"ל דלויהא דנעשהלזמן ונסתלק לכךאין נוהגין
בו כגור כלל אח"כ אבל לר' יוסי כיון דקאמר

יו

דהשני אין לו דין כה"ג ונם מה דאין לו דין
כהן הדיוט הוי מכחמעיין בקודש א"כ זה שייך
גם בפרנס לכךאף דהראשון חוזר לעבודתו מ.מ
גם השני נוהגין בו קצת כבודוזה עיקר כוונהם
דמר יוסי נשמע דגם בפרנס נוהגין בו קצת

כבוד לשני וא"ש והנה מ"מנהי דמיומאאין ראי'
מ"מ נראה ראי' מש"ס סנהדרין והרמב"ם הל'
סנהדרין פ"א הלכה ח' דאםצריכין להמנות אחד
בסנהדרין נוטלין האמצעים לראשונים ומאחרונים
לאמצעים ומן הקהלניטלים אחד לאחרונים ימוכח
דאיןראויליטו? כהקהללהראשוניםרקלהסנהדרין
הוי משפט הקדימה לעלות בראש כן ה"נ בזה אם
צריכין לתוקע או התוקע בסדרים לו הקדיטה
לתקוע על סדר הברכה ואיש אחר מחדש יקחו
להסדרים ולשניהםאין להתוקע זכותכיון דהדרך
לחיקוישנים רק לו משפט הקדימה להיית הוא
עולה להקוע בברכה ואחר יבחרו לסדרים ובפרט
אם מרוצה להקהל ואף דהרב אומר שאינו
רוצה לצאת בתקיעתו אין לחוש לו רק שהתוקע
יכוין

האלף

שעת על או'ח

שטין להוציאו ואם אחר יתקע בחזקה בלי רצון
הקהלאיןיוצאין בתקיעתוכדין המהפלל בהזקה
כנלפענ"ד גגון לדינא:

סףשמי.

שאלתו

ע"י"תיקע אם יחיד
ול למהות .הנה
יכ

יבואר בטו"ז ומנ"אדעכשיוא"ילמחותדהוי הכל
אחר רובפורעי המסוכןהסכים הטו"ז וכן הפמ"ג
בשם הלבוש אךי"ל דהמנהגהוי רק בש"ץ ורב
י חובתן אבל בשופר
דאעמוציאין את הרביםיד
שמוציא הרבים איךיוציאנו בע"כ וספק בתקנה
אס הוי התקנה גם על זה אוקמוהואדינא וי"ל
דיחיד יכוללמתות ולוטרדכיוןדכבריש לוהזקה
לתקוע זה לא נחשב כקבלוהו כבר דבל שנההוי
29ין בפ"ע דאינו דומה לש"ז דש"ץהוי מעשיו
תמיד להתפלליוםולילה לכךכיוןדאין לו הפסק
הוי כקבלוהו כבר אבלבתקיעותדמפסיק כל השגה
זה נחשב כל שנה כקבלה הדשה סמך לזה מ"ש
בי"ד דביצה דלאספסקאלילותמימיםכולהו כהד
יומא דמי לולב דמפסקילילות מימים כל חדהוי
יומא בפ.עכן י"ל בזה ואף אם דומה לאם כבר
למלוהו מ"מ התםסיירי באם אין בו חסרון רק
דגעשה שונאו דאזכיון דמדינא כשר לכך נהי
דמתחלהיכול למחות גםבזה מ"מ אםכבר קבלוהו
א"י למחות אבל אם טוען בשביל איזה קלקול
מעשיו שנתחדשבש"ץ אונודעעתה אםרואיןבגי
העיר שיש בו טמשודאייכולהיחיד למחות אף
שקבלוווו תחלה דש"זדומה לשתלא טבחא ואומנא
דלאבעי התראהומסלקיגן להובלי התראה וא"ב
אף אם הצבוראיןמוחין בו מ"מהוי זה כתחלת
קבלהויכול למחות אף היחיד אך זה כגון אם
אין הדבר נחוץ לש"ץזהאו שיש ב'אנשים אשר
אפשר לקבלם ושוין הם להצבור זה כמו זה אז
נהי דהצבור רוצים בזה יכול היחיד ימחות עד
ושימתינו שיבא ש"ץ המרוצה לכולם או לקבל
השני השוה לכולם אך אם דבר נחוץ לש"ע מיד
וליכא אחר רק זה או אף שיש אחר רק שאין
הצבור רוצים בו רק בזה והיחיד אומר להיפוך
ודאיאין היחידמכריע הצבור לזמר שמה שהם
רוציםוהיחידאינו רוצה לא יקבלו והשנישהיחיד
רוצה והצבוראיןרוציםיקבלו בע"כ זהודאיאינו
~הדרדינאכיון דהדברנחוץילכו אחר הרוב ולכך
ה"נ אם יש תוקע אחר והצבור ניחא להו גם בו
רק שרוצים גם גהראשון בזההיחיד יכול למחות

לףעצלותה מדזוז

ויקגלו השני אם יש ליחיד טעם הגון הנראח
שהראשון קלקל  1wPnשתר מבראשונה אבל אם
אין הצבור חצים בטשני רק דוקא בהראשון אז
אין היחיד יכול למחות ויתקע הראשון והיחיד
יכוין לצקת בתקיעתו וכמו דהש"ץ צריך הכוין
להוציא שונאו כןיכוין התוקע להוציא הטוחת
והמוחה יכוון לצאת בתקיעתו:
ע*ך אשר שאל על מה שראה
'40לבנ"י*
בתיקוני תשובה יהרמ"ע
מפאנו נדפס סוף קיצור ר"חדמי שהרשיע הרבה
בלי מספר תיקתי תשובה ליטהר מיד שיתענה
שלשה הפסקות שלג'ימיט ושאל רו"מ מה הכונה
של ג' ימים אם הכשה לילה הום קרא הפסקה
וכל הג' הפסקות בכלל הוי ג' ימים או לכל
הפסקה והפסקה בעינן ג'ימים והוי ס"ה ט'
ימים .הנה בזה אין ספק בדבר דלכל הפסקה
בעינןג"י וכןמורה פשט לשונו שכתבנ' הפסקות
שלשהימיםמשמע דכלהפסקהיה" ג' יפים
וכן נראה סמך לזה ממ"ש הרמ"א בס" תקס"ח

שי

דג'ימים רצופים עולים לארבעים יום ומצינו
במשה רבנו בעון העגל ה" נ' פעמים ארבעים
ואזהיועובדי ע"ז ושקולהע"זככופר בכל התורה

וכן נשברו אז הלוחא ונתבטל כל התורה וכמ"ש
חז"ל בפיט דשבת שלטד סשה ק"ו כל התורה
וישראל וכף ואעפ"כ חזיגן דהועיל להם ג"פ
ארבעים לכפרבעדםכן נמי לכל חוטא די בג"ח
ארבעים רצופיןוכיוןדג"י הפסקות נחשב כמ"מ
י בג' הפסקות של"3י אךעכ"פ ג'
יום ממילאד
הפסקות שכל הפסקה הויג"י נםסמך לזה במ"ש
במדרש דבער"ה מוהלין שליש ובעשי"ת שליש
וביוה"כשלישובארנוכחידושנו דהעוןעימ
ונחלק
לג' חלקים תחלה נעשה זדונות כשגגות ואח"ם
נמחל גם השוגג הרי ב' הלקים ואח"כ נהפך
לזכיות הרי חלק ג' ולכך בכל הלקצריך הסד
וכך הפסקה של ג"י עולה כמנין חסד כמ"ש
המנ"א שם ולכך הוי רמז לג' הפסקות הללו.
ועיין בתשובה שאה"ז:
שי'שכיזע,דנרוו ששאל אם לימוד התורה
מכפר או לא שראה ש"מ
בספר ר"ח גפי"ז משער הקדושה שלימוד התורה
אינו מכפר רקמגיןמןהיסויין .הנה אםכי דברי
ר"ח כולם קדושים מלא יראת ה' מ"מ הכביד
הדבריותרמדאי כי לדעתי ודאי דד"ת מכפרין

יא

128

יא

האלף

לף ללמה
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שתורתו אומנתווכ
אםןמברנגויב"שקההאלי'שימוקה"'כמיקי
לכןדעתי נוטה

מבעיאאם לומד בסדרקדשיםדזה~וימאמרם
בפסוק זאת התורה לעולה וכו' אף גם אם
שלשהימאשפאי
ימד שארענינים נראה שמכפר וכמשאחדלבפסוק לשיין תשובה הקודמת) שגם אלו ט
זל"
הפסקות
ו
ובכל מקום מוקטר ומוגש לשמי ומנחה טהורה יה" קשה יקל לנפשויותר ויכוין לשם שמיש
איזה מנחה טהורה שהיא בכל מקום הה אומר להיות לו כח ללמוד תורהויכויןשלימוד
 .יכפר
זה ת"ח שיושב ועוסק בתורהכאלו הקריב מנחה לווה' הטוב יכפר בעד האיש ההוא מטימאשפאל
ולא אמרו בפ' מנחה רק בתורה משמע כל תורה וגם בעדי ובעד כל קהל ישראל כמשאחז"ליחיד
מהני לכפר ואמרו עוד חש בראשו יעסוקבתורה ועשה תשונה מוחלי לו
העולם כולו:
כ
מהן ול
דהקשה
ירי"מ על המנ"א
חש במעיו יעסוק בתורה
דלאולממשדיודמהקקרבא"הדדרעפבאיודת *מף שנש*
שכתב לומרכפרהלחטאים
תה" לשרך והנה כיון
דינא בלאדינאובודאיהויע"יעון א"כ מהיועיל מלשון התפלה סלח לנו אבינו כי חטאנו .הנה
לו עסק התורה אם לא תיקן עונו והרי אחז"ל מה לו להקשות מנוסח התפלה בנוסחהפיוט
י
דאיןיסורין בלא עוןואף למ"ד דישיסוריןבלא בר"ה ויוה"כ ימצא הרבה סתירות לזה טפ
עון עכ"פ למה לאפריך הש"ס בפ"ה דשבת מהך הו"ל להקשות מן התורה שכתוב בם' שלח ונסלתן
קרא דרפאות תה" לשרך וכו' דמוכח מזהדיש לכל עדת בני ישראל ובו,כי לכל העם בשגגה
יסורין בלי עון דאל"כ מה מהני לו עסק
ראתהתורה הרי נאמר על השוגג ונסלח ובפ' שופטים גבי
דאף עגלה ערופה דמיירי ממניד אמר כפר לעמך
אם לא תיקן עות ובע"כ דמזהאין
ן כפרה א"כ טוכס
אםהוי עיי עון מהני  19עסק התורה וממ"נ ישראל אשר פדית זכר ישו
אם עשה תשובה למ"ל התורה ובלא תשובה מה דלאו דוקא הוא רק כוונת המג"א כיון שסוף
תהני עסק התורה ובע"כ מוכח דהתורה מכפר סוף מזכיר שלשתן ראוי לומר כ 9אחד לכענ
עון והרי אע רפואות הגוף גלי רפואת הנפש ששייך יותר אבל היכא דאינומיכיר שלשתן
יתכן לומר כל אחד על שלשתןוז.פ:
תחלה דתחלה בא בנפש וממנומתנוצץ לגוף ולכך
בכל תפלה אנו מקדימין רפואת הגמש ורפואת שי' ש"ם* מה ששאל עמ"ש הא"ר ופמ"ג
ן או משקה
הגוף וא*כ מוכח דהתורההוי רפואת הנפש ומוכח
דאין ליקחיי
דבורה מכפרתעוןואין לומר דהתםבשוגגדהרי בפיולצורךמציצה למהלאכתבוכן בשארתעניתים.
אמרינן דאין יסורין בליעון ועוןהיינו מזיד הנה ז"פ דגיוה"כ הוי איסור תורה וא"ש נמי
ועוד מדלא אמרונעסוק בפ' קרבנות ואמרויעסוק אסור מן התורה לכך חיישינן שמא יבלע טעה
בתורה משמע כל לימוד התורה אף שאינו מפ' לתוך גרונו אבל בשארתעניתיםדהוי דרבנן לא
הקרבנות .ומה דמשמע בפ"ג דסוטה דהתורה רק חיישיגןבמקום מצוהגם בלא"ה יוה"כדהוי בכרום
מנינה על הפורעניות לסי שעה ואינו מכפר שם העמידו דבריהם במקום מצוה משא"כ בשאר
תיירי דומיא דסזטהשמתחייבתעונש בידי אדם תעניתיםי
א העמידו דבריהם במקום מצוה:
ומיחה ת"ד בעוה"ז בזה לא מהני תורה לכפר דבקה שהקשה לשיטת הרא"ם דצ"ל דאכילה בלשון
תורה הוי בכ"ש רק דהלמ"מ הוי בכזית
לגמרי כמו דתשובה לא מהגי בזה ועוד דהתם
מייפי שאינו לומד ע-מ לכפר דלא עדיף מקרבן למה לא מנה בסוטה בין הדברים דהלכה עוקרת
ויסורין שאחדל בס"ק דברנות דמה אשם לדעת המקרא .הנה לק"מ דודאי לר"י דס"ל ח"ש אסור
אףיסורים לדעת וה"ה נמי תורה אם לומד לשם מן התורה אין הלכה עוקרת המקרא דאטוכתיב
כפרה ודאי מכפר אם עכ"פ עזב דרכו הרעה מלקות בתורה הרי בתורה כתיב רק האיסור לא
והחם בסוטהמיירי דלא עזב דרכו הרעה ואיך תאכל וזה באמת אסור בכ"ש רק הלמ"מ הוי
יכפר הרי הוי כסובל ושרץ בידו או אף דעזב דמלקות רקבכוית וזה אינו מפורש בתורה ולר"ל
דרכו הרעה רק שאינומכויןכדי לכפר אזאינו דס"ל ח"ש מותר מן התורה כבר כתבתי בספר
מכפר מיהו מגין לפי שעה אבל אם עוב דרכו החייםדלדידי'ודאילשוןאכילההויבכזיתומטעמא
הרעה ומתחרט ולומדכדי לכפרוודאי מכפרועיין דרו"מ כתבתי שם דודאי לא יתיר ההלכה מ"ש
במנ"א ס" תקע"א בשם השל"ה להקל בח"ח בתורהלהיפוך והרא"ם לא קאמר רקלר"י לדידי'

בזהר

יו

יבי

י.ל

האלף

"ר"ת על או"ח

י"ל דלשון אכילההוי בכ"ש וכתבנו דבאמת בזה
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חלקו ית' לא מהני מהילת האדם וצריך ת שובה
ויוסף יוכיח כמובן ורפ ואמת:
ששאל באחד שהוציא שיר על הסופר
שאנס בתולה אחת וה" שקר והוא גרם
לו הטסדגדול .הנה בודאי מדינאאין לולחייבך
כי הוא גרסאבגוקיןוגרע מגרסאדהוי רקמניעת
הריוח ומייודע אםהי' נותנים לו להרויח אולו4
לכךמדינא פטור רקמן השמיםיהי' נענש עבור
עדותו נשקרוגם באמת אחז"לעל זהסוג" חטא
וזיגוד מנגיד הובא ברמ"א חה"מ ס" כ"ח:
ץ ששאל בדין גר שמכר עזה-ב שלו ורמ"ד
דב,ד
הפר"ד .אין לס עסק בנסתרות ועשש
יתן
דרושבעימא ומהם לדיגישמיםלפניו גלוי
הכל ועמו הצדק והמשפט:

רק ד
בכ"שמזהובלפמשדינטוותלכלא"שהתכוירוהן דימה

סבל חלב היינו
דכווגת אכילה הוי

דנאמר סתם לשון אכילהנהי דלפי האמת משמע
כך אוכך אין נחשב זה עוקרת המקרא:
בהם ת
י
נדפרימיד
שי'שש"א .ע"ר צבעיד
י .בנה
י"כ קודם כלשנ
וה
אל יצטערכיעצבותי'יסתייע לו לכפרה ובודאי
ה"לו כפרה ובאמתאיןזהנפילה כיון רצד אחד
נשארבידו ואףכיאין ראי' לדבר זכר לדברהוי
סמה דאמרינן בסוף עירובין באגדו גידוומוכח
דבאגדובידו לא נחשב הנחהעג"ק וה"ה בזה ואם
ח"ו נופל לארץ ממש המנהג להתענות כל הקהל
שהי' שם יום אחד ולזה לשופרי דמלתא יקבלו
על עצמן לקבוע איזה תענית יום אחד עבור
ויותר אל יתייראו:
מעשה
 .הנ"י
שאלתו בתזיז שהדב הכשיר
מהשמ"ב
איזה שאלהוחכם אחד
אמר שהוא טרפה והוכרח החכם לקבל נזיפה
ולפייס הרב ואח"כ שאלו לכמה חכמים ואמרו
שהוא טרפה :תשובה .ודאי דצריך הרביפייס
החכם בכלמיני פיוס המגואר בהל'יוה"ככי לא
מבריא עתה שנתבררע"פחכמיםדהדיןעם החכם
המטריף דהדין הואלפייסו רק גם אם לאהי'
מבורר כן מפיחכמים וגם אף אם החכמים היו
אומרים שהוא כשר מ"מ שלא כדין קיבל ההסם
נזיפהכי דוקא אםנוגע בכבוד הרבבמילידעלמא
חייב נדף אבל בנה דלא הזוהו רק אמר שהוא
טרפהודאיאין זהבזיוןומצינוגדולה מזוגהו"מ
ס" ט'בתלמידשיושבלפניהרבורואהמהרברוצה
לחייב העגי והתלמיד רואה להיפוךדמחויב לומר
%א לשתוק שנאמר מדבר שקר תרחק וא"ב הוי
ק"ו מה התם בדיני מממותהויכן מכ"ש במלתא
דאיסורא ובפרט אםהתימיר רואה לחומרא דהוי
לאפרושי מאיסורא לפי דעתו שמחויב לומר כן
לכך שלאכדין הוכרח לקבלנזיפהומחויבלפייסו
בכל מיני פיוס ושלום עלדייני ישראל:
שי' '012נ* מה שנסתפק אם מהני מחילה
של האדם כגת בגרב נפש
ומכרו .הנה זה פשיטא דבפברות כאלו הוי בו
חרתי אחד מה שחטא לחברו והשנית מה שחטא
לו ית' וננד חטא לחברו מהני מחילה אבלננד

ם"שם'ד .שא' מי שריצהיספד"סוכה
כעין מחצלת ונעשה לסיכוך
רק שרוצה לצבוע עודבמיני צבעויופיוהידור
אם מותר לעשות בןאו אתשר דהצבעהוישינוי
יאין בזה
ואינופסולתגורןבשויינקבה:נוופץושויבשה.ידעת
בשנס אם
חשש כללכי
~mt1D
שינויאינו
שינוי קונה או לאויש תנאים דס*ל ד
קונה ולזה נראה דאף להסוברים דשי1י
י
טל
וז
קג
היינובדברדהוי איסורו מבחוץ כגקלענין
דהדבר הלויבבעלים ולא באיסורגופואו באתע
דדרשינן הם %ח שיטתהם דהוי נמי איסורו מצד

עי

ד"א ולא מגופו וכן בנעבד במס' ע"ז וגם שם
מבעיא ל" אםיששינ בנעבד או לא וא"א אף
וידאינו איסורו גופו אבל.
את"ל דיששינוי היינו
היכאדהדברבגופוודאיאיןשינוימועיללהשתנות
הגוףוימעט בפלוגתאעדיףועיין בהרא"ש הובא
בהג"א ס" רט*ז ס"ט גבינביה שנשתנהידבש
דהרא"ש אוסר ומוכח דלא מהני שינוי ואף לר'
יונה התם שאני דהויבאיסור אחר גרם לו מה
שנתנבלה גם התם האיסור בחיות תליא מלתא
וזהאינושייך בדבשוכעין שכתבוהפוסקיםחילוק
זה בולד טרפה דכשר אבל בפסולת גורן ויקב.
דהוי דבר התלוי בגופו ולאו שמא גרם רק כל
מה דהוי פסולת גורן ויקב מותר לכסות בו לא
מהני בושינוי לומרדהוי שינוי האףויצא מכלל
דזה לא
פסולתגורןויקב ובפרטע"יצביעהדי"י
הוישינוי גמור כיון דהוי רק חבש בעלמאהתרי
ן בב"ק
אפשר לומר דחוותא לאו מלתא הואעיי
לקיאוישליישב בזה קו' חוס' ע"ז ל"ז שהקאש

דרסי
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חשש ופקפוקא:
זי*י אדר-יועיין בש"ך חו"מ ש" 1שהביאם
לק"מ די"לדוקא בצבעס"ס"ללר"ישינוי טףשס"ה .שאלה מההב מהרץ שמעיקינו
ולממ"ש
העשוי'
אינוקונה דצבעאינושינוי ממשדי-ל חזותא לאו
מיתא הוא והרי אפי' גבי מקוה דנפסלבשינוי
מראה מ"ממי הצבעאינו פוסל ולא בחשבשינוי
ועיין בב"י ס" רמ" 1בשם הר"ש דכתב הטעם
דצבע לית ב" משפאעיי"שהרי דצבע לא נקרא
שיטיוי"ל דוקא בזה לא הוי שינוי לר"י ועכ"פ
כאן בסכך לא הוישינוי הן אמת דבמקוה פוסל
שינוי יראה אך לא כל השינוי פוסל דהרימי
צבע אינו פוסל ובמעיין לא נפסל שינוי מראה
ובע"כשינוי המראהאינו משנה הגוףלגמרי ובע"כ
גזה"כ הוא גם אף אם התם פוסל שינוי מראה
י"ל התם בתואר גופו תליא מלתא דבעינן מים
ןואינומים אבל
וכל דנשתנה מראי' ההכיי
בסכך אין הדבר בגופו רק בפסולת גורן הקב
לכך נראהברורדאיןשינוי פוסל בזה ואפשר רזה
החילוק ביןמים
והראב"ד נדחק בזהעיין
בב"י .ולפי הנ"ל י"ל כך מעיןאינו נקרא ע"ש
עצמו רק ע"ש מקומוולכךיהי' מהשיהי'מעיין
הוא אבל שאר מים הוי שם עצמו גרם להם לכך
פוסלשינוי מראהמיהו חשש אחר ה"די"ל דהצבע
הויכסכך פסולוהוי 3ב'סככיםכיוןדהצבע מפסיק
בין הסכך כשר לבין היושב והוי כפורס עליו
סדין אם גימא דהזותא מלתא היא .מיהושבתי
וראיתי שוהאינודבפירססדין גופהינאותה כשר
א"כ מכ"ש כאן דהוי לנאותה דאין בזה חשש
סכך פסול ושינוי לא הוי לכך מותרת היאבלי

ייין

ימעין

כמין

בנדון הסוכה
שליבותשתי וערבואיןבין זה לזהג"ש אם כשר
לסכךאוחיתןהסכך גבה.הנהבגיףהדין שלסוכה
כזו פ"ק יש הרבה כמותו וכך אני מורה שלא
לחברו למסה בארו ולהשימו למעלהבשליבותכי
זה פסוללדעתי רקאני מצוה רעל הסוכה יניח
אחד בתוך חברו ואז הוי כעין סכך ולא חל
עליו שםכלי מעולם וזה כשרבלי פקפוק ואם לא
עשוכןיכולכעת לסותרםולהניחם ולחברם למעלה
זה דעתי נגוף הדיןוכן הוריתי פ"ק כמהפעמים
וכברנהגו בסוכהכזולפניגדולי ישראל אשר היו
בו לפנים ולאאמרו דבר:
י סוכה מכח תק"ה
רכלה שהקשה מה שיוצאיד
הרי הוי תולמ"ה .הרגשתי בזה בתשובה
להל'ציצית בשנתתקצ"ב מח שהעליתי שם לדינא
אם ציציתותיאן בטליתואה"כ קנאםמן הנגול
אםגזיי
וצא י"ח או צריך להתירן ולתלאן מחדים
וכתבתידלאשייךבזה תולמ"הוהבאתירא"מקושיא
זו מתק"ה תם בת" שלו הרגשתי די"ל דלמפרע
נעשה הפקרודחיתיזהואיןפנאילהעתיקם והעיקר
הוא דמהשאין פסולובגופו א"צ מעשה חדשבנופו

עי

עי

ולתקונו לאשייך בזהתולמ"ה ומ"שרו"מדלאשייך

בזה תולמ"הכיוןדראוי אצל חברו גםבזה הרגשתי
והוכחתימדברי ר"א דס"ל קרקענגזלת א"כלדיר"
גם לחברובעלהעציםאינוראוי כיוןדאין הקרקע
שלו ומ-מ ס"ל דיוצא בו מכח תק"ה כמ"ש שם:
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