
 להועילמלמד45
ל*א*

 הרפואה חכמת שלומר כהן לת1רה לקרות לאמ1ר הרב מחויבאם
 בעסק1 למתים מטמאשבוראי

 בניתוח~
 : ה ב ו שת

 לסתים שסטסא רכהן ס"א סעיף קכ"ח מי' א"ח בש"ע שפסקירוע
 קנס )והוא ע1ר ליטסא שלא עלי1, שיקבל ער כהונה קרהשת בו לנהוגאס1ר
 סופר כתב 1ש1"ת ס"ז מי' יעלה יה1רה שחת האחרונים כל פסק1 וכןררבנן(
 לחשבו יש הרפואה חכסת שלוסר שסי סצרר, יעלה היהורה והנה ט"ז.סי'

 או שרי אחריס לרפא1ת עי"ז ויכול בלס1ר רע1סק כיון מובר ראולילשונג,
 )אף יראים הספר כרעת סנע ט1סאת אפיל1 שייך לא נכרי רבסתשסובר
 כהן לה1כיח הרב סחויב אי לספק יש והנה עליו(. חולקיס הפוסקיסשכל
 סזירין. יהיו 1לא ש1גגין שיהי1 סוטב אסרינן ואי יקבל, לא שב1ראי כיוןזה,
 בסי' הרס"א והנה ע"א. ל' ובביצה ע"ב קס"ח רשבת במוגיא בזה לעיןויש

 שיורע אף לסח1ת צריך בת1רה ספ1רש שהוא רברבר פסק ב' סעיףתר"ח
 סי' סישריס ארח ובס' ואף ר"ה ע"א נ"ה רף שבת ת1ם' )וע' לו ישסעשלא
 בתורה שספורש סה על כע1בר כהן האי נחשב אי לעין יש וסעתה סי"ר(.ל"א
 לא לנפש רי"ל בתורה כספורש ה1י רלא לוסר האפשר להוכיחו.וחיב
 רק הוא הסת סן הפורש1ת הטוסאות לכל סטסא ושאינו עצסו סת הינויטסא
 כספורש הוי טסא ארם בעצם רנוגע מוכח סק1סות רבשאר כיון אךררשה.
 בלא"ה ראנו כיון גיסא לאירך י"ל אך ארם. בעצם אפילו יטסא לארכהן
 ס"ס הכי, קי"ל רלא ואף סוזהר, אינ1 שטסא סי הראב"ר ולשיטתטסאיס

 סטסא. נכרי שנס בתורה ספ1רש שאינו י"ל וכן בתורה, ספורש אינוזה
 להיפך אך בתורה. הספורש עפ"י הנכרי על סווהר אינו שכהן י"לועכ"פ
 ספורש סיקרי אחר באופן הקרא לפרש ריש רק בתורה, שספורש רבר רכלי"ל

 ולהראות רכות עסו לרבר וח1בה סצ1ה באסת כתב יעלה 1היהורהבתורה.
 שיקבל כהונתו בקרושת הסקום לו שהלק כבורו שזהו בש"ע ספורש הריןלו
 יוכיח אס נשאלתי לא זה על 1הנה לסתים. עור יטמא שלא ב"ר בפניעליו
 לא רבוראי יוכיחו שלא בעיניו שפשוט 1נראה הרפואה. חכמת הלוסרזה

 כי אחר, בליסור ויתעסק בו בחר אשר ליסורו חוק את לעו1ב לוישסע
 יראה לו אין הזה שהאיש י1רע, וס"כ שלסה. יראה בעל רק עושה אינוזה

 לוסר שלא סצוה רבכה"נ הסם"נ רעת עליו לסמוך נרול אילן לו וישכזאת.
 ברבר שהאריך ש"ג סי' חא"ח שיק סהר"ס ש1"ת 1ע' נשסע, שאינורבר
 סכחיש רכשהעובר של"ה בשס לנר ערוך בעל שם וס"ש ע"ב ס"ה יבסות)ועי
 כל רעת באסת וזה נשסע, שאינו רבר לומר שלא מצ1ה כלל עבירה זהשאק
 לקוראו יאמור אס שאלת1 רק וע"כ רע1ע(. היתר להם שסמציאים זסננופושעי
 להניחו יש לקונסו ואין לעלות אס1ר אינו רבשוגג כיון י"ל לכאורה והנהלתורה.
 על שעובר ירוע ערין אס אבל שעבר, סה על נרין אס זה אךלעלות,
 צריק ככהן לתורה אותו וקוראין סחשים ואנו יוס בכל יטסא רלאהלאו
 להסנן לוסר סצוה וע"כ הברויה. בשטתו לו וססיעין יריו סחויקין אנוהרי
 ויהיה לשתוק סוטב אזי לרבריו, ישמע לא שהסנן יורע אם ורק יקראנושלא
 בהסה. בכור סערכת ב' סי' ה' אות ריניס אמיפת חסר שרה ועי סזיר ולאשוננ
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ל*ב*

 רופאים עפ"י ה14סורים רברים לאכול לו והתירו סכנה כו שישחולה
 קירהש. לענם ונם כרכה לענין יעשה איך נסך ין לשתותונם

 ה: ב ו שת
 רסי ט' סעיף ר"ר וסי' כ' סעיף קצ"1 סי' א"ח כש"ע הרין נפסקככר
 תרי"ח ס"ס חג' וסנ"א. כט"ז ועי"ש עליו סכרך איסור רכר כסכנהשאוכל
 סקובצת שיטה כשם חים ארחות כס' שם שהכיא סה וע' כיוה"כ, אוכללענין

 וסי' קצ"1 כסי' הכ"ח נם סכרך. ראינו ואסר שחולק ע"א ס"הלכרכות
 כס' הסובאות תשוכות חכילות ועור כ"כ סי' א"ח סופר כתכ וע' חולק,כ*ר

 שם.- חים ארחות וכס' ער"כ סי' ריש ע' קירוש ולענין קצ"1. סי' חיסאחרות
 החולקים, ירי לצאת כרי אסנם ואחרונה, ראשונה כרכה יכרך לרינאוסעתה
 יכרך או האימור, נם לפטור ויתכוין סים על תחלה לכרך אפשר אםיחוור
 טוכ קירוש לענין וס*ס לכרך יכול הין ועל סינים, שאר ויפטור הפתעל

 הריעות. כל ירי לצאת כרי הפת, עללקרש

ל*ג*

 וססונר סנור והוא )כאנקגעששפט( נרול ססחר כית לו יש אחראיש
 כנון גרולות אחריות פעסים כסה לקכל וקוק הוא כך ירי ועל וי"ט,כש"ק
 כש"ק לכיתו שכא אנרת ע"י לו סוריע שלו ססערופיא אחר אם סשלררך

 האקטיע סחיר לו לחשכ סוכרח הוא וסיר תיכף אקטיען אלף כערושיקנה
 לקנותם יכול אינו כעעסו שהוא אף ש"ק, ביום הכשר~ע על שטאכשער
 שכיום סשל ררך כ' כיום השער הוקר אם וסעתה כשכת. כ' כיוםרק

 וחסשה מאה הוא ב' וכיום טקטיע לכל מטרק ועשר סאה השער היההשכת
 ה' טקטיע ככל רהינו סארק אלף ה' ספסיר הוא כרחו על סארק,עשר

 עור ~סר הנ"ל הסוחר רוצה כ~ה, ספסירא עצמו להעיל וכריסארק.
 ככית יעסוק לכרו ה;נכרי להנכרי, סעות יתן והוא נכרי, ע"י ססחרכית

 של סהריוח חלק יקח והנכרי הנכרי, שם על יקרא הפירסא וגם זהססחר
 הטקטיען לקנות עצסו על נ"כ יקכל ססחר כית ואותו ססחר, כיתאותו
 סוחר של ס0חר שכית פעם וככל עת ככל הנ"ל מוחר של הסערופיאכער
 הריןי סהו לכרו. נכרי של יהיה והריוח וכי"ס, כש"ק רהינו מנור, יהיההנ"ל
 : ה ב ו שת

 הריוח סן קצת יקח והוא תסיר כו עוסק שהנכרי הססחר כית שורהנה
 קעכיר וארימותיה כאריס רהוי סטעס כפשיטות סותר )פרשצענטע(כקכולת
 וכמו סתחילה התנו כלא אפילו סותר כחול כננרו עוסק הישראל שאיןוכיון
 בשערי שהובא כ"ט סי' נוכי"ת וע' ר' סעיף רס"ה סי' א"ח  בש"עשפסק
 העוסק להנכרי לצפת סותר אם שאלה היא רא אסנם ב', ס"ק שםתשוכה
 ישראל של הסערופיא בער אקטיען לסכור או לקנות הנ"ל ססחרכבית
 אך עכיר, רמצראל שליחותי' רנכרי אסור ר~ה נראה היה רלכאורה וי*טכשכת
 במו הוי כלל הריוח סן נוטל הישראל ואין לעצסו הכל עושה רהנכרי כיון לינראה
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 ממה מק"ו מותר וזה שלי, מפערופיא ריוח ותיקח לעצמך קנה לנכרישאומר
 ממך אקנה ואני לעצמך קנה לומר שמותר נ' סעיף ש"ז סי' בש"עשפסק
 וכי שס. חים באורחות הובא צבי רברי בספר מ"ש ועי"ש השבת,אחר
 וזה לעצסו קונה והנכרי לקנות הישראל על החיוב ראין התם רשאניתיסא
 זה להוכיח הרסב'ן שהאריך וכסו לעצסך סלאכה עשה לנכרי לוסרסותר

 בנ"ר סשא"כ בהם, יעשה לא סלאכה כל הפסוק על בא פ'ססכילתא
 עושה והנכרי שלו, סערופיא בער לקנות הישראל על סוטל היהרהחוב

 העוצר, סן מלטני כאוסר רהוי סותר שזה נראה ס"ס ישראל, בשבילזה
 סן אותו שיציל אוסר רק ריוח שום לו אין כאן רנם ע"א, ע"א רףבע"ז

 לא ובי"ט שבשבה שלו סערופיא עם יפסוק טוב סהיות וס"סההפסר.
 יעשה שהווא נכרי אותו של ססחר לבית אלא )לישראל( לו סכתבישלחו
 בפשיטות. לי' שרי רלא רתן ולית רין לית לענ"ר ואז הישראל כסו בטובהכל

 פרטצענטע כסה לישראל יתן בשבת עי"ז הנכרי שעושה הריוח ע"י אםואפילו
 בהבלעה, שבת שכר רהוי כלום בוה אין שלו, ססחר בית של סריוחיותר

 ססערופיא לו שיש הריוח בער הרוחים אלה לו שנותן כלל ספרש ראינווסכש"כ
 ובי"ט. בש"ק ישראלשל

ל"ד*

 שרתים פהצעים שותפים עם בשותפות ססחר להם יש צריקים אחיםב'
 יכולתם בכל טרחו הצריקים והאחים שבת, ולחלל הססחר בית אהלפתוח
 אך השבת ביום סנור שהיה הנה ער היה כאשר הססחר בית אתלקתם
 הצריקים האחים סותרים אם לפנינו, עוסרת השאלה ועתה בירם, עלתהלא

 )פר~קוריזטען(, פקירים בתורת בחול רק ולעבור הפושעים ססחר בביתלהשאר
 והאחין לא, או הססחר בבית עיסקא בתורת ססונם להשאיר רשאיןוואי

 בסמונם עצסן את להחיות יכולין שאין סשום בזה, תלויה סחתתםהצריקים
 אחר.באופן

 : ה ב ו שת
 האריך כבר פפר"ס רק"ק אב"ר האראייטץ סוהר"ם הרב יריריהנה
 בהרי רקאי רש"ס תירוצא האי ליה לית רהרסב"ם והוכיח עור לפניבענין
 הש"ס על הנ"ל הרב שהקשה סה והנה ע"ב(. ו' )ע"ז רנהראעברא
 סתוספתא והקשה יתן לא קתני ולא יושיט לא רקתני נסי ריקארקאסר
 יתן לא ואוכלנו לי תן ואסר הככר סן נרור היה ברישא רתני ררסאיפ"ב
 אבר ישראל יושיט לא בו כיוצא לו שאסור רבר הארם את סאכיליןשאין
 יושים לא ובסיפא יתן לא ברישא איתא שבתוספתא הרי וכד נח לבני החיסן

 סירי קשה רלא נ"ל עכ"ר יושיט ללא יתן לא בין חילוק אין שבאסתוחזינן
 לתקלה חוששין שאנו ואבסה"ח רנזיר והא וז"ל שם בע"ז הריטב"א כ'רכבר
 ואע"פ עור ולפני סשום ליתא ירנו על שלא איסור עביר רסצי היכאכל

 סקום סכל אבל חישינן לא ירנו על באיסור סרבה שהואשאפשר
 ער יפמ רסשם מי לאיסורא בפירוש ל" תבעאי
 שאמ כל עבירה עצרי ירי ססיע סשום בסלתא איסורא איכא אכתי*כא
 ישראל ירי ססיעין שאק לן וכרקיסא באיסור להרבוח או איסור לעשות לוגורסין

 תני רברישא היטב כאר התוספתא רברי סבוארין ולפ"ז עכ"ל וכו'בשביעית
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 יתן לא קתני ובוה לאיסור בפירוש לי' רתבע 1 נ ל כ 1 א 1 י ל ן ת 1 לשאומר
 בפירוש לי' תבע רלא ובסיפא יתן לא אפ"ה בעצמו לקחתו לו ראפשרראע"נ

 עברי בתרי רקאי היכא רהינו יושיט, לא קתני יאכלנו שלא ראפשרלאיסורא
 והנ"ם בתוספתא, מבואר רריטב"א רינא ולפ"ו ליתן. לו מותר אבלרנהרא,

 ואנא חספא לי רלא האראתיטץ סהר"ם והרב וה, אל וה תואמיםוהתוספתא
 רהרסב"ם וראי הוא כן אסנם סרויקים. תוספתא ררברי סרנניתא אשכחתב"ה
 בספרו זה חילוק הביא סרלא רנהרא עברי בתרי רקאי רש"ס תירוצא לי'לית
 יתן. ולא יושיט לא בין הריוק ס"ל ולא היא בעלסא רריחויא ס"ל רהויוצ"ל

והיוצ~
 סתורצים רש"ס חילוקא רס"ל פוסקים רשאר הנ"ל רברינו סתוך

 הרעות ב' קנ"א בסי' רס"א הביא ושפיר התוספתא סרברי עליהם קשהולא
 סותר אחר ססקום לקנות רביכול רהינו ראשונה כסברא להקל ונהנווכתב
 לו.לסכור

 לנכרי ישראל בין חילוק שיש ופי הרס"א על חולק שם הש"ךאך
 )וע' סררבנן ~וסור נתנא בכל להפרישו רצריך כיון וראי רישראלוסוסר
 עי"ש. הש"ך על הקשה קפ"ה סי' יאיר חות ובתשובת שס"ז( סי'סנוא
 ררוקא אחר חילוק סחלק ט"ו סי' ציון בנין בשו"ת עטליננער סהר"י הנאוןוהנה

 יכול אם חילוק יש בוה ר 1 ס י א ה ה ש ע י ם ר ט האיסור להעוברלהושיט
 שיושיט בלא נם האיסור לו להביא יכול שאם לא או האיסור לו להביאסעצסו

 שלא  ע"י להפרישו יכול האיסור שעושה בשעה אם אבל סותר סררבנן אפי' אולו
 ראי' והביא עכ"ל עבירה עוברי ירי לסיע שאסור סררבנן אסור וראי זה לויושיט
 לו סושיט שבוה אף לנת חבית עסו מוליכין אבל רתנן ע"ב נ"ה רףסע"ו
 אסור ראין סוכיח וסוה בטוסאה, לעשות לו וססיע הין בו שיתןהחבית
 עצסה. עבירה בשעת לו לסיערק

 אבל וז"ל פירש"י שם הא שהביא הראי' סבין איני לעצסיוכשאני
 ראק הנת סן סלאות חביות עסו וסביאין לנת ריקניות חביות עסוסוליכין
 עכ"ל. טסאות בחביות הין לתת סותר בנת שנטסאו רסאחר עבירהכאן

 בנת הין נטסא כבר נסי לנת ריקניות החביות שסוליכין רבשעהוסשסע
 פת רהולכת רוסיא היא אחריתא סלאכה החביות והולכת עבירה, כאןואין

 ררש"י בפלונתא תלוי' ציון בנין בעל סברת לכאורה אבל רסיפא.לפלטר
 רנורם סשום וכו' בוצרין ואין פירש ררש"י ע"א נ*1 רף ריש לקסןותוס'
 ישראל עם רבצירה פירש ברערין אין ר"ה ע"ב נ"ה ברף תוס' אבל הואטוסאה
 ברף תוס' כ' וכן טוסאה שנורם ועור עבירה עוברי ירי רססיע תרתיאיכא
 וא"כ סיוע, סשום בוצרין ראין רטעסא בוצרין ואין ר"ה ע"אנ"1
 ררוקא לי' אית עבירה עוברי ירי ססיע סשום ליכא רבבצירה רס"לרש"י

 1"~ראל( ר"ה ע"ב נ"ה רף רש"י )כס"ש עבירה בשעת רססיעברריכה
 בצירה בשעת עבירה נעשה רלא בבצירה אבל ע"ע ירי ססיע סשוםאיכא
 נם התוס' לשי' אבל יע"ע. ססיע סשום ליכא העבירה נעשה ראח"כאף
 על ותסיהני יע"ע. ססיע סשום איכא סכן לאחר נעשית רהעבירהבוה
 לכאורה והנה ותוספות. ררש"י פלונתא הך הביא שלא ציון בנין בעלהגאון
 שפי' סתרים בלחם )וראיתי ציון הבנין לסברת ליתא התוס' שיטתלפי

 ע"א נ"ו בתוס' כן לפרש וא"א טוסאה לנרום ססיע הוי לתוס'רבבצירה
 סכרתו לישב אסרתי סעיקרא הצריק את להצריק כרי אסנס בוצרין(. ואיןר"ה
 יהורה שרבינו בסוף הביאו שסותר ר"ה ע"א נ"ו רף רתוס' התוס'. לשי'נם
 נורם רכאן כהשום ישראל עם בוצרין ראין רש"י בשם שפי' אחר פי'סצא
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 לכאורה רקשה מה לישב נ"ל ובזה טסא. ישתה רוראי משום אמורטומאה
 ססתנ" רפריך סיני' לעיל התום' שהביאו סירושלסי נמתר התום'רפירוש
 וסשני עסו טוחנין ולא בוררין לא רתני אבריתא וטוחנת בוררת רתנןרניטין
 וטוחנת, בוררת הוכשרו רלא לותת בשאינו פי' לותת בשאינו כאן בלותתכאן
 בשעת סיכן לאחר רתעשה ואף עבירה עושה אינו רעתה סשום טעסאוע"כ
 אפילו הכא אסרינן אסאי וא"כ יע"ע, ססיע הוי לא לכן קורם ס"סלישה
 שהביאו סה לפי אבל רריכה, בשעת אח"כ עבירה רעושה סשוםבצירה
 הוא עבירה עובר רשע בישראל אבל ון"ל רכתבו לק"ס רש"י .בשםתוס'
 ולפ"ן עכ"ל לסיעו אסור הילכך עוסרת לכך ורריכתו טסא לשתותושסופו
 רריכה בשעת שהרי עבירה יעשה רוראי היכא ררוקא התוס' לפיי נםי"ל
 אין וטוחנת בבוררת אבל לכן, קורם אפי' למיע אסור הין יטסאוראי
 סותר כן על העיסה, תטסא ולא פירות בסי תלוש רשסא עבירה וראיכאן
 ראינו בנינא נסי רסירי ציון הבנין על קשה לא והשתא לכן. קורםלסיע
 לסיעו. סותר לכן רקורם כתב ושפיר העבירה בוראיעושה

 הנאון התיר לעיל שהבאתי הריטב"א סברת בצירוף הנ"ל סבראוע"פ
 ישראלים פועלים לו שיש נכרי סרפיס אצל ספר להרפיס עטליננערסחר"י
 להם שיתן בלא סלאכה לעשות להם שאפשר כיון בשבת סלאכהשעושים

 והיוצא ון"ל שם כ' ובכלל בשבת. סלאכה לעשות בפירוש שואלין איןוגם
 סראוריתא אסור בעצסו לו להביא יכול שאינו למי איסור ולהושיט רליתןלהלכה
 ירי שעל שאפשר אע"פ לעצסו להביא רסצי היכא אבל וגו' עור ולפניסשום

 עבירה בשעת לו למיע אכן סררבנן אפי' סותר באיסור סרבה לושסושיט
 באיסור אפילו אסור פיו לתוך ליתן או בפירוש הרבר רתבע היכאאו

 בין חילוק אין וה ובכל האיסור להביא יכול היה בעצסו אם אפילוסררבנן
 עכ"ל. לסוסרישראל

 עוברי ירי ססיע סשום חששות ב' כאן יש הנה רירן. לנירון נפןועתה
 בש"ק, נפתח אשר לססחר כספם נותנין היראים שהאחים ספני א'עבירה:

 החול, ביסות בעסק וססיעים ססחר באותו עומקיס עצסם שהם ספניב'
 נותנים יראים שאנשים יום בכל סעשים הלא האחרון לחשש שנונע בסהוהנה
 רשות שנותנים ביה להם ורי שבת שוסר שאינו יהורי ססחר לביתבניהם
 שעוסקים שהיראים לוסר וסצפצף פה פוצה ואין וי"ט, בשבתות לשבותלבנם
 לוסר שיש ואף עבירה. עוברי ירי סס'עים הם בחול ססחר ביתבאותו

 הנח לוסר רניל אני מ"ס ואת, עשו הפוסקים נרולי עפ"י לא הללושהיראים
 בהיתר. ואת עשו ובוראי הם, נביאים בני נביאים אינן אם לישראללהם
 סשרתים להשינ שבת לסחללי שאפשר כיון ציון, בנין בעל כס"ש ההיתר טעםוע"כ

 טובה עושין הן ואררבה ליראים, צריכין ואינן כרצונם בססחרםעוסקים
 שאינם ועור וי"ט, בשבת נם יעברו יראים שאינם רסשרתים היראיםעם

 שלישיה בה ועור בחול, לכן סקורם אלא בשבת עצמה העבירה בשעתססיעים
 לוסר שנחשוש בשבת ינסר שוראי רבר אינו בחול עושים שהםשהעסק
 שום כאן אין כן ועל שבת, חילול בו יעשה שבוראי ברבר סמיעיםשהם
איסור.

 רניטין ופ"ה רשביעית פ"ה בסוף שנינו רהלא לי קשה רהיהאלא
 להשאילן התירו לא הברטנורה ופי' שלום ררכי ספני אלא אסרו לאוכולם
 חיינן עכ"ל שלום ררכי סשום אלא עצסה עבירה שעת בלא ולסיעןכלים
 וחתם עבירה, א~עת בלא אפילו לסיע אסור היה שלום ררכי ספני לאוראי
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 ע*א ס"א ניטק תוס' )וע' מירי בחשור שהרי איסור שיעשה וראי איןנ4ב
 הרחק שעת רהוא רירן רבנירון לומר נ"ל היה ימתחילה רישא(ר"ה
 היראים פרנסת שכל שבת( מחללי של במסחר שעוסקים ריראים בנירון)וכן
 וסצאתי עיני את ר' האיר ושוב שלום, ררכי מפני כמו מותר נ"כ בוהתלוי
 והוא פ"נ, סי' בחי"ר סופר כתב בעל מו"ר הנאון 11 מרוכה על "שבשכבר
 שירוע הנם למומר איסור רבנותן וכ' ציון בני בעל עם אחר בסגנון קצתמתננא
 מסיע ואינו ראיסור אתחלתא שום כאן ליכא ערין נתינר בשעת מ"משיאכל

 וו*ל כ' וושח"כ עכ"ל נכון חילוק והוא כנ"ל האיסור שעחשה בשעה כלוםלו
 רוקא שלום ררכי ומפני לסיע אסור עבירה בשעת שלא נם הרי תיקשיולא

 בה שיש סיוע כולם ולטחון לברור או כלים להשאיל התם עאונ' תלהתירו
 ממקום להשאיל לה ראפשר וצ"ל בלא"ה, וא"א לאכילה שצריכים הןססש
 ואפיה לטחינה שצריכים סיוע משום אסור ומ"מ עור לפני הוי ראל"האחר

 לא רחמיר איסור בשעת וסיוע אסור, וה נם שלום ררכי כהשום ולוליוכרומה
 ותיקון צורך וה בסיוע אין בלא"ה ללקחו ויכול איסור למומר בנותן אנלהחורו
 לרא"ש ס"ל האיסור שעושה ובשעה פותר, כוה וסיוע עצמה לאכילתוח~עלת
 אפילו ולפ"ו עכ"ל.- וכו' להפרישו רחיב סקחח אסור כוה סיוע נםותוס'
 העסק פעמים ברוב מ"מ שלום ררכי כמפני מותר אינו פרנסה רצורךאת"ל
 רלא לתלות יש הפחות ולכל רשבח לטלאכה ותועלת ותיקון צורך אינובחול
 לשחיטה ראימר ט"1 רף בע"ו רתלינן כמו שבת של למלאכה כזה עסקיסיע
 י"נ. סי' חא"ח מקאינא להנאון יצחק עין בשו*ת וע'1בנה,

 אשר למסחר כספם נותנין היראים שהאחים הא' לחשמם נפןועתח
 אסורג וראי )רוה שבת שכר ליקח רצונם אין שבוראי ואף בש"ק,נפתח
 אמנם ראסור, ואפשר ממש בו שיש סיוע הוי לכאורה לעסק המעות נתינתמ"מ
 בנייון ומכש"כ ניתנו, להוצאה המעות רהא לחוש אין וה נם העיוןלאחר
 היראים של רבכספים לומר וא"א במסחר הוא רב מומן כנר רהכסףרירן
 לתלות ויכולים ברירה, יש אמרינן בררבנן ואררבה בשבת, מסחרנעשה

 בשבה שנעשה ומה החול, בימות העסק נעשה היראים האחים שלרבכספם
 של שכר לוקחים היראים שאין כיון ובפרט הפושעים, של בכספםנעשה
 מסכים אני נם וע"כ שבת. למלאכת נצרך יהיה לא כספנו לוסר יכוליםשבה
 כמו מעותיהם את להשאיר האחים שיוכלו האראפיטץ מהר"ם ירירילהיתר
 ואם רשבת. מעסק ריוח להם יבוא שלא באופן יעשו אך עתה, ערשהיה
 סהריח שביעית כאלק ינכו שבת של ריוח הוא כמה להכחין יכוליםאינם
 ינכו )ובנ"ר א' סעיף רמ"ה סי' בא"ח שנתבאר וכמו מהנשאר חלקםויקחו
 הי"ט(. ספנישתות

 במסחר כספם את להשאיר הנ"ל לאחים להתיר אחר טעם נ"לעור
 אות ס"ב כלל חוקה( ריני )על בח"ב תורה שערי בעל הגאון שחירש מהעפ*י
 ואחריו תעשה ואל כשב לא אבל מעשה כשעחשה רק עור לפני שיך רלאי"ט

 נם )ועי"שג שהאריך ועי"ש מ"1, סי' ח"ר חים מחנה שו"ת בספרהחויק
 רירן(. לנירון נ"כ רשיך בהוספה עור לפני איכא אי החקירה מ"הבסי'
 ירי במסיע מכש"כ תעשה ואל בשב מותר ראוריתא עור שפני אםוהנה
 אם ס"מ חרשות, מעות עור ליתן מתיר אני שאין אף ולפ"ו ררבנן.ע"ע

 האחרים והאחים אותה יקחו ולא המסחר בביה שלהם סריוח קצתסניחים
 נ"ל וה נם תעשה. ואל שב ע"י המעות מניחים אלא סעשה עושיםראינם כית להתיר יש תרוחים מאותן ריוח נם להם ויתנו להקרן, הריהה אותויצרפו
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 ישארו לא היראים שהאחים האראייטץ סהר"ם כהוראת לעשות להםיש וראי הרברים שאר ולענין סופלנ.- הוראה סורה עור עסי יסכים אםלהתיר
 הוסרה, סיום הפירסא שם שהוא ו"ל, הצריק אביהם שם את ונם הביתבראש
 הפירסא. סן להסירצריכים

 בשם ב' אות רס"ה מי' חים אורחות בספר ראיתי הנ"ל שכתבתיאחר
 נ"כ רחים ובתוכה רטספפועג-סטשינע ששכר באחר ו' סי' היתר ביתשחת

 הולכת והפירסא בפרהסיא שבת וסחלל פוקר הוא אשר א' שותף עםונשתתף
 אבל כהלכתו שבת לשסור בראשונה עסו התנה ההשתתפות ובעת שניהם,על

 בשבת סלאכתו היר כחוקת הפוקר עשה שותפות בכתב שנתקשרולאחר
 להשתתף יחורו חאח"כ הנ*ל שותפו עם השותפות שיבמל בוה רעתו שםוכ'
 יהי' ר' היום וחצי נ' ב' א' ביום רהינו סהשבוע שחציו בתחילהויתנו

 אחר וכל להפוקר יהי' והשבה והף וה' ר' סיום הב' וחצי שבתלהשוסר
 ואם עכו"ם. שותף לענין כאן בש"ע כס"ש להפועלים לשלם בעמקיעסוק
 להאוסן השבת סן חלקו שישכיר הרחק עפ"י להתיר נוכל כן לעשותא"א
 וההכגסה העכו"ם סחלק הההצאות וכל להפועלים ישלם שהעכחם באופןעכוקם
 השכירות עבור קצבה רבר לו יתן העכחם רק לעכו"ם כולו יהי' השבתסיום
 ונסוקו.- מעסו לעין ירי תחת וה ספר ואין עכ"ל, סכס לענין רסתירין כסווה

 שהשותפין ספני הפירסא שם לשנות לעשות רא"א רכיון כמבתי כךאחר
 אוי לוה לכופן בירם אין הצריקים והאחים אופן בשום ואת לעשות ירצולא
 בענק שא"א כיון הפירסא שם שנוי בלא אך להתיר יש הנ"ל מעסיםעפ"י
 סנעת. שירם סקום ער אלא אביהם לכבור לעשות סחויבים האחים ואיןאחר,

ל"ה*

 בירש, מעכנישעס אין אונמערהשלט פירסא ריע הטסבורנ. איןבעניטמין נוומאי פירסא רער פרשקוריומ 11 שנה יולי ערומען רעם '.מ ביז"יד
 הער4 סטשינענליעפערוננען 0שן טבשליססע ריע ריעוע פיר אונרניסממ יאהר- סטשינענפטבריקען ריפשען סעהרערער פערמרעמוננ ריעיעלכעם
 אוס0יהרתנ ריע אונר סאשינען ושלכער אויפשמעללוננ ריע ושייעביפיהרמ

 1911 יאנאר .15 צום ביו איומ פירסא רער אינהטבער פערנימק.זוסמע קוי0- צור פרשצענטואל פטבריקען ריע יעלכע פרשייופ~נען, רען איןומעהען בע- פירסט רער איננאהסען ריע איבעריטכט. טנלטנעןאינרוומריעללער
 אונמער פירסט ריע נעהמ טן מאגע ריעועם פשן בעניטסין. נווטטיהערר

 טן קויפפערמרטג טבנעשלשססענען בערימו רורך נאסענו רעוביבעהטלמונג
 אויו פשלליג מאנע ריעועם סימ שירעמ )יורע( בעניטסין הערר איבער.סיך
 אוטפיהרונג אק סימ בעששפמינוננ 5שרמישהרענרע ריע אויז. פירמ8רער

 איורטעלי4 רען אונר זשננטבענר טם בירש רטי נשמיענרינקיט,יענרבטרען אונאב- צור %ו סטכמ ארביטען בויליכען אונר אינרווטריעללעןבענריפפענען
 הטימען. צ1 נעשפפנעמ פיערמאנעןטישען

 פטבריקען רער טנגעומעללטען פשז יעררען ועלבומ טרבימען בויליכעןריע
 פינרען, צו משרוס אינען רטרום, נור אלוש ויך האנרעלמ עופערריכמעט;
 רער בעשימצוננ ריע רעלינק4נונעזעמצעס רעו פערלעמצוננ שהנעיעלכער
 ערי בירשטנםעומעללמען נעהטלמענען בעניאסין נוסמטי פירמט רער8ש1

 קשננמע בעמיליגוננופערמרשנעו נשמינען היערצו רעו טבשלוס רערסשגליכס.
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 מ. העררן בוכהאלטער אננעזטעללטען בירץ רעם אין בעריטז רעםמיט
 שטעהענרען פירמא רער אויסערהאלב אינעם מיט *רער ניכטיורע()נטטירליך
 אינער 5*רם אין ק*ננטע בעטילינוננ ריע העררען. הערבמנע5יהרט נ.העררן

 אינער אויזצשהלוננ רער אין *רער רמננעהינן אם בעטילינוננפר*צענטוטלען
 רעם נאך זיך אין לעצטערעם העלך צו ער5*לנען, פוישטלזוממעי*הרליכען

 טרעטען טבשטריך שרער צושוסס פר*צענטואלער ריכטענרערבילאנצערנעבניס
ייררע.

 : ה ב ו שת
 מלח למכירת בחנות נכרי עם להשתתף שמתיר נ"ח סי' א"ח הח"סכ'
 בנוף מה חלק לו להיות השותפות לתוך זהובים חמשים הניח שהנכריבאופן
 שהוא מלח ככר מכל נוטל השבוע ימי שבכל בקבלנות הוא מושכר וגםהמלח
 בו חלק לנכרי שיש כיון המ"א מ"ש שע"ס שמ וכ' פנים. ג' סךמוכר
 אפי' קבולת( )ע"י כה"נ בסכס רשרינן כיון וטעמא עין למראית חמשינןלא
 כעין בשותפות ומכ"ש שותפות נמי ראיכא בחנות עכ"פ א"כ שותפותבלא
 והנוי הישראל ביחר עושים השבוע רבכל הרמ"א( פסק )ושכן הר"ןשכ'

 בקבולת עכ"פ רשרי פשיטא א"כ להריא מותר רלהר"ן לברו חנוי עושהובשבת
 רלא שם עור וכ' וכך. כך ככר מכל נוטל השבוע ימי שבכל ע"יובהבלעה
 הוא קבולת ושכר הרבה אם מעט אם עיקר כשהשותפות רוקא אלאהתיר
 והשותפות שלו משרת באמת שהוא רהינו עיקר הקבולת אם אבל שבתלהיתר
 כרמשמע עין מראית איכא רוראי לסמוך קשה שבת היתר משוםנעשה
 חישינן רלא והטעם הח"ס. עכ"ר ח', ס"ק סוף רמ"ה סי' המ"אמלשון

 מפעא רגוי צ"ט ובסי' צ"ז סי' שיק מהר"ם מרר כ' מ"ע משוםבשותפות
 הח"ס מצריך ומ"מ ע"ב(. קל"נ בחולין )כראיתא שותפות לו שישפעי

 הטעם ק"ח סי' מהרמ"ש מ"ש )וע' עירו שער באי לכל השותפותשיתפרסם
 לזה וכרומה בנר"ר( נם שמך וזה לחור, בשותפות לח"ס לי' סני לאלמה
 רסתם משום בשותף היתר ריש צ"ב סי' ח"נ מ"ר ומשיב במשואלכתוב
 בט"ז והובא ה"ה כמ"ש מ"ע שיך לא אמת רהרבר וכל פעי מפעאגוי
 שנעשה האמת לו יתורע יחקר שאלו כל מ"ע שיך רלא סק"א רמ"נסי'

 מותר רבשותפות וחר י"נ סעיף רמ"ה סי' הרש"ז של בש"ע וכ"כשותף
 א"צ שהשותף נראה הח"ס מרברי והנה לם"ע. חוששין ואין בפרהסיאאפי'
 מחמשה אחר או מששה אחר לערך שהוא וי"ט שבת שכר כל לולהיות
 בתשובה וז"ל רוכתי בכמה בשרמ בפירוש וכ"כ העסק. של הריוחמכל
 מארון ברעננהויז שכרו שהיהורים אירע והנה צ"ב סי' ח"נ מ"רהנ"ל
 הארון לקחו היהורים והנה . . . מלאכות שאר או י"ש בשבת לשרוףוצריכין
 ממאה אחר בהעסק עמהם שותף יהיה שהוא הברעננהויז להם שהשכירעצמו
 זה היתר על פקפק צאנז אברק"ק הנאון הרב והנה . . . פר*צענט( 1רחינו
 והפועל הפועל מעמיר השותף שהנוי היכא אלא בתנור שותפות הותררלא
 אין כמעט והפועלים פועלים שכרו שיהורים הכא אבל הנוי חלק בשבילעושה
 הישראליס שם על מ"מ שותפות להארון ריש בכך מה להישראל אלאמכירין
 רהא שח מהו ירעתי ולא שו"מ בעל זה על וכ' מצאנז( הנאון )א"רעברו
 שהנכרים ככך ומה לעבור להנכרים מותר הנכרי מצר א"כ חלק להנכרי שישכל

 נרע לא מ"מ הישראל בשביל עושין רק נכרי שותפות כאן שאיןחושבים
 אח"כ השם חלול משום ראסור הבנתי לא זה )את מררבנן רשרימהערמה
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 כם4ש צ"ז סי' מהר"ש וע' השם חלול משום ליכא רהאירנא נ"ט סי' בח"םואיתי
 להיוה המשכיר הארון מקבלין ראם אח"כ עור וכ' בית(. בני נביהמג"א
 ופשיטא בשבת לעשות יוכלו לא אז שותף יהיה לא ראם רמותר פשיטאשותף
 ניחא רהא נמור שותף רמיקרי פשיטא א"כ חברעננהויו בער כ"כ יתנורלא
 ליקח שיכולין הורה השו"ם .אמנם רהארון. ארעתא עושין וראי והפועליםלי'

 חלק שיקח או לו הנקצב הסך כפי שותף שיהיה מהברעננהויוהמיסטער
 ויכתבו שירצה איזו בירו והברירה אלף מיני אחת אפילו להיות ויכולמהריוח
 ועור מקואות לה' רז"ה ס' בסוף שכתוב )כמו מפורש בקץנטרשקטזאת
 שותף הוא הבוכהשלטער אם בנ"ר וא"כ מחרש(. ישראל נזר בם'נרפם
 שיתפרסם )ובלבר להתיר יש שו"ם בעל של בקץנטראקט שכתוב אופןבאותו

 בשבתות. הבירץ יוסנר אם יתבטל העסק וכל הפ"ם שהא כיון ובפרטהשותסות(,
 טעם נם במכם ר"ש ואף שותפות, בלא בקבולת אפי' התירו במכםובזה
 עור יש השולי כאן. להתיר יש בשותפות עכ"פ מ"מ מירם, כמצילההוי
 רבחנות הנ"ל ח"ם בשףת נ"כ והובא כ"ט סי' הנובי"ת מ"ש עפ"י כאןסברא
 לישראל לי' איכפת לא הכתיבה מ"מ ג"כ רכותב ואע"נ ררבנן. איסור אלאליכא
 עיקר בנ"ר והנה ררבנן(. הוי נלחות רכתב רמ"א רוגת לערף ריום עור)וכ'
 לא מ"מ נ"כ שכותב אף מררבנן, אלא אינו וראי וזה הסרסרות הואהעסק
 סהסיסרהס אם קי מהכתיבה נהנה ו*אנו כמוש"כ כותב אם לישראל ליהאיכפת
 הטעלעפץן. ע"י בפה ולמכור לקנות אפשר רחוקות לסקומות רנם בזמננוובפרט
 הוא זה מ"מ פונקען, עלעקטרישע מבעיר היא שבטעלעפשנירטאף
 אפ"ר קפרינן לא לנוי באמירה מ"מ פ"ר רהוי ואף מתכוין שאינורבר
 רלא רישי' פסיק רהוי ועור סק"ז(, רע"ז וסי' מ"א ס"ק רנ"נ סי' מנ*א)ע'

 הנף אי מקפיר אינו העסק בעל ומעתה י"ח(. סעיף ש"כ סי' )ע' לי'איכפת
 בשבת כותב שהנכרי ומה במו"ש, בפנקם הכל ויכתוב בשבח יכתובלא

 שהבאתי לפי אבל רמילתא לריחא כתבתי זה כל עושה, הא עצמומרעת
 מכל רחינו בקבולת שכרו ונוטל שותף הנוי אם מותר בלא"ה נםלעיל
 נמנע אני כמום מטעם אמנם מארק. ה' או ר' העסק שירויח סארקמ*8ה

 למעשה, ולא להלכה זאת כתבתי כן על אשר בשבת. חנות לפתוח היתרמלפסוק
 לקרב. או לרחק אם זאת יראה רמתאוהרב

 כתבהי בהאנרעלזרעניםטער לפרסם יכול שאינו השואל כתב אשראחרי
 ס"ק רמ"ו ס"ם שבת תורת ע' קצ"ה. סי' ח"ם ח"ם ע' האלה: הערותלו
 צ"ם, ס" סהרמ"ש ע' ובסחורה בחנות שותפות להיות צריך אםי"ב.
 נעשח ונם שותף שהארת הרבר נתסרפם וכאן קע"ח! סי' ח"ב ס"אשו*ם

 שהא בערכאות ויעשו נ"ה: סי' ח"נ סוא שחמ סשרסליך.קטנטרטקם
 נ"ח סי' א"ח ח"ם כן. בערבאות ויכתוב ס"ט סי' ח"ב מ"א שףמשותף,
 שיו סי' ח*א ס"ג שחמ עירג שער באי לכל השותפות שרתפרסםובהנאי
 בגין העטרת בענין צ"ב: סי' ה"נ מ"ר שחמ בזה. חלק להבע"ם ישני ירעי למעו מבחט או האופים בגית נעתק יהיה וזה בריניהם כתב יעשחווה

 להיוה בהקשנטושקם ויכהוב שותף להיות מיססער שקירין חבע"מלקבל
 בערכאות הקאנסראקט שנכתב ביט וכאן . . . שרי ראז נסור שוהף נסוסםעפ"י
 רמעלה רם"ו סי' וכמבואר ומותר שותף שיעשה שלו היתר הקיר"ה ניסוסיכפי

 קאנסראקס השסר ווה . . . בשרות עבורה לענין . . . מילתא לפרסוכיבערכאות
 רקאנסראקט אמנם ויתראה יתנלה למען בו שעוברק בהגית ויתלהיפרסם
 5ששח? רו*ה: ספר סוף ברינההם. מועיל היותר וגאופן לעז בלשטיהיה.
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 ויפרססו . . האפאראט. של האומן יהיה והעכחם עכו"ם עם שותפותשטר
 שעושה כיון ס"ו: סי' ח"ב ס"א שףס בהיתר. שנעשה האפאראט כותליעל
 סורו בשם רס"ה ס"ס ב"י ס"ע. סשום ליכא הרבר וספרססין עסהםשטר
 הב"י ומסופק כן שם ולכתוב בערכאות להעלותו שהצריך אלא רב ביסהרשי
 לרברי לחוש . . . סותר עצסו לבין בינו אפי' האיסור לענין ראלו טעם!סאטו

 לפרסם ערכאות הצריך ולפיכך עצסו לבין בינו הפקר ססך על . . .האוסרים
הרבר.

ל"ר*
נעועללשאפטספערטראנ.

 וצ"ל. הירש עסרם סררכי סוה' רהאמבורנסהרב
 רשו געועללשאפטער אלס ערשפפנען )ניכטיורע( נ. אונר )יורע(י.
 אינענען וינעם צו פרי, נ. רעם עו שטעהט פעראברערוננ נאךנעששפט.
 שברעכנוננ יירר ישהרעו בירנערליכען רעו טבלויף נאך וין. צו טשטיגששפט נע- אים פעוטען יורישען אונר ושננאבענרען רען אז פשרטיל אונרנוטצען

 20 נ. אונר ריננעיינן פשם פרשצענט 80 י. ערהשלט אונרנעהאלטען
פרשצענט.
 נשד נעועללשאפטורויער רער ציט רער אין יערער נ. פשן רטרףי.
 שענקט פערטרויען י. איהם אינרעם בעשטשטיגע, אירעו סיטטעלובשהרענו נע- וינעו ריכטיגקיט ריע ער רשסס פערלאננען, רערועלבען שבלויףנאך
 יילל. וין בערוהיגט פשללשטשנרינ שטעטו עהרענישרט אינעם סיטאונר

י.

נ.
 ש"ו(. ס"ס נ' מהרורא וסשיב שואל וע' ט"ו סי' ציון בנין)ע'

 סקאות. ה' רו"ה אין פגל. פערטר. געו. שנרערעןאינען
 לעשות צריך שבת בשביל שנעשה סכירה בשסר אם סר  ששאלוסה

 סה ע' ב"ר, לפני או עצסו לבין בינו בסוכר סני או טבסשכונננשטאריעללע
 לפרסם ערכאות רצריך רב בי סהר"י סורו בשם רס"ה בס"ר ב"ישהביא
 אחר. באופן הרבר ויפרסמו עצסו לבין בינו סגי אפשר אי אם ואוליהרבר.

 בביהכ*נ. הרבר פרססו הירש של בפאבריקוכסרוסה

ל*ז*

 סחורה לסכור בארץ לשוט שהולך )ריוענרען( נוסע לו יש אחרסוחר
 הוצאות עם סישראל קצוב סך סקבל והוא לוקחים שיסצא סקום בכלשלו

 סתעסק הוה השליח ובאיריהן ובחגים א' ביום ונם בש"ק שנח וע"ישהוציא
 שאלתו שאל הסוחר ועתה עי"ו, הפסר לישראל ויש כטלים ברבריםהרבה
 נם יקבל אם הסחורה בסכירת ויו*ט בשבת נם להתעסק נם הנכרי יכולאם

 רנפשי' ארעתא נכרי שיהא כרי השנה בכל ירויח אשר הרוחים סכל שכרסקצת
 סחובר סלאכת שאינת אף עין, סראית סשום נם חשש יש בכאן רהנהעביר,
 ישראלים עם ונם השראל של בשליחותו ישראליס בסקום ונותן  נושא האס"ס
 ס"ר. רס"ר סי' עפ"י לאסור ויש בעוה"ר שבתסחללי
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 : ה נ ו שת

 שכר לו קצץ אם למכור לנכרי סחורה ליתן ישראל מותר רם"ה בסי'איתא
 ש"ו סי' לקסן ונשנה וה רבר ונאסר בשבת, סכור לו יאסר שלאובלבר
 סנ"א סרברי שלסר חים לב שרת בשם חים ארחות בספר וראיתיס"ר.
 לפתוח רסותר לברו העכרם בחנות להתעסק לעכו"ם סעות הנותן בישראלכאן

 נובי"ת בשרת וראיתי בו. לעין בירי וה ספר אין אך עכ"ל. בשבתהחנות
 אינו שם לנכרי סחורה ליתן לישראל שסותר רוה כן אינו שרעתו כ"טסי'
 בחנות המושיבו אבל בשבת יסכור לא השבת קורם וכשיסכור החנותקובע
 סוכר אם לישראל ליה איכפת רלא לוסר שיך ולא יום בכל לסכורסושיבו
 ליום רוסה וה והרי לסחר ונם היום שיסכור לי' איכפת רוראי לסחר אוהיום
 סרינא הנכרי שותפות בלא רירן בנירון רגם סוה לנו היוצא עי"ש. וכו'השוק
 שם סתיר הנוב"י אסנם בשבת.- שיסכור בפירוש לו כאוסר רהויאסור

 אלף סכל לו ליתן הנכרי עם הישראל בפסק עין( סראית סשום לא )איבפשיטות
 ארעתא שנסכר בסה ריוח לנכרי שיש רכיון פרוטה אפילו קצוב רברשיסכור
 ספורסם שהרבר כיון עין סראית סשום שם חושש הוא נם אולם עביר.רנפשי'

 לסצוא רחוקה בפרצה שם עצמו הכניפ הנוב"י והנח ישראל. שלשהססחר
 ואולי הרבה לחרש לי אין וא"כ רירן, בנירון נם שיך שם שכתב סה וכלהיתר
 בסשיכה ולא בכסף לא סוכר אינו רהנוסע סשום יותר עריף הוא רירןבנירון
 ואף בעשטעללונג, ושיעשו לקנות שיחפצו הקונים וסשרל רברים סרבררק

 ואפשר הבעשטעללוננ. ישכח שלא כרי לעצסו עושה וה כל שלו, בפנקסשכותב
 ולא וה הוא כי יאסר הרואה פרשייוישנסריוענרע נם ראיכא כיון לוסרעור

 לסעשה ולא להלכה לענ"ר הנראה וה וו"ל: לבסוף הנוב"י כתב ס"סיחשרנו.
 הסנ"א שכתב ואף סתיר. היה אחריות הפסר חשש שם שהיה סשוםרק
 סראית שיך לא בו ושותפות חלק לנוי ויש רהואיל וה' א' ס"ק רס"הסי'
 ביסות נם בו עוסק רהנוי כיון טעסו צ"ט סי' או"ח שיק סהר"ס וכתבעין

 יהמב הנוי התם רבשלסא נרע רירן בנירון ס"ס פעי, וספעי ירעי סירעהחול
 ישראל, בשביל שסוכר סוריע ואינו שבא סי לכל סחורתו וסוכרבחנות
 ואם - וכו' פלונית סירסא של שליח אני ואוסר: בא הנוסע רירן בנירוןאבל
 שעושה החסיר פלוני איש ראו ואוסר: סתהולל הוא שבת סחלל ישראל אלבא
 שפפערטע לי לעשות בשבת אלי שלוחו ש1לח והוא שבת שוסר כאילועצסו
 לסקום סרסה והוא שבת, שומר שאיני בפירוש אוסר .אני ובינו? ביניוסה
 השם, חלול ח"1 אלא עין, סראית רק אינו וה נכרים. ע"י סלאכתו ועושהח"ו
 את לחיות יכול רירן הסוחר שאין כך כל נחוץ רבר הוא אם בוראי ע"כאשר
 ישראלים אצל בשבת ילך לא ששלוחו בתנא. אך להיתר, לצרר יש 1ה בלאעצסו
 ישראל אצל אחת פעם שהלך ישסע שאם באוהרה, ככה על לחוהירווצריך
 להתיר אין כך כל נחוץ הרבר אין אם אך סססחרו. תיכף ישלחנובשבת,
 נכרים לנוסעים ויקצבו כן, יעשו הסוחרים שכל לחוש, יש כי אופן.בשום
 בזה שיעריסו בלבר 11 ולא נכרים. נוסעים ע"י ססחרם ויעשו אלף סכלסעט

 ססחר, בשום סקום יסצאו לא ישראל שבני אלא בשבת, ססחרלעשות
 שבת" ששוסרי חברת אנשי צעקו וכבר נכרים, ע"י ססחרו יעשה אחר כלכי
 סחיה, בלי נשארים ישראל בני בחורי נכרי, שותף ע"י היתר שע"י ככהעל

 לפסוק אין לענ"ר הכי בלאו עצסו את שיחיה אפשר הסוחר אם כן עלאשר
 היתר.לו
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לשח*

 ביזהער ראז פערקויפען, נעששפט אין ריזענרען זינעם וילל מאנןאין
 אין 4/10 זשפשרט זשלל קויפפריזעס רעז 6/10 ישר- געשלשססען ש"ק8מ

 ציישענציט. רער אין פערצינזוננ שהנע יעררען, בעצשהלטיטהרעסראטען
 נ. נ אין נעשנרערט יאוררע פירסאריע

 נענען נעששפט אים ישהרע 10 נשך פערקויפער רער ראסס שבער,לטננט פער- קויפער רער נאכפשלנער-
 קויפער רער שפפנען. שבת טם געששפט רשז יילל אונר בליבט, ום ז ק יפ

 אונר שן, עין סראית סשום נעהט שרער נעשטאפסעט, ראז איזט יורע.איזט
 זשגליך קויפצינז רער יענן סותר, עז אי~ט איזט, געשטאטטעט ניכט עזינען
 יירר? בעצטהלט נעששפטעז רעז איבערגשבע רערבי

 : ה ב ו שת
 ירעי עלסא כולי רהא עין, סראית סשום כאן ראין רפשיטאנלענ"ר

 היא השאלה רק הלוקח, רעבר סה על אחראי ואינו העסק את לורסכר
 ל"ר בסי' זה בספרי זה בענין כתבתי וכבר עבירה, לעוברי ססיע הויאי
 השבת לסלאכת ססיע אינו ר' ירא רהיהורי כיון ססיע, סשום כאןראין
 סלאכתו הירא יעשה לא ואם הקצוב. שכרו לקבל כרי בחול רק ועושהכלל
 עי"ש שבת. יחלל שהפושע ססיע או נורם הוא ולא שבת, יחלל הפושענ"כ

 הרבה. ספוסקים ראיות והבאתישהארכתי

ל"ט*

 לעין שזכיתי אעפ"י נרול עיון שצריכה לסעשה הלכה שאלה לפניבאה
 לרלות מסנו ובקשתי נ"י רו"ס לפני אציע הנני עכ"פ רפה הרבנים חבריעם
 שע"ל הסוכות חג ביסי לפני הבא הרבר כי האפשרי בסוקרם הצלולה רעתולי

 הבית בעל הערכאות.- לפני לגסר יובא הבע"ל שבוע ובתחלת סארנחוץ
 ובהסות בתים שרות קנה הארץ( עם בכלל הוא )אבל באסת י"ש שהוארפה

 כירוע שם הנעשים העסקים כל שם לעשות ורצונו)לטנריירטש8פטזנוט(
 )ואח"כ בש"ק בהסה ושביתת שרה סלאכת לענין ר"ת, ע"פ הכל לעשותורצונו
 הנאסרים הצררים כל אבל רס"ו סי' בא"ח נזכרים והתקונים פסח(, לעניןגם
 ב' סצר חוץ 'כנ"ל ע"ה בכלל שהוא איש ע"י ובפרט בקל לעשות א"אשם

 סהרב ברורה סשנה בס' תקון סצאתי אבל רשב"א( סתשובות לוקח)אשר
 סארץ ות"ח יארשא( בק"ק שנים איזה קורם )הנרפס נ"י רארין סאירישראל
 יצחק הרב וגם סולרתו בארץ כן שעושים לי אסר לכך נאסן ער שהוארוסיא
 הבהסות כל לנכרי שיקנה זה: תקון בעצסו עשה פעטערסבורנ סעיר זצ"לבלאזער
 ויעשם בסלוה לו י~קוף רסים ויתר אויפנשב זה על לו ויתן גסורה בסכירהבחול

 ריני בפני הסכירה ענין שיעשה והנכון בסעותיו בטוח שיהי' לישראלאפותיקי
 עכ"ל העין סראית חשש יהי' שלא הרבר שיפורסם ונם כר"ת שיעשההעיר
 וכעין למעשה כן פסק הלכה ביאור בפי' בזה ספקפקים קצת שהביא ע"פואף
 כי נוקפי לבי כן ואעפ"י סחרש הנרפס השלחן ערוך בס' ג"כ סצאתיזה
 שיק סהר*ם שרת ובחוכם סחסיריס הם להתיר הפוסקים נגר כי יורעחנני

 לי יגלה ע"כ התקונים זכר ולא בהסה שביתת לענין סאר החסירק"ז-ק"ט
 נעשה ואם לפני הובאה לסעשה הלכה השאלה ג"ס כי בזה רעתו אתרו"ס
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 וכו' בשבת נכרי ביר ישראל מלאכת בענין החשש"ם מנל טאנו 1התקון
 לתשובתו אני ומצפה 1ה באומן ג"כ למכור נלענ"ר חמץ לאימור שנוגעומה
 למעשה. שאפסוק קורםתרמה

 : ה ב ך שת
 שףת על לממוך נצרך אני ונם מעצמי רעתי ולחוות לעין פנאי ליאין
 פפר בעה"מ הנאון הוא ברורה משנה ספר המחבר והנה ב1ה.תאחרונים

 שלא אפילו עליו לסמוך שכראי הוראה לבעל ברוסא מפורמם והא חיםחפץ
 בפירהח מצאתי לא ק"1-ק"ס בסי' שיק מהר"ם מו"ר ונם הרחקבשעת
 ונם שם, המפורשים מסעמים אוסר ק"ר בסי' ורק המכירה היתר עלשחולק
 ארחית בם' גם עליו, לממוך שיכול סמכא בר הוא השלחן ערוךבעה"מ
 ישראל נ1ר ספר הוא תמחנות לכל ומאסף מתירין. ריעות מביא רמ"ג סי'חים
 ומביא ולגהמות לשרה מכירה שטר נוסח כתוב ע"ב ובסי' ע"ר סי'עי"ש
 ועי"ש. המתירין האחרונים כלשם

פן
 מסחר לבית )אנענס( סרסר הוא כי לי והגיר מקרובי, אחר אלי באהים

 המירסור שכר לשלם הסוחר שחיב הסוחר ובין בינו והותנה בלונרון יהוריםשל
 הסרסר ומצא החשבון בא שנה רבע ובסוף הסרסר מכירי עם ומתן משאמכל

 הסרסרות מעות לו ושלח קרש בשבת נם מחורה אי1ה ומכר קנהשהסוחר
 בשבת. קנק שנר שהא הסרסרות ליקח אם בשאלתו נפשוועתה

 : ה ב ך ז8ת
 כית א"כ רם"ו, ס" ריש כראיתא בהבלעה שבת שכר ליקח שמותרפשוס

 שהוריח מה נ"כ בשכר שיש אף שנה רבע של סרסרות שכר ביחרשנוסל
 חהחב אשוכר לחשבון שנ"ש כיון לומר ואין בהבלעה, שבת שכר ה"לבשבה
 וה יום לריוח שוה ~ונו 1ה יום ריוח שהרי עצמו בפני שעשת ועסק עסקכל
 אינו 1ה עצמו, בפני שבת שכר כנוסל ה"ל עצמו בפני בשבת שעסק סתונם
 אע"פ בהם להתעסק מעות לנכרי ליתן ישראל יכול ס"ר רמ"ה בם" פסקרחרי

 הרש"1 ופ" וכו' בשוה תשכר כל עמו חולק בשבת בהם ונותן  נושאשהנכרי
 וראי כאן והנה בהבלעה. שבת שכר נם כשנוסל מאליו נהנהעשהישראל

 צריך חשבון עושה וכשהנכרי אחר יום לריוח שומ 1ה יום ריוח איןנ"כ
 שבה שכר החל ומ"מ פלוני ניום וכך וכך פלוני ביום תרוחתי וכך כךלפרוס
 שנשא להראות רק ההא חשבונו שפורס רמה ביחר הכל שנוסל כיוןבהבלעה
 רק התגרים ררך היה אילו יום, בכל הרויח כמה בבירור ויורע באסונחונתן
 ההן הוא נם וכך, כך הרוחתי הכל סך בחשבונו ולכתוב ביחר הכללכלול
 הווא העיקר אך ופרס, פרס כל בחשבת לכתוב הסוחרש שררך אלא כןכוהב
 בהבלעה. שבת שכר נוסל תףל וא"נ הכל, סך לו ~תן נתחיב כמהלתוריע
 הסרסר סותר עצמו בפני שבה כשכר הוי ר1ת לומר ארם יפקפק אםיא"
 הסוחר עסק בשעת כלום עשה לא הסרסר רהנה סרסרותו, שכר ליקחבנ"ר
 פלוני2 סוחר עם ומתן משא שיעשה מכירו עם השתרל תוא לכן קורםאלא
 סרסרותג רמי לו ליתן הסוחר חיב הסרסר שהשתרל כמשעה הרין טצרא"כ
 לחם שיניע והריוח ההנאה לפי לתסרסר לשלם הא התנרים רמנהנאלא
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 השעה ער היא כסה ירועה איננה ערין ההנאה וזאת הסרסר השתרלותע*י
 פלוני איש יעשה עסקים כסה ירוע היה ואילו הסרסר סכירי עם העסקשינסר
 רק הוא העסק ונסר )סקאנטא( הרבית בנכוי סיר סרסרותו לו סשלםהיה
 אנלאי ואז הסרסר, ע*י הסוחר שהשיג ההנאה היא כסה בעלסא סילתאנלוי

 וכך כך סך הסוחר לו נתחיב הסרסר השתרלות שבשעת לספרעסילתא
 הבע"ר סחלו ואח"כ הסקח נסר הסרסר ראם ק"נ סי' אפרים שער שו"תוע'
 עסק עור הסוחר וכשיעשה עי"ש סרסרותו רסי ליתן צריכין אעפ"כ לוהזה

 הסרסר השתרלות ע"י יותר עור שנהנה סילתא איגלאי הסוחר סכירי עםאחר
 רסי קנה שהסרסר וכיון האחרים העסקים בכל וכן יותר לוושנתחיב
 הם הסוחר שעשה והעסקים בחול, שעשה שלו ההשתרלות ע"יסרסרותו

 שכר כלל לוקח אינו הסרסר א*כ לסרסר ליתן ראוי שכר כסה לנלותרק
 לסרסר שאסור הרין היה ואילו נוטל. הוא שלו השתרלות שכר כישבת,
 יכול היה בצרק שבת, שכר סשום בשבת הסוחר שעשה סהעסקים שכרליקח

 ולהפסירני בשבת סכירי עם עסקים לעשות לך סה הסוחר: ננר לטעוןהסרסר
 ואתה שכרי, לקפח שלא כרי בחול כאלה עסקים קהעה לי הסניעשכרי

 להסר כתבתי זה כל ירך. על לי שנעשה שלי היוק לשלם עליך שכרישקפחת
 בכל בשבת העסקים בל עשה שהסוחר אחת פעם יארע אס שאפילושאת
 סילתא 1מ באסת אבל סרסרותו. שכר ליקח להסרסר סותר נ"כ השנהרבע
 בהבלעה. רק שבת שכר נוטל שהסרסר ופשוט שכיחא,רלא

 בער וסוכרים קונים לסצוא להעא(רל הסרסר רשאי איולענין
 נשאלהי. לא וה על עבירה לעוברי ססיע או עור לפני סשום הוי ולאשבת סח~

 עיש. איסור חשש בוה שאין תראה ל"ר ס" לעיל שכתבתי פסהאך

מ4א*1

 כעת רוסיא יליר ברבש סשה סוה' בתו"י הסופלג הרבני ססנישאל
 ונר, נע נכריה בארץ שניס כסה לשבת הוכרח שהוא באשר זארותבעיר
 כשבעה להסשך תוכל והנסיעה בניו אל לביתו לנסוע רשיון לו ניתןועכשיו
 לעשות לו יניחו לא כי האיוענבאהן, על בש"ק נם לנסוע שיוכרח ואפשריסים

 צררי כתב והוא פעסיו, כזו לררך לתת יוכל אם השאלה וסעתה בררך,הפסקה
 הם: ואלה לו, שמצאהיתר

 ריותר הרסב"ם לרעת אפילו ררבנן, תחוסין סשוס האיסור עיקרא(
 )ע' נסורה רה"ר לן לית ולרירן נסורה ברה"ר רוקא זה ראוריתא סילסי"ב
 סעיף ת"ר סי' סלארי הרב של בש"ע כתוב ובפי' ות"ר שצ*1 שס"הסי'
 עי"שגב'

 בע"ש אפילו בשירה לצאת סותר סצוה רלרבר רס"ח סי' ש"ע ע'ב(
 בוראי ראם כתב י"ב ס"ק שס שהסג"א ואת שבת, לחלל נצרך שיהאאף
 ררבנן. בתחוסין לא אבל בראוריתא זה כל אסור, שבת לחלל נצרךיהיה
 ועור בש"ק. סהענלה לררת ריניחוני תקנה ריש וראי כאן אין רבנ*רועור

 הרס*אן )ננר הסקילין ביר לסחות ראין כ' רס"ח סי' הרב שלרבש"ע
 להירה ולחנכס לנרלס הבניס אל לנסוע סצוה רבר הוא רירן נירוןנ(
 למ*ל. שאינו כל סצוה לרבר נחשב רהכל ר"ת לרעת וסכש"כולפרנסס
 ובשעת שא"א בסקום ס*ס לשבות לפסוק צריך שלכתחלה ואףר(
 בקףא. ועי"ש א' סעיף רס*ח סי' סלארי הרב כסש*כ סעכב זה איןחרחק



 להועילמלמד%
 רשבת פ"ק ברא"ש מובא ע"א מ"נ עירובין בתוס' הרשב"ם רעתה(
 לצרף יש מ"מ כרשב"ם קי"ל רלא ואף בשבת ובקרון במפינה לילךרסותר
 למניף.רעתו

 : ה ב ו שת
 הרחק בשעת פקפוק שום בלי הנמיעה להתיר יש הנ"ל ההיתרבצררי

 ההיתר: לחוק הערות קצת עור אוסיף אך כוו, נרולה מצוהורבר
 בשם וב"י הה"ס רלפמ"ש לש"ע בהגהותיו כ' איגר ר"ע הגאון נםא(
 ככרסלית רהוי משום התורה מן תחומין רין בהם אין רבימים רהא רשב"םתשו'

 לפ"ו פטור, והמעביר חיב יהא שהמהלך יתכן לא סררבנן בהםוהטלטול
 תויסין לכ"ע וא"כ סראוריתא, תחומין ליכא רה"ר לנו אין רעתהלהמוברים

 ס"ב סי' יצחק בית וע' נ"ו רף חא"ח מופר עט ועי סררבנן נ"כ סילרי"ב
 עליו. משיג והוא אמת זרעבשם

 ראשונים כסה שהביא ע"ב( ס"נ )רף כ"ו סי' א"ח אפרים בית שו"ת ע'ב(
 על לערער ארם שום ביר כח ראין וכתב רה"ר עתה לנו ראיןשסוברים
 רה"ר. לנו אין שעתה מפני שבת הוצאת לענין רברים בכמה להקלהמנהנ
 על כ' צ"ח סי' ח"ו הח"ס גם הרשב"ם עפ"י ה' באות מר ס"שנ(
 למניף. לצרפו ריש כהנתו נראה הצורך", לעת לעין איש הרשב"ם:רעת

 בוראי יורע ראם רס"ח בסי' הס"א רעת ב' באות שהביא מהר(
 לווו ראין הב מ"ק רבא האלי' כתב כבר לצאת, אמור שבת לחללשיצטרך
 שיבוא בוראי ביורע ראף הריב"ש מרברי סשמע וכן והלבוש הש"עמפמק
 בשלום וימע לפניו פתוחין ההיתר שערי ומעתה מותר. שבת חילוללירי
 הרו"ש א"ר ולסע"ט ולחופה לתורה בניו את לגרל שיצליח עסו ר'ויהיה
 רצ"ה. וסוקירוואוהבו

 מופר עט בסי ע' ראוריתא רה"ר ליכא רלרירן מ"ש לעניןאסנם
 קונטרם וע' שם, שהביא מה שמ"ה ' ס חים ארחות בס' וע' נ"ו רףח"א

 לנו ריש להוכיח שהאריך והלאה 83 צר פלאטא צבי סוה' סהרבקונרמי
 האחרים. מעמים סשום ספמקי חורתי לא ומ"ס ראוריתא.רה"ר

מ"ב*
 ופומקים רש"ם רינא עפ"י שאף בעליל להראות כתבתי ~את'תשובה

 אשכנו. בארץ הסרינה וחקי סלך פי לשמור סחויביםאנו

 אהש בל והסרינה הסלך סטעם היהורים תושבות ברוב אשר הוהבוסן
 שנה שם צבאו ולמלאות הסלחסה חיל אל ליכנם צריך אולם בריא הואאשר
 סחויב אי טובים, ויסים שבתות לחלל שם אנום והוא שנים, שלש אושנתים
 להפטר ראפשר סה כל לעביר התורה סצות כל והשומר ר' רבר את היראהיהורי
 לא. או שבת חלול לירי יבא שלא כרי הצבא,מעבורת

 : ה נ ו שת
 רינא פי על עליה להשיב כרי רב עיון צריכה והיא שאלת נרולהשאלה

 לא תחילה אמרתי כן ועל לברה, לבנו נטית עפ"י ולא לחור, ופומקיםרוש*ם
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 הרועים סשכנות על ואעין ואראה לי אצא כי חפץ לבי אשר למקוםאלר
 בה נלך אשר הררך את רבר אותי ישיבו והם והפוסקים. הש"ס בעליהם
 בס"ר: החלי ווה נעשה אשר הסעשהואת

 פחות בספינה ספליגין אין ת"ר ע"א י"ט רף רשבת קסא בפרקנרסינן
 סצוה לרבר אבל הרשות לרבר אסורים רברים בסה לשבת קורם יסיםסנ'
 ת"ר שם עור ואיתא רבי רברי שובת ואינו לשבות ע"ס עסו ופוסק רסישפיר
 אין התחילו ואם לשבת קורם יסים סג' פחות נכרים של עירות על צריןאין

 הבריתות ב' ורברי בשבת. אפילו ררתה ער אוסר שסאי היה וכןספסיקין
 עיר על צרים ואין שם: 11"ל ר"נ פיסקא שופטים פ' בספרי ספורשיםהאלו
 אין להיות שבת ואירעה הקיפום ואם יסים נ' לשבת קורם אלא בשבתתחילה
 ספליגין אין הזקן שסאי שררש רברים סנ' אחת זו סלחסה. ספסקתהשבת
 רחוקה בררך בר"א לשבת קורם יסים נ' אלא הנרול לים הספינהאת
 ער ר"ר: בפיסקא שם עור ואיתא ע"כ. אותה. ספלינים קרובה בררךאבל
 רבים יסים ר"נ: בפיסקא בספרי תניא להנ"ל וקורם ע"כ. בשבת אפילוררתה
 סשלשה פחות נוים של עיר על צרים אין אסרו סכאן שלשה רביס שניםיסים
 הנרול בסררש שסצאתי סה נ"כ לפניך ואציגה ע"כ. לשבת קורםיסים
 סקיס אני סה בשבת בין בחול בין סצור ובנית שם: וז"ל תיסן סארץכ"י

 רשות בסלחסת אף או רשות ססלחסת חוץ רבר כל בשאר יוסת סותסחלליה
 בשבת אף או השבת סן חט היסים כל בשאר סצור ובנית סקים אניוסה
 הרברים סן אחר זה אוסר רבי יאשיה, ר' רברי בשבת אפילו ררתה ערת"ל
 לשבת קורם אלא הנרול בים ה5פינה את ספלינין אין הזקן שסאישררש
 קרובה ררך היתה אם אבל רחוקה בררך אסוריס רברים בסה יסיסשלשה
 קורם אלא בשבת תחילה עיר על צרין אין אותה, ספליגין שבת בערבאפילו
 סלחסה, ספסקת השבת אין להיות שבת ואירעה הקיפוה ואס יסים שלשהלשבת
 שנים יסיס שהררש ותראה 24 ער 22 רף שלי סכילתא לקוטי גספר וע'ע"כ.
 וסאסר זבה, נבי בספרא זה ררש נסצא שכן רב רבי סהתנא הוא שלשהרבים
 להאריך. סקוס ואין ישסעאל, ר' רבי סתנא הוא וכו' יאשיהר'

 סשום הוא צרין ואין ספליגין ראין רטעסא הסאור בס' הרז"הוכתב
 סקרי שבתא קסי השבת קורם יסים שלשה וכל הוא סכנה סקוםרכולהו
 נפש פקוח בפני העוסר רבר שאון ספני השבת את לרחות כסתנהונראה
 השבת את בו לחלל עתיר שארס סכנה סקום ולכל בסרברות להפרישוה"ה
 וק"א וי"ח י"י פי' בתשובה הריב"ש וכתב בהלכות. הר"ן והביאוע"כ,

 לסקום שבוע של הראשונים יסים בנ' לילך שסותר לסרנו רףהרסתורת
 אפי' לילך סותר סצוה ולרבר שבת, לחלל שיצטרך בוראי שיורע אע"פסכנה
 רסי שפיר סצוה ברבר אבל הרשות ברבר בר"א בש"ס ראסרינן שבתבערב
 הרשב"ץ וכ"כ שבת לחלל יצטרך שבוראי בסקום אפי' והר"ן הרז"הלרעת
 רסתיר י"ח ס"ק רס"1 סי' י"ר בש"ך ועין רס"ח. סי' בב"י הובאוהכל
 בשלישי שבת לחלל כסתנה שנראה אף בשבת בה' בזסנה שלאסילה
 סי' הט"ז רסרברי ואף שבת. בערב אפילו שרי סצוה רלרבר סשוםלסילה
 קורם יסים נ' ראסור נראה היה ט' ס"ק של"א סי' הס"א וסרברי נ' ס"קרס"ב
 ולא אחר ביום לסולו ראפשר סשום טעסא הינו סצוה בסקום אףלשבת
 יתבטל ראם פשיטא אבל בזסנה, אינה רבלא"ה בזה סצוה חיסור שוםיהי'
 שיבא אף שכת בערב אפי' לעשות רסותר הסעשה שסאחרין ע"י סצוהשום
 כהש"ך באסת ס"ל שהס"א י"ל סזה חוץ סכנה. בסקום שבת לחילול זהע"י



 להועילמלמדא
 כתנ רסילתא רלרוחא אלא סצוה רנר סשום נזסנה שלא נסילה גםרמותר
 לרירן שרי ה' ניום נוסנה שלא סילה ראוסר להרשב"ץ אפילו הוהרבוסן
 שרחה ומה הס"א, רנרי כן שפי' השקל נסחצית סשמע וכן רוחצין,ראין
 שם שפסקו ססה סצוה לרבר נספינה סספלינין הש"ך ראית רנההאלי'
 נרוך סו"ה הנאון הרנ וה על הקשה כנר שישנות הנכרי עם להתנותשצריך

 לרעת שהרי נרול עיון צריכים שרנריו רס"1 סי' לי"ר נהגהותיופרענקעל
 הרינ"ש וכס"ש שנת חילול לירי ינוא עצטו שהישראל היכי אפי' סותרהרו"ה
 ראפשר. נסקום החנו לשבות עסוופוסק

 יורע ראם וררנ"ו רינ"ל נשם הס"א הניא י"ר ס"ק רס"ח נמי'אסנם
 כתנ כנר אך עח"ש, ג', נ' א' ניום אפילו אסור שנת לחלל שיצטרךנוראי
 והריב"ל שהררנ"ו והלנוש הש"ע ספסק לווו ראין "'נ ס"ק רנאהאלי'
 ראף הרינ"ש סרנרי סשסע וכן אסור. נוראי רניורע ראיה שום להםאין

 סותר. שנת חילול לירי שינא נוראיניורע
 טצרקי ע"י עצסו ינריח שלא הרא כי ספק אין הנה לעניננו ננואוסעתה

 אם השם חילול ח"1 גורם כן שעושה סי כי סצוה, סרנר יותר הוא הצנאסן
 עהשים אינם שהיהורים אוסרים יהורים שונאי כי ליהורים רעה ונורם הרנריורע
 אינו ג' נ' א' ניום לצנא שהולך שסי הרין אם וסעתה הסלכות, רתיאת

 אונס, ע"י שנת חילול לירי ינוא וראי אם אפילו הפוסקים לרונ אימורעושה
 סותר סצוה לשאר או ישראלים נפשות להציל כגון סצוה לרנר עושה הואואם
 אינו הוא אם ק"1 א"כ הסלחסה, צנא אל נעצסו לילך שנת נערנאפילו
 להנריח סחוחנ שאינו שנוראי רסלכותא רינא עפ"י שנלקח רק נעצסוהולך
 יכול ההנרחה ע"י כי נאשר שנת, חילול לירי ינוא שנוראי אף סוהעצסו
 סצוה. סרנר עריף וראי נכאן תעשה ואל שנ וא"כ סנשולים כסהלנרום

 חילול לירי ינוא שלא כרי עצסו להנריח רסחוחנ נאסר אנו אםועור
 ישיגו לא רובם ונוראי כן לעשות סחוינ עצסו יסצא ישראל איש כל א"כשנת,
 סלך פי כי הטונ, ע"כ אשר חנם. על ח"1 גרול השם חילול וינרוםחפצם
 בעיני הטונ ותעשה השנת לשסור לך ויניחו השרים נעיני חן תסצא ואולישסור,
 לשם סעשיך תעשה ואם השטים. סן לו ססחעין לטהר הנא כי וארם,אלקים
 ישראל. על ושלום אסונה ורעה נארץ ושכון ישליסו לך הכלשסים

מ*ג*

 נר"1. יעכסלער יוסף ר'לניסי
 נאשר אך הצנא לענורת לצאת וסנו נא שיחי' ננך כי שאלתאשר

 סחו'נ אם נעבורתו, שנים איוה עור להתאחר יכול "א'נישהריגער"שהוא
 נאתס, שנת לחלל סוכרח שיהי' נאשר לענורה לצאת הטלא להסתיןהוא
 ענורתו לענור לו הותר רילסא או ראפשר, סה כל שנת חילול יאחרוע"כ
 פריה סצות ולקיום נישואין לירי בסהרה לנוא יכול וה שע"י נאשרסיר,
 כעת. לפורטם ינול אתה אי אשר טעמים שאר ספני ועורורבהה

 : ה ב ך שמ
 שתוכל כרי וה שנת חלל לארם אוסרים אין ראשונה השקפה לפיהנה
 בשנה השבתות שתשטור כרי 11 נשנה השבתות חלל או אחר שבתלשסור
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 בשנה שבתות לשמור יוכל 11 שנה של שבתות חילול רע"י לומר ואיןאתרת.
 לצאת יתאחר אם נם רהא שנה, באותה ורביה פריה מצות לק*ם ונםהאחרת
 שבת שמירת ספק ובלתי מאוחר בומן ורביה פריה טצות לקים יונללצבא
 שבת. שמירת יאוחר ולא ורביה פריה מצות ויאוחר ורביה פרי' ממצותנרולה
 ובומן הקורם בומן ורבו פרו מצות לקים יכול נישואיו יקרים ראם לומרואין

 ורע בבקר מצות אלא אינו והשאר ובת, בבן קים ורבי' פרי' רהאחמאוחר,
 ולא וה בשביל שבת לחלל שיקרים אמינא הוה שום ליכא ובוראי וכו'ורעך
 ראפשר. מאי כל אונס אותויאחר

 בבית חבוש שהא מי עשה במצות שאפילו הררב"ו כ' מווונרולה
 מעבירין אין רקי"ל כיון בשנה אחת פעם לצאת רשות לו ונתנוהאטורים

 האסורין בבית לעשותה אפשר וושי לירו שתבא הראשונה המצוה חמצותעל
 ק"ו במי' צבי שהחכם אף חמורה, או קלה למצוה חושש אינויעשנה
 המובחר מן שלא היום לעשותה שאפשר אחת רבמצוה והעלה עליוחולק
 ומכש"כ שוות במצות מורה מ"מ למחר, להמתין טוב המובחר מןולמחר
 יעבור לא שעי"ו אף ל"ת על היום יעבור רלא ממתבר הלכך תעשה. לאבמצות
 אין בעירנא )רשלא למחר מ"ע לקים עור יוכל אם אף למחר 11 ל"תעל

 חוששין מרובה רלומן הח"צ נ' מוה וחט עשה( מפני ל"ת שוםרוחין
 לאיסור. כאן יפמוק הח"ץ נם ובוראי ח"ו ימותשמא

 שבת לחלל שילך היתה השאלה אם אומרים הינו יה נלאמנם
 הצבא לעבורת ושהולך רק שבת ומחלל הולך אינו בנך רירן בנרון הריאך מיו"

 הפומקים למחלוקת באנו ומעתה באונס. שבת לחלל שיוכרח לוראי קרובואו
 שבת. לחלל יוכרח שבוראי למקום למרבר בנמיעה או בפפינהבהפלנה
 סכנה למקום לילך מותר מצוה רלרבר והעליתי לעיל בוה הארכתיוכבר
 מוכרת יה" לא אם אף בעניננו וא"כ שבת. חילול לירי יבוא שבוראיאף

 אח"כ שיוכל כרי לצבא שהולך כיון שנים, איוה לאחר עכ"פ שבתלחלל
 שבת לחלל אח"כ יאנם וושם רמי מצוה לרבר כהולך ורבי' פרי' מצותלקים
 ורחמנא אונםמיקרי

 פטרי',,
 רהשתא שבת חילול רע"י רירן בנירון וכשאכ

יוצל
 מחיל~

 מצות יקים ולא ימות שמא רחישינן אי מיכן רלאחר שבת
 לא שמא לחוש יש לררך בנסיעה נם הא בכרי, שבת ומחלל ורביהפרי'
 חילוק מצינו ולא שיקימנה, קורם ימות שמא או המצוה לקים לירויבוא
 שביום לוה נוסף מצוה. לרבר ההליכה נחשבת המצוה לק*ם כרי שהולךכיק וראי אלא מועט לאמן מרובה ומן בין או לא או בוראי לק*ם יכול אםבין
 לסחורה הליכה ראף וי"א מותר הרשות לרבר אף הפומקים לרוב נ' ב'א'

 באירען שמלכות ירוע כי להיתירא, טעם עור יש רירן ובנירון מצוה רברמיקרי
 את לשמור להם והותר בצבא שעברו הצליחו ורבים היא, חסר של מלכותכעת

 טעם הש מוה חט המאוחר. בומן נם תהי' הואת המלכות אם יורע ומיהשבת,
 והשולח הצבא לעבורת יצלח ולא כך כל חוק אינו עתה כעת שבנךשאפשר
 לעמור ויוכרח ילוקח ובוראי שיתחוק שנים נ' לאחר משא"כ לחפשיבמהרה
 מיר עצמו את להעמיר לבנך להתיר נ"ל טעמי הני מכל השנה. כל,שם

 הנירון על הצורך כל לעין פנאי לי אין כי באשר אמנם הצבא.לעבורת
 שתשים לי נוח יהי' וה בנירון וקנים הורו שכבר ואפשר אחרוניםבהפוטקים

 טוב, הרי עמי יסכים אם ולראות מפורסם אחר הוראה כעל לפני זהפסקי
 רעתי. אבטל אוי נכונים בטעמים ישיבניואם



 להווילפלפד58
פ"ד* : ה ל אש

 קיווינגען. אברק"ק באסבערנער ועקל מוה' הנ' הסאור הרבמאת
 סכנה בהם שאין החולים בער הכירה על תבשילין להחם רסותרהיכא

 כרי הכירה את שיסיק קורם סים הכירה אותה על נוי ע"י להעסיר מותראי
 והנה לבריאים. בין לחולים בין לשבת הנצרכין הכלים את מים באותןלהריח
 ס" והמנ"א התה"ר שחתירו מסה וראיתו רהתירא בכרא האריךהשואל
 סשום התנור שיוסק קורם החורף בית תנור על תבשילין להושיב סק"סרנ"נ
 שהס"ו ואף עיקש, החורף לבית הכינה רעיקר משום הצנה אצל חוליםרהכל
 מהר"פ ומשיב שואל וע' כמנ"א, עלסא נהנו כבר מ"ס וה בהיתרמפקפק

 רכ"ע משום עריף רירן ונירון התה"ר. על הס"ו קושי' שמישב נ' סי'חקנ
 נ"כ לצרף והט שאב"ס. לחולה התבשילין להחם נכרי ע"י להסיק רשרימורו
 סע"ש( הסים נם להחם צריכין 11 )ולסברא בישול אחר בישול ל"ש בלחשנם
 רנ"נ סי' הסנקא ס"ש לצרף יש עור כן. קי"ל רלא אף פוסקים,לקצת
 לתוך סים עכחם נתן אם הכלים את בהן להריח מים ליקח רשריטקס"א
 הנוי נותן שבנקר וושף הקרירה תבקע שלא כרי בתנור הקבועההקרירה
 התבשילים על כינתו ועיקר הסקה קורם אותם שנותן כיון מ"ס אותן להחםהמים
 שיוובו המיס להתיר רציתי לא וה מיהו לסניף. המנ"א סברת לצרףאפשר
 שאוסר כמו לכאורה הוי שוה בעהשלסער היארמיאזוער לתוך סעצמןבש"ק
 הא"ר אוסר אשר שהסיק אחר נם תבקע שלא הקרירה לסלאותלעכו"ם
 תסצית והנ"ל האריך השוושל והרב סבריה של סילון כסו רהף ועורסקקס
רבריו.

 לפי הנה בוה. עיון צריך ס"מ סעם של רברנם הם השואל שרבריאף
 הכירה שהוסקה קורם בריאים בער תבשיל הנכרי נתן אם נם השואלסברת
 לא וה והיתר החילים, בער להסיק כינתו שעיקר כיון לבריאים סותריהא

 לחולים, שהוחסו אף חסים סאכלים אוכל אינו הבריא יר"א כל אררבהמצינו,
 רחישינן לבריא אסור לחולה רהסבשל ב' סעיף שי"ח בסי' איתאוהסעם
 בניסין תוס' כתבו וכן בשבת, אסור נכרי ע"י בישל ואפילו בשבילו ירבהשמא
 אבל נכרי ע"י להרבות שרי הסילה לצורך רוקא רשמא אע"נ ר"ה עקבח'

 להרבות. ע"א( ס"ר סנחות תוס' ע' )אמנם אסור נכרי ע"י אפילו ר"אלצורך
 בישול יש ראפרינן כיון בחימום, למרבה בבישול מרבה בין לחלק סבראואין
 קורם מסיק בין לחלק סברא ~רן גם כבישול. חימום הוי בלח בישולאחר
 סי' ובי"ר בכך. מחלקין אין רהתום' הכירה על הקרירה את שנתן לאחראו
 משום אסור או ~מחש לבריא מותר אי חולה בער גוי בב"טול פלוגתא ישק"נ
 במו"ש אלא פליני לא וע"כ עכו"ם.בשולי

 אב"
 ראסור פליני לא כ"ע בשבת

 ולא בשבילו, ירבה שמא משום או בשבילו הרבה רבוראי משום אולבריא
 סי' והמשא תחלה הסיק או הכירה על תחלה הקרירה נתן בין חילוקמצינו
 פלונתא שהביא של"א ס-' באי וע' חילוק. ראין בפירוש כתב סק"ושי"ח
 שי"ח בסי' ברורה משנה בעל וכתב ררבנן, או ראוריתא איסור הוי מרבהאי
 שו"מ )וע' ראוריתא. איסור רהא חסר אהבת בספרו הוכיח רחוא י"נס"ק

 אפאי להקשות ואין בשיעור(. מרבה לענין מ"ש בסופו ס"ו ס" ח"במהר"ב
 קרירה עור וטם ו"ט חולה לשם ממבשל מ"ש צנה משום הנוי ססיק אםשרי
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 אינו ופ"ר לבשל הוי לא כינתו עיקר צנה משום במסיק י"ל חבריא,בשביל
 כינתו רעיקר ואף לבשל, כינתו חולה לשס במבשל אבל נוי, ע"יאסור
 תשובת לפי )אמנם לבריא נ"כ ויכין ירבה שמא נזרינן מ*מ חולהבשביל
 מ"כ של התירו שיהי' איך יהי' ממרבה(. עור נרוע זה לבסוף שאביאב"א
 אופן בשום אוכלים אינם שהבריאים רעלמא וממנהנא הפוסקים מרברינסתר
 לתוך מעצמם שזבים המים לענין אמנם החולים. בשביל שנתחמםסה

 שמעתי כאשר רהינו להתיר. פנים להראות לי יש בעהשלטער פטזזערההארם
 מן שזב עת שכל הוא כן הענין הרבר( כן באמת אם לחקור יכול)ומ,כ

 אחרים מים זבים ועי"ז רוים( )לעערער ריקן מקום נתהוה לחוץהבעהשלטער
 תוי"ט. מ"נ פ"ב מכשירין וע' בטל קמא רקמא י"ל הא כן ואם החמים, אלקרים
 משום הוא האיסור רשם ס"נ שכ"1 ס.' טברי' של לסילון לרמותו איןוהנה

 רבר מטעם לאסור ואין נ'(. סעי' שכ"1 סי' הרב של בש"ע )ע'חסמנה
 מעורבים הם כבר ואז שהוחמו אחר ער המים נאסרו שלא מתירין לושיש

 לחקור ויש בש"ך ק"ב סי' בי"ר נינית כמו והוי בע"ש שהוחמו בחמיןבהיתר
 הרבר. מהותאחר

 על שהקשה ט"1 סי' ח"ב מהר"ב ומשיב שואל בשו"ת ראיתיוהנה
 שבת ראמרינן מהא ררבנן או ראוריתא או בשיעור מרבה ראוסריןהא
 ופריך אסור ישראל רוב אם בו רוחצין ונכרים שישראל מרחץ ע"א קכ*ברף

 פריך ומאי נר כמו והוי למאה חימום לאחר חימום הא אסור אמאיחנמרא
 ראינו ולכבש לנר רמי ולא אסור וע"כ ישראל בשביל מרבה הנכרי עכ"פהא

 רבאמת רכיון היא הקושי' רעיקר השו"מ ותירץ ישראל בשביל בשיעוראמוסיף
 נימא אם א"כ עכו"ם בשביל למרחץ שצריך בשביל זאת עושהחעכו"ס
 שמרבה בכך ומה שרי רבכה"ג נימא א"כ שמכירו אע"פ שרי בפניורשלא
 מותר הישראל בעבור טרחתו עיקר שאין כל רבעכו"ם אפשר ישראל,בשביל
 ארעתא ישראל ררובא כיון משני זה ועל אסור ליעאיאל אף רמכוין רכלוע"כ
 נכרים רוב ראם להוכיח יש מזה ראסור. פשיטא ובכה"נ מחממיררובא

 וא"כ נזרו. לא ישראל בשביל בשיעורא רריבה אף עביר רנכריםרארעתא
 נכרים בשביל מתחממים המים ועיקר הם נכרים רוב מקום בכל רבארצנוכיון
 בשיעורא מרבה ראפילו ואפשר ישראל. בשביל בשיעורא מרבים אם גזרולא
 הרבה נצרך בין חילוק ואין החסין לתוך מאליהם זבים רהמים חשש כאןאין
 ארובא ורעתיהו נכרים ררוב וכיון ארם ירי על ניסק האש ורק מעט,או
 ריש נלענ*ר לזה כלל. נאסרין אינן המים אותן וע"כ למאה אש לאחראש
 הוריק הנכרי אשר אחרי בעהשלטער היאזזער לתוך מעצמן הזבין למיםהיתר
 שאיני מפני הרבר להחליט יכול אני אין אולם הבעהשלטער. מתוךהמים
 רהענין שמעתי אחר איש ע"י רק במקומנו, וגם במקומו הענין מהותיורע
 אחר בא לא שערין מפני היטב וררשתי חקרתי ולא לעיל שנתבתי כמוהא

 מעש"ק בכירה אשר המים וע"ר שבבעהשלטער. החמין הללו המים ע*רלשאול
 שמותריס. פשיטא מעש"ק בעהשלסער בפטזזערואשר

 שו*ת בעל הנאון 11 מרוכה על ישב שכבר ראיתי זאת כל כתביאחרי
 שהעמירה קטפפעע להתיר האריך שם כ"א סי' א"ח בחלק אפריםבית

 שהמנ*א אף הנכרי שהסיק קורם החורף בית ת~ר על צוננת יהוריתכה8רתח
 אסור אבל רפטור האור נותן וא' הקרירה נותן כא' רההא אוסר רנ"נבסי'
 להוכיח אין רמשם שהעלה ואחר בריעבר( מתיר סט"ו כ' כלל החוא)וכן

 התבשיל בשביל ההיסק מרבה שאין בכך רסה צ"ע רלכאורה כחבלאסור



 להועילמלמד%
 במרבה ררוקא לומר ראפשר אח"כ וכתב ררבנן שהוא וי"אראוריתא איסוי הוא רביצה( )פ"ב הר"ן ולרעת אסור בשבת בשיעורא לרבוי כל קיקלהא

 יש האש על שנותנה 11 רבנתינה אמרינן האש על ונותנה בקררהחתיכות
 כמה מלאה הכירה על עומרת הקרירה אם משא"כ אסור, בישולכאן

 המרורה להגריל וא"צ החולה בשביל סביבה אש להבעיר והוצרךחתיכות
 שב רק ראינו כלל בשיעורא רבוי מיקרי לא כה"ג החתיכות רבויבשביל
 ממנחות הקושי' )ומישב לחולה שא"צ החתיכות מוציא שאינו במה תעשהואל
 סירי איסי' אנב רניחום רהאי לומר הוצרכו למה צ"ע רלפ"1 אח"כ וכתבס"ר(
 חסר ואינו עוסרת סים סלאה הקררה שהיתה רסירי י"ל הא עכףםע"י
 ולא תעשה ואל שב רק הוי הסותר שופך שאינו ובכה"נ החיסובאלא
 אטור. נוני בכל בשיעור להרבות שאסרו סה וראי אלא בשיעורא סרבהסיקרי
 חולה אצל רחרה שרק סכנה בו שיש לחולה ישראל ע"י רוקא ר1הוכתב
 לחולה עכףם ע"י אבל סראוריתא( )לר"ן אסור התוספות לפיכך הותרהולא
 רחויה( רק רילסא הא סנ"ל )צ"ע והותרה שבות רק שאינו סכנה בושאיג
 התוס' ס"ש לפי צ"ע רערין אח"כ וכתב איסור, כאן אין בשיעורא לרבויאף

 ע"י אפילו בלא"ה אבל רשרי הוא סילה לצורך רוקא רשסא ח' רףבניטין
 התירו חט שסחת רסשום התם תוס' כתבו רהא ותירץ להרבות אסירנכרי

 והאריך להרבות. שרי שבת עוננ סשום רגם י"ל ולפ"1 להרבותחכסים
 אם גם רסתיר נראה היה אפרים בית בעל הרב של ופתן סשא וסכלעור.
 הועסר אם לבריאים הסותר לאכול סכנה בהם שאין לחולים נכריסבשל
 בשביל האש הבעיר בע"כ והנוי קרירות שתי או סלאה קרירה הכירהעל

 ווה הותרה. הקרירה שעה באותה הסיר לא תעשה ואל בשב ורקהחולים
 לענ"ר חט סעוננ אפרים הבית וראית פוסק. שום ה1כיר שלא חירושרבר
 חסיר רשבת ועור רחויה ובשבת הותרה רבי"ט שבת לענין ראיהאינה
 נסי סכנה בו שאין חולה לגבי רשבות רס"ל לשיטתו רהוא אלאסי"ט.
 אלא תקק ראוריתא כעין רבנן רילסא הא, רמנ"ל לעיל כתבתי וכברהותרה,

 שאין לחולה נ"כ התירו ורבנן סכנה בו שיש לחולה רוקא סותררבראוריתא
 רהבריאים רעלסא סנהנ ח1ינן והרי הותרה. ולא רחויה רק אבל סכנהבו

 נ1ירה משום אופן כשום נכרים ע"י אפילו לחולים שנתבשל סה אוכליםאינם
 אסאי ת"ע להרבות שסותר אופן המ הרי הכ"א ולרעת בשבילו, ירבהשסא
 יססוך רבה גברא לו יש סע"כ עכ"פ סעשה. ע"י ירבה שסא נזרינןלא
 ובשבת הכירה על סע"ש סים של קרירה נתנו אם לכה"פ להתירעליו
 הסאכלים סשום בע"כ האש הבעיר והעכו"ם החולים בער המאכלים עליהנתנו
 להריח סותר הב"א לרעת א1 סים של הקרירה הסיר לא תעשה ואל בשבורק

 ימא סלוכלכים. כלים על לאכול שלא שבת עוננ נסי ר1ה סים באותןהכלים
 בשם לעיל שהבאתי וכסו הסאכלש הם והרוב ארובא רעתו רנכרי סניףעור

השו"ס.
 הסנ"א על שי"ח סי' אינר ר"ע בהנהות שכתוב מה עפ"י היתר "שעור

 אחר רותח בעורו לח תבשיל ההיסק קורם הכירה על וליתן י"אס"ק
 רטספם יאף הטעם, עי"ש לכתחילה רשרי י"ל הכירה הנכרי יסיקשיצטנן
 ובשבת הכירה על בע*ש רותחין סים קרירה נותן אם מ"ס לרינא, צ"עס"ס
 נם סותר וה רע"א סברת רלפי בית סותר רוראי י"ל הכירה הנויססיק
בשבת.
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מ'ה*
 קיססינגען רק"ק אב"ר באסבערגער ועקיל מו"ה המאה"ג הרב ליכתב

 מותר לקדירה מקרירה התבשיל פינה אם ה' סעיף רנ"1 בסי' שכתובממה
 הוא וה עפ"י שלענ"ר אסרתי הבל מוסיף שאינו ברבר בשבתלהטמין
 רכיון ב1ה לגסגם קצת ויש בשבת. טהערמאופלטשע לסלאות גמורהיתר
 קרירתו יסצא שסא לחהצ "צ טהערמ"ופלאשע ע"י החום שיתחזקררעתו

 עי"ש(. ירתיח בשמא רש"י )לפי' וירתיחנהשנצטננה

 אמנם לשבת, להרליק רגילה שהיא נרות ב' להרליק שכחה אחתאשה
 צריכה אס האשה שואלת ומעתה גאזפלטססען נרות ר' הרליקבעלה
 נר.להוסיף

 : ה ב ו שת
 וכמו שבת של נר סצות ירי בגטז5לאסמען שיוצאין הוא פשוטרבר

 לברך ריכולין ה' אות ק"כ סי' א' כרך חי"ר יצחק בית בשו"תשפי'
 סשנה בס' וכ"פ שבת של נר להרליק ליכט בעלעקטריש וכןבנאזליכט
 להוסיף שא"צ בשבילה מרליק אחר שאם פשוט וכן רס"ר. בסי'ברורה
 אברהס האשל רעת לפי אמנס ב'. ס"ק רס"ג סי' שבת תורת בס'וכמ"ש
 כיון וא"ב להוסיף, צריכה רנילה שהיתה ממה אחר נר בשכחה אףסק"ג
 שיוצאק אף נרות, שתי וגס נאולטספען ר' להרליק רגילין היו זה מקורסשגס

 רברי אך רגילה, שהיתה ממה משכחה גרע לא מ"מ לחורבגאו-5לטממען
 בשו"ת וע"ג ברורה משנה כס' עליהס חולק וכבר מוכרחין אינסהא"א
 ע"י שאם ונראה ב'. אות רס"ג סי' ח"מ ארחות בס' חובא ואתלותמור

 של ליכטער ב' להס שיש כגון בשלחן ערבוב קצת יהי' אחר נרהוספת
 עס מכין שאינו או כסף של שאינו אחר ליכטער עור יוסיפו ואם שויסכטף

 רירן בענין להקל יכולין אוי השיחן, הירור ליופי נאה אינו יהי'השנים
 חלה לקופת הנוסף נר של שוה שתתן או הנרות בגורל רק שתוסיףאו

 רעת עפ"י תחטיר טופ מהיות כלל מערבב אינו אס ורק)חלה.ביכסע(,
 האשה פשעה שעכ"פ משוס א"א כלוס בלא ופטור נר, עור להוסיףהפמ"ג
 הנרות, על ברכה ולא להרליקששכחה

מ"ז*
 והגאון ג'. סעיף רס"ר סי' חיס ארחוה ע' ליכט עלעקטרישלענין

 ולברך שבת לנר להרליק טתיר ה' ר' אות ק"כ סי' י"ר יצחק ביתשו"ת
 מתיר, יקרה אבן בשףת הנה בי"ט עלעקטריש נר להרליק שרי ואיעליו.
 קונטרס בספר העלה מנויארק בערינשטין רור יהורה מוה' הגאוןאמנס
 וער מבית הרבני בסאסף וה פסק ונרפס ראסור לשבהא רבתאהלכתא
 תרס"ג. שנת בנויארק לאור שיוצאלחכמיס
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מ*ח*

 בשבת או בע*ש להיות שחל בי*ם רורי ולכה נרננה לכו אסירתלענין
 תיכף סתחילין אלא כלל אומרים אין רוסיא בארץ שונים. מנהניםראיתי
 שנם השסעתי ישורון(. מנהני בספר הסעם )ועין תשבת ליום שירסוסור

 רורי ולכה נרננה לכו אוסרמ רסאי! בפראנקפורס כן. נוהניןבהאסבורנ
 על נינער ולסן ס*ה להרב קהלות רברי סספר נראה כן שבתות,כבף8אר
 הביא ישראל עבורת ובסירור ו'. ביום יףס ערב חם אף פפר"ם,סנהני
 שני שהוא שבת בליל נרננה לכו לוסר שאין יףס בריני של"ה קיצורבשם
 החול יסי ו' כננר הם מומורים שהששה ספני לי"ס, ססוך או י*סשל
 ושם, כתב לא רורי לכה ולענין חול. יסי ו' שבת לטני אין אם לאומרםואין

 סנהנ הוא וה סנהנ וכנראה סעפר, התנערי בהשססת לאוסרו רישונראה
 משמיסין אין בשבת חל י"ס של ראשון יום ראם סשסע בע"ש שחלבי"ס התנערי שמשמיסין נרשם ייען רפום בסחוור אמנם אשכנו. קהלותשאר

 ל"ה. הערה 11 צר באסבערנער נתן ס*ה להרב יירצבורנ מנהני ועיןהתנערי

מ*ט*

 ובכבויו ל08פע נליה עלעקסרישע שקורין נר בהרלקת שבת חלול "8אם
 לא.או

 : ה ב ר שת
 בסכתב הלוי יוםף מוהר*ר הסופלנ התורני ורעת בהשכל בוה ריברכבר
 נר שבהרלקת לוסר שרצה אחר חכם ננר 2 עלה 1892 שנת שלוחרשי

 הוא הבוער רהעצם משום הבערה משום בו אק גליהשספעעלעקסרישע
 סאויר שנתרוקן וכוכית בענול מוםנרת והיא )קשהלען( סנחלת עשויהפהילה
 ותעמור נבערת תהי' לא שהפתילח כרי אפשריות תחבולות כל ועושקשלו
 ובסוב ירים בשתי אלו רברים רחה תלוי מוהר"ר והרב רבים.ימים
 וכל מכל מאדר ריק מקום שיהיי אפשר אי וזה שהוא, בכל רהבערהסעם
 וכסו נבערת, סהפתילה סשהו וא*כ הוכוכית בתוך תסיר נשאר אוירומעס
 סס*ו יותר בוערות אינן סובות היותר ההן שהפתילות אחר חכםשהעיר
 מקנה האויר מאנין אם שאף חכמים העירו גם שעות, אלף מכ' אואלף
 של בפחילה "8 מוה וחק אויר, מעס בו נשאר מ"ם לופספומפעע"י
 רהתורה אפשר מכאן יתר סאויר. ריק במקום אפילו באש בוער חומרנחלת
 שאסרח ההבערה כי כ~, אויר רליכא במקום אפילו וכל מכל ההבערהאסרה
 והנה )ברעננען(. האש קיום ולא רוקא )אנצינרען( האש עשיה היאתורה
 שבאויד שסשפף( )זויער החמצי ליסור רהינו לאויר צורך יש האש לקיםוראי
 רהוא כל אש להו~ר איסור הינו תבערו לא וא"כ האש, לעשית לאאבל
 אם אף האש, מאור שנראה ער כ*כ רבר שמחממין חמום ע*י נעשהוזה
 ספק אין וא*כ אש נקרא מלובן, *משר רבר או נחלש אלא שלהנת כאןאק

 שואע ער הפתילה סרליקין ואם אמש, נקראה נליהלש0פעשהעלעקסרהשע
 רסב~ם ע*ב, ע*ר שכת עין בשול, משום נ*כ בזה שיש אפשרמלובנת

 מו*ר סשום נר אותו להרליק אסור בי"ס גם ה**ק ופי"ב ה"ו פשס שכתה'
 מ*1. פ*ר כיצה משנה כמבאראש
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 כבף רהא ראוריתא איסור רליכא לכאורה נראה נר אותו בנבויוהנה
 שלא אפשר אי כאן מ"ם מררבנן, אלא אסור אינו מתכת שלגחלת
 סתכוין ראין ואף הנר שמכבין בעת פונקען( )עלעקטרישע נצטותיוציאו
 פסיק רהוי י"ל הערוך לשיטת ורק רישא, פסיק הוי מ"ם הנהנוצותלהוצאת
 להתיר ויש ררבנן איסור אלא כאן אין לכ"ע וא"כ ליה ניחא רלארישי'
 יףר חלק יצחק בית בשףת ראיתי אח"1 פסירא. בסקום נכרי יריעל
 כאזכת של לגחלת רסי ולא סראוריתא אסור כוה רכבוי רכתב ק"כסי'

 סשאצ"ל. והוי פחם לעשות סתכוין אינו רעכ"פהע"ע
נ'*

 פותחין ואם 1כוכית, של אגם בהם שקבוע )שרטנקע( סגרליםיש
 לפתוח היתר לסצוא יש אי האגם, בתוך פלאססע עלעקטרישע נרלקתהמגרל
 בשבת. הוההמגרל

 : ה ב ר שת
 שאינו בענין שבת בערב הנר סכסה אם כאן צ"ע והנה בשבת.לש~מפע נליה- עלעקטרישע להרליק היתר שום ראין נ' סי' לעיל נתבארכבר
 מ"מ רישי' פסיק רהוי אף להבעיר סתכוין שאינו כיון וא"כ כלל,רואהו
 פ"ר והוי בחנם בוער אם הפסר לו יש ואררבה מהנר כלל נהנה ראינוכיון
 לנופה שא"צ סלאכה גם רהוי ואפשר ש"כ( סי' )ע' להערוך, ושרי לי' ניחארלא
 ריש אפשר נרול הרחק בשעת וא"כ מהנר, כלל נהנה ואינו צריך ראינוכיון

 יעשה ומ"מ ררבנן אלא אינו רלכ"ע כיון מכוסה, רהנר נונא האי בכילהתיר
 להתיר, יש נכרי וע"י המפתח; שפתח אחר בסרפקו ריפתח כגון יר,כלאחר
 במנ"א פ"ר לענין ועין סותר, נכרי ע*י פ"ר להבקיר, סתכוין ראינוכיון
 בס"א הובא הרשב"א סס"ש היתר צר לסצוא יש ולכאורה רע"ח,סי'
 בתוכו, נצור שצבי אף הבית לשמור רלת לסנור רמותר י"א ס"ק שי"1סי'

 השקל במחצית )הובא האורנ פ' סוף הש"נ ותי' פ"ש הוי הא הר"ןוהקשה
 וא"כ פ"ר, סשום אסור אינו לזה ומכוין אחר מעשה נם עחטה ראםשם(
 כהרשב"א קי"ל רלא ואף שרי, נ"נ אחי מעשה עושה הוא רנ"כ רירןבנירת
 ניחא רלא היכי סניף הוי מ"מ להקל ראין האחרונים וכל המנ"אוכרכתב

 שבת ערוכה מנמ' קשה הש"נ סברת לפי אמנם הערוך. שיטת בצירוףלי'
 מבעיר או מכבה אם רלת פותחין ראין רע"ז סי' בש"ע ונפסק ע"בק"כ

 עהטה הא אסאי קשה ולש"נ פ"ר, רהוי משום מנוץ שאינו אףבפחיחה
 כמה נ"כ שהקשה א"ר ועין הש"נ, לסברת רליתא וראי אלא אחר,מעשה
 הרשב"א ורעת נ'. סי' ח"נ ס*נ וכהטיב שואל שףת וע' הש"נ עלקחטיות
 עהטה אינו כאן רהנה אחר, באופן לישב יש הבית בתוך שצבי רלתבנועל
 ממילא רלת רבסנירת אלא בעבי, כלל רושם עחאה ואינו הניכרמעשה
 הכל הניכרת סלאכה שום כאן שאין וכיק ונטור, לברוח יכול הצביאק

 אמנם צר. מלאכת בכלל אינו מתכוין אינו ואם מילתא, תליאבמתכוין
 עשה הרי מכוין באינו נם רחטם, עושה והמעשה הנר הרלקת רניכרבמבעיר
 למשכיל. ברור 11ה אסור, בפ"ר וא"נ מתכוין שאינו מצר רמוהר אלאפלאכה
 מלאכה נעשה אם ספק רהוי רהיכי רין סחרש נ' ס"ק שתו בם" הפ*1וחנה
 פתחים כמה רהט אף בלילה בפהח ליכנם להחיר הט ולפ18 פ"ר הףלא



 להדעילמלמד
 ס"ס לאספע עלעקטריומע סאליו סורלק הרלת פותחין ראם חדשיםבבתים
 הפתח. לפתוח סותר וה רבר שם "1 אם רמסופקכית

נ*א*
 כס"ש בס"ת הקריאה אחר אלא ההפטרה על לברך שאיןפשוט

 חקנו. גברי ו' קריאה אחר רוקא שם וכנראה א' סעיף רפ"ר בסי'הרס"א
 ספורשת סשנה והיא קל"ה, בס.' כס"ש בשבת בסנחה בנביא ספטיריןאין

 בנביא ספטירין שהיו ע"א כ"ר רף בשבת רסשסע והא ע"א כ"אבסגילה
 הביא ורש"י בכתובים הוא רהפירוש שם התוס' כתבו כבר בשבתבסנחה
 עשרה בשבת בסנחה בנביא לקרות רנילים שהיו הנאונים תשובותבשם

 הקורא רשפ ר"ן )וע' לברך אין ולפיכך נתבטלה שנתבטלה וכיוןפסוקים
 ההפטרה לקרות ראסור רש"י סרברי נראה הקרום 0נהנ לפי ואפילועוסר(,
 קורין שאין וכיון הרוב, עפ"י פסוקים סעשרה יותר שהיא בסנחהבצבור
 ההפטרה קורין אם שבהפטרה כסו בסנחה פסוקים כך כל בתורה הרובעפ"י
 הכפורים ביום שבסנחה אף תורה, סכבור עריף נביא כבור כאלונראה
 כן לעשות אין ס"ס הקריאה ספרשת יותר נרולה ההפטרה בתעניתונם

בתסירות.
 וצ"ל הילרעסהיסער עוריאל ר' סו"ר עפ"י נתקן ישראל ערתובקהלת

 הצהרים אחר קורין הצהרים לפני לבהכ"נ לבוא יכולין שאין הנעריםשבער
 הברכות עם ההפטרה וושוסרין נברי ו' וקורין הסררה כל שעות נ' אוב'

 גברי. נ' קריאה עם 6נחה סתפללין ואח"כ נסירא, ער סוסף סתפלליןאח"נ
 ס"ס קל"ה( סי' אחח על חים תורת ספר )ע' וה על לפקפק שישואף
 הקריאה בשחרית בטלו ראם קל"ה סי' סרבבה ברנול וכתב וקן. הורהכבר

 כל בסנחה יקראו הסררה כל לקרות פנאי יש אם סנוחה מצאוובסנחה
 וה על וכתב הקריאה. וסן הא השבת יום כל כי נברי שבעה ויקראוהסררה
 אח"כ הסנחה התחלת קורם שחרית של הסרר ויקראו ברורה סשנהבספר
 והנה עכ"ל. כנהונ סנחה של קריאה יקראו אח"נ לציון ובא אשרייאסרו
 אמנם לחלוטין. כן לתקן קשה אך אונס, סחסת בטלו אחת פעם אם רק הואוה
 ניסשויען לבתי ללכת הנצרכין הנערים סן ס"ת קריאת תורת תשתכח שלאכרי

 עם סהמף סתפללין ונם שבת, בכל כן לעשות ברוחק תקנו בש"ק 6פר בתיולשאר
 עת אך וה. תקון עם ברין לעסור אין הרין עוסק נמצא אם ובוראיסנין.
 תורתך. הפרו לר'לעשות

ב*ב1
 נעברויך ניכט חיער וינוט י8י וירר, היעו פרימ8ט-סנין א*נעםאין
 איך ערהיעלט ר"רט פ8ן נעסשכט. נשסות הוכרת רנלים נ' אלן אויךאיוט,

 טרויערי רעו י8הרענר ויטטע טללנעסינען אים וי עו טנפרטנע,פ*ינענרע
 רטסס יארען, פ"רביא רנל רעם פ"ר בעריטו חרש י"ב ריע ראססי, מ%8 אין נת ליעגט עו וין. צו סוביר ניכט איהן נערר אינען אוםטהרעו
 אין סשן ~ררע יירר, וין חשון אים ערוט ישהרציט ערוטע ריעשבער
 וין. נשסות סוכיר רנל טם 86ללע וילכעןאינעם
 : ה ב ו שת

 סוכירע שאין שהטעם רצ"ב סי' א"ח הרשב"ץ בשו"ת איתאבצרק
 גרתיס הטהט הראשונה בשנה כי יו5 הנערר למיתת הראשונה בשנחנשסות



65 נ"ג נ"ב'סימן

 לאבות לשוי' שלא כרי י"א חרש במוף קריש לוסר שפומקין ואףלמעלה.
 אין תעשה ואל בשב רהוי להוכיר שלא לענין ס"ס שע"1( )מי'כרשעים
 האבלות וגם חרש סי"ב יותר נירונים ראין כיון וא"כ י"ב. בחרש נםסוכירין
 י"ב אחר להוכיר יש שצ"א( מי' )ע' ואם אב על חרש י"ב אלא נוחנאינו
 מק"ח שע"1 מי' הר"ס ס"ש לפי צ"ע עריין אסנם העבור. בשנת אףחרש
 ננר יום וי"א חרש י"ב נפש נוחי סשום קריש רצ"ל סקרוביל ר"יבשם
 ואף פ"ב( סוף עריות סשנה על ערות שושן במפר )וע' הסבול רורשנת
 י"ב נירונים ריש סיניה שסעינן ס"ס קריש לענין סקרוביל כר"י קי"לרלא
 סתים של לרין נשסות הזכרת לענין רחוששין כיון ולפ"ז יום וי"אחרש
 יהיה שנה בכל רא"כ אינו וה אך יום. וי"א חרש י"ב אחר אלא להוכיראין
 סרברי נם סקום. בשום סנהנ אינו ווה יום, וי"א חרש י"ב להסתיןצריך

 הסבול רור סשפס רנבי סקרוביל ר"י כרעת ליה רלית סשסעהראב"ר
 החסה ששנת יסים י"א עליהם נומף ועור וז"ל הנ"ל לסשנה בפירושו שםכ'

 וכו' בחרשו חרש סרי והיה כתב רשעים ובסשפס הלבנה, שנת עליתרה
 כתב ולא וכו' לתשרי סתשרי או לנימן סניסן עצסו חרש באותומשסע
 יום י"א עור יסתץ ראם ועור חרש. בי"ב רי לראב"ר וא"כ יום. י"א נומףועור
 כסשוה ונראה רתסיה סילתא הוי ס"ס תעשה ואל בשב שהוא אף יוכירולא

 יוכיר לא כי כך כל תסוה אינו חרש י"ב רק יסתין אם אבל רשעיםאבותיו
 חרש. י"ב אחר שיזכיר נראה וע"כ חרש, י"ב שהם אבלו יסיכל

 לחוש ריש חרש י"ב תוך ואם אב נשסות סזכירין ראין אחר סעם י"לעור
 לאחר וא"כ בי"ס. אבל יעורר הוכרה שע"י אבלו יסי תוך רהואכיון
 רהא עיון צריך עריין אך לכך. לחוש אין אבלו יסי שלסו שכבר חרשי"ב
 ונפקא חרש, י"ב ער הלב סן סשתכח הסת ראץ ע"ב נ"ח בברכוהאיתא
 רהית. סקראלי'

 עי"ש. רנלים נ' צריך רבאברה ופירש"י אובר ככ*
 ע"א כ"נ בס"ק ואיתא רנלים. נ' שעברו ער סשתכח אין נסי כאןוא"כ
 כס"ש והסעם רנלים, נ' עליו שיעברו ער אחרת לישא אמור אשתוסחה

 הראשונה שתשתכח כרי שצ"ב מי' ריש והט"ז ס"ח מי' א"ס פ'הרא"ש
 הסת. שישתכח כרי רגלים נ' רצריך חזינן עכ"פ הרנלים. שסחת ע"יסרעתו
 רשסיני שם סרבבה הרגול כ' רהא רנלים נ' עברו כבר הרי בנ"ראסנם
 סחולקים אחרונים רהרבה 3איברא וה לענין עצסו בפני רנל חשיבעצרת
 יום לענין עיון צריך אך שצ"ב( במי' רור בית במפר כם"ש בזה הרנ"סעל

 נלענ"ר אך 'רנלים. נ' עברו לא ערין אם נשסות סזכירין אםהכפורים
 חרש י"ב קורם רנלים ג' עברו אם רא"כ סילתא להא נ"ר רסי לארע"כ
 הרנ"ס( )לרעת עצרת בשסיני להזכיר צריך יהי' פמח קורם אביו שסתכגון
 גוני להני נ"ר לרסות ראין וראי אלא ביה"כ, יוכיר מכות קורם סתואם

 תליא הרגל בשסחת אשתו ובסהה סילתא תליא בהכרוה באברהרבשלסא
 ע"כ בנ"ר אבל ברנל( אשתו לשסח רחיב סשום )ואפשר הרא"ש כס"שסילתא
 חים ארחות בם' ראיתי וה אחר לעיל. כס"ש סילתא תליא רבאבלותצ"ל
 סזכירים שאין סעסים כרם מפר ובשם ל"ר בשם שהביא חרם"ח מי'לא"ח
 לעיל. שכתבתי הסעסים כעין הראשונהנשנה

נ"ג*
 שנתבאר ססעם להתיר ו"ש קרש? בשבת "טורנען" שרי אינשאלתי

 ופירשו מותר, וסרתהם בקפיעתם הסתענגים רבחורים ב' מעיף ש"אבמי'



 להועילמלמד%
 אינו וע"כ וקפטה. ברלונ וסתעננים שסשחקים שם( השלחן ערוך )ע'בו

 להתעננ שעושין כיון טירחא, לו שיהא ולא עוננ לשבת וקראת סטעםאסור
 לעלות ראסור אף ע"א ק' רף בעירובין אסרינן ועור טירחא. חשובלא

 סטפס אסה סאה עסוק או נבוה אפילו ונרר בור סוס יתלוש שסאבאילן
 הינו ואסטפס" של"1( סי' הרב של בש"ע )והובא ויורר וסטפסועולה

 השלם ערוך )ע' בלע"ו ע"א כ"א בעירובין רש". פי' וכן בל"א.קלעטטערן
 וכיון וקלעמטערן, קפיצה ריצה הוא העסק עיקר טורנען ובעסק טפס(ערך

 רציתי לא איסור בו נהנו שכבר בסקום וס"ס איסור. כאן אין לתענונשעושין
 וה לאיסור יסור שיש וראיתי נחסתי שובי אחרי טעסים. סכסהלהתיר

 חננאל רבנו ופי' סתעסלין אין בסתני' ראיתא ע"א קס"ו רשבת הש"סמן
 ירכותיהן ע"נ רנליהם וכן ולאחריהם לפניהם ורועותיהן ומקפליןפושטיו

 עסל ערך בערוך והוא ואסור. רפואה סעשה כסין והא וסזיעיןוסתחססין
 בתוספתא ואיתא שם. ובספרשים ס"ב סעיף שכ"ח סי' א"ח ש"עוע'
 והנה ש"א( סי' וב"י טור )ע' להתעסל כרי בשבת רצין אין הי"בפי"ו

 תענונ של רריצה לרפואה שעושה סירי רהתוספתא פירש סק"ההסנ"א
 שעה רבאותה כיון אסור ואפ"ה לתענונ בריצה אפילו ספרש הס"ו אבלשרי
 לאכילה, תאב שיהא תענונ לו יסשוך אח"כ רק תענונ לו אין רץשהוא
 וקפיצת סרוצת כנון תענונ לו היא נופה רהריצה היכא אלא סותרואינו

 להתעסל שעושה רסעשה סשסע חננאל רבנו סלשון והנה ע%"ש.הבחורים
 להקשות ואין רפואה. מעשה כסין רהוא רכתב לרפואה כ%נתו שאין אףאסור
 ס"א(. אות :הושע תיו בס' )ע' רישי' פסיק רהוי י"ל סותר, סתכוין שאין רברהא
 לאכול אסור בריאים סאכל שאינו ררבר איתא ל"ו סעיף שכ"ח בסי'והנה
 הסנ"א וכ' סותר. סיחוש שום לו אין אס אבל בעלסא, סיחוש לו ש-8לסי
 ראם סשסע סותר ולצסאו לרעבו אותו ושותה כתוב בטור וו"ל ס"נס"ק
 נופו להיות שכמנתו הפס"נ ופי' בריא שהוא אעפ"י אסור לרפואהעושה
 תורת ובספר סונו. לחוק שכ%נתו ברורה סשנה בעל כס"ש והינובריא,
 סותר חולי לירי יבוא שלא נופו להברות שעושה ראף כתב ס"ט ס"קשבת
 אסנם ס"א. ואות ס"נ אות יהושע תיו וע' הנוף להברות היא אכילהרכל
 בסתעסל אבל סונו, בוה סחוק אם עכ*פ לו היא רהנאה באכילה רוקא רוהנראה
 להתיר אין וע"כ רפואה. רהוי כתב ולא רפואה כסין רהוי וכ' ר"חריק ולהכי אסור, סונו לחוק רק וכוונתו סיחוש לו שאין אף עצסו אתרטורח
 ראין אפשר סכבר היתר שנהנו בסקום אך הטורנען. ע"ר לשאול שבאלסי

 יהיה הלסור בית רסנהל איבה כהשום לחוש שיש בסקום ובפרט להם,לאסור
 באיוה שאירע כסו וה, סלסור בניהם הסונעיס ישראל בני עם איבהלו
 וכו'. ל"שראל להס והנח ניסנאויום; שקורין לסורבתי

 רער בעפשררערוננ צור קשרפער רעם סיט איוט טורנען : ה ר עה
 נעפיננוננ אונר נליערער רער איבוננ סחקעלן, רער שטשרקונננעוונרהיט,

 בעסיהוננען אוננעישהנליכע אללערהשנר נעלענקינקיט אונר נע%אנרטהיטרער
אי?צו%הרען.

 ריע )הילניסנשוטיק( ליבעסאיבוננען. נעריכטעטע נעוונרהיט רערהשלטוננ ער- אתר קרשפטע פייישען רער שטשרקוננ ריע אויף)רישטהעטישע(
 היל- צו קשרפערבע%ענוננען אונר ליבעואיבוננען סעטהשר"8ערפ"רנשהסע
 נעלענקינקיט, קשרפער רעם ליבעואיבוננען רורך )ניסנש~טיק(צפעקקען.-

 8ערששפפען. צ1 נעוונרהיט אונרקרשפט
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 של"ח. סי' ע' שחוק מיני שאר מ"ה. מעיף ש"ח סי' ע' בכרורשחוק
 ס"א. ס"ק ש"ח סי' שבת תורת ס' ע' ביללאררשפיעל שחוקע"ר

ב"ד*
 וי"ט. בשבתות נכרים של בערכאות לישבע מותראי

 : ה ב ו שת
ן

 ברינא הוקבע וכן בערכאות, וי"ט בשבת לישבע שלא רנא סקרסת המנהנ
 חומרות בכמה היהורים את משביעים היו אשר בעת שלפנינו, בימיםרמלכותא
 לא אם היהורים, את להשביע שלא 1~110! 0(681~3 קורין שהיוואיומים
 השנה ראש וערב תשובה ימי ובעשרת טובים ובימים בשבתות הרחק,בשעת

 אנהשנג ועור 321 320, 319, 55 10 טיט. .1 טה. געריכטזיררנונגגעמינע אלל- בתוך בפרייסען נקבע ר"ם כן זה. בכלל באב ותשעה רבה,והושענא
 בני כשאר אותן להשביע ליהורים שהטיבו במרינות נ"כ הוקבע וכן 590

 1828 פעברואר .14 פשם פעריררנונג בתוך קורהעססען במרינת ר"םמרינה,
 בערכאות. בשבת לישבע אסרו זצ"ל לשב רר' אלט~נא רק"ק והרב זצ"להימער הילרעס- רר' שמו"ר שמעתי וכן 4. % יורען הער אתרעזליזטונג ריעאיבער
 משביעין אין וכן חרם נותנין ואין תר"ב סי' בא"ח מפורש בעשי"תוהנה
 י"ב סעיף ש"1 בסי' איתא שבת לענין אמנם י"כ. אחר ער בב"רארם
 האיסור נשתרבב רמזה ואפשר מחרימין רלא ר'( סעיף של"ט בסי')ועין
 מחרימין היו י"ט( סעי' פ"ז סי' ח"ם )ע' קרמונים בימים שבועה רבכללישבע,
 מה ל"ר סי' ט' בהג"ה פ"ז סי' ח"ם גנה"נ וע' לשקר הנשבע אתומקללין
 )בשם צ"1 ס"ס בח"ם איתא וכן מחרם, חמירא רשבועה רמוכח שםשהביא
 רהא מעוברת כשהיא האשה משביעין ראין י"א שפ"ה( סי' זאבבנימין
 לחרם שבועה רמרמה הרי. חרם. כשנותנין הכנסת מבית אותהמוציאין
 וע' החרם, היא השבועה ילמרנו בשם ר"1 ססי' יו"ר ב"י וע' סם"ע)וע'

 מ"ם בשבועה סחרימין ואין מקללין אין שבזמננו ואף נ'(, סי' שםכנה"ג
 אפשר, אם בערכאות מלישבע ג"כ למנוע יש וי"ט בשבת רנין ראיןכיון
 רהא לישבע, רמותר נ"ל ממק, עונש אפילו עונש, ע"י אותו כופין אםאך

 שבת, לצורך מותר חרם וגם קרמונים, בימים נ"כ משביעין היו הרחקבשעת
 שבימים אף רחק, במקום שהתרתי ראש בנילוי שבועה לענין לעיל מ"שועין

 בחוקי כראיתא ~כוסה בראש רק היהורים את משביעין היו לאשלפנינו
 נשבעים שאין ימים שבועה ערך יצחק בפחר וע' למעלה, שהבאתיהמרינות

 סי' ח"ם כנה"נ )וע' כפורים יום סהם ואחר שנתו משלים אינו נשבע ואםבהם
 פ' שה"נ וע' כך. כל איסור אין יו"ט רמשום משמע כ'( סי' הגה"טפ"ו

 רלמיסוני ומהר"ם רמב"ם רפליגי שם רבריו ובסוף ק"ר לרף הריניןשבועת
 ולסהר"ם מחרימין אין משביעין שאין במקום רהא היא אחת וחרםשבועה
משביעין. שאין מכש"כ מחרימין שאק בשבת ולפ"ז מחרימין, משביעין שאין בפקוםאף

ב"ה*
 ש"1 סי' ע' עלמא לי' רתקיף חולה בשביל בשבת ליסע מותראם
 אמנם פ"מ. פעיף יהושע תו ובס' שם חים ארחות י' ס"ק א"ר פ'סעיף
 להתיר. אין סת בקבורת להיות בשביללילך



 להועילמלמד% י יי
י,י*

 התשובה: מתוך תובןהשאלה
 הרברים כל בתשובתי אבאר וע"כ מופלג ת"ח שם"כ ניכר פלפולומכותלי

 ראפשר. מה בכל לקצר אני וצריך אותי מקיפין טררין שחבילי אף היסב,באר
 החשבונות כל הש"ק ביום השולח יר"א ישראל אם אבאר רבר ראשיתא(

 בפירוש 1את אומר ואינו בשבילו שיחתום כרי לשבתות למומר סתםשלו
 אותו אם ברצון, וחותם וכותב הרבר מבין לשבתות והמומר סתם שולרורק

 רמתרץ ע"ב 1' רע"1 הש"ס ירוע והנה עור. רלפני לאו על עוברהיר"א
 יתן לא קתני ולא יושיט לא רקתני נמי ריקא רנהרא עברי בתרי רקאיהב"ע
 מתוספתא פפר"מ( אברק"ק )שהיה 1"ל האראפיטץ מהר"ם ירירי והקשהע"כ,
 לא ואוכלנו לי תן לו ואמר הככר מן נרור היה ברהמא רקתני ררמאיפ"ב
 ישראל יושיט לא בו כיוצא לו האסור רבר הארם את מאכילין שאיןיתן
 ברישא איתא שבתוספתא הרי וכו' מאכילין שאין וכו' נח לבני החי מןאבר
 יושיט ללא יתן לא בין חילוק אין שבאמת וח1ינן יושיט לא ובסיפא יתןלא

 והא ו1"ל שם בע"ז הריטב"א כ' רכבר מירי קשה רלא ולענ"רעכ"ר.
 שלא איסור עביר רמצי היכא כל לתקלה חוששין שאנו ואבטה"חרנ1יר
 ירינו על באיסור מרבה שהוא שאפשר ואעפ"י עור לפני משום ליתא ירינועל
 ליכא עור ולפני רמשום נהי לא.סורא בפירוש לי' תבע אי מ"מ אבל חישינן,לא

 גורמין שאנו כל עבירה עוברי ירי מסיע משום במילתא איסורא איכאאכתי
 ישראל ירי מסיעין שאין וכרקיי"ל באיסור להרבות או איסור לעשותלו

 רברהשא היטב באר התוספתא רברי מבוארין ולפ"1 עכ"ל. וכו'בשביעית
 לא קתני וב1ה לאיסור בפירוש לי' רתבע ואוכלנו לי תן לו שאוסרתני
 היכא רהינו יושיט, לא קתני לאיסור בפירוש לי' תבע רלא ובסיפאיתן
 בלא"ה. ליקחו לו ראפשר היכא ליתן לו מותר אבל רנהרא עברי בתרירקאי
 מבואר בנמ' שבבריתא אלא זו, את 11 סותרין אין והתוספתא הגם'ולפ"1
 לי' תבע ראם תני והתוספתא עור, רלפני לאו איכא רנהרא עברירבתרי
 רלא והא יע"ע. מסיע משום אסור מ"מ ליכא עור רלפני אף לאיסוראבפירוש
 לישנא למינקט רבעי משוס עור, לפני על רעבר במושיט כתומפתאהני

 מחרש הריטב"א והנה לו. האסור רכר הארם את מאכילין איןררישא
 בתבע אף ירנו על שלא אימור עביר רמצי היכא כל א( רברים!ג'

 בפירוש תבע לא אי ב( מסיע, משום אלא ל"ע משום ליכא לאיסוראבפירוש
 מצי אי ג( ירנו, על שלא עביר מצי אי ליכא מסיע משום אפילולאיסור
 לא ירנו על באיסור שמרבה שאפשר אעפ"י ירנו על שלא איסורעביר

ח",אינן.
 ראשון חלק חים מחנה שרת בספרו סופר חים ר' להנאק ומצאתיב(

 למומר למכור להתיר שאפשר אלו ריטב"א רברי על יסור שתמך מ"הסי'
 אף במקולין נבלה בשר שכיח אם או בביתו נבלה לו יש אם וסריפותנבלות
 לע"ע מסיע משום עכ"פ ואיכא האיסור על ומוסיף לאכילה לוקחרוראי
 ובעל סמפע. משום במו0ר אין נ' ס"ק קנ"א סי' י"ר הש"ך לרעתמ"מ
 בוראי הלשון! ב1ה מרבבה רנול מקושיח הש"ך רעת מישב חיםמחנה
 כשוגנ למ1יר להפרישו מציין א1 רשעה עהשה להפריש ב"ר ביר כח "שאם
 רשעה עושי ביר למחות יכולין אנו אין אם אבל מרבבה( כרגול)רלא
 אין בוראי אז הנאתו לו מקרב ישראל רק 11 עבירה עובר יהיה אופןובכל
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 הב"ר על אין בוראי או יקים לא אשר לאו חיוב כאן ואין ערבות והעל
 הרבה שהביא חים במחנה ועי"ש ע"ע. ססיע איסור כאן ואיןלהפרישו
 מתרץ הוא אך עליו. חולקין שכנראה פוסקים והרבה הריטב"א עלקושיות
 מבואר מצאתי שלא נשמע הכל רבר סוף וו"ל: ומסים טעם במובהכל
 ברם רל"ע. לאו איסור בהוספת ריהא הריטב"א על החולק אחתשיטה
 ט' פרט ל"א כלל המקנה ספר בספרו סופר ווסמאנן מו"ה הנאוןאחיו
 כ"א רע"ו נמ' על שהקשה י"נ לחנינה חא"מ אבן טורי שהביא )אף עליוחולק
 שנ"כ עי"ש עור לפני רליכא אחרת שרה לכותי לי' בראית נ"מלימא
 בעת אימור להוסיף רק מתיר אינו שריטב"א ואומר חים( מחנה כבעלסובר
 בהמות שמרעה ברועה וכמו בשבת בשיעורין מוסיף כמו איסור יגושהשהוא
 אחר ואם הריטב"א( בשם ה' רף ב"מ על ש"מ )ע' וגוול אחריםבשרי
 בוראי אבל זה, בלא שעושה איסור על הוספה נקרא וה בהמות עור לומוסיף
 שאוכל בשעה אבל שלו, טריפות לאכול ויוכל לו שיש יען טריפות לולהוסיף
 אינו זה באופן מוה זה ונפרר לו שיש במה איסור עושה אינו זוטרפות
 שכתב ט' מי' ח"מ על יוסף ררכי ספר שם והביא מתיר. שריטב"אמבואר
 למיהב ישראל רשרי לרעות ישראל בהסות רשקיל לרועה רמי ולאנ"כ:
 באיסור מרבה שהוא רק ונפרר חלוק ענין ראינו משום אלפני עברולא

 תשובה ררכי וע' עכ"ל. אחר באופן ולא הריטב"א רשרי הואובכה"ג
 להכריע רוצה ואיני אני טרור כי בחפוון כעת כותב ואני י"ח. ס"ק קכ"אסי'
 ויכול וניר ריו לו יש בוראי לשבתות רהמומר בנ"ר ולפ"ו הריעות. ב'בין

 חים מחנה בעל לרעת בלא"ה שכותב לוראי וקרוב ברצונו כאשרלכתוב
 עור. לפני על עובר אינו שיכתוב הניר לוהמקרב
 וניחא ישראל בשביל כותב שהסומר כיון נאמר לא אם עיון צריך אךנ(

 הלא עבירה לרבר שליח אין תימא וכי ישראל, של שלוחו הוא א"כ לישראללי'
 נבי )כנון האיסור את יעשה וראי רהשליח היכא פוסקים כמה כתבוכבר

 ט"1 סעיף שפ"ח סי' ח"מ רמ"א הגהת )ע' עבירה לרבר שליח ישמומר(
 נעשה רהמומר שליחות מטעם בנ"ר יאשסר וא"כ עליו( חולק שםוהש"ך
 אינו וה תעין כר אמנם לי'. וניחא בשבילו רעושה כיון ישראל שלשליחו
 שליחות שייך לא הנוף שעל שבמ"ע רכמו ר"א סי' א"ח הח"ס כתברכבר
 הקפיר שלא עבירה לנבי הוא כן וכרומה( תפילין להניח שליח לעשות)כנון

 ועברו הוא ישראל של חים בעלי איברי אלא בשבת המלאכה עלהקב"ה
 לא ע"כ הנוף על הוא האיסור נמצא ליה איכפת לא המלאכה אבלושורו
 לאהע"ו מאיר בבית וכ"כ וכו' לר"ע שליח יש אפילו כמותו שליחושיך
 רס"נ סי' מנ"א על טעם ברוך בהנהות וכ"כ שליחות ל"ש רבשבת ה'סי'

 פ"ר סי' א"ח הח"ס וכ"כ שבגופו. מצוה כמו רהוא שליחות ל"שרבשבת
 נכונה נלענ"ר הח"ס רעת כי כאן אאריך ולא הח"ס על חולקים רישאיברא
מאר.

 אם את )או ספק אלא עור לפני וראי ליתא אי אף אנן ניחוי עתהר(
 המלאכה בעצמו יעשה שהיר"א יותר רטוב נימא אי לם"ע( על עוברוראי
 ררסנחת בפלונתא, תלוי רזה ונ"ל ברצון. ל"ע וראי או ספק על מלעבורבאונס
 והוא חמור איסור על לעבור לאחר אנסוהו אם כתב רצ"1 מצוהחינוך
 האיך ברצונו ממנו קל איסור על עובר אם האנס את לפיס יכולמעצמו
 ברא"ש הובא הראב"ר מרברי ללמור תוכל זה ורבר ת"ל שם וכתביעשה.
 לשחוט וצריכין לבשר צריך מסוכן חולה ראם ריומא( בתרא )פ'ובר"ן
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 נבלה יאכל ואל לו רשוחטין הראב"ר רעת נבלות לאכול או שבתולחלל
 כאן אף ממנו, רקל אף אחר איסור ולא בהיתר לו נעשה שבתראיסור
 קל באיסור נפשו להציל יכול ולא להיתר לו נהפך בנפשו אונסו רהאנםהאיסור
 רהקשה בוה הראב"ר על פליג רהר"ן שם עור וכתב אונסו. האנםשאין
 ותי' רנבילה הקל איסור אותו נאכיל לא למה השנייה בקושי' הראב"רעל

 מנ"ח בעל ומסים עי"ש. וכוית כוית כל על עובר נבילה רנבי אחרתירוץ
 הר"ן רעת לפי והנה והראב"ר. הר"ן בפלונתת וה רין תליא נמי הכאא"כ

 עובר אינו עור לפני רעל בעצמו יכתוב ולא לפ"ע על יעבור רבנ"רפשיטא
 יחתום ואם החשבונות, לו שולח או לו שמושיט בשעה אחת פעסאלא

 לומר אפשר הראב"ר לרעת ואפילו שיכתוב. אותיות ב' כל על עוברבעצמו
 לעשות צריך כשוראי אלא שבת אימור על לעבור הראב"ר קאמר לארע"כ
 וראי. מירי מוציא מפק אין בספק אבל עליו, נאנס שלא אחראיסור

 באיסור עצמו לפטור יכול אם חטאת לחיוב רחוששני אלא עור ולאה(
 סי' ח"א ר' מהרורא ומשיב שואל בשו"ת רהנה חמור, איסור ועושהקל
 עצמו להציל ויכול חמור אימור לעשות נאנס אחר אם בוה מסופקמ"ב

 ופשוט לא. או האיסור על עבר אם החמור אכל כן ואעפ"י קלבאיסור
 נענש אינו חמור ואיוה קל איוה בוה לרקרק מיושב לבו ראין עצמורהחולה

 להאכילו יכול אם בירים לספות אסור שמאכילו מי אבל החמור, אכלאם
 מאבריו. באחר להצילו שיכול מרורף ~ה רבר שפושט עי"ש עליו, ונענשהקל
 יורע ואינו מיושב אינו עצמו שהנאנס סברא האי שיך לא בנ"רוהנה
 א"כ עור, מלפני חמור שבת שאיסור יורע ארם שכל חמור ואיוה קלאיוה
 חוששני לפ"ע באיסור עצמו להציל שיכול במקום שבת איסור עושהאס
 שמביא מפני חמור איסור לפ"ע הוי רל~שן לומר שאפשר אף מחסאת,לו

 ספיקות כל לנו שיש וכיון התורה( לכל מומר שהוא )אף כרת לחיוב אחרארם
 השבת. את תחלל ולא לפ"ע על עבור לו שאומרים פשיטאהללו

 רנירון צ"ל ע"כ רהנה כלל. לפ"ע רירן בנירון שאין וראיתי שבתי1(
 ראל"כ החשבונות יחתום לא אם נפשות בסכנת הוא שהיר"א באופןרירן
 צ"ל וע"כ וכרומה. האסוריס בבית חבוש או מסון באונס שבת לחלל להתיר יכולמי

 במקומשהמלחמה ישלחוהולמלחמה לעשות עליו שמוטל מה יעשה לא היר"אראם
 נפשו את להציל עצמו המסוכן שצריך שכמו ברור והנה סכנה. לירי ח"ו ויבאחוקה
 צריך אם אף סכנה מכל ישראל נפש להציל מישראל אחר כל מחיוב כןכמו
 אם וא"כ רעך. רם על תעמור לא על עובר כן עשה לא ואם שבת.לחלל
 אינו הסכנה מן היר"א את להציל כרי החשבונות חוחם לשנתותהסומר
 היר"א ראין ופשיטא פשיטא וא"כ קעביר, מצוה ואררבה כלל עבירהעושה
 חוטא המומר הלא תאמר מה החשבונות, לו שולח אם לפ"ע עלעובר

 ברצון חותם אלא היר"א להציל כרי לחתום ירמה כן לא רהואבמחשבתו,
 במחשבתו חוטא וא"כ בעיניו, חשוב כלל אינו שבת שאיסור מפני לו שוהואין
 פנול המחשבת ל~את מ"מ מטות( בפ' לה יסלח וה' הפסוק על רש"י)ועי

 אאשין אף רציה והמעשה רנורם, הוא למעשה אלא כלל, נרם לאהיר"א
 היר"א להציל כ~נתו נ"כ המומר רכאמת לומר נוכל נם רצרה.הכינה
 מצוה, אלא איסור עושה אינו וה וא"כ כלל, בעיניו נחשכ לא שאיסוראף
 להציל בשבת רפואה ועווצה לשבתות מומר שהוא לרופא רומה ~ה לסההא
 לאיסור בלל חהשש ראינו משום קעביר מצוה רלא נאמר וכי מסכנה השראלאת

 להסומר. חשבונותיו. עמצולח עביר שפיר שהיר"א ישיטא ועתהאיומהה.
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 ע' עצמו. על להחמיר יכול כ1ה בנתנא מ"מ לעשות יכול היה רבעצמוואף
 קנ"1. סי' ריש י"ר ופ"ת היטבבאר

נ"ז*

 שבת שומר שאינו ישראל בר רין לעורך ומסרו ריב לו יש אחראיש
 להניח רשאי אם בש"ק, לרין לערכאות וילך בש"ק נם בוה שיעסוקוקרוב
 ריבו למסור א' לירא אפשר אי אסור וה ואם הנ"ל, רין העורך אצלהרבר

 הם. שבת מחללי ככולם רובם כי ישראל, ברלרעכטואנמאלט

 : ה ב ר שת
 באחר היוצר בית שו"ת בשם ח' אות ש"1 לסי' חים ארחות בס'ראיתי

 קונה שיקרה בעת שם למכור שם לשפערימער אחרת לעיר סחורהששולח
 על איסור אם בשבת נם ומוכר ר' מיראי לא אך ישראל הואוהשפעריטער

 בשבת, ימכור שלא בפירוש המשלח שיתנה טוב רמהיות והעלה בוה,המשלח
 עכ"ל. להקל יש להתנות שא"א באופן הואואם

 לוה רומה ונימוקו. טעמו לעין במחיצתנו היוצר בית הספר איןוהנה
 החשור א' עם במסחר להשתתף שהתיר י"ג, סי' יצחק עין בשו"תראיתי
 יעשה שלא עמו שיתנה ע"י בשבת השותפות מסחר ויעשה שבתלחלל
 וליתן לישא ל"ר בסי' לעיל הארכתי כבר והנה בספתחות(, 03 )עי"ש השבתביום
 בעל שהנאון אף והנה עיש"ה, עבירה, לעוברי פסיע משום וה ברין שיךאם
 טעמא ומשום השבת ביום יעשה שלא במתנה אלא התיר לא יצחקעין

 שכרו ליטול רשאי אינו השבת ביום יעשה ואם נול איסור על נחשרראינו
 בעינ ונם להתנות, בא"א אפילו מתיר היוצר בית בעל מ"מ גול, ע"יאלא
 ט"ו ס"ק ט"ו סי' בי"ר התב"ש מ"ש ע"פ להתירא רן ר' אות שםיצחק

 השבת ביום וה עסק יעשה אם ספק יש אם כן ואם הימים, רוב אחררהולכין
 רנימא אף כאן רהא 1ה רחה רק רובא. בתר אולינן הימים בשאראו

 השבת. ביום גם ריעשה לחוש יש מ"מ הרוב רהם בחול עסקיורעושה
 אחר בריב תמיר עוסק אינו רין עורך רוראי 1ה חשש שיך לא בנ"רוהנה
 ובריב בשבת 'אחרים בריבים לעסוק יכול רוצה ואם עסקים הרבה לוויש
 שיעשה הימים ברוב לתלות יכול וראי וא"כ בחול, יתעסק וה ישראלשל
 נ"ל ולפ"ו ע"ע. ירי מסיע הוי לא כאן גם לעיל מ"ש וע"פ בחול.הכל
 ואם בש"ק, זה בריב יתעסק שלא בתחלה יתנה אפשר אם בנ"ררנם
 בערכאות בפרהסיא רהוי משום חשש ואין כאן. 03 להקל יש להתנותא"א
 לחואק א~ן וה בש"ק, בערו לרון שליה עשאו שהיר"א שיאמרו לחהםיש
 שנעשה מה יורעים ואינם בשבת לעכאוח הולכים אינם ריראיםחרא
 אין אח"כ רין לעורך ריבו שמוסר רמי ירוע הרבר הרי ועורשם,
 למראיח חשש ואין צווי בלא רעתו לפי הכל עושה רין והעורך בו עסקלו
 כי הרחק, שעת עור ויש בש"ק.- בו לעסוק צוהו שהיר"א שיסברועין
 רוקא ילך רין לו שיש יר"א שכל לפסוק רשאים אנו אין טעמים כמהמפני
 מאליו. ככעבן גוי רין עורךאצל
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נ'ח*

 הצריכות חכסות שם ללסור נימנאויום הגקרא הספר לבית שהולכיםקטנים
 הצריכים ספריהם עסהם ולוקחים השבת ביום גם שם והולכים לפרנסהבוסננו
 לא. או בבניו לסחות האב חיבללסור,

 : ה ב ו שת
 בשבת. לניסנאויום לילך ניסנאויום לתלסירי סותר אם ארברהחלה

 ללסור ואוסרין המחמירין ורעת רעות ב' בוה מביא י"ו סעיף ש"ו כסי'והנמ
 שסתיר. מי יש בשם המתירין ורעת בסתם הביא בשבת חכמותבספרי
 וכן כמתירין רנוהנין כתב הלבוש אך כהאוסרין, לפמוק היה הרין שורתוהנה
 רירוע סצוה, קעת ראיכא סורי, האוסרין גם רירן רבנירון ונ"ל בר"ס,משסע
 לשונות תחלה לסר לא אם פרנסתו להשינ לסוחר אפשר אי הוהרבוסן
 התלסיר יתבטל ואם רעאלשולע, או ניסנאויום הנקראים ספר כבתיוחכסות
 יחזור לא המלסר כי בחול שלוסר מה גם יבק לא אוי השבת גיוםבליסורו
 ההם התלסירים ועי"ו בשבת, ליסר שכבר סה ישראל לתלסירי כחולללסר
 לעעטו מלסר לו ישכור שהישראל תאסר ואם לפנים. ולא לאחורילכו
 ואין ענים, בעוה"ר ישראל רוב בשבת, הספר בבית שלוסר מה לבנוללסר
 רהלימור וכיון .לעצסם, סלמר להם לשכור כאלה רבות להוצאות סשנתירם
 הרעות רכל אליבא וסותר קעת לסצוה נחשב בוראי לפרנסה הכנההוא
 ועור ה'. סעיף ש"1 בסי' כראיתא אומנות ללסרו התינוק אורות לרברכסו
 עם שיחוור סלסר לו לשכור משנת שייו סי ראפילו סקוסות ריש אוסראני
 בשבת הספר לבית בנו את שולח אם עושה טוב יותר בשבת, שביטל סהבנו
 עסנו סבני שרבים הסקוסות, באותן כנון לעשוה, הענים בני שסוכרחיןכסו

 בשבה כותבין שאין ישראל בני ותלסירי בשבת וכותבין שבה סחלליןבעוה"ר
 בשבת, כותבין שאין ישראל בני תלמירי שירבו יותר כן ועל הסה,מעטים
 ואם חוק, יאסר ולרעהו יעוורו אחיו את ואיש יריהם תחוקנה ויותריותר
 הפחות ולכל בנסיון, יעמרו לא שח"ו לחוש יש סעטים היראים התלמיריםיהיו

 סאיסורא פחות שההא רבר העשיר שיעשה ומוטב תרפינה, יריו שבהםהכושל
 עמא סאי חוי ופוק רבה, מאיסורא חבירו ישראל בר עי"1 יציל אםווטא,
 לבתי בניהם לשלוח אשכנו שבסרינת יראים וכסה כסה נהנו שכבררבר,

 סרבים ה' את יראים נעשו הבנים שת"ל בירם ועלתה בשבתניסנאויום
 ליזהר יש בוראי אך ולתפארת, לשם לישראל והם שסים שםהסקרישים

 שאם ואע"ל בשבת, התורה מקריאת יבטלו לא לסען להשכסה הבניםשילכו
 ביסים לביהכ"נ ילכו הפחות ולכל טוב פה טובים ביסים בביתם שישארונקל

 ההם. ביסים לניסנאויום ילכו ולאנוראים
 טירחא "ש אם ספריהם טלטול בענין לבנינו נעשה סה אנן נחויועתה

 לקחתם ולחוור בשבת הספר בבית ספריהם להניח הקטנים לבניםנרולה
 סירור עסו הקטן שישא להתיר יש אם ענין באותו נרבר גם א'. כיוםסשם

 וי ס"ק שס"ו סי' הט"ו כתב כבר וה בנרון והנה בשבת. להתפלללביהכ"נ
 המפתח, התינוק ע"י להביא היתר שיש רשבת פ"ק סהסררכי להוכיחריש

 לשם תינוק לירבר פרת וא"ר הספתחות רנאברו אי' חרש רבפ'ואע"נ
 אבל ראוריתא שהוא מר"ה מירי התם אסור בירים רליספו משסעויסצאנו

 הקשה והב בסשבצות ופר"ם עכ"ל, סררבנן שהיא כרסלית אלא לנו אקאנו



13 נ"חסימן

 רכאן כתב וע"כ בירים לו לתת אסור סררבנן איסור אפילו רפסק שמ"נמסי'
 ולפ"ו י"נ( סי' ח"ו ח"ס )ועי מצוה סשום ביהכ"נ של המפתח להביאהתירו
 ופשיטא פשיטא וא"כ לביהכ"נ, סירור או טלית נ"כ קטן ע"י להביאמותר
 שעושה אמרת רמאי לביהכ"נ, סרור סעצמו נושא הקטן אם למחותשא"צ
 שמתיר בירים לו מלתת נרע לא מ"מ לי', ניחא שאביו שיורע אביו רעתעל

 להתיר יש אם קצת צ"ע אך מותר. מצוה במקום הפחות לכל ולפרמ"נהט"1
 לכל שמ"נ סי' הרמ"א פסק וכן הרמב"ם רלשיטת לחנוך שהניע בקטןנם

 רהרמב"ם שמ"נ בסי' הב"ח כתב כבר אמנם להפרישו. מציה האבהפחות
 לחינוך בהניע אפילו ררבנן באיסור אבל ראורתתא באיסור אלא אמרלא
 רהט"1 רי"ל מצוה במקום לירים לי' ספינן אי לגמנם יש ומ"מ מפרישין.אין
 לחינוך, בהניע לא אבל לחינוך הניע שלא בקטן אלא בירים ליספי התירלא

 עושה מקרי וה אם אולם בירים, לי' בספי הוי אביו ע"ר רעושה רירןובנירון
 לומר יש רלכאורה לספק יש לביהכ"נ סרור לעצמו נושא הקטן אי אביוע"ר
 ע"ר כעושה הוי להתפלל סרור עמו שיביא לאביו לו רנוח יורע שהקטןכיון
 קטן רבסתם שמ"נ בסי' והב"ח של"ר בסי' הב"י לפמ"ש ומכש"כאביו

 אביו, ע"ר עושה שמא הפחות לכל לספק יש או אביו ע"ר רעושהאמרינן
 ליכא אביו ע"ר רעושה נלענ"ר אמנם ע"א קכ"א רף לשבת הר"ן חי'ועי'

 אף לעצמו עושה הקטן אם אבל אביו, לצורך הרבר עושה אם אלאלמימר
 הרא מן רירי וחילי אביו, ע"ר עושה מקרי לא לאביו לו רנוח יורעאם

 ליה ספינן ררבנן רבאיסור כתב ע"א קכ"א רף כתבי כל בפ'רהרשב"א
 מירושלמי נראה שכן וכתב לצרכנו ולא הקטן לצורך רהוא היכאבירים
 ומלקט יוצא אותו ראו תני כן לא לו שומעין אין לכבות שבא קטןראמר
 אלא בכבוי צורך לו .אין הכא בעשבים צורך לו יש תמן לו וקוק איןעשבים
 כררך שלא ווה אכיו ע"ר עושה בשאינו אפי' לו שומעין הינו לארלפי'
 רילן מנמ' יותר מחמיר הירושלמי לרשב"א והנה הרשב"א. עכ"רנמרתנו
 אינו רילן ולש"ס אביו ע"ר עושה אינו אפילו אסור לצרכנו כשעושהרפי'
 לירושלמי מורה רילן ש"ס גם עכ"פ אך אביו, ע"ר בעושה אלאאסור

 רבמלקט החליט רהירושלסי אביו, ע"ר בעושה אף מותר לצרכורכשעושה
 מותר רלצרכו הרשב"א פסק וע"כ ענין בכל מותר לצרכו, שהואעשבים,
 רבקטן צ"ב סי' ובתשובה חרש בפ' הרשב"א כתב עור בירים. לולספות
 לרעת עכ"פ רס"ט. רסי' הם"א והביאו למיסרך, אתי שיך לא לצרכועושה

 כאן ראין נראה לענ"ר אמנם וירושלמי, רילן ש"ס בין פלונתא ישהרשב"א
 לו רביש סובר רהי14שלמי פליני ולא חרא אמר ומר חרא אמר ומרפלונתא
 לו באין אבל אביו ע"ר עושה ואינו עביר רנפשיה לרעתיה מסתמאצורך
 צריך ראעפ"כ אלא כן סובר רילן נס' 31ם אביו, ע"ר עושה ססתמאצורך

 שהכבוי להבחין יורע קטן כל רלאו משום אביו ע"ר העושה בקטןלאוקמי
 ע"ר העושה בקטן אמר ע"כ בעלמא, לשחוק שעושה ואפשר לאביו,צורך
 עושה מסתמא וא"כ לאביו צורך הוא שהכבוי להבחין שיורע רהינו~נביו
 יש הרי נמי טררשא רבי מפתחות לו באירכסו א"כ קשיא ואי אביו,ע"ר
 בסי' הב"י כתב כבר אביו ע"ר עושה הקסן וא"כ במפתחות, לאביוצורך
 שנוח ברעתו הכיר לא שנאברו הוריעו שלא כיון שנאברו רבמפתחותשל"ר
 שנאברו הוריע שלא כיק נאמר ררכנו לפי אנו ואף עי"ש בשבת שיביאםלו
 שאינם בתינוקות רמירי לומר יש נם במפתחות, לאביו צורך שיש מכיראין

 ואף לרשות, מרשות המפתחות בהבאת לאביהם צורך שיש להבחיןיורעים



 להועילמלמד%
 אולי עתה לו שיביאם שרוצה להן יאסר סאן בספתחות שרתהשיורשם

 צורך ש"ם יורע שאינו וכיון בסףש, לו ויביאם סףש ער השסרם אם. לונוח
 לשוסרם רתה אינו כי רעביר הוא רנפשיה ארעתיה הספתחות בהבאתלאביו
 לרינא וא"כ פליגי, לא והבבלי הירושלסי ולפי"ו לאביו. סביאם כןועל
 בירים ליה כספי הוי ולא אביו ע"ר עושה הף לא לצורכו הקטן עושהבאם
 סצחה בצורך ולפ"ו ררבנן. באיסור אף בירים לתת ראסר להרסב"ם אףוסותר
 צורך בלא אפילו להתיר "ם ררבנן ובאימור לחינוך שהגיע בקטן אףסותר
 כירים. ליה כספי הוי רלא כיטמצוה

 סצאתי )אשר יוחאי בן שסעון רר' ססכילתא למברתנו ברורהוראיה
 לסלך אשר המפרים עקר בבית וישנו תיסן סארץ שהובא הגרול סררשבכ"י
 אוסר כשהוא הגרולים ובתו בנו יכול ובתך ובנך אתה יתרו בפ' שם וו*ליר*ה(
 קטנים ובתו בנו אלו ובתך בנך ת"ל סה אסורין הנרולים ובתו בנו הריאתה
 סן וה כלכלה לי הכנם השוק סן וה כלי לי הכנם קטן לבנו יאסרשלא
 יכול השביתה על נצטה הן שאף להן שוסעין אין לכבות הבאין קטניםהשוק
 סרעת אתה סה אתה ת"ל צרורות ינתזו שלא חרמים "אברו שלא אחריהןיחוור
 ררשב"י. הסכילתא ע"כ עצסן סלאכת עצסן סרעת הן אף עצסך סלאכתעצסך
 סהלשון כנראה וה ונם כה"נ, בהסה נבי ואתחנן בפ' הנרול בסררשואיתא

 אם צריך אני לסה בהסתך וכל שם 11"ל ררשב"י ססנילתא הואוסהסננון
 סלאכה כל תעשה לא נאסר כבר הלא סלאכה בה יעשה שלאללסרך
 יתר לה ירכין יכול לנוי בהסתו ארם ישכיר שלא בהסתך וכל מ"לוסה
 תעשה ]לא ת"ל עשבים לה ויאחו השרה( חית תאכל ויתרם ע"ש פירושו)נ"ל
 ת"ל[ עוקרת יניחנה לא תולשת יניחנה לא יכול ובהסתך אתה סלאכהכל
 סלאכת עיסה סרעת היא אף עצסך סלאכת עצסך סרעת אתה סהאתה
 הנס' עפ"י סברתי עפ"י הוספתי סרובע בחצאי שהסנרתי סה ע"כ.עצסה,
 אתה רסה בררשה רהבריתא פשיטא וה כי רשם ותומפת ע"א קכ"בשבת
 יפרש שלי הנהה בעיניו שיקשה וסי לאשסעינן. אתא היתירא עצסךסרעת
 העשבים ולאחוז ססנה להטות שצריך שיכול עשבים, לה ויאחו יתר לה ירכיןיכול
 רק וה ס"ס בסחובר להשתסש ראסור )ואף הבהסה תתלשם שלא כריבירו

 סלתלוש הבהסה לסנוע רא"צ הקרא סביא 1ה ועל קאי( אקרא ותנאסררבנן
 סשום חרמים לשבר הקטנים להניח הסכילתא שהתירה סה והנההעשבים.-

 וראי עצסן סלאכת רהוא כיון פירושו וראי עצסן סלאכת עצסן סרעת הןאף
 ואף להם. וקוק אין ע"כ אביהן לרעת עושין ואינן עצסן סרעת עושיןהן

 סרעת בהסה נבי נסי נקט ס"ס הבעלים ע"ר שעושה לוסר ל"ששבבהסה
 עושה סיקרי 1ה אין לאכילה לצרכה שעושה כיון כלוסר עצסה סלאכתעצסה
 לרעת הראת אתה הבעלים.- לצורך הסלאכה שאין כיון בבהסהסלאכה

 ולא לו, וקוק האב אין עצסו מלאכת עושה רהקטן רכ"ס ררשב"יססכילהא
 וטעסא לעיל. וכרפרישנא אביו, לצורך בעושה אלא אביו לרעת עושהסיקרי
 עושה שהקטן כל א"כ סחשבה לי אין וקטן בעינן סחשבת רסלאכת כיוןנ"ל

 עין סעשיו סתוך ניכרת שסחשבתו אף סחשבת סלאכת וה איןלעצסו
 לאביו לו רנומ רואה רהקטן בנונא רברנו הנה ער ע"א. י"נ רףחולץ
 סוציא אם היסנו נוחה רוחו שאין לו סראה אביו אם וק"ו פפריו,שנהשא
 שסניחין הנרולים הבנים שעושין כסו שיעשה לו נוח ריותר אלא ימשבח,לרה'ר
 א', ביום סשם אותן ונוטלין 1ה11רין ובשבת בע"ש הספר בביתספריהן
 ולוקח אביו רצון עושה אינו חולשה או עצלות סחסת הקסן ק אע"פואם



75 נאחסימן

 בבנו למחות מחויב ראביו שיפסוק רין ולית רין לית וראי בשבת, עמוספריו
 חינוך רמשום נראה ומ"מ ררבנן. כרמלית בטלטול ולמנעו היר בחוקתהקטן
 הפחות לכל ימנענו שבת הוצאת מאיסור למנוע עצמו הקטן שירנילומשום
 וכמעט שרבים בומננו ובפרט הוצאה, טאיסור שלו י"ב שנת כלותואחרי
 כרי בזריזות הקטן את לחנך צריך בשבת, ולהכניס להוציא מתפרציםכולם
 את לפרחמ צריך אין הרין מער אמנם בגרלות. זה איסור על יעבורשלא
 שעחמה כיון לחינוך, הגיע אפי' ר"ה לנו שאין הוה בומן הוצאה מאיסורהקטן
 קצת מצוה לצורך הוא הספר בבית לימורו רלצורך ובפרט עצמו,לצורך
 רפוס לקא רף בסוף ל"א בס.' הכלבו התיר מוה ויותר לעיל, שביארנוכמו

 להוליך או להביא לתינוק או לנוי לומר שנהגו ועכשיו וו"ל שכ'ויניציא
 ובסי' עי"ש הנרול לצורך לתינוק אמירה אפי' התיר הרי עכ"ל וכו'ברהקר
 ס"1.שכ"ה

 : ה ב ו שת
 אלחק משה פינחס מוהר"ר הצריק הרב מירירי לעיל שכתבתי מהעל

 לבה"כ עמו סירור קטן שישא להתיר שהביא ראיותיו ועל וו"ל וצ"לפעכסלער
 ופמ"ג סק"ו שמ"ו סי' מט"ו ראיה שאין להקשות לי יש בשבתלהתפלל

 משום מתירין בו וכיוצא מפתח איבור כמו שכיחא רלא במילתא שרוקאשם
 ומבואות חצרות תיקוני כאן שאין במקום כמו מילתא רשכיחא במקוס אבלמצוה
 רחישינן רקביעא מילתא הוי כן לעשות צריכין שבת ובכל ושיתוףועירוב
 יבמות ורשב"א יוה"כ ר"פ ר"ן ע' עה"ג כתבתי )וע"ו למסרך אתירילמא
 הרשב"א בשם שמביא מה א' ס"ק רס"ט מי' במג"א עין חולין( פ'ובר"ן

 כמו מצוה לרבר שגם בהריא שמוכח ברשב"א וע"ש שכ"נ סי'בתשובה
 ליחן אסור היה רקביעותא מילתא הוי רלא טעמא משום לאו איקירוש
 להניק שאסור טעם שכ' צ"ב סי' הרשב"א בתשובת וע"ע לשתותלתינוק
 עלה שלא מפני ררבנן איסור אלא שאינו אע"פ ואילך חרש מכ"ריותר
 בקרא נתפרש לא טמא שחלב ועור בכרי ררבנן איסור להתיר הרעתעל

 תרתי ולהני לגרול קטן בין חילוק שאין טפני מותר טמא שחלב אומרוהרואה
 חילוק אין מצוה שלצורך חושב הרואה שהרי יותר לחוש יש בנ"ר נםטעמי
 ררבנן איסור להתיר טעם אין וכן לביה"כ סירור לישא ומותר לגרול קטןבין
 ובכל מוציאו ציבור שליח הלא מתפלל אינו אם בכך ומה התינוק שיתפללבכרי
 איסור נתיר ולמה בעבירה הבאה מצוה ךהוי איסורא מקמי מצוה רחינןמקום
 ראיה ואין מררבנן שהיא חיב בתפילה ורק מק"ש פטור קטן שהריררבנן
 שם כתב והריטב"א מה"ת מצוה רהוי ל"ג רף בר"ה מעכבין שאיןסתקיעה
 בוה"ו אבל עמהם מתעסקין בשבת בב"ר ותוקעין קים שביהמ"ק בומןשרוקא
 רס"ל נראה נ"כ שם והתוס' מירושלמי, ראיה ומביא עמהם להתעסקאסור
 ום"מ הרסב"ן בשם בוה מחלוקת ג"כ שמביא תקפ"ט בסי' וב"י בטור ועיןכן
 אבל ררבה נוירה בו שיך שאין משום להתלמר רוקא הינו לטעמוגם

 מצוה. לשאר ממנו ללטור אין ולפיכך לאבלא"ה
 אסר לא רהרמב"ם שמ"נ בסי' הב"ח על לסמוך נ"י וקרובי ירירי מרומש"כ

 צריך אינו האב אפי' נוך לח הגיע אפי' ררבנן באיסור אבל ראוריתא באיסוראלא
 א' בס"ק והט"ו בי בסקק והם"א שהבוי במקים הב"ח על סמך למה ירעתי לאלהפריש
 ומוער שבת בחילול להרנילו אסור שכתב עצמו ש"ע מלשון ומר*קיםחולקים
 לא בב"ח וגם זה על חולק הרמ"א ואין שבות משום שהם ברבריםואפי'
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 שהרסב"ם לומר שמחלק משמע ואררבה לחינוך בהניע נם שמתיר בפירושמצאתי
 ומראה אביו שם רשאין להפרישו מציין ב"ר אפי' לחינוך בהניעס"ל
 שגם שם ס"ל והתוס' וכו' קטן ש"ם ר"ה קכ"ב רף שבת התוס' עלאצבע
 סברא ג"כ כתב קי"ר רף ביבמות והריטב"א להפרישו צריך ררבנןבאיסור

 כתב לא שם הלא כהרמב"ם פסק שהב"ח לנו אמר מי ועור הרמב"ם בשם11
 לסמוך אין הרשב"א ועל כתוס' לפסוק מצי איהו אבל רבריו לפרשאלא
 וראיה למעשה ולא להלכה אלא אמר שלא צ"ב בסי' בפירוש בתבראיהו
 קטנים ואי בררבנן רבנן הימנוהו ה' רף 3פסחים רפסקינן מהא בעיניגרולה
 לא נרול אפילו הלא לו מאמינים האיך ררבנן באיסור בחינוך מיחמבילא

 ארעתיה לאו ראינשא עליה רם'א רלא רמילתא עליו חש שאינו ברברמהימן
 איסורא לאינשי ליה משמע רלא ברבר תשור שהוא מנרול יותר נאמן יהאולמה
 כ"ב ס"ק בש"ך עמן נאמן אינו שבועה בלא ום"ס בשבועה עליו נאמןשהוא
 קי"ט.-סי'

 משמע ואררבה לפע"ר ח~קה איננה ג"כ ררשב"י ססכילתאוהראיה
 לח~ור שרוקא וכו' חרסים ישברו שלא אחריהן יח~ור יכול רתנא זהמלשון
 שמן ואע"פ למונעו, צריך לפניו חרסים שובר אם אבל מחוייב אינואחריהן
 מה"ת אסור שאן אביו לרעת בעושה אלא למחות שצריך ראיה איןהפסוק
 גם אסמכתא שבררך לאשמעינן ברבריו התנא נזהר מ"ם הפם"ג שכ'כמו
 ג"כ שמררבנן -לפענ"ר ראיה אין 3"כ שהביא האחרת וסתוספתא אסור~ה
 נלענ"ר והפירוש מה"ת באיסור אלא ממרי רלא חרא להפרישו ~ריךאין

 החבל להטות רהיינו יתר על חצם כוננו כש"כ חבל פי' יתר לה ירכיןריכול
 לפניה חבל שקושרין ויכול קי"א רף בשבת שאמרו כעין תצא שלאכרי
 אחוזה, שרה מלשון יום מבעור עשכים לה ושחז עשבים לתלוש תצאשלא
 רא"כ לי קשה מחשבה לו אין שקטן מחשבת מלאכת בענין פברתוועל
 מחשבה לה אין וראי בהמה ~ה טעם שלפי ועור לישרי אביו לרעת בעושהגם

 לישני לתרתי התורה מן מעשה להם יש שקטנים ועור שביתתה על מציהולמה
 לאלון רומה ~ה והרי שבת לענין מלאכה מיקרי וראי ומעשיהם י"נ רףבחולין
 ראיתי והנה מחשבתן. שנתקיים מפני שטמאין וכו' תינוקות שחקקו 1אג11ולרמון
 שנים מ' בן בקטן ט"ו בסי' שמתיר איגר ר"ע תשובת מביא שם"ג סי'בם"ת
 לא לכן ראיתיה ולא גרול, ג"כ בה יקרא ואח"כ לעצמו לבה"כ חומששיוליך
 להתיר ג"כ לי קשה רין ומן רין סן ולבר לחינוך. בהגיע ג"כ מתיר אםארע
 מצות ולגבי קי"ר רף בשבת שאמרו כמו עשה מצות ג"כ היא ששבתמאחר
 בנ"ר נם ולפ"1 צ"ר סי' בחה"ר עמן לחנך שחייב שמין הפוסקים כלעשה
 בתלמירים בפרט בנ"ר וכן ג' ס"ק תר"מ סי' סג"א ועין לחנך מציין ב"ראפי'
 הרבר להתיר שרעתו התלמירים חושבים הרב שותק אם בנים במקוםשהם
 בסוכה וכן י"א רף בברכות וראב"ע רר"י סעשה כעין בירים לי' ספי כסווהוי
 וע" כי"ב מעשים והרבה רבר אמרו שלא סזקניס ראיה ר"י שהביא ב'רף

 המנו וכו' ב"ר אין וכו' שקטן ראעפ"י כ"ו ס"ק פ"א סי' בי"ר בפ"חטש"כ
 אלו מרינים נ~הרין אין שב~מננו לפי וכו' יפרשהו מ"ם אבל הריןטעיקר
 שאינם איסורים שאר לענין גם ובוראי וכו' רעה לתרבות יוצ~ין הבניםרוב
 ולא הרע במנהגם יאח~ו גרולים שיהיו ער בירם מוחין אין אם אכילהלגכי
 הוא 1ג1' יזקין כי נם ונו' לנער חנוך רכתיב וקרא מהר תיש הרעה ררכםיע~כו
 בתה"ר ום"ש תעשה לא או עשה מצות בין חילוק בו ואין בטבע הנשרשרבר
 ראיה שאין ואעפ"י הבנתי לא ועשה וקום וא"ת שב בין בזה לתלקהנ"ל



11 נ'חסימן

 שהוא הבריות וסלסטם ליסורו שסבקש וסורה מורר מבן לרבר וכרלרבר
 בקרחמים הרסב"ן לרעת עשה סצות שהוא הצורך סן יותר ושותה ואוכללאו
 וו"ל כתב והריטב"א ברש"י. עי"ש ראיסורא טעם וטעם באיסורא רגרלכעבר הוי ולא לו הוא רוכות אסרינן י"א ר' בכתובות קטן בנכרי אפי' והריתהיו,
 ססנה יסור לא וססתסא הקרושה ישראל בתורת והורנל בקטנות שנתחיבוכיק

 ~וחירוומ עכ"ל לה ל"ח שכיחא רלא ולסילתא שיסחה היא שכיחא רלאסילתא
 חלוק עחמין ואם אומרו( בשם ותירוצו קושיתו הוכיר לא רנ"ו סי' שח"סהוא
 סהן לפרוש שקשים ס~רסוריס לפרחמ הורגל לא א"כ ל"ת לסצות עשה סצותבין

 אלא לרוכתין קושיתן לה והררא יסחה שלא 11 חוקה על לססוך יכוליןוהאיך
 עחמין שאין רבר עסא סאי חוי ופוק חינוך סצות ש'ך באיסורין שנםוראי
 בין תעשה לא בסצות ובין עשה בסצות בין הקטנים וסחנכין חילוקשוס

 וכו'. וברכה וחסר חים בעתירת אסים ובוה ררבנן. ביןראוריתא
 בעהי"ת הנ"ל הרב רברי על ולהשיב רברי לתרץ שנית ירי אנופףועתה

 העולם סנהג ג"כ שסישב קע"נ ס-' חא"ח שיק סהר"ם סו"ר תשובות)ועין
 סי' והפס"ג הט"ו סרברי ראיתי בתחלה שרחה סה קטן(. ע"ילטלטל
 ברברי כהמסע לא ווה שכיחא רלא בסילתא אלא אסר לא רהט"ו סק"ושס"1
 היתר שיש שם בסררכי וסשסע וו"ל מתסא כתב רהרי וכלל כללהט"ו
 הרניל סרבר סירי והסררכי עכ"ל עכו"ם ע"י כסו הספתח תינוק ע"ילהביא
 אלסא וכו' עירוב שאין סחסת הטלטול שאסור הסקוסות באותן נכשליםרבים שראיתי לפי וה בל העתקתי הסררכי רברי על כתב הט"ו ונם ושבת שבתבכל
 חנ סי' בח"ו שח"ס אסת הן עירוב. שם שאין ססקוסות סירי הט"ורנם
 להתפלל נכנס בעצסו שהקטן סירי שהט"ו וכתב תסוהין הט"ז שרברינתב

 בירים לי' לסיפפי סותר סשו"ה וכרוסה תפילה בסצות אותו וסחנביןלבהכ"נ
 ליה לסיספי סתיר רהט"ו סשום אלא אינה תסיהתו כל ס"ס עכ"לאיסור
 הט"ו רברי פי' הח"ס רגם סוה ונשסע באקראי שאינו ברבר אפילובירים
 היה לא ואם רבריו, לעית רצה ולא באקראי שאינו ברבר רסיריכפשוטן
 לתרץ ולענ"ר ברבריו. לתסוה סוצא היה לא כאקראי אלא סתירהט"ו
 רסתירין והר"ן הרשב"א על הרחק בשעת מסך רהט"ו הט"ו על הח"סתסיהת
 פעסים עירוב שאין ובסקום ררבנן, באיסור תינוק של לצורכו גיריםלסיספי
 שהניע בקטן שאפילו ופשוט המפתח, להביא גוי כאן אין אם הרחק שעתהוה

 ס"ו סי' בתשובותיו רע"א שהתיר וכמו אחר בענין א"א אם סתירלחינוך
 ט' בן בקטן סירי ושם הנרול, עסו יתפלל לביהכ"נ סירור עסו קטןש"מא
 כשעת והר"ן הרשב"א על לססוך והתיר שבת לענין לחינוך הגיערוראי
 והר"ן להרשב"א נ"כ שכתב פ"ר מי' אסאר סהר"י בתשו' וראיתיהרחק,
 הגרול, לצורך אפילו לביהכ"נ להוליכו לקטן סירור בשבת ליתן ניני גכלסותר
 וו"ל: לבנו וכתב הרשב"א על לססוך שאין פוסקים וכסה כסה הביארק
 הכנסת בבית סע"ש להניחו או נכרי ע"י אלא קטן ע"י סעשה תעשה לאאתה
 לססוך רסותר סורה היה אחר בענין א"א אם הרחק רבשעת וסשסעעכ"ל
 ק"ו סי' ח"א ג' סהרורא וסשיב שואל בשו"ת ראיתי וכן הר"מב"א.על

 רלא קבוע שאינו סילתא ליה רחשיב משום לתינוק סירור ליתןשסתיר
 לקטן ליתן להתיר אלא וה לטעם צריך אינו אסנם לכך. יצטרך מעםבכל

 אם אסנם רקביעות, בס"לתא לסיסרך אתי רילסא שיך ראו סשוםלצרכו
 רכל סשום רקביעא סילהא אפילו בפשיטות סתיר תינוק של לצרכוהוא
 למסרך. אתי רילסא שיך רלא הרשב"א כס"ש שרי תינוק של לצרכושהוא
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 ועכשיו שכתב ויניציא רפוס ע"ר ל"א רף ל"א סי' הכלבו התיר מוהויותר
 רין בהם אין וכו' הרבים ברשות ולהוליך להביא לתינוק או לני לוסרשנהנו
 שם יש אא"כ רשבות שבות אוסרין שיש אע"פ כרסלית רין להם וישו"ה
 עכ"ל בהן הקלו תורה אימור בזה שאין כיון מ"ס סצוה בסקום או חוליסקצת
 ראוריתא איסור לירי לבוא שא"א כיון רה"ק הכלבו רברי פירשתיוכבר
 בסקום שלא אפילו לתינוק ליתן סתיר רהכלבו בעליל רואה הנך בהן.הקלו
 בוה. והאריך סצוה סטעם סירור לישא להתיר שאין זצ"ל הרב וס"שסצוה,
 סטעם שהתיר הט"ז רברי שתירץ לעיל שהבאתי הח"ם ברברי יואההנך

 זצ"ל הרב ואם סתירין, לעיל שהבאתי הנאונים וכל לסצוה, אותורסחנכין
 בכל הוראתן שפשטה הנ"ל הנאונים רברי אלא לנו אין אנו החסירבחסירותו
 ליתן אלא אסר לא ס"ס החסיר ג"כ שם בהוראתו שהח"ס ואףישראל.
 סכשול לירי שבאו לפי אלא החסיר שלא ניכר תשובתו וסכותליבירים
 בלא"ה אבל התינוקות על סוסכין שהיו ספני העירוב את התקינושלא
 כ'. סי' ח"א רבר סשיב בתשו' ועי' הנ"ל רע"א שהתיר כסו סתירהיה

 להרסב"ם שמתיר הב"ח על שססכתי על עלי וצ"ל הרב השינעור
 והט"ז ב' ס"ק שס"נ סי' הס"א והרי לחינוך שהניע בקטן אף ררבנןבאיסור
 הרשב"א על לססוך ריש ריעות שיש לעיל הראתי כבר הנה חולקים א'בסאק
 שהניע בקטן כאן נם והנה ררבנן, באיסור בירים למיספא ררבנן איסורלענין
 אפילו והתיר עי"ש ברורות בראיות הרמב"ם על פלינ חרש בפ' הרשב"אלחינוך
 וסכש"כ לחינוך שהניע בקטן אף להפרישו סציה אביו שאין ראוריתאבאיפור
 רבה נברא לנו יש הרסב"ם לרברי שאפילו כתכחי ואני ררבנן.באיסור
 לססוך ברבר הפרזתי שלא להראות וכרי ררבנן. באיסור שסתירכהב"ח
 וו"ל! א' ס"ק שס"נ פי' שבת תורת ס' רברי כאן אעתיק הב"ח עלכאן

 ררוקא הרס"א רס"ש פירשו כולם והת"ש הא"ר ואחריהם והט"זהסנ"א
 באב לסחות לב"ר חיוב שיש הינו בבנו לגעור האב על סצוהבראוריתא

 להפרישו, האב חיב ררבנן באיסור נם הרין טצר אבל בנו ספריש אינואם
 שלא )ואפשר הר"ס ברברי עינו שלא רי רלא אסת שאינו פפק איןולענ"ר
 פאסי יוסף סוהו"ר הרב וכתב ב"י כתב וז"ל שכתב הנרול( הר"ס להסהיה
 ראוריתא באיסור אף להפרישו סצמין ב"ר שאין ס"ל הרסב"ם ראףו"ל
 בירו, לסחות צריך אביו .ראוריתא רבאיסור סשום ררבנן איסור רנקטוהא
 כמשא"כ בנו, ביר שיסחה אביו ביר למחות סציין ב"ר מוחה אינוואם

 כפנת שזהו ז"ל חים הר"ר וכ"כ לסחות א"צ האב ראף ררבנןבאיסור
 באקראי ררבנן איפור עובר הקטן שאם בפירוש שכתב הרי עכ"ל.הרסב"ם
 שעשה קטן על הי"א רשבת פכ"ר ברסב"ם שנאסר וסה כלל לסחותשא"צ
 הניחו אם וכן להפרישו, סציין ב"ר שאין שבות משום שהוא רברבשבת
 סטעם הפרישו, שלא על רבר לו אוסרים אין פירושו בירו, מוחין איןאביו
 שלא אלא ררבנן איסורא עובר אם בנו ביר לסחות באב כלל חיובשאין
 להאכילו אסור ררבנן באיסורא ראף זה על כתב שהרי המחבר ברבריריקו
 ינרום שלא היינו להרנילו או בירים להאכילו ררק סוכח להרנילו, אובירים
 באקראי שתים או פעס אוכל אם אבל ראסור, הוא בכך בנו שיורנלהאב
 ב"ט ס"ק של"ר בפי' כתב בעצמו והסג"א להפרישו, א"צ רואה שהאבאף

 כט"ש אביו ע"ר שעושה סשום לכבות קטן בא אם למחות שצריךרהטעם
 להניחו סותר אביו ע"ר עושה רבשאינו קיי"ל רהכי הב"י שם וכתבבנסרא,
 בר"ה קכ"א בשבת תוס' בשס הרסאא שהביא התא לרעת ורק עאשלכבות



19 נ"חסימי

 יעשה שלא להפריושו רצריך כש"כ לחנכו שחיב כיון באמרם מיני'שמע
 בסי' כמ"ש ררבנן במצוה לחנכו מצווה האב שאם רי"ל הוא וכו',עבירה
 ררבנן מאיסור להפרישו שצריך הוא רכש"כ רי"ל ה"ה המנ"א, שהביאק"1
 בנזיר בעצמם והתוס' בזה, התוס' כרעת ס"ל מהראשונים אחר איןאבל
 כתבו וכו' שמנה בן ר"ה פ"ב ר' ביוסא ישנים והתוס' בנו ר"הרכ"ט
 זה אין מלעבור להזהיר אבל עשה, מצות לקים רק חינוך שיך רלאלהיפוך
 ע"ש. נפשותיכם את רועניתם עשה בצות לקים הוא בי"כ והחינוךחינוך.
 לחינוך הניע שלא הקטן את לפרוש צריך שאין רי לא הנ"ל התוס' לרעתואף
 י"ל לחינוך בהגיע אפי' אלא הב"י כמ"ש הם שוים וב"ר אב לרירהושהרי
 רסוני' כתבו שם התוס' שהרי להפרישו, צריך ראוריתא מצוה אצלררוקא
 לחינוך, הגיע בין לחינוך הניע לא ב'ן היינו ענין, בכל אירי רקי"רריבמות
 במצוה לחנכו ואפילו ררבנן, נקוב שא.נו בעציץ תולש רמניחו נאמרושם
 לחינוך שהניע הקטן את לחנך שחייב ק"ו ' בס ומ"ש שא"צ, י"לררבנן
 מטעם מחייבות שהנשים וכררך נינהו, ררחמ. משום הטעם ררבנן,בתפילה

 ולהוריעם לה' שיכנעו להרגילם רק עצטו חינוך מצר ולא קטנים ה"הוה
 קטנים ר"ה ר"כ בברכות רש"י ולשיטוז ה, מקו ררך ולא טוב כל יצאשמאתו
 הוא כללא לאו ראוריתא ט"ע בקיום אפילו ס"ב( ע' בס.' המחבר)הביאו
 הרמ"א שרברי ספק אין ולפי"ז ומצוה, סצוה בכל בנו את לחנך האבשחיב
 מצון: בראורייתא ררק נינהו רוקאכאן

 ולא ולהפרישו בו לגעור האב ע~
 הצריך שבת תורת עכ"ל סקכ"ו פ"א ס.' ב-"ר הש"ך וכ"כ ררבנןבאיסור
 נכונים ורבריו רבים, ביר מצוי אינו הספר אולי אותו )והעתקתילעניננו
 יכול היתי הרחק ובשעת מציה לצירך רירן בנירון וו;נה ניכרים(. אמתורברי
 הכ"ח רלרברי שאת ליתר ~כתבתי הרמב"ם, נגר אהרשב"א רסמכינןלומר
 ברורות בראיות נתברר שבת התורת וסרברי מותר, הרמב"ם לרעתגם

 שבר"ם רבריו ראו אילו ואפשר אסת, אינו רמ"א ברבן-י והט"ז המ"אשפירוש
 זצ"ל הרב ומ"ש וברורים. נכונים רברי כל וא"כ כן, רבריו פירשו לאהגרול
 והתוס' הראשונים שכל לרעת הראית כבר כהתוס, ס"ל גוסיה הב"חראולי
 אין הרשב"א רעל וס"ש בשבת. התוס על חולקים מקומות גב'עצמם
 ראיה שהביא ומה עליו. ן סומכ הרור שגרולי לעיל הראיתי גברלסמוך
 ולטעמיך ליה יאמינא נרוג טעית הוא במח"כ הרשב"א ננר רפסחיםמסוגיא
 מצמה אינו בעצמו הקטן הא כרשב"א נן פסק לא אי אף לקטן מהימנינןהאיך
 ראנן כיון לומר ררצונו ורא. אלא עליה, רמ.א רלא מילתא והוי לחושוא"צ
 לן איכפת ומה עליו ססכינן א"כ לברוק ויורע חמץ בבריקת אותומחנכין
 אנו שאין אעפ"י במצות להרנילו מצר או חיוב מצר אותו מחנכין אנואם

 בכך, אותו שח'נכו מצר כראוי לברוק שיורע בקטן סירי סוף סוףמחויבין
 באיסור חיובא בר רל"ש ררוקא ח"א בג"א ירוחם הרבנו כתב כבר הריועור
 ויפה עכ"ל. להפרישו עליו מצמין הקטן באיסור חיובא בר שיך אבלהקטן
 מ"ש רכינתו י"ג( סי' נבלות אוכל קטן )ערך רועים המלא רבריופירש
 אוכל קטן נביה תיתב ואמאי וכו' פקח אחר אחין ב' ע"ב קי"רביבמות
 החרש איסור רמצר ראע"ג מבואר רירה איסורא משום ומשני הואנבלות
 באיסור חיובא בר שהוא בפקח גם רשיך כיון ס"מ להפרישו מצהין אנואין
 חיובא בר פקח הך ליתי רלא היכא כי החרש גם להפריש אנו מצהיןוה



 להועילמלמד%
 א"נ פ"ג סי' או"ח בח"ם ירוחם רבינו רברי פירש וכן עכ"ל, איסורא*רי
 ובכה"נ היטב שיברוק ללמרו מציין בוראי הגרול בער חמץ בורק רהקטןהיכא
 ררבנן.- מאיסור אף להפרישו שמציין מורה הרשב"אגם

 יחור לשון ומריק ררשב"י ממכילתא ראיתי זצ"ל הרב שרחהומה
 צריך לפניו משברין אם אבל אחריהן יחזר שלא רוקא רמשמעאחריהן
 ובין נר כבי בין לחלק לו ולמה ברירה ולתני ליפלוג רא"כ אינו זהלמונעם
 אחריהן לחוור שא"צ נופא חרמים בשבירת למימר הו"ל חרמיםשבירת
 שנרע כרי לומר צריך אחריהם ר ז ח י רלשון וראי אלא למונעם, צריךאבל
 טועה היתי לפנינו חרמים רישבר אומר היה ראם לצרכנו, זה רבר עושהשאינו
 עצמם בפני כשהם אחריהם ר ז ח י רלא אמר ע"כ מותר לצרכנו רנםואומר
 בברייתא זצ"ל הרב שפי' ומה לצרכנו. ולא עצסם לצורך עושיםובוראי
 אינו כי בזה מאריך אני ואין גרול, רוחק הוא במח"כ ג"כ יתר לורירכין
 נ"כ שמקיל קי"1 סי' ח"א מ"ג ומשיב שואל תשובות וע' לעניננו.-צורך

 עי"ש. קטן שלבלצורכו
 לרעת בעחמה נם רא"כ מחשבה לו אין רקטן סברתי על שהקשהומה

 רהוי משום אסור אביו רעת על רבעושה כלל קשה רלא פשוט לישתריאביו
 מחשבה לה אין בהמה נם רהא בהמה משביתת שהקשה ומה מצויהו.כאביו
 כהרב גרול למרן איךתמיהני

 זע:י
 שאינו ררבר פשיטא רהא וה רבר יאמר

 רבר לעשות להניחה אף בהסה שביתת על התורה צותה ומ"מ מותרמתכוין
 בהזיקה הוי קרן ב"ק, ריש עין בבהמה גם כינה שיך )כי בכינהשלא

 שאין אף בהמה בשביתת אנו רמחויבין הוא הכתוב רגזירת וע"כבכונה(
 ומה מחשבת, מלאכת אלא התורה אסרה לא ארם נבי ומ"מ מחשבה,לה

 וככהש"ל. לרירי ראיה רמשם יראה שם המעין ע"א י"ג רף סחוליןשהביא
 כבר לחנך שחיבים מורים הפומקים כל ובזה מ"ע גם הוי רשבתומ"ש
 רלפי צ"ר מי' תה"ר על מקום והראה פ"ג, מי' א"ח הח"ם וה עלרמו
 ואל בשב ולא לזרז רצריך משום כעשה אלא חינוך שיך רלא י"לרכריו
 זאת, בסברא מיאן הח"ם אך תעשה, ואל שב נמי שבת ושביתתתקהשה
 רברי על קושיות הרבה ומקשה ח סי' הנ"ל בערך הרועים ~מלאוראיתי
 אמנם לישב. )טרח חינוך מצר להמריש גם מחוייב עשה רבמצותהתום'
 נאמר ואיך אירינן ררבנן באיסור אנן רהא מירי קשה לא בלא"ה רירןבנירון
 וכרומה גזירה משום זה רבר לעשות אסרו רכנן ררבנן, עשה איכארבשבת
 שהך לא וה אבל לחנך, חיב תפילה כגון ררבנן רבעשה אמרינן אי אףואוכ
 מומר רברי עור וצ"ל הרב ומ"ש תעשה.- ואל שב רבנן שאמרובמקום
 מתיר, אני מה מפני ונמוקי טעמי לעיל הראיתי אני נם אולם לאומרם,ראויים
 רבר עמא מאי חוי פוק אוסר אני וגם ותקנה, צורך ביה שישוהראיתי
 המירורים לישא הקטנים את מונעים שאין קרושות קהלות בהרבהשראיתי

 גאונים הני תשובות וכן יוכיח, הכלבו של וערותו עירוב, שאין גמקיםאף
 אלו.- רברי בריששהבאתי

נ"ט*
 בפירוש י"נ סעיף שי"ח בסי' מתיר בשבת שני כלי אל קר רברליתן
 כלל ארם בחה ומ"ש רנ"ח. סי' שבת ובתורת כ"ג סעיף ברז"שועי"ש

 כנר החלב אם שכן וכל מבשל אינו רכ"ש ראשון בכלי מירי ח' סעיףב'
מבושל.




