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 ותשובותשאלות

 שלמה לדואלס
 קטן בפיפי יפעשה יהיכה שהשיב שיש חיקי  ארבעה על שפתאלף

 עליון קדוש ישראל של ומאורן רבן האמתי הגאון הרבאא'ז

 משאף ע"י קלוגר שלמהמק

 כבושם בא לא עוד כי חשדתם יתנו רואיהן כל אשר ההן והנפלאות היקרותהתשובות
 ונתעוררתי שקסתי עד והעצומים הרבים חיבוריו בכל ומטורדות מפתרות היו העברים במחנההזה
 עיים. לאור ויהוציאן להעתיקן יהעריכן קיבר שלמה בשמו נכדואני

רביעיחלק
חרס עלשוית

 וגשש, אנשים ושמות שונות, קונ8רם ובתוכם מעולם. עוד נדפסו שלא קדשו מכתבזדכים
 או"ח. לחלק השמטותוקונטרס

שדעת  מורעבי"ק
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 יחתים היצה שתיני מי הנה וא'. ע"ד א'.סי'
 דינא ציית כלא הויבקאמפרמיס

 קפידא לו יש בזה מעות להשלישדבשלמא
 צריך אולי לו יש אם ואף סעחץ לו איןדאולי
 על החתימה במניעת אבל וייתן לישאלהם

 מחשבתו והוי י" איכשת מההקאמפרסיס
 הוי ולכך יקיים לא בדין יתחייב שאםניכר
 כתבתי אחת בחשובה גם דינא. ציית כלאעתה
 המעות להשליש לענין הדיין בעיני תלוידוה

 ב"ר ביד וה5 בזמנם סיירי הש-ךדבשימא
 אדרכתא ויכתוב שמסרב למי ~גדותיהחרים

 בזה'ז אבי יהשייש עתה צריך הוי לאאז
 קרוב אם הדין על לכוף כה שום בידינוראין
 שישליש יומר הב"ר יכול יציית שלאהדבר
 מכין דב"ד ב' בסי' ממ"ש נרע ויאהמעות

 : בזה ומכ"ש שעה לצורךועונשין
 בש"ע מ"ש בנדה שאל אשר עקד בז'*סף

 להחרים הלוה ביד רשותהש
 אם דינו מה שמחרימין סתם כהבולפעמים
 בטענת כמו שכנגדו בע"ד כן ויסטוןבעינן
 יש ואם כן בעינן לא או בשמר ליאשהבע
 הדיינים. כעורכי ואינו כן לו יומר ירקדרשות
 כן לו לומר שיכולין פשוט הדבר ידידימנה
 או טענות ללמדו רק הדיינים כעורכיואינו
 ליכא דכתובות בפיט כגון ערמה דהויהיכא
 אגל ותמחו דתיזול עצה לה דייסבהמאן

 הדיינים עורכי שייך לא הדין לימודבלאאה
 רואה אם ל"ז בס5 האחרונים מפלפליםוהרי
 ואף יו לומר מותר אם יחתר לו שחייבהב-ד
 דעתו מגלה שהבע"ד כגון היינו דאוסרמאן

 לכ"ע יומר לו מותר בסחם ה" אם אבלבפחות
 עליו להטיל דיכול הדין לומר בזה נמיוה"ה
 אמירתו ובלי דטותר ודאי חרם אושבועה
 חרם דודאי הש"ע תדע הדין  דנשתנהנראה
 בשטר דוקא דהתם בשטר לי אשתבע כמואינו
 דכמו היפת שבועת כמו הוי חרם אבל כןהוי
 בחרם ה-ה שישבע לו שיאמר בעינן יאבזה
 דהש"ע היינו ירצה אם הש"ע שכתב מה רקכי

 לבד זה על מטיל אי% וח"כ סתם בחרםמיירי
 וכדומה הלוה ירצה לא ואולי אדם כל עלרק

 חלף לכן בזה שלכדו אחרים גם בזהיכלול
 בקביה הף סתם חרם דיל ידידן אגלברפוט
 די% ודאי נזה הנתבע רק נכלל תאפכח

 : נוטה דעתי כן כלי ביניהם ואין היסתכמו
 ישטיף פיס שמו "יי-י בנדון נ:סי'

 ששמעון די שיא נ"להנה
 שהשיא מה יראובן הוצאות כל להחזירמחויג
 על ראובן שהנציא שמה רק הקריסינאלעל

 לשלם מהסב טובו לו לשלם לשמעוןתביעתו
 ב"ד רשות בלי בערכאות תבע דראובןאף

 גס5 דהשיע דדאנראה
 אט רק סתרי כני

 לא והרי הביד שפסקו קודם לערכאותהיך
 ישראל בדיני גם הנתבע יזכה אולי ידועה5
 לשון שמורה כמו ביד ברשות לעשות צריךבזק
 ויצא בת"ד תבעו כבר אם אבל שםהש"ע
 משמעון לראובן מגיע ודאי א"כ חייבשמעון
 וגכה"ג ג-ד רשות א"צ הפס"ד לקייםבזה
 ציכ אלא בערכאות יינך לו סתירץ שאיןיס הסמ"ר בלשון ומ-ש לנפשי' דינא אינששביד
rwהפ% אדרכתא עיי סידו להוציא יכ~ין 

 ולכן לדין כלל לעמוד רצה שלא בכה"גנמי
 אם אבל אדרכתא ע"י להוציא יכוליך ה5לא
 שהראל דין לקיים לכופו הדין הח"ד פסקוכבר
 לעשות כפ5 רק דהה כיון ב"ד רשותא"צ
 ראובן עשה וכדין לו אומרים שישראלמה

 בערכאות לילך פשוט דהמנהנ בזמנינובפרט
 דאין הוי דמלכוהא דינא וגם ב"ד רשותבלי
 רק לדון ושהחיוב לדון רשאים ישראל שלל"ד

 רק תובע אם ולכך ב"ד רשות שאישבדיניהם
 : לדינא ונכון ברור נ-ל כן שרי פס"דלקיים
 שלא בשו' חים שהי" מה בנג'וז ד,.סף

 הקהל על רק האקציילשכור
 העיר ובני יעצמו ושכרו הגדר פורץואחד
 צעססיא תחלה שיתן באופן רק עמו לדוןרתמם
 כדין שלא הוי ודאי רוצה אינו והואוטראטי

 כדין לקיום בטחובת תחלה ליחן מחבב הואכי
 ואם ודברים דין להם שיש ברבים בש-עהמטרש
 : חשבון ליתן בדיניהם לתגעו מותרים רוצהאינו
 טן בנו שלקח בעה"ב מיץ שא4 די*מ4'

 באמרו הזמן באמצעהמלמד
 ואב"כ אחר ימלמד ונתנו עמו ~מדשאינו
 ואמר בעד אחד גט עי השש המימדחתם

 דהמלמד פסול שהבט הערער הראשוןהמלמד
 אינו זה הנה לעדויה פסי נביו השיגהשני
 דבר שכשביל המערשר דברי דלפי כללשאיה
ין ישראי רוב לפסול ההן יטי לעדות 1envכזה



 שלמה5ף ת'מ עלש"תהרף
 משמע ולא זה מצוי ישראל ברוב דכמעםהיו
 למצוא דאל במקום ובפרס בהכי איסוראלהו

 גבול. השגת בזה דל-ש דעות דישגסק"א
 חשש גזה שייך לא דכאן אוסר אניועוד
 עדיף הזמן תוך בנה ואדרבא כלל גבולהשגת
 דהפסידו י"ל ודאי הזמן דתחלת הזטןהתחלה
 ממ"נ הזמן באמצע אבל לו נותן הלשז%הו
 הראשון פשע לא דאה נבול השגת כאןאין
 בדין ויתבוננו יו לשלם הבעה"ב טחויב8"כ
 בעה"ב בכ9 הרשות הרי השני קבלו אם לוומה
 אצ9 יגמוד והתלמיד שכרו כי למלמדלשלם
 השכר כל מקלם אפ בכך יהראשון ומהאחר
 באופן הראשון פשע ואם השני יו הפסידומה
 פשיטא א"כ לו לשלם הבעה"ב יצטרךשלא
 הראשון ד8שע כיון גבול השנת דין כאןשאין
 ומה עושה הוא וכדין הגעה-ב לו יתן לאודאי
 פסול מהגט לוטר הבל זה ולכך השניפשע
 : ז"ל ר"ת במצודת ילכד והמערער זהמכח
 יגטדינתו שאיןדלייו שצ 1:כמי

 יש אם וכדומהדעפאויטען
 שיוע פסוס הדבר בעיני הנה שטרות דיןלהם
 להל' ובתשובה דבר לכל שסרחן דיןלהם
 כיון בנאטין ריבית יש אם הארכתיריגית

 דרך ובסידור דריבית לאו שייך יאדבשטרות
 וכתב הבן שדיון על ום הוסיף ובמה"שהחיים

 שטרות. דהוי בנאטין לפדות ראיןבפשיטות
 יש ממונות בדיני הוי דזה שומר לדיןמיהו
 דמלכותא דדינא י"ל זה דלענין בזהידון
 מטבע דץ להם שיהי' הוי המלך ודיןדינא
 דינא ודאי הה מטבע  מעגיני ובפרם דברלכל

 במה ביניתם לפשר ראוי ולבך דיגאדטלכותא
 כפי ישלם בפשרה אפשר יה" לא ואםדאפשר
 הו"ל ודאי דברים שאר אבל דמלכותאדינא
 רו"מ שהאריך מה זה אודא ושנית שטרות.דין
 שסיטה ענין טה וכי עליו אני תמה השטרותבדין
 דמלכותא סדיגא עמו מדבר אני סיגי הראצל
 שטרות שממעט הנמ' דברי לי מביאוהוא
 דמיכותא לדינא זה ענין ומה ממון גופןראין
 שאינו במה אף לחייב יכול דמלכותא דינאהרי
 בס" הרמ"א הכריע תן דעא לכמהחייב
 בענין הדים מ"מ שם להחולקים ואףשסיט
 וא"א דינא דמלכוהא דינא הה למלךהשייך
 דדמיד הוי ודאי ימלך נונע דזה כיוןלמטבע
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 יהי' סטון גופו דאין ואף מטבע דין זהלהיות
 : בזה האריך ולחנם ממון גופו כדיןדינו
 בש-ס בספק דקיייל גסה ששאל כחה ז'.סי'

 גם אם לנהבע קולאדהוי
 הדבר לדשתי הנה כן הוי הנתבעבישמעאל

 עיתי דבזה כן הדין וישמעאל בנכרי דיםפשום
 בנכרי גם א"כ תיקום דקיימא דהיכאטעטו
 דאורייתא ספקא מקיים אינו הנכרי דהרי כןהוי

 כיע בידינו אין אותו שנכוף ואנחנולחומרא
 דקשה אפח הן תיקום. דקיימא היבא ספקדהוי
 דקאטר ע"ב( פ-ו )דף פ"ה דביק הש"ס מןלי
 הראוה עליו מהברו להמוציא מניין ארשתכןום

 יה מתקיף אליהם יגש דברים בעל מידכתיב
 דכאיב מאן הוא מגרא קרא למ"ל הא אשירג
 ל"י יגרא ומה אסיא לבי אזיל כאיבאלה

 הוי נכרי הנתבע אם דאפי' קרא קמ"רדלמא
 התורה מן נכרי גזל כמ"ר יסבור ורשב"ןכן

 שציאץ באסת דביררי מתח יהיי ויכאורהמותר
 לי* פשיטא בנכרי דגם להיפוך י"ל מיהובספק

 : בפפק מוציאין ואין תיקום דקיימאדהיכא
סף

 יחי* מצוה בע-ח פקיעת ימ*ד שא' ד('*
 באיטרי חובו לפרועמאר

 ז"א הנה יהנו. יהנות לאו מצות הריהנאה
 דהרי כתגו להנהן לאו בזה יודר שייךדאיך

 דה"א למ"ד מבעיא %א ממון ל"משתרשי
 אמרינן לא מצוה בהדי הנוף הנאתדאיכא
 לאינך גם חף קושיא כאן דאין פשיטאללה"נ
 נמי הגוף הנאת דאיכא היכא אף רס"לפוסקים
 מעות הרוחשת דליכא היכא רק היינו לה"נלאו
 חמרינן לא ודאי ממון דמרויח היכאאבל

 שחייב בחובו נרנו המלך יאנס ולסיללה-נ
 ויעי מ"ש ת"מ ס" אבח במנ"א ועייןיעשר
 ודאי בזה לפשע כאן אבל בחי' דבריודחיתי
 אתרת כגון מצוה לשאר דומה ואיןאסור

 אף דהתם הנאה באיסורי יקיים דמוהרוכדומה
 מ"ר המצוה על ממון להוציא צריךדהף

 כמך שיצא אחר הממון לו שוה אח"כהאתרוג
 כאן ואין למכרו יכול קונה יו שזדכן ואםקודם
 מה הסג"א כתב בזה וכיוצא ממש המוןחסרון

 עיי-ש ממון חסרון נחשב דלא מחזה גביתליז
 אפ ממש הפסד לו דהוי חוג במרעעחבל
 נהנה ומנשב לי' משתרשי ודאי מכיסויפרע

 : תכוןת"ב
בנדון
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 הוי הפארהויז רק זלניי סמוכים הבתים דשני השושבין כנדת פ:ם"
 הב"ז מהם אחד וסכר הבתים לשניבשותפות

 השגי הבית הבעל יכוי ודאי הנה לשוחם.שלו
 ממו שלו בבית ישחט השוהם אם אף כילעכב
 אחר העם כשיתרבה רע ריח יה4ט"פ
 ההנסין שמרבה בשביל וגם השהיטהפעם

 ודאי לכך ישחוט שער ידכאו ובעיההוצאץ
 : לעכבדיכול

 "ישה "ייב הי א"י ג5ש שאי י:מף
 ובעת וחלה ב"א להרבהמית

 הרבה חייב כי מאלו אלו לכריה נתוודעחליו
 אנשים ב' עוד הי' בהולה לטיש והגהטאוד
 שהלוה אהד ושותף במ"מ עמו שהזדיןשהיו
 בשותפות שניהם יכנסו החורף בתחלת רקלו

 הנ"ל החתה שנתן שהסך טוען הואוכעת
 השני והשותף חובו על פוח יקבליהשותפא

 דק הנ"ל החתה על כלי חוב שום יואין
 לחשותפות הנ"ל החולה שהניח סמה ג"כשתפס
 ותפס מה סך 3"כ לאביו חייג שהחולהבשביל
 יאין טוענין אחרים והבע"ח אביובשביל

 שתססו מטון יחזירו רק המעות לעכב5אשמפין
 לא לדעתי הגה בע"ג סידור לעשותלידם
 דאינו אביו בשביל ~obin מהשותףטבעיא
 לאחרים שחב במקום לבע"ח תופס כדץיכת
 אפי רק רש"י כדעת דיא הפוסקים רובודעת
 השני השותף נם רק מהני לא שייחבעשאו
 של התקנה כפי מהני לא עצמו בעבורשהפס
 השותפות דבר רכל ידוע רזה ארצותתקנחו
 ה"נ ס" בחו"מ כמ"ש שניהם ברשותנחשב
 לתקנה דומה וחים מהני ולא כתופס עתהונחשב
 : וכף אלים הלוה דאם רו"ח שכדיגהשני'
 בדיני ואל אשר נדון להנעל. הא.סי'

 התפשר שכעתממונות
 יהחזיר השותפין צריכין אם הבע"ח עםהחויה
 לעצמו זה הח"ה יחזיק דכעת כיע התקנאכפי
run08 רעשו מה א"כ ד"פשרו נמי השותפין 
 השותפין אם אבי המותר להחזיר וצריכיןעשוי
 נעשה לא מדן ודאי אז עמו ההפשרולח

 דהה יהא לו לעצמן הכל לתסוס ויכוליךהתקנה
 זה ומכוש להדין דהוזר ק5"ל בתקנהספק
 הבע"ח נגד רק הה לא דהתקנהברור
 חייב דהויו כיון הלוה נוף נגד יאאהריס

 : כלום להחזיר צריכין אין ולכך כולןבאמת
 הגה השהכפין.בנדע שאלתו י*ב:.כם"

 משפט ה"גילדותי
 חלקר שגדע בררתי אז ואני ראווא בק'גדול
 עומד אינו אם גין חילוק אין משתמשאני

 או להשכיר עוטר אט בין ימחיז אולהשכיר
 לאחרים השכירו ולא חלקו שלא עוד כללסח"
 אני בחלקי לומר יכול במח" אחד שעסקאף

 הסכימו וכן החשבון מן לו עולה ואיןטשתטש
 נ תמיד פוסק אני וכן פסקנו וכן הגדשיםעמי
מף

 פסק יפה השותף בדץ שאיתו ע*ך הנ*
 בשעת המדובר הי' שלאכיון

 לטובת ריוח על השותף שילוההשותפות
 עיסקת על לעצמו לוה השוחף רקהשותפות
 יתן שהוא אמר הסחורה למכור כשדחקוואח"כ
 ליחן השני השותף דא"צ ודאי בעיסקאחלק
 דיעשת רוים ממ"ש חוץ הוא והטעםהריוח
 חדד עוד י"ל היתר 11 ואין שלו לוההוא
 וכמו כלל נשתעבד ולא ידד כדחוידהוי

 רצ"ב סי' ובחים ביףד Rp'1 בס4דקיהל
 אמר ואחוס בהלוואה תחלה בידו ה4דשם
 כמר באונסין חייב שכר למחצית בידךיהא
 עושה הי* אס אף ועוד הריוח ליתן ות"צתחלה
 עמו דה" כיון השני השותף עם היתרדרך

 ציות ממנו יתבע איך ההפסד ויודע הזהכמו"מ
 לתבוע א"י 5כן ההפסד בעצמו דיודעכיון

 : השני משותףהרווחים
 במי קפה מה י"י"מ ש"י אשר י"ר*םף

 ובא לעכו"ם סחורהשמכר
 זה ועל שיחלקו הנכרי והסעה וסייעוחברו
 רו"מ ידע הנה בזה. תיוקים איזה יש אםשאל
 המעות הנכרי נתן אם בין בזה חילוקדאין
 הוי אם בין וכן לטשני או הסחורהיבעל
 יהירני יש אם וכן בהקפה או פרדמשלם
 או רבע לו יש אם והן בסחורה הלקהמסייע
 אין כי כחלק חלק בשוה יתיקו תמידמחצה
 אחר ענין הוי זה רק כלל בהסחורה תלויזה

 בשוה דחולקין מציאה שהגביהו כב' דהרבפ"ע
 הוסיפו אם ידין ענין זה ואין בזה ה"נכן

 סיירי דחתם הפוסקים בזה דשלינילשליח
 עבור כוויתו הה אז מוסיף מה הנותןדיודע
 סברא יש וגס שייך למי פליגי בזההסחורה
 **5 הקמ' אצי הי' לבדו דהשליה כיוןלהיפוך

דשייך



 ממלביהלף חרם על.שויההאלף6
 שםהיו דשניהם זה בנדון אבל לודשייך
שהטעמו בטעות רק יוהר ייתן כוון לאוהנכרי
 בהסהורה תלוי ואינו בפ*ע אחר הה'עניןבחשבון
 בשוה חולקין ותמיד דעלמא כמציאה והויילך

 : בדבר הכלוק שיםואין
 ררם שהתם הקניו נדק שאלתו לשך*ט4'

 בק' עמו אחדועוד
 הקונה והחנו הנותן *ו הסוכר ומתיאמפלא
 שעמו והעד הוא אהה קנין לכתוב ממנושבקש
 שמתר מתנה שסר כדין באחריותוששיא
 חף הרי הוקשה ולרו"ט פעמים כמהינתוב

 הדא טעמי סתרי לק"מ זה הנה כחבם.ספי
 צריך לא סינ" דקני בש"ס דאמרינןשיון

 א"כ עומד לכתיבה קנין דסתם ב"לאמלוכי
 כל כן פ"א לכתיבה קנין סתם דעומדשמו
 עומד לאחריני והפסד ערמה חשש דליכאהיכא
 ועוד כתבם מפי הוי ולא פעמים כמהיכתיבה
 לכתוב מצוה  811מוכר הוי העולם דדרךייון
 שירצו מה כל לכתוב דמסכים אומדנא הויא"כ
 הוי לאחרים יהפסיד בדבר איסור הוי דלאכל

 העדים טעו דאם וכמו מסכים שהואאומדניו
 עשו שלא כל אחר לכתוג דמותרבכתיבתן
 והנותן המוכר או הבעל שאלת בליושליחותו

 הוי מ9מ אחד לכתוב רק רשות להם דנתןואף
 כן המועיל אחד לכתוב נוותנו דהם8ומדנא
 מסכים לכתוג שסרכים שכיון אומדנא הויה"נ

 זה הוי הפסד יו דאין כיון רבעי כמהלכתוב
 דניחא דמוכח אומדנא והוי הסר לא תהנהנה
 ציץ דכבר כיון מדעתו שלא וכותבין בזהיי'

 : ש"פ כתבם מפי בזה הוי ולאפ"א

 יא ים" יי"מ מ4ש י"נץ. שנית פיז.ס"
 שהקשה סמה לוהשבתי

 העדים לכתוב יכולין אין היואה שטרלמה
 הייתי לא הנה שנמחק שמעידין אף ח"דבלי
 הלואה כי מעצמו שיבין סברתי כי להשיבצריך
 הלוה מן לגמת ניתן כי לאחריני חבדהוי
 לגבוה גם פרעתי לומר נאמן אינו שטרוכשיש
 ב-ד בלי לכתוב רשאים אין לכך הלקוחותמן
 אחריות בלי הה אם ופגה מכר שטראבל

 חוב גו אין באחריות הוי דכא ב"ומפורש
 הוי לא כתב ומפי לכתוב מותרין לכךלאחרים

 : בראשונהכפש
 כיתן יאחיו ותפיה ביטשו ש% הז.םי'

 mvn לו הי' .ולא קערבליך מאה במהנה11
 נבתה הנ"ל ובקוויטיל קוויטיל לאחיו ונתןמזומן
 סך ליב יוסף מיה להנגיד חייב שהואאיך
 לאיש ובא הקוויטיל אחיו- ולקת קערבליךמאה
 לוא' וניכה רוביל סאה הסך מדהו ~קחאחר

 בקובלנא האחר האיש בא ועתה וחציפייצענט
 הן הקוקטיל על קיבל שלא היות ב"דלפני,
 שאינו טוען ראובן כי מראובן הן יוסףמר'
 ליב יוסף לר' שמגיע .נכתב החוב כי ממנומגיע
 יוסף לר' לתבוע א"י וגם את דידי בע"דולאו
 ראובן של אחיו על הזה האיש התר ועתהליב

 : קערבליך המאה לו שיחוור מאתוותובע
 יהחזיר שמחויב רוים דן יפה "גהתשזבה.

 ר' שהנגיד סכירה הוי דלא כיון המערןלו
 הי' אם 8ף גם הקוויטיל לו ומסר לא ליביוסף
 ודאי ם שם שנזכר בשטר הרי לופוסר
 כדק קנין הוי דלא והיכא ומסירה כתיבהבעינן
 סעיף ס"1 בסי' כפ"ש מעותיו לו .להחזירמהזיב

 בדבר הרגיש לא איך רוץ על תמה אניא'
 דלא כיון מעיקרא חיוב כאן אין דבלא"האחד
 בי' זכה לא א"כ מעולם לרוגל הקוויטילהגיע
 הוי דלא דהיכא בעלמא חספא והואמעולם
 לידיי מסא דבעינן ודאי במעכשיו ממשקנין
 מעולם. בו זכה לא ליד" מטא לא אםאבל

 ליב יוסף יר' לו זכה ראובן של דאהיווא"י
 רק כלום ליב יוסף לר' חייב דאינו כיוןז"א
 הוי לא א"כ מתחייב שאינו בדבר avnהוי
 יפ' זכי בפי' שיאמר בעינן רק כזכי הילךל"
 יכך לפלוני זכי לומר דקדק דלא נראהוכאן
 ראובן ויכול בעלמא חספא. הוי החובגוף

 ל,מיני' זכי בעלמא , נייר וא"ב לגמרי בויחזור
 כת"ר טעם בלא מעותיו לו להחזיר צריךובודאי

 וכי שאמר ואומר כופר ראובן אחי ה" אםרק
 אנו צריכין או ליב יוסף לר' כבר שהגיעאו

 וז"ב ומסירה כתיבה דלא משום כת"רלטעם.
 :לדינא

 הסנתז כי המנהג אחר יחקור רציתיוהנדק
 כאלו קוויטליך שמוכרין הסוחריםבין

 אחר הולכין כזה ובדבר ומסירה כתיבהבלי
 דלא אף כוה קתיטיל ימכור והמנהגהמנהג
 הקחנטארין בין המנהג וכן הזוכה לידהגיע
 אינו דהקונה הוי דהמנהג חקרתי גם ידעתיאך
 אם החתום בהלות תחלה נמלך אם רקקונה

ניתן



 ז ד שלמהלף חוים %שהתהאלף
 עיי קנחו שיא בל תכן לקנות רשא יוטחן
 כמנהנ עשה לא ודאי מראובן רשותנטילת
 מוכרח ולכן בעלמא הפפא הה ודאי אדקומצד
 והדין מעותיו ללוקח לחזור ראובן חי851

 : מתוקן יהכל א8תדע
 פעזריסש אב"ד הנב שקהי 12ה י4ינ485'

 אאל yw שהפקידבעכףס
 אם אחר ישראל ומצאו 81בדו באחריותלשראל
 ח5ב דהישרחי כית אבדה  השבת בזה18ח8
 של renn כשן היים איש 18 להענףשישלם
 ואסור כמיד לא4 בלשם עדין תלאו .ורףסשנףם
 השבת דאיסור לדנה שנוכלא דמו* דאלהחזיר
 טלתא מקיא בכונה רק הוי יעכףםאבדה
 לחחויר סותר השם לקידוש מכוין אםוהרי כישראי העבוים משוח יעכו"ם משיבדאם

 ישראל יסובת מבהן אם טכאש וא"כ9עס-ם
 ולא להחזיר שטורו מכ"ש ישים יצטרךשיא

 כיון יהחזייו טחויב רק יהחזיר שמיוטב5ח
 מהסב הפסד לידי הישרעי יגא חשכתוייולי
 סי' בחףמ כמ"ש הפסד יידי יבע שלאלהצילו
 לשטוף באים מים ראה באם ט' סעיףדנשט
 ההססך דכל מוכח 81אכ יהצילו חייבודהו
 ואף להצילו מחויג רוחה וחברו לצדםוניבא
 הפסד לידי שיבא כל הפסד יו חעדעדין
 יו יחוור י8 שאם כית ה"נ כן יהצילופחייך
 מחויב לשלם התחייב הפסד לידי יב8מאבדה

 : ונכון ח"בלהחזירו
8 ששאי מה הפ*סף  הוי קטן הפקר 

 רףמ השיב יפההפקר
 וא"י הפקר אינו דעה בו דאון ייוןדפשיטא
 דטפורש פסה רא" לו אביא שאת וליהררא"
 כלום אינו קטן וטרשת דמכירת ופתקיםגש"ס
 ובחו"ד בקףס דאמריבן כמו אמרינן לאס-ט
 כתבו יא הלדיין דמים שקיבל דגכרי קצ"דס"
 זחי קיבל סכי דבכרי מכח הפקר דנעשהאטר

 דקיבל כיון שמכר בקטן נימא ה"נ א"כאסתלק
 אחד בו זכה ואם הפקר ונעשה נסתלקזוזי
 : כיום קמן הפקר אין ובע"כ זכה הפקרבדין
 יחשלמיכלהובנר: םף" לעורב כב'*כמי'

 ירושה להם שנפל אפיו בי ידישאלתו
 שנים ב' וזה בגהכ"נ מקוםטאבותיהם

 אחר לתיש הפקום את האחים טן אהדהשכיר
 ועכשיו החצי לאחיו 41תן לשנה קצוב סךבעד

 ג"כ והשכיר uvn אחיו 4לך השנה כיותקודם
 החוב בעד וסיקו הוה סך גער האישלאוהו
 אניה אז פעהן לי כשיהוו ואסר לו ההבשה"
 לי הוא 2תן כאשר הנשי לו ואתן הבדוייאהי
 יאיש הרקום והשכיר הבכור הלך 3ךובועך
 ידע השוכרים ב' עם הישים ג' באו ועסהאחר

 טווך וזיוד בהימטתא דליקום ל" נלאוכאףא
 והעב 8לם חוא לו שהשכיר האייש זה כיהבכור
 דתיה ע-פ דיה" אם מדיבורו וכשישגה 80תלו
 הנח ולשובה. : עדאל עי"ז. היזק לידי יגאשכ"י
 הרחשת השוכר עם 4וי דהדק רףפס"א
 סטעטו שלח וקצת מפעמו קצת פסק יפהבזה
 שעשת סח דשותף פשוט דהדין רףפ כ"שכ,
 סי' וביש ע"ז סי' בארך פבואר כן אמתעשה
 דהטנהש כיון בזה שנשתתפו כשאפין דוקא זח אךפ"ו
 שירשו גאחין יתח מתחלה נשהה18 כן ק"ד ישיכן
 קיש אחד סעשה שיהמ הסכיסו 81 דהםי"ל
 מ"ש אך גסברא ח"ב שניהם  דעת בעינןדק

 הסוברים לדומן דאף מיש דנ נשרטתשפעם
 טעטא הא פצרטח דין גהכשג בפקוסותראין
 % נשאר להיות אבל בבהכ"נ סקשא דד*יהיה
 להוסיף יש גם בש. דיגה הפה שדיםסקוסו
 להיחש היוקח קנה כבר חם רק אמר יאדהספ"ע
 אם א% כח יו אין לדהותו יכולהמצרן

 הימעט מדה הסה"ע בם הלוקה בו זכהלא עדיי
 הסצרן כבר קלה אם ומכיש עדיףבפיויהא

 יוכש יכת ושות בחלקו עכ"פ זכת האהדטא
 יט ביאר לא והבת בברנש. מדין הג"סבחלק
 כבר דאם הב' לו השביר הומן באיזהדרפ
 בהזקה או בכסף קנה אז הראשת שכירותכלה

 טע אם הראשון זמן כלה לא עדיין אםאבי
 זמן לסהר אף קנה חדשה פנגאבשדראהן
 במח חזקה חף לא הדמים סק יא אםאבל

 ועין מקודם יו שיך דעדיין כיון עליושעומד
 בתשובה ואני טו במעשה שי"ג סי'בנתיבות
 אין ייאשה באד מיהו כוותי' דלאהארכתי
 קודם הוא עכשו זכה יא עדיין אם אף כינ"מ
 לח טצרנא דדין יעיין יש אך מצרנותמכח
 טזה יותר זה רוצים הבקיים אין אם אלאשייך
 l~swn ל" ניחא דיא חוסר הבעח"ב אםאבל
 כה"ג כי הימנו קשה וחראשת לו נוחוהשני
 שטהר רףט לפמ"ש ובפרם מצרית דיןליכד
 ב!5ק זה הרי שכ"ז אך ממון הפסד לושיה"

השני



 שלמהלף חתם עיש"האלף8
 שיה" ריצה החדש השוכר אם ולכךהשני

 יעמדו או לחודש או לשבוע שיתחלקובשותפות
 אין להטצרן לגמרי ידחות אבל עטו הדיןיחד
 שהמצרן להטצרן כתו שוב נשאר ויה" בידוכח

 ואם שיו בחצי לשאר יוכל ירצה אםהברירה
 דהוא כיון בו להזור ישל כולו אלא ירצהיא
 ויותר לדעתי. נומה הדין כן כולו אלא שכר9א

 : צף ידידו דברי להאריךאין
 יא ידעי "קרעצמיא 2ית ,צא' כ"א*סי'

 ליסף בכור דין בזהשייך
 הוי מ"מ ראוי הוי דיא בעינן ובמשכנתאפרש
 אבל תחיה בעין שה" כמו הסלוח יעשותרק רועי אינו המשכנתא כי הפירזת ולח הקרןרק

 המכוה ביד פעם בשום בעולם הף שלאהפירות
 : 8"ש דין לו ואין ראה נחשבזה

 : הלענר מיכל מףה לעורב כיב*ט"
 ה8"5 מחזיקי שבין דו"ד נדע שתמועתד

 שנה שזה השענק מחזיק ראובןעם
 קרעטשמי שם ג"ש על מהאדון הפופ אתששכרו
 יאר רטבן זה a~1% ושם העיר יצדאחת

 ומחזיק הזאפ למשהקי שכירות ונתן שנהמעורים
 דירה שכר עכשיו אמנם דברים ושארמזיגה
 ממנ"א יי"ש הביא השנה וכל לקרעטשמיסמוך
 ה5"8 בעלי וכעת הקיראה נימוסי נגדומבר

 השנה כי אותם שגזל מה מראובןהובעיט
 הכנסת הפסיד ונם שלהם שאית יי"שבמכירת

 בעת מעות שנתנו אחרי סוענים ועודהקרעסשמי
 ועבור בעירם הכלל לטובת נט המ"פ אתיקיחתם

 למכור רק יי"ש להעלים שלא חר'  עשוזה
 יו יעשות צריך א"כ הפופ מחזיקי שלהיי"ש
 שהוא משיב וראובן הקהל תקנות על כעוברדק
 עכשיו וגם רצו יא והם מזיגה מהם ליקחרצה
 הם אך זה אופן על הקהל בתקנות לכנוסרוצה
 הדין ולשובח. עכ"ל: הקרעטשמי שער לייקררוצים
 למה כיל ענין לו ואין הפ-פ מהזיקיעם

 במבוי סיירי דשם הפלפול וכל הסוגיא ריסשהביא
 ואין כרצונו לששות רישא בפ"ר שכ"א בעיראו

 ומקפח חברו של לאומנותו שיורד רקשוידא
 והכפרים העיר דהוי בהאורנדא אבלארנסתו

 משקה למזוג אדם לשום רשות ראין האדוןשל
 א"כ השר מן משכיר אם רק לאחריםיסוכרו
 רק משקה שם למזונ נכרי בית איזהאשוכר לישראי רשות אין הקרעטשמי הוי %5 אם8ף

 עמו ישוה אשר כפי יו וישים אדוןברשות
 הבא הוי מהאדון שכרו דהישראל כיוןא"כ
 ממחזיק חוץ למזוג רשאי ואין כמוהומכחו

 כצי לשלם מחיב כן nvp כבר ואםהקרעטשמי
 ליחן רוצה אדם הי כמה הבקיאים ישומואשר
 הקרעטשמ* חוץ ייאש למזוג ךש1ת לושיה"
 שירצה מקום באיזה יייש לקנות רשא לוהגיהי
 הפראפינאציא מחזיק מן יי"ש ליקח יצטרךולא
 לשלם מחויב כך הבקיאים ישומו אשרוכפי
 2 וכר להאריך אין רז כן שעושה בשנה שנהמדי
 הביר בני יכיייו "ם שא, עיד כ*נ.סף

 הבשר מן הייפערונליכוד
 שיה" טובה בזה ויש לקצבים הפסד דהה%ף

 בשר תמיד שיה" חוץ שחוטי מחושנצויין
 העיר בני רוב בהסכמת דמותרין ודאי הנהכשר.
 בב"ב פגש בכיי הה רזה רו"מ םעם

 מח ובחרט קיצתו על להסיע העיר בנידרשאין
 כן יעשו בכך איסור חשש יענין תקנהדהוי
 ~aP מכמה הקצבים יצעיף יחושוואל

 : יהחריךואין

 לארחהשספות
ץ "3"יו המשני כער.סף %  ליב משה 

 ספר בשם מבח"דרחצעס
 לא דבדרבנן להסוברים הספרד  יעקב14הר

 ר"א גבי דברכות פיו הש"ס מן למט"בחיישינן
 תחיה והרי מהאב הוי והרי וכו' עבדושחרר
 דחתם י"ל בפשיטות כי אם הנה וכףדרבנן
 לעשות כן לעשות אסור  לכתחלה  ריבתןהכונה
 היינו למה"ב כ"ח דבדרבנן והסובריםמה*ב
 קשה דהנה כך י"ל פלפול ע"ד מיהו בדיעבדרק
 לאומרן חז"ל תקנו איך והתפלה הברכות כלעל
 בלא עובר ואית מחויב אינו דמדאורייתאכיון
 בקום דבר לעקור חז"ל ביד כח יש ואיךתשא
 דרך דכל הסוברים כדעת דהעיקר וכ"לועשה
 ואינו מה"ת תשא בלא ליכא ותפלהברכה
 והם אמרו והם מדרבנן רק יבמיה ברכהאסור
 בסי' הב"י כדעת %"ל מה"ת דהה ולהסובריםאמרו
 וגדר בדבר טעם דיש דהיכא יבמות ותוס'תם-ח
 דהסוברים נאמר אנן אבל כן לעשות יכוליןוסייג
 הוי ברכה דרך דלל יסברו בדרבנן כשרמה"ב
 להקן לחז"ל כח הוי דמה"ט וס*לדרבנן
 כה הוי יא בזה אחסיר מה"ת הוי אם אבלכן

לתקן



 9ה שלמהלףהשמנההאלף
ffHF889י ra)1 ת ברכה יין יכל מ"ח-wa 
mmהירא אבל עברה דליכא -היכא תיגח ח"כלבסיה הוי סדלא מההב שאינו אף קעביד 
 מנאץ אלא מברך זה אק אאר בעברהדהה

 יא סה"ת הה זה א"כ סאה גזל גביכמשחדי
 באת עובר שוב ואשו עברה רק למצוהנחשב
 מ"ת דבר לע-ר חז"ל ביד כח ואיןמהשת
 דרבנן רק הוי בעשרה דחיוב ואף ועשהבקום
 העברה עא לא ושוב עשרה בעי לא מהנתמא"כ
 יזל בנה אך מח"ב שייך ולא המצוהעושה
 דרבנן מצוה דשאני מכבר בחידושיכמ"ש
 ועברה דאורייתא ממצוה דאורייתאועברה
 דרבנן במצוה רק התירו לא והתוס'דרבנן
 מודים דרבנן ועברה דאורייתא במצוהאבל

 טבול בטבל גבי דפסחים בפ"ב כדמוכהדאסור
 רק בשם לברך דאסור כיק ה"נ וא"בשדרבנן
 בעי לא דמה"ת נהי מצוה מה"ת דהויהיכא
עשרה

 מצוה והוי עשרה בעי מדרבנן מ"י
 והא שפיר פריך בזה דרבנן ועברהדאורייתא

 : ודו"ק וא"ש מה"בהו"ל
 הרמב"ן בשם הביא במגלה הי-1 הנה כ.ה.סי'

 י"ג( )דף מגלה התוס' קו'לתרץ
 מההב נקרא לא קטן ותי' לאביו מברך מבןשמקשו
 דבן וההוא לחנכו האב על החיוב דעיקרבדבר
 בספר ועיין עיי"ש גדול בבן סיירי לאביוסברך
 ראף ונראה בזה מ"ש פ"ד תרפ"ט מההחיים

 שם דמה ספ"נ הירושלמי מן לדבריומפורשת
 קטן לרם עבד לבעלה מברכת אשה תניודל
 קטן אבל לרבו עבד לבעלה אשה ניחאיאביו
 שבקטן כל ר"י בשם אחא א"ר כן לאיאביו
 והנה וכף. אתריהן בעונה תפתר לחנכוכדי

 באשה דבשלמא דמפרש שם נדחק עדההקרבן
 מדרבנן אף קטן אבל דאורייתא מוציאדרבנן
 והוא עי"ש דאורייתא ידי יוצא איך מחויבאינו
 החיוב להוציא יכול רשות אם דמם-1תמוה
 רשות ואם הגדול להוציא יכול יה" הקטןגם
 יכ% דרבנן איך סוף סוף החיוב להוציא יכולאינו

 בדבר מהויב אינו התורה מן הרי דאורייתאלהוציא
 ידי נפטר ואיך החיוב להוציא יכול רשות ואיךכלל

 גירך כלא והוי רשות הוי התורה מן הרידאורייתא
 מתורת דכווגתו דבריו לפרש נראה הי' %כאורהכלל

 החיוב יהוציא יכול דרשות להירושלמישלישתדס"ל
 ונחשב כמותז דשלוחו שייחות מטעם האנוחך

 לח שביד *צי דשא סידי וכי הוא מרךכשיו
 בתשובה כמ"ש בזה ששך יא שעיה תשויסחי
 לכתוב יכ% איש דבעל היכא ראי גיטיןיהל'
 מוכח לכתוב הסופר שייח לעשית יכולד6א6

 עביד מצי דלא מידי בכיי הף יאדבכהשג
 דאינו בקטן רק שליחות מטעם הה סנדולא"כ
 שפיר פריך לקטן שליח דין דאין שייחנעשה
 להזכיר למ"ל דא"כ ז"א אך הגדול מוציאדאיך
 להקשות הו"ל לחנכו כדי שבקטן דכל מימרחהך

 למה שליחות בר חינו דקטן כיוןבפשיטות
 כמו הירושלמי כתנת נראה לכך האבמוציא

 כזית רק האב שח2 דטיירי דילן הש"סשמוקי
 מברך קטן אבי דרבנן ומוציא דרבנן ואתידרבנן
 רק חייג הקטן אין שבקטן בל הרילאביו
 %א האג עי רק החיוב יש" וא.כ יחנכוכדי
 איך דרבנן רק האב שאכל אף א"כ הקטןעל
 בשנה תשני ולכך דרבנן להוציא הקטןיכול

 לא מדרבנן אף דקטן מוכח א"כ וכו'אחריהם
 : המל הרמג"ן כדעת בדבר מחויבנקרא
םף

 קף ליישב הג"ש ייב משה מי"ה הג' יי כ' כעך*
 ומצטרפין ההנא נקם במרור למההח"ן

 במצה גם ברישא כן קמ"ל ולא איו עםאיו
 למעט אלו דקמ"ל שם קאמר דבש"ם מכחועז"כ
 שאין אף מצטרף אורז גם צירוף וע"יאורז
 משא"כ גרירה ע"י רק לבד בחיטין כזיתבו

 שלא מיירי שם כיית מכולן דלקטבברייתא
 ולדידי עכתו"ד. מצטרף אורז אין ובזה אסי'ע"י
 דמצטרף אף דהרי חדא באמת כן להחזיקא"א
 נ-ט כדי שיה" בחיטין בעינן עכ"פ אורזבהדי
 מצטרפין אין נ"ט כדי בו באין אגלבאורז
 החיסין מל עיסה בעושה יהדיא במשנהוכמ"ש
 בזבחים ועיין דנן טעם בו יש אם האורזומן

 דאורייתא דטע"כ מזה שמוכיח התערובותפרקכל
 דמצטרפין במשנה תנא לא ימה קשה אכתיוא"כ
 דנתערבו אחד בכל נ"ט כדי בו שאין אףזעך
 יחד מצטרפין נמי וכו' מזה ומעט מזה מעטרק

 גם מצטרף בבא"פ דבעינן להסובריםובפרס
 הף שלא אף שמעינן דלא כן דקשההאורו

 דבלי כיון ועוד מצסרפי נמי חד בכלבכא"ם
 לא אכתי אורז בהדי מצטרף לא ודאיאפ"

 אפ" כדרך שלא אפילו זע-ז דמצטרפישמעינן
 בהכי בע"כ דבמרור ובפרס בזאח"1 ואפי'ביחד
 ידי בו י11א איש בישול דרך דהרימיירי

מרור
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 ש9א הישו זע"ז דאסרפין מ"ש מעהמהר
 במצה 03 למיתני מצי הה כה"ג וח"כ בישולדרך
 באורז נם יחד אפ" דרך שלא דבכה"נכן
 ואשר במקומו. הר"ן קף נשאר לכן מצטרף8י1
 לומר נראה גררה דרך זה ייישב mmאני
 דקת"יכיק

 בתר אזליכן בטעמא דתלוי דבמה
 בסעמא תלה דלא ולמה מב"מ לעניןטעם
 והנה ר"ח מה יו"ד עיין שמא בתראזלינן
 הרי יצא לא מרור בלע יצא מצא בלעקיי"ל
 דבעינן במחר כסו בפיו מצה טעם ל"בדבמצה
 ורבא ע-א( )ס"ו בע"ז ועיין בפיו מרורטעם
 חלא וההוא כיקרי חלא ההוא אחינן ומא בתראמר
 א"כ מקרי המירי וההוא מקרי תמירי ההואמקרי
 נחשב דשערי ותסירי דחיטי חמירי דאף שםמפורש
 ה"נ א"כ מקרי חמירי דתרווייהו כיוןמב"מ
 מצה דההוא כמה"ב הוי נסי מצה לעניןלהיפוך
 פשיטא מצה יעגין ולכך אקרי מצה וההואאקרי

 וא"ש בפיו מצה טעם י"ב דבזה כיוןדמצסרפין
 אקרי מצה וההוא אקרי מצה וההוא שמא בתראזלינן
 מרור לענין אבל מצה כזית אכל הרי סוף סוףוא"כ

 כיון ס"ד הוי וא-כ בפיו מרור משםדבעינן
 שעה טעמם אין והרי מעמא בתר אזלינןדבזה
 משטרלין דאעפ"כ קמ"ל לכך כמבא"מ ההוא"כ
 כאביי שמא בתר אזלינן בזה דגם מטעםאו
 אזלינן טעמא דבתר רס"ל לרבא אף אושם

 טרור טעם הוי דלכולם כיון כמב"מ בזהנחשבו
 דאזלינן פשיטא מצה מעם דל-ב במצהאבל
 ואכל נקראו מצה ש0 כולם והרי שמאבתר
 בברייתא התם אך בחולין תיגח ויכך מצהכזית
 התצוה ושם כמנהות דמיירי כזית מכולםדלקט

 מנחת זו במ"ע קם מנחה כי ונקראתאחקבי'
 בשמא שוין הף לא וא"כ תו' מרחשת 171מחבת
 : ודב מצטרפי דאעפ"כ קמ"ל שפירלכך

 בפיו דכוונתו כת"ר מ-ש יהנ"י'מפליאים
 אך כתנתו הבנתי הנה כךהר"ן

 מצטרף אורז אין דגרירה הטעם דלפי כךכוונתי
 אם הא אחת וחתיכה אחד גוש נעשו אםרק

 מצטרפין אין אפ" אחר אף בפ"ע כ-אנאפה
 אלו דהרי תנא לא למה קשה עדייןוא"כ

 דבע"כ כיון אחד גוש נעשו שלא אףמצטרפין
 דאין בישול דרך שלא בהכי מייריבמרור
 בישול דרנ שלא ובע"כ מרור בכללסבושלין
 האורז עם ביחד אפי' דרך הוי דלא וכלמיירי

 אזן נארוז ג8 יחד וגדפה אחד כנושיחידת
 %א אחד גוש בנעשה יוצאין ולחיותיוצאין
 אכילתן כדרך הה דלא לה משכחת יא זהנאפה
 תה יחד ואפ" אחד נוש תרווייהו בעעןובע"כ
 זח  ולדעתי במרור נם צירוף לה משכחתלא

 כפרשתי רק הוי דיא דברי של כת"ר ומ"שברור.
 מ"ש אבל אמת זה ברכות התוס' כפ"ולא
 לדברי רק תעייה ס" הטו"ב דברי לפיראינן
 דבעינן בכך דמה אוש להט*ז דגם דאהמנ"א
 לכל יש באסת הרי מצה טעם לחמצהשיהי'
 שירגיש דבעינן לטה בשלמא מצה טעםמין

 וההוא יומא טעטא והחי טומא בתר איליגןאם בהמאכי הטעם שירגיש או בפיו טעםהאדם
 המין טעם בפיו בעינן לא אם אבי להודטעמא
 שוין שלא הבך מה טעם הדבר בנוף שיה"רק
 לו ה" דבלא רק הטעם על קפדינן יאבזה
  ובדבריכן וניב  זה או זה טעם יי מהיחם והוי טעם יו שיש כל אבל לחס אינוטעם
 התלתן ופ" בברכות כש"י  ד*ירוש עתראיש

 ה* של ממנחות שיקם  ימיירי י*תרי0הוי
 לו הף וגם בפ"ע מין כל דהוי אף וקמ"למינים
 נ ודו"ק וא"ש מצטרפין מ"מ המנחות מצד אחרשם
 גדולה קושיא ח"א אותי ושקשוק כ"ז*םי'

 שעירים שני פ'ביומי
 שעיר ממעט לה' אשח דלקרבן שם דקאמרבמה

 א9 תרי 9רא למיל  ופרק. ומן מחוסרהמשתלח
 כנע רבא ומשני לשם בראוי ר9 קוברהגורל
 ביוה"כ לאמו ושמט גיתו בתוך חולה 19שהי'
 דהפריו8 ביא"ה משני יא למה הדלוהק'
 אחד כי א-כ שעירים לשני בנו ואתאותו
 הף א-כ תתלה נשחת להשם דהרי לשםראוי
 ומחוסר הוי הנשאר השם אך לום ראףכ"א
 גדולה. קושיא היא ויכאורה פריך ומהזמן

 כיון דיל ליישב בלבי עלה השקפהובהחלת
 ובקומה במראה שין שיהיו מצותן השעיריםדשני

 גד% האב שיה" א-א אףב וא"כ וכףובדמים
 עכ"ד דהרי לזמר ואין ומץ ואינן הבןכמו

 הש"פ הרי י"ל אך שוין באינן כשרבדיעבד
 אריך כירים שהן דבאינן מקרא שםלמד
 כשריש שוין דבאיגן קרא דימ"ל כךהש-ס
 למעט יה' אשה לקרבן מדכתיב כן גדעבלא-ה
 שויך דאונן מוכח ממילא המשתלחשעיר
 איו ביא-ה הרי זה קרא למהל דאל"ככשרים

 ורלהג
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 קרא ולמ"י לשם כראוי אלא קובעהארל
 דהרי דא אך נ"ל ה" כן שוין באינןיהכשיר
 דמנחא ובפ"ק התערובות כל פרקבזבחים
 מתחזי יהי' שנה רבן לה דמשכהתאמרינן
 שיהיו בארנב לה משכחת וא"ת וכו' ב'כבן

 (שוין

 וברמב"ם דתמורה במשנה מפורש יהנה. י בעיה "אמת עי עסיתי "ישיב ""יאד
 אפילו צבור דקרבנות קרבנות ממעשה א'פרק
 יוה"כ שעירי שני וא"כ זכרים כולם הויחטאת
 רבנן דעת הרי בזכרים וא"כ זכרים נמיהוי

 האב לזרע חוששין יאין ת"ל יהודא ר'ובפרט
 כמ"ש יהודא ר' הוי ת"כ היים ספרא סתםוהנה
 ר' אמר לכל דלא דמילה ר*א פרק שגתבמס'
 ר"י ספרא וסתם וכו' הוא זכר אגדרוגנסיהוד
 קרא הך והנה ר"י על ספרא מסתם יפריךהרי

 בת"כ נמי הוי והברייתא לה' אשהדלקרבן
 הוי זה הרי שפיר הש"ס פריך וא-כ אמורבפ'
 האב לזרע חוששין דאין ס"ק ור"י יהודאר'

 : נכון וזה בזכרים או"ב לה משכחתולא
 ה סעיף ג תג בסי unwn כתב nfft.ם"

 וזה ללחות אסור האידנא(ה"פ(
 אך וב"י הטור שהביא הגאונים מדבריהוא

 ללתות אסור דהאידנא זה לשון כתב לאהרי"ף
 אגו אין דהאידנא ממתיבתא ישדרו כתברק

 אבל הרמב"ם לשון הוא וכן בלתיתהבקיאין
 לי' ישרי אע"ג דלתיתה הזה בלשון כתבהטור
 יתיתה אסורה דהאידנא הגאונים כתבובגמרא
 והר"מ בקיאין אגו דאין ממתיבתא שדרווכן

 הוי ממתיבתא שדרו וכן דהך יפרשנדחק
 הכונה הוי לדעתי אך הגאונים לדבריטעמא
 הריף גין מחלוקת דיש כתבנו כבר דהנהכן
 מהפכיתו כי רבא מ"ש שלהרחף התוס'ובין
 יבא שלא ג"כ היינו מצוה לשם הפיכוכיפי
 דמפו' משמע שם התום' מלשון אך מיםעליו
 אמת הן לשמה. עשיותיו גוף שיה"דהיינו
 התוס' בדברי מוכרח זה דאין וראיתיישבתי
 דהשמירה הרי"ף כמו ג"כ מפף דהתוס'ר"ל
 לחו קשה דהה רק מים עליו יבא שלא רקהה
 משעת חל מים עליו יבא שלא השמירהאם

 ואין לתיתה ומן אינו שעדיין אףהקירח
 שלא שמירה צריך מ"מ "ים עליו ליחןהדרך
 דלמא ללתות דמצוה מניל א"כ מים עליויבא

 קצירה משעת כסו סמים שמירה צריך מצוהבלי
 לתרז והוכרחו זה קשה הרי"ף לפירוש אףוכן

 עש" דבעיגן רס"ל כלל הכרח ואיןכתרוצם
 דטלשוך כתכתי .בהשמטות מיהו ממש.לשמה
 גשו אפשר מ"מ לטסה דבעינן משמערש"י
 לשמה יהי' זה ממים ששמרו מה דרקלומר
 ש"ג מישון אך י"ס לשמה העשוי גוףאבל

 ממש עש" דבעינן משסע לעילשהבאתי
 מהפכיתו כי דאמר הש"ס גוף מלשון וכןלשמה
 העשה דגוף משמע מצוה לשם הפיכוכיפי

 בש"ס. לעיל שפירשתי הפירוש וכפי לשמהיה"
 עם הגאונים מחולקין יה" דבהא נרחהולכך

 והרמב"ם דהרי"ף ורמב"ם ורציףהמתיבתא
 עליו יבא שלא רק הוי דהשסירה דס"ללשיטתט
 ולכך לקמן עוד כתבנו הרמב"ם ובדברימים
 יר הדר לא דרגא הש"ס דקאמר דמהס"ל
 ומצוה דמותה וס"מ לגמרי ביי הדר דלאחיינו
 בודאי כן ס"ל ג"כ דרבא כיון א"כללתות
 רק הף אסורי לדידן מה וא"כ קימלדהכי
 אך להמתיבתא ס"ל וכן בקיאין אנו דאיןמכח

 מהפכיתו כי רבא דאמר דמה ס"להגאונים
 והיינו ממש לשמה לעשות הוי מצוה לשםהפיכו
 ספל בעצמו דרבא לעיל שכתבנו הטעםבשביל
 שלא כדי כך להם אמר ולכך לחומראלאסור
 נאמר דתחלה גהי וא"כ לתיתה להתיריבואו
 להתירו מעשה עשו אמוראים דכמה בגמ'שם

 הכי דאסור לחומרא ס"ל דרבא כיוןלתיתה
 בלי מדינא לתיתה אסור האידנא ולכךקיי"ל
 כיון הטור נתכוין ולזה בקיאין אנו דאיןטעם

 כתב לכך לתיתה אסור שניהם לדעתדעכ"פ
 כיון אסורה האידנא לתיתה שרי דבגמ'אף

 להתיר רצה לא עצמו שהוא רבא מלשוןדמוכח
 אנו אין מטעם דעכ"פ מכתיבתא שדרווכן

 לפמ"ש והנה וא"ש לתיתה עכשיו אסורבקיאין
 דאי התוס' של כתירוץ ג"כ להרחף צ"לכאן
 שמירה לו לעשות חושש הי' יא דלותתיןלאו

 : קצירה בשעתממים
 שנת פ"ק המעשה ביבר הנה כ'פ.כנף

 או ששה שגערךתרי"ט
 שרוי בבאר פת חתיכת נמצא קיט ימיםשבעה
 סינון ע"י ב"פ ממגו לשאוב והתרתיבמים
 והשואב כלל מטנו לשאוב אסרתי פסח עלאבל
 בתיש יבעלי כיל vm %א רשעה עשהמים

שלו
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 ימי כל בו ובשח בפסח מים להפ 1טק111
 ואסרתי הדבר נודע חוה"מ בעש"ק רקהפסח
 לשהות להם התרתי ומים והכלים התבשילין3ל

 כי גדולה קולא זה וגם אתה"פ עדהתבוילין
 במים הפת דדרך דידוע כיון אסוריןמדינא
 אם ממש טועם בזמן אפ" פירורין ממנווייפול
 סירורק ממט יפול תיכף בכלי במים פתנשרה
 במשהו ואוסרין בפסת נשארו הפרוריןוא-נ
 ע"י ואף מעל"ע כבוש הוי הרי בצונן דהויואף
 בכך מה אחד טעמי מתרי מהני ל4סינון
 נאסר הרי מ"מ חמץ משהו ליכא הזהוכבמים
 כיון כולו נאסר שבו חמץ משש ע"יבבאר
 הפירור נימס אולי לחוש יש ועוד במשהודחמץ
 סינון ע"י נם ויצא בלח לח ונעשהבפסח
afa1לכך במשהו בלח לח אוסרים גופו בפסח 

 : המים אסוריןודאי
 י"ידא איי גיר דבספי "חי הפאנילהנה

 בו ועיינתי בזה תיירי מ"ט ס"הא"ח
 חדשה הוראה לו דנראה לפלפולא רקשכתב
 מיראי דהוא וסיים הראשונים הרגישו שלחמה

 לאכלו ולא לנכרים למכרו רק התיר ולאהוראה
 בראש לי. נראין דבריו אין כ"ז מלבדחך
 מיירי במה טיפ דנתבשל מכת להיתרש"ש
 בפסח נם בבאר עדיין החיטין באם מייריחם
 הוכר האיסור אם ק-פ דנתבטל לומר שייך8ה

 א"כ בעין דהוי כיון להכירו אפשר והי'בפסה
 שנטלו מיירי ואי גופו בפסח ואוסר נתבטליא
 זה הרי שלו אריכות למ"ל ק"פ המיםמן

 אינו ק"פ נתבטל אם בלח דבלה בש"עמבואר
 דס"ל רש"י בשיטת מ"ש ועוד וניעורחוזר
 יראה בל מכח הוי במשהו דחמץ חוטראדעיקר
 דעוברין בח"י הובא רשיי דעת דהרי אינוזה

 ב' גבי בב"ק רש"י כמ"ש ולמעלה מששבב"י
 וסרש"י וכף אדם של ברשותו אינודברים
 וא"ב בב"י עליו לעבור ולמעלה ששת סףחמץ
 עד השש מן בסמ"ך הוי למה עוברין מששאם

 שהוא גם ומח כרת מכח רק הוי ובע"כהלילה
 ובע"ז פ"ע בפסחים הרא"ש דברי הביאעצמו
 או כרת מכה אחרים טעמים נקט השוכרפ'
 נקט דוקא דלאו נאמר ואיך מיג" עדייילא
 יפמ"ש וגם המץ. באיסור כנגדו ראש נקלואיך
 בח"ש בבא עוברין ראין להוכיח בתשובההח"ז
 זו משהו על הרי במשהו אוסר ימהא"כ

 דכרח תומרא פכח הוי ובע"כ יראה בלליכא
 הרא"ש וכן התורה מן אסור א"ש אףובאכילה

 דהוי פעמים ב' בישונו שם נקט השוכרבפ'
 ,דף ע"ז דממס' אמת הן דכרת, חומראמכח
 תמה להיפוך להוכיח לכאפה יש ע"ב(ע"ג

 דע"ז חומרא משום נסך יין בשלמא שםדפריך
 איסורו כך כהיתרו ומשני אמאי טבלאלא

 עיי"ש מתירין לו יש מכח קאמרובנדרים
 מכח הוי בטבל דחומרא קאמר לא, ולמהבתוס'
 אין באמת אך בו החמירו לכך במיתהדהוי
 הרי בטלה תרומה למה תקשה דא"כ רא"זה
 רק גזרו לא מיתה מכח ובע-כ במיתה נמיהה
 דכתובות בפ"ג כדמוכח ממיתה דחמירא כרתמכח
 שמים ימית רמיתה מודה הקנה בן ר"נדאף
 דהוי רא" עוד והנה מתשלומין. פוטראינו
 פרק הרא"ש שהביא הירושלמי מן כרתמכח

 אתינון לא אר"א הירושלמי ודלהשוכר
 חמץ הרי איתיבי' הנאה איסורי אלאממתניתין
 כרת בהם אין אלו כרת בו יש חמזבפסח
 הכונה בע"כ משהו איסורי לענין בכך ומהוכו'

 רק הנאה איסור מכח לא במשהו אוסרדחמץ
 יא לי הנאה איסור מכח אבל כרתמכח
 הש"ס מן נירוק דא"כ לומר ואין יי'חשיב
 מדלא כרת מכח כן הוי דלא להיפוךדילן
 נאמר דא"כ אינו זה הירושלמי כתירוץמשני

 למה קשה ב"י מכח דהוי יהא לגאולטעמיך
 דאין מכח לי תנא לא דלכך כן משנילא

 ב"י טפח רק הנאה איסור מכח במשהואיסורו
 אחף מטעם כן לתרץ רצה לא הש"סובע"כ

 כיון שיהי' טעם מאינה יה" לי' משמעדהוי
 הש"ס מן וא"ב למתני הו"ל שוה דינודעכ"פ
 ושוב לכאן ולא לכאן לא ראי' איןדילן

 הוי ברא דמכח דמוכח להירושלמיהדריגן
 : בלי מכח ולאבמשהו

 דע"ז הש-ס מן מוכרחת יותר רא" נראהיעדן*
 בפסת חמץ ולתני שם דפריך ע"ד(,דף

 תמיד אסורין דתנא אלו כל הרי קושיאומה
 נכרים של או ישראל של הוי אם הןבמשהו

 אבל נכרי ביד או ישראל ביד נתערב אםהן
 נכרי ביד ובפרט נכרי של הוי דאם כיוןחמץ
 ובע"כ לי' תנא לא ולכך במשהו אוסראינו
 : לפענ"ד ברורה ראי' וזה הנ"ל ספר כדעתדלא
 לפענ"ד דהפקרא. מיא הוי דהביר מ"שדנכן

ז"א
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 זר-נ ריש פליגי דביצה בפ"ר דהמעיין1*א
 וכתב דשותפי בירא או הוא דהפקרא ביראאם

 הגויה בני שהפקירו הוא דהפקרא שםרש"י
 ה" הגולה בני הפקירוהו לא אם שםטוכח
 יא ודאי בחו"ל א"כ דשותפי דהוימודה

 ונכרים ישראל של דשותפין והוי אדםהפקירוהו
 שאין בעיר ובפרט ישראל 9ל נמי ההוא"ב
 בגי ברשות הוי רק לו העיר ששייך שרבה
 בירא הה אם ואף דשותפי בירא דהויהעיר

 א-כ יו קונה אדם של ד-א הרידהפקירא
 ל18הה הבאר לו נקנה השואב לשםכשבא
 ד"א אם דאף קאמר שפיר בביצה והתםזועה
 לו. שנתמלא למי לא שלו הוי מ"מ לוקונה
 בש-ס מוכח דהרי יותר שגיאה בו הוינעוד
 כרגלי או הממלא כרגלי או הף דלשגיהםגטם
 של ששאב המים נעשה א"כ לו שנתטלאומי

 הכל ונאסר אחר פירור בו הוי ויטמאישראי
 נתמהה בקנקנו דלתא מינין יעשה אםואף

 ל" ניחא לא דאיסורא יאמר ואם כמיםונעשה
 למי או שלו נעשו דהמים נהי וא"בדליקני
 ואינו בו זכה 5א החמץ עכ"פ עבורושמייא
 יהודא אר" גור הרב יאמר א"כ במשהואוסר
 ישראל לקדרות שנפל נכרי של בחמץדאף
 יצחק השומע כל ודאי ובזה בסם-ך יבוטלנמי
 דעיקר שהוכחתי מה לפי מבעיא לא ובאמתלו.

 מכח דטעמו נימא אי אם" רק כרת מכחטעם
 עתה בב"י יעבור אם דדוקא הכונה איןב"י
 בב"י עובר ואינו החמץ ביטל אם דא"כעליו
 כיון הכונה רק אינו ודאי וזה בסמ"ךיתבטל
 בב"י או בכרת עליו לעבור ראוי החמץדגוף

 אם יהא לו במשהו יתבטל שלא חדלהחמירו
 החמץ דגוף כיון לא או עליו לעבור ראויעתה
 ואסרוהו חז"ל פלוג לא בב"י עליו לעבורראוי

 הי' אם מיהו לפענ"ד. ואמת ת"בבמשהו
 מותר הי' בזה לפסח יום למ"ר קודם כןנזדמן
 ניסוחו כבר יום למ"ד בתוך דודאי בפסחהבאר

הפירוריי
 וזה ב"פ בסמ"ך נבטיו כמים ונעשו

 חתר אינו ולח בלח דקיי"ל וניעור חוזראינו
 לפסח יום למ"ד תוך נעשה אם אבלוניעור
 יום למ"ד תוך בין וחילוק המים אסוריןודאי
 תמ"ב בס" בפוסקים מבואר טס לס"ד.לקודם
 מבואר וכן נכון. נ"ל כן דוכתא וכמה1תמ"ז
 ושאר ובפמ*ג לאיסור פסח הל';בער"ח

 יי ותרי לאיסור הוריהי יפה ותלייתאחרונים
 אתר עי הפאכלים לשהות שהתרתי מהמרי
 הגור דברי וביהר השואלים הפצרת מכחפסח
 כי כלי עיינתי לא זו בתשובה יהודאארץ

 : הפנאי %רםלא
 לאנדא הששיל יהושע מי-" להרקב ל.שי'

 : בוואלהייא בוטשאפשאבד"ק
 נמצאו שלא ונתברר מחיטים מצותשאפאו וקהיתי הסמיר בכפי שאירע המעשה ל"יהנה
 עדים ב' באו האפי' אהר רק נהבקעושם

 כמו לא ר"ל קצת רכים היו שהחיטיםואמרו
 לא החג על אז והנה אחרים כחיטיםיבשים
 אחר כעת רק אחרים מצות הי' כי נצרכיםהיו
 אחר הם מותרים אם הגיעו לשאול נטשםהחג
 נראה הי' לכאורה והנה רב. היזק יקהיהפסח

 ספק דהוי יהא דלו בפשיטות מותריםדאחה"פ
 ודאי אינו נתבקעו דלא כיון לא או נתחמץאם
 ומהזר שעעה"פ חמץ כספק הוי וא"כ ספקרק

 דבשלמא אינו רזה וראיתי שבתי אךכידוע.
 דמתחלה סיון אז אחה.פ עד הספק נודע יאאם
 ועתם בב-י עליו שבר לא מזה בפסח ידעלא

 דרבנן וספק דרבנן הוי ואו לו נודעאחה"פ
 הף ואז ק"פ הספק נולד הי' אם אבללקולא
 שוב א"כ מספק בב"י עליו ועבר תורהספק
 תורה דספק כיון מקנסא אסור אחה"פ%ם

 ב" שייך הפוסקים לרוב התורה מןלחוסרא
 מסוגיא והנה ב"י. בודאי עבר אם כסוקנס
 שם דנקט שהלוה נכרי גבי דפסחיםדפ"ב
 בל עברת רק דהה אף אחה"פ בהנאהדאסור
 דמכח מוכח א"כ אחה"פ אסור מ"מ מספקיראה
 די"ל רא" אינו זה אך ר"ש קנים נמיספק
 גזה אחה"פ יהתברר עומד דהספק כיוןדהתם
 יבורר דדלמא דב-י לאו עברת יותרחמור
 בב"י דעבר למפרע מלתא אגלאי ויהי'אח"כ
 להתברר עומד דאינו בספק אבל ר"ש קניסלכך
 מן הוי תורה דספק להסוברים אף י"לאח"כ
 אם ולא בודאי רק קניס לא קנס מ"מהמירה
 אס לן דמספקא נהי מיהו ב"י ספק רקהוי
 ספק הוי גוסו זה לא או בספק גם ר"שקניס
 אחה"פ לכך פסידא במקום ובפרט ולהקלדרבנן
 אסורק ודאי עצמו בפסח רק דמותריןודאי
 דאפ תס"ז בס" מפורש דהרי דנהרכוכיון

 תושקעו לא 88ף לדידן במכשיל חיטהנם5את
רק
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 בהיבקעו בקיאין אט דשן אסורה נתרכבהרק
 דידוע דכיון אהה-8 היתר עוד 5נ1 ישטוה
 מכח אסורין היו דבפסה טן א"כ נתבקעודכא
 איסור לענין מ"מ גביקוע בקיאין אנודנין
 נתבקעו דלא וכיק בקיאתנו על ממכינןדרבנן
 ודאי עצמו בפסח אבל נתחמצו דלאמוכח
 בביקוע, בקיאין אע דאין כיון אסוריןשהיו
 לא אם בהבשיל תהסה בשלמא יותרועוד

 והרי העבר על רק חשש לנו איןנתבקעה
lvmנהי בחטע אבל נתבקעה לא דעדיין 
 וביני דביגי חשש יש הרי רכים הוידעתה
 הזיק אם ויתחמצו יתבקעו נטחנים שיהיוטרם
 כיון חזקתן עי להעמידן ואין להות בהםדיש

 דיש כית גם להתרכך והתחילו חזקתןדאיתרע
 להתחמץ אפשר הטחינה אחר ים לחותבהם
 שבאים בחיטין הדין וביקור בשוע דגקטומה

 אם ד"א דמוכח וקשות יבשות אםבספינה
 דנקט ומה זה ידין לא" יש אשוריןנתרככו
 כך שה" דמעשה נקט דמלתא אורחא בספינהשבאו
 שבאו דאף לרבותא גם שם בהשאלהה"

 אף אבל מותרות יבשות הם אם מ"מבספינה
 אסורין רכים דהוי חוינן אם בספיגה גאושיא
 אסורין ודאי ממים שנתלחלח בקמה הזינןוהרי
 רק pnon אסורין חימוץ סימן חזינן דלאאף

 מתבקעין מתחסצין אם ס' דהוי כיוןבחיטין
 ההבשיל מותר נתבקעו שלא הזיק אסלכך
 נתרככה אם אף דקיי"ל לדידן אבל כמהלדעת
 בנתבקעו בקיאין אנר דאין התבשיל אסורהחטה
 וחולין רכים הף דהחיטין דחזינן כיוןא"כ

 מכ"ש לקולא אפי' דוכתא בכי כדקיי"לבמצה
 עליו שבאו במטי להלות דיש ודאילמימרא
 מספק אסור 'ודאי המחמיץ ליחות שאר אומים
 מיהו ק"פ ינכרי למוכרן להחמיר ראויועי'
 אין ויותר לאחת-פ. מותרין מכרן לאאם

 לשרפת היינו אשר לו נשמע בודאי כייהאריך
 אני וגם שבה ואנשים העיר רוב בעוה"ראש

 ברשותי אינן שלי תפריט מטזלטל ואניבתוכם
 : כח וחלש הסרור ידידודברי

 המלח על שיצאהערעור דבי עי י בעזה יבי נתתי הנה י"א.סף
n~pmהמלח עשיית דבעת שנודע במדינתנו 
 דינו מה להקפותו כדי דגן קמח בונותנין
 ישראל כל כי מאד קשה לאסרו והנהבפסח.

 להיות א"א סלת ביי גם nona טמעמשהמשץ
 דסמ"ך ידוע זה הנה כי מותר הוא לדעתיוהנה
 חשש דיש רק דגן הקמח נגד בהמלח ישודאי
 שההר לדעתי והנה במשהו אוסר דפסתמשהו
 שהטלת לי דנראה אחד טעמים מבמהמותר
 והוי מלח נעשה להיות הקמח את מהפךבטבעו
 שמתירו המוסק וכן בדבש הטמונה נבלהכעין
 בס" זה על הקשה דהסג-א ואף יונהרבינו
 ולכך דבריו שמהרץ יעקב בהק עיין מ"מרט"ז
 בו אין יסיח נהפך הקמח אם זו שיטהלפי
 בזה דמודים נ"ל ה" החולקין ואף חיטוץחשש

 דהדבר ומוסק ידבש הנהפך בנבלהדבשלמא
 אף י"ל ודם נבלה דהוא עצמו מצדאסור
 הרי קמח אבל נבלה הוי אמר לדברדנהפך
 בו ואין לפסח קמח יש דהרי עצמו מצדאיש
 ידוע פי' ואם ייש דהוא מכח רקאיסור
 למלח נהפך אם וא"כ מותר הי' מחמץשאינו
 דהוי יהא לו מהמיץ ואינו חימון מסכעיצא
 נשתנס אם ספק הוי אם ואף מותר קמחשמו
 דהוי רק סמ"ך יש דבודאי כיון לא אולמלח
 הוי משהו ספק רק דהוי וכיון משהוחשש
 ד' סעיף תמ"ז דבס" ואף להקל דרבנןספק
 הרי ביין פירורין נשארו שמא הרמ-אחושש
 להיות הפת דרך דשם סייגו בספק אףדאוסר
 דבר הוי לכך לח בדבר נשרה אס פרוריןנופל
 להחמיר מכ"ש להקל אף במצוי ותוליןהמצוי
 שנשתנה נוסה רוהר שקולים הצדדים בזהאבל
 משהו PDD עכ"פ ברור דבר דאינו ונהילמלח
 בחבור שכתבנו כיון נ"י ועוד יהקל וראויהוי
 נכרים בהמות שך חלב לענין חייםשנות

 גזרו לא דחז"ל וכתבנו נפסח המץהאוכלים
 בבית התערובות נעשה באם רק במשהוחמץ

 בבית ובסל נכרי בבית געשה אם אביישראל
 אח"כ כשבא במשהו נאסר אינו בסמ"ךנכרי
 הגאון גם כתב שכן 9י הוגד וכן ישראלייד

 בפסת מים בהם שמיתמשין הנהרת עלש"פ עי בחבורי כתבנו וכן בתשובותיו זלה"המומחז
 שופכין שהנורים כפרים ויש עיירותבכמה
 יי"ש ששורפין היורות מן חמוצים מיםינהרות
 הנכרי ביד דבטל זה מטעם ג"כ להיתרוכתבתי
 בפסח המלח נעשה הי' אם הינ וא"כבסמ"ך
 ישראל ליד בא הי' שאב"כ אף בסם"ך בטלוהי'
 א"כ הנכרים ביד דבלל כיון מותר ההבפסח
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 ק4* ישראל סיד ובא e~p נששה רזה נהי8"נ
 בטל ראם תמ"ז בסי' המחבר דעת הרימ"מ
 ביבש אף בפסח וניעור חוזר אינו בסמ"ךק"פ
 הווך וס"ל חולק דהרמיא ונהי הש"עלדעת
 שכתבו כעין עליו שמו דחמץ כיון הטעם הויוניעור
 לזה בזה ה"נ כן ניט בר נ"ט לעניןהפוסקים
 בפסח כן נעשה כאיו הוי עליו שמו דהויכיון
 במשהו אוסר ה" בפסח נתערב פי' דאםוכיע
 בפסח נעשה כאלו הוי ק"פ דנעשה אףה"נ
 ביד בנעשה אבל וניגור דחוזר ס-ל לכךעצמו
 דבסל סוהר הי' בפסח הי' דאס כיוןנכרי
 ליד אח"כ בא אם נאסר הה ולא נכריביד

 מאם חמור ק"פ בנעשה יהי' איך א"כישראל
 וניעור חוזר אינו בכה"ג לכך עצמו בפסחנעשה
 חוזר דאינו בלא"ה המחבר דדעת וכיוןלכ"ע
 טעמי. הני בצירוף סליו לסמוך כדאיוניעור
 אין הנכרים ביד עצמו בפסח הנעשהמיהו
 טיפ הנעשה אבי בפסח לכתהלה מהםלקנות
 נוהגין דאגו כיון גם הנ"ל מטעם דשריגראס
 רא" דאין נהי בסמ"ך לבטל ק-פ חטיםלהתיר
 הוי דקמח דקיי"ל ד"ל המחבר כדעתדקירת
 ה"ה י"ל וא-כ וניעור חוזר דאינו בלחלח

 בלח לח בעודו מלח במי דנתערב בסלחהקמח
 : קצרתי כי והבן וניעור חתרוחינו
 סב" מ"שחשנה

 ידויית איז בית י" דהף
 שעת דבתר ז-א אח"כ יבש נעשהדהרי
 דהרי ותדע בלח לח הוי ואז אזלינןהתערובות
 נהגינן ולסם האפיו אחר יבש נמי נעשהבמצות
 התערובות שעת בתר ובע"כ בסמ"ך בסלינויות
 לותר ואין בזה. וה-ה ונישור התר ידיןאיינן
 טעות זה בטל דאינו תעמיד הוי הזהדהקסח
 גו נותן באם רק הוי בטי דאינו מעמידדדין
 רק חדש טעם בו נותן באינו ויא חדשטעם
 דוחה ואיש חזק שיה" להקפותו כדידהם
 אם ורבנן נחס" ר' דפליני בכלי מעמידלדין
 בנה כלי דעושהו דבכלי המעמיד בתראזלינן
 כלי שם עליו להיות מעמידו הדבר באסתליא
 שמחזיקו במה תיוי הדבר אין במאכלאבל
 טעם גו נותן אם בהטעם רק מחוברלהיות
 סמנו ולעשות מתקיים הדבר נוף להיותחדש
 חדש מעם בן נותן ואינו במה אבל חדשדבר

 מחובר להיות כדי רק בעדם יהתקייםומחזיקו
 גבי מעמיד דין לזה אין יתפרד שיאיאד

 הובא שבלין מהר"מ rdn להרי זרא"מאכל
 נמי המעמיד דדבר שס"ל תמ"ב ס"במנ"א
 המעטיך אחר דהילכין הדין עי יפלונ ואיךבטל

 אינו במאכי ביטוי דדין ובע"כ כליםבטבילת
 בכלי במעמיד וגם בכלי מעמיד בדיןתלוי
 ולא המעמיד אחר הולכין אם תנאיםפליגי
 במאכל מעטיר ביט% בדין זו פלוגתאמצינו
 בלי בזה ונם כלל לזה זה ענין לו ראיןבע"כ
 חזק הוי דלא רק עומד המלח ה" נמיהקמח
 ביח"ר יהחזיקו אותו מקפה רק והקמח כךכל
 מהר"מ דעת וגם ת"ב מעמיד דין לו איןודאי
 למסוך כדי בטל המעמיד דגר דגםלובלין

 : ונכון ונ"ב בכה"געליו
 נתן חיים מזיה החריף להרב ליב.י"

 מיה ילהנבירדשמביצשר
 : קראקא דק' סףס הורוויץליב

 משפטים א' הוה יים קפיתי 8צםהנה
 כח וחלש סושרד אני כי ואם ערבלעתותי

 כי ידבר עת כי הלילה להשיבם תיכףפניתי
 גדתה ובעיר בעזה"י ובאים ממשמשץ הפסחימי

 יום ימ"ד מקידת ולדרוש להתחיל צריךלחלהים
 לאפות להתנהג אם שאלתם ל"ד והנהלפסח.
 הנה באשכנז. הנתחדש המאשין ע"ימצות
 טעמים וכמה 8ם(מה כן לעשותחלילה
 להביא אין אשכנז ומשדינת בעזה-ישאבאר
 מדינא. הוא דאסור טעמים ב' נ"ל והנהרא".
 מהני לא ודאי מצוה חובת ידי בו דלצאתאחד
 מאשייע"י

 אפי' יוצאין דאין קימל דאנן כיון
 עומד וישראל דעת להם שאין חש"ובעשאו
 עדיף לא הזה סאשין וח"כ מהני יא נמיע"ג

 %א עצמו דעת לו דאין קטן ממעשהמעשיו
 הפוסקים משמעות ולפי עע"ג גדול אפ"מהני
 מצחו מצת ידי וא"כ נחל ישראל ע"י הכ9י"מ האפ" וד יישם מתחלת מצוה שמצתבעינן
 יודעים שאין עם ההמון וא"כ יוצאין איןודאי

 נם יעשה מצוה לשל מצות שאר ביןהבחנה
 מצוה ידי יקיים ולא מאשין ע"י מצוהמצת
 לגזור וראוי מצהר למצות עוזרים % לבקשדעתו עי יעלה ולא בודאי לבטלה ברכה 03העשה
 דיצות דאורייתא יטו גזרה דהוי הא יטוהא

 נ"מ ועוד מדאורייתא. בזה יוצאין איןמצוה
 אם בש"ע דקיי-ל אסיקומן אכל ולא שכחלאם
 א-צ מקצירה שסורה תצוה טצות אוניאיט

יחזור
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 בתוך שאכל מה על דמומך ולאכוללאיור

 דשמם כיון שלנו מצות דסתם והיינוהסעידה
 כמן כאלו והוי מצה שעושה יודע העוורמצה
 כן לא הם טצוה כולהו לדעתו כי מצוהלשם
 ידי בו יוצאין אין דבודאי מאויין ע"י יהי'אם

 לאכול ישכח באם בזה גס קלקול יבאמצוה
 : הדא האאפיקומן

 ל"ו( ,דף בפסחים אמרינן הרי שניתןערןי
 ופריך בפושרין נילושין שאיןושוין

 המנתות כל דתנן ממנחות מ"ש שםהש"ס
 ומשני יחמיצו שלא ומשתמרין בפושריןנילושות

 וכף. זריזין באינן יאמרו בוריזין אמרואם
 שיא אפשר גפושרין דגם להדיא מוכחוהנה

 בפושרין אסור שמירה דבעי כיון רקיחמיצו
 כ"כ שמירה בעי לא מצה סתם דהאומשמע
 זמן וכל בידים בהם דעוסקים כיוןוהייה

 ולחוש חימוץ לידי מעצמו יבא לא בהםדעוסקין
 לחוש לו אין זה עסק ביי אח-כשיגיחנו
 זריזות דבעי חיבא אבל כן לעשותדלמ"ל
 עלית לסמוך רשאים אם אין טפי ושמירהטפי
 שמירה צריך מאווין ע"י יהי באם ה"נוא"כ
 המאשין עסק אם יודע מי כי הדאיתירא
 רק בפוסקים מצינו לא אנו יחמיץ שלאמבטל
 ואף הטבע לשער יכת ומי בידים אדםבעסק
 המאשין דדרך כיון הרי יחמיץ שלא מעכבאם

 רו"מ כמ"ש מירורים ונשארו מרובעיןלעשות
 כיון אסור ודאי הפירורין אח-כ לצרףהנה

 אחר הרי העסק אחר זמן אינהדמתחין
 לבשר צריך וא"ב מחמיץ מיד בושנתעסקו
 שמירה צריך א"כ במצה יתערבו שיאהפירורין
 דאף בפושרין מללוש זה עדיף ולאיתירא
 וגם בנה. ומק"ש למצות אסור בשמירהדאפשר

 חטין במצות שיה" ששכיח יודעים אנחנוזה
 חמשים זה כי ידברו ימים כי שבורים אושלימים
 בעיירות הוראה מורה שאני ה' שזיפנישנה
 וא"כ כאלו שאלות נמצא יהי' שלא שנהאין
 nvls1 בו מרגיש היד במשמוש העוזרתיגח
 יה" אם ירגיש מי במאשין משא"כשאלה
 שיבדקו ולסמוך מחציתה או חיטה איזהבמצה
 הזריוין מן איזן ואנחנו לשכחה היישינןאח"כ
 עלינו לסמוך ואין הנ"ל בש"ס שמפורשנמו

 : .זריזות צריך דגרבכל

 בפסע סקרוקין עושין אין גבי ל"ז( )דףססהים
 יחמרו ומשני ויקביענה בדפוס יישנהופריך
 מואזין. בייחוס וסרוקי אסורין הסרוקיןכל

 קיי"ל וידינא הפוסקים מחלוקת בו ישוהנה
 נחתומין של הן אסורין הסרוקין רכלבטוש"ע

 הש"ס דין ממש היינו א"כ אדם כל שלהן
 הציור רק ישראל עיי הוי העש" כל שםואם
 הסרוקין כל דיאמרו מכח אסור בדפוסיה"

 המצות דיל כן לומר דשייך בדפוס יהי'העש" כי אם מב"ש מותרין בייתוס וסרוקיאסורין
 אסורין משגים גדול אדם ע"י שלאהנעשין
 2ם להזכיר. וחס מותרים מאשין ע"יוהגעשה
 לשנעם נתל להיות והמוסר היושר מגדר זהאין
 הוה.  העזר פי להיות לזה נשואות עיניהםאשר
 עמנו לבני המרובים הפסח להוצאות להםעזר
 דללך דרגיך בפ"ק אמרינן מזה גדולהוהנה
 ספני יוסף ר' אמר בשבת המגלה קוריןאין

 וע"שש מגלה למקרא נשואות עניים שישעיניהם
 ישבירנו שמא חשש ראין במקום יע"ששבתוס'
 ומדברי חובה דמקרא הרי הנ"ל מטעםאסור
 נשואות דעיניהם טה מכח בשבת ובטלוהוקבלה
 מצוה בכך דאין בזה ומכ"ש מגלהלמקרא
 ענים של דעיניהם יעשותה דאיןבמאשין
 ב"י כמה וגם מסח על להשתכר לזהנשואות
 ניתנים אין ההדיוטים ומכ"ש והבינוניםבתים
 מדברי ושרשו בישראל הנהוג חטיןמעות

 דעכ"פ במה בזה מקיימין הם ולכךהראשונים
 אפ כן לא במצות בעזרם להשתכר להםנותנים
 ופעפע צדקה מצות כמבטלים הוי יבטלו זהגם

 מעולם תורה ישראל מנהג כל גם לפסח.חטין
 נעשו ועתה מרובעים ולא עגולים מצותהוי

 הפירורים מכח א"א עגולים כי מרובעיםהמצות
 יא וזה מרובעים שהמה רק רתם כתבכאשר
 כתבתי )ובמכתבי ישראי ממנהג לשנותיעשה
 ל* נודע ות"ל משולשים הם למה נכוןטעם
 נשמט( שכאן רק האמת  כמעט שכוונתיאח"כ
 ימין נזוז לא ומהם אבותינו בעקבות נלךוכך

 אל אותנו יהשיב עלינו יגן וזכותטושמאג
 כנפשם בימינו, במהרה בזכותם אבותינוארץ

 : וכו' ידידםוגמש
 קבלתי מכתבם ידידות יהנ"ל. עתי ל'נ.שי'

 להשיבה פניתי ותיכף 11,רגע
 נכשלו אנשים איזה אשר מאד לי וצר מפורש ש"ס הוי זה הנה כי שליש" בהזעוקי

 בפסח 16!
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 גדשה בעברה הבאה מצוה עושין להיותבפסח
 שאין מי רק עשו ולא מזה נשמרווביבוב
 המתיר דברי וראו הביטו בלבו. אלהיטיראת
 להדפיס עוד כוון ואיך הבלים הבל דבריואיך
 בימינו עיתה שכך לנו אוי הרבים להכשילכדי
 שקולא דרכו ידענו וכבר כאלו מוריםלהיות
 יודע כי להיתר הכל מכוון והוא 1%'קולא
 הגאון לבדו הוא רק לו המיקל כל הזהבדור
 כן יחד מהבל המה שדבריו מה מביטואינו
 רוח לגסות וסימנך גבהות להראות רקכוונתו
 מראות עיניו טח איך וראו הביטו דתורה.עניות
 דשם רואה כל עין וסימא הח"ה דברישהביא
 וישנות רבים ימים בו נהגו שכבר בדברכיירי
 ללעז לחוש יש בזה היתר נהגו שכגרבמקום

 להחמיר רק שרי מדינא אם בזה וגטהראשונים
 בגיטין וכמבואר הלעז מפני לשנות רשאיאין
 מקדם נהגו שלא בדבר אבל זה כעין ה'(.דף
 לא הללו במקזמזת וגם נתחדש עכשיורק
 בכונה הללו מקומות מחויבים אסו בנהנהגו
 ומה אחרים מקומות על לעז להוציא שלאכדי
 בזה רצונם אין ערעור בלי י"9 הרי הוילעז
 דאייהרא חלב אוכלין דיש בש-ס והרי בזהרק
 מקומות יש פ"כ סי' וביו-ד אוכלים שאינםויש

 שאוסרין מקומות ויש במסורת עוףשאוכלין
 שבת ובמס' המתירין מקומות ללעז הוששיןואין
 שאין ויש וכף שרגא שמטלטלין מקומותיש

 בשר אוכלין ה" דריוה-ג ובאתראמטלטלין
 כן לעשות כולנו מחויבין גה" וא"כ בחלבעוף
 משועבד אחד מקום אין ובפרס לעז להוציאשלא
 גם ומה כמותם ולעשות אחר מקום ללעזלחוש
 וראו הביטו לכך אסור דמדינא דראינומה
 הרבנים מכבוד מבקש אני לכך שיו פטומידברי

 ותשובת תשובתי להדפיס הגביריםהמופלגים
 מסאנץ הגאון והרב זאב מרדכי מיההגאונים
 מה כי הוצאות ייתן מוכן ואני יחשב רבהולמצוה
 מן הגליל כי להציל יחשב רבה ולמצוהשיעיה
 אם להודיעני ונא מאיסורא ולאפרושיהאיסור
 לפרסם זה מכתב גם וידפיסו דעתי ותנוח כןיעשו
 : נצח ידידם הבורא, רוח יערה ועלינוטעותו
 : "נ"י בנדון יו"ר.שי'

 נפתלי מו"ס הנביר החריף הגדיישהרב
 : לבוב מק, בשרנשטייןהירץ

 נם היראה אש מיוגבת "נכתב מכתביימרת
21שניפז-

 אמש ושניתי קריתי היקרה( דעתו ~פיבחכמה
 אלי הביאו נ"י הגדול הרב מחותנו כיבלייה
 צהרים אחר עד עדינו הגיע לא כיבלילה
 בסוף אתחיל ידבר אתחיי טרם והנהאתמול.
 מכתבו. יהדפיס שלא בקשני אשר כבודודברי
 דימה כבודו כי בי שאין במה חשדני ידידיהנה

 עלתה ולא דברתי לא ובאמת עודשאדפס
 : לביעל

 קדשו דברי שורש על בעזה"י נפנהדומעתה
 חלש אני כי להתמהמה בידי איןכי

 בידי אין לכך בא וזה יוצא זה ומוטרדכח
 בקו אלקים איש עד ארוצה אמרתילהתעכב
 כבודו דברי ראיתי הנה מה, יהיקולמוסי
 אעשה מה אבל כמותו סתור הלב מןיוצאים
 כמו טהור לג לי אין כי ללב נכנסיןשאין
 משמיא רעוא יהא אבן לב יצו ואנייצו

 ויקוים בשר לב לי ויתן האבן לב ממגישיטוי
 אלקים לי ברא סתור יב המשורר מאמרבי

 האבן לב שלבי וכעת בקרבי חדש נכוןורוח
 טעמים. מכמה כבודו של תקנתו כל לי נוחאין

 בזה"ז חדשות לעשות נ"י אין כי הואהראשון
 גורע המוסיף כל הזה ובדור בעולם אופןבשום
 טעם שום בידינו הי' שלא ואף דרא אכשרולא

 חדשות לחדש אין כי למנעו ראוי הילמנעו
 הביא איך ככתו על אס ותפה הללובימים
 ענין ומה למאשרן האייזינבאהן מןראי'

 אדם יכול הרשות בדבר סיני הר אצלשמיטה
 הראשונים מנהג רק לנו אין מצוהבדבר אבי לו שייטב מלבוש איזה כרצונולעשות
 של סלית אדם לו היעשה הקדושיםואבותינו
 ומה עגים מימות שאינו אחרת בתמונהמצוה
 אשר אביונים ורודף דלים עושק להיותגם

 לזה נשואות עיניהם אבותיה ומימותמימיהם
 דלת ננעול ולמה לפסח ספוקם די להםלהיות
 חטא. בגו יהי' וח"ו ה' אל יצעקו פןבפניהם
 ישראל חכמי כל יתאספו אם אף נוסףועוד
 כלל חימוץ חשש בו יהי' שלא המאשיןויעשו
 אם ועיר עיר בכל כן שיעשו לנו ערב מיאך

 יעשו אם בידו אחד כל תורת ניתןאנחנו
 רק אם בידם ימחה מי אחר בא81ןהמאשין
 כרצונו כ"ח יעשה המאשין שהותר קוליהי'
 כל שיאמרו בפסחים למשתחל נעשה מהוגם

 ועיין מותרין גיתוס וסרוקי אסוריןהסרוקין
במרא
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 והרב בקצרה רפתי ואני תס"א ס"במיצא
 המודעא בקונטרס כס"ט יוסר ביארו קויודו"צ
 באיזה שיהי' אמת יה" אם אף ועודשינו
 המנלגלים האנשים מן עדיף *ה" המאשיןצדדים
 האאר גרוע. ודאו אורנים בקצת אךהמצות
 סורה אני שנה מחמשים ייהר זה הנההוא

 ישף שלח שנת ואון עיי ה' בחמלת.הוראה
 בהמצות ושבורים שלימש חטים כמהנמצאים
 רק שלימה שהעיסה בשעה נרגשואיש

 בשעת אחזה מוצאים אחת כל אז'כשמגלגלין
 ואדרבח חחטה ירגיש מי ובמאשיןהגלגול
 יהי' שלא עד ההטה ידלוק בדחקוהמאשין
 גם ולכך אוסר יהב ברוטב ואאיש ובתנורניכר
 אינו הניקור הנוד בזה ירגישו לא הניקורע"י
 לא החיטה שבמקום להיות התכן שקוםבכל
 מגלגלין אם הוא והשנקן היטב. וירגישומקום בכי הוי אדם ביד הגלג% אבי מנקריה"

 לנקוב נותנין מצות וי ב' בגמר אזהמצות
 מגלגלים עדיין .והשאר להתנור וליתםאותם
 מתח ואין ע' ב' כן 8הר תופין בחשורוכתהם
 מגלגל המאשק כן לא עסק בלי מצהשום
 מנהגם לנקוב וג' ב' יטלו ואס ביחדהרבה
 וידוע כלל. עסק בלי אונחים אחרות יהיולתנור
 1pep לח אם רק הף מיל ששיעור בש"עמשש
 בלי מונה אם בו שעסקו לאחר אבל כללבו
 גלגול בדרך .aw אמת והן מחמיו מידעסק
 שיניחו ומניחין עה סשגיחין אין אנשיםכמה

 יראת לו קרש מי עכ-פ אך עסק בליהמצות
 כמה חי אם ו~ה מזה עצמו שומר זהשמים
 הירא יעשה מה המאשין יהי' אם אבלעוזרים
 לנדו לו יכצא לא יהחמיר ירצה אם אףשם

 קח" %א עשיר שאיי מי יעשה ומהעתרים
 : וחמשה ארבעה לשיםבידו

 נעשה המאשין דוחק ע"ילדעתיוזגרדפ
 גדול דוחק ע"י הצימה ומהמםחימום

 ומאשכנז וכלי כלל הדבר טוב לא לדעתילזה
 אטה יודע מי טעמים וכמה מכמה רא"אין

 ישראל רששי היו העתרים וגם שם ה"שזרים
 בפולין כן לא תקנה להם לעשות כדאיואין

 לפסוק ראוי אין וכשרים ענייםדהעוזרים
 השומע כבראשונה יה" ידעתי לכך בזהלהיותם
 פעטיים במשנה אחדל וכבר יחדל והחדיישמע
 לרשע הלעיטינו וגם לרמאין אחראין 4נואין

 בין בפרט נעשה בחנ"ה פרצות וכמההמות
 סשה ודת יהודיה ודת בלבושיהוןהנשים

 יוני-
 : מהם כאחד זהצף

 איו יי יבבי עם אשי דברתי כה עידהכה
 ועתה עיקר, כי בחדשות פחהדעתי

 הבקי % כבודו שתמי מה לד"ת mpנבוא
 הרי הוא שאסר טה שהתיר הפבי"ט עלנותמה
 מבצו שנעלץ כבודו ותמה וכי שאסרחכם
 רמש מה הרמ"א והביאו מהרי"ק תשובתדברי
 דבר על אבל להתיר א"י דבר אותודדוקא
 11לין שכשב"א שנם והבית להתיר יכולאחר
 שיתף בידי רוכל אבקת אין והנה כן. כושח"ד

 הש"ס מן באמת 4ך טה להשיב חככנישתיותיו
 והם מתיר הוא בשלטט שם דיריךדברכהן
 מתירין וסט אוסר הוא אלח לחומראאוסרין
 הם ם דלמא צריך ומהו שאסר חכםוהתניא
 rp ל8 בו כיוצא אחר דבר עימתירין

 קופא זה ולדעתי סילוק ראין ובש-כשאסר שצט~
 יא למה והנה ושכשב"א. המהריסק עלגדמה
 המהרשול בשם שם בשנך ביו"ד כבודועין
 אין דשא על אף וסייג גדר מכח שהואדמה
 וסיינ גדר מכה הה דירן ונדון להתיררשאי
 בהוראה הוי שמתיר המהרי"ק דאף נ"לוהנה
 מה אבל מקרה דרך לו שאירע ומהליחיד
  לעשות אוסר שתה תמיד הרבים להנהגתדהוי
 דבר כלאותו דהוי להתיר לחברו אסורכן
 נראה נם מתיר, וגה כן לנהוג אוסר רזהכית
 האוסר הכם בפני שלא רק התירו לאדהם
 אחר לדבר אף להתיר אסור החכם גפניאבל
 והן לבוז עליהם דהכרק בפניו שהיונראה בברכתי דהמם קושתתי קצת יתיישבובזה
 דין כלל שייך לא דבזה"ז מביא שבבלואמת
 ברברס אבל והורה ביחיד זה אך שאסרחכם

 להתיר. אין בזב"ז גם ודחי כן שהורוחכמים
 לומר אק הנה המהריסק על קושייתוובנדון
 דוחק דזה מלבד כי ר"מ כמ"ש משנידעדיפא

 "ה מכח מהדש הש"ס דהרי קשה יזה הנץאך
 אבתרף לגרורי שלא כדי דהוי דאיכא חדשדין
 זה גם דלסא כן ומנ"ל האסור להתירמוהר
 וצ"ע אחר מעשה על התירו התם רקאסור
 כבודו הצם להאריך פנאי אין יותר והנהבזה.

 לכבורה כראוי לו מארק. איני אשרהסליחה
 : כם התלש הטרוד ידידודברי

6י'
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 : "4ץ כנדק לצה.סי

 ""ד מרב תשוב" 'ידי "ניע הינים א"רהנה
 כל שהוא רק p~aan לאסור ג"כודעתו

 וה %פענ"ד ממש. מעשיו בעינן רק האדםיח מהני לא לשמה כונה ב" דבעיגן דמהיסודו
 כסגלגל הוי גמי דהמאשין מלבד הנה גיומה
 יי ומה בעץ מנלגל'ם נמי העתרים והרינדדו
 מצות כמה כפלנל או אחת מצה בעץ סרגל08
 יהא ולוא בירט הטצות סגלגל הוא סוףקוף
 שזג לדינא סגה pm כגלגלים. בכמהזהוי
 מכוין ונדול אשץ שכתבו כנט מבואר זהדהרי
 תחר מטעם שהני ל8 ובנכרי מהניישה

 מהמל הי' בלא"ה הא קעביד דנפשףדימעתי
 כלל שליחות 4ר אינו וזכרי בהש"ווחרי

 הגדול מחשבת רק ומהני כלום אינוומעשיהן
 דבכחו מכח נרחמם מעשיהם והרי ע"גהעומד

 אם וכן חייב חץ בו שזרק עאי אדם הרנ08
 ורבנן סוסכוס פליצי כחו כה וגם בכחוונזק
 ח1 אדם ובהרג לשלם חייב ודאה בכחו4בל
 ומוכח בודאי פטור זבש"ו לכרי ?"ימדק

 לשמה ולכתה סכתו נרע ונכרי הששודשלי8א
 תן עביי ינפש* יידעתי בנכרי זראשפצי

a~a'2. במנ"א קףי"ש רוש סי 

 בסכין לה משכחת בטוקדשין נפוששם דקאמי ד"ייץ ק מפ רran~ "8 מת411גה
 בש"ס כמ"ש ושחט חץ יזרק קחמר 1ל8שרוך
 הוכחה איט זה גם הנה וכו' נירא זרקדרבא
 בכל הף אם דבכחו מכהו 2רע הץ זריעהמהנח
 nru יה לעשותו %א גו יהווה בידורגע

 בידו יאין כיון תו בזרק רק ממששעשיו
 רק מכחו נרע זה מעשה בנמר עודשהתדרו

 בעינן דלא דוכא הייט משהיטה דגשני6ה
 מידו סכין מהזיל נרע לא יעכיר סהמלשט
 כיק לשחיפה כוון דלא חף דמהני בהכשאט
 הףד בש"ס כק"ש מידו הגש הקילהדען"פ
 אבל בה ורהט הו בזרק הה ה"נ כן ג'ית'
 דבגמר כיון מהני לא לשט דבעינןהירא
 לעשקן שלא לעכבו בידו אין nnwwמדבר
 הריגת לענין לחוסרא אזלינן 1שתייהו141חף
 יתחפת כיון התחלה בתר אזיינן ~pa טאדם

 היכא בשחיטה אבי חייב כנדו הויאדניקם
 דבסוף וכיון בסוף בהר אזלינן ישטוייריק
 ל8 לכך בו לחזור בידו הף יא חפעשההשיקר

 ניון עע"ג השראל f~na אבל כנטתנחשב
 הה יעשה שלא לסיעו בידו מעשהדבנמר

 מנמש בכהן ושכיש ומהני ממש במישהכמטי
 ruu הה עושה אם המעשה לעכב דבירוהיכף

 וזשב. שפמו יבריק במה אף ומהנימעלייתא
 דעכ"5 חית ארוכה בסכין דודאי שצג כוהמם
 הה ב"ה סץפ ד"א עיי דהוי הזי בבשרנוע
 ע" וניעה בק לחלק ידע דלת יכרסעיעבשי
 יגע ~wo שכתחלה אסור %כך בידו למונעד"8
 לשחוט הוושעם כל דרך לזה ובקרםבבשר
 ינש שמא לתוש יש לכך היכר לו ואיןבסכין

"eaaדאין כית בוה ושחש פכין בזרק 8לל 
 במח היכר לו יש אקל כן שוחטים כלדרך
 לא בודאי יכך השוחקים כדרך שוחטדייט
 כיל גורע שאינו זריקה עשי אבל השב(ינץ
 יגע דאין כין שיגע לשאף אתי לאודאי
 לכתחלה אם" מנתר דלוח קשה שכך בבשרכלל
 דבפוקדשין יתרץ בא והש"ס כיוןלכך

 ארוך בסכין דמייני לתרץ מוכרה לאלכתחלה
 שכתב רק כן דיל בזה הרניש הרב גםובזה
 סננן בין ינע שסט בחוש לחלק סבראדאין
 הוא נדתה פברק ולפענ"ד לזריקהדרוך

 : כןלחלק
 ל5י כי אם היכל בדרך ליישב כאלהןדי

 אמנע לא ס"ס לזה נצרך לאהאמת
 בפ"ב הג"י כמ"ש דומה יה" זה יהנהמלכתבו
 ושקף כאלו דהוי חציו משום אשו גבידמ"ק
 בשלסא ה"נ כן אח"כ נשרף דבאמת אף אזכויו
 הוי בידיו מעשה רעושה כיון ארוךבסכין
 חץ בורק אבל שם שמונח במקופו שחטוכאלו
 כיק מ-ם הוא וחטו כאלו דהוי נהי בוהושחט
 בתר דגלך רק כלום עשה לא המעשהדבגמר
 שם עשאו כאלו הוי ות"כ מפנו דהויהתחלה
 כאלו והף בחוץ הוא הוי והרי שזרקבמקומו
 לכך חציו משום באשו התם טסו בחוץשחטו
 אבל מאד נכונה עצה וזה במוקדשין מהנילא
 ישתקע זה כחו מהני לא דבלשמה לזמרלא

 : יוהר עיינתי לא דבריו וביהר יחמרולא
 והראשת הרב דברי יהחזיק רמיתי שגלדצה

 אדם ע"י נעשה דהסאשין אףנאמר
 דאף נ"ל דהנה אדם העשה נחשב דלאנראה
 רק נחשב לא נגלגל העיסה הבגלגלהאדם
 בת"ג דפלימ ממט ורא" מ8ש כעשיו ולאכחו

סשה4צ



 שלמה לף או"ח על לשו"ת נשממתולאלף80
 לא או לקיתה שמה ד"א עא יקיחה חיד36ח
 שסח לא אחת לקיחה למ"ר מבריא לאואץכ
 ד"א ע"י אדם פעשה נחשב דלא דסוכחלקירה
 בכחו דדי רק היינו לקיחה דשמת רמ"ד8ף

 טעשה עכ"פ אבי לקיחה הוי נמי סםדעת
 האדם אדם תינח לפ"ז 81"מ הה יא ממששדם

 אם אב5 כה הד רק חף גידיו העיסהמצלני
 הגלגלים מסבבין ויו"כ p~mn רק מנלגםהוא

 כהו כבר רק הף בידיו הגיניים ואיןטמילא
 כח אם לנ"א שם טבעיא בבאק בפ"בוהרי
 כחו דכה ומוכח לא או לסופכוס ככתו ההכהו
 לסומכוס רק יי' דמבעיא ומה ככחו הףלא
 רק הוי צרורות דכל דלרבנן היינו לרגנן%א
 קרן הרי כחו ככח דהוי בכך סח נזח נזקאיי
 כח ה"ה ה-נ וחייב הבעלים מדעה שלאדחף
 חייב סגהמתו אפי' היזק נרם דהף י"לבהו
 י"ל בזה משלם דנ"ש דס*ל לסומכוס אבלח"נ
 נחשב יהיות דה"ה נראה וח"כ גרע כחוד"ח
 רק והוי מעשיו נחשב לא כחו כה אדםמעשה
 וגדול מחש"ו שהקשינו ומה טפילת.בנעשה
 בני ראינן נהי דבחשאו דאאוש נמי נראהעעאג

 לו יש דקטן דחולין בק"ק אטרינן משםשליחות
n~vaנטי חו"ש דה"ה ונראה מהשבה יו וחץ 
 היית בחשש כן ההם קאמר דלא ומה כןהף

 מתוך נכרת מחשבתו מהני אם לי' פבעיאדהתה
 כחרש %א כקטן רק הוי לא ודאי זהטעשיו
 כחרש נסי 11WV י"ל לבדו מעשה אבלושוטה
 מהשבת מהני לו אין דמחשבה נהי %כךושוטה
 ונחשב החשיו מעשה עם להצטרף לשמואנדף
 רוח גו שאין בדבר אגל ישפי אדםיעשה
 יא נמי P~pn בזה כלל ארם ואינותחם
 לשמו ע"נ העומד כוונת בהני יא nvPnאי

 לא ובודאי כיל מעשה בלי במחשבה רקדהוי
 כמה געוה"י בחבורנו לפפ*ש ובפרטטהגי.
 דאף ל"ז סי' אהע"ז ברמ"א דמובחפעמים
 עומד האג אם מ"מ שליחא לה ראיןנקטנה
 1wmns גמי ה"ה י"ל א"כ יד מטעם מהםאצלה
 אצלם עומד אם ס"ס שליחות יהם דאיןאף
 ומכוץ ע"ג בעומד מהני ויכך יד מטעםסהר
 מהני נמי וגנכרי הוא עשה כאלו וחףלשטו
 קעביד דאשי' דאדעת" המעם למי ידמטעם
 שייך דלא כלל חשם רוח בו שאין נדבראשל
 ראי' חין סרפץא מיהו עעץג מהני ל8 *ד18

 חז אצלה תומד אמ' בעינן סרתי דדותךדאל
 הקטנת דבלא"ה כיון כידו הקסנהנחשבת
 בעומד אף מהני יא באחר אבל האבברשות
 סטעם נכון הדין סיהו כיד. דהוי יומראצלו

 מחשש במודעא מ"ש דברינו נתקנו ותילהמאמין
 דהמאשין דסגרתי כשגתי הומי לפי ואניישטו

 שנתחדשו כששינין כסה כדרך בעצמוטתנלנל
 אותו המסבב אדם ע"י שהוא לי נודעואחיד
 דברים יתחזקו הנ"ל יפי אך זה טעם נדחהוה"

 הנכוניפ הטעמים שאר מלבד שםהנאסרים
 : בעזה"י בתשובה לצילכמ"ש

 : הנ"י כבנדת לץ*ם"
 8 ינת דק' מףז זאב פנתם מתהלעורב
 נותן והנני השבר שבוע קבלתי מנתבוין14דידת

 מדברי הודיעני אשר לו חן ת"חלו
 אגד"ק קרא יוסף חיים מניה הרב )הואהנרגן

 רבינו לרגלי והשתמח אח"כ חזר אשרפארדאן
 חלומותיו על יומא כולהו מפומא חוכא פסיקיא היום וכל  הפעתיק( מעליו, הנגיפה להסיר1"ל
 למשיב היו והמה יחד מהבל המה כי דבריוועל
 מאש הצחות ע"ד מכבר פירושי נזכרתי כינפשי

 יריע לא כי בי הפצת כי ידעתי בזאתהמשורר
 היו דוד שונאי היא יפלא ולכאורה עייאויבי
 מ"ש לב בשים נראה אך כן אמר ואיךרבים
 אויבי ידברו חטר ולא עלי אויבי יריש לאכי
 האדם טפלת להכיר חנה כי הכונה אךעלי
 האוהבים כי שונאיו מן רק אוהביו מןאים
 משונאיו אך השורה מקלקלת אהגה שההףיתכן
 יבואו אם כי לא אם אתם האטת מכיריה"

 מעללים רע באמת שהוא אדם איזה עללשאול
 הרי השאל ע"ז גדול בקוי הטשיב ישיבאז
 שהוא האדם עי ישאל אם אבל וכך כךהוא

 רש ידבר שהשונא אף אז במעשיו תמיםבאמת
 ויקטין רפה בשפה ישיב רק יוכל לאיצעוק
 אפשר ומדבוש השונא קול מן וינהמעשיו
 דדבור ידוע והנה שקר, או אמת אםיהכיר
 שונאים לו המ דוד ולכך יצריח אף יריעכמ"ש קוי הרמת הף יריע אבל ביחש אףיתכן
 בשפה רק לצעוק יכולים היו לא בקול פ"םאך
 לא כי בי חפצת כי ידעתי בזאת וז"שרפה
 המדרש ודכ נמוך, בקול רק עלי אויבייריע
 א"ר השואמת צאת לעת בפסוק שרה חתבפ'
 קל ושמע אשה יישא הויך שאדם בשעההונא

כלגתן



 21 'א טלמה לף או"ח על לשרת השפטתהאלף

 לעת אמרין אינון מה 5שץת החח טננהיםציבתן
 כיון יהכונה ש"י השואבות צאת לעתערב

 במדרש כמ"ש הדרך קפיצת לו הי'דאייעזר
 צאת עת ערב עת עד לבא נתאחרימה

 שאליעזר הקב"ה דיצה הכונה אךהשואבות,
 מאלו רק יבין לא וזה מהו רבקה טהותישמע
 אדם בכל דופי וייתן נרגן לשון לךברשדרכם
 צאת עת הנה ולכך לאשורו יבין ומוולטמזה

 לסו כסל דרכם זה הנה מים ,לסיאובהשואבות
 משעה שאחז"ל וכעין אדם כל בגנותידבר
 נמי כן בלבנה המוזרות נשים בה ויתנושישאו
 לישא הולך אם המדרש וז"ש השפחותדרך
 השומע היינו המנכחים כלבים קול ישמעאשה

 מצית הוא ומנבחין לכלבים הדומיםהאנשים
 נמוך בקול או גדול בקול אם אמרין אינוןמה

 : השואבות צאת לעת ערב לעת באולכך

 ידעתי בזאת דעלמא מרא אומר אני בזדהרנה
 עלי אויבי יריע לא כי בי חפצתכי

 על הרבה להשיב האל בחמלת בידי ה"והנה
 אל הכתוב מאמר אקיים אמרתי אךדבריהם
 לק' מ"ש אזכור וזכור כאולתו כסילתען

 לח"ח בעיניו הדומה אחד ת"ח עלזיטאמיר

 אל כתיב משאחז"ך לפרש הלציי דרךאמרתי
 כאן כאתתו כסיל ענה וכתיב כאולתו כסילתען
 מפורשים העולם והנה דעלמא במילי כאןבד"ת

 ידמה כן לא ולבבי דעלמא במילי הה תעןדאי
 מה דעלמא מילי הנהגת ישסיענו לאדהכתוב
 נראה לכך ומוסר תורה לדברי טגעשאינו
 חייוק אך בד"ת עיירי דשניהם להיפוךהכונה
 רק הוי הכסיל אם הכסיל עי קאיהש"ס
 ענה או כסיל אינו בד-ת אכל דעלמאבמילי
 על יודה בד"ת כסיל דאיט כיון כאויתוכסיל
 תען אי אז בד"ת גם כסיל הוי אם אבלהאמת
 הנעימים דבריך תשחית למה כי כאילתוכסיל

 ישמע ולא לך שדה לא שהוא אחרויכוחים
 כי עכשיו מקיים אני וכן אז כתבתי כןדבריך
 בד"ת כסיייס הס הרי שזד אשיב אס בצעמה
 לא כי למילין וקנצי יפי מחסום אשיםיגה

 ה' יראי לפני רק מדבר אני ההם האנשיםאי
 על ית' לו הודאה יתנו והם האמת יבינוהם
 דרכי ישרים כי הכתוב מאמר בגו ויקויםכך
 וכל בס יכשלו ופושעים בם ילכו *דיקיםה'
 לי יוסיפו עוד סרה לדבר יוסיפו שהכסיליםמח

 ס"ט ק' הטשורר מאמר ואזכיר יהירה.שמחה
 ואני שכר שותי ונגינות שער יושבי ביישיחו
 הוא המאמר והמשך רצון עת ה' לךתפלתי
 מעשיו בצדקת האדם זוכה למעמיס הנהכי

 לו:מ להכעיס שונאיו שנאת מכח רקולפעמים
 לא אשר סרה בו המדובר על ית' הואמרחם
 יושבי בז שישיחו ביקש שהוא דוד וז"שכדת
 תפלתי לקבל רצון עת הוי אז רצון עת ה'יך תפלתי ואני אז ואדרבא שכר שותי ונגינותשער
 המקתן אמר וכן לה"ר מדברי שזאתמכח

 אמרו שן ויחרקו שרקו וכו' עליך ספקובאיבה
 והנה ראינו מצאנו שקוינוהו היום זה אךבלעגו
 ודברי יאיבה לפי הבנה לז אין אךתיבת
 הוי הנ"ל ~פי ידועים תורה בלקוטיהאר"י
 שמחים האויבים דכי אומרים דישראל כךהכוג:
 קובלין שאנחנו תאמר לא אך ישראל רעתעל

 שקהטהו היום זה אדרבא רק כך עלומצטערין
 ירחם עי"כ כי ראינו מצאנו זה ישמחושהמה

 במלתי אנכי כן להם. להכעיס ביותר עיינוה'
 לאל תפלה ואני שלהם סרה דברי על אנישמח

 רוח יערה ועלינו לפניך רעתם כי תבאחיי
 האמת ותראה לצדקה המורה לנו וישיחהבורא

 : המעתירכנפש
 במאמר עוד לבנו לחזק ראיתי עיר1,ץניץ

 ועם שאול בת למיכל דהע"האדוננו
 לפי והנה אכבדה עמם אמרת אשרהאמהות
 באמהות שיהי' יתכן איך הבנה לו איןפשוסו
 רזה הבינה לא שמיכל ממיכל ייתר ויראהשכל
 הכגגה אך כן יבינו והאמהות נכון דברהוי

 הפכו מן ניכר דבר רכל ידוע דהנהלהיבוך
 אדם יבתון אם ה"נ כן החישך מן האורכיתרון
 הרשעים מן יבחון רע אם טוב אם דרךאיזה
 הוא ודאי הרשעים בעיני טוב זה דרךאם
 בעיני רע הדרך הוי ואם השם בעיני רעדרך

 רשעים דרך כן כי טוב הוא ודאיהרשעים
 ה"נ ולכך רע ולטוב טוב לרע אומריםלהיות
 כעיני נתכנה המע"ה שדוד אסרה היכלהנה

 ודאי זה והנה הארון לפני בריקודוהאמהות
 ת דעבדים הסוסקיט כמ"ש מיכל אמרהאמת
 ואות השפחות נסי וכן רעות המדות כללהם
 אך כדבריך אמת כי אמר דוד אך מיכלאמרה
 :בודו יומשך יהב בזיון שיהי' מתה כיאדרבא

 ראם שמט וכבוד טוב דהוא סופח הזהכי
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 רעה בזה הה לא שמיםכבזד בזה הףלא

 טוב ודאי בעיניהם רע הוי ואם האמהותבעיני
 אכבדה עטם אמרת אשר אמהות ועם שכךהות
 והנה טוב. הוא ודאי בעיניהם רע דהויגסה
 דחזינן ממח בעזה"י במעשינו אנחנוק

 על בעיניהם ורע הרשעים געיני טוידהמאשין
 טוב ולרע רע יטוס לגמר דרכם והריביטולו
 בצהרים כשמש שבעתים מזוקק בעליל נגלהמזה

 יראת גו שיש ולמי ה' בעיני רעדהמאשין
 איהים בעיני והישר הטוב הוא וביטולושמים

 : השלםואדם
 גאטטלישב ישראל ה סו יהרכן ל"גמיי

 ו גלבוב כעת באלחוטןאב"ד
 אשר הפסח חנ קידם וז"ל שאיתי ע"דהנה

 לחשר אולט בעירנו הזאת השאלהאירע

 ושוב ברצוא מספיק ה" ולא קצר הזמן אזה"
 מרן לפגי הדברים להציע יכולתו לא ע"ככי
 ונהייתי בי נגעה ומ יד העכר נהג הנהרנ"י

 באתי כי כעת אמנם ר"ל עיני נכאבונחלתי
 הדבר אשר ואחר ברופאים לדרוש הלוםעד
 כזאת יקבע חשר זה הוא וסי לדורותנוגע
 הר"ג אחר ישראל גיח כל  אשר אחריכלעדו
 פן יראתי ופאוד פסיהו יבקשו ותורהיטש
 הנני ע"כ עון ח"ו ומצאנו למלך הדבריבקע
 ונפשי חדר"ג לפני לערוך הדבריםבאלה
 דברי ישרו לא ואם דבר להשיבניבשאיתי

 : הדרוש נפשי טשיבעיניו
 קמחא שכרו דפה האנשים הן השאלה דברדזךץ

 ונתנו דפה ישרת עדת קהל מאתדפסחא
 מקודם כסף ריינש מאות שלש סךיהקהל
 למען יטהינה קארץ משת ב' הטין קהוואח"כ
 להם העמיד מהמתרים ואחד לבעה"ביסברו
 או י"ר בחם הי' אשר טובים חטין קארץמאה
 שצמחו חטים שמתה נגד ששים פעמיםל"ד

 טובים קארץ שלשים רק להם העמיד יאוהשני
 באומרו להם העמיד לא והמותרמהראשונים

 הדרגים יקלקול להעמיד האפשרות גלתיכי
 היי לא אשר חטים אחד סוחר הח"י פהונמצא
 פעמים שבע רק שבהם המצומחין נגדששים
 פי את ושאלו המצומחים שמונה נגדששים
 ושלשים הסאה הראשונים החטין את לערב08
 הלז דרך על לערב שמותר להם והוריתיק'

 ופאלו רבעים שלשה הסובי0 מחטיםשיקחו

 מוהר יעשו כה ואם רבעים שני טוביםשאינם
 : שאלתו עכ"ללפסח

 פייגתת ירש י"" כבי "נהתכתיבה
 והנה בזה והאחרוניםהראשיים

 והח"י והמנ"א הרשב"א נגד הורה סב יאודאי
 דהטי"ז רו"מ יראה הנה וטתיר חולק דהטו"זואף
 דייק תרכ"ו ס" סוכה ובהלי סק"ה תט"1בסי

 עליו יהוסיף מתיר בלח בלח דדוקאבלשונו
 ביט דדוקא נראה והטעם ביבש ביבש יאאבל
 על כמוסיף הוי בזה האיסור ניכר דאינובלח

 דניכר ביבש ביבש אבל מתיר זההתערובות
 גוף כטבטל רק כמוסיף נחשב לא א"כהאיסור
 ס" דבסוף אף ולכך בתערובות לאהאיסור
 נמי דוקא דמיירי נראה ביבש אף מתירתקז
 שמז ניכר שאינו בענין דהוי בלח לחכעין
 ניכרין שצמחו ובחטין מודה החמץ בניכראבל
 הף לא וא"י בתשובה שכשב"א וכפ"שהם

 בראייתו י-ם דדברי אמת והן עליו.כלהוסיף
 גוף לבטל מותר שם בסוכה דהרי צ"עמסוכה
 דבריו לפי ומ"כ בתערובות דאינו אףהסכך
 גתערובות שאינו אף יבטלו חמץ גם מותריה"
 יש ואם בתערובות רק מתיר איי בחמץולמה
 שוב א"כ לדיד" גם לחמץ סוכה ביןחילוק
 ה4 כאלו ונחשב ניכר ואינו משיב הואכבר והצי הצל משום האיסור עיקר הוידבטוכה דברי ליישב ואפשר כלל רא" ראייתואין

 והפוסקים הש"ס לשון יתיישב ובהכיבתערובות
 האילן תחת הסוכה עשה כבר אם תקאדמשמע
 אין האילן תחת לכתפיה יעשות אבלמותר
 לכתחלה לעשות דמותר יותר קמ"ל מדלאנכון
 בדיעבד רק סותר דאינו ובע"כ האילןתחת
 משסע שישפיל צריך דישון כתב הס"זוהרי
 דודאי לפמ"ש אך כן לעשות יכול לכתמיהאף
 הצל הוי א-כ האילן תחת הסוכה עשה כבראם
 למטה הענפים להשפיל מותר לכך מעורבכבר
 לעשות אבל בתערובות ה" כבר כאלודהוי

 בתערובות אים עדיין הדי כן הסוכהיכתחלה
 ראי' יה" ומזה לכתחלה כן לעשות אסורלכך

 דאלו היתר זמן דהוי מכח דמותר הטו"ולדברי
 מותר יהי' ללה"ג דממות מכח טעםלתנורנים
 לא ולמה האילן תחת סוכה יעשותלכתחיה
 אזיל בט"ש והנה הט"ו. כדעת בע"כ כןקמ"ל
 להוסיף אוסר ימה הרשב*א עי ט"מ תמיהתלי

עליהם
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 גשם הביא ס"ט סי' ביו"ד ההר"ח הריעליהם
 להוסיף שנתערב דרבנן באיסור שמתירהרשב"א
 דרבנן איסור רק דהוי כאן וא"כ לבטלועליו
 להוסיף אוסר למה מב"מ ברוב בטל התורהדמן

 זו בקושיא לקמחי' חש לא רו"מ והנהעליהם.
 הרשב"א כמ"ש הם דניכרים כיון שאני דכאןהדא
 הי' לא כאלו בעינא מבטל כאלו נחשבא"כ

 ושוב להשהותן. אוסר מה"ט שהריבתערובות
 כתב ס"ה ס"ק בא"א תמ"ז ס" בפמ"גראיתי
 כן להרגיש יו הי' הסמ"ג לולי גם עיי"שכן

 להשהותן הרשב"א אוסר מה"ט דהריבעצמו
 להשהותן מותר ה" סה"ת ברוב בטלים היוואם
 גם הם דניכרים הרשב"א אומר מפורשוהרי
 דגוף דבר בין רו"מ הרגיש לא איך זהזולת

 האיסור גוף אם ובין דדבריהםהאיסור
 הרי דרבנן שהוא לו בא אחר ומצרדאורייתא
 להקל מד"ר לענין מפורש חילוק יש ביהכייצא
 נחשב לא דרבנן שהוא לו בא אחר מצדדאס
 היכא רק מתיר אינו הרשב"א ה"נ א"כסד"ר
 האיסור גוף אם לא דדבריהם האיסור גוףדהוי
 דרבנן הוי התערובות מצד רק תורה שלהיי
 תורה איסור לבטל להוסיף בא הוא סוףסוף

 הוי בטל אינו דמב-מ גזרו דרבנן כיוןובפרט
 התחלה אין לוה וחוץ בעינא. הואכאלו

 שיורי בחבורי שהוכחתי מה לפילקושייתו
 מינו אינו הוי ומצה דחמץ בההקדמהסהרה
 הף ודאי א"כ טעמא בתר דאזלינןלדידן

 : סה"ת ברוב בטל ואינו תורהאיסור
 הרשב"א לדין כי הורה טב לא דבר סוףריק

 מתיר מצינו לא הנצמחין דניכריןהיכא
 בניכר אוסר הוא דגם להיפוך מוכח מהטריזוגם

 העיר נגד הורה טוב לא מזה וחוץהאיסור.
 לסמוך רוצה אם לעצמו הטוחן הבעה"בדבשלכא

 העיר בני אבל בידו  הרשות הדחק שעתעל
 אפירא דפסחא קמחא להם ליחן מסחרשעשו

 שאינו קמח על דעתן ואין זוזי יהבודשפירא
 קנו לא דהכי ואדעתא הדחק בשעת רקמותר
 צד אין והנה בזה. להו ניחא לא ואולימהם
 רק בשוה יפין החטין אין אם רק בזההיתר
 חטין אחד או לבן ואחד אדום האחדאם

 בלא"ה הטוחנים דרך דבזה רעים ואהדטובים
 בזה הקמח לייפות ברע הטוב לערב כדילערבן
 דבזה ממש בשוין רק אסר לא דהרשב"אי-ל

 לבטל ומכוין לבטלן כדי רק מוסיף דאינוניכר
 קפח מוכרי דרך דבזה שוין אינן באםאבל

 שמכוין ניכר דאינו בחול אף לערבבלא"ה
 מחמס כעין דהוי הרשב"א דמודה י"ללבטל
 בלבבו גם דשם ואף שם הדבורים שרגליהדבש
 כאן הרי י"ל אך מכוין בלבו וכאן מכויןאין
 כאלו הוי עליו דשמו כיון רק הוא היתרשעת

 אף העין מראית לפי ממ*נ א"כ האיסורמבטי
 כדי מערבו דאיה י"ל הרי עליו שמודהף
 לבטלו דמכוין אף ובלבו הקמח לתקן רקלבטלו
 בעת רק איה זה וגם היתר באמת הויהרי
 אין המה דשתן והיכא ביא"ה ולאהדחק
 דחק הוי אם זולת הדחק בעת אףלהתיר
 הדחק כל'שעת אז ענין ישתן שא"אביותר
 חרכ"ו סי' סוכה הל' סמ"ג ועיין דמיכדיעבד
 יבש ויא בלח לח רק היתר ראין ג"ככתב
 תמ"ז ס"ס דהרי עליו תמי' ולכאורהביבש
 כמ"ש כותתו בע"כ ביבש אף הטו"זמתיר
 ניכר דאיה ביבש ביבש סיירי דהט"זהב"ז
 ביבש אבל דלח דומיא לאיסור היתרבין
 בידים. האיסור גוף כמערב חף הניכרביבש

 : ידידודברי
 סעיף תע"ב בסף הים-" כתב ל-ח.שי'

 כוס ליקח ואין בהג"הט"ו
 כאחד כולו לשתות יוצל דלא וכף צרשפיו
 לשתות וצריך כתב ט' בסעיף שהרי צ"עכו'

 במג-א ועיין בנתיים גדול בהפסק שלאהשיעור
 ולכאורה לחוש אין מועטת דבשהי' משמעשם
 כל דאמרינן למה דומה דזה דס"ל נראההי'

 הא ולכך בו מעכבת בילה אין לבילההראוי
 רביעית שתיית כדי רק שהה לא שאםדאמרינן

 אף כלל מצטרף אינו אז מצטרף בכא"פאו
 אף מבא"פ יותר דשהה והיכי מועטתבשהי'
 למה תקשה לפ-ז אך מצטרף אין לבילהבראוי
 ביצים ששה בתוך איסור כוית יש אםבאכילה
 אין והלא מצטרף דבכא"פ מכח לוקה אזהיתר
 מחזיק הבליעה בית ראין כאחת לאכלויכול
 אכילה ומ"ש יצטרף למה וא"כ מכביצהיותר
 לשתות שא"י הרמ"א דם-ש לומר ודוחקמשתי'
 שתיית בשיעור שאף כ"כ צר שהוא היינוכא'

 הרמ"א ומ-ש רובו ישתות א"י כא"פ' אורביעית
 אך כאחד נקרא צירוף דשיעור היינוכאחד
 ואיסור דמצוה דם-ל נראה והיותר דוחקזה

חלוקיו
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 לבילה' ראוי שאינו אף דבאיסור הםהלוקין
 לענין אבל ולוקה מצטרף ג"כ כאחדלאכיו
 שיהה או ממש כאחד שיאכל דוקא בעינןפצוח

 אגל כא"פ מצטרף אז כאחד לאכלוראוי
 ו מצטרף אינובלא"ה

 בשם "ושה תע-" בסי הע"ז ל*פ.כוך
 כל דנימא מפראנסהר-ל

 שאינו וכל אחת בבת ישנו זה אחר בזהשישנו
 במקומם כבודם הנה וכו'. אינו בב"א 8ףבזאח"ז
 ,דף בזבחים התוס' דברי מהם נעלם וכאןנענה
 בהוכחות יהדיא שם שהעלו עץ(ש"צ
 רק זה כלל אמרינן דלא הש"ס מןברורות
 יא והשני שפיר חייל הראשון בזאח"זבאם
 אף מהני לא בזה הראשון הלות טהמתהייי
 חלין שניהם אין שבזאח"1 בדבר אבלבב*8
 חלות בשביל השני חלות שאין נמצאנהל

 אין ולפ"1 בה"א. שפיר ישע גזההראשע
 ומרור דגמצה טסראג המהר"ג לוף' גליהתאלח

 מצוה שום בהם אין אה"צ בזח ושכלם 08לאלי

 ה,א זה ודבר וא"ש בשני ולא בראשוןל8
 המהר"ג קו' באמת אך דברים. בכמה גדולכלל
 זיתי שגי על רק ומרור n$D כורך על הוילא
 הקשה יפה ולפ"ז כוונתו ביאר והפמ"גמצה

 שיא שתימא רק נכון שכתבנו-'הואוהתירוץ
 : עי"ש בזה התוס' דבריהביאו

 אין דלמה הקשו הראשונים הנה ב2:סף
 סיפור עי ברכהמברכין

 להגאון נסים מעוה בספר ועיין מצריםיציחת
 יוצר ידי מגלשי בחבורי ואני בזה ט"שמליסא
 כיון שכתב גפמ"ג ראיתי אך בזה.כתבנו
 עליו מברכין אין לכך דמי כדבורדהרהור

 דודאי בזה pman ודברע וכף בק"שכמו
 דומה דאינו בהרהור מהני לא ישה"מבסיפור
 דכתיב היבא דדוקא בדיבור התלוין מצחילשאר
 דמי כדיבור דהרהור אמרינן בזה לבדדיבור
 ותהיי בעינן הרי לבנך והנדת. כתיב ביצי"מאבל
 נשמו אינו ובהרהור האערים הראויהגדה

 1 :נכון וז84 בזה בהרהור יוצא ואינו כלילצהרים
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