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 מדברי שמשמע מה עי שהעיר ומה שם"ו.סף
 הב"י הביא וכןהמנ"א

 פ"ק מתוס' והק' גמסמרים הסכך לקבועשמותר
 שהוא וכ' ממש עראי בעינן דבסכך דכתבודסוכה
 דודאי כיל התחלה אין ולדעתי נשגבהמליאה
 יוכלו דבלא התוס' רכונת אח"כ רו"מ כמ"שהכונה
 עליו מוסיף ואני קבע הוי זה שם לרדתגשמים
 כשרה שם לרדת גשמים יוכלו לא אם אףיחידאי
 רק כשרה בית כמו דמעובה בש"ע מבוארדהי
 גם לירד א"י דמטר תרתי דהוי היכא התוס'מנה
 מגייהו בחד אבל קבע הוי זה במסמרים קבועמיי
 לירד המטר בא"י אף או לירד יכול המטראם
 קבע הוי לא וזה כשרה במסמרים קבוע דאינורק

 סימן גשמים הוי דימה שהקשו התוס' קו'ובעיקר
 הי' קבועים בנסרים לעשות יכול הרי בפגקללה
 והי' גשמים ירדו בדין תרל"ט בס" לפמ"שנראה
 גשמים בה ירדו ולא בטוב מעובה שהיתה אחתסוכה
 לברך דאין וכתבתי בסוכה יישב לברךאם

 יכול המטר באין פוסלין וב"ח הלבוש דהרידברינו ותזכי
 כל מכח היינו המכשירין אף וא"כ לתוכהלירד
 מקצת ממת ליטול דראוי וכיון כו' לבילההראוי
 גשמים בה הרדו מרובה צלתה יהי' ועדייןהסכך
 תיגח וא-כ כשרה לירד הגשמים א"י שעתהאף
 יורדים הגשמים אם אבל יורדים הגשמים איןבאם
 כמין דהוי פסולה השתא בתר אם ממ"ג הניא"כ
 הגשמים שהיו לבילה ראוי בתר נלך ואם_בית
 מכח לברך אסור הוי אז שוב בה לירדיכולין
 קושית יתיישב ובזה עיי"ש. הסוכה מן אודכטור
 ראויה אם היינו קבע להיות ריכולה דנהיהתוס'
 דראוי כיון בקבע נמי מקיים אז עראילדירת
 סימן הוי ודאי אז גשמים זמן הוי באם אבללעראי
 ממ"נ מכח בקבע סוכה מצוה מקיים ואינוקללה
 יורדין היו בעראי הרי לעראי ראוי' הרי אמרתדמה

 קבע הוי הרי השתא בתר ואם פטור וה"הגשמים
 סי' הוי ולכך סוכה מצות מקיים לא ממ"נוא"כ
 התוס' על שתמוה עד הדבר אצלי נכון וכךקללה
 בש"ס אומר מפורש דהרי בזה הרגישו לאאיך
 עביר כי ולכך לעראי דראוי כיון בקבע מותרדלכך
 יורדים הגשמים אין באם תיגח א"כ נפיק נמיקבע
 לעראי ראו" אינה א"כ - יורדים הגשמים אםאבל

 לא שוב א"כ סוכה מצוה מקיים הי' לאובעראי
 יהי' הנ"ל התוס' ומדברי ממ"נ. מכח בקבענפיק
 הגשמים דאין היצא מוכח יהי' ומהם לדברינוסתירה

 כמ"ש ז"א באמת אך סוכה מצות מקיים בהיורדים
 ומפורש הללו התוס' מן דבריהם היציאודהם

 קבע הוי יורדין הגשמים ראין דהיכי הנ"לכפירוש
 בדבריהם( כן מבואר ובלבוש בב"ח אח"כ ראיתי)וכן
 התוס' כונת די"ל כמ"ש יזה הכרח איןמיהו

 : קבע הוי יחד תרוייהובהצטרף
 דרכך להסוברים שהעיר דמה שע"ז,שי'

 לכתחלה לבטל בסכךמותר
 הפמ"ג קו, בזה ליישב רצה מתחיה דללה"נמכח

 הרי דניידי ונכבשינהו בזבחים פריך למהוחוו"ד
 למה הקשה ואחיב לכתחלה איסור מבטליןאין
 קוי הנה לכתחלה. המתות יאחיב מבטליןאין

 באופן לכתחלה לבטל דדוקא התחלה איןהאחרונים
 בזה מותרין כולם ויהיו מותר יהי' האיסורדגם
 דשנים דגיידי נכבשינהו אבל לכתחלה לבטלאין

 איסורין בכל לכתחלה מותר בזה אסוריםהאחרונים
 ענין ומה או"ב גבי ט"ו סי' יו"ד בש"עכמ"ש

 לא החשובים דברים בביטול הרי לביטולנכבשינהו
 ה"נ כן בינייהו חלוקים וכמה שרי ולכבשינהובטלי
 קדשים הנה לכתחלה לבטליגהו שהק' ומהבזה
 המותר מן לישראל ממשקה דבעינן כיוןשאני

 נפ לכתחלה לבטל אסור דלישראל וכיוןלישראל
 חולין של במצוה משא"כ לכתהלה לבטל אסורלגבוה
 בר אינו וגם לישראל ממשקה בהם שייךדלא

 מה"ט לכתהלה לבטלו מותר שפיר בזה לכךאכילה
 :דללה"נ

 ידות גבי דבדי"ג אהדדי תוס' שהקשהוכלה
 שינוי הוי לא בהם דלסכך כתבוהאוכלין

 כוונתם דים מעשה.ז"א לשינוי חשבוהו ובפ"גמעשה
 מכח מעשה שימי הוי לא דלכך נמי הויבפ"ק
 מה ועוד בת"ג. כמ"ש לברייתו החוזר שינהדהה
 קנין גבי לשינוי טומאה מידי להוציאו שינוימדמה
 מידי הוציאו שינויל הוי קנין דלגבי דנהידי"ל
 הוצאה דלגבי חזינן דהרי שינוי הוי לאטומאה
 כזיתים ויש כשיעורו כלי לכל בעינן טומאהמידי
 שיעור בעינן לא יקנין מעשה ובשינה כרמוניםויש
 קשה וא"כ שינה הוי לברייתו חוזר שאינו כלרק

 שינוי נחשב אם ממ"נ טומאה מידי המוציאבשינוי
 ואם לשינוי יועיל לא כמה דנסחת אףהחוזר
 ובפחת שיעור לבעי לא חוזר שאינו שינוינחשב
 להוציא דשינוי ובע"כ בקנין כמו די !הי' דהוכל
 העליתי בסה"ת ועיין ודב. שאגי טומאהמידי
 עולמית קנין דנה איני החוזר דשינה חדשדבר

אבל
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 שעה קנין רק עולמית קנין בעיק דלא הירא%8
 ענינים כמה ישבתי ובזה ההוזר בשיטי אףדי

 במ"ש רש"י מדברי לזה רא" הבאתי לב"קובחבורי
 ומה התוס'. קף בזה וישבתי ארובה ע"פדהניחו
 בסה"ת גזולה למעט לך ד"ח התוס' קףשתירץ
 ות"י ובישונו ככתבו זה כי מבואר תרכ"חס"
 שכתבתי מה כי נוכר הייתי אם התפארותבלי

 הרגשתי שיא בעולם הערה שום פי' לאמעולם
 ובעו"ה חידושי מאד רבים ת"ל כי מכח רקבזה

 שחדשתי מה כל זוכר אינו ובעצמי גברההשכהה
 בחבוריי מקומו למצוא א"א זוכרו אני ואםמעולם
 : כל אדון לפני לרצון נא יה" המה רביםגי
 עמ"ש חי-י בסי' המס"א כתב שכקנח.שי'

 עושין י"א סעיףבש"ע
 בין אותה שיגדור דבעינן וכו' לסוכה דאןמבע"ח
 לדינא אך כ"ג דף בש-ס הוא כן ואמתרגליו,
 הש"ס סריך דלמה הקשה דהמהרש-א מוכרחאינו
 דמכשיר בברייתא דספורש לע"י ולא לר"מ דוקאכן

 דעוקר לק"מ ר"י דעל די"ל ונראה ליישב.ונדחק
 ביני דביני רווחא והאימא דפריך הש"ספרכת
 בה בוקעין שהגדיים מחיצה כל דקיי"ל סמהסייט
 דעלמא מחיצה דוקא דהיינו י"ל ולפ-ו מחיצהאינה
 עליו הוי לא מחיצה שם ואף עליו אהל תורתשאין
 כיון בזה מחיצה שם עליו ליחן בא עתהרק

 בבע"ח אבי מחיצה מבטלי בה בוקעיןדהגדיים
 דלא בר"פ לר"י כדס"ל עליו אהל תורת דההכיון

 השוורים וא"ע שוורים אלא דלתות מביאיןה"
 חשיבות שם דהוי כיון ~כך לאהל בעצמןנחשבין
 מבטלי לא בו בוקעין דהגדיים אף עליואהל

 עראי אהל אתי לא לעיל דאמרינן וכעיןמחיצתא
 ומבטלי גדיים אתי דלא י"ל כן קבע אהלומבטל
 בוקעין דהגדיים אף אהל דתורת וכיון עראיאהל
 והרי בתוד"ה בזה כיוצא ועיין מחיצה הויתחתיו
 אהל והוי טפי חשיבי דבע"ח די"ל שכתבודלתות
 מהגי לא דלתות משא"כ בכך אהל דרך ראיןאף
 גהי בזה ה"נ י"ל וא"כ בכך אהל דרך ראיןמכח

 מחיצה אינו גו בוקעין דהגד"ם היכאדבעלמא
 רק רווחא והאיכא ולק"מ מחיצה דהוי י"לבבע"ח
 דהי' צ"ל דר"י דת"ק כיון י"ל לר"מדפריך
 הרי לחוד שוורים על סמכינן ולא דלתותמביאין
 דלתות וס"ל אהל חשיבי לא דבע"ח ס"לדהוא
 שהגדיים מחיצה אס לדיד" וא"כ משווריםעדיף
 הוי דלא בע"ח מכ"ש מחוצה אינה בהכוקעין
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 ובנדרייך ר"מ הוא תמיד דר"י דת"ק וכיוןמחיצה
 כי"רר זה מכח אדר"ח דר*מ פריך בחראפרק
 לכך אהי הוי לא דשוורים רס"ל הוא ר"מוא"כ
 לי הונח לא בזה מיהו רווחא והאיכא שפירפריך
 דר"כ4 וריי דר'מ פלוגתא דזה גימא קשהדאכתי
 ונדיפי ודלתות אהל שוורים הוי דלא דס"ללשיטתו
 דאיכא4 מסח דופן מבהמה עושין דאין ס"ללכך

 ול41 אהל הוי דשוורים ס"ל ורא ביני דבינירווחא

 יי ולמח מכשיר לכך מחיצתא ומבטיי נדייםאתי
 Dp~-ש כך הכונה נראה לכך בע"א דפליגילמיסר
 דאף יפת ביטול מטום ד"ה ע"ב כ"ז בגדההתוס'

 ומור חשיבות דבעינן היכי מ"מ בטלי לאדטומאה
 "ל א"כ חשיבותי' בטל ברוב ביטש ע"י בזהשלם
 דל"ש למלתא חייט דלא לר"י בשלמא בזהה"נ
 גהי ס"ל ממילא תברח לשמא אף חייש ולאכלל

 בבע"ח מחיצתא ומבטלי גדיים אתי מחיצהדבשאר
 תברח ישמא חייש דהוא כיון לר"מ אבל בטלילא
 שימוחו לומר דאפשר כשן עכ"פ ל"ת דלמיתהנהי
 שהגדירם מחיצה דהוי קשה ושוב חשיבותי' בטלכבר

 לשמ41 חייש דלא לר"י בשלמא ובפרט בובוקעין
 קשיר41 בלי מחיצה ממנו לעשות אפשר והויתברח
 בוקעיך דהגדיים ואף חשיבי דבע"ח י"ל שפירא"כ
 שמ4 דחייש כיון לר"מ אבל מחיצה הויבה

 קשורות אם רק מחיצה דין עליו אין א"כתברח
 עדיף לא שוב מחיצה נעשה הקשירה עבי אםוא"כ
 ולכך בע"ח תורת עוד עליו ואין גופו הקשירהמן

 כר-י דקיי"ל לדידן ולפ"ז וכו' רווחא והאיכאפריך
 כמ"ש תמות לשמא ולא תברח לשמא היישינןדלא

 ביני גדור שתה" בעינן לא היראים בשםהמג"א
 : והפוסקים הרמב"ם זה השמיטו לכךביני
 בסיכה. " המג עי ששאל מה שש"ט.סי'

 מן הרביםברשות
 הקשיתי החיים בספר הנה וכו' בנחמי'הכתוב
 של זה דדין נראה וכעת באריכות שם עייןכן

 אליעזר ור' דרבנן בפלוגתא תליא יהי'המג"א
 מבירא דרבנן השותפין פ' ריש בנדרים יעקבבן
 נכנפ דזה לי' סבירא וראב"י לכנוס דאסוריןלהו
 וכוי בברירה דפליגי בש-ס ומפורש וכו' שיולתוך
 איך לס"ד השותפין כחצר דהה ברה"ר ה"נוא"כ
 ברירת יש למ"ד אבל גזולה סוכה יה הויברירה
 גזולה זה ואין זה גם מותר שלו לתוך נכנסוזה

 אין תורה בשל דקיי"י דמח כתב דפסהיםפ"ח התויותי מ"מ ברירה דאין כרבכן דקירת גהיולפ"ז
ברירה
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 ברירה יש התורה מן אבל מדרבנן רק הויגרירה
 רבנן שגזרו קודם מיירי בגחמי' די"ל א"שוא4כ
 דאמרינן ברה"ר דמותר ודאי לכך ברירהראין
 דקיי"ל לדידן אבל זו שעה לפי הוא ושלוברירה
 ברה"ר סוכה לעשות אסור לכך ברירה איןמדרבנן

 כטעם דהוי י"ל מ"מ כראב"י קיי"ל דאגןאף
 דאינו השותפין בריש שם הר"ן שהביאהרמב"ן
 חברו את מוציא כן ראם מכח רק ברירהמכח
 לגמרי הברו על דאוסר התם תיגח א"כ חצרומן
 אינו סוכה רק מותר תשמישין דשאר כאןאבל
 לא בזה שלו שיהי' דבעינן מכח לעשותרשאי
 ברירה אין הוי לכך מרשותו שמוציאו לומרשייך
 דעיקרו מכח ברירה יש שבכה"ג שם הר"ן לטעםנם

 דעלמא בתשמיש רק שייך וזה מתחלתומתברר
 ברה"ר סוכתו שיעמוד ההכרח אסו בסוכהאבל
 קי"ל בזה לכך מתחלתו מתברר זה איןלכך
 מדרבנן רק זה אך גרה"ר אסור לכך ברירהראין

 בלבי עלה כן וא"ש ברירה ישדמדאורייתא
 : בעלמא הערהדרך

 לו עמ"ל אתרוגמשמעון שנסי בראובן שנסתפק מה ש"ע.כף'
 לשמעון והחזירו אתרוג ראובן וגזל כזהאתרונ
 לפשוט רו"מ שרצה מה והגה לא. או מהניאם
 בקדשה כ"ח ס" מאהע"1 נפשוט זה אך כלוםז"א
gt$~מה-א פ"ה הה"ם וכתב מקודשת שהיא דאהרים 
 אף הגזל את קונה שהוא כיון שם בה-מהובא
 חזרה הוי בזה ה"נ כן עי"ש אותה קונההוא

 קושייתי לתרץ שרצה ומה כיה. אתרוג לושהחזיר
 ורס"מ דב"ק מש"ס היראים % ק4ס תשובהגשנ"ח
 שינוי. בו לעשות רבידו דהכונה ייישבוכתב
 הכתוב קמיל דלמא קשה דהרי כלום אמר לאהנה
 גם הש"ס פריך ומה שינוי הוי ובלא-ה שינוידא-צ
 דאני טעות זה כשג"ח ר"ב סי' תשובה עלמ4ש
 דברי רק אצ"כ מצות דקי"ל לדידן רק כתבתילח

 דרבנן דברכות דרבנן רק הוי רזה כתבתיין לצאת כוון דלא מוכח בירך דלא כיוןהדרישה
 התורה מן הוי ודאי מצ"ב לס"ד הפלוגתא גוףאגל

 : והבן בסוכה התוס' 9ם הקשושפיר
 ביו"ט האתרוג קניית בנדדן שע"א**ם"

 דברי רו"משהביא
11alkaביו"ט לקנות דאין ז"ל מרגליות ע"ז מורה 
 רק הוי לבד ומשיכה ומשיכה כסף דבעינןשכח

 5היחס סתתך 7ו5קחתס יחג-5 מיס סם 5מ'5 סנטןא(
 1 9פית

 דרבנן דמקנין מכח להקל צידד ורו"מדרבנן
 ונפל ישינה מחלוקת :ה הנה דאורייתא.נעשה

 לא או דאורייתא נעשה מדרבנן אםברבוותא
 ולדעתי הדעות לכל י-ח יצאנו לא עדייןוא"כ
 רכל ברמב"ן ומבואר ידוע זה דהנה יותרי"ל
 דבר הוי משיכה קנין ודאי כסף דליכאהיכא
 ביו"ט ה"נ וא"ב תכה דבמה יוכיח ומתנהתורה
 מהדי אנן הוי אז מצוה לשם קונה דהלהכיון

 שמתנה רק במתנה האתרוג לו נותןדהמוכר
 הדמים ואין דמים וכך כך אח"כ לו שיתןבתנאי
 תנאי כמתנה מבחוץ תנאי רק תשלומיןתורת
 מסתמא בזה בפירוש כן אומר דאינו ואףבעלמא

 יהד בשואל באה"ע דקיי"ל כעין כאומרהוי
 לבית לילך חפץ בשואל קריעה ובהלי בולקדש
 : נכון וזה בזה ה"נ כן כפירושו סתמא דהויהאבל
 נותן אחד באם נסתפק אשר גניות ,טגג"בב*כמי'

 והנוטל במתנה לאחרלולבו
 בו יצא אם למעלה בו מחזיק והנותן בידואוחזו
 אחד טעמי מתרי בו יצא דלא נראההמקבל.
 לנמרי נטלו שלא עוד וכל קנין בעינן א'דביום
 קנין נחשב לא עדיין בידו אחוו והנותןהמקבל
 אצלו ולהביאו לנתקו יכול אם בדין תליאתה

 תחלה ה" אם גם אף רק n'sp סף בחו"דכמ"ש
 הנותן בו אחז המצוה קיום בשעת רק בידוכולו
 ממ"ש השוס והדבר יצא לא נמי אחר אוהוא

 ואנן עיי"ש שנים דעשאוהו בפלוגתא צ"אבשבת
 וזה פטורין ב' ועשאוהו יכול וזה יכול בזהקיי"ל
 וזה חטאת כ"א חייב שנים עשאוהו א-י וזהא"י
 מסייע דהוי פטור והשני חייב היכול א"י וגהיכול
 בענין החניק כ"א אם ה"נ א"כ ממש בוואין

 עפל הי' לא נמי חברו אחיזת בלתי לבדושמידו
 ולקחתם בעינן ואנן שעשאוהו שנים נחשב אזבידו
 ואם יחד בשנים ולא ואחד לכ"א לקיחהשיהי'
 בענין בחוקה הופסו ה" לא למעלה בוהמחזיק
 בו יצא אז מידו נופל הי' המקטל החזקתשלולי
 בו ואין מסייע והוי א"י וזה יכול זה דהויהמקבל
 דיא א' ביום מבעיא ולא המקבל בו ויצאממש
 שני ביום גם אף רק תמה לקיחה דבעינן בויצא
 אחד הנוטל שיהי' בעינן מ"מ תמה לקיחהדל"ב
 חתיכת ולא קיים רובו שיה" בעינן גם ב'ולא

 שנים מחזיקין אם ולכך האחרונים כמ"שאתרוג
 : ש כלל יצאלא

 שמעתי
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 שתעזה n~se ספי ישם שמעתי שע"נ.שי'

 ביו.ט אתרוגדהקונה
 ומשיכה במשיכה רק במעות לקנות לו דא"אכיון

 אינו ולדעתי התורה. מן בו יוצא אינודרבנן
 דמדמן כהסוברים הלכה שמא ס"ס דהוי חראנראה
 אין דרבנן דמקנין ואת"ל חורה של נעשהדרבנן
 כהסוברים הלכה דלמא אכתי תורה שלנעשה
 בסמ"ע עיין משיכה או כסף או קונה התורהדמן
 ועוד מה"ת משיכה אף ולדידויו n'sp ס"דצ"מ
 להסוברים דאף דוכתא בכמה כתבנו כבר דין מןבר

 רק היינו תורה של נעשה לא דרבנןדמקנין
 קנין בו עשה דלא  בענין וכדומה מעפ"שבקמן
 מקנין נעשה לא אז התורה מן בהפקרהמועיל
 דבהפקר כיון משיכה בקנין אבל תורה ילדרבנן
 רקונה נהי ה"נ א"כ התורה מן משיכהמהני
 דמשיכה עכ"פ תקנו דרבנן כיון מ"מ דמיםבתורת
 ומפקירן ממנו תיכף הבעלים מסתלקין א"כקונה
 מן בו וזוכה הפקר נעשה שוב דמסתלקיןוכיון
 דאמרינן למה ודומה משיכה קונה ובהפקרההפקר
 ולא דמים ונתן הנכרי מן שדה שקנהבישראל
 כיון דגכרי זכה בה והחזיק אחר ובאהחזיק

 כיון ה"נ וא"ב הפקר וגעשח נסתלק דמיםשקיטי
 קונה דנסתלק וכיון נסתלק קונה משיכהדמדרבנן

 של נעשה מדרבנן ודאי ובזה במשיכה התורהמן
 לכך קצ"ח סי' בחו"מ כמ"שתורה

 יוצאיי
 מן בו

 : ודו"ק חשש בלאהתורה
 בכפר דר שהי' יאחד שאלתו  שע"ד.סי'

 א' ביו"ט לעירובא
 ליקת לו מותר אס עירוב ע"י יהתפללדסוכות
 הנה ביתו. אנשי לצורך הקהל של ואתרוגלולב

 שכתב בנדון מבעיא לא כי לאיסור פשוטהדבר
 כ"א לקבל עומדים הכפרים בני כמה דהי'רו"מ
 דפשיטא פשיטא לוה ליחן שהכריעו רק לעצמורצה

 וע4 גם רק יתנו למי נודע לא דמאתמולדאסור
 בסוף מפורש ש"ס מ"מ זה מכפר רק הי' לאאם
 ומשנו פשיטא ופריך המשאיל כרגלי דביו"טביצה
 אוקמוהו מאתמול מה"ד להשאיל דרגילמה"ד

 לאיש דהי' ואף זה דין ממש והיינו קמ"יברשותו
 השותפין כדבר הוי מ"מ הזה באתרוג חלקהזה
 בו יצאת לקיחה בשעת רק היינו עמ"לבמתנה לכ"" הוי ואתרוג דבלולב ואף שתיהן כרגלידהוי
 מקנח כ"א להיות לקחוהו כן דע"ד מהדידאנן
 מעיו"ט יא אבל בו לצאת שנוטלו בשעה לחברוחלקו
 זה עדיף לא ולכך ברשותו אוקסוהו דאתמולומנ"ל
 לע דמאתמול אמרינן ומ"מ להשאיל הרגילמשואל
 עיין דמותר ודאי נכרי ע"י אך ברשותואוקמוהו
 לכך עיי"ש תרנ"ה וסי' תקפ"ו ס" ר"הבהל'

 : נכרי ע"ייביאנו
 חיקו כ"א שיקנה דלמ"ל רו"מ שהקשהובהה

 אמריבן בשותפין וה בלא והרילחברו
 כמ"ש שלו הוי בו משתמש שזה שעה וכלברירה
 היינה שלו לחד לכל דמה לק"מ זה בנדריםהר"ן
 להשותפות ממילא חתר אח"כ אבל שעה לאותהרק
 זה רק בלולב מהני לא תה לזמן קנין רקוהוי
 קמן בעינן ובאתרוג כקהמד ולאו קה"פהה

 ותחזוך באומר אבל עמ"ל תנאי בעינן ולכךעולמית
 ייי בשותפין נמי וה"ה לזמן מתנה דהוי מהגילא
 עולם קנין שיה" עמ"ל מתנה בעינן ולכךכן

 : והבן בקצה'ת ועיין לו ויקנהויחזור
 בשמחת "מנהג עי שאלתו שע"ה.םי'

תורה
 1נStha 511 רס פפפט 65 מתורס ר5י6 פיכס פסוק  ספותסין ר6תרונ י)"5 ר6'כ תרnfr  6 חגרו. ת.)י66חד
 ועט סייס סיקהוסו ו!6 (htthD !קיחס סיסי' מכונס ו!קהתס סך וכע-כ .611 ס1תסין כ) S)h כ5י  סגוררינו

 סי' 067 גן תוכח תתיש תסגרו ועוד ((rlh-6. !קיהה סיגו ו6-כ מגיס סי 1!6 !כס יסי' ד!כ6ו"6 !כ!ק6י
 ס% חכרו כסליחות ו)6 )6 5תס קסיו נמו דס61 הכרו י.1י6 ס6חד )חי תסגי סי' ימד סגים כרקיחתתועי!
 דגחשכ סייגו סתותו טוחו דקיי") גתם סקנס גט"כ 6ך גן יסי' !6 ג6ן ו!תס תקוט גב) כתותו יס!1הוקיי")
 וגתם נ' טס6וסו כהו דגחטכ ?r עמסו דסו6 כיון עסקו נ-כ סס!יה כהו גחסכ ת"ת סתס!ה גס טסטכהו
 הגטין 1תס סליחות נס תסגי )6 )גן תסגי )6 סג.ס 7עסיית גסס 6ג) ס)'ח1ת נס תסגי טיס טס16סויתסגי
p'1See6תריגן 1!6 כחוגים נ' תכח nthSJ 1-6 7כ6תת י*5 כטס16סו כב' 7סוי PPni 011 6'י  כוס רק 'gh 
 6'י כוס סיי14 ט5ר'פ ריס ותטייס נסכיתס מתירס סרכחס רמס יעי ftel  פסורין  כיעי יכון וזפ ינויוגס
 !'ג סי' גחו"י סספ"ט וכרי נס כ1ס 5ייסכ 1וס ותסלח סטיר כ.י נס י"5 יכו ווי יכין כוס 6כ5 6"י011

 נסני סי'  6ס  63תריג ות"ת י6ס,47ע PDni  זריך ,גן ;1!1 הסס כ6!1 גהסג יגו) ונס יכו! כוס  6ףנסיינות סטורי  דרגפס  ירי דייתו רגליתו יתירס  רריבתי  כיין יי'5 ג6סיר"ט סר6  גטיין דייך י'5 נס61כ'י.
 קלוי ונס ימד נ' לקיחת תסגי !6 סכימות תסגי ת7!6 וכע"כ נ'כ ס!יהות טיפי!  רזוי יי'  סייסרקיחת
 50 ס6תרוג נוף  6ין סרי רפ"י די ל6  סיותפין. יחרו: תוי ירי ג' לייתח  סיוטיי יפיר  hv'1 ות"סגוס.
 06  6ף היייו  סגי ולחיות 6חד רק ~tnplSn  6ף  סריס ס) ס6תו1נ נוף  6ס ימיו  יסוחסין י6חריי כ55ספגי

 :  )סרריס  סגיייס יין ,תר י5 רע ס6הר1:סי'



 185 מח שלמהלף אנח %"1"תהאלף

 יפה לא הנה קידוש. קודם לאכול ערבית ייןתורה
 להוציא המקדשים הן קידוש בלי האוכלים הןעושין
 נחשב להיות דראוי מה שם אוכלין אין אםאחרים
 מנהגי שאר על כמו עבורם להמליץ ינו ואיןסעודה
 אלא להמליץ לנו ואין פולוואר הבערת כגוןש"ת
 מכוונין אם לשמה עברה דגדולה שאהז"למה

 : התורה וכבוד מצוה של לשמחהלש"ש
 לכם מקרי א"ה דס"ל הריטב"א עי שתמהדנתה

 קודש מה אי י-ד דף בכתובותממ"ש
 ת"ל בהנאה אסור שבת מעשה אמ בהנאהאסור
 בהנאה אסור הוי אם שבת דמעשה מוכח א"כלכם
 דודאי לק"מ הנה עכתו"ד. לכם נקרא הוילא
 אחרים רשות דאין כיון הנאה איסורי דשארי"ל

 מרשות יצאו ולא לכם בכלל הוי ודאיעליהם
 לכם בכלל אינו ודאי קודש אבל הראשוניםבעלים
 אם וא"ב עליו נבוה ורשות גבוה נרשות דהויכיון
 בכלל נמי הוי לא לקודש שבת מעשה מדמינןהוי
 מכלל אתיקת" לכם דכתיב וכיון קודש כמולכם
 סה"ת הנאה לאיסור קודש בכלל דאינו וכיוןקודש
 גמי דין מן ובר ודפ ג"כ מותר וממילאיאסרו
 מקומות בהרבה מתפרש לכם ישון דחנהא"ש
 אכילה להיתר יכם מפרשינן באתרוג כוונותלכמה
 חיוג להיות למצוה יו*ס וגבי ממון לדין1בל1יב
 הנ"ל כתובות בש"ס הכונה ה"נ וא"כ בולאכול

 א"צ ממון לדין לכם נקרא שיהי' כיוןדאדרבא
 לכם נקרא הוי בהנאה אסור הף אם דאףקרא

 לכם של הכונה כאן יהל בע"כ לכם למ"לוא"י
 דהוקש כיון לומר א"א דבאכילה הנאהלהיתר
 : פשוט זה וגם אתיא הנאה להיתר בע"כלקודש
 ינר בעטיו יהדייק מותי אם שא' שע"גסף

 מתוס' ראי' מ"ש הנההנוכה.,
 כבתה משום דלתא להשתמש דמותר דמנ"לשהק'
 דלמא הקשו ומה להדליק א"י ובשבת להזקוק
 מיירי דר"ה אפשר דא1ך דא עטרן משוםהכונה
 גין בחול בין בהם מדליקין אין אומר הריבעטרן
 טעם דמה בעטרן דמותר ודאי בחול והרינשבת
 דמותר ענין דמה ועוד בחוי. בעטרןיאסום

 שמא החשש והוי רע ריחו לענין לאורהיהשתמש
 יהשתטש אסור ראם וכתב דהרגיש ואף ויצאיגיחנו
 מותר אם אבל מוצנע במקום יניתנולאורה

 איך גז"א מגולה. במקום יניתנו לאורהלהשתמש
 לו יש הרי הנוכה בנר לא אי מוצנע מקוםשייך
 הסמוכא בחלון או ביתו פתח על קבועמקום

 אסו גם יניחנו היכן בידו הדבר ואיןלרה"ר
 מותר ס"ל דר"ה להש"ס וטנ"ל מוכרחת זוסברא

 ולא לאורה להשתמש אסור דלמא לאורהלהשתמש
 ומנ"ל מוצנע במקום דיניתנו סברא הךס"ל

 לדינא ושד סברא הך ס'ל דר"ה להוכיחלהש"ס
 לומר שייך ואיך בחוץ ביתו פתח על ג"ח ה"דש"ס
 סברתר להסביר נראה ולדידי לו וילך יניחנושמא
 שאני הייתי כסבור בעלמא דמיינו מה ע"דיותר
 דאם בזה י"ל כן לקבל א"י  עכשיו לקבלימל
 ידמה הנאתו בשביל חשש יש אז להשתמשמותר
 יכול יה" לא ואח"ב לקבל יכול שיהי' תחלהלו

 דאין כיון אז להשתמש אסור ימ אבל ויצאלקבל
 נפשו יאמוד לא אם הסתם מן מזה הנאהלו

 הדליקו ואם ידליקנו לא הריח לקבל שיוכלמתרצה
 עוד יצא ולא שיקבל נפש" אמוד אמודיבמ"כ
 מיתר. כלום התוס' מן הוכחתו אין מ"מאבל

 מותר למ"ר שמה שהעיר ומה הנ"ל.הטעמים
 אתר נר צריך דמ"מ בב"י משמע לאורהלהשתמש
 גרע אחרת דמצוה מכח הטעם תתב שבתלכבוד
 דהר"ן דומה ז"א במתעסק. שופר גבי הר"ןכמ"ש
 כתת בעי הדין מן דבאמת דאורייתא במצוהמיירי
 קאי לשמו דסתטא מכה ההנו אצ*כ למ"רדאף
 סתמא אין שוב אז אחרת מצוה לשם הוי אםולכך
 במצוה אבל ב"כ לכך אחרת למצוה דדלמאלשמו
 קאי לשטו סתמא בזה לומר דאין ב"כ. דלאדרבנן
 ולא כונה דבעי קיי"ל דאורייתא במצוהדאם

 הה לא דרבנן דמצוה מכ"ש לשכי סתמאאמרינן
 ואם כלל. כונה דל"ב הטעם ובע"כ לשמוסתמא
 למצוה או הרשות ידבר חף אם לי מה כתהל"ב

 שמדליק ניכר שיה" הטעם דעיקר נראה אךאחרת.
 פורס לענין ע"פ כפ' דאמרינן כמו שבתלכבוד
 ביקרא סעודה דחיתי היכי כי ומקדשמפה

 שבת לכביד דהוי הנר ניכר יה" ה"נ כןדשבתא
 חבילות חבילות מצות עושין דאין טטעם דהוא "לגם

 מ"ב ואהע"ז קמ"ט סי' באו"ח זה כעיןכמ"ש
 שכה"ג. ובפיוט מצה ואכילת המוציא גביובפוסקים
 וילך יניחגו שמא מחשש שבת מצד הדיןובעיקר

 דאין נראה בפנים מדליקין שאנחנו לדידן אףלו
 מותר הי' אם שבת בנר דבשלמא איסורביה

 זמן כל מע"נ לכך אחר נר לו ה" לא בולהדליק
 וליבא בחושך יה" וכשיכבה יניחנו דולקשיה"
 כיון א"כ אחר נר דצריך כיון בג"ח אבל ביתשלום
 א"כ השוק מן רני שתכלה עד זטנו הוידנ"ח

פשר
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 נהי וא"ע יותר שידלק שבת של נר להדליקנופשר
 אחר שבת עונג מקיים עדיין לו וילך,חיניהנו
 בין לחלק לומר סברא נמי הוי ובזה הכ"ח-שיכלה
 מותר הי' דאם אסור או לאורה להשתמחמותר

 גימא אי אחר נר ידליק לא א"כ יאורהלהשתמש
 אחר נר יו יה" לא א"כ כב-י ולא אחר נרדא"צ
 ח"כ לו הלך יניהנו כי שבת עונג ביטול חששויש
 אהר נר יצטרך א"כ לאורה להשתמש אסור.1.ן

 מיהו הנ"ח שיכבה אחר שבת עונג יקייםוממילא
 הניל. הוכחות מטעם בעיטרן איירי לא בע"כהש"ס
 כיון בו להדליק אין בחול דאף נראה לדינאיהנה
 לשמן ודומה לפחתך הקריבהו א"כ רע ריחודהוי

 שיה" מצינו לא שבת בנר והנה עכבר בושנמצא
 דהוי נהי שבת דבנר המאוס בשמן להדליקאסור
 להנאתו הוי המצוה דעיקר כיון מ"ממצוה
 פליגי ולכך וכו' הקריבהו בי' שייך 9אלכך

 הוי דלא נ"ח או בה"כ של בנר אבלבעטרן
 מכח המאוס בדבר אסור לכך לטצוח רקלהנאתו
 בין לכ"ע בעטרן גם אסור ולכך וכו'הקריבהו
 כלל דשבת לפלוגתא ענין ואין בשבת ביןכחול

 : א( לדינאכנ"ל

 להדביק שהתחיל מי בריו הנה שע"גס"
 בכותל שעוה שלנרות

 מחדש להתחיל מחויב אם זית שמן לידו באואח"כ
 והאריכו לא או השעוה מן ידו ולמשוך זיתבשמן
 להוכיח נראה הי' ולכאורה והת"צ השמ"יבזה

 לן דאיבעיא ד"ה דיבת פ"ב התוס' מןכהשבו"י
 לאם הנ"מ שכתבו הנחה או מצוה עושההדלקה
 דג"מ כתבו יא ולמה וט' הניחה או חש-והדייקה

 ואח"כ הניח לא ועדיין שמנים בשאר הדליקאם
 א"כ מצוה עושה הדלקה נימא אם זית שמןמצא
 בשמן ולהדליק להזור חייב ואינו הדליק כברהרי
 הניח כשלא א"כ מדוה עושה הגחה נימא ואםצית
 בהדביק לדידן כמו והה המצוה קיים לאעדיין
 אלא זית בשמן ולהדלוק לתחר ומחהב הדליקולא
 אף ולהדליק ולהזור ידו למשוך מחויב דאינוודאי

 ג'וש ואיד הניח לא ועדין מצוה עושהדהנחה
 איו נטי הדליק יא ועדין הדביק אםלדידן
 לד18ת יש מיהי יית. 1cv1 ידו למשוךמחויב
 גירך דכבר כיון הדליק כגי אם דבשלמא זורחי'
 הת לוו גופו גר דבאותו נהי א"כ מקודםעלה

 אס מ"מ הנחה צורך דהוי כיון הפסקהדלקה
 ברכה יצטרך אחר נר וידייק הנר טזה ידוימשוך
 יבטלה ראשונה גרבה יהי' ימפרע וא"יאחרת
 מן למצוה ידו ימשוך מחויב אינו ודאי בזהלכך

 לדידן משא"כ למפרע שד"צ ברכה לגרוםהמובחר
 שפיר י"ל עדיין בירך שלא הדלים %אבהדביק
 שמן וידליק ידו ימשוך השבחר מן מצוהדמכה
 שמוכיח להח"ז דאף לנו נראה הי' ולח"זזית

 רק היינו בשמן וידליק הנרות מן ידושימשוך
 כבר אם אבל בירך לא ועדיין בכותי הדביקןאם
 ימשוך לא אז להדליק התחיל שלא אף עליהןבירך
 שבירך אלו ידליק רק לת בשמן להדליק מהםידו

 אם הרץ הגאונים ם כוונת אם והנהעליהן.
 לשמן שעוה של הנרות מן נטשך להיותרשאי
 מכח אסור יהי' או המובחר מן מצוה דהויזית
 כי לפנים א"צ זה הנה המצות. על  סעביריןדאין

 כנישתא בי לסתור דלא וב"ב מגלה בש"ספפורש
 פשיעותא משום הטעם ומפורש אחריני ב"כ רבניעד
 בה"כ לסתור מותר הי' לא"ה הא משמע צלוייאו

 מצוה לבטל דמותה מוכח א"כ חדשה לבנותישינה
 לבנות המובחר מן מצוה לעשות בשבילהישיגה
 למשוך מותר אם לחקור כוונתם אין ואםחדשה
 כוונתם רק דמותר הוא פשיטא כי זית לשמןידו

 הנה לא. או ידו מושך להיות מחויב אםלחקור
 לבגד מבגד ממתירין הח"ץ ראיות ל" נפלבזה

 הוי התם ראי' ומה חדש לבגד ישן מבגדופרש"י
 לאפוקי כן לעשות יכול ירצה שאם רשותרק

 ועל לבגד מבגד להתיר דאסור דס"ל מ"רמאידך
 מן כן דמוכח ומפרש"י מזה ראי' צריך לארשות
 טחויב להיות %חיוב הנ"ל בהכ"נ בדין עצמוהש"ס
 % אין זה לשמן הנרות מן ידו מושךלהיות
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 חף לא דשם לבגד הכגד מתירין מדין כי5הכרח
 בזה: הה"ץ דברי להבין וצ"ע רשות רקחייב
 דכ"ג מסוכה הוכחתישולט שהיי" במקים הנ"ה הדליק אם בדין שע"ח.מי'
 קבע דירת סוכה סבר ר"ג גגמ' ממ"ש בודיוצא
 אם גע"א דפליגי למימר מצי הוי לכאורהוכו'
 סבר דר"ג לא או לשבעה הראוי סוכהנעינן
 דאינה כיון פוסל לכך לשבעה, הראוי סוכהדבעינן
 לשבעה ראוי' אינה דשם מצה' ברוח לעמודיכולה
 לכך לשבעה הראו" סוכה בעינן דלא ס"לור"ע
 לר-ע ר"ג שאמר הלשון מדויק הוי ובזהמכשיר
 כתנתו רק לקנטר כוונתו הוי ח"ו וכי סוכתךהיכן
 ראה' היתה לא א"כ סוכתך דהיכן כיוןפי'

 דבזה כיון א"ש כן קאמר דלא מה מיהולשבעה
 ראות דבעיגן ס"ל דמ"ע ומשמע מצינו.פלוגתא5א

 רק בזה חדשה פיוגתא יעשות רצה לאישבעה
 ישבעה ראוה אינה הרי ר"ע מכשיר למה קשהרזה
 אינה עצמה מתמת הסוכה אם דדוקא צ"לובע-כ
 הפילה דהרוח לה נרם אחר דבר רק לשבעהראו"
 בעזה*י למדתי ומזה לשבעה ראף' נחשבתמ"מ
 יהגלות עומד דהרוח במקים הדם כיסה אםבדין
 התב"ש שדעת הרוח במקום הדליקם אם בנ"האו
 בו יוצא דאינו בג"ח הא"ר ודעת "יסוי הוידלא

 דשי עצמו דבפני כל להיסוך מוכה הנ"ל ולפי.
 לו גורם אחר דבר רק כך נשאר להיותראוי

 בר דבר רק ונחשב השתא בתר אזלינןלהתבטל
 : וז"ב תמיד כך הי' כאלוקיימא

 א' בסע" תרע"ה יסי' במ"ש שע"ב.מי
 ואוחזה מדליקה אםוכן

 יצא ומן קצת בידו אוחזה דאם הטו"1 כתבבידו
 ראוי' היתה לא אס רק כן נראה לאולפענ"ד
 לא שכבתה עד הנחתה מזמן שעה הצילהדליק
 ה"נ וכן מבשיעור פחות שמן בה כנתן דהוייצא
 שיהי' בעינן שוב מהני לא בידו שתפיס שמהכיון
 הדלקו כאלו ממש שעה חצי שיעור במקומומונח
 יא ראם החמה משתשקע מצותה במ"שיישנא תרי אמרינן בש"ס דהרי ראי' אין ומפרש"יכעת
 כאן נקט רש"י א-כ לשיעורא א"נ מדליקאדליק
 מדליק אדליק לא דאם ללישנא דאף דפסיקאמלתא
 דאעפ"כ ופרש"י שיעורא בעינן לא דלדידי' כאןא"ש
 לדינא אבל שעה כל דחפוס דמיירי די"לא"ש
 גמי ובעינן הפירושים שני כחומר קיי"ל דאגןכיון

 השיעור שבתחלת וכל שיעור בזה אף בעינןשיעורא

 אין רכבתה דומה ואינו יצא לא מהם ה"לא
 המועיל באופן מתחלתה הודלק דהתם יהזקוק
 ראוי הי' הדלקה דבשעת כיון אז כבתהואב"כ
 להיות הונח לא בתחלה כאן אבל מהני דולקלהיות
 : ח"ב לדידן מהני 5א ולכך שעה חצי עלראה

 האשונה בייל הדייק אט שא' ש"פ.*ם"
 : לא או יצא אם נרותב'

 מדק אינו הדבר עי דתוספת דיצא נ"לתשובה.
 להוסיף ריכול רם-ג בס" הרמ"א כמ"שבכה"ג
 עיי"ש יפחות שלא ובלבד המכוון מניןננד

 : ודוק בזהוה"ה
 אייס שאה במי נמתפמתי שפ"א.סי'

 בירך ולאוכדומה
 שני ובשט כלל אותו ראה לא ונם א' ליל כ"חעל

 או נרות ב' להדליק צריך כבר ואז נ"ח לונזדטן
 אי לברך יתחיי נר באיזה הלילות בשארכדומה
 כל דלמא או אדם בכל הנוסף מגר דיתחייניטא
 ומה הנר עיקר על אתמול בירך דכבר כיוןאדם

 לכך הנס תוספת על רק הוי ב' ביוםשמברך
 שלא בזה אבל התוס' על הברכה העיקריברך
 על יותר לברך לו יש כלל עדיין העיקר עלבירך
 שהתחיל מה לפי והנה התוס' על ולא הנרעיקר
 נזי הנוסף בנר ידליק דלכך טעם ליחןבש"ע
 להדליק מחויב בזה דגם נראה הי' לימיןלפנות
 מח לפי אך לימין לפנות בנוסף להתחייבן

 מורה שהוא הגוסף עי מברך שתמיד נמצאשסיים
 וכף הנס נתוסף הימים בתוס' שהרי הנסעל

 אס רק שייך לא זה דחייב לומר אפשר הימה"ד
 על ב' ביום יברך אז העיקר על אתמול בירךכבר
 י"ל העיקר על אתמול בירך כשלא אךהתוס'
 אמת הן בעיקר. ויתחיל העיקר על היוםדיברך

 תחלה לס-ל טעמי דתרתי הש"ע על קשהדלכאורה
 נמצא טעם נתן ואח"ם יימין יינות טעם"כדינתן

 ולמדתי בב"י עיינתי אך הנוסף. על מברךשתסיד
 מתחיל ה" אם אבל וז"ל כך והוא דבריופי'
 שגי בליל גם השמאלית בנר להדליק ראשוןבליל
 כדברי לימין לפנות כדי בו להתחיל צריךה"

 מברך שאינו ונמצא ג"כ ג' בליל וכן מאיררבינו
 לפ"ז עכ"ל חנוכה ימי כל אחד נר עלאלא
 שיתחיל אפשר הי' דבלא"ה טעמי לתרתי הוצרךשפיר
 טנות דכל טעמא מהך ושוב השמאלי בנר א'ביום
 נמי יתחיל שגי שביום אפשר הי' לבד סוגהשאתה

תוספת 99 עי יברך דראוי טעמא מכח ואם לימינימשמאלי
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 השמאלי בנר תחיה שידייק אפשר הף הנסתוספת
 אך לשמאל מימין ויפנה בנוסף יתחיל ב'וביום
 לברך וגם לימין שיפנה תרווייהו לקיים כדימכח
 א' ביום ימיני בנר להדליק צריך בנוסף יוםבכל

 והנה תרווייהו. ויקייט הנוסף בנר יתחילואח"כ
 השמאלי בנר א' בליל שהתחיל בדיעבד אירעאם

 אם יעשה כיצד להקדים כשבא שאחריובימים

 ואם א' ביום עליו בירך כבר השמאלי מנריתחיי
 בזה לימין משמאל פתה אינו הימיני מנריתחיל
 יהא לא פונה שאתה פנות דכל הב"י מלשוןנראה
 מעלה מהך יותר וחשוב עיקר זה ימין דרךאלא
 מלשונו משמע רכן לברך ראוי הנס תוספתרעל
 ביום גם השמאלי בנר מתחיל הי' אם אבלשכתב
 וכו' לימין לפנות כדי בו להתחיל צריך ה"חשני
 משמע וכף אחד נר על אלא מברך שאינונמצא
 להתחיל מחויב הי' כן אירע שאם לו פשוטדזה

 תוספת על לברך דראוי מעלה הך ונדחהבשמאלי
 למחר השמאלי בנר שאסיתחיל כךהוי*ל דאי"כהנס
 רק מברך אינו בשמאלי יתחיל אט יעשה מה ידעלא
 פונה אינו בימיני יתחיל ואם יום ח' כל אחד נרעל

 דבדיעבד משמע לעשות צריך הי' ומדכתבלימין
 דתוספת מעלה הך ונדחה עיקר פנות דכי כללאהך
 ולהתחיל שתיהן לקיים ראוי לכתחלה רקהנס

 א"כ עיקר וכו' פנות כל בדיעבד הא א' ביוםבימיני
 על לברך דראף למעלה עדיף פנות דכלמוכח
 כללא הך אם לן מבעיא אנן אך החדשתוספת
 בירך לא אם ואף הנס לעיקר נמי דוחה פנותדכל
 אף לימין ויפנה השמאלי בנר יתחיל א' ביוםכלל

 עיקר מצות ביטול נגד להיפוך או הנר עיקרשאיש
 פונת שאתה סגות דכל כללא אהך משגחינן לאהנס

 לפתה הסכוך בטפח יותר שהוא ימיני בנרויתחיל
 דיתחיל לדינא נ"ל ולכאורה לשמאל. מימיןוידליק
 אחד מעלות ב' יש הכא כי לימין השמאלימנר

 השייך הנס תוספת על דמברך והשני לימיןשפוגה
 בגר יתחיל אם משא"כ דיומא ענינא והויליומו
 רק הוי לפתח הסמוך בטפח קרוב היותרימיני
 תרתי במקום וחרא הנס עיקר על דמברךחדא
 מ"ו בסוכה התוס' מ"ש י"ל ובזה הוא. כלוםלאו
 לברך בג"ח תקנו דמ"ט וכו' מברך הרואהד"ה

 דבלולב כך י"ל ולפמ"ש ולולב בסוכה ויאהרואה
 לו יש ומדרבנן מדרבנן הברכות דכל כיוןוסוכה

 ליטול בידו היום נוטל אינו ואם שבעה כלתשלומין
 לרואה ברכה תקנו לא ולכך אתרא וליומאלמחר
 הוי המהדרין מן המהדרין דמצות כיון בחנוכהאבל

 יה" לא אם בזה וא"ב נוסף נר יום בכללהדליק
 לעשות מה ידע יא ב' ביום או א' ביום נ"חלז
 מברך אינו לימין ויפנה השמאלי בנר יתחילאם
 פונה אינו העיקר על יברך ואם העיקר נרעל
 תקנר ולכך הנס התוספת על מברך ואינויימין
 שוב א' ביום כן דמברך כיון ואז לרואהברכה
 משמאל ויפנה התוספות על מברך ב'ביום

 : א( שפיר ואתי מדליק כי כדרךיימין
 על מגלה 'כתיב טיתי אם שא' שפו"ב.*םי'

 מן הנה טמאה. בהמהעור
 דאם ספר דנקראת שם דקאמר י"ס דף דמגלההש"ס
 על כתבה שאם אמר ולא פסולה פשתן בחוסיתפר
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 עור על דכשר מזה מוכה פסולה טמאה בהמהעור
 שאם אגרת ונקראת אח"כ ממיש אך טמאהבהמה
 כתבה דאה קאמר לא ולמה וכו' נידין ג' בההטיל
 עור על דפסולה מוכח כשרה טמאה בהמה עורעל

 דהדיוקים מינה למשמע ליבא מזה לכךטמאה
 נזכר ס"ה דף חתכה הל' בסה"ת ועיין אהדדיסתרי
 הסותר מן בעינן בדרבנן אם פלפלתי גם זהשם

 : עיי"שבפיך
 מנות משלוח גבי ששאל מה שלי"ג.םה

 קביה דדברי כיוןהרי
 שע"ש חזקה שייך לא תורה ובשל דמיאכד"ת
 מנות ומשלוח דכתיב לומר ואין עליו סומךואיך
 ולא דוקא שליח ע"י יצטרך א"כ שליח ע"ידהוי
 מדכתיב דודאי חדא טעות זה הנה עצמו.ע"י

 ואין שליח ע"י דמהני משמע ודאי מנותמשלות
 מצי הוי לא דאם אינו זה שליח דדוקאלומר
 מידי רכל שליח משוי מצי הוי .לא מעצמועביר
 ואיך שליח משוי לא ודאי מדינא עביד מצידלא
 מקדש בשליחו השתא דקדושין וברפ"ב שלוחוקראו
 מטעם ובע"כ שליח עיי דוקא ודלמא מגעיאבו

 דהרי חדא לק"מ הכתוב ובלי זה בלא ועודהנ"ל
 נאמן וע"א שליחותו שעשה ואומר חוזרהשליח

 הכל סיירי שע"ש דחזקה בסוגיא והש"סבאיסורין
 בחוזר אבל שליחותו שעשה ואומר חוזרבאינו
 דנאמר ואף באיסורין נאמן ע"א מדין מהניואומר
 באיתחוק באיסורין בע"א מ"מ חיובא אתחזקדהוי

 עיין דדינא ספקא גופו הוי נאמן אםאיסורא
 לא שע"ש דחזקה נהי וכאן קכ"1 ס" יו"דש"ך
 מהני עכ"פ בדאורייתא להועיל אלימתא חוקההוי

 התחיל דעכ"פ כיון ובפרט חיוב חזקתדאיתרע
 ספק 15 קרש ספק גט לה זרק כמו הוילשלוה
 בגיטין הפ"י כמ"ש א"א חזקת דאיתרע יהקרוב
 ועוד לידו שמסר נאמן ע"א גמי כאן א"ככ"ח
 אם דעל"ג מלתא דהוי כיון ואמר חזר לאץף

 הרי יה בלא ואף העולם כדרך השני לויחוור
 כיון דשע"ש חזקה מהני ודאי ובזה בשאלהחסשר
 אשה דבעדות ונהי מיד דעל"ג מלתא נמידהוי
 ועוד שבערוה דבר הוי התם על"ג טעם מהנילא
 חזקה בצירוף כאן אבל דשע"ש ותקה שייך לאשם

 תרתי דהוי היכי על"ג צירוף מהגי ודאידשע"ש
 שוין על"ג כל ראין בתשובה כתבנו כבר גםיחד
 היכי אבל בש"ס בעיא הוי מיד על"ג דאיןדהיכי
 אשתמודעינהו גבי ביבמה כמו ודאי מהני מידדעל"ג

 : וא"ש שוין על"ג כל אין וכע"כ בודאידמהני
 קודם בד"ת לעסוקדיש כתבי אחיינים "פיסקים שפ"ד.וונהשי'

 לו שיש שהיינו במק"א כתבנו וכברהסעודה
 עצמו הפורים מיום דמתחילין כיון בה"פלעסוק
 שבאים אדם בני בשני נסחפק"י וכעתעיי"ש
 ואחד פורים הל' עי לשאול אחד בפוריםלשאח
 נימא אם תחלה נזקקין למי פסח הל' עללשאול
 ואין פסח בהל' להשואל או פורים בהל'להשואל
 קדים שעתא וחובת היום חובת הוי דפוריםלומר
 יום ל' לפסח קודם גה"פ לשאול דהחיוב כיוןז"א
 וא"א היום חובת נמי הף א"כ זמנו מתחילוהיום
 דוה כיון תחלה פסח בהל' לשאול דנזקקיןי"ל
 ודומה דרבנן ופורים מקרא כדילסינן סה"תהוי
 מה ה-נ כן ומקודש בתדיר בעלמא דאמרינןלמה
 פורים או ועדיף מקודש הוי התורה מןשהה
 דאף פסח מדין היום חובת יותר דנחשבעדיף

 או פסח צורך רק הוי מ"מ עכשיו חובושמתחיל
 1 ודויק בזה וצ"ע שירצה לאיזה להשיב ריכולגימא

 בשבת הסעידה יעשות בדין שפיה*ם"

 ראי' שהביא בנוב"קראיתי

 ממ"ש בשבת הסעודה דעושין דילן להש"סדס"י
 וכו' בחמיסר דעבדי מוקפין דאיכא כיון ד"לבש"ס
 לשון להבין יש דהנה זו ראי' לדחות ישולדעתי

 תרפ'ח סי' במנ"א )עיין ד' הלכה פ"קהירושלמי
 הירושלמי מן שהוכיחו הראשונים בשםשהביא
 מאחרין דבאלו שם דקאמר מהע"ב( להיפוךהנ"ל
 ופריך פורים וסעודת ר"ח סעודת מקדימיןולא

 ששמחתו מי משתה ימי כתיב ומשני בשבתויעשנה
 נשבת דהרי מובן אינו ולכאורה עכ"ל בב"דתלוי
 ימי דם-ש הכונה נראה אך שמחה כלל כתיבלא

 שמחה יה" המשתה דע"י היינו ושמחהמשתה
 בחול בפורים תיגח ולכך השמחה לו מרםדהמשתה

 הוי לא ואם משתה הוי לא פורים דהוי לולידאז
 בבזר תלו" שמחתו ולכך שמחה הוי לאמשתה
 משתה בהם ונעשה הפורים ימי קובעיםדהם

 דכהיב כיון בשבת אבל שתהה נמשךוממשתה
 מחויב נמי פורים לולי א"כ עונג לשבתוקראת
 בנפש שמחה גורמין הם וממילא ולשתותלאכול
 שמחויב דממה שמים בידי שמחתו הוי לכךאדם
 בהל' דהרי א"ש ולם"ו שמתה הוי ממילאעונג
 יו עונג שהתענית דמי מב"ר רפ"ח ס"שבת
 דכתיב בשבת זה אך עיי"ש בשבת יהתעגותמותר

עינג11
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 בפורים אבל לו עונג דלף במה תלוי לכךעונג

 לאכול דוקא מחויב זה ושמחה משתהדכתיב
 אדם דבסתם א"ש וא"כ להתענות ולאולשתית
 זה לו עונג התענית דאין שבת עונגדמקיימין

 הוי דשמהתו בשבת הסעודה לעשות יכולאינו
 זה בשבת להתענות לו שמותר מי אבל שמיםבידי
 בבוד שמהתו הוי דבו בשבת הסעודה לעשותמותר
 דעבדי מוקפין דאיכא כיון הש"ס כמנת הויוזה

 המחבר האמתי ההת נכד הממדר,אמר

 והת בשבת שמתענין מוקפין דאיכא היינובחמיסר
 נחשב כן מקצת רק דאיכא וכיון בחמיסרעבדי
 לסתור מזה ראי' ואין וא"ש בהדדי ועשי'זכירה
 יעצתי :וכשאני בעזה"י הירושלמיכמפע"דדברי
 כיון בשבת לעשותו דאין אחר טעם 1"9ה"

 בפוריא /בסומי אדם דחייב בעינן פוריםדסעודת
 ובשבת מרדכי יברוך המן ארור בין ידע דלאעד

 : ישכחגומלבו ולא לקדשו השבת יום את וכורבעינן

 מאות ארבם עד להשלים כדיזצללה"ה.
 הה"נ מאדמו"ר יקרות שו"ת ט"ו עוד להוסיף אמרנו לבד, או"ח שלתשובות

 : התורה הוגי במו יתענגו אשר ח ם פ ת 1 כ ל ה על זצללה"ה המחברהאמתי

 להקל יכול מסכת סיום ע"ד שט"ו.שי'
 להתענות וא"צלהבכורים

 אם כך החילוק נביא איזה סיום ועל ףביום
 אפ" להיות יכול בע"פ וסיים תומו לפילמד
 בקאפיטלין קטן הוא אפ" אחד נביא סיוםעל
 מס' על אז סיוט לו להיות כדי למד אםאבל
 יהא לו הלימוד מעלה דהוי כיוןגדולה
 אם אבל סיום נחשב נמי לשמה שלאדהף
 זה אין סיום לעשות כדי נביא אינהלומד

 : מצוהסעודת
 סעיף תי"ב ס" בש"ע במ"ש שבו"ז*סי'

 יכול אחת בברכהג'
 שהביא יעקב בחק עיין בתים כמהיבדוק
 שיחה כמו הפסק הוי לא דהליכה הב"הבשם
 נראין דבריו ואין עיי"ש הפסק הוידלא
 לא הפסק הוי דשיחה דס"ל הכלבו לדעתדא"כ
 וא"כ בתים כמה אחת בברכה יבדוק יכוליהי'
 וכאן הי"א דעת גס הטור הביא בתחיהלמה
 דעכ"פ ס"ל עצמו הטור גם כן בפשיטותכתב

 לכתחיה כתב כאן ולמה ליזהר טובלכתחלה
 דכאן א"ש בלא"ה באמת אבל כן לעשותיכוץ
 אפי' מותר ולצורך הבדיקה לצורך ההליכההוי

 אם אף ועוד לכ"ע. לכך דצריך היכי לשיחהכתחלה
 שבתחלה כיון דכאן הבדיקה לצורך סי'יא
 ברכה הף לא ושוב כדינו אחד ביתבדק

 ברכה הוי לא מפסיק הי' אם ואףלבטלה
 דאף עליו חיובית טצוה דאינו וכיוןלבטלה

 לתפילין דומה אין מ"מ חיוב הוידהבדיקה
 עא וא"א ממש עייו מוטלת המצוהדהוי
 המותר לעשות יכול הרי כאן משא"כוליח

 צריך ה" לא רוצה אם כאלו והוי שליחע"י
 לשיח דמותר להמוציא ודומה יותרלבדוק
 לשיח דאף נראה לכך לכתחלה סעודהבאמצע
 בית בין אחד בבית כבר דבדק היכימותר
 א-צ בודאי בדיעבד ועכ"פ לשיח מותרלבית
 לכתחלה אף הבדיקה ולצורך כה"ג שניתלברך
 ברכה בין דאל"כ ותדע וא"ש והירותליכא
 כתב חיך אשכ הפסק הוי ודאי בדיקהלתחלת
 הוי הליכה הרי במקומו לבדוק כ"אשיתפזרו

 : 1ד1"ק כמ"ש ובע"כהפסק
 בש"ע במ"ש נסתפק המגאז שפאה,פי'

 בחור ז' סעיף תל"גס"
 שם יש באם בדיקה א"צ לעכו"ם יהודישבין
 להסתפק ויש ביים בדיקה צריך אם חמץודאי
 כמ"ש ג"כ הנר יאור זו בדיקה בעינןאם

 הנר אור צריך ביום בבודק שאף א'בסעיף
 לשון הביא הח"י והנה חמה בבדיקת דיאו

 הוי ביום שהבדיקה מדבריו מוכחהבה"ג
 משמע שכן כתב והח"י הנר לאור ולא היוםלאור

 דבתהלה אמת דפן רא" זה אין אךמהש"ס
 ונהורא הוא יסמא התם בלשונו הש-סנקט

 ביופ בנר אבל היום אור מכח דוקאמשמע
 התם בקיצור קאמר מדלא סכנה חששיש

 אבל קאמר אח"כ הרי אך וגו' הואיממא
 דוקא משמע וכו' ושרגא הוא לילחהכא

 והוא בלילה שהוא מחמת שניהםבצירוף
 הול"ל דאל"כ נר גם יותר לכישוףמוכן

 אין לכך שרגא הכא נהורא החםבקיצור
 לכאן ולא לכאן לא הש"ס מלשוןלהוכיח
 ישו אד סכנה. חשש אין בנר אף ביוםדי.ל

להוכיח
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 ראין אברייתא דפריך מהירושימילהוכיח
 בלילה חמה יש וכי החמה יאורבודקין
 ולא בשכח משני ולמה וכו' כששכחומשני
 לנכרי יהודי שבין בחור ומיירי לכתחלהאף

 דלא וקמ"ל ביום ובודק בלייה לבדוקדא"א
 לא דבחור לומר ואין ההמה לאוריבדוק
 האחרונים. הפוסקים כמ"ש החמה אורשייך
 חצר של מאמצעי דילן הש"ס דפריךבהא
 משום הצר בהורי משגי ולא בדיקהא"צ
 לומר א-א הכא אך החמה אור ליכאדשם
 היום אור איבא הללו בחורים דבע"כק

 אשתמש היכי אשתמש כי תקשהדאל"כ
 ונהורא יסמא התם להדיא בש"סוכדאמר

 היום ואור נהורא התם דשייך משמעוכף
 החור דאה החור ענין לפי תחי דוהוהיינו
 בו אין קטן הוא ואם היום אור בו ישרחב
 בחורי הש"ס משני לא התם ולכךאור
 רחבים הם אם דממ"נ אור בהם שישהחצר
 לצדי ודומין בהם לשלוט עורבים יכוליןהרי
 ואם האחרונים כמ"ש בדיקה דא"צהחצר
 הכא אבל החמה אור בו אין קטןהחור
 היום אור בהם שה" גדולים בחוריםדמיירי
 בחורים דמיירי הירושלמי ולשני בהםוהשתמש
 יבדוק דלא וחמ"ל ביום דבודק יהודישבין
 אלא הוא וכלימו הנר לאור איא החמהלאזר
 היום לאור באמת בודק דבכה"ג מוכחיבע"כ
 לאור יבדוק אם היזק חשש יש ביוםדאף
 לאור שבודק המנ"א מלשון משמע וכןהנר

 : הנר לאור לאהיום
 בו שנשתמש כותל בדין הנה שרק"ם.שי'

 דהדין גל ונעשה ונפלחמץ
 הט"ז דעת לבטל צריך אם לבדוקדא"צ
 כאן כתב מדלא כתב הח"י אבל לבטלדצריך
 אפ" דכאן מוכח בסיפא כמו לבטלצריך
 לא  ומא סובא מפיקי דאיכא בסתם א"צביטול
 תמוהין ודבריו עיי"ש חמץ שם אין ושמא הגליפקח
 חשש דאיכא הטעם דלולי בש"ס מוכחדהרי
 טרחא דאיכא אף מחויב הי' לגהוק אףסכנה
 וכמו מבדיקה לפוטרו ספיקות הנך מהניולא
 וחייב הך כי ספיקי דאיכא דוכתאבכמה
 ס" בט"ז והובא ה"ה לפמ"ש ובפרטיבדוק
 ספיקות בכמה אפ" החמירו שבבו*קהתלתם
 מלבדוק פטור סכנה חשש מכח רק בזהמכ"ש

913 

 צריך ודאי סכנה ב" רליכא בביטולהכך
 רא" שהביא ומה שבידו מה כללעשות
 שבין בחור גם הרי דיבטל כאן המחברממ"ש
 ודאי ושם לבטי שצריך כתב לא לנכרייהודי
 שכתב טעמי הנך ב" דליכא ביטולדצריך
 שכתב ארישא שם דממך לומר ואין כאןהח"י
 א"כ בלבו יבטל שהשאר לחברו יהודידבין
 ג"פ עליו שיש מ"ש אסיפא דסמך י"לה"נ

 מ"ש ,וקאי בספק נמי ה"ה ממילאדמבטל
 מה תכל הסעיף אכל בלבו מבטלוהמחבר
 הפטור דעיקר כיון יה( בסעיף לעילשהזכיר
 בין מהלק בזה סכנה חשש מכח רקבספק
 סכנה חשש דליכא בביטול אבל לודאיספק
 עוד לבטל יו א"א ואם כן לעשות צריךודאי
 דאפשר טצדקי כל לעשות דצריך ג"כנראה

 שם להכניס שדרך מקומא כבשארולבדקו
 מן רא" הביא שהוא בח"י וראיתיחמץ.
 שאין עליו כתב והוא לבטי דצריךהש"ס
 באשל גפמ"ג ועיין וברורין מוכרחיןדבריו
 שדוחה ומה הא"ש כוונת שביאר מהאברהם
 רא" אני שכתבתי בת" ועיין עי"שהחשי

 : והט" הע"ש לדעתאחרת
 אציו מעמיד אםדהיינו בגי ובדיק "דשה טציקי נ"ל ש"צ.סף
 יחפש שיא ~הזכירו ע"ג עומד להיותאחר
 לחפש שיבא החשש עיקר שהרי מחטאחר
 אולי הבדיקה טרדת דמכח היינו מחטאחר
 ולת"ז הבדיקה אחר מחט אחר ויחפשישכח
 ס" בבאה"ט הובא האחרונים למ"שדומה
 אם מותר תחלה ללמוד שרוצה שהיכאתל"א
 שבחבורי ונהי עיי"ש להזכירו לאחרמצוה
 דליכא התם היינו עליהם השגתי הנ"לבס"
 בא דשם להזכירו נזכר להיות להשגירמז

 חדש רושם לו ואין מהלימוד להפסיקהזכרון
 שהחושש הכא אבל בו למחות נזכרלהיות
 מטה אחר יעיין יבא הבדיקה שישייםאחר
 להשלים כשיראה השני הזכרת יועילודאי

 אחר דבר אחר יחפש שלא להזכירוהבדיקה
 לית נ-ל כן סכנה חשש אין שכה"ט לכךאח"כ

 ן : בזהעצה
 א "בש דעת כנסיית ביתי הנה שצ'א.םי'

 בליל כדין .בדיקהדצרימן
 נודק בלילה בדק לא דאם כתב והח"יי"ר

ביום
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 לשטתו והיינו וכו' ההמה לאזר לאביזם
 ג"ד לה שיש דאף באכסדרה לעילרס"ל
 דאכסדרה המנ"א לפמ"ש אבל ביום בודקג"כ
 מאין בה" ורמזתי דופן שום לו שאיןהיינו
 והמחבר הרמב"ם ושלשון כן המנ"אהוציא
 אור להם ראין כנסיות בבתי א"כ כןמוכת
 לאור לבדוק להחמיר ראוי י"ר ביום אףכ"כ

 דאף המקומות בשאר א' בסעיף המחברוכמ"ש
 : לכתחלה יהחמיר ויש הנר לאור בודקביום
 שאף תל"ו בס" המק"ח כשב: שלב"ב:*כםי'

 להעכו"ם שמוכרהתדרים
 דשמא י"ד בליל לבדוק צריך בי"ד החמץעם
 נראה ולדעתי למתר לבכרו נכרי ימצאיא

 אולי להיפך ספק כאן דיש כיוןדאעפ"כ
 ואז לכך שדעתו כמו אותו ימכורבאמת
 שמשמע וכמו אותם לבדוק הוצרך לאלמפרע
 שכתב ברכה גבי דפסחים בפ-ק הרא"שמדברי
 לתקן המועד צורך כשכיל תא הכדיקהדעיקר
 שהרוב בנ"ר וטכ"ש עיי"ש יו"ט לצירךהבית
 כיון גם למכור וכוצאין שמוכרין כןהוא

 מכח בדיקה דא"צ הטור של הטעםדעיקר
 למגרו שדעתו בכך מה א"כ וכו'דמתייאש

 מיני' מתייאש הוא מהשתא סוף סוףלמחר
 למכור ימצא שמסהמא וסומך יודע דעתושלפי

 ראוי שלחומרא אף ולכך מתייאש הואמהשתא
 תיכף יתחיל שלא נראה מ"מ ולבדוקלהחמיר
 למחר אם כי הללו חים בב הברכהאחר

 א"כ למפרע בדיקה צריכין היו שלאיתברר
 בין הפסק והוי מצוה זו הוייבמעשהלא

 כל לשאר דומה ואין ה הבדיק לההגותברכה
 מברך מ"מ ימצא אם מסק דהוי אףבדיקה
 דאטו ודאית הוא הבדיקה חיוב דעכ"פהיינו
 עיקר דוקא חמץ למצוא חז"ל של החיובהוי

 ודאית הוא והבדיקה לבדוק רק הי'תקנתן
 עיקר הכא אבל תקחז"ל ומקיים בודקשהרי

 הוי שא"צ הדין אם לכך ספק הויהבדיקה
 שא"צ במעשה להבדיקה הברכה ביןהפסק
 חג בו שיחוג הבית באותו תחלה יהחיללכך
 לא באמצע מפסיק אח"כ אם אף ואזהפסח

 : נ"ל כן באמצע בהפסק כ"כ לנואיכפת
 צריך בי"ג מכר שאם מק"ח בכפיובק"ש

 דבריו וכו' לו שיש המץ כללמכור
 לבדוק דא"צ דכיון הטור דטעם כיוןתמוהיו

 מכירה למ"ל ה"נ א"כ ממט דמתייאשמכח
 בו יזכה דהעכו"ם מיניי מתייאש הואהרי
 א"כ כלל ביעור וא"צ די גמור ובהפקרבפסח
 בדיקה וא"צ מהחמץ מתייאש הישראלה"נ

 כה"ג מכירה וא"צ נכרי של נעשהוהחמץ
 : נ"לכן

 כתב תמ"ג ס" המג"א הנה שצ*כ.כ!י'
 ארוך שהיום העיבורדבשנת

 ומותר היום ענין לפי שעות הארבעאלו
 הביא י"א ובשם היום שליש עד חמץלאכול
 דין על השיג והט"ו חצ" קודם שעות ב'עד
 לומר אפשר דאיך עמו והדין הי"א שלזה

 שעות היינו ד' כל דאוכלין המשנה שלדהכונה
 התם פריך מה ולילה ביום מכ"ד אחדשהם
 גבי דס"ל אדר"י ודר"י אדר"מ דר"מהש"ס
 נימא קושיא מה כ"כ טועה אדם איןעדות
 לפי הנחלקין הגדולים בשעות מיירידהתם
 לפי ניכרין דהם כיון זמניות בשעותהיום
 אבל כך כל דטעו ולבידו לא בהו היוםענין
 ביום מכ-ד אחד שהם משעות דמייריכאן

 גם היום ענין יפי כך כל ניכרין ואיןולילה
 'גד51 היום אם זמניות משעות יותר קטניםהם
 גם קושיא ומה יותר בהו דטעו עבידילכך
 מכ"ד אחד הנחלקין משעות מדבר הש"סאם
 עדותן דנחלק לר"מ ס"ל עדות גגילמה
 על מתמוין דאחד דבריהם ניישב לאולמה
 הנחלקין שעות על מתכוין ואחד זמניותשעות
 ופוסקיט להש"ס הו"ל ועכ"פ עדותן יסתרוולא

 דבריהם לתרץ דאמשר היבא דבכה"ג זהלבאר
 שדגרו מה דכל א"ו הכחשה הוי דלאכן

 והעיד לב"ר הבא וכן השעות מעניןחו"ל
 הנחלקין שעות על ושתכוין מדבר אינומסתמא
 היום ערך לפי זמניות שעות על רקלכ"ד
 ג"כ וכו' ד' כל אוכלין שאמרו מה וכןההוא
 דברו ולא היום ערך לפי מתכווניםהכל

 דלא נ"ל כן כלל לכ"ד הנחלקיןמשעות
 חמצו למכור שכח באם להקל שכהבכהמג"א
 עיין לסמוך היתר צד כאן איןולפיג"ד

 : כהט"ודהעיקר
 כתב תמ"י בסי המג"א שע"ד.כ!י'

 שאין הריב"שבשם
 ממח הקשה א וה ה' בשעה חמץלטלטל
 ודבריו עיי"ש בשבת שנתנבלה בנבלהדקיי"ל

דחוקים
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 נראה אך הרמב"ם לשון בביאור מאדלהוקים
 להיות וסופו דרכו באמת שיה" בעינן אנןדהנה
 דאורה" כיון מוקצה הוי לא גזה לכלביםנאכל
 יה" רק מעשה בה עשה שלא דכל לכךוסופו

 לא בזה לכלבים ותעמוד תסרח בודאיבשוא"ת
 כיון המץ אבל לכלבים מוכן והוי מוקצההוי
 וי"ג שעה ויגיע כלי מעשה גה יעטה לאדאם
 דאסור דקיי"ל כיון עוד לכלבים ליחנו א"אאז

 בסי' כמש"ל אחרים לכלבים אפי' חמץלהשליך
 עומד נקרא לא א"כ עיי"ש הגמי"י בשםתמ"ה
 הרי לכלבים נאכל שיהי' יאמר דמאןיכלבים
 נעשה שיהי' מוכח ומאן לכך מוכן אינובשוא"ת

 מחשב במחשבתו אם אף כה"ג כל לכך זו מעשהבו
 בזה מוכן נקרא ולא מוקצה והוי מהני לאיכלבים
 ואין לכך עומד אינו שמעצמו כל לבד מחשבהע"י
 כדעת וברור נכון נ"ל כן כך בו נעשה להיותיסופו

 : והרמב"םהריב"ש
 ליבוש ארי' מי"ה לההם שצ"ה.ם"

 : זטלוב אב"דבילחיזר
 אם הנה לדינא בקצרה אשיבהו שא,,צ"וא

 גם למכור אריק המוזג הנכרידרך
 אפשר ואם היתר ברוב הישראל יערבנו אז'לישראל
 ואם דאפשר בסה האיסור להקל בתרי חדיערבנו
 חשש אין אז נכרים בפני רק למזוג הנכרי דרךאין

 להנכרי עדיין אמר לא אם אז בהנאה רקאכילה
 ויניח כמחריש עצמו יעשה אז ימכרנושלא

 בלי כנתחלף הוי ואו מעצמו למכרולהנכרי
 להנכרי הזהיר כבר ואם הדמים לו ומותריןידיעתו
 לו שיתן עד הנכרי ימכרנו לא ואז ימכרנושלא
 טוב מה ברוב לבטלו אפשר אם אז למכרורשות
 מן דמים יקבל שלא לו יציה אפשר לאואם

 אותו ישתה או תחלה לביתו שיקחנו עדהקונה
 הדמים ג"כ ומותרין הדמים את יקבל ואח"כלפניו
 הוי שוב הנכרי כן יעשה שלא חשש דישואף

 דעת והנה הדמים ג"כ ומותרין דעתו בליכנתחלף
 עפ-ד ונמוקו הדבר טע0 הבין נקל כמוהויגבון

 : וכו' וקצרתיהראשונים
 אב"ד ישראל מי"ה להרב שצ"*.סי'

 :קריפיק
 : חתימה בלי השט"מ שמסרו היי"ש ע"ד~עא'

 הנה בואי מדי שנה כ"א זה הנהת'טזבה
 וכתבתי ועצום רב הפסד והי' כזו מעשהאירע
 רק באכייה להתיר דאין והעליתי בארוכהע-ז

 בתשובה הפ"י ענד יסמוך ברוב לבטלו אובהנאה

 והגי ראו"מ הג' הדור נדולי תרי -והסכימי
 חו"מ חלק שם עיין שו"ת יהודא אריי גורמת"ס
 באחת רק הזה ליי"ש היתר אין ולזה קכ"חס"

 ברוב לבטיו אחר ביי"ש שיערבנו או אלהמשתי
 דעת וכדאי סגי יותר במשהו רק בתרי חדוא"צ

המקיליי
 עליהם לסמוך במשהו די דברוב דס"ל

 אין ביטול ובלא לישראל למזגו יוכל ואזבכה"ג
 הזה היי"ש למסור ויוכל לנכרי למכרו רקהיתר
 המתבטל או הכשר אחר יי"ש לו וייתן נכרילמוזג
 לישראל וגה לנכרים יחזיק זה לו ויאמרברוב
 ישנה ואם בטעמו סרוקי בוקי איזה בוויתלה
 להדיא עמו דהתנה כיון לזה זקוק אינוהנכרי
 איזה עם הזה היי"ש להחליף ירצה אם אוזה

 הרבה יהי' שלא באופן אך לעשות יוכלאדון
 שאפשר בענין טעם מאות ה' בערך היינוביחד
 עיין לנכרים למוגו לה צריך לצרכו דהאדוןלזמר
 ביחד הרבה הוי אם אבי תס"ז סי' ומנ"אב"י
 עכו"ם של בפת דאף לישראי שימכרנו חששיש
 ימכרנו שמא בי' גזרינן ברוב נמי ובטלדקיל

 יהקל אין לכך שעעה"פ בחמץ וה"הלישראל
 צריך דלביתו דאפשר בענין מעט דהוי היבארק
 המוזג להנכרי ליתנו שהתרתי מה נמי וה"האותו
 שלוקחו למתלי דאפשר כיון גופו מה"ט נמיהוא
 שימכרנו לחוש אין לשם הבאים נכרים עבוררק

 נכרים שם באים דבודאי דידוע כיוןלישראל
 כבני הו"ל עכו"ם הם דרכים עוברי ורובלשתות
 רק מועטים או מרובים המה אם ב"ב לי ומהביתו
 דימכרנו ידוע אז יישראל יי"ש לו יתן לאאם

 מיוחד יי"ש לו דלותן היכא אבל ג-כלישראל
 לנכרים שמסרו הזה דהיי"ש תלינן אזלישראל
 לישראל שימכרנו לחוש ואין לנכרים רקימזגנו

 : נוטה דעתי כן.
 אודיתא קנין מהני אם דעכה ,טצ"הםי'

 בספר בזה האריךבחמץ
 הלוי יהי' זה ולדעתי עיי"ש ב' הלקקצה"ח

 קס"ט סי' ביו"ד והב"ח והש"ך הס-זבפלוגתת
 הודאה מהני דלא שם מוכח י"ד ס"קשבט"ז
 ל"ו ס"ק בש"ך אבל ממש קנין לעשותולאיסור
 דמודה משמע עליו השיג ולא הב"ח דעתהביא
 בחמץ וא"ב איסור נגד הודאה דמהגי מוכחלו
 והש"ך הט"ז של זו בפלוגתא תלוי יהי'נמי

 ואין עניו והשיג הט"ז בדגרי הרגישוהקצה"ח
פנאי
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 : להאריךפנאי

 שנתערב מה בנדון שאלתו ע"ך שעשה.שי'
 פסח של ביי"ש חמץיי"ש

 ורצה ח' יום עד נודע ולא פסה שלבראשון
 הוי יו"ט ראשון יום אם ממ"ג מכח להתיררו"מ
 יו"ט היום ואם הפסח לאחר ומותר ה%היום
 נכון זה אין הנה באב"ך. ובטל ע"פ אזה"

 והראשון דירהא בקביעא בקיאין אנן כילדינא
 אבותינו מנהג האחרון ומ"מ יו"ט ודאי והויעיקר
 כחמץ והוי מדרבנן יו"ט דין לו וישבידינו

 : בעעה"פ דאסורדרבנן
 במשבצית תס"ח סי ג "פס תה שצ*מ.מף

 הה הנאה איסורי אםנסתפק
 ממנו נעלם במחכת"ה והנה עיי"ש מסתמאהפקר
 תרמ"ט סי' באו"ח הובא בתשובה הרשב"אדברי
 דס"ל מדבריו דמוכח רכ"א סי' וביו"דההג"ש
 בסוכה בחה"ר אבל הפקר רק שלו הוי לאאה"נ
 והעיקר להיפוך משמע דבריו האחרוניםהביאו
 ודפ"ה( נדרים הש"ס מן נצמחיןהדברים
 עיי"ש בע"כ שנוטלין לו נהגין ולהם כהניםגבי

 ועיין רכ"ו סי' ביףד הש"ך ובדברי הר"ןבדברי
 : בזה הארכתי תרת-ט ס" החייםבספר

 כתב ס"ק תע"א סי א המג הנה ת:מף
 לאכלו אין ונפוחה כפולהדמצה

 לא ולדעתי עיי"ש הוא מצה דשמא היוםכל
 ס"ל בב"י הובא פוסקים דיש כיון כןנראה
 איסור משעת רק מצה איילת זמן איסורדאין
 כל לאסור מחמירין דאגן רק מקודם ולאחמץ
 כפשה במצה אבל פוסקים אינך כדעתהיש
 ס"ס הוי א"כ מצה הוי שלא אוסרין דישכיון
 מצה לאכול מותר ושמא הוא מצה לאושמא
 סמכינן אס-ס ודאי לכך חמץ איסור זמןקודם
 דרבנן זה איסור כל הוי הפוסקים שלרובכסרט

 : וז"ל ס"ס מכ"ש להקל דרבנןוספק

השממה
 בענין "ל המג-א דברי דלולי מ"פ.לס"

 דהנה הנ"ל ע"דאחר
 קטל דאם דרוסה לענין נ"1 ס" ביו"דקיי"ל
 לדרוסה עוד חיישינן ולא רוגז" נח מיגייהוחד

 'לא דהתורה כיון בזה ה-נ י"ל וא"כעיי"ש
 שלא עבור רק המועד בשור הבעלים אתחייבה

 לאסוק*- דהו"ל היכא תיגח וא"כ כראהשמרו
 וכמשמעות חייב אז שמרו ולא שיזיקאדעתי'
 אם אבל ישמרגו ולא בבעליו והועדהמקרא

 וא"כ לחייבו אין שיזיק ארעת" לאסוקי הו"ללא
 נגש דכבר דראה כיון וג' ב' ביוםבשלמא
 הוי לכך מחר גם היום גם לשמרו הו"לאתמול
 דכבר דראה כיון י"ל אחד ביום אבלמועד
 עוד יגח ולא רוגזי' נח דכבר סבר היוםנגח
 ואין פטור ולכך עוד לשמרו מחויב ה"%א
 אולי לשטתם דהם ומנ"ל ק"ו ר"מ שיק"ו
 אין רוגזי' נח בדורס דקיי"ל סמה באמתדהנה
 אין זה שררם רגע באותו דהתה לנ"דראת
 אבל כעסי' נח 11 דברגע עוד דרם לשמאלחוש
 חור אח"כ ואם היום לשאר מזה ראי'אין

 וכאן לדרוסה שפיר לחוש יש לכלובונכנס
 "ל אך מועד נעשה לא היום דכל לר"יס"ל
 להועיל רוגזי' דנת סברא הך אלים דלאדנהי
 ג' גין לחלק יש סברא קצת מ"מ היום כלעל

 מיום גריעי דה"י לומר צד ויש אחד ליוםיחלק
 שמירה בעינן דבתם דס.ל לשטתו ורראחד

 חזיזן וא"כ פחותה בשמירה סגי ובמועדמעולה
 פחותה בשמירה ואף מבתם התורה הקילהדבמועד

 לו די זו שמירה שאין אדעתא לאסוקי דהרלאף
 זה על שסמך דהו כל סמיכה צד לו דיש כלמ"מ
 דעכ"8 כיון אחד ביום י"ל ה"נ וא"כ במועדפטור
 נהי רוגזי' נח דכבר לותר לסמוך צד איזה לויש
 פחותה משמירה גרע לא עכ"פ ברור זהדאין
 עליו לסמוך דהו כל צד איזה לו שיש דכלדפטור
 ר"מ אבל ק"ו זה אין לר"י ופכך התורהמטרתו
 בפחותי די ואין מעול' שמירה דבעינן דס"ללשטתו
 אזלי לשטחם ולכך אחד ליום שפיר ק"ו למדלכך
 דר"מ לדבריו היינו תוכיח זבה ר"י דקאמרומה

 גמי מעולה שמירה דבעינן דס"ל לדידי'קאמר
 קיי-ל לדידן אנן אבל תוכיח דזבה רא"ליכא
 הוכחה הוי לא וזבה ק"ו הוי דק"ו כר"מבזה
 דקיהם ומה בה דחתוספי הוא יתירים דמיםדי"ל
 טר"ש קימל דאנן כיון אחר מטעם היינוכריי
 אזיל ממילא לכך פחותה בשמירה די דמועדבזה
 נמור ק"ו זה הוי בעלמא אבל דר"מ ק"ול"

 כל לי' אזיל וממילא ודו"ק הר"מ דבריוא"ש
 ש15 ממש ק"ו הוי בהם דגם רו"מ שלספקו

 : היסב ודיקהר"מ,




