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 1 שנטחתושבורים

 דקאמרנא במעשה תם-ז ים" הפמ"נ שי"א.5יי
 בשומן שנסגנובקניידליך

 דגריו ואין אח"כ נאסר הרוטב שרף דעיהעלת
 נטגן שכבר וכיון בישול אחר חי18ץ שיך איךנשתין
mmn

 אינו לבדו פירות ומי הקניידליך בהי
 בקיחין הוי אם והרי אח"כ יתחצץ חיךשחמיו
 עוד בתחמץ ה" יא יבדו חליטה ע"י אזבהליטה
 בהתבשל עכ"פ בחליטה בקריין אנו דאין נהיולכך
 דאין דניסא וגהי בישול אתר יתחמו איך5מש
 היינו אפה אחר בישה הש כמכי' רק כבישולשיגון
 עוד שייך יא חיפת ם-מ אבל בישה לדיןדק
 א8" אחר חימון אין נאפה או ותבשל שכברייון
 דלמה מכבר נתחמץ שמא דחיישינן לותרואין
 בעגתו הפמ-ג שהעלה מה לפי ובפרט ריעותאנחזיק
 מס"ת א"כ להתבקע אפשר פירות מי ע"ידחף
 במשהו בפרס מקודם שכתחמץ ריעותאמאיק
 שאתבשל אף לבד בשומן נטגן אם נראה ~כךורבנן
 ומהו כלל לכך לחוש אין 5מש סמיםאח-כ
 ביקוע סימן בי' רואים אם אף פקפוק בייחמוטל
 אלא ונכון וז"ר נתבקע ושוסן פירות שממייתכן

 : בזהכהפשט

 שמתירין האחרונים כל עי שתמה מה 12י'ב*ס"
 מכה מים בלי בנרעמזייךבחטה

 אם בין חילק לא למה ותמה מחמיצין איןדם-פ
 פשט הכיי דאו מים שמו בן הזה בכלישתבשל
 בתמי' עליו אני תמה מים עם מ"פ והויאמים
 לא הטעם רק הוי פולט שכלי מה דהגהזו

 שהוא עד ותדע כבעין נחשב ואינו ממשהבעין
 איך יותר יהמה פ"א דהוי בפסח חמץ עלמתפה
 הרי להיפוך או שמו בן בשר בכלי דניםשבשלין
 כמ"ש סכנה בו אין טעם בשביל ובע"כ סכנהחוי

 סכנה גו יה" הבעין פשט הכלי הוי ואםהפוסקים
 לא הטעם היינו דמדייתי לפו דחזינא דאמרינןומה
 הבעין פולט דשם החוטה לזיעת תומה ואיד"בעין
 רק פולט אינו הבישול ע"י בכלי משא"כ5מש
 : ובשוט ודב מהמץ אים מים של והטעםהטעם
 תיקן לא בגרעמזליך קיש"תי ע"ד שי"נ**שי'

 דחהנן כיון יפהדבריו
 הכלי דפולט איתא ואם איסום איןדבדגים
 פולט דאינו ובע-כ סכנה בו יה" לא למהבעין
 מחמיץ דטעם מנ"ל וא"ב פסעם רקהבעין

 הבעין שלטין דהתה דאי' אין נבאר81יתושין
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 הכעין הדבר גוף הלט דבשנה י"ל זקהוכן
 הטעם ואין הטעם רק חוי הכלי פליטתאבל

 : בזה לחחמיר לנו ומניעמחפיז
 שרצתה רמיה משיתת סקאלה סטי"ל*בסי'

 המץ השליכהשסחה
 שאבו אחרים ואגשים הרבה לאנשים ואמרהלהבאר
 ~9ז כבר כי דעתם אומדן ואמרו אח"כמהבאר
 רק כן נ"ל ה" אחרת וגמבף השאיבה ע"יהחמו

 ידעתי תשובה* : קטנה בתולה עק ה"דהאמירה
 רק הקטנה שע"י האמורה די לא נאמשת יבםאין
 אינה הגדולה המשרתת אמירת דעת האמירהנפ

 הן ישתרו דילדו הסיביים לדעת הןנאמנת
 בידו דחף להסוברים כי ינסכו דבידולהסוברים
 הבאר אע כי ma ל"ש ודחי זה כבעליו הוילשמרו
 דשותפי דבירך הפוסקים ידעת אף יח לשמרובידה
 בידו דאינו כיון לשמרו בידו נחשב לא פ"אהוא
 חלק לו יש אלף 5ני אחד רק שלו ואינהלבד

 צם ואף כבעלים להיות בידו נחשב לא זהבהבאר
 לוה רק הדבר דהוי התם י-ל לנסכו דבידולטעם
 אבל ממש לנסכו חוי גידו וא"ק שלו הייןשהוא
 דהאמירה "ל א"כ העיר לכל שייך דהבאר כיוןבזה
 ידעו שלא אלו אבל להם להיצר יהשכניםהוי
 לתוכו באמת ישייכו אם אבל כדין בו sc~neמזה
 להכשיל מכוונין שחין יאלו אף הכל יכשילוהמץ
 אפשר רזה יינך נתנסך גבי בשלמא י"ל גםלהם

 היין שה" דמעיקרא חזקה רק סותר ואינודיתנסך
 לנסכו תו ישמרו בידו אם מהני בנה היתרבחזקת
 לישראל להבשיל חשוד הנכרי דאין דקי"ל בזהאבל

 להבאר חמץ השפחה השליכה אם א.כבמכוון
 והוי להיפוך חזקה הוי וזה להפעים רקסיווגה
 מכהן אין דנכרי מהדי דאנן עדים במקוםכמגו

 ועוד וכף. פקוד דנהר כמעשה ותףלהכשיל
 חזקה לו ואין נאסר כעת היין דבריו לפיבי"ג

 מהני גזה מותר שהי דמעיקרא חזקה רקדהשתא
 שנפל בככר אבל שיטתו כפי חד לכל בידו הויאם
 מותרין עצמן המים אמת הי' אם אףלמים
 ליש מממשך ניוצר ובפרט תנ"נ נעשה אינודבצונן
 פירור או חמו טעם מכח רק אסורין ואיןחנ"נ
 של היתר חזקת כח אלים בזה בו המעורבמשהו
 התערובתן מכח לאסרו ע"א ביד כח אין ולכךהמים
 הוי בזה א"כ דרבנן רק הוי משהו דאיסורובפרט
 רס"ל הפוסקים על לסמוך יש משהו ספקרק

 ובזה מלתא תניא עיין כבעיים הוי לשמרודבידו
לא
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 ניטל ומא ספקי כמה הף נם כבעלים חףלא

 בו נתערב לא פירור ונם מעל-ע סרםהככר
 שאיט ומי בדיעבד לחוש אין לכך משקרת שמאוגם

 שבמשרתי ולזה לשאוב מחזר להמשרתתמאמיןביבו
 הקטנה שמעידה השנע והבאר אסור. ל"פהימנת
 במהימן אף דבקטן מותר 49 שמהיסות דאףנראה
 דבהל' ואף פי' מהימן לבש דעה בו ראין כיקל"

 חריף דבקטן מפורש י"ב סעף טיח ס"טרפות
 מיתא גם תורה איסור דשם חייגו יטמוןיש

 דהגף' בזה טשא"כ בכרס כן למצוא דושיחדשכיחא
 וגם כלל נאמנים פקסן אין לכך שכיח 9אתתכהן
 י כנ"ל דעה בו דאין בקטן י'ש י"טהורן
 מההר הישא בשייו נשאלתי ש5ג3ן'

 ימרתם ונמשךוהולך
 דקים נסרים של מחיצה סביב מקנם באיזחועשו

 לשאוב בידם שרה" המים ~וך קצת לעכבתמוכים
 שוטף רנע כמו רק שם עומד WR ואעפ-כשם

 והפסקות נקבים בו שיש הנסעים מתוך גםתוצא
 בתוך נמצא אעם כן כמו יוצא מלמעלהונם

 מהמים לשאוב מותר אם במסח חמו ~לומחיצות
 בתשובתי המגואר פסעם לאיתר והשבתי בפסחהזה
 דלא ע"4( נ"ט דף תקפים פשית ובחבוריתה"פ
 ים עומדים הייו המים אם רק בזה כבוששייך
 באים והייו הולכין הייו אם אבל לעת מעתכ9
 עליהם נתוסף או הדשים סים נתהוו פעם1כ9
 וכעת הרתיחה דנצטגן כיון כבוש בזה שייךלח

 במים הנשרה לבשר דומה דאינו יחזראבאר
 ויתן אלו ופכו דאפ" האחרונים שכתבומעלאע
 לענין רק סיירי דשם הייגו כבוש נחשבאחרים
 כיון בזה כמבושל ההש יהיות עצמו הבשר,..טור
 עיקר התם גם שלם יום נכבש חוח סוףוסוף
 לכך בפנים החתיכה מעם שנתבלבל מההאיסור
 ממקום ושירש הטעם משבלבל נמי כזה כבוש1"

 המים גם להיות יוצא הטעם להיות לענין אבללמקום
 מעל"ע כל עצמן המים שיה"  בעינן בזהנאסרין

 אבל להפליט כח בו :enw כיכ חם הנכבש נעשהאז
 חם נעשה לא  מעל"ע כל הללו המים ה" יאאם

 כדי רק אוסר ואינו בזה פולט ואינו איסורייכף נמי צונן לתוך בחם ובפרט ומבליע מפליטשתחי'
 לכמה לגמרי מותר לקלוף דא"א ובמקוםקליפה
 מכח היינו כאן שסרים שהמיס מה ואיכשוטקים
 ra~n חכרן געשו ששניהם אמרינן כבושדעת
 המים שיהיו בעיזן ואית חם לתוך כחם והויוהמים

 חמין הם אף נחשבו אז טעל"ע כלעצמן
 המים הי' בלא כן שאין מה חם לתוך חםוהת
 המים עכ"פ חם נעשה דהחמץ נהי מעל"ע כלהילו
 היכש דמותר צונן לתוך כחם והוי צתניןהם

 כבוש ספק חשו בזה אין ולכך לקלוףדנ"א
 דמשהו דכיון מכבר כתבנו שבלא"הוכיון
 שמחמיר ומה להקל דרבנן ספק בזה הףדרבנן
 לו גא אחר דמצד כיון מכח היית המנ"אבזה
 וכיון ולהקל דרגנן ספק אמרינן לא דרבנןשהוא
 או נודע בלא דמותר מרובה בהפסד קימלדשם

 אחר עד נודע יא דכאן וכיון מצוה סעודתבמקום
 הוה וכדאי דשה הך גזה לצרף ם דרבנןשנעשה
 חשש בענין וגם ונכון וז"ל בנה עליו לסמוךמברחנו
 דנהי בכה"ג לחוש דאין נראה פירור בו נשארשמא
 פירור שם נשאו שמא חיישינן ליין שיפלדבבת
 שהרי תחלה פת בו ה" זה יין דעכ"פ כיוןהיין

 לאוקמא רק לספק לחוש לנו ראוי הי' לאלכאורה
 היתר בהזקת ל" מוקסינן דבר רכל היתרבחזקת
 אתרע דעכ"פ כיון היינו בזה דחיישינן מהרק

 בו נמצא וכעת פת בו הי' לא דתחלהחזקתו
 ולכך עי"ש כ"ט בסי' התב"ע שכתב וכעיןפת
 דאיתרע מכח היתר nptnw ל" מוקפינן לאה"נ

 אחרים מים באין פעם דבכל כיון כאן אבלחזקתו
 ana נמצא דלא כלל איתרע לא הללו המיםא"כ
 שיצא דמעיקרא אחזקה ל" מוקמינן שוב ויכךפת
 lpe~'n הא חמו משהו בו הי' ולח המעייןמן

 איתרע לא הללו דהמים כיון בכה"ג משהולספק
 לכתחלה מיהו מיחוש בןה דאין נראה ~כךכלל
 סינון בלא בשלו ואם יסעו בסינון דאפשרכיון
 להקל יש דרבנן דמשהו וכיון גדיעבד כשרג"כ

 במים מתיר הפמ"נ בבשר אף בלא"ה נםכה"ג.
 בנשפך בבוש בשאר אף מתיר כ"ה ובס"אחרים
 ו ודוק בזה מכ"ש עי"ש אחר ונחןזה
 ,l'Wa ש"בכייית ע ת בס" במ"ש שע"ז.םף

 לדייגו טפעג"דבע"פ
 יודע שאם בנפשו מרגיש שהאדם מה לפידוקא

 לתיאבון  סעודתו בלילה אוכל אז תעניתכשסתעגה
 שההר שביום 4יש האדם אם אבל להתענות חייבאז

 חוישת מחמת כיל בלילה לאכוי א"ימתענה
 הדחק ע"י יאכול שיכול אף או יום שלהתשנית
 אז לתיאבון אכילתו שיהי' ממנו נהנה אינואבל
 יו ומטה בע"פ יהתענות אסור בכור שהואאף

 לתיאבון בלייה מצה יאכול כדי ביום להתענותשלא
וכמו
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 איסטניס שהוא במי ג' בסעיף לקמן שקי"יוכסו
 ששאר אף לתיאבון בלילה שיאכל כדידמתענה
 לאכול כ11נת1 אם בע"פ להתענות לו אסוראדם

 בנפשו מרגיש אם להיפוך ה-ה א"כ מותרלתיאבון
 אבל לתיאבון בלילה גם אוכל בשחרית אוכלשאם
 ח31ל אינו התענית חולשת מחמת אז מתענהאם

 אף להתענות שלא לו מצוה אז לתיאבוןבלילה
 יש בספרים שאיתא הטעם לפי ואף בכורשהוא
 באכילתו דכוונתו כיון מ"מ בבכורים סכנהחשש
 ומה"ט רע דבר ידע לא מצוה שומר מצוהלשם

 וכדומה מילה ברית סעודת על לאכולמותרין
 דשומר סכגה חשש ייבא בדבר מצוה שישדכל
 ס" לעיל דקמ"ל וכמו רע דבר ידע לאמצוה
 שאין בעיר מת או התקופה נפיה באםחנ"ה
 בס" במנ"א מבואר וכן מצוה מצת של מיםלשפוך
 בעיר מת שיש לו ואמרו המים על בירך שאםר-ו

 מצוה לצורך שכוונתו דכל הכא נמי וה-הוליי"ש
 שמתענין בשבת ע"פ באם ולפ"ז סכנה הששייצא
 לאחר שתמיד בנפשו ומרגיש הבכור יודע אםבה'

 בעצמו לבדוק יכול יה" ולא חלוש הואהתענית
 שאפשר אף יתענה לא אז וכדומה בדבר טרחאשיש
 דמצוה דבר בכל דקיי"ל כיון לבדוק לאחרלצוות
 בעצמו שיבדוק טפי עדיף א"כ מבשלוחו יותרבו
 יכול שיהי' כדי להתענות שלא לו מותרלכך

 שומר כה"ג וכל בו המצוה ויקיים בעצמולבדוק
 בזה לסמוך נכון כנ"ל רע דבר ידע לאמצוה

 : דרבנןבמלתא

 בע"פ בכור" תענית בנייז שאלה שתי.ם"
 שאינו הסיום מהניאם

 בגוף הנה ולעשותו. ע"פ עד להשהותובזמנו
 אחר  זמן על הסיום לשהות כלי ראוי אםהדין
 ויבאן לכאן ראי' שהבאתי חיים שנות בחבוריעיין
 לדחות אבל לא או כן לעשות ראוי אם זהאך

 סיום רק מהני לא זה מדינא דהוי בכוריםתענית
 אין ודאי לע"פ אחר מזמן לעכבו לא אבלבזמנו
 : בזה התענית ליחות מהני ולא לעכבוראוי

 מצה "נ" פסח בייי ב"ינז שא' לבי"ח.*ם"
 כוסות ד' וגם לאכולמחויב

 : מאחרים ישמע הסדר רקישתה
 שלנו דבארקיס ידע שאלתו בנדון שי"א.שי'

 בפוסקים המבואר מלקאאינם
 דאין ומב"ש מתוקים המה שלנו הבארקיסואדרבא

 : כלי חריפותבהם
 שם דקאמי ע-ב י"ג בסיכ" עיין ש-כ.שסף

 1 8חית

 בפסח ויה בהם יוצא שאדםירקות
 דירקות משם משח וכו' בהם מסככיןאין
 נראה לכך מהר ומתייבשין וקין להיותדרכן
 שהרי מרור בכלל אינו עכשיו של שרעטיךמזה
 אינו קצת מתייבש אם ואף וחזק עבשרשו
 בו לסכך אסור יה" ולמה משיעורומתמעט
 דמתניתין מרור בכיל אינו שהוא ודאיאלא

 ודו"ק: עיי"ש שם בסוכהכדמוכח
 ביי מצה "כ' שאם ניפערד שכ"א.סי'

 תחילה המוציאברכת
 ואחדל ברכה בלי לאכול דאסור כיון בו יוצאדאינו
 אביר את נתל כאלו ברכה בלי מעוה"י הנהנהכל
 במצה כמו מה"ב הוי באיסור דהאכילה נמצאוכף
 אמרינן דרבנן באיסור ואף בה יוצא שאינוגזתה
 נראה כן וכף דוכתא בכמה שמשמע כמויתל

 : פשוטבדעתי
 וא"ת יאכללא " קיד פ ע פ בר המהרשף שכאב.םי'
 תרצו לא דימה הוא והקשה וכו' יאכל לאומהו

 טעם בו יש דעכ"פ כיון ותי' נכרים שלבבצקות
 נראה הי' לפ-ז והנה מבעף"1 לאכלו אסורמצה
 יוצאין דאק דאף בע"פ אסורה מבושלת מצהדגם
 דע"י מכח רק מצה טעם בה דאין לאו בפסחבה

 תורת עליו ואין דנהמא תורתא לי' אזילהבישול
 כמר הוי ולכך בו יש מצה טעם מ"מ אךלחם

 מוכח וכן מבעוי"ו לאכלן דאסור נכרים שלבצקות
 יאכל שלא דהכוונה תרצו סדלא גופא התוס'מדברי
 היום כל אסור מבושלת דאף בע"כ מבושיתמצה
 ועיין מבושלת במצה להתיר האחרונים כמ"שולא

 כסברת שם כתבנו י"ס דף בש"ס יו"ט בגדיבספרי
 יוצאין שאין כל מצה טעם בו שיש דאףהמהרש"א

 וכתבנו שם הצל-ח קף ומיושב בע"פ מותרבה
 מכח הוי ביום מצה איסור אם טעמים בב'דתליא

 : ברכה מכח אולתאבון
 שלא יביבד תע"ה בס" במ"ש שכ"נ.סי'

 לחברתה אכילה ביןישהא
 שלא רק הוא דוקא דלאו שכתב גמג"א עייןכא"פ
 ועיין כא"פ אכילה סוף עד אכילה מתחלתיהא

 נראה וכעת בזה שהארכתי מה"ק עה"חבחבורי
 אמת בדרך שהנתני ות"ל לדברי גדולהסיוע

 והוא ד"ה ע"ב ע"ה דף מנהות ברש"ישמצאתי
 ודל פרס אכילת כשיעור פירורין לאותןשאכלן
 דהתם מכא"פ יותר לפירור פירור בין שהאשיא
 להדרס מוכח א"כ עיי"ש י"ה בה ויוצא אכילההוי

מהירקעי
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האי
 שלמהלף א"ת %שאת

 ביז הפסק הוי שלא כל רק כהמג"א דכאבפדש"י
 שהו אם אף מצטרף בכא"פ כהברתהאכילה

 וברש"י כהמג"א דלא ומבואר הרבה יותרהאכילות
 בכא-פ שאכלן והוא ד"ה י"ר סיוע ל"זברכות
 שנמר עד כוית שיעור לאכול משהתחיל ישהאשלא
 יותר שהא ואם וכו' מבא"פ יותר השיעוראכילת
 כחצי היום כאוכל והו"ל מצטרפות האכילותאין
 אם כרת חיוב בו ואין וכף זית גהצי ולמחרזית
 אהדדי סותר שרש"י תמוה ולכאורה עכ"לחמץ

 ובברכות בא"פ ההפסק יהי' שלא כך פ"שבמנחות
 דייק ולכך הומר כמין א"ש ולפמ"ש להיפוךפי'
 שם דגמנחות מקומות בשני לשונו במתקבש"י
 מצוה יעגין כלומר ויי"ח האכילה הוי דהתםסיים
 אכילה הוי כא"פ לפירור פירור בין שהא שלאכל

 אבל וכו' לבילה הראוי כל מכח בחידושיכמ"ש
 הראוי כל שייך דלא חמו חיוב לעגין מייריבגרבות
 ולכך שם בהידושי ימ"ש איסור לעניןיבילה
 וכו' אכילה שתתלת ישהא ולא דבעינןפרשיי
 כלומר הוא חמו אם כרת חייב ואין סייםולכך
 מתחלת יותר ששהא כל הפסק הוי לא זהיענין
 שלא כל מצטרף שפיר מצוה לענין אבלאכילה
 שהנחני ות"ל כא"פ לאכילה אכילה בין הפסקהוי

 : בס"ד גמור אמתבדרך
 בזה הנה יהללוךנאמר יא' א' סעיף ת"פ בס" במ"ש שכיר.נמי'
 ולדעתי ביהללוך או בישתבח לחתום אם הדעותרבו
 לזמר הב"י כדעת שמתנהגין דלאותן להכריענראה
 הלל דגומריב כיון אז פסח של הלילות כב'הלל

 בסיום יהללוך אמר כבר א"כ הברכות עםבבה"כ
 כבר יהללוך דברכת בישתבח יסיים לכךבבה"כ
 הטור דעת נראה וזה בישתבח יסיים ולכךאמד
 הלל אומרים שאין אותן אבל בישתבח דחותםדס"ל
 ובזה כאן הש"ע כמ"ש ביהללוך יסיימו אזבבה"כ
 חבקים יה" שלא הפוסקיט דברי להשוותא"ש
 נראה להכרעה ועכ"פ מנהגו לפי מדבר דכ"אדנ"ל

 : כןלעשות
 חטין היארע בכיו שאלהו שכיה.םה

 : היתר צד בזה ישאם
 למצוא נראה הדחק שעת הדבר כי היותתשובה.

 ספק מכלל יצא לא היארע דגם כיון היתרצו
 הש"ך לפמ"ש ובפרט לעומר קודם נזרעדוגמא
 שתמהו ומה לעומר קודם נ"י השריש אםודי
 י"ל וא"ב נכונין דדבריו ליו.ד בתשו' בארתיעליו

 ספק רק הה וא"ס לפסח קודם ימים מעטדנזרע
 השריש דלמא נוהנ ואת"ל הב"ח כדעתעכו"ם בשי נוהג חדש אין אולי ס"ס דהם וי"ל.חדש
 דחדש הסוברים דעת גם לזה ולצרף לעומרקודם
 להקל דרבנן דספק אחד בספק ודי דרבנןבזה"ו
 מן בש"ז דחדש ס-ל הפוסקים רוב כי היותאך

 נראה עכו"ם בשל גם דנוהג ס"ל וגםהתורה
 חשש בזה דיש רק ישן חטין דיש כיון לזהלצרף
 חילוץ בהם שאין חטין היארע ליקח נראהחימון
 נתבטל החימוץ ואז ישנים חטים ברובולערבן
 מכח החדשים והחטין החדשים החסין בחוךבסמ"ך
 מבטלין איסורין כדין בישן יתבטלו חדשאיסור
 לכתחלה איסור מבטלין אין חשש בזה ואיןזא"ז
 שוב ובדרבנן דרבנן רק הוי מבטלין דאיןאיסור יכי דכי ד4וסקים רוב ע"ד לסמוך ישדבזה
 או עכו"ם בשל חדש דאין המקיווין ע-דנסמך
 הרמכם ודעת דרבנן בזל"ז דחדש דס"יכדעת
 דדוקא י"ל וגם לכתפיה יבטל מותר דרבנזדאיסור
 איסור ספק אבי להתחלה מבטלין אין איסורודאי

 להוסיף מותר נתערב כבר דאב קי"ל דהרימבטלין
 וכך איסור ספק חד כל גמי הוי ושנתערבולבטל
 איסור ודאי כסו תערובות בלי איסור ספקלי

 הובא הדרישה שכתב ע"ד י"ל וגם נתערבוכבר
 יתם יש אם בטיין שאין החשובין דבר דכלבפמ"ג
 לו דיש פח קיל דוה הרי בטלין אח"כהיתר
 אין דאמרינן דמה בזה ה"נ י"ל כן אח"כהיתר

 לו שאין איסור רק היינו לכתחלה איסורמבטלין
 מותר אח"כ היתר לו שיש במה אבל אח"כהיתר
 שהביאו הר"מ כוונת נראה וזה לכתחלה'לבטלו

 וס"ל הרמב"ם על דחולק צ"ט בס"הפוסקים
 לעצים דל"ד וכתב מצטיין אין דרבנן איסורואף

 ודבריו איסורא קלי מקלי דהתה הדקל מןשנשרו
 דפריך למה רק זה תירץ לא הש"ס דהריתמוהין
 קלי דמקיי דש.ה מתרז ע"ז דשיל"מ דהויאח"כ

 מבטלין אין והא תחלה דפריך למה אבלאיסורא
 ולפי מבטלין בדרבנן אבל בדאורייתא ה-ממשני
 דאורייתא בין דמהלק דמה ס"ל דהוא כך י"להנ"ל

 בדרבנן אז אח"כ היתר לו ביש רק סייגולדרבנן
 בדרבנן אף אח"כ היתר לו שאין במה אבלמבטלין
 לומר שייך איך לו קשה דהוי רק מבטליןאין
 הרי ביטול לעגין קל מתירין לו יש דהוידמה

 כיון תירו ולכך בטל ואינו חמור דשיל"מאדרבא
 דשיל"מ תוי לא א"כ איסורא קלי מקלידהוי

כדסשוי
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 ההיתר נקרא לא דאית והכתה כך השונסכרפשני
 מינח באינו כמו דשיל"מ שייך ולא האיסור48ש
 להחמיר צד בו דאין וכיון מהחט דערל"מ ההדלא
 לבטלו אף דמותר עוד הוא קלל לכך דשיל"מספח

 בחבורי דהעליתי בית בזה ה"נ ולכךלבתחלה
 של לדין דומה לכך לחומרא דשיל"מ לו איןלחדש

 היתר לו דיש כיון איסורו הוא וקיל הנ"להדרישה
 ע"פ לעשות נראה לכך ברוב לבטלו מותרלאיסורו
 מצוה מצות ולכזית אחר ברוב לבטלו זההיתר
 תש נוטה דעתי כן הישן מן דוקא ליקחיראו
 מותר היתר לו שיש דדבר הנ"ל לסבראסמך

 ולק"מ של"ה סי' במנ"א הובא הד"מ מןלבשלו
 נחית דלא המג"א לדעת ואף המנ"א שהקשהמה
 לו הוי הדבר גוף דעכ"פ כיון היינו סבראלבך

 דעתה נהי לכך במינו נתערב אםדשיל"מ
 ביותר להקל אין לכתחלה עכ"פ באיטומינונתערב
 דקיל י"ל דשיי"מ דין לו אין כלגמרי חדשאבל

 : היטב ודו"ק ביטוללענין
 יאס א סעיף ' תם בסי במ"ש שכ"ו.ם"

 וכו' השבת ,מקדשאמר
 כלל סיים ולא לבד השבת מקדש חתם אםהנה

 ומסוף בזה מפלפל המג"א והזמנים ישראלמקדש
 לצלויי היל דבלא"ה מכח דהטעם משמעלשונו
 שהתפלל ג' בסעיף דוקא סיירי ולפיז חולתפלת
 מה כפי עשה דבזה ויבא ביעלה והזכיר חולתפית
 בחול השייכה לתפלה והתפלל מעיקרא ראוישהיי
 מקדש וסיים יו"ט תפלת התפלל אם אבל יצאלכך

 כהוגן עשה לא ממ'נ דבזה כיון יצא לאהשבת
 לתפלה ראוי שהי' מה לפי התפלל לא חולדתפלת
 צריך לכך התסלל לא נמי השתא חדלשתקנו
 כתקנו אחת ברכה בעינן דעכ"פ ולהתפלללחזור
 דחאו כבר שבת אקרי נמי דיו"ט המג"אומ"ש
 מלתא ל" ברירא דלא משמע בעצמו והמנ"אהח"י
 הזכיר אם המוספין בתפלת דיפ"ז נראהועוד
 לחזור דבריך המג"א נמי מודה השבתמקדש

 לצלויי הוא דבדין הטעם שייך לא דבזהולהתפלל
 וכמ"ש י"ח תפלת שייך לא ודאי דבמוסףי"ח

 להיות צריך כה"ג וא"ב מ"ח ס" לעילהמג"א
 ולכך כלל ברכה הוי לא ובלא"ה כהוגןהחתום
 ברכתו בסוף והזכיר בשבת יו"ש חל אם דאףנראה
 הזכיר דלא כיון יצא לא נמי השבת מקדשרק
 מתפלל הי' דאה הול תפלת התפלל לא והריימס
 יו"ט של הזכיר אם לבד בהזכרה די הי' חולתפלת

 רק ח% של התפלל לא אם אבל ויבואבנקלה
 הויך והכל חז"ל כתקון להתפלל צריך אחתברכה
 יצא לא יו"ט בשל נמי חתם לא ואם החתוםאחר
 כן שכתב בפר"ח אח"כ מצאתי וכן להמג"אאף
 עצמו עושה שהוא רק לחזור צריך בשבת בחלדאף

 גזה מודה המג"א אף  ולפענ"ד המג"א עלכחולק
 נמי סיים אם לו ספק הוי אם דאף נראהולכך
 לחזור צריך שבת בשל רק סיים או יו"טבשל

 בזה והרבה הרוח משיב אמר ספק כדיןולהתפלל
 מיהו מספק %התפלל לחזור צריך כה"ג כלולכך
 לעיל כמ"ש יתנה יז"ל בתורת להתנות דיכויכיון

 : בפשיטות ונכון ח"ב ל"זבסי'
 תקצ"ג כשא יידי 85 מעשה שכ"ז.סף

 במו"ש ש"פ ח'שחל
 בו וגערו לקידוש הכוס הש"ץ אל השמשוהושיט
 הסכמתי ואני תחלה העומר ספירת לספורשראוי

 לפום אז כי אם והנה תחלה הקיטש לעתותלו
 הש"ע על בנה חולק שהח"י ברעיוני ההריהטא
 על גם שחולק וסברתי ט"ו סעיף תפ"סבסי'
 שאינו וראיתי נזכרתי ושוב יו"ט בו שחלמו"ש
 אם אבל פסח של אחרון סם סתם על רקחולק
 תחלונמ"ם לספור שם דמודה נראה במו"שהל

 מטעמים געזה"י הוריהי שכדין וראיתיעיינתי
 תקצ"ג משנת מכת"י או"ח על בחבוריהמבוארים

 יו הושיטו כבר אם ובפרט באריכות עי"ש ל"ודף
 אין כי תחלה לקדש ראוי ודאי לקדשהכוס

 רק דגרו לא הפוסקים וכל המצות עלמעבירין
 אבל קודם אייה לקדש הכוס לו הושיטוכשלא
 מעלה עוד בזה ויש הכוס לו הושיטו כבראם
 ל"נ דף ביומא כמ"ש המצות על מעביריןדאין
 מ"ש תרפ"ד ס" במנ"א ועיין עיי"שוצ"ט
 על מעבירין דאין ואע"ג להפסיק צריךבד"ה
 של הפילין להקדים רדמי מעכבות הכאהמצות
 בעלמא הא משמע האבודרהם בשם עכ"ל וכו'ראש
 דתחלה אף המצות על מעבירין דאין אמרינןשפיר
 אין באידך פגע אם מ"מ להיפוך לעשות ראויהוי

 כן דהה בזה ומכ"ש עיי"ש המצות עלמעבירין
 במו"ש בחל דאף יותר בארתי מ"1 דף שםובחבורי
 מנהגת לפי הפסיד לא תחלה לקדש להלכההמורה

 מחויב כוס לו נתנו ואם לג"ח קודםשמבדילין
 : 11"ב המצות על מעבירין דאין תחלהלקדש

 שדייו כתם ט תפ סי הכלר"חשהשכיח.
 ששכח שמי הורהאחד

לספור
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 והתו הברכה שיריח כדי שרו להיות יכולל80דר
 בקיאים כולם שכעת אף אהד מצד שמו הסכיםן4ל
 עליו השיג אך הש"ץ שחתר לתפלה דומהמ-מ
 מוציא אינו מחויב אינו שהוא כיון אחרמטעם
 כרכים מבני ראי' והביא חובתן ידי הרביםאת
 תסוה הדבר שדעתי שהאריך עי"ש סערותובני
 יפה לא בקיאים כולם שכעת זה שמצד הואוהפוך
 ודאי בזה שיצא בפירוש אחד מחכוין אם אךהורה
 שהשיג בפמ"ג אח"כ שמצאתי ולפי יחוציאויכש
 עוד לכפול רציתי לא בדעתי שעלה מה בכ"זעליו
 בכל קיטל דהרי עליו לתבנה מוסיף אנירק

 כבר שכעת אף הרי מוציא יצא אם אףהרבדים
 אחרים להוציא יכול אעפ'כ לננקדי המוציאסטור
 בדבר מחיב הי א"ע ופטר קודם שעכ"פסטעפ
 יספור ששכח זה גרע לא בודאי אשו להדשאיכש
 לעצמו וסופר מנה שכבר ממי הימים סואחד
 מתחלה הרי מ"מ פטור נחשב שזה נימא אםדלף
 אין ובודאי אחרים להוציא יכול בדבר מחויבהף

 מחויב זה יום ה" אם בין לזמר לחלקסברא
 בכך דמה בחיוב זה ביום הה לא אם גיןבדבר
 ימי שכל כיון ובפרט בדבר מחטב הג' סוףסוף

 דמי אריכתא וכיומא לאחד תופסין אטהספירה
 לספור לו אסור שכח שאם תופסין אנו עתהשהרי
 מצוה שכולם כעת תופסין שאנו ובע"כ בברכהומד
 התחלת בשעת אם א"כ דמי ארוך וכיום הואהד8
 ודאי בדבר מחויב הי' הראשון ביום הספירהימי

 אין עתה אף דהכא ובפרס בדבר מהויםדנקרא
 ספירה במצות חייב הוא דימיין סטור שםעליו
 אין ודאי המצוה מן נפטר  ששכח בשבילואסו

 מעוות שהוא רק ח"ב שהוא רק פוטרתושמהתו
 אבל כתיקונה המצוה לקיים בידו שאין לתקןשא"י
 ובודאי לתקנו בידו שאין רק בדבר הואמטויב
 שכעת כרך לבן דומה ואינו אחרים להוציאיכול
 לכך מעולם החיוב עליו חל ולא ממש פטורהוא
 בברכתו לצאת שמחכוין אחד יש שאם ברורנראה
 מברכים כולם אם רק הספירה על לברךיכול
 סמה להנ"ל רא" ויש ודב יברך לא אזבפ"ע

 תקנה לו ואין צריך ע"ב ס"א דף ביומאדאמרינן
 שאין רק צריך עדיין רק פסור נקרא לא שזההרי
 צריך זה עדיין גספירה נמי ה"ה א"כ תקנהלו

 : ודוק וז-ב תקגה לו שאין רקלספור
 אמרק תל ת"צנתבשאם הטנ"אכס" שמשם*טי'

 והנה הסדר מהסכין בשבתש"פ

 ביו-ם המתועל שחרת נוהג הייתי הילי איישראי
 ואסיז לב חכם עד טבועים לא עד חלד אדניאחרון
 לב חכם נא אל להתחיל רק ש"פ בזיץ לדלגו ישכח

 זח יאמרו ש"פ ז' ביוצר אחרון וביום וכף כחואמיץ
 כעל גמלות כע5 ואח"ם וקדוש מרום עד נא אלאחר
 הפייטנים סידרו לא ש"פ ד דביום הדבר וטעםישלם
 טובעים ידי מעשי משום והטעם וקיים חילשון
 ית' יפניו לומר אין לכך שירה אומרים ואתםבים
 והים יצי-מ מסיפור בו שיש מה רק אחרתשירה

 שירה לשון ולא וישראל משה שאמר שירהית'
 הזמן יום עבר כבר שבאמת ח' ביום אךאחרת
 טובעין ידי מעשי ולענין המצריים בו קנטבעויום
 דאנן ובפרט דיומא לספקא בזה לחוש איןבים

 שכך לאמרו לחוש אין לכך דירחא בקביעיבקיאין
 ובכן קודם אחרון שביום יש מחזורים דבקצתנראה
 מקומות דבקצת שם נאמר ההוא ביום ה'ויושע
 וולא ונכון וכו' תוערו לשלם נא אל כאןאומרים
 זה ואין וכו' בים טובעין ידי מעשי משוםלאמרו
 וקיים חי לי ומה תוערץ לעולם נא אל לי דמהנכון
 לעולם נא אל י"ל וקיים חי בגזרת שאומריםוכיון
 לאמרו המקושת אותן כדעת הנכון ולכך ג"כתוערץ
 ו* ביום הסדר מהפכין אם ולכך רב אחרוןביום

 בים טובעין ידי שמעשה כיון חי בנזרת עומראין
 בגזרת אחר עד חלד אדני של חרוז לדלג ישלכך
 וכף שערץ לעולם נא אל יאמרו 5א אז וכןחי

 גמולות כעל קודם ז' יום של בפיוט ח'וביום
 וקיים חי ובגורת חלד אדני של זה חרוזיאמרו
 ה' ויושש ובכן וקודם וכו' גמולות כעלואח"כ
 ובו* תוערץ לעולם נא אך י"ל וכו' ההואביום

 : כן ולהתנהג הזה למנהג נכוןכגיפענ"ד
 לעשות צריך שה" באחד נשאלתי ש"ל*מי'

 ל"ג ביום לבתונשואין
 לוסתה סמוך דהוי נדה תפרוס פן חשש אךבעומר
 בעומר 45ג יום וחל בעומר ל"ג עד ימתיןאם
 שבת בערב נשואין לעשות מותר אם א'ביום
 סמוך בע"ש נשואין ריעשה והוריתי לערבסמוך
 להסתפר דמותר כתב הרמ"א דהרי והואלערב
 דין ונשואין תספורת והנה שבת לכבוד 1'ביום
 מותר אם ה-נ א"כ להנשא מותר לספרדמותר דכי בדבריהם עיין האחרונים כמ"ש להםאחד
 דשם לומר ואין לישא נמי מותר ו' ביוםלספר
 דנשו4י מצוה צורך הוי זה גם הרי שבת לכבודהוי
 ת"ח דעוכת שבת עונג בכלל זה וגם מצוהאשה

מיייי
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 ועוד בו יישא מותר לכך שבת ללילי שבתסלילי
 והוי נדה תפרוס שמא א' יום עד ימתין דאםכיון
 כיון גדה תפרוס לא אם ואף אז החופהיעשות ראוי ואין מהני לא נדה הופת ולהרמב"ם נדהסופת
 אז ותפרוס יבעול שמא לחוש יש לוסתה סמוךדהוי
 מותר פ"ו קיים שלא דמי הפ-ח כ' הרי ועודנדה
 האחרונים דכתבו רק הספירה בימי לגמרישישא
 רק מותר דטדינא כיון וא"א כן נוהגין אנוראין
 דבר דזה מנהג שייך לא כה"ג כל כן המנהגדאין
 כן ויזדמן בשבת בא' ל"ג יום שיארע שכיהדאינו
 כה"ג כל א' יום עד להמתין אפשר יה"שלא

 לישא מותר פ"1 קיים דלא כיון אדינא לי'כבקמינן
 אבלות דהוי וכיון לספר דמותר כמו הספירהבימי
 להקל .שומעין כה"ג דבכל האחרונים וכתבוישונה
 שבת בערב לישא ומותר בזה להקל ראוי נמיכן

 : נכון כנלפענ"ד לערבסמוך
 סיון ר"ח מתחלת תחנוןוא"א " בהג ב סעיף תצ"ד בסי' שבגעש שלאא.סף
 משה התחיל ב' ביום שמיד כפני הטעם בבש"אועיין
 מיוחס יום לקראו נוהגין העולם אבל התורה מןלדבר

 ר"ח בין מקודשים ימים שני בין שהוא טחמתוכוונתם
 לוה סמך ויש נוטה הדעת ולזה הגבלה ימיובין

 ימים שני בין ומוטל הואיל וזה גבי י"ח דףשתענית
 שלולי דהתם כמו א"כ עצמו כיו"ט עשאוהושובים
 ימים שני כין שהוא וע"י בהספד מותר היזה

 ה"נ כן עצמו כיו"ט ג"כ ועשאוהו אסרוהוקדושים
 ואין מתענים שאין ימים שני בין שהוא כיון זהביום

 לענין מהם ג"כ הי' עשאוהוכאלו תחנון בואומרים
 נראה ולפ"ז מתענין ואין תחנון בו אומריםשאין
 בין שהוא זה בשביל דודאי בו להספידויאפשר
 כמותם שקול שיהי' ראוי אינו קדושים ימיםשני
 א"כ קדושה שום בו אין עצמו דמצד כיוןממש
 אסור הי' בלא"ה תענית במס' התם רק טפלהוא
 נמצא ושלפניו שלאחריו יום משום שם כמ"שנו
 רק טובים ימים שני בין שהוא למעלה צריךדאין

 שהוא בשביל לי' מעלינן דרגא לחד לכךלהספד
 המיוחס ביום הכא אבל בהספד אף ואסור שניהםבין
 שהוא בשביל א"כ בתענית אף מותר הי' עצמומצד

 ודי לחד רק דרגות לכ' ל" מעלינן לאבאמצע
 כלומר וה"ה בו מתענין שאין זה בשביללומר
 להספד אבל זה בלא זה ואין הוא אחת דזהתחנון
 מתענית דהספד שם מוכח שהרי לי' מעלינןיא

 בהספד זה ביום להקל נראה לכך מזה זהסלוקין
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 נראה ~כך בהספד ג"כ אסור המנ"א לטעםאך
 בהל' המג"א שכתב דאף להקל ראוי לחכםדעכ"פ
 נראה כה"ג מ"מ ת"ח דין בזה"1 דאיןחוה"מ
 בזה נוהגין העולם שאין נראה דבלא"הלהקל

 : בעיני וז"ב חכם לענין המג"אכדעת

 ל דקיי י"סיביים שנסתפק מה של"רר.ס"
 כר"ש ובשבת כר"יבירש

 גילוי מצא שלא וכתב דינו מה בשבת יו"ט חלאם
 מבעיא יד דאסור נראה ידעתי תשונה. : זהלדין

 בשבת המקילין דאף דביצה פ-ק הבעה"מלשיטת
 בשבת רק ביו"ט איסורו שייך דלא במה רקהיינו
 גם אסור מוקצה מכח ביו"ט דאסור במהאבל
 להסוברים נם רק לספקו מקום אין ודאיבשבת
 אם רק היינו מ-מ שרי בשבת ענין דבכללהיפוך
 נזדמנו דלא כיון אז בפ"ע וימס בפ"ע שבתהוי
 נזדמנו אם אגל נשבת לזלזולי אתי חשש ליכאיחד
 ות-כ מוקצה אסרו דביףט כיון יחד ויו"טשבת
 ונשיב ומותר ירט נמי היום למה ישאלושאול
 מירוט קיל ששבת יראו א"כ שבת דהיוםלהם
 בשבת גם אסור בודאי לכך בשבת לזלזוליואתי
 ספק דהוי היכא קפ-ד ס" המג"א שכהבוכעין

 לזלזלי אתי חשש דהוי ביחד ודרבנןדאורייתא
 לא ראי כדמות והנה בזה. נמי וה"הבדרבנן
 דאמרינן ממס נראה הוכחה קצת מ"מ אךמצאתי
 כר"ש תנא לו דסתם שבת גבי ב' דף דביצהבפ"ק
 הו"ל לבד בשבת התנא קמיל למה וקשהוכו'

 יו"ט בו שחל בשבת דאפי' יתירא רבותאלאשמעינן
 כר"ש בנה גם ולסתום וכו' הדלועים אתמחתכין
 בשבת ולא כר"ש מותר דעלמא בשבת דדוקאמוכח
 לן סתם למה לן תקשה לא ולהיפוך יו"ט בושחל
 זה נשבת שחל גיז"ט קם"ל ולא כר"י ביו"טהתנא
 דעלמא יו"ט דמה ק"ו הוי דוה ר"ל קשהלא

 ליחי דלא דאסור יו"ט בו שחל בשבת מכ"שאסור
 אבל דאסור קדושות ב' בו הוי וגם בשבתלגלגולי

 לאשמעינן הו"ל בשבת שחל ביו"ט מותר הויאם
 נמי דבזה ומוכח מותר יו"ט בו שחל בשבתדגם
 דהרי יותר ויובן מותר דעימא בשבת רקאסור
 גזרו לא דבשבת בש"ס דאמרינן מה טעמאעיקר
 אתי לא דחמיר דשבת בש"ס כדמפורש הואמיקצה
 יה" נמי בשבת שחל ביו"ט אם וא"ב בי'לזלזולי
 דאסור. ודאי לכך יותר בי' לזלזולי אתימותר
 ב' דף בביצה שם התוס' שהקשו מה י"לובזה
 שהקשו כר"ש תנא לן דסתם שבת גבי ד"הע"ב

דהא
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 חדש נר מטלטלין שם דתגא כר-י נטי סתםדהא
 ראי' אין רמזה א"ש הנ"ל %פי וכף ישן לאאבל
 בשבת שהל ביו"ט מיירי דדלמא סתמא נחשב%א

 בזה גם ודאי מתיר עצמו ור"ש אסור דזהוקק"ל
 זה מסתמא ולכך מתיר נמי דעלמא בס"טדהרי
 זה דעלמא בשבת דסתמלהיתר מה אבל רא"אין
 מ"ש על תתמה ואל וא"ש מעליא סתסא הויודאי
 ישן יא אבל ג"ח דמטלטלין סתמא דהךדי"ל
 בפ"ב מצית דכה"ג יו"ט בו שחל בשבתדמיירי
 סתם דתנא שרפה בשמן ולא גבי כ-ד דףדשבת
 אף עי"ש בע"ש שחל ביו"ט שם ר"ח להוסלקי
 נחשב לא סהמא דעה"פ בזה ל"י מן סתמאדתנא

 ! ודוק כן יפרשו יאפשרכיון

שי'
 של"נ~

 בהמה ימכיי מיתי אם שא'
 : לנכרי ביו"טמבכרת

 למוכר דומה דאינו לפע"ד הוא כן י8תשע".
 כיון דשם הא"ר בשם רו"ח שהביא בשבתהמץ

 מכח רק המנירה היתר ואין דידתה הויההמכירה
 מן מכירה בעי ולא ברשותו אינו ביא"הדחמץ
 מה"צ וא"ב הערמה מותר לכך ,מדרבנן רקוחוורה

 בזה מדרבנן רק גופה דהמכירה בין בשבתגמי
 מבירה איסור כל וגם שלו חינו התורהדמן

 מהזר ולכך דרבנן תרי הוי לכך דרבנן רק הויבשבת
 מכירה דבעי בבכיר אבל דשבות שבות כמודהוי
 אין דבמכירה לה"פ בתשו' כתכתי וכבר "תוראמן

 ומכירה באמת מקנהו עכ"פ דלזמן להערמהלחוש
 שותף  דעכ"פ מבכורה להפקיע בנה מהנילזמן
 דדי דהו כל חלק לו מיש גרע ולא הנבריהוי
 ובעינן הנכרי שותפות פהני דלא בחטץ .אבלבזה
 לזמן מכירה מהני לא ויבזה הנכרי של כולושיה"
 זהה מכוין אינו גמזרה %מכירה נמזר' מכירהובעינן
 התורה מן מכירה דבעינן בבכורה ולכך הערמהרק

 הזי התם בא"י בית לקנות דמותר דחף בשבתאסור
 מצוה דהוי בבכורה כאן אבל שהה שלמצוה
 התורה ומן הכשול לידי יבוא פן ימכרודרבנן
 דרבנן מקמא דרבנן דחען לא לכך מצוה כאןארן

 לא דרבנן חד רק דהוי בכורה בומבייובמכירה
 : דמלהא ברירא כנ"ל דרבנן מקמא דרבנןדחינן
 בק"ה שיש חנטי אודות של"ד.שאלתוטד

 בהנות קמחשמוכרים
 יא' חמו של הקמח את מכרו ע"פ השנהבל

 שמערים ומשעה לא"י המפתח את מסרו וגםכדינא
 את ומתר בחנות יושב הא"י יהאא apnאת

 המורה עמד ועתה המועד בכי כרצונוהקטת
 החנהז לפתוח העכי"ם את להניח יהם שאסורואמר
 סעפם ואסור ישראל ע"ש נקרא שהחנות מחמתביו"ט
 החנותים ובעלי רמ"ג סי' שבת בהל' כמ"שמ"ע
 שה תשובה, : להיתר להם ואמרתי אותישאלו
 מתה ראי' מ"ש בסוף טעה כי ואם להיתרהורה
 לזח ענין לו אין החדר על חותם להניחדאסור

 ביסוס דוקא למכור רוצים הנכרים אםדבשלמא
 חוחם או מפתה בו להניח החנות בעל צריךזה"
 אין מבין שאני מה לפי אך אומר. ה" יפהאז
 רק לא או ביו"ט ימכור אם הקונה להנכרינ"מ

 ח" אם א"כ יותר שיפדה יוחם לטובתכ11נת1
 לפתוח צריכין שאין רמיזה דרך רק להםאומר
 טעמא ל" אזיל בזה א"כ צייתין הף נמיביו"ט
 י"ש ומוזגין נכרים מחזיקים ושכר יי"שהכוזגים כי משלם דבמדינתנו נכון הדין אךדרו"מ
 כך הגיהו עוים גאוני וכל ישראל בביתושכר
 רק הוי גופו D~ta דאיסור כיון הדברוטעם
 אם בזה דשבות שבות הוי נכרי ע"י א"כדרבנן
 לס-ע דשבא בשבות חיישינן לא היתר דרךעושה
 דרך יעשות אני אוסר ר"ל דבאבלות אמתהן

 כן חת"מ בס' אח"כ נדפס וכן בפרהסיאמכירה
 יו שיש ישראל ידי על הוי דהטכירה התםאך

 חיישינן יכך דרבנן חד. רק הף וא"בשליהוב
 שבת אבל ב" הזיזותי אתי דקיל אבלות גםלמ"ע
 לנסרי שליחות דאין דשבות שבות דהוי נכריוע"י
 יחוש אין מכירה דדרך מ"ש גם למ"ע. חיישיגןלא

 בתשובה שבת הל' ריש שלי בסה*ח עייןלמ"ע
 המורה גא יאמר מזה חוץ והגה עיי"ש כןכתבתי
 לא ולמה ימ"ע חש שבות איסור רק דהוידביו"ט
 והת בהנאה אסור חמץ הרי הפסח ימזת כלחש
 בחוה"מ ולמה ימ"ע יותר לחוש וראת התורהמן

 מוסר דהנכרי שיאסרו למ-ע חש ולא ולמכורהתיר
 דבפסח יאמר ואם חשש יו"ט ועי ישראל שלחמו
 א"כ מ"ע %יכא ינכרי מסכרין שהכל המנהגידוע
 יותר גהשור ח*1 וכי ליו"ט גס מועיל זההרי
 שלא חקמח מכר דודאי נאמר דבחול מבחולביאס
 איסור בו דיש ומיו"ט הנאה ובאיסור בב"ייעבור
 בתמהי ועובר מכר שיא נחשוד ג"כ מו"משבית
 סובריך דבחוה"מ לומר ואין תימא אלא זהאין

 ועוד חמץ שי שהוא דידוע חדא פסח שלשהקמח
 יסתרסו פסח של דאם חמץ שההא ניכרמתוכו
 יתחזק זה מטעם ובאבח נכרי ע"י ולמהישראל

היתר
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 ימזוג לאסור שנהגו במקום דאף ביותר זה8-תר
 בכל היינו מכירה דרך נכרי ע"י ויו"טבשבת
 מו"מ איסור גם מכירה דרך המנהג ראיןהשנה
 "rb דאיסור בפסח אבל לזליולי וחיישינןקיל
 מוכרים שהכל הוא והמנהג עולם בעיניחמור
 ומותר חשדא ליכא ובודאי כן ידוע הוי א"כייתרי
 : השנה כל נאסר אם אף פסח של ויו"טבשבת
 אחרון ביו"ט דהתיר מה שאלתו של"ה.מ"

 בשר שהוצרך פסחשל
 מסוכנת כמו בהמה לשחוט והתיר חיל לאנשיליחן
 לש"ס לדינא סיירי דשם דומה הנדון איןהנה
 אסור חף ולא מטרפתו כשרות יחזר שכיתוה4
 מכח מסוכנת התירו בזה צריך דלא טרחא מכחרק

 דשכיה ביה"ז אבל כוית ממנו שיאכל ומכח ממוןהפסד
 טרפות רוב הוץ פעמים וכמה כשרות כמוטרפות
 בחשף אמיש בהמה שום ביו"ט ישחוט אסורלכך
 לשחוט שסור מסוכנת נם בזה א"כ אר"שאגת
 ימאותה זה דין באמת והגה . טרפה תההדדימא
 לעיר בולשת דכאה ובמעשה כ"א דף בביצהמפורש
 דטרפה ומוכח הוי טרפה עגל שם דמשניוכף
 רב הפסד חשש דהוי אף חיל יאנשי לשחוטאסור
 בזה"ז דשכיח כיע טרפה בספק לדידן ה"הוש"כ
 דמשני -ה יי קשה הוי ולכאורה טרפהיהיות
 לכלבים חזי והא ופריך הוי טרפה עגל השצםשם
 וא"כ טרפה pno שהי' ד0יירי לתרץ פריךומא
 בפ"ק שם אמרינן והרי לאדם מוכן שיהנועגכן
 ומוכח לכלבים מוכן הוי לא לאדם דמוכן ףדף
 יודע אינו דהרי לאדם מוכן נחשב בספק דאףשם
 טרפה יהי' אויי יוולד ואם לא או היום יוולדאם

 מוכן הוי ולא לאדם מוכן הוי בספק אףובע"כ
 לכלבים וא"כ הוי טרפה בספק נימא וא"כלכלבים

 דדלמא לשחטו רשאי ה" יא ולאדם מוכן הוילא
 מותר טרפה דפפק לכאורה מוכח וה" טרפהיהי'

 מכח לא באמת אך ממון הפסד בשביללשחוט
 יו"ט בהל' ועיין פשוט איסור להתיר אפשרקושיא
 ראשון יףט ה" לו ולכך שם ובט*ז תקי"בסי'
 וא"כ אחרט יו"ט דהוי כיון רק הורה כדיןשלא

 שמא טרפה ואתויל כשרה יה" דוגמא ס"סהוי
 דהרי ממון הפסד בשביל התיר כדין חולהיום
 וה"ה ב' ביו"ט שרי עין דלכחול תצ"ו בסי'מבואר
 דמלאכה שם דמבואר ונהי סכנה בו שאיןמולה

 דדלמא מסק רק דהוי בזה מ"מ אסורהדאורייתא
 להיתר הורה יפה לכך ס"ס הוי וגם כשרהתה"

 ? א' ביףט %א ב'ביףט
 ימכור דגים שהביא בנכח ם'ש של"ו.סף

 גין מחלקין דישביףט
 שקנה סי אבל לאילן אסור דגים שקונההראשון
 הש"ע כסברת שני ביו"ט מותר ראשוןמישראל
 הנה שגי. בירט בשבילו הובא שלא למידמתיר
 דמכוין לישראל דורן בהביא דדוקא גדול טעחזזה
 בהביסו חוכא שלא למי מותרין אז זה לישראלרק
 בהניא אבל נכרי של מחשבתו נתקיים דלאכיון
 דאחד נהי כולם בשביל דמביא כיון למכורלעיר
 מחששם ונתקיים לכולם ותכוין הנכרי ת"סקנאו
 כולם לאכול שלא הקונה דדרך ם הנכריוגם
 ראשו יקל דמי בדגים מבעיא ולא למגור גםרק
 דברים. בשאר גם אף רק בהכרעתו הרמ"אנגד
 סחט מביא דאם כן הדין נמי במחוגר במינודאין
 מהני %א לכולם אסור כולם בשביל דמביאכיון

 : לאחד ומכרמה
  יעשות מיתי "ם שאלתו של"ו.מד

 וכבר ביעטגבינות
 כן ועשו הלכו והם להם ואטר בקאה כןאירע
 הנה אחד. מלמד יהם התיר כי לביבות ממגוועשו
 ראת כבר גבינות לעשות מוהר אם הדיןבנוף
 דף בשבת הוא מפורש וש"ס שאסור תק"יבס"
 ותמת בעיו"ט לעשות דאפשר מכח בטעמוקל"ד
 רוב  כדעת תצ"ה בס4 המחבר דעת הריאס

 אף מותר עצמו נפש באוכל דמלאכההפוסקים
 יש הביא הרמ"א רק מעיו"ט לעשותו אפשרדהף

 אוסר למה הפוסקים ורוב המחבר ולדעתמחסירין
 נפש באוכל הוי זה הרי גבינות לעשותהש"ס
 בסי' פוסק הוא הרי כן המחבר פוסק ואיךעצמו
 בחול. לעשותו דאפשר אף מותר נפש דאוכלתצ"ה
 הוי טעמו דעיקר שכתב המנ"א כמנת דזהואפשר
 אך זו קו, ליישב כדי הרבה לעשותווימיםדדרך
 מכת הוא הטעם קל"ד דף דבשיות תמוהתדבריו
 דא"כ מעלי ישינה וגבינה מעיו"ט לעשותודאפשר
 ובצירה קצירה הרי מעלי דטפי טעמא הךלמ"ל
 לימים לעשותו דדרך מכח ואסרוהו טפי מעלידלא
 המחבר דברי וכן צ"ע המגיא דברי לכךהרבה
 מכח דאסור הש"ס דברי לפי ועכ"פ תמוהין.הנ"ל

 רק הוי דזה לומר אפשר הי' מעלי ישינהדגבינה
 גבינה הוי או בעינא הגבינה לאשל כוונתואם

 ממולאים לביבות מהם לעשות אבל מעליישיגה
 יומא גת דגבינה נראה החוש לפי עיסהבתוך

מעלי
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לביבות יצורך גבעות יעשות מותר והיי טפיומשלי
 הטבעים שנשתנו דלפי י"ל כך לאכול אףיאפשר
 מישינה טפי עדיפא יומא בת דגבינה רואיםיאשנו
 לילך ראוי הטעם נשתנה אם בטעמו דתלוי.ודבר
 בטל במנין שנאסר דבר דאינו כיון השתא.בתר
 מ"ש התוס' כמגת רזה ואפשר הדין בטלודבר
 והוא עליהם תמה תק"י ס" והב"י לגבןושרי
 לפי כתבו דהם כך "ל הנ"ל ולפי הש"ס.נגד

 דש"פ פס"ד מעלי יותר יומא דבת דחזינן!מניהם
 איסור אינו ועכ"פ מותר לכך מנהרדעאופריך
 מהם לעשות יו"ט לשמחת מכווגין דאר_גמור
 ננד להתירו ראוי אין דלכתחלה נהי ולכךבבינות
 יאסרו. אין בדיעבד מ"מ וש"ע בבי"ס_"מפורש
 מותר אם ביו"ט לעשותו שאסור דברובענין
 ויש אסור שהוא שמפורש ענינים ישובדיעבד
 כיון דבשבת בזה כלל ונ"ל מיתר שהואשמפורש

 שבת עונג מכה דבר שום בו להיתר מצינודלא
 אסור דיעבד א8" מעיזתו שאסור דבר כ5לכך
 משום שהתירו דברים כמה שמצינו ביו"טאבל
 לעשותו דאסור דבר אף י"ל א"כ יו"טושמחת
 ולפ"ז יו"ט שמחת מכח מהזר בדיעבד מ"מיכתהלה
 גופו ביו"ט להתירו יש יותר דאדרבא.נראה

 ביו-ט ממנו נהנה דאם החול לימותטלהתירו
 שמהת ומקיים המצוה עשה העברה כנגד איגופו
 ב" מקיים דעכ"פ כיון קל איסור הוי גם11"ט
 להיות ביו"ט ממנו נהנה לא אם אבל יו"טושמחת
 וא"כ יו"ט שמחת מקיים דאינו כיון לחולסותר
 בכדי עד אסור בחול לכך גדול איסורעשה

 מה"ט ולכך יו"ט ממלאכת יהנה שלאשיעשה
 גהנה יהי' לא דאם ביו"ט ממנו להנותמותר
 ממנו נהנה אם משא"כ יותר איסור עשהביו"ט

 דר"פ דייסא גבי מהש"ס י"ל ובזה קל איסורהוי
 הרגיש והמג-א גדולה במכתשת הף דלמא אכיליא
 ולפמ"ש וכו' חשוב דאדס וכתב תק"ד בס"בזה
 לגמרי לאסרו כך הכונה רק חשוב לאדם צורךאין
 יו"ט דחיחל יותר .איסור יהי' דא"כ אטרינןלא
 עשה ביו"ט ממנו יאכל אם אבל לצורךשלא
 לגמרי לאסרו זה אך בשכרו הפסדו ויצא קיאיסור
 שוב א"כ ממנו אוכלים אחרים אם אבל ראויאין
 מטה ממנו המונע שוב בחנם יו"ט חללויא

 רא" יש ולכאורה אכל שלא עשה ושפירקעביד
 ממשנה בדעבד אסור בדרבנן אפי' יו"טובחילול
 יחפור דבש"א ביו"ט ועוף ח" בהשוחט ביצהדריש

 עפר לו ה" אא"כ ישחיט לא ובה"א ויכסהבדקר
 בדקר שיחפור שחט שאם ושוין מבעותומוכן
 דהעוף שחט דאם ושוין תנא לא ולטהויכסה
 אף אסור העוף דלב"ה מוכח בדקר ויחפורמותר

 יאכל לא אם וגם דרבנן רק הוי בדקרדהחפירה
 ורשומי אסור. ואעפל תורה בשל יורטחילל
 נראה ולדינא בזה להאריך דיש כותב אנידברים
 למגדר כוונתו אם אך ביו"ט , לאכלו בדיעבדלהקל

 : עשה יפה ודאימלתא
 הטאבאק בשתיית ביו"ט בנדון של"ח.סף

 ביו"ט שעושין זהבדרך
 בעגול בהנייר הטאבאק שמניחין והיינוהציגארין
 זה דאין טעמם המקר ברוק הניירומדבקין
 שאני בשמי אחד לו שאמר יע הנה כלל.מלאכה
 ע"ז מעולם כלל נשאיתי שלא שקר זה כןהתרתי
 כלל נופל זה ואין שמותר אמת הדבר מ"מאך
 רק הוי דזה מעיו"ט לעשותו שאפשר דברבדין
 סלל מלאכה אינו זה אבל קצת מלאכה הויאם
 ביורם לעשותו מותר לכך למלאכה דמיון לוואין

 : מכבר לעשות דאפשראף
 סעיף תקמח בס" הרמ"א כתב ,טל'מה*כ!י'

 ישתוק ומותר בהג"הא'
 להתיר ראה דאטו הרא"ל בשם הטו"ז ותמהבכדור
 זה אין ובאמת לחנוקת שחוק שהוא מה כזהדבר
 תערג לו שיש מי שבת גבי מצינו מזו דגדולהתימה

 וכן לשמוע לו מותר וכו' בטלים דבריםמשמיעת
 דדבר הרי בשבת מותר בקפיצתם המתענגיםבהורים
 כן נהנה הוא במה האדם בדעת תלוי בעונגהתלת
 הוי זה אף קצת צורך רק דבעינן כיון בזהה"נ

 : וז"פ צורךבכלל
 מכפר שהובאו בשפות שאלתי ש"מ*ס"

 לשוחטם ביו"ט לתחוםמחוץ
 אלפני עבר דהשוחט רו"מ ופקפק השוחטושחטם
 לא דהשליח כיון לפ"ע משום בזה אין הנהעור
 ומסרם נכרי בשייח אבל הכפר בני רקיאכל

 כמ"ש קפדינן לא וע"ז דלפני לפגי והוילאחרים
 לא בלא"ה גם ה' ס" ובאהע"ז קנ'א ס"ביו"ד
 ואמ"ה לנזיר יין כוס בש"ס דאמרינן כעין רקשייך
 דהדבר במה אגל באיסור הדבר גוף דהוילב"ג
 מצינו לא נאסרין יה" ואח"כ במקומו היתרהוי
 שאסרו מה אלא לס ואין עור דלפני לאובזה
 ידי מסייע מכח איסור צד בו היי מיהוחדל
 מוכח דלפני דלפני הנ"ל מטעם אבך עברהעוברי

ביו"ד
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 עוברי ידי מסייע דגם שם יבאהזע שםוכיו"ד
 טלטול בדין הפמ"ג על שהקשה ומה בו. איןעברה
 מאשה רביצה מפ"ה והקשה דשיל"מ בו שייךאם

 דהתם בדמיונו טעה מחברתה. ומלח מיםששאיה
 איסור מכח ולא לתחום חוץ הילכה מנחהוי

 רש"י כוונת רזה י"ל הדבר טעם ולהסבירטלטול.
 היום וגם למחר דשיל"מ דהוי במ"ש במשנהשם

 ולפ"ז הארכתי ובחבורי למ"ל ותרתי כאןיאכלנו
 דשיל*מ שייך לא דבטלטול ס"ל ז"ל דרש"יי"ל
 רש"י כתב לכך מטלטול תחומין מ"ש לו קשהוהוי

 צדדים ב' דהו"ל מתירין יותר הו"לדלתחומין
 יותר דהוי מה וכל כאן היום וגם מותרלמחר
 זה כעין ז"ל הר-ן כמ"ש יותר בטל לאהיתר

 לכך למחר רק היתר לו אין טלטול אבלבנדרים
 נכון כי ודו"ק טלטול לענין דשיל"מ נחשבלא
 ה' ס" באהע"ז ועיין מלעיל( .נשמט : בעזה"יהוא

 לפני הה בשליח דאף מוכח שם ובב"שבהג"ה
 : עיי"שדלפני

 לדרך לצאת מותרח' סעי י תקכ בס" ע בש כתב שמ"א.5כמי'
 אם בדין באריכות כתבתי בחידושי הנהוכף
 אם הלילה עד קבורתו יגמור דלא הואידוע
 בצרכי להתעסק כיוס בקבורתו להתחילסותר

 ערב לעת תיכף קבורתו להקדים כדיקבורתו
 : עיי"ש הוא דמותר לדינאוהעליתי

 הנה ביו"ט. נפל בקבורת שאלתו שמ"ב.סד
 מיקל שהמג"א אמתש

 וכן תמיד אוסר ואני לאסור המנהג פ"קאך
 אח"כ ומ"ש לאסור שפוסק בישויע"ק כעתמצאתי
 התויתם ועפ"ד בשבת מת ומוציא המשנה מןראי'
 חיוב ראין דנהי לק"מ להצניע דרכו הוירמת
 דרכו והוי לקברו הוי הסדר פ"מ נפליקבור
 וגם לקברו רק להשליכו הדרך אין דעכ"פלהצניע
 אינו אבל להצניע דרכו והוי כהן בו יטמאשלא
 המנ"א שהקשה ומה ח. בראי' עליו והסוהחייב
 שם דקאמר נ"ז דף מנדה הוי תמיהתוועיקר

 כל דריש מה משליכין אלא קוברין לאדהכותים
 לא במנ"א המעיין ירו' גבול לו יש נחלה לושיש
 רק מקומות בשאר כדרכו להקל להלכה זהנתב
 ולמעשה להלכה ע"ז יסמוך ולא קושיא דרךכתבו
 לא הא"ר וכן תירוץ לה יש קושיא כל ידעכי

 המג"א הקשה כתב רק ומתיר חולק דהמג"א.העתיק
 והרמ"א הנ"מ על לחלוק לבם מיאו דלאתשמע
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 על לי תמי' הקושיא ובגוף ג"כ. פסקווהיבוש
 דקאמר כך התם הש"ס דכוונת הרגיש שלאהמג"א
 נחלה לו שיש כל רעך נבול תסיג לא דרישפה
 דלא שם קאמר דה"י והכונה וכו' גבול לויש
 דאין נהי לי' קשה והוי כשליכין אלא קובריןהי'

 ה" אם להו איכפת מה מ"מ נפלים לקבורמצוה
 קוברין ומ"מ טצוה דליכא דלדידן וכמוקוברין
 כל ולכך וכו' תסיג לא דרשו דהם קאמרלכך
 דהם לקברו ואסור גבש לו אין נחלה לושאין
 רק כן קיי"ל לא אנן אבל תסיג דלא לאובכלל
 חיוב יעולם אבל בדבר איסור ואין לקבורדמותר
 ם בישוב ועו"נ ופשוט. וז"ב שמענו לאלקבור
 אע למה ורא" טעם באמת ויובן פלפולדרך
 דתחלה הדין נגמר בפ' מוכח והוא נפל לקבורחיוב
 לבו אבעיא קאמר ואח-כ סה"ת קבורה שםלמד

 שם ופשינו כפרה משום או בזיוני משוםקטרה
 משמע וכו' בארץ צדיק אין ומשני צדיקיםמדאקבור

 לא כפרה ולא בזיוני לא דליכא היכי בנאיההא
 דלא נהי קטנים בשאר בשלמא וא"כ קבורהשייך
 בזיוני משום שייך מ"מ חטא בני ראינן כפרהשייך

 לבם דהוי כשן משפחה בזיע שם התוס'כפירוש
 לא עליו דוה אביו לב דאין בנפל אבל עליודוה
 הע קבורה לבסי מ"ט וא"כ משפחה בויוןשייך
 מדאקבור ת.ש דקאמר שם הש"ס על דק"לאמת

 קאמר לא ולמה בארץ צדיק אין ומשניצדיקים
 שום בהו שייך דלא ח"ו קסנים מדאקבורב"ש
 כלן דא"ש נראה אך בזיוני משוס ובע"כחטא

 שמורה מה למת דברים כמה לעשות הדלדאסרו
 וא"כ וכו' לרש לועג מכח ממצות פטוריןשהם
 כפרה משום דאי שפיר פריך מצדיקים בשלמאה"נ
 דאדרבא לרש לועג הוי לא דבזה קבורהלמ"ל
 אבל חטא בהם דאין שמוכח להם הואכבוד

 דאינן מכח היינו קבורה יצטרכו לא אםבקטנים
 בהם דאין דמראה לרש לועג הוי א"כ מצותבני

 תינת וא"כ וא"ש. קבורה בעי לכך מצותשייכות
 כמ"ש בעלמא כבשר דהוי בנפל אבל קיימאבבר

 טמ"נ וא"כ לרש לועג בזה שייך לא דמינהבפר"א
 בנפל שייך לא בזיתי משום אי כפרה משוםאי

 המג-א קו' מיושב ולפ"ז והש"ע להג"מ ברורהורא"
 דוכתא וכמה דצ"מ בפ-ט פליני וא"ש דה"ימנדה
 ובאמת עיי"ש לא או דקרא טעמא דרשינןאם
 קבורה תחלה בסנהדרין הש-ס דיליף כיוןקשה
 הרי מאי משום קבורה אח"כ מבעיא פהמה"ת
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 ייתן ומנ"ל גזה"כ והב וקרא טעמא ורשיכןלא
 דדרשינן ר"ש  לדעת אזיל הש"ס בע"כ אך טעםבו

 יהודה ר' בנדה דהתם א"ש ולפ"ז דקראשעמא
 ולכך משליכין אלא קוברין ה" דיא דקאמרהוא
 שיש מי כל כן דרשו דהם הש"ס קאמר שפירעליו
 לא דלדידי' כיון כן קיי"ל לא ואנן וכו' נחלהלו

 התורה מן קבורה דחיוב וכיון דקרא טעמאדרשינן
 כיון לדידן אבל נפל לי מה קיימא בן לימה

 וכו' בזיוני משום קבורה אם מבעיא דש"סדסתמא
 טעמא דדרשינן כר"ש דש"ס לסתמא רס"למוכח
 בעי ולא שייך לא הטעמים שני בנפל א"כדקרא
 שסתרו מהר מב"מ לה סמך יחי ומזה ודו"קקבורה
 עיין טר"ש ופעם כר"י פסק פעם בפסקיואהדדי
 יה" ולפס"ש שם בלח"מ ולוה טלוה מהל'פ"נ
 דקיי*ל ענינים דיש הנ"ל דסנהדרין מסוגיאטורח
 היוצא ועכשו כן ס"ל דגמרא דסתמא ביוןכר"ת
 והלבוש הש"ע פסק כאשר אמת דין דהדיןטזה
 ואני פה המנהנ וכן לדינא חולק אינו המנ"אואף
 ביו"ט קוברין אין נפי נקבה ראפ" תמיד כןטורה

 :וא"ש
 שמאור מיה האיו שי ע בש יפיתי*שוב

 ערלתו הוסר שלא ומי כן ג"כ פסקזימן
 קנין נקרא במסר ראיתי גם ענין בכלאוסר
 ספק לאסור וסיים בזה פלפול שם כתבפירא
 הסרת הף דלא היכי אפ" שני ביףם אפ"נפ9

 ! עיי"שערלתו

 תקכ"ו ס" ביביש פציתי ביה מימיי'מנה
 דעובר גדול בטת דדוקא ודלשכתב

 דכוונתו ונראה בזיון בשהייהו ויש בלאוהמלינו
 מאם כבוד יותר לו הוי ביום הנקבר דודאיכך

 לקברו דלשהחהו מת"נ ממר ולכך בלילהנקבר
 ויהמתין המת דהמלין בלאו עובר הרי לסחרעד

 נקבר להיות בזיון בשהייתו יש גלילהלקברו
 ג"כ מוכה מדבריו והנה כהול עשאוהו לכףבלילה

 : לעיל כדברינו בזיון שייך לאדבלול
 איו יבשל סותרין אםבשבת שחי פסח שי בשמיני שאי אשר ע"ד שמ*נ*סי'

 זה לבשל דאסור כיון וכדומה מקניידליךשנזהרין
 המנ"א דברי ר"מ ראה כבר הנה וכו/לעצמן
 לאחרים לבשל אסיר ביו"ט דהמתענה תקכאזבסי'
 וכף לעצמו לבשל דאסור מכח הואיל מהניולא

 דאסור כיון במתענה דדוקא דמותר נראההסעיד
 לבשל לכךאסור מתוך שייךב" ולא כלל לעצתויבשל
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 לו ראוי אינו דוה  אף לאתרים  נפי מארלעצמו לבשי מותר  יבמים דשאר כיון  גוה אבליאהרים
  שייך ולא ל" תף  אורחים מללעי ואי הואילמ"מ
 יכש דברים דשאר כיון אסור דלדידי' כיוןלומר
 יהי* זה שדבר דוקא בעינן ולא לעצמו גםלבשל
 שהותר*. מתוך גס מהני בזה גם יעצמו לבשליכול

 מהוך מכח ומותר לצורך שלא נטי הותרהלצורך
 הף ביו"ט המתענה דודאי עלה מחשיל בעיואי הואיי מהני לא ביו"ט המתענה דבשלמא "לגם

 אם גם עלה לחשולי מצוה ליכא וא"ב מצוהצורך
 בירין שהתענה למפרע  עברה עשה עליוישאל
 לא לכך עלה לתשויי מצוה הוי לא רכןוכיון
 נשאל לא דבאמת כיון מתשיל בעי ואי הואילמהני
 הוי וא"כ אורחים לי' מקלעי ואי מכח רקוהוי
 כיון בזה אבל אמרינן לא הואיל ותרי הואילתרי
 וא"כ במצה נזהר עתה רעד במח עברה עשהדלא
 שנזהר מה עברה בזה עשה לא נדרו על ישאל אםאף
 בידו שיה" עלה יתשולי טצוה הוי בזה הנהעד

 לתשולי מצוה דהוי היכי וא"כ שבת לצורךלבשל
 בא דאינו אף דשיי"מ זה נחשב דלכך כודאיהוי

 דומה אינו בזה לכך האחרונים במ"שממילא
 דמצוה היכי רק הואיל תרי אמרינן דלאהבעלמא
 טבח יבשל ומותר הואיי להרי דומה אינולתשולי
 תקכ*ז ר"מ מיש המנ"א דעת יזה ובפורףהואיל
 יש אבל הואיל מכח לשבת מיו"ט ההיחרדעיקר
 נעשה שבת דצרכי מבת דכתב הב-י דעתלצרף
 בחידושי ישבתי עליו שתמהו ומה כר"חביו"ט
 שבת דצרכי הב"י דעת על לסמוך ישולכך
 נראה טעטים הני בצירוף ולכך ביו"טנעשין

 : לשבת לבשל כה"גדמותי
 במערב מחלוקת בק"ה ישל מה שע"ד.ם"

 או ברכה יברך אם ראשוןביו-ט
 דדבריהם מספק רא" והביא שיברך דעתו ורו-מלא
 לא אבל שיברך הורה יסה הש"ס, ומן ברכהבעי

 בגליות בעיתם במערב אף הספק על רק גרכההוי תבשיליי עירובי געיקר דבל"ה דיך" לטעמאצריכין
 טברכין ף הן יו"ט הוי ואם טובים ימים ב'דבת
 דלמא דדבריהם ספק הוי והרי העירוב עלעיו"ט
 דירחא בקביעא דבקיאין לדידן ובפרט חול שנייום
 ות ואין מברכין ואעפ"כ עיקר הראשון ודאיא"כ
 או ברכה בעי אם דדבריהם ספק למשאהז"לענין
 תרומת הודאי על נתקן הברכה עיקר דשםלא
 א% לא או גרכה בעי אם לספק יש בדמאיולכך
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 גם בגליות הספק על נתקן הברכה עיקרבע"ת
 ודאי דבתרומה לזה זה הברכות כלל דומיןאין
 תרומה אינו אם ולכך תרומה להפריש הברכההוי
 הוי תבשילין מעירובי אבל לבטלה ברכההוי

 א"כ הודאה ברכת והוי תבשילין ערובי עלהברכה
 הודאה הוי  עכ"פ לערב עתה חייב אינו אםאף
 סף יו"ד בטו"ז מבואר זה וכעין לו שיצטרךלזמן

 גם בודאי לכך בזה ה"נ כן עיי"ש י"ז ס"קא'
 מערבין אם בין חילוק ואין מברכין הספקעל

 : וז"ב ראשון ביו"ט אובעיו"ט
 סעיף ז תקכ סי ע בש כתב שמ"ה.*כ!י'

 ביו"ט נזכר אםכ"ג
 של ראשון ביו"ט הוא אם עירב שלאראשון
 גליות של ביו"ט הוא אם אבל לערב א"יר"ה
 לערב א"צ קודש היום אם בתנאי לערביכול
 לאפויי לי שרי יה" זה בעירוב vsn היוםואם

 זה על חולק בחי' הצל"ח אמנם וכו'ולבשולי
 ויסתמא יערב לא ולמה למה תנחי של זהדטורת
 מידי עשה לא חול למחר אם הלאכפשוטו

 מהגי דהערוב ראי' מזה והביא כלום תיקןולא
 השבועות לחג לו יועיל וא"ב אח"כ של ליו"טאף

 ה' ביום סתמא יערב דאם ז_א ולדעת,ע411ש
 מברכין אין מח"ט והרי ליו"ט זילותאאיכא

 והכל בספירה בעצרת וכן הסוכה עלבשמיני
 אם בעלמא ה"נ א"כ ליו"ט זילותא דהוימה"ט
 השומע שמע א"כ מפורש בתנאי העירובמניח
 ביו"ט לזלזולי אתי תא קודש היום אםשאומר
 השומע יאמר א"כ סתם העירוב אוסר אםאבל
 לזלזולי ואתי ליו"ט זילותא והוי חולשהיום
 שהרי הוא למחר יו"ט שהעיקר שיאסרו א'ביו"ט
 דלא בתנאי לפרש צריך לכך היום בומערבין

 : וז"ר ביו"ט לזלזוליליחי
 בקמחא שנשתתפו שתים הנדין דב?"ש ,2מ"ך.טף

 אחר ער"פ ואפודפסחא
 שמחוץ בכפר דר ה" שאחד ומחמת מצוה מצתחצות
 בא לו שחשכה ולאחר תחומו לערב והלךלתחום
 וגערתי המצות את לחלק בה"ס אחר האופהלבית
 לברירה וה ענין דמה עליו צחקו יפה וכף.בו

 הוי אותם שחולקין כיון עכ"פ ברירה דאיןדנהי
 הוי עב-פ נמי בזה זה והחליפו מזה זהכקוו
 שלו הוי עתה דעכ"פ בהם יוצא ונמי מצותכקנה
 כיון רק שלו למפרע שיה" בעינן במצותואסו

 ימה זה עמן ומה בו יהנא שיו הוי אכילהדבשעת

 השג"א למ"ש ומכ"ש ביירה איןדבדאורייתא
 למפרע על רק הוי ברירה דאין דמהוהאחרונים

 מה גם זה. והבן ברירה יש ודאי להבא עלאבל
 למעשר קובע ארעי אף שבת דאכילת כיוןשחקר
 בהחורה מעשר דלענין כלל ז"א גס בסוכהיתחייב
 שבת אכילת גם לכך קבע לתורה נחשב מהתלויה
 בסוכה באכילה אבל למעשר קובע זה מצוהדהוי
 ארעי או קבע לו נחשב מה תלוי האדםבדעת

 ארעי לו נחשב בשבת אף ארעיובאכילת
 : מסוכהופטור

 בחוה"מ ביתו בנהמפרעמיסלא זינגי איצק י שהנגיד המעשה ע"ר שמ"ז,סי'
 ב' לגנוב רוצה כי באמרו לו להתיר מהרבוביקש
 רצה ולא הדבר יוודע פן ומתיירא ברה"ריהחו
 כמותו. עשו שראוהו אחרים וגם לו והתיר אחדובא
 המבזה בכלל ממש והוא מאד המעשה עלי רעהנה
 לא והנה הרבים והחטיא חטא גם המועדותאת

 ע"פ רק גבנה לא דבזמנינו כיון האמת כפימבעיא
 א"כ שם שהקרייז בעיר גפרם המדינה שרירשיון
 הף הכי המועד אחר או בחוה"מ יבנה אםבין

 התירו שהשרים אחרי ודאי א"כ הקיר"ה שריברשיון
 אך אח"כ לי ומה עתה לי ומה מסירה שייךלא
 האבד דבר נקרא יא זה מ"מ כן ה" אם אףגם
 מבעיא ולא ברה"ר אמות ב' לגנוב יכול שה"מה
 נקרא ולא הרבים גוזל דהוי גמור איסור עודדהוי
 אם אף גם רק לגנוב יכול שהי' מה האבדדבר
 רק שלו אינן אמות הב' דעכ"פ כיון היתרהי'
 היזק נקרא לא הריוח ומניעת להרויח יכולשהי'
 דמציאה ט' סעיף תקל"ט בסי' שמ"ש האבדודבר
 למ"ש ול"ד האבד דבר נקרא דלא בחוה"מאסור
 דהתם מותר בריבית לעכו"ם להלוות י"גבסעיף
 דיר" ביטול בזה ריבית ליטול הוא ודרך בכךדרכו
 ועוד ט'1 בס"ק שם המנ"א וכמ"ש פטידאהה
 האבד דבר נחשב לכך הריוח לו מביא המעותהתם

 דבר זה אין ברה"ר אמות ב' לגנוב בזהמשא"כ
 האיסור את מביא ההיתר אין גם להיותהרגיל
  בוה"ו גס ומה אסור ודאי במ"ע ענין הוארק

 שאיגר בדגר אף בחוה"מ העולם מקיליןשבעתה
 כמ"ש האבד דבר אף להם לאסור ראוי ודאיאבד

 ודאי לכך להתירו אין להם אסר חכם שאםהמנ"א
 אם במשפט שלא ביתו והבונה מאד המעשהרע

 ?עניים צדקה הרבה שיתן ראוי עוותו לתקןירצה
 רע ישנעו 5א והקאה ומהיום עונו יכשר בזהאולי

לדברי
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 : לאיסור או להיתר הדבלדברי

 רו"ם שרצהבחוה"מ יעי צ"ה ישי אם יבר על שמ*חי*מי
 מן ת-א ס" יו"ד הרמ"א הוראת נגדלהכריע
 הצור על לה ותטהו עה"פ שדרש נשאהמדרש
 מחתלת שם ודרש פעלו תמים הצורשאמרה
 שאומרים ומוכח העומר היינו שעוריםקציר
 גמ' ממנו ונעלם ראי' ז"א הנה צ"הבחה"מ
 אמך זקנה כי תבוש אל ואומר גבי פ"טברכות
 קעביד דנפש" מדעתי' בועז וכ"ח ואומרמהו
 ישראל שופט בבועז אם וא"כ וכף תבוז אלת"ל
 דאין מאשה מכ"ש ללמוד שאין לומר ס"דהוי

 רס"ג סי' במנ"א ועיין בפלך אלא לאשההכמה
 בפרהסיא דדוקא י"ל בלא"ה גם הממ"ע אםעל

 אכל בחוה"מ לומר אין העולם כלשיאמרו
 וי"ל בחוה"מ דמותר י"ל בעצמו והאבלבצינעא
 דבר סוף הללו תיבות ג' רק אמרה לאהיא
 משה כי הרמ"א אדונינו לדחות לב למלאותאין

 : אמת ותורתואמת
 יום שחל הבן בפדייו 'אי אשר שמ"פ.מף

 הוי א' וביום בשבתל"א
 גור בספר שראה לפי הבן פדיון יעשה אימתיט"ב
 בלילה לפדותו שיש קט"ז סי' היו"ד יהודהאריי
 הנ"ל כספר דלא נראה לדעתי תשובה. : ט"באחר
 עיקר כי שהחיינו ולברך ללילה סמוך לעשותורק

 מחומרת הוא המצרים בין שהחיינו לברך ראיןהדבר
 להחמיץ אין הבן דבפדיון כתבו עצמן והםהאחרונים
 הנ"ל הספר שחשש ומה עי"ש הברכה ולאהמצוה
 שהחיינו יברך לאבי ואין אבל כמו הוידט"ב
 היינו בצבור הכונה לפרש רו"מ שרצה ומהבצבור
 לענין לחלק סברא דאין נראה אין הצבורלהוציא
 פרהסיא לענין בעלמא לא או הצבור להוציא ביןאבל
 תרמייהו הוי אם אבי באבל בזה לחלק סבראיש

 זה לא או הצבור מוציא אם בין לחלקבפרהסיא
 אינו נמי דבחנוכה ועוד בזה לחלק סבראאין

 רק בביתו ומדליק הוזר כ"א דה"י הצנורמוציא
 והוי ג"כ בפרסום בבהכ"נ והדליק הזידהמצוה

 אינו אבל לכתחלה בעשרה דמצותו הבן פדיוןכמו
 שהבין כמו ודאי הוי הכונה רק הצבור בזהמוציא
 דאפשר מכח רק הכונה הוי התם מיהו ש"לבספר
 ותדע לברך הוא מותר באחר בא"א אבלבאחר
 יב"ח תוך או למ"ד תוך באבל אף מיירי התםדהרי
 בפרט בצבור מתפלל אינו בלא-ה ז' תוךדאבל

 שמעש לא ומעולם זיי"ן אחר מיירי בע"כבכהנא
 פדיון יעשה לא יב"ח תוך או ל' תוך הבןשבפדיון

 דהמם כיון ובע"כ שהחיינו יברך לא אוהבן
 שהחיינו שמברך במה משגחיכן לא עליו רקהמצוה
 לעשות מותר שבעה תוך הוי אם גמי ה"הא"כ
 רק מוטלת דהמצוה כל בט"ב "כ"ש הבןפדיון
 לחלוק א"צ ובזה אבל דהוא אף שהחיינו מברךעליו
 בין דמחלק בסופו חאו"ח סה"ת והנו"ב הג"אשל

 דהמצוה דבביתו כך הרמ"א כוונת רק לא אובצבור
 אף שהחייגו לברך לו מותר עליו דוקאמוטלת
 אין לכך באחר דאפשר כיון בבהכ"נ רק אבלדהוא
 דהחיוב הבן בפדיון ולכך שהחיינו לברךלאבל
 יעשוהו ולכך בביתו חנוכה בנר כמו ם עליודוקא
 בלילה יעשה והסעודה שהחיינו ויברך לערבסמוך
 לעשות לו דמותר ודאי בעשירי דהל זו בשנהבפרט

 : ונכון פשוט כנלפענ"דכן
 להסיק הורה דק"ה שהמירה בעה 1eW**שי'

 סב לא ט"ב. בערבהמרחץ
 %א בעזה"י פה אנכי שנה ארבעים וזההורה
 חזון בשבת המרחץ להסיק פעם בשוםנשמע
 העיירים בכל וכן עט"ב שה" בעש"קומב"ש
 כחם ויישר מעולם כן נשמע לא שםשהייתי

 ויזכו שכרם ה' ישלם המרחץ את שכבו אלושל
 בעד ישלם מי ולענין ירושלים. בנחמותלראות
 פטורין ודאי שכבו אלה הנה הבלן שהסיקהעצים
 וכפה להסיק שציוה והמורה עשו כדיןדהם
 גרמי אינו דוה פטור הוא גם הדין מןאותו
 תלך למען לקיים מיהו ופטור בגזקין גרמארק

 שאיתא כעין לשלם המורה מחויב טוביםבדרך
 : עיי"ש ע"ד ס" ובחו"םבש"ס

 ישראל ר' מהרב נדרשתי שכ"א*טף
 בגרון מבאיידהיילפערן

 שלא ר"ל רע( החלי )בעת המורים שהורו ט"בתענית
 לו שמעו וכעתשלא להתענות החמיר ואחדלהתענות
 הורו יפה הנה לתשובה. תעניתים כמה לגזוררוצה

 ט"ב קודם ע"ז נשאלתי דובנא הק' והנההמורים
 בארירת והשבתי יעשו מה מיוהד שטאפעטע"י
 אם סכנה ספק דבחשש שם והעליתי פלפולע"י
 בדאורייתא ולהתענות עצמו על להחמיר לאדםמותר
 חשוב ולאדם עצמו על להחמיר מותר ביוהיככגון
 בראיות שם שהוכחתי כמו עצמו על להחמירראוי
 ספק בחשש עצמו על להחמיר אסור בדרבנןאבל
 בפרהסיא לאכוי שם להת"ח צויתי ואדרבאסכנה

כדי
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 עצמן על יהדירו ולא יעשו וכן יראו שמהתכדי
 שב-ח סי' בש-ע קימל שבת בחלול אם ק"ודהרי
 להם נוגע דאינו אף ישראל גדולי ע"ידגעשה

 לגדולי גם סכנה חשש דהוי בדבר מכ"ש לאחררק
 להציל כדי גפרהטיא שיעשו שראוי בעצמןישראל
 ויעשו עליהם עצמן יחמירו שלא ישראלנפשות

 הרעה שקטה שיא דבל שם כתבתי גםבפרהסיא
 אם וא"ב סכנה ספק בכלל הוי רצופין יוםלת"ד
  ועכשיו לאכול להם מתירין אנו למלוך לפנינובאו
 מבעיא ולא תשובה וצריכין אכלתם למה להםנאמר

 אף גמור היתר לחולה הותרה דהויבדרבנן
 החולה אצל הם דחוין דאיסורין דקיי'לבדאורייתא

 דהרי תשובה אח"כ להצריך אין מ"מ הותרהולא
 שכ"ד סי' במנ"א והובא בש"ג כתב מזהגדולה
 שלא המבבין על תשובה תענית לגזור ראיןבסופו
 וחשש שבת בחייול ואם מלכבות למנועיבוא
 תשובה עליהם לגזור ואין ימונע חששורחוקה
 לגזור ראין אלים נפשות וספק דברים בשארמכ"ש
 עליהם לגזור מלהזכיר חס ולכן תשובהעליהם
 אמת הן להם. יחוסם אכילתם להם ויערבתשובה
 שנוגע מי כל העיר ורוב להתענות הוצרכתישפ"ק
 בר" לשום התק לא ות"ל התענה בלבו ה'יראת
 להתענהן החמרתי המקושין על אף ואדרבאהתענית

 לא ות"ל להקל שרצו הקלים של מלבן להוציאכדי
 התענית אחר ולא התענית לא בר" לשוסהוזק
 אפי חרה ומאד בעבה"י לפלא ותהי לחלשיםאף
 מבארדיטשוב שה" אף פה התענה שלא מיעל
 במקום רק הדבר תלה משם שיצא במקום לאכי

 שקטה העיר הנה עד לחי כה ות"ל עתהשהוא
 זאת ותהי אלקינו ה' בית אבל ימי נקיים לאולמה
 פשתה שכבר בקהלתכם אבל ומגן למהסהלנו

 ואל התענו שלא עשו כדין ודאי רח"להרעה
 שיהפך נזכה הבאה לשנה למניניכםתחושו

 : ברגה לציון ונעלה ולשמחהלששון
 הטעם בתצ"א א' סעיף תקנ"ו ב:מי' שלנ"ב*םי'

 כן ואם וכו' מבדיליןשאין
 אם הרמב"ן מודה ולמעלה המנחה דמפלגמוכח
 לדעתי הנה וכו' לאכול דאסור התענית עליוקיבל
 כלילה אותו דעושה הבדלה דשאני הכרח זהאין
 דעושה ובע"כ הבדלה שייך לא יוב הוידאם
 האיסור עליו חל דבלילה כיון ולכך כלילהאותו
 מהני לכך ללילה הזה הזמן כבר השוה בזהמדינא
 הזמן עושה אינו שהוא היכש אבל שיוהקבלה

 בזה אכייה האיסור עצמו על שמקבל רקילילה
 דבשלמא קודם או המנחה פלג בין לחלק סבראאין

 ללילה הזמן את שמשוה בזמן הקבלה הוי אםלענין
 ודאי דהוי המנחה פיג קודם בין לחלק סברא ישבזה
 המנחה פלג אחר בין לילה לעשותו בידו ואיןיום

 עצמו על מקבל אם לכך לר"י לילה הוידבלא"ה
 אינו אם אך לילה לעשותו שלו קבלה מהנישלייה
 כיון בזה האיסור כגוף הוי הקבלה רק לילהעושהו
 ליום השייכין האיסורין בכל נאסר אינו לר"ידאף

 לי מה קודם קבלו אם ולכך בה"ש עדהמחרת
 הוי לא מקודם ואם קודם לי מה המנחהפלג
 בשלמא ועוד קבלה. הוי לא המנחה מפלג אףקבלה
 עשה יועיל לא אם שהרי רב מעשה הויהבדיה
 מעשה הוי כה"ג כל ולכך לבטלה למפרעברכה

 לילה דעשאו וכיון לייה לעשותו ומהניאלימתא
 דלא בעלמא בקבלה משא"כ לחצאין קבלהאין
 שלו קביה יועיל לא אם איסור שום בזהעשה
 שלו קבלה הוי לא המנחה מפלג דאף שפירי"ל

 דמונה ק"ל הרמב"ן דברי נוף על והנהכלום.
 אסור ספקו שזה אלא לט"ב יוה"כ בין דאיןשם
 אט דביוה"כ גמי מנה לא ומ"ט סותר ספקותה
 עליו קיבל אם ובט"ב אסור מבעו"י עליוקיבל
 זו: נ"מ גם שם קאמר לא ומ"ט מותרנמי
 ס"ק ב re~n בס" הטי"י במ.ש שמב.סי'

 דלפוסקים כיון ותווז"ל
 הימים שאר מאורע שאין ק"ת בסי' שכתבעצמו דברי וסתרו תמוהין דבריו וכו' עננו לומרשלא
 תפלה דהוי י"ל עננו מ"ש ה"נ א"כ בתפלההפסק
 או נענין להיות בהם שמתענין הימים שארעל
 יחשב ולמה הימים שאר מאורע מזכיר הויוא"ב
 התענית בקבלת הטור למ"ש דומה ואינוהפסק
 שאני דזה ז' בס"ק עצמו הוא כתב כבר זהדהרי
 עננו אבל נדר בלשון רק תפלה בלשון אומרשאינו
 דברי הסו"ז וסותר הפסק אינו תפלה בישוןשאוסר
 כיון דהתם י-ל גם ז' ולס"ק ק"ח לסי'עצמו
 ההוא יום ומזכיר ימחר בתענית הרינידמזכיר
 צום ביום עננו שאומר הכא אבל הפסק הווולכך

 שמתענין הימים שאר על דקאי וי"לתעניתנו
 אדם לשואל חמה ודאי עליהם עתהומתפילין
 ודליק ובו, הפסק הוי ולא תפלה בשומעצרכיו
 מתפלל אינו אכל דאם מ"ש ב' ס"ק במנ"אועיין
 מהרמ"א זה נשמע דכבר למותר זה כתב הנהעננו
 שיכנס קודם עננו יתפיש חתן יכתב ב'בסעיף

יחופה8
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 5א אז כי ברכה של מכוס לואזות יוכל ואויחופה
 שטעם דלאחר מפורש א"כ אח"כ להתפלליוכל

 : עננו להתפלל א"ימידי
 ~קפ"א בסי הטו"ז על שהעיר מה שנ"ר.כדץ

 טלית ילבוש דהש"ץשכתב
 דפטור כתב ואיך מברכה לכ"ע ופטורשאולה
 יפה הנה בזה. דעות הביא י"ד בסי' הרילכ"ע
 סליחות לומר רק מיירי ר"ה דבהל' רו"מאמר
 נימי הטו"ז מ"ש י"ד ובס" לברך א"צ לכ"עדבזח

 ס"ל בזה בו להתפלל גם שלובשין היינוהסייחות
 ר"ה דבהל' לחלק יש ועוד לברך. דצריךקצת

 לעצמו מכוין דאינו כיון דבזה בש-ץ רקדטדבר
 כבוד מפגי רק כן ועושה בטלית סליחותלוטר
 מכוין אינו דהמשאיל לברך א"צ לכ"ע לכךהצבור
 אבל הצבור לכבוד רק דהוי כיון לו להקנותכלל

 לעצמן בטלית הלובשים ביהירים מיירי י"דבס"
 כוונתו א"כ בטלית סליהות לומר דמכוין כיוןבזה
 להקנות המשאיל דעת גם והל ציצית מצותלקיים
 : בעזה"י עיי"ש לברך דעות יש לכך מצוה לשםיו

 הקורא כל בברכות שאחז"ל מה עי שהעירדבקה
 בלי עולה הקריב כאלו תפילין בלאק"ש

 שיכול במנחות אמרינן בעולה הרי הקשהנסכים
 לא למה וב"כ למחר ונסכין היום עולהלהקריב

 זה תפילין. יניח ואח"כ ק"ש יקרא אםיועיי
 ואין בפ"ע ענין אלו נסכים ושאני דשאנילקיט
 אז עולה כשהקריב רק נסכים להביא חיובעליו
 אבל לעולה שייכין נסכים מביא שהוא זמןכל

 דאין בטלוהו עתה רק היום כל חוב הויתפילין
 כל חוב הוי התורה מן אבל כראוי לשמרםבידינו
 שעתא חובת בשביל י"ל שלובש שעה כל אזהיום
 מהני לא לכך שלפניו לק"ש דשייכא ראי' ואיןהוא

 כלל תפילין בלי ק"ש קורא והוי דק"שלתשלומין
 : ודוקוא"ש

 תיקע הי' שהסב יישא מק' שאלה לחנ"ה.טה
 הי' והסדרים הברכותעל

 זקן הרש שהי' שנים ב' וזה אחר אישתוקע
 בסדרים יהתוקע וצינה התקיעות באמצעונחלש
 תקע העברה בשנה ואח"כ אז הוא גםשיתקע
 בסדרים והתוקע כדרכו דמיושב התקיעותהרב
 העולם ורוצים הרב נפטר וכעת כדרכותקע

 שהרב רק בברכה גם יתקע בסדריםשהתוקע
 וכל עליו מתנגד שהות מכח בו חפץ אינוהחיש
 בתקיפות אחר יתקע אם שחל וגם בו. חפציםהעולם
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 מה הנה בתקיעתו:תטיבה. העולם יוצאיןאם
 שם דקאמר במה י"ג דף מיומא ראי' להביאשרצה
 לעבודתו. חוזר דהשגי ראשון מת דאה ר"ידמודה
 ראוי אינו שני יוסי לר' גם דשם מזת רא"אין
 עשו בזה א"כ בקודש מעלין מכח ג"כ הדיוטלכהן
 ראוי הוי דבתחלה לפנים פ"א ששימש בסה רעהלו

 לתקן עליהם לכך לו דקלקלו וכיון כללעובד איי וכעת עובד והיה הדיוט בכחן עכ"פלשמש
 במה יו קלקלו לא כאן אבל כה"ג להיותלחזור
 לראשונה חוזר דאיה י"ל ולכך בברכות פ"אשתקע
 פרנס לענין דנ"מ שכתגו שם התיס' מלשוןוראי'

 קצת כבוד נוהגין וגם לשררותו חוזרדהראשון
 חוזר השני הראשון מת דאם כתבו ולאבהשגי

 מה והגה כן הדין אין דבזה בע"כלשררותו
 לשררותי חוזר שהראשון מה דהרי תמוהיןשהתוס'

 יוסי כר' דהלכה זה ענין ומה כן הוי לר"מגם
 ליישב דים וכתב בזה הרגיש דהמהרש"אוראיתי
 לפרנס מכה"ג ראי' אין לר"מ והנה כוונתוונראה
 אם רק לזמן למנותו אפשר אי כה"ג בשלמאדי"ל
 לזמן זה מינוי ואין לעולם קיים הוא כה"גנעשה
 לו אין פ"א כה"ג נעשה דהשני כיון ה"נלכך
 לזמן להיות אפור דוה כיון בפרנס אבלהפסק
 נוהגין אין לכך ונסתלק לזמן דנעשה יהא דלוי"ל
 דקאמר כיון יוסי לר' אבל אח"כ כלל כגורבו

 דין לו דאין מה ונם כה"ג דין לו איןדהשני
 שייך זה א"כ בקודש מעיין מכח הוי הדיוטכהן
 מ.מ לעבודתו חוזר דהראשון אף לכך בפרנסגם
 כוונהם עיקר וזה כבוד קצת בו נוהגין השניגם
 קצת בו נוהגין בפרנס דגם נשמע יוסידמר
 ראי' אין דמיומא נהי מ"מ והנה וא"ש לשניכבוד
 הל' והרמב"ם סנהדרין מש"ס ראי' נראהמ"מ

 אחד להמנות צריכין דאם ח' הלכה פ"אסנהדרין
 ומאחרונים לראשונים האמצעים נוטליןבסנהדרין
 ימוכח לאחרונים אחד ניטלים הקהל ומןלאמצעים

 להסנהדרין רק להראשונים כהקהל ליטו? ראוידאין
 אם בזה ה"נ כן בראש לעלות הקדימה משפטהוי

 הקדיטה לו בסדרים התוקע או לתוקעצריכין
 יקחו מחדש אחר ואיש הברכה סדר עללתקוע

 דהדרך כיון זכות להתוקע אין ולשניהםלהסדרים
 הוא להיית הקדימה משפט לו רק ישניםלחיקו
 ובפרט לסדרים יבחרו ואחר בברכה להקועעולה
 שאינו אומר דהרב ואף להקהל מרוצהאם

 שהתוקע רק לו לחוש אין בתקיעתו לצאתרוצה
יכוין



 זוז מד עצלותהלף או'ח עלשעתהאלף
 רצון בלי בחזקה יתקע אחר ואם להוציאושטין
 בהזקה המהפלל כדין בתקיעתו יוצאין איןהקהל

 : לדינא גגוןכנלפענ"ד
 יחיד אם "תיקע ע"י שאלתו שמי.סף

 הנה למהות.יכול
 הכל דהוי למחות א"י דעכשיו ומנ"א בטו"זיבואר
 הפמ"ג וכן הטו"ז הסכים וכן המס פורעי רובאחר
 ורב בש"ץ רק הוי דהמנהג י"ל אך הלבושבשם
 בשופר אבל חובתן ידי הרבים את מוציאיןדאע

 בתקנה וספק בע"כ יוציאנו איך הרביםשמוציא
 וי"ל אדינא אוקמוהו זה על גם התקנה הויאס

 הזקה לו יש דכבר דכיון ולוטר למתות יכולדיחיד
 הוי שנה דבל כבר כקבלוהו נחשב לא זהלתקוע
 מעשיו הוי דש"ץ לש"ז דומה דאינו בפ"ע29ין
 הפסק לו דאין כיון לכך ולילה יום להתפללתמיד
 השגה כל דמפסיק בתקיעות אבל כבר כקבלוהוהוי
 מ"ש לזה סמך הדשה כקבלה שנה כל נחשבזה

 כהד כולהו מימים לילות ספסקא דלא דביצהבי"ד
 הוי חד כל מימים לילות דמפסקי לולב דמייומא
 כבר לאם דומה אם ואף בזה י"ל כן בפ.עיומא

 רק חסרון בו אין באם סיירי התם מ"מלמלוהו
 נהי לכך כשר דמדינא כיון דאז שונאודגעשה
 קבלוהו כבר אם מ"מ בזה גם למחות יכולדמתחלה

 קלקול איזה בשביל טוען אם אבל למחותא"י
 בגי רואין אם עתה נודע או בש"ץ שנתחדשמעשיו
 אף למחות היחיד יכול ודאי טמש בו שישהעיר

 ואומנא טבחא לשתלא דומה דש"ז תחלהשקבלוווו
 וא"ב התראה בלי להו ומסלקיגן התראה בעידלא
 כתחלת זה הוי מ"מ בו מוחין אין הצבור אםאף

 אם כגון זה אך היחיד אף למחות ויכולקבלה
 אשר אנשים ב' שיש או זה לש"ץ נחוץ הדבראין

 אז זה כמו זה להצבור הם ושוין לקבלםאפשר
 עד ימחות היחיד יכול בזה רוצים דהצבורנהי

 לקבל או לכולם המרוצה ש"ץ שיבאושימתינו
 מיד לש"ע נחוץ דבר אם אך לכולם השוההשני
 שאין רק אחר שיש אף או זה רק אחרוליכא
 להיפוך אומר והיחיד בזה רק בו רוציםהצבור
 שהם שמה לזמר הצבור מכריע היחיד איןודאי
 שהיחיד והשני יקבלו לא רוצה אינו והיחידרוצים
 אינו ודאי זה בע"כ יקבלו רוצים אין והצבוררוצה
 ולכך הרוב אחר ילכו נחוץ דהדבר כיון דינא~הדר
 בו גם להו ניחא והצבור אחר תוקע יש אםה"נ
 למחות יכול היחיד בזה גהראשון גם שרוציםרק

 הנראח הגון טעם ליחיד יש אם השניויקגלו
 אם אבל מבראשונה שתר 1wPn קלקלשהראשון

 אז בהראשון דוקא רק בטשני חצים הצבוראין
 והיחיד הראשון ויתקע למחות יכול היחידאין
 הכוין צריך דהש"ץ וכמו בתקיעתו לצקתיכוין

 הטוחת להוציא התוקע יכוין כן שונאולהוציא
 : בתקיעתו לצאת יכווןוהמוחה

 שראה מה על שאל אשר ע*ך לבנ"י*40'
 יהרמ"ע תשובהבתיקוני

 הרבה שהרשיע דמי ר"ח קיצור סוף נדפסמפאנו
 שיתענה מיד ליטהר תשובה תיקתי מספרבלי

 הכונה מה רו"מ ושאל ימיט ג' של הפסקותשלשה
 הפסקה קרא הום לילה הכשה אם ימים ג'של
 לכל או ימים ג' הוי בכלל הפסקות הג'וכל

 ט' ס"ה והוי ימים ג' בעינן והפסקההפסקה
 הפסקה דלכל בדבר ספק אין בזה הנהימים.
 הפסקות נ' שכתב לשונו פשט מורה וכן ג"יבעינן

 יפים ג' יה" הפסקה דכל משמע ימים שלשהשי
 תקס"ח בס" הרמ"א ממ"ש לזה סמך נראהוכן
 ומצינו יום לארבעים עולים רצופים ימיםדג'

 ארבעים פעמים נ' ה" העגל בעון רבנובמשה
 התורה בכל ככופר ע"ז ושקולה ע"ז עובדי היוואז
 וכמ"ש התורה כל ונתבטל הלוחא אז נשברווכן
 התורה כל ק"ו סשה שלטד דשבת בפיטחז"ל

 ג"פ להם דהועיל חזיגן ואעפ"כ וכףוישראל
 בג"ח די חוטא לכל נמי כן בעדם לכפרארבעים
 כמ"מ נחשב הפסקות דג"י וכיון רצופיןארבעים
 ג' עכ"פ אך 3"י של הפסקות בג' די ממילאיום

 במ"ש לזה סמך נם ג"י הוי הפסקה שכלהפסקות
 שליש ובעשי"ת שליש מוהלין דבער"הבמדרש
 נחלק עימו דהעון כחידושנו ובארנו שלישוביוה"כ

 ואח"ם כשגגות זדונות נעשה תחלה חלקיםלג'
 נהפך ואח"כ הלקים ב' הרי השוגג גםנמחל
 הסד צריך הלק בכל ולכך ג' חלק הרילזכיות
 כמ"ש חסד כמנין עולה ג"י של הפסקהוכך

 הללו. הפסקות לג' רמז הוי ולכך שםהמנ"א
 : שאה"ז בתשובהועיין

 התורה לימוד אם  ששאל דנרוו שכיזע,שי'
 ש"מ שראה לא אומכפר

 התורה שלימוד הקדושה משער גפי"ז ר"חבספר
 דברי כי אם הנה היסויין. מן מגין רק מכפראינו
 הכביד מ"מ ה' יראת מלא קדושים כולםר"ח
יא מכפרין דד"ת ודאי לדעתי כי מדאי יותרהדבר
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 מאמרם ~וי דזה קדשים בסדר לומד אם מבעיאיא

 אם גם אף וכו' לעולה התורה זאת בפסוקז"י
 בפסוק וכמשאחדל שמכפר נראה ענינים שארלומד
 טהורה ומנחה לשמי ומוגש מוקטר מקוםובכל
 אומר הה מקום בכל שהיא טהורה מנחהאיזה
 מנחה הקריב כאלו בתורה ועוסק שיושב ת"חזה
 תורה כל משמע בתורה רק מנחה בפ' אמרוולא
 בתורה יעסוק בראשו חש עוד ואמרו לכפרמהני
 דרפאות מקרא ולמדו בתורה יעסוק במעיוחש
 דעביד הקב"ה משיד דלא כיון והנה לשרךתה"
 יועיל מה א"כ עון ע"י הוי ובודאי דינא בלאדינא
 אחז"ל והרי עונו תיקן לא אם התורה עסקלו
 בלא יסורין דיש למ"ד ואף עון בלא יסוריןדאין
 מהך דשבת בפ"ה הש"ס פריך לא למה עכ"פעון
 דיש מזה דמוכח וכו' לשרך תה" דרפאותקרא
 התורה עסק לו מהני מה דאל"כ עון בלייסורין
 דאף ראת אין דמזה ובע"כ עות תיקן לאאם
 וממ"נ התורה עסק 19 מהני עון עיי הויאם
 מה תשובה ובלא התורה למ"ל תשובה עשהאם
 מכפר דהתורה מוכח ובע"כ התורה עסקתהני
 הנפש רפואת גלי הגוף רפואות אע והריעון

 ולכך לגוף מתנוצץ וממנו בנפש בא דתחלהתחלה
 ורפואת הגמש רפואת מקדימין אנו תפלהבכל
 ומוכח הנפש רפואת הוי דהתורה מוכח וא*כהגוף
 דהרי בשוגג דהתם לומר ואין עון מכפרתדבורה
 מזיד היינו ועון עון בלי יסורין דאיןאמרינן
 יעסוק ואמרו קרבנות בפ' נעסוק אמרו מדלאועוד
 מפ' שאינו אף התורה לימוד כל משמעבתורה

 רק דהתורה דסוטה בפ"ג דמשמע ומההקרבנות.
 שם מכפר ואינו שעה לסי הפורעניות עלמנינה
 אדם בידי עונש שמתחייבת דסזטה דומיאתיירי
 לכפר תורה מהני לא בזה בעוה"ז ת"דומיחה

 דהתם ועוד בזה מהגי לא דתשובה כמולגמרי
 מקרבן עדיף דלא לכפר ע-מ לומד שאינומייפי
 לדעת אשם דמה דברנות בס"ק שאחדלויסורין

 לשם לומד אם תורה נמי וה"ה לדעת יסוריםאף
 הרעה דרכו עזב עכ"פ אם מכפר ודאיכפרה
 ואיך הרעה דרכו עזב דלא מיירי בסוטהוהחם
 דעזב אף או בידו ושרץ כסובל הוי הרייכפר
 אינו אז לכפר כדי מכוין שאינו רק הרעהדרכו
 דרכו עוב אם אבל שעה לפי מגין מיהומכפר
 ועיין מכפר וודאי לכפר כדי ולומד ומתחרטהרעה
 בח"ח להקל השל"ה בשם תקע"א ס"במנ"א

 בזהר מיקי יוה"כ הל' בנוב"ק וכן אומנתושתורתו
 מק' האיש מרגיש אם נוטה דעתילכן

 הפסקות שלשה אלו שגם הקודמת( תשובהלשיין טימאשפאי
 שמיש לשם ויכוין יותר לנפשו יקל יו קשהיה"
 יכפר שלימוד. ויכוין תורה ללמוד כח לולהיות
 מטימאשפאל ההוא האיש בעד יכפר הטוב וה'לו
 יחיד כמשאחז"ל ישראל קהל כל ובעד בעדיוגם

 : כולו העולם ולכי לו מוחלין תשונהועשה
 המנ"א על רי"מ דהקשה מה שנש**מף

 לחטאים כפרה לומרשכתב
 הנה חטאנו. כי אבינו לנו סלח התפלהמלשון
 הפיוט בנוסח יבי התפלה מנוסח להקשות לומה

 טפי לזה סתירות הרבה ימצא ויוה"כבר"ה
 ונסלתן שלח בם' שכתוב התורה מן להקשותהו"ל
 בשגגה העם לכל כי ובו, ישראל בני עדתלכל
 גבי שופטים ובפ' ונסלח השוגג על נאמרהרי
 לעמך כפר אמר ממניד דמיירי ערופהעגלה
 טוכס א"כ כפרה ישון זכר פדית אשרישראל
 שסוף כיון המג"א כוונת רק הוא דוקאדלאו
 לכענ אחד כ9 לומר ראוי שלשתן מזכירסוף

 שלשתן מיכיר דאינו היכא אבל יותרששייך
 : וז.פ שלשתן על אחד כל לומריתכן
 ופמ"ג הא"ר עמ"ש ששאל מה ש"ם*שי'

 משקה או יין ליקחדאין
 תעניתים. בשאר כן כתבו לא למה מציצה לצורךבפיו
 נמי וא"ש תורה איסור הוי דגיוה"כ ז"פהנה
 טעה יבלע שמא חיישינן לכך התורה מןאסור
 לא דרבנן דהוי תעניתים בשאר אבל גרונולתוך

 בכרום דהוי יוה"כ בלא"ה גם מצוה במקוםחיישיגן
 בשאר משא"כ מצוה במקום דבריהםהעמידו

 מצוה: במקום דבריהם העמידו יאתעניתים
 בלשון דאכילה דצ"ל הרא"ם לשיטת שהקשהדבקה

 בכזית הוי דהלמ"מ רק בכ"ש הויתורה
 עוקרת דהלכה הדברים בין בסוטה מנה לאלמה

 אסור ח"ש דס"ל לר"י דודאי לק"מ הנההמקרא.
 כתיב דאטו המקרא עוקרת הלכה אין התורהמן

 לא האיסור רק כתיב בתורה הרי בתורהמלקות
 הוי הלמ"מ רק בכ"ש אסור באמת וזהתאכל

 ולר"ל בתורה מפורש אינו וזה בכוית רקדמלקות
 בספר כתבתי כבר התורה מן מותר ח"שדס"ל
 ומטעמא בכזית הוי אכילה לשון ודאי דלדידי'החיים
 מ"ש ההלכה יתיר לא דודאי שם כתבתידרו"מ
 לדידי' לר"י רק קאמר לא והרא"ם להיפוךבתורה

י.ל
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 בזה דבאמת וכתבנו בכ"ש הוי אכילה דלשוןי"ל
 דיליף ור"י הוא מה אכילה בלשון ור"ל ר"י"ליגי
 התורה לכל למדנו דמזה רק היינו חלבסבל

 כיון א"ש ובפשיטות בכ"ש הוי אכילהדכווגת
 משמע האמת דלפי נהי אכילה לשון סתםדנאמר
 : המקרא עוקרת זה נחשב אין כך אוכך
 בנה נדרי. כל קודםביוה"כ מידי שנפי ת בהם צעדי ע"ר שש"א.שי'
 ובודאי לכפרה לו יסתייע עצבותי' כי יצטעראל
 אחד רצד כיון נפילה זה אין ובאמת כפרה לוה"

 הוי לדבר זכר לדבר ראי' אין כי ואף בידונשאר
 ומוכח גידו באגדו עירובין בסוף דאמרינןסמה

 ואם בזה וה"ה עג"ק הנחה נחשב לא בידודבאגדו
 הקהל כל להתענות המנהג ממש לארץ נופלח"ו
 יקבלו דמלתא לשופרי ולזה אחד יום שםשהי'
 עבור אחד יום תענית איזה לקבוע עצמןעל

 : יתייראו אל ויותר הנ"ימעשה
 הכשיר שהדב בתזיז שאלתומהשמ"ב.

 אחד וחכם שאלהאיזה
 נזיפה לקבל החכם והוכרח טרפה שהואאמר
 ואמרו חכמים לכמה שאלו ואח"כ הרבולפייס
 יפייס הרב דצריך ודאי תשובה. : טרפהשהוא
 לא כי יוה"כ בהל' המגואר פיוס מיני בכלהחכם
 החכם עם דהדין חכמים ע"פ שנתברר עתהמבריא
 הי' לא אם גם רק לפייסו הוא דהדיןהמטריף
 היו החכמים אם אף וגם חכמים מפי כןמבורר
 ההסם קיבל כדין שלא מ"מ כשר שהואאומרים
 דעלמא במילי הרב בכבוד נוגע אם דוקא כינזיפה
 שהוא אמר רק הזוהו דלא בנה אבל נדףחייב
 גהו"מ מזו גדולה ומצינו בזיון זה אין ודאיטרפה
 רוצה מהרב ורואה הרב לפני שיושב בתלמיד ט'ס"

 לומר דמחויב להיפוך רואה והתלמיד העגילחייב
 הוי וא"ב תרחק שקר מדבר שנאמר לשתוק%א
 במלתא מכ"ש כן הוי מממות בדיני התם מהק"ו

 דהוי לחומרא רואה התימיר אם ובפרטדאיסורא
 כן לומר שמחויב דעתו לפי מאיסוראלאפרושי

 לפייסו ומחויב נזיפה לקבל הוכרח כדין שלאלכך
 : ישראל דייני על ושלום פיוס מיניבכל
 מחילה מהני אם שנסתפק מה 012'נ*שי'

 נפש בגרב כגת האדםשל
 בו הוי כאלו דבפברות פשיטא זה הנהומכרו.
 שחטא מה והשנית לחברו שחטא מה אחדחרתי
 ננד אבל מחילה מהני לחברו חטא וננד ית'לו

 שובה ת וצריך האדם מהילת מהני לא ית'חלקו
 : ואמת ורפ כמובן יוכיחויוסף
 הסופר על שיר שהוציא באחד ששאלדימה

 גרם והוא שקר וה" אחת בתולהשאנס
 לחייבך לו אין מדינא בודאי הנה גדול. הטסדלו
 מניעת רק דהוי מגרסא וגרע בגוקין גרסא הואכי

 לו4 או להרויח לו נותנים הי' אם יודע ומיהריוח
 עבור נענש יהי' השמים מן רק פטור מדינאלכך
 חטא סוג" זה על אחז"ל באמת וגם נשקרעדותו
 : כ"ח ס" חה"מ ברמ"א הובא מנגידוזיגוד
 ורמ"ד שלו עזה-ב שמכר גר בדין ששאלדב,דץ

 ועשש בנסתרות עסק לס איןהפר"ד.
 גלוי יתן לפניו שמים לדיגי ם ומה בעימאדרוש

 : והמשפט הצדק ועמוהכל

 "סוכה יספד שריצה מי עי שא' שם'ד.ם"
 לסיכוך ונעשה מחצלתכעין

 והידור ויופי צבע במיני עוד לצבוע שרוצהרק
 שינוי הוי דהצבע אתשר או בן לעשות מותראם
 בזה אין ידעתי וץשובה. : ויקב גורן פסולתואינו
 יש נופו בשינה כי כללחשש

~mt1D 
 אם בשנס

 אינו דשינוי דס*ל תנאים ויש לא או קונהשינוי
 גזל לענין כגק מבחוץ איסורו דהוי בדברהיינו קוטי דשי1י להסוברים דאף נראה ולזהקונה

 באתע או גופו באיסור ולא בבעלים הלוידהדבר
 מצד איסורו נמי דהוי שיטתהם %ח הםדדרשינן

 שם וגם ע"ז במס' בנעבד וכן מגופו ולאד"א
 אף וא"א לא או בנעבד שינוי יש אם ל"מבעיא
 אבל. גופו איסורו דאינו היינו שינוי דישאת"ל

 להשתנות מועיל שינוי אין ודאי בגופו דהדברהיכא
 הובא בהרא"ש ועיין עדיף בפלוגתא וימעטהגוף
 ידבש שנשתנה נביה גבי ס"ט רט*ז ס"בהג"א

 לר' ואף שינוי מהני דלא ומוכח אוסרדהרא"ש
 מה לו גרם אחר באיסור דהוי שאני התםיונה

 מלתא תליא בחיות האיסור התם גםשנתנבלה
 חילוק הפוסקים שכתבו וכעין בדבש שייך אינווזה
 ויקב. גורן בפסולת אבל דכשר טרפה בולדזה
 כל רק גרם שמא ולאו בגופו התלוי דברדהוי
 לא בו לכסות מותר ויקב גורן פסולת דהוימה
 מכלל ויצא האף שינוי דהוי לומר שינוי בומהני
 לא דזה די"י צביעה ע"י ובפרט ויקב גורןפסולת
 התרי בעלמא חבש רק דהוי כיון גמור שינויהוי

 בב"ק עיין הוא מלתא לאו דחוותא לומראפשר
 שהקאש ל"ז ע"ז חוס' קו' בזה ליישב וישלקיא

דרסי
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 שהביאם ש"1 ס" חו"מ בש"ך ועיין אדר-יזי*י

 שינוי לר"י ס"ל בצבע דוקא די"ל לק"מולממ"ש
 לאו חזותא די-ל ממש שינוי אינו דצבע קונהאינו
 בשינוי דנפסל מקוה גבי אפי' והרי הואמיתא
 שינוי בחשב ולא פוסל אינו הצבע מי מ"ממראה
 הטעם דכתב הר"ש בשם רמ"1 ס" בב"יועיין
 נקרא לא דצבע הרי עיי"ש משפא ב" ליתדצבע
 ועכ"פ לר"י שינוי הוי לא בזה דוקא וי"לשיטי
 פוסל דבמקוה אמת הן שינוי הוי לא בסכךכאן
 מי דהרי פוסל השינוי כל לא אך יראהשינוי
 מראה שינוי נפסל לא ובמעיין פוסל אינוצבע
 ובע"כ לגמרי הגוף משנה אינו המראה שינויובע"כ
 מראה שינוי פוסל התם אם אף גם הואגזה"כ
 מים דבעינן מלתא תליא גופו בתואר התםי"ל
 אבל מים ואינו כיין הה ייין מראי' דנשתנהוכל
 הקב גורן בפסולת רק בגופו הדבר איןבסכך
 רזה ואפשר בזה פוסל שינוי דאין ברור נראהלכך

 עיין בזה נדחק והראב"ד ימעין מים ביןהחילוק
 ע"ש נקרא אינו מעין כך י"ל הנ"ל ולפיבב"י.
 מעיין שיהי' מה יהי' ולכך מקומו ע"ש רקעצמו
 לכך להם גרם עצמו שם הוי מים שאר אבלהוא
 דהצבע די"ל ה" אחר חשש מיהו מראה שינויפוסל
 מפסיק דהצבע כיון סככים 3ב' והוי פסול כסכךהוי
 עליו כפורס והוי היושב לבין כשר הסכךבין
 שבתי מיהו היא. מלתא דהזותא גימא אםסדין
 כשר ינאותה גופה סדין דבפירס אינו שוהוראיתי
 חשש בזה דאין לנאותה דהוי כאן מכ"שא"כ
 בלי היא מותרת לכך הוי לא ושינוי פסולסכך

 ופקפוקא:חשש
 שמעיקינו מהרץ מההב שאלה שס"ה.טף

 כמין העשוי' הסוכהבנדון
 כשר אם ג"ש לזה זה בין ואין וערב שתישליבות
 שלסוכה הדין בגיף הנה גבה. עי הסכך אוחיתןלסכך
 שלא מורה אני וכך כמותו הרבה יש פ"קכזו

 כי בשליבות למעלה ולהשימו בארו למסהלחברו
 יניח הסוכה רעל מצוה אני רק לדעתי פסולזה

 חל ולא סכך כעין הוי ואז חברו בתוךאחד
 לא ואם פקפוק בלי כשר וזה מעולם כלי שםעליו
 למעלה ולחברם ולהניחם לסותרם כעת יכול כןעשו
 פעמים כמה פ"ק הוריתי וכן הדין נגוף דעתיזה

 היו אשר ישראל גדולי לפני כזו בסוכה נהגווכבר
 : דבר אמרו ולא לפניםבו

 תק"ה מכח סוכה ידי שיוצא מה עי שהקשהרכלה
 בתשובה בזה הרגשתי תולמ"ה. הויהרי

 לדינא שם שהעליתי מח תקצ"ב בשנת ציציתלהל'
  הנגול מן קנאם ואה"כ בטלית ותיאן ציצית גזיאם
 מחדים ולתלאן להתירן צריך או י"ח יוצאאם

 מקושיא רא" והבאתי תולמ"ה בזה שייך דלאוכתבתי
 דלמפרע די"ל הרגשתי שלו בת" תם מתק"הזו

 והעיקר להעתיקם פנאי ואין זה ודחיתי הפקרנעשה
 בנופו חדש מעשה א"צ בגופו פסולו שאין דמההוא

 שייך דלא רו"מ ומ"ש תולמ"ה בזה שייך לאולתקונו
 הרגשתי בזה גם חברו אצל דראוי כיון תולמ"הבזה

 לדיר" א"כ נגזלת קרקע דס"ל ר"א מדבריוהוכחתי
 הקרקע דאין כיון ראוי אינו העצים בעל לחברוגם
 שם: כמ"ש תק"ה מכח בו דיוצא ס"ל ומ-משלו
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