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ס'
 בשבת חמין בו ומטמין נטז שקורין חירים ע"י שניסק תנור לו ישאחר

 הצהרים. אחר בשבת הגאו שלהבת לכבות לנכרי לומר רשאיאי

 : ה ב ר שת
 קארלמרוהע בק"ק שיפפער סיני סוהר"ר הרב נכון על כתב כבר זהברבר

 ואני להיתר, טעמים מררשנו, בית מתלמירי אחר והוא תורה ינרילבם"ע
 הנה הרבר. לברר שנצרך מה פה ואביא רבריו את ומלאתי אחריובאתי
 אשר קצ"ר בסי' וז"ל הרא"ה שם על ראש בשסים בתשובות כתובכלר

 גרול רוח ויש כלל בו נאחז לא ועריין השלחן מפת על שנפל ניצרןשאלתני
 וכו'. תשובה וכו' לכבותה מהו גרולה לרליקה כן ע"י שיגיע לחושומקום

 שאירע מה לך ואקרים אחר מטעם בזה להתיר יש ראעפ"כ נראהאמנם
 ואחר השלחן על ניצוץ נסל שבת בליל חכמים במסיבת אחת פעםלמורי
 ואמר ונצטער שבת שבת וציחו עליה אצבעו נתן בשכחה המשסשיןמן

 סילתא רהך עליה אחיכו ממש בהן אין ניצוצות בכך מה החכמים מןאחר
 קא הא כאן אבל, בסיס לו נעשה הכלי שאין נאסר מהיכנו כלי כיטוללענין
 נתישב לביתו ז"ל מורי שהלך לאחר בו, חזר הוא גם חכם ואותומכבה
 האיסור שמעון לר' ובין יהורה 4ר' רבין ההוא החכם אמר רשפיר ואמרברבר
 ואף כלל. ממש בהם אין כבוין לאחר ניצוצות והני פחמים עשיתמשום
 לומר בירינו אין שכן וכיון בעינן לפחם הראוי רבר שיעור לכבוישאין

 התלמור מלשון תשיבני ואל והפסר. נרולה רליקה במקום חכמיםראסרו
 פי' ופי' האריך ושם עכ"ל. וכו' מיס לתוכה יתנו ולא ערוכה ומתני' כירהסוף
 יהורה לר' אפילו הרא"ה שלפי בעיניך רואה הנך כירה. רמוף גסוניאחרש
 במקום אלא אר"ש ר"י פלינ לא רע"כ לסחם ראוי שאינו במקום איסוראין
 עשית כאן שאין במקום אבל הפחם נעשה מ"ם אבל לפחם צריךשאין
 לי נראה מ"ם אבל ראורייתא. איסור כאן אין יהורה לר' אפילו כללפחמים
 שרי מרלא כלל לפחם ראר שאינו במקום אפילו יש וראי ררבנןראימור
 פשיטא עכ"פ אבל ררבים, הזיקא במקום אלא מתכת של נחלתלכבות

 לכבות שרי היזקא במקום וא"כ מתכת של מ8חלת חמורה אינה נטזששלהבת
 מרליק ראם נראה ועור "סירא. במקום להקל יש בוראי לנכרי אמירהולענין
 מצוה מקום נם יש נטז של בתנור חמין מטמין או נטז נר שבתלכבור
 בשבת האלו נרות ירליק ולא מ.מנע א"כ נכרי ע"י לכבות שרית לאראי
 יפים במאורות בחול יושב אם שבת עונג ביסול כאן ויש החמין יטמין לאונם

 בשבת. חמין מאכלים יאכל לא אם וכן כהות בנרותובשבת
 אסור רליקה במקום ראפילו כ"ו ס"ק של"ר סי' הם"א רכתבואף

 ססי' הקשה הא מ"ם עי"ש ררבנן רהוי לם"ר אפילו לכבות לנכרילומר
 רשאני ותירץ העינור, שמותמין העשבים ברגליו למעך רשרי ט' מעיףשל"ו
 עי"ש בזה בקיאין הכל ואין לפחמים בצריך ראורמתא לירי לבוא ריכולכבוי
 פחמים כאן אין רהא ראוריתא איסור לירי כלל לבוא רא"א גאו בנר כאןוא"כ
 במראה ראף רכתב השואל פ' ריש מר"ן הוכחה לוה ומש נכרי. ע"י להתירהש
 שואר מ"ם רבנן פלונ רלא משום בכותל קנוע אפילו לת"ק אסור מתכתשל

 בשלהבת נאן נמי וכן בזה נימין להשיר רא"א שרי מתכות של שאינןמראות
 מרגשת ר"ה נ' נרה תום' ועין לגזור. אין פחמים בהן לעשות רא"אנשו
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 משאר חלוקות רהנהו רבנן פלוג לא למימר שיך לא ומוך רבשוטהרנתבו
 שלהבת. סשאר חלוקה גאז שלהבת וכןנשים

 ואסרו לב חקרי גרולים קרב ערכו ראש בשסים סס' ראיתי נגרוהנה
 בשסים ספר על עוררין עליו שיצאו הגרולים, שם בספרו חיר"א הגאון כתבשכבר
 ועי' צונץ והסבקר חיות מהר"ץ ה"ה כנגרו קסו הסבקרים חכסי וגםראש
 שלישית סחברת עשירית שנה הלבנון יס"ע 295 צר נאסנה קריהמפר
 לחכסים וער בספרו סערעורו חזר חיר"א הגאון באסת אבל 5. 4,צר
 ר"ס הספורסם הנרול הנאון רברי ברפוס ראיתי זסן ואחר שם: וז"ל א'ב'

 רבה סוציאי שסע כי סר אמר נר"1 הירש צבי סהר"ר יע"א בערלין רק"קואב"ר
 הספר כי ררב ואסהרתיה יגעים הרברים כל והריח והפיץ הנזכר הס'על

 סהרותא יקר לן ואהניא שנרפס טרם בביתי שנים עשר והיה ביה כתיבתסים
 חיר"א הג' הוסיף בבחירתא ותנן סלות )ב' בבחירתא ותנן כרת"ארמו"ס
 עכ"ל. כ'( בסרברבשלחן

 אב"ר בנעט סהר*ם הנאון ובתוכם גאונים שכסה ירעתי גם ירעתיוהנה
 בשסים לס' צהובות פנים הראו לא זצ"ל ח"ס והנ' והסרינה נ"שרק"ק
 שכתב: הראשונים חיר"א הגאון רברי תופס אני גם כן על ואשרראש,
 ורברי הרברים ויברר יחקור אשר ער וכו' עליו יססוך לא זה גס'הקורא
 אשר ער רב זסן חקרתי בעניננו כאן ג"כ עשיתי וכן עכ"ל, ניכריםאסת

 ראש בשמים בס' שהובא וסה ניכר.ם. אמת ורברי הרברים אצליהובררו
 רוראי להאסר הרברים הן ראוין הרא"ה אסרן לא אילו אף הרא"הבשס
 בשבת עריך תלסור רזהו סראוריתא אסור הכבי אין פחם כאן אין אםלר"ש
 סותר לר"י אפילו לפחם ראי אינו ראם הרא"ה שחירש וסה ע"בל"ר

 איסא בעית ואי סברא איסא בעית ואי ויציב אסת נ"כ הואמראוריתא
 בעי רלר"ש אלא ור"ש ר"י פליני לא רע"כ סברא איסא בעית איגסרא,
 של לגופה רהינו לפחם רא"צ ואע"ג לפחם צריך בעי לא ור"י לפרזםצריך

 ראל"ה הכבוי ע"י פחם שם שיהא בעינן עכ"פ אבל חיב מ"סמלאכה
 רא סררבנן, אלא אסור אינו לר"י ואפילו כלל סלאכה של גופה כאןאין
 ססתיקין ואין ע"א קל"ר בשבת רגרס'נן נסרא, איסא בעית ואי סברא,היא
 של בנחלת כאן קשיא לא אותו סמתיקין והתניא וכו' בגחלת )החררל(אותו
 פחם נעשה ראינו כבי בה שיך לא סתכת של גחלת פחם, שעושהלפי כבי בה רשיך אסור עץ של בגחלת ופירש"י עץ של בנחלת כאןסתכת
 ספני הוא סראוריתא סותר מתכת של נחלת רכבר רטעמא רואה הנךעכ"ל,
 סכבין לר"י ראפילו שסואל ראסר ע"א ס"ב בשכת וחזיגן פחם, נעשהשאינו
 אלסא סראוריתא, אסור ראינו משום וסירש"י כרה"ר מו(כת שלגחלת

 אינו לר"י אפילו לפחס כלל ראוי ראינו רהינו פחם נעשה ראיגורבסקום
  שאינו ספני רקאמר הזהב בלשונו רש"י ריק האיך וראה סררבנן.אלא
 לומר שרוצה ספני פחם שעושה ספני אמר עץ של ובגחלת פחםנעשה
 ובשל לפחם וצריך הפחם לעשות רמתכוין לר"ש אפילו אסור עץרבשל
 שאינו מפני כלוסר פחם נעשה שאינו ספני והטעם לר"י אפילו סותרמתכת
 כאן אין לפחם ראוי אינו רג"כ גאז בשלהבת ה"ה שכן וכיון לפחם,ראוי
 הרא"ה מרברי הוכחתי אשר הרבר זה לר"י.- אפילו ראוריתאאיסור
 ריקא באילנא סריקי בוקי תלי לא שכאן רואה והנך רא"ש, בשסיסשבס'
 ולרסב"ם לר*י ראפילו וכיון כלל.- מפק שום בהם שאין אסת רכריאלא
 יותר קיל בוראי א"כ ראוריחא איסור לירי כאן לבוא א"א כיתיהרפסק
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 מו"ר ת בשו מצאתי אח"כ רשבות.- שבות 1סותר לגופה שא"צפמלאכה
 לשבת בחי' רסב"ן בשם כוו סברא שהביא קע"ג ס" חא"ח שיקמהר"ם
 י"ט.רף

 ס"י שכ"ה בסי' לנכרי באמירה רהקילו אחר בסקום מצאנו כברוהטה
 )אשר והכלבו כרסלית, ררך שכר להביא לנכרי לוסר היתר רנהגובהנ"ה
 פיניציא רפוס ע"ר ל"א ברף כתב מ"א( עין וה רין הרס"א הוציאססנו
 לפי הרב'ם לרשות ולהוליך להביא לתינוק או לגר לוסר שנהגו ועכשיווו"ל

 בהם אין נעולים שאינן אותן ואף בלילה נעולות רלתותיהם והעירותשהררכים
 ש"ש אע"ט כרסלית רין להן ויש אמות י"ו רחב ררך בהן שאין ר"הרין

 מ"ס מצוה במקום או חולי סקצת שם יש א"כ אלא רשבות שבותאוסרין
 אינם הכלבו רברי סוף והנה עכ"ל. בהן הקלו תורה איסור בוה שאיןכיון

 הקלו תורה איסור בוה שאין כיון פ"ס שאמר וה סה לכאורה,מובנים
 אלא אוסרין יש ואפ"ה ראוריתא איסור בו אין רשבות שבות בכל האבהן
 ע"כ אלא בוה, קושיתו תירץ ואיך מצוה, בסקום או חולי מקצת שם ישא"כ
 בשום לבוא יכול שאינו רהינו תורה איסור בוה שאין כיון פירושו,רהכי
 מש"ה הרבים רשות להן היתה לא שביס.ו שהעירות ראוריתא איסור ליריאופן
 לירי לבוא ראפשר בסקום היינו רשבות בשבות רהחסירו והא בהןהקלו
 סי' ט"ו ועין להנ"ל, ססוכין יש אלו כלבו סרברי וא"כ ראוריתא,איסור
 וניראות לעיל.- כס"ש סצוה קצת ג"כ ריש ררין בנירון ובפרט ס"א.שכ"ה
 בשם הרא"ה רברי על סמכתי אני באשר עלי שהשיג אחר למרן עלנפלאתי
 שוסו מצוה. בסקום לנכרי אמירה אוסר הרסב"ן והרי הרסב"ן שהואמורו
 שסצאת' באשר ישרה סברה שסברתי סמוכין הבאתי אני ואת, עלשמים
 לענין כהרסב"ן לפסוק מוכרח אהי' כן וספני ואת, סברא סובר הרמב"ןשגם
 עליו, חולקים והש"ע הפומקים שרוב בסקום סצוה במקום רשבותשבות

 שום ושאין לפירש"י גם סוכרחת שסמרתי לעיל הראיתי והנהאתמהה!
 עליה. לחלוק יכול ישרה סבראבעל

 בסקום בשבות לנכרי ראמירה רירן היתירא על מקשים ראיתיעור
 בסי' כס"ש פתאום הבא היוק אלא שבת לענין פסירא סיקרי רלאפסירא
 שם הב"י כתב רכבר חרא ברבר תשובית שתי אני אוסר וה ועל סכ"ושל"ר
 רמילתא אורחא אלא רוקא לאו פתאום הבא היוק רנקט רהא )נראהוו"ל
 וכו' שבת שיכנס קורם לתקנו רנ.לים יום ממעור בהיוק סרגישים ראםנקט
 הינו פתאום הבא היוק התם מעי ררוקא לוסר תמצא אם ראפילו ועורעכ"ל
 ריש ראינו וכבר רירן בנירון ולא ראוריתא איסור לירי לבוא ריכולבמקום
 נטו לכתחלה שירליק ס"ר וכי הקשה אחר שרב ומה זה. לחילוקסמוכין
 כלל הבנתי לא רשבות שבות משום לכבות אח"כ להתיר רהכי ארעתאבע"ש
 להפליג שמותר שם( א"ר )ע' רמ"ח סי' בש"ע מ"ש הרב מעיני נעלםוכי

 אפילו ע"ש, אפילו סצוה ולרבר שבת קורם יסים נ' בשירה ולצאתבספינה
 מפני שבת רחלול אף נפש, פקוח פפני שבת לחלל שיצטרך בוראייורע
 להביא שמותר בוראי וא"כ רחויה, אלא הותרה לא הפוסקים לרוב גפשפקוח
 את רהמרליק פסירא בסקום רהותרא רשבות שבות לירי לכתחלה עצמואת

 לכבות לנכרי לומר ריצטרך וראי כאן ראין ומכש"כ עביר מצוה לשוםהנרות
 אחר לסרן כתב והנה אסירה.- בלא בעצמה מכבה המשרתת סעמיםרהרבה
 חשש מטעם נרות מיני כל שבת בליל נף ע"י לכבות נוהנין ועור נהגושכבר
 כסובן סכנה חשש רליכא רתנור נאו של בנר אבל הלילה במשךסכנה
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 לסנוע ירם לאל ריש עור וכתב לגוי. אמירה להתיר רינא ולית רינאלית

 עכ"ל. קרסוניות בשנים נהגו כאשר בפחסים הסאכלים יטסינו אםההפמר
 הסאכלים פעטים רהרבה ירוע הרבר בגחלים להטסין ריכולין מ"שוהנה

 חלשים אנשים הרבה יש גם נט1, בתנור סשא"כ נחלים בהטסנתסתקלקלין
 לחשוב יש ובוראי וכרוסה, בנחלים ססונים סאכלים לאכול יכוליםשאינם
 הנרות של הגאז לכבות לנכרי לוסר סתיר הנ"ל אם אך שבת. לצורך1את
 העכו"ם ששוכר כיון מ"1 ס"ק רע"1 סי' הס"א רכתב להא 1ה נירון לרסותיש

 עשה כאילו ה"ל גרול הקור כשאין ססיק אם אף החורף יסות כללהסיק
 ואם בשבת הגט1 לכבות שכירות 3שעת לסשרתת יאסר נסי הכא וא"כסרעתו
 סגסגם שלבו וסי סרעתה. עשתה כאילו ה"ל סכנה שאין בסקום 4"כתכבה
 התנור כבית לא לסה השבת אחר יאסר נט1 של התנור לכבות אמירהבהיתר
 על אסרתי כ"1 ס"ב ש"1 בסי' כסבואר בפשיטות סותר ווה שעבר,בשבת
 בשבות לנכרי אסירה פסירא בסקום להתיר נ"ל לרינא אסנם טוב, היותרצר

 שמערער וסי לעצסו. יחמיר והסחסיר ראוריתא איסור לירי בו לבוארא"א
 ח"ב י"ר יצחק בית שחת וע' הסתסיהין. סן אלא אינו בכאן הסיקל פסקעל
 כראי. שאיני אף אעסורה סשסרתי על ואני שסחסיר וי אות ל"אסי'

ס4א*

 רוצה אינו והוא בש"ק בהאנרעל1שולע שיכתוב אביו לו אסר אחרנער
 עצסה תאבר בבית ריב ויהיה אביו בקול שוסע אינו אם לו אסרהואסו
 ראסו. נפש פקוח סשום אביו אל הנער שישסע סהו י"ל,לרעת

 : ה ב ר שמ
 לאבר ב1רון רוצה אסו אם השבת את עליו שסחללין נפש פקוח והאין
 שיפילו יגוסו הססיתים כל רא"כ הרת, על בנה את להעביר כרי לרעתעצסה
 אה"ע חלק יעלה יהורה שו"ת ועין להסתם. ישסעו לא אם ליםעצסם
 יותר הוא )11ה רתם שיסירו לחוש שיש אף לכהן חלוצה להתיר ראין ק"ססי'

 איסור להתיר ראין וסכש"כ להם. יאבו לא אם נפש( איבור רהוי גוףסאיבור
 שהוא יעלה יהורה הנאון רברי עי"ש נופס. את שיאברו חשש כחשוםשבת
 רכתב סי"א ש"1 בסי' כתב שרס"א ואף ברורות. בראיות הרין אתסברר
 ואף שם. חים ארחות ע' עליו חולקים רבים ס"ס סררבנן, אלא אינושלהם
 הרב התיר רלא כסו להתיר אין ס"ס ררבנן, וראי שהוא בשסאל יכתובאם

 סתשו' להתיר סניף הביא שהשואל ואף ררבנן חלוצה איסור יעלהיהורה
רשר"ם.

ס4ב*
 ראם ריעות "ש בשבת בסילה הנה ביה"כ סילה בענין שאלתאשר

 ויש נכרי, ע"י שסתירין ויש לביהכ"נ, התינוק לשאת אין בבית לסולויכול
 תשא ואח"כ לר"ה סבית אותו ישא שהנכרי באסצע ישראל יר ריהאאוסרים
 נכרית אותו תביא הביהכ"נ ולפני אסות, סרי פחהש פהות ישראליתאותו

 בוסננו להורות אק 1ה אופן אסנם של"א( סי' חים ארחות )עיןלביהכ"נ
 פעם. בכל לעסור שתבוש סשום אסות רי הישראלית  שתשא לחושר"ש
 בביהכ"נ שסחה ריש סשום ביוה"כ נכריח ע"י הכל להתיר נראה היה כןועל
 רק עפ"י הוא, אביו רירן שבנירון כיח אך בפוסבי. סילה פצות טקיסיןאם
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 כשבת וה תינוק למול אין האמבורנ יאלף מו"ה הנאון רעת ולפי נמורנכרי
 ב~נרי שמאל מו"ה הרב רבריו רחו וכבר כפתיה לפסוק נראה רלאואף
 והב תורי בפפר זה על באריכות )עין וצ"ל עטליננער מוהר"י והנאוןזצ"ל
 ביוה"כ עון ולהזכיר ברבר פומבי לעשות אין מ"ם זצ"ל(, בשנרי שמואללמו"ה

 התינוק לסול סתירין אנו אם ורי לנכרי, נישאת ישראלית שבעוה"רבביהכ"נ
 ר"ם סי' י"ר יעלה יהורה בשו"ת מהרי"א פמק בפי' סציצה ולעניןבביתו.
 סשהו, יבלע שסא רחישינן סשקה שום ולא לסצשה בפיו ין ליקחראין
 ר'. ס"ק מ"ש ע' תרכ"א סי' הא"רוכ"כ

ס8ג* : ה ל אש

 שטיססנאבעל שקורין כלי ע"י גביהכ"נ ננונו לסרר הו,א רניל רכאןהחזן
 אין ברוסיא שאפי' לי וסיפרו זה, בלא לננן אופן בשום לו שא"אואסר

 בשבת בו לקשקש גוהנין שםהסשוררים וכל בשבת ואפילו זח עלסקפירין
 בירו. לסחות אני צריך אם ושאלתי לשירם, הנצרך הנינוןלסצוא

 : ה ב ו שת
 ובפרט סצוה בסקום אפילו בשבת שיר בכלי להחסיר יש לענ"רהנה

 הראיתי וכבר ט"ו. סי' לעיל עין ב~רנעל, אשכנז קהלות רוב שפקרובזה"ז
 ראוריתא איסור הוא בשבת שיר בכלי רלשיר בש"ם ריעות שישלרעת
 קרסונינו. בעיני האיסור חוסר סיהא מישתסע ס"ס כן קי"ל רלאואף
 שחת בפפר וראיתי שסתירין רבנים ויש להתיר סברא קצת ריש כיוןסיהא
 תרנ"ח בשנת לאור שיצאו אפרמסון נהרי שו"ת בשם שהביא ט"ז( )סי'רשב"ן
 ראיות עפ"י שטיססנאבעל ליקח סתיר ששם פוטנאק רק"ק הנאוןסהרב

 שהי' בקהלות עשו שכן אסר שם רשב"ן בשו"ת הנזכר החון וגםוסברות,
 בלא היטב לננן לחזן א"א אם זה, בכנק אני אוסר ע"כ סיחו ילאמלפנים

 שלא לחזן יוכיח ועכ"פ סזיר, יהי' ולא שוננ שיהי' וסוטב לסחות א"צזה
 בם' וע' וסנרונו. סהונו ר' את לכבר אלא השוסעים בעיני חן לסצואיכין
 וכנראה קאססערט~ן, שקורין כלי שאוסר י' ס"ק של"ח סי' ברורחמשנה
 שטיססנאבעל. כסוהוא

 יס"ד*

 כתיפתו על בכרסלית או ברה"ר בשבת חפץ לשאת היתר שום ישאם
 טפחים. סעשרהלסעלה

 : ה ב ו שת
 כתב ה"ב פי"ב שבת בה' הסניר הרב והנה בש"ע. נתבאר לא גהרין

 אלא הבית, בבעל חיוב שאין ספרש ובירושלסי וז"ל עני של ירו לתוך נתןנבי
 ז"ל הרשב"א שהמכים נראה ולזה הרבים לרשות י' תוך עני שלכשירו
 הם הרשב"א ורברי ה', ס"ק שם"1 סי' אברהם הסנן וסביאו עכ"ל. חולקיןויש
 מירי ירו את העני רפשט רסתני' למימר רבעיא ע"ב ה' רשבת הסוניאעל

 ופריך ר' על ר' סקום רהף שבירו טרסקל ע"נ והניח שבירו בטרסקלשקיבל
 נעץ ראמר יהורה בר יוסי לר' היחיר רשות הוי ברה"ר טרסקל האהש"ם
 את בה"ב פשט וא"כ חיב בביו על ונח וזרק טרסקל ובראשו נרה"רקנה
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 חיב אמאי עני של שבירו( טרסקל לתוך )רהינו ירו לתוך ונתן לחטירו

 ו.אז מי' למעלה מיירי יהורה בר רר"י הש"ם ותי' קמפיק לרה"ימרה"י
 כרמלית ראין כרמלית )ולא רה"ר רהוי מי' למטה מיירי ומתניתין רה"יהוי

 ירע ע"כ הא המקשן פריך מאי והרשב"א התוס' והקשו התוס'(, כ"בבכלים
 לכולי מחיב ולא פמור סקום הוי מי' למעלה ראי מי' למטה אירירמתני'
 רה"י. הוי לא הכי לאו רא. מירי מי' למעלה ע"כ יהורה בר ור"יעלפא,
 מעשרה למעלה אפילו רמתני' רכתבו מרבהתא איכא בשם הרשב"אוהביא
 משא המוציא רקת"ל כיון מ"ם הוא פטור מקום מעשרה רלמעלה ואע"גהיא

 שבת )עי' חייב מעשרה למעלה ברה"ר המעביר וכן חייכ, פעשרהלמעלה
 לתוכה הנותן מעשרה למעלה עני של שירו אעפ"י נמי הכי ע"א( וצ"ז ע"אצ"ב
 רה"י ברה"ר טרסקל רפריך משמעתין להא וסיוע הרבים ברשות נותןכאילו
 רהמוציא רהא חרא טעמים מכמה זאת ריעה רחה הרשב"א אמנםהיא.
 והנחת רעקירת לפוש שעמר אחר בארם רוקא הינו חיב מי' למעלה המעביראו
 במקום הניחה אס אבל ע"א( ג' ע"ב, )ה' רם. חפץ והנחת כעקירתגופו
 שמינה ברבלה מי' למטה בכותל טחה או מג' למטה בשהניחה רוקאאחר
 להמקשן לי' משמע היכי ועור פטור, מי' למעלה העבירה אם אבל ע"ב()ז'

 יריו ולא כררכו רמשמע קתני עוסר והא די' למעלר ביריו מיירירמתניתין
 יהור' רב אמר חיב העני בירושלמי אמר רבהריא ועור לשמים,פרושות
 הרשב"א תי' כן על לקרקע עשרה בתוך עני של ירו שתהי' והוא שמואלבשם
 כר"י רמתני' תנא סבר ראי סבר רהמקשן התוס' קושית על אחרתירו,ן
 למטה אפי' יף'כ רה"י והוי לעצמו רשות חולק ברה"ר רטרסקל יהורהבר
 חולק מי' למעלה ררוקא השיב והתרצן כרמלית להיות לעצמו רשות ליהוימי'

 חולק ואינו רה"ר לגכי בטל הכלי רה"ר רהוי מעשרה למטה אבל לעצמורשות
 של ירו לתוך מעשרה למעלה רנתן הרשב"א מסיק מ"ם אבל לעצמו.רשות
 חילוק ויש חייב י' וער רמג' ואע"ג הוא פטור רמקום פטור מתוכה שנטל אועני
 ברשות עומר אלא רשות נעשה אינו רארס משום הינו עמור או לתל ארםבין
 נעשה שאינו אעפ"י מי' לטעלה אבל בארץ כמונח ה"ז רה"ר תוך שירווכל

 הרשב"א. עכ"ר מ" למעלה בכותל כטח והוי ברה"ר נח לא מ"םרשות
 פ.רות מלאה ירו היתה חרא רתני' ע"א ג' רף לעיל הרשב"א כתבום"ם

 כאן הש"ס ומוקי להחזירה מותר אירך ותניא להחזירה אסור לחוץוהוציאה
 מי' למעלה ורשב"א תוס' והקשו )מותר( מ" למעלה כאן )אטור( מי'למטה
 ראפי' הרשב"א ותי' פטור טקום רהוי להוציאה מותר נמי לכתחלהאפי'

 שרית אי ועור לה שר. רילמא רחישינן לכתחלה להוציא אסור מי'למעלה
 למטה אפי' )רהא היא לנזירה גז'רה ולאו מי' למטה לאפוקי אתי מי'למעלה
 הביא ועור הא. קימא לא הא לא רא. ככרמלית( אלא ירו הוי לאמי'
 למוציא ררמי' משום אסור רלכתחלה יונה( הרבנו הוא )אולי רבובשם

 בעומר אלא חייב ראינו כתב שהרשב"א ואף עכ"ר רחיב מעשרהלמעלה
 לכתחלה רוראי הרשב"א שיטת ומעתה לפוש. לעומר נמי רמי' הא מ"םלפוש
 עני של ירו לתוך נתן אפי' .פטור הוציא אם אבל מעשרה למעלה אפי'אסור
 סי'לסעלה

 הזורק רתנן והא כתב משאוי המוציא ר"ה ע"א צ"ב בשבת רש"יוהנה
 רוקא רה"ר סי' למעלה אין אלמא באויר כוזרק מי' למעלה בכותל אמותרי

 ס"ל רלא משמע עכ"ל בטשכן קהת מבני ריליף חיב מעביר אבלזורק
 אלא לפוש עמר לא ואפילו 0" למעלה אפילו חיב במעביר אלאכרשב"א
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 שבת בתוס' אסנם סי'. לסעלה ארם ביר או בכותל כנון אחר בסקוםהניחה
 לסעלה לי' סנח אפי' ברה"ר ר"א רמעביר כרשב"א סשסע התם ר"ה ע"א1'
 רהסוציא רר"א רהא האלו התוס' סרברי נסי וסשסע פטור. ארם בירסי'
 ררך העבירו אלא סי' לסעלה ההנחה היתה כשלא סירי סי' לסעלהסשא
 האי כלל הביא רלא להרסב"ם רס"ל נראה וכן לסטה. והניחו סי'לסעלה
 הי"ר שבת סה' י"ב בפ' שפסק סה בכלל רהוי סשום ונראה אלעור,רר'
 לסעלה שהעבירו אע"פ ברה"ר ר' לסוף ר' סתחילת חפץ הסעבירוו"ל:

 היה סי' לסעלה בשהניחו רר"א האי ספרש הוה ואי עכ"ל. חיבסראשו
 והא ר"ה ע"א ל"נ רף עירובין בתוס' משסע וכן רינא. האי להביאלו

 רוקא הינו סעשרה לסעלה סעביר ר"א רסחיב רהא הרבור בסוף שסרכתבו
 בסי' בש"ע זצ"ל ולסן שניאור סוה' הרב אסנם סעשרה. לסעלה נחברלא
 אפי' חיב חבירו ביר והניח לרה"ר מרה"י הוציא ראם להוכיח האריךשס"ו
 בעירובין נסשכו שהתוס' והוכיח קהת בני סשא הי' שכן ס" לסעלה ירואם
 ח' רף בשבת התוס' פי' לפי אבל עליו ררך רהעבירו בהאי פירש"יאחר
 קרקע ע"נ הניח לא אפי' כפשטא אלעור רר' סיסרא אתיא ליסא, ר"הע"ב
 רף בתוס' ועין ע"ב ה' ברף כראי' חפץ, כעסירת נופו ועסירת עסראלא
 כלסטה סי' לסעלה סעביר בתרא לתירוץ מבעיא רלא והוציאו ר"ה ע"אק"ב
 לסעלה ראפ" טעסא הינו רפי' קסא לתי' אפי' אלא ביניהם חילוק ואיןסי'
 רלא ויריו לכתיפו רה"ה י"ל קבוע סקום הוי רלא סשום רה"ר אנב בטלמי'
 בין לחלק התוס' שרעת צ"ל רע"כ סוהרש"ו הרב עור וכתב נ"כ.קבוע
 נופו כי נופו עסירת שע"י הנחה ובין אחר ססקום כאן שהונח ססשהנחה
 ובתוס' צ"ט לרף רעירובין פ"י ברא"ש סבואר וכן בעקירה וכן בארץעוסר

 ע"ב צ"ט ר' לשבת הרשב"א ברברי עור ועין לא, ר"ה ע"א כ' רףרעירובין
 רילסא. או ר"ה שם תוס' נם וע' קאתיא פטור רססקום כיון רילסא אור"ה

 וו"ל שניאור בר הר"ם בשס שכתב ע"א ל"נ רף לעירובין נריטב"אוראיתי
 סעשרה לסעלה כתיפו על סשאוי שהסעביר אלעזר ר' ראסר היכירכי
 לסעלה שהוציאו שאעפ"י לרה"ר סרה"י לסוציא ה"ה קהת בני סשא שכןחיב

 שהוא ברבר פטור סקוס שיך רלא לפוש עוסר ואפילו חיב ספחיםמעשרה
 בנופו או בירו שסונח סה כי בארץ שרנליו ביריו או ארם של בנופוסונח
 סניחו כאילו ה"ל לפוש 4כשעוסר רנליו בין לסטה כסונח הוא הרילסעלה
 בסה אלא פטור סקום שיהא הרבים ברשות סעשרה לסעלה עשו לאבקרקע
 רבר סוף הייטב"א. עכ"ל יותר בעיני הסחירת 11 ושיטה ארם בירישאינו
 הסקילין ושיטת סי' לסעלה להעביר ~לל היתר אין הספרשים שלרובראינו
 שסקילין שאותן הרוחנו וס"ס הש"ס. מוניות בכסה לישבה קשה והבענין
 או תכשיט רברי שאר או בשבת והב של בשלשלת שעות סראהלשאת
 היתירים ועור קרס בסקום סשסש והוא מפתח קשור ססנו קצה שבכלחנור
 הרברים אותן ש"שאו להשתרל יש הרחק נשעת הרבה להס שהתירוכאלו
 להם יש ראו צענטיסעטער, 95 סנובה לסעלה רהינו סי"ט לסעלה הפחותלכל
 בכרסלית. ובפרט להקל, סניףעור

ס*ה*1  ו ה 1 אש
 סבית יותר סהן יש ירקות, ארונות נטועות פולרא רעיר הביתןננן
 סבפלין טב"ס יותר שורעים סאחר כעיר טלטול לענין הרין איךסאתים,
הרירה.
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 : ה ב ו שת

 שסשון נזירות ספר בשם שנ"ח סי' חים בארחות מ"ש על הראיתכבר
 שעושים גינה אבל רחקלאה גינה בסתם סירי הרירה סבטלין רזרעיםרס"ש

 רהא טעמא בתר רזיל רירה סבטלין אין לנוי זרעים בו וניטע לטילהחשובים
 החשובין. בגינות ה"נ תחתיו לטיל רעברי סשום רירה סבטלין לאאילנות
 וש"פ לתוספות ספק הוא חצר רירת סבטלין זרעים אי שהרין כיוןוסים
 בשאר רסקיל וסאן שרי וראי הנ"ל בגינות ס"ס בסתם החסיר שבש"עאע"פ
 שהיא רגינה שלסה בית שו"ת בשם שם הביא עור עכ"ר. הפסיר לאג"כ

 אינה זו הגינה טפחים י' עכ"פ הוא הנרר ונובה פירצה בלי סביב בגררגרורה
 ובשם יקרה. אבן שו"ת בשם שהביא סה עור ועי"ש סקום. לשארסזקת
 כאילנות אלא כזרעים אינם ררשאים הביא ר"ב סי' ח"א הלוי סהרי"אשו"ת
 שהובא שסואל רבר שו"ת על לססוך ריש בעיר ובפרט הרירה סבטליןראין
 הם ג"כ ירקות והנה זרעים. סחמת נתבטל לא עיר ררירת נ"ט סי'בח"צ
 רשאים. סיני בורא אוסר הירקות על סברכין כיצר ר"פ לר"י רהארשאים
 נוי לשם הנטועים בזרעים החסיר כ"ח סי' או"ח ח"ב חים רברי בשו"תוהנה
 רכיון וכתב עליו חולק שם חים ארחות בס' הסהרש"ם אבל סביבם.לטיל

 הטיול גן נקרא וגם הררך לגבי טפלין הוי הטיול לצורך רק הםרהזרעים
 הר"ט בעקרי כ' כבר הפתח בצורת הסעורבת העיר בתוך הגן אםובפרט
 מ"ס הזרעים שסביב סחיצות נתבטלו אם רגם טו"ק בשם ל"א אות ט"1מי'

 הרי חוסה בסוקפת סירי רהתם ואף קיסים, העיר שסביב סחיצותאכתי
 מביב סחיצה אין אם אך חוסה כסוקף רצה"פ ת"א סס"י בט"זסבואר
 והנה נ"ז. סי' ישראל נזר ס' וע' עכ"ר. הסו"ק של זה היתר ל"שהזרעים
 הלוי ליבוש ארי' חים סו"ה להגאון עירובין תקון ספר לאור יצא תרמ"חבשנת
 ע"ר ונתן נשא ר' חלק א' בתשובה ושם קראקא רק"ק ס"ץ הורייץאיש

 ררבנן כרסלית והוין סב"ם יותר שגרולות העיר היקף בתוך שרותשנסצאו
 לנכרים(. שיכים )והזרעים לה האסור לסקום נפרצה כאילו העיר לרון ישאם

 סבטלים אין בעיר רזרעים צבי והחכם שסואל הרבר שיטת תחילה שםוהביא
 בקורש חוסר במפרו לוי סחנה בעל הגאון התיר זה ססך ועל העיר,היקף
 היקף בתוך זרועות רבות שרות שהיו אף סאננהים בעיר הטלטול ב'בסי'
 בטוב שם המחבר מישב שסואל הרבר על הח"צ שהקשה והקושיותהעיר.
 היקף לבטל יכולים יחירים של זרעים ראין סברא שם כתב עור עי"שטעם
 הסלך אנשי אם אסנם העיר. ראשי רעת בעלים רעת בעינן שהרי העירכל

 ובמברא העיר.- רירת לבטל יכולים הם בעצסם השרות זורעים שלהםשהעיר
 סחיצות הוקף ראם א' ס"ק ש"ם סי' בא"א באו"ח הפמ"ג ססתפק זוכעין
 סרעת עושה אם רק סבטלין הזרעים שאין ניסא אם זרעים בה שהיובשרה
 הרירה. לבטלוכונה

 אף אוסרין שהזרעים שניסא ראף חרש ברמר לרון שם יצאועור
 לוסר נוכל ס"ס הקורש עבורת בספרו הרשב"א סרברי כנראהחחצר
 לזרוע ררך שאין בחצר ררוקא שסואל וכרבר מבטלין הזרעים אין העירשבכל
 בתוכה שיש בכך שררכה ראינו וראי הסוקפת בעיר אבל סבטלין הזרעיםבחצר
 נכונות ובסברות שהאריך עי"ש העיר. רירת היקף לבטל באים ואיןשרות
 זרעים שם שיש אף בקראקא הטלטול להתיר מסך טעסים הני כל וסתוךבזה.
 הורייץ יששכר משולם סו"ה הגאון זקנו עסו והסכים סאתים, סביתיותר

 א"ח לואי בה שחת בספרו פמק וכן ה'( תשוגה )שם סטאניסלאבאברק"ק
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 עור יש תרס"ו בשנת יארק בנעי לאור שיצא והוצאה עירוב ובס' י"ח,סי'
 סים סשו"ת עור והביא רבריו, חיזק ושם הנ"ל ליבוש ארי' מוה' הרבמאת
 שסואל הרבר לר' חיזוק שעשה שלסה שלחן בשם שהביא ל"ח סי'רבים
 רוקא לעיר חוץ שהוא בקרפף אלא רירה סבטלין רזרעים רל"א ראיותוהביא

 לבסל בזרעים כח "ש שנזרע וכיון להנינה או להקרפף ביחור נעשהשהחיקף
 חוסה סוקפת העיר בתוך הוא שנורע הקרפת אם אבל כוו רירההיקף

 כזו. חשובה רירה זרעים יבטלו שלא ונינה לקרפף נסי סהניוסעורבת
 וסבטלים זרעים אתו נרועה ברירה ררוקא וה רין להכריח התם וטריושקיל
 רעירובין פ"ב בש"נ כתב וכן חוסה. סוקפת עיר תוך בהיותה לא אבלרירה
 פתוח שהיה לרירה הוקף שלא סב"ס יותר בקרפף שהיה בסעשה ריא"ובשם
 ליבוום ארי' סו"ה הרב וכתב ע"ש. הקרפף נם נתקן הסבף בתקוןלסבר
 מ"ס העיר בכלל ואינן עצסן בפני רשות רהוין בנררים סוקפים כשהנינותרנם
 סחיצות סצינו לא ע"ב צ"ב בעירובין כראי' איסור יגרסו רהסחיצות לוסרא"א

 תקון בס' שנרפסה תשובה כתב יקרה אבן שו"ת ספר בעהס"ח והנאוןלאסור.
 העיר שבתוך ופררסים הננות וברבר וז"ל תר"ס שנת בארעסא לאור שיצאשבת
 רינא נאסר רלא ואומרין הסקילין הפוסקים כראים בוראי העיר, סיעוט הםאם

 . . . הרחק בשעת עליהם לססוך בעיר ולא בקרפף רק הרירה סבטליןרורעים
 )אבן בספרי כסבואר להיתר רבריהם צרפתי )טשערנאהיטץ( בעירי אניונם

 נ"כ יש הנ"ל שבת תקון בס' והנה באריכות. ס"ו סי' או"ח חלקיקרה(
 רעל סובר והוא מלכיאל, רברי שחת ס' בעהס"ח רלאסזא סר"סתשובה
 סבטלין אינן רזרעיס הרא"ש רסברת כתב נם לססוך. קשה הרב"שהיתר
 ורחבה חצר כבר כשהיה רק שיך רבה שתשסישן לפי ורחבה חצרסחיצות
 סב"ם יותר זרועה נינה שיש היכא אבל לשם זרעו ואח"כ לרירהסוקפות
 וראי בזה חצר, מקרפף עושה ואח"כ לה הססוך הקרפף לצר נרורהואינה
 שהזרעים לוסר שיך רלא להנינה האסור לסקום בסלואו נפרץ החצרהר
 שנסלך קורם המחיצות נתבטלו כבר רהא החצר, סחיצות סבטליםאינם
 שהאריך. עי"ש חצר, סהקרפףלעשות

ן
 נ"כ כאן רהא זאת, ריעותא כאן אין פולרא בק"ק שלפנינו בנירון והנה

 ועור חצר, סקרפף נעשה שכבר סאחר 11 שנה ער בנינה הירקות ורעולא
 לטלטל סותר בעיר עכ"פ וע"כ בסחיצות, העיר לצר נרורה הנינהרבנ"ר
 האסור. לסקום פרוץראינו

ן
 הפומקים רלרוב חרש ברבר לרון אח"כ יצא סלכיאל רברי בעל והנה

 ררך שאי! רכיון שם, ורע ואח"כ ירירה. הוקף כשכבר רק הסחיצות בטלולא
 לרירה, שלא ההיקף שיהא ורוצה שנסלך אסרינן לרירה הסוקף בסקוםלורוע
 נוררה ועתה סעשר יותר פירצה שס ויש נינה סכבר שם שהיה היכאאבל
 שהרא"ש )אף ססאתים ביתר אף להתירה בנינה אף סהני וה רירה,לשם

 סאסר לררך צירה ובס' ק"ב סצוה יראים בס' וכ"כ הכי( ס"ל לאורשכ"א
 לתקן באים ועתה סכבר, היו שהנינות שלפניו בנירון כתב ועפ"ז פם"ה.ר'

 סהני צה"פ ראף שנ"ח סי' הסנ"א וכס"ש לרירה העיר את ולהקיףעירובין
 רוב לרעת ססאתים יותר הם אם אף כנינות אף לטלטל וסותר רירה,להיקף

הפוסקים.
 פורת בספרו והעלה עירוב תיקן נאבעל צבי נחסי' הרב בפפר"סוהנה

 זרע שכבר אחר לרירה רבהוקף סלכיאל רברי בעל רהרב רוסיא נ"כיוסף
 עליו לגלנ לעסו טוב רורש כס"ע א' וסלנלנ סחיצה. סבטלים הורעיםאין



 להועיימלמד%
 רברי בעל לסברת כין נאבעל שהרב רואה והנך רררקי סברת שהיאוכתב

 וזה סברא, האי ליה רלית ג"כ משמע ירוחם רבנו שמלשון איבראמלכיאל.
 בעל כמ"ש סברא האי להו לית והרשב"א הרא"ש נם שהרי תימאאין
 מלכיאל.רברי

 לרירה היקף נעשה שכבר אחרי שורעו אף פולרא רק"ק בנרוןוהנה
 בעיר וא"כ העיר, לצר נרורה הנינה שהרי סחיצה מבטלין אין בעירמ"מ
 אחר במקום העירוב שסותרין ע"י לתקן אפשר בנינה ולטלטל לטלטל.מותר
 רברי בעל והנה מחרש. צה"פ שם עושין ואח"כ ויותר, אמות י'ברוב

 לרעת שנ"ח בס.' הטור מ"ש וכעין לטלטל אין הנינות רבנוף שם פוסקמלכיאל
 רק לטלטל שרי לא מ"ם חצר מחיצות מבטלי לא רורעים נמי ראיהר"ם
 בפולרא עצמו על יחמיר נפש בעל והנה ע"ש. ה1רעים במקום ולאבחצר
 שהבאתי אחרונים כמה שלפי מאחר אך הביתן בנינת לטלטלשלא
 ובפרט להקל, שומעין רבררבנן לאחרים, להחמ.ר אין שם לטלטל מותרלעיל
 לירקות. ולא עביר לטיול תנן ועיקר טפלים הם רה1רעים לומר סברא עורריש

ס4ד*

 עירובי ע"פ לטלטל ומותר צוה"פ ע"י מכבר מוסנר עירנו של נרולחלק
 בקצת ומצאתי עליהן מכינות וקורות הלחים בל ראיתי הנה בואי ובזמןחצירות
 לנוי שעושים הבית מחומת היוצאת בליטה אבל למעלה מכין שהחבלמהן
 בענין צוה"פ עושים )ואין להקנים החבל נבה בין מפסיק בו וכיוצא עליותאצל
 1צ"ל אאמו"ר ננר אני מה בלבי אמרתי אבל י"ט( ס"ק שם"נ ט"ו ע"פוה
 הפסק מחרש נעשה כעת אבל זקן הורה וכבר צוה"פ נעשה פיו על וב"ס בחיוכי

 אחת תיבה הבית חומת על תלה אחר נכרי בי להקנה החבל בין אחרבמקום
 השלחן ערוך בס' ומצאתי הפעם עור ועינתי מפסקת, והתיבה מקחולהראות

 פוסק או מפורש שום ראיתי ולא כט"ז כנ"ל שמחמירים ברורה במשנהוגם
 ועצתו רעתו לי יחוה עסרי בחסרו בטובו מו"ר וע"כ ט"1 ננר הביאאשר
 יהיה וא"כ מחרש שנוי הכעשה במקום לשנות צריך אם לעשות מה בזהגם

 עתה. כעת להניחם או הכל לשנותם או למקום ממקוםסתירה

 : ה ב ו שת
 שבה נח"א בעל וקנו אביו ה"ה עליו לישען חוק עמור לו היה 1צ"לאביו
 תוספת בשם כן והביא הט"1 על חולק 164 צר כ"ה ס"ק ס"ה סי'עירובין
 שס"נ סי' חים ארחות סם' ראיתי אמנם הט"ו. על הפמ"ג וכ"כשבת
 אברהם( ברית הוא )כמרומה בר"א שו"ת בשם המהרש"ם שהביא כ"ראות
 ירי. חחת 1ה ספר ואין ע.קר, שכן וכ' לרבריו ראיה והביא הט"1 רברישישב
 לאו ואם לפלונתא, נפש.' לאחות שלא כרי יתקן לתקן בירו יש אםומעתה
 אסתפקתא ג"כ לצרף ויש הרחק. בשעת עליו לסמוך נח"א בעל הואכראי
 וא"צ למ1ווות נחשבים הכתלים המבף בסוף רילמא ל"ר סי' ח"1 הח"סשל

 ג"כ והקשה שאומר מי יש בשם הט"ו רעת הביא הרב של )בש"עלחים.
 התיבה וכן אורך אמות מר' פחות הבליטה אם והנה שבת(. תוס' קושיתעליו

 והתיבה הבליטה רמצטרפין לומר מקום היה אורך אמות מר' פחותהמפסקת
 וגם בנובה לחי שיעור אחר בכל שאין ואף רחבה, לחי כאן היה כאילוללחי
 כאן היה א6 בעצמך הגע להקורה. הלחי בין מפסיק אינו מ"מ הארץ מןנבוה
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 הכי לחי שיעור נארץ למטה ונשאר ממנו חלק נאמצע ונפרר ארורלחי
 הלחי נין ספסיק למעלה שנשאר שהחלק מפני לצוה"פ פסול שהלחינאמר

 ארזך ססתסא הנג רשם הט"ז שהניא בולט לננ זה לרמות ואיןוהמשקוף.
 הנסשך ננ נלא"ה וגם הלחי. סן הנפרר חלק שהוא לסיסר וליכא אסותר'

 עשרה ננוה ה.תה אם ר"א ארוכה שאינה תינה אנל ללחי רוסה אינולהלן
 לנוי. העשויה נליטה וכן ללחי. כשרה היתה הקרקע ערוסגיעה

ס*ז*
 התשונה. סתוך וינוארו עירונין בריני ת 1 ל אש

 : ה ב ו שת
 וקנה הארץ על עוסר אחר שקנה צוה"פ ננירון נראשונה ששאלתסה

 לא הנה סעטער, ר' או נ' ננוה )אנהשהע( גנוהה סעלה נני על עוסרהנ'
 נתוך נכללת ששאלתך כסרוסה אך הוא, היכי רעוברא נופא לכהןירעתי
 סהעיר אחר נצר שם: וז"ל נ' ס.' ח"נ ר' סהרורא וסשינ שואל שו"תרנרי
 יורר סהעיר הררך כשיוצא רהינו בסררון וחוצה סהעיר הרנים ררךיוצא

 ננוהים הררך צרי סשני הרים נ' עולים העור שנסוף ער פעם בכלוסשפע
 א' ס"ק שס"ה סי' הסנ"א כס"ש כסחיצה רהוה ר"א רוחב סתוך מפחיםי'

 טפחים י' נבוה פלוט הנקרא נרר עומר הא' ההר ועל ה' סי' ח"ץונשו"ת
 הינו ההרים שני על העירונ שם והעמירו ישראל נית עוסר השני ההרועל
 עוסר השני ההר ועל פלוט הנקרא הנרר אצל הקנה עוסר אחר הרשעל
 פקפק וע"ז הרנים ררך עונר החוט ותחת לוה סזה סתוח וחוט השניהקנה
 כסשקוף גנו שעל וחוט החצר בנפופי סחשנ שהקנה הוא צוה"פרעיקר
 סהארץ ג"ט העירונ כהנניה והוה מחיצות ע"נ הקנים עוסרים כאןאנל
 ירעתי לא והנה השינ: זה ועל שם(. )ליתא ס"1 שס"נ סי' כסנואררפסול
 תלויה סחיצה רהוי ואף ממיכתא כארעא הוי רהסחיצה רכיון הפקפוקסקום
 ההיתר עיקר כאן אנל המחיצה ע". ההיתר אם זה כל נס.ם רק סתירשאינו
 ללכת יכולים ההרים שני רנין נכך מה וא"כ הפתח צורת והוי הקניםע"י
 עכ"ל. רכשר, סותם הקנים ונסקום פתח זהס"ס

 רואין א.ן שנרחונ ער אחר לח. לפני ננויה חוסה שיש השאלהוע"ר
 ל"ר( מי' ח"1 ועי צ"ו, ונם" צ"א )נסי' שהח"ס והראית הקורה אם כיהלחי
 טוב סהיות סשום רק זה הצריך לא הח"ס הנה תיקון, עור נזההצריך

 נראה הלחי אחר בצר הרי ובנ"ר אחר בצר רק זה היכר הצריך לאולכאורה
 סשולם סו"ה שהנאון סנואר צ"א נם.' אך אחר סצר עכ"5 היכר יישנחט
 כל את סכמה אינה נ"כ שם הננו-ה רהסחיצה זעור אחר בקנה נם היכרהצריך
 ניתקן העירונ אם רנר סוף לנ.ת. סחיצה נין הלח. לראות ואפשרהלחי
 שיצנו רנר ירם סתחת יצ" לא נוראי כי נרנר לפקפק אין ותיקין ע"פשם

 הר לכל נראה שהקורה רכיון ר' מי' ח"1 החת"ם לפס"ש וסכ"שסתוקן.
 עי"ש.היכר

ס4ח*

 אחר נסקום ורק חוטה, סוקפת קרונה העיר קשנינזבערננעיר
 פרענעל, הנהר זרועי נ' ירי על מגורה ורק חוסה כאן אין הסזרחבצר
 אפילו הקרח ע"נ להלוך ויכולים נחורף נקרש הנהר אחר בסקוםאך
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 שירצו עת בכל להנביה עשוים הם אך הנהר, על נשרים נ"כ 1"אבענלות,
 לסיחש ואיכא לפעסים נקרש שהנהר אף בעיר לטלפל סותר אם היאוהשאלה
 נעשה אם נם שטיניץ. לק"ק שהשיב סה י"ח סעיף שס"נ סי' הט"ולרעת
 לטלטל עכ"פ סותר אם קרוב, וה שנעשה כסו הצפונית בחוסהפירצה
 לסקום חישינן לא ואי הנהר, וע"י החוסה ע"י הסוסנר העיר של ררוסיבחלק
 ולנשר.הנקרש

 : ה ב ו שת
 שלא בעת הפחות רלכל ופסקו הט"ו על האחרונים כל כסעט חלקוכבר

 הני והנה י"ו, סי' יעקב שב 1ש1"ת פ"ט מי' ח"ס ע' לטלטל, סותרנקרש
 הרבה יש אסנס הסים, שנקרשו בשעה לאסור הפחות לכל רוציםנאונים
 וכסה יעקב והשבות העוור האבן ה"ה ההיא בעת נ"כ שסתיריםנאונים
 צ"ר סי' ח"ב הלוי סהרי"א בתשובת וכתב יעקב שב בשףת שהובאונאונים
 בעה"ס הורמיטץ ארי' חים סףה הנאון והרב לססוך. סי על לו הםרהסקיל
 1887( )קראקא עירובין תקון בספרו תרס"ו בשנת האריך אריה חי שו"תספר
 ראף והעלה וה ענין על קראקא, בעיר הטלטול היתר אורות חיבראשר
 והסכיסו יחלקו. פן שיראים בו כוקעים רבים ראין לטלטל סותר הקרישהבעת
 הנאון הסה: הלא הנ"ל, בספר תשובותיהם שהובאו לב חקרי גרוליםלפסקו
 ר'( תשובה )עי"ש הקרישה בעת הנהר ססך על במארשא התירהרי*ם
 והנאון ה'( )תשובה סטאניסלאב אברק"ק האראמיטץ יששכר סשולס סו"הוהנאון
 חים סו"ה והנאון 1'( )תשובה טיססניץ אברק"ק הורייטץ הלוי שאולסו"ה
 יש רירן בנירון והנה ח'(. )תשובה פיעטרקוב רק"ק אב"ר יאקסאלעור
 סיעוט רק הוא והפרוץ רהעיר ררובה רובה מקפת עכ"פ החוסה שהרי יותרלהקל
 להפוסקים )אף סררבנן רק הוי לא ס"ס אסות סי' יתר היא שהפירצהואף
 נ' הסוקף רבסבוי שכ' פ"ט סי' בח"ס וע' בוקעין( רבוא ס' כעינןרלא

 נשר ולענין שרטון.- הים יעלה שסא אפי' לחוש אין ראוריתאסחיצות
 שסאנ סי' תשובה בשערי הובא יעקב אהל בתשובת כתב כבר להנביההעשף
 וסוקפת. נעולה העיר תהיה הנבהתם שע"י לנעול ראויות כסו רהוי ו'ס"ק

 רבר על ראיסור להוכיח האריך ט' תשובה הנ"ל עירובין תקון רבס'ובפרט
 נשר להתיר הוכחתו על לססוך רצה שלא ואף תקון, רצריך ברור אינוהגשר
 אף לרחבו הנשר שחותך טעלענראף ע"י להקל ססך ס"ס תקון,בלי

 י"ח סי' אריה חי בשו"ת נם הצר. סן הולך ברול של החוטשבטעלענראף
 עוסר הנשר אם תקון בלי נ"כ לססוך יש בוראי וא"כ וה, ברבר עורפלפל

 ראוריתא רה"ר כאן ,ואין בסיעוטה נפרצה רק שהחוסה ובסרטלהנביה,
 הצפונית בחוסה פירצה עושין אם ראף נ"כ ברור וסעתה רכ"ע.אליבא
 סנהר הסוקף בחלק נם ולענ"ר העיר, של הררוסי בחלק לטלטלרסותר
 סהלכות נהר להיתר ססר עור להביא ויש פאקהאף.- שקוריןסרעגעל
 שורה לסאתא לה אית ואי וז"ל: רכתב 127( צר הילרעסהיסער )הוצאתגרולות
 ספלינ ומרלא "ס"ר, סי' עירובין הלכות ורוע באור והובא עכ"לחצירות לעירובי אלא צריכא ולא עירובה הוא וה וכו' נהרמאתא לה הררין נסיאי
 לא או גשר להנהר אית אי בין או לא או הנשסים ביסות נקרש הנהר איבץ
 תקון בלא קבוע בנשר להתיר ראין ואף אופן, בכל רסתיר להוכיח לכאורהמא
 סהרי"א בשו"ת עור ועין בפשיטות. להתיר יש להנביה שעשוי בגשרמ"ם
 קל"ט. סי' ח"אהלוי
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ס*ט*

 חצרות עירובי לענין ביהכ"נ בחצר רר לברו הרב אם לנהונ ישאיך
 עירוב. שאיןבעיר
 : ה ב ו שת
ן

 להם שאין וסקוסות וז"ל: 1' סעיף שס"ו פי' שלו בש"ע סהרש"ז הרב כתב
 אעפ"כ בביהכ"נ עירוב שם סניחין שאין וכו' לסבואותיהם קורה אולחי

 ואפילו ביהכ"נ לחצר )וססנו י'( ס"ק סנ"א )ע' בביהכ"נ לטלטלסותרים
 הן שאו רירות שתי בה יש אא"כ ביהכ"נ, בחצר אחת רירה שם ישאם

 בחצר לטלטל ארם לכל אסור ערבו לא ואם ביניהן שיערבו ער זע"זאוסרות
 ואין זו( לרירה כולה ניתנית אחת רירה אלא בה אין אם אבלביהכ"נ
 בסי' )וכס"ש רירה נית אינה וביהכ"נ הואיל עליה אוסרים ביהכ"נאנשי
 רירה לנבי כאורחים נעשו העיר בני וכל רירה( בית שאצל חורבה נבישע"ו
 חצרות בשאר שסותרים כסו זו ולרירה לביהכ"נ סחצר לטלטל נ"כ וסותריםזו

 והנה בנ"ר. עירוב שום א"צ לפ"ז והנה עכ"ל אחר בית אלא בהםשאין
 והאבן י', ס"ק שס"ו בסי' הסהרי"ל עם הסנ"א בפלונתת תלוי 1הרין
 עירוב צריך רעתו ולפי בביהכ"נ לטלטל ראסור סהרי"ל רעת ישבע11ר

 סהרי"ל רעת ישב הוא רנם אף אלסוגים בעצי אסנם רוקא.בביהכ"נ
 כתוס' ורלא ע"ר רף )עירובין חורבה נבי ובעה"ס רש"י שיטת ע"פשהיא
 קצת, רחוק ותירוצו עצוסה קושי' עליו הקשה מ"ס שני( ר"ה פ"העירובין

 קשה. סהרי"ל שיטת רש"י רעת ספרש בע4סו שהוא סה שלפי מסיקנם
 ורלא כסנ"א רהעיקר העלה קס"ר סי' ח"נ ס"נ וסשיב שואל בשו"תנם

 להם ראין אינו רזה בביהכ"נ חלק הסקוסות לבעלי ריש שסובר עוזרכאבן
 להם אין רהא ססתבר וכן כ"א( סי' ח"ב ס"א שו"ס )וע' פירות קניןאלא
 סנור הביהכ"נ ויסני ובשאר התפלה בשעת שם לישב אלא בסקוסותזכות
 שע"ו(. לסי' פתים סנחת בס' )וע"נ שם ליכנס אפילו רשות להםואין
 סירי רש"1 של רש"ע לרחוק רוצה י"נ סי' יקרה אבן בשו"ת נםוהנה

 כה"נ רכל אינו וראי וזה סקוסות, שקונים בסקום ולא הפקר שלבביהכ"נ
 אורחים סיקרו לא יחיר לנבי ררבים מהא שהקשה וסה לפרש. לוהיה
 בית בעלי הוי רבים רהני התם רשאני וסשיב שואל בשו"ת תירץכבר

 ארחות בס' שהביא סה נם וע' בביהכ"נ, קנין להם ראין הכאסשא"כ
 ואם עירוב, בלא לטלטל סותר רבנ"ר רהעיקר נ"ל כן ועל שס"ו. בסי'חים
 רהלכה כיון אך רוקא, בביהכ"נ עירוב צריך עוזר ראבן אליבא נסי לצאתרוצה
 קי"א. סי' צבי חכם שףת וע"נ להחסיר. א"צ בעירוב הסקילכרברי

עע
 חצרות עירובי על בע"פ ברכת שלא עברית שפיר אי ששאלת סהלענין

 רנם מ"ח( סי' )לעיל לך כתבתי כבר רהא עברית שפיר עירוב, שם שאיןכיון
 שם חצירות לעירוב סה וא"כ בסקומך עירוב בלא לטלטל סותר ביהכ"נבחצר
 ל"נ( הערה 10 צר באסבערגער נתן סו"ה להרב יירצבורנ סנהני)וע'

 עירהכ לתקן והנון ראוי אם ששאלת סה אסנם לבטלה.- ברכהוהברכה
 הרבה שבוראי סעבירה השראל בני להציל הה" והנון ראוי אפשר אםוראי

 סי' ח"ס )וע' בזה"1 עבירה ועוברין לב.הכ"נ בשבת וסירור מליתסביאים
 הפתח צורת של ללחי הסחובר אילן ליקח סותר אם ששאלת וסהצ"ט(.
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 סי"א(. שס"ג )סי' סהני סע"ש עליו ססכו אם מאליו העומר רלחי פשוסהנה

 חים אורחות בס' )סובא הרשב"א בשם כ' הכ"ב שבת סה' פי"ווהה"ס
 בססכו וכשר סאליו העוסר כלחי הוי בירים שנטעו ראילן י"ג( אות שס"בסי'
 סהכותל רחוק האילן שאם חרא הרבה בוה לרקרק יש אך לחי.- סשוםעליו
 וסבואר ג' ס"ק שס"ג סי' תשובה בשערי שהובאה בפלוגתא תליא מפחיםג'

 גופא האילן גזע על אינו החבל אם שנית כ"ג. אות שם חיים ארחות בס'יותר
 שכשיתרבו לחוש :ש ס"ס הגוע כנגר סכהן שהחבל אף האילן סן לסעלהאלא
 שס"ג סי' הט"1 כס"ש פסול ווה האילן לגוע החבל בין הפסק יהיההעלים
 ססוך כשעוסר לא אם לחי בסקום אילן על לסמוך קשה וע"כ י"ט,ס"ק

 האילן. בגוע לסעלה החבל וקושרלכותל

ן
 סשכירו או הסקום סשר רשות לקנות אתה צריך העירוב תתקן ואם
 שהביא סה חים באורחות ועי"ש שפ"ב, בס" הסבוארים רינים ע"פולקיטו
 כ"ו, ס"ק שס"ג ס" סג"א ע' תקון שצריכין סקוסות ולענין הגרולים. שו"תבשם
 סהרי"ט שו"ת וע' סי"ג ע"א כלל וח"א ט' סעיף שס"ר סי' הרב שלובש"ע
 צ"ר. סי'ח"א

ע"א*

 בפרהסיא שבת סחלל שהא' ישראלים ב' עם בחצר רר אחרישראל
 לעירוב חוץ הוא והבית בעירוב, סורה ואינו הוצאה באיסור עובר עכ"פוהשני
 הבית. בחצר לטלטל תקנה איוה לעשות יש אם הקהלושעירבו

 : ה ב ו שת
 לקסן עיין כנכרי ר'נו לקולא גם בפרהסיא שבת סחלל ישראל אילענין

 הפוסקים ולרוב שבת סחלל הוצאה באיסור רק שהא' בנ"ר אסנם ע"ב.סי'
 0סחלל ושכירות ס1ה רשות ביטול רבעי י"ל בררבנן רק והוי רה"ר לנואין

 לוסר יש העיר סשרי רשות שכרו כבר הקהל שבעירו כיון אסנםבפרהסיא.
 בתשובות להקל בוה שהכריעו כסו בבתים, סהררים רשות עור לשכורשא"צ

 וסשיב שואל ושףת כ"ט סי' ח"ג יעקב שבות שו"ת הסה הלאהאחרונים
 תשובות בשם כן שם והביא י' סי' ארי' חי ובשו"ת ס"ב סי' ח"בסהר"ת
 שפ"ה סי' חים ארחות בס' ועין ג', כלל כ"ב סי' או"ח הספררי ירריםגינת
 חים סו"ה סהרב שבת תקון בס' וע' 1ה, בענין סבער1אן הרה"ג שהביאסה

 ביטול נס רבעי ואי והלאה. 73 צר בסופו, ארעססא אברק"קטשערנא~יטץ
 רעת על בוה לססוך יש שכירות סהני לא ס"ג ש"פ סי' ריעה ולחררשות

 רסהני סשום סהני לא מישראל לשכור ררוקא הט"ו עפ"י ובפרטהסקילין,
 ס"ש עין העיר שרי סננרים שנרו היי בנ"ר אבל פרוטה, סשוה בפחותגם

 ס"ק הסג"א וע"פ הנ"ל. חים ארחות בס' שפ"ה בסי' סבער1אןהגאון
 הקהל שכירות סהני וא"כ סישראל, אף לשכור סותר רבחול הר"ס סורהו'

 התקנה עור לעשות ויש רשות. ביטול וא"צ בצנעה שבת שסחלל סילענין
 שואל בשו"ת הרב ביאר וכבר להתיר, יש עור בר"ה ע"ב סי' .לקסןשאכתוב
 סורים לאינם גם סועיל השר סשר רשות רשכירת הנ"ל בתשובהוסשיב

 שו"ת וע' להעתיק.- פנאי לי אין כי בפנים, הכל ויעין ויסחולבעירוב.-
 י"ח. סי' ח"נ סלכיאלרברי
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 שבת סחללי וישראלים נכרים כסה חצר באותו שררים בבית רראחר
 הבית בעל ברשות בחצר לו שעשה לסוכה מרירתו לטלטל סהובפרהסיא
 נכרי. ג"כשהוא

 : ה ב ו שת
 בעירוב סורה שאינו סי עם או בחצר הנכרי עם הרר הרר: ר"פגרסינן

 שני שיהיו ער עליו אוסר אינו לעולם אוסר יעקב בן ר"א עליו אוסרה"ז
 קאי אתרייהו רראב"י פשוט לכאורה והנה זה. על זה אומריםישראלים
 התוס' בפשיטות כתבו וכן כותי( )רהינו בעירוב סורה שאינו ואסיאנכרי
 גירי אי ראפילו בחר אפילו לגזור לראב"י הו"ל רבכותי והקשו ראב"יבר"ה
 איתקן נכרי סשום תקנה רעיקר ותירצו רס.ם אשפיכות חשירי לא ס"ס הןאריות
 לרף בריטב"א סצאתי התוס' וכרברי סבנכרי, יותר בכותי החסיר לא כן%ל
 ביה גזרו לא שכיח רלא ]חר בריטב"א צ"ל וכן הניכר חסרון שם וישס"ב
 וא"ת ]כותי[ )כו'( חשיב רכעכומ"ז כיון ישראל[ בחר אוסר אינו כותי וכןרבנן.
 שפ"ר על חשיר אינו כותי אבל רסים שפיכות על רחשיר עכוס"זתינח
 אוסנות וללמרו ספר ללסרו תינוק להם סוסרין רתני' רעכוס"ז בפ"קכראי'
 וילסר עסו ירור שלא כרי אומר שיהא למגזר לן ]הוה[ )רהוה( בחרוא"כ

 לא שכן וכיון ]היתהן )שהיתה( עכוס"ז סשום גזירה רעיקר י"לססעשיו
 שהגהתי סה עפ"י עכ"ל סעכוס"ז, טפי בכותי להחסיר יעקב בן אליעזר ר'רצה

 אתרפיהו רראב"י סובר הריטב"א רגם פשוט והנה טתוכו. כרסוכחוהוספתי
 וא"כ הן אריות גרי כותים סמר רראב"י אסרינן אי רבשלסא לי ~קשהקאי,
 ילסר שסא לסגזר לנו רהיה רק רירה, א.נה ורירתן כנכרים סרינא הןהרי

 לא איתקין נכרים בשביל תקנה רעיקר כיון לוסר יש שפיר ססעשיוישראל
 אסת גרי כותים ראב"י רסבר אסרת אי אלא סבנכרי, יותר בכותיםהחסירו

 לוסר אפשר האיך וא"כ ישראל בחר אפילו אומי הכותי סרינא הרי א"כהן
 והלא סבעכו"ם, יותר בכותי החסירו לא עכו"ם סשום גזירה רעיקרכיון

 רירה. ררירתו אוסר סרינא רהא  גוירה סטעם להחס'ר צריכין אנו איןבכותי
 גרי כותים רלראב"י באסת סוברים והריטב"א רהתוס' לוסר ישולכאורה
 סשסע לא התוס' 'לשון אסנם רירה. רירתם ואין כנכרים והפ הןאריות
 כתבו ואח"כ וכו' רסים אשפיכות חשירי רלא כותי והרי סתחלה רהקשוכן
 רסברי סתחילה וא"כ וכו' הן אריות גרי כותים מבר רראב"י לוסרואין

 אי ראפילו להקשות להו הוה בפשיטות הן אסת גרי כותים רראב"יראליבא
 אצלו שיך רלא נהי כחר אוסר א'נו אמאי ס"ס אש"ר חשירי ג"ככותים
 רירתו הוא רישראל רכיון אוסר סר,נא הרי ס"ס עסו, ירור לא ישראל רחרגזירה
 שעשאום 1'( )חולין אסי ורבי אמי ררמי הנזירה לאחר ובשלסארירה,
 רירה רירתן ראין גסורים כנכרים עשאום זה לענין רגם י"ל גסוריםכנכרים
 וע"כ קשה גסורים כנכרים עשאום לא רערין ראב"י ביסי אטנם לקסן()עין
 כנכרי הוא הרי כותי רשות ביטול לענין הפחות לכל רלראב"י כיוןצ"ל
 כנכרי זה לענין הוא הרי בעירוב סורה שאינו רכיון רשותו לבטל יכולראינו
 רנכרי היכא אלא אוסר ואינו רירה רירתו ראין כנכרי עשאוהו לקולא נםא"כ
 ר"ג אבל ות"ק, ראב"י לרעת הוא וה אסנם בחר. ולא ישראלים בב'אוסר
 גסליאל ר' אמר ר"ה התוס' כס"ש רשות ביטול לענין כנכרי אינו רכותיס"ל
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 נותן הכותי והיה בעירוב הסקיל כרברי שהלכה מפני כר"נ העולם נוהניןוהיו
 נסורים כנכרים שיהי' וגזרו אמי ור' אסי ר' שבאו ער רשות וסבטלרשות
 עי"ש. הריטב"אכס"ש

 ראב"י שאסר רסה באסת חב מי' א~הו יר בתשובות ראיתיוהנה
 אומרים ישראלים שני שיהיו ער בעירוב( סורה שאינו )סי אומר אינולעולם
 עירוב לא סועיל ואינו ססנו שכירות רוקא צריך שיהא לענין היינו זה עלזה
 נם אבל רוקא ישראלים בשני צריך זהו שכירות אם כי רשות בי16לולא

 ראל"כ עירוב אפילו אפשר או רשות ביטול עכ"פ צריך עסו יחיריבישראל
 גבי ופשיטא כנוי רהוי רם"ל רראב"י אליבא לסיסר איכא סאי צרוקיגבי

 ולא וכו' רשע שהוא אלא הוא גסור ישראל רהא רירה שסה רירתוצרוקי
 של כריר הן הרי צרוקי רחצירות לומר פומק או ואמורא תנא חראישתסיט
 כלום בלא אחר בישראל סקיל איך כן ואם רירה להם ריש אע"כבהסה
 ה"ה וא"כ לראב"י אפילו אחר בישראל אפילו צריך ביטול רעכ"פועכצ"ל
 ובישראל ישראלים בב' לר"א סהם לשכור צריך רבתרויהו כיון הרין כותיםלגבץ
 לפ"ז והנה עי"ש הרא"ש סרברי ראיה והביא עכ"ל כו' או ביטול צריךא'
 בחר בכותי מגי לסה רק הקשו לא רהם נ"כ צ"ל ובריטב"א בתום'הפי'

 סשום בתרי בנכרי כסו שכירות תצטרך אש"ר חשיר רלא כיון כביטולישראל
 סבנכרי יותר בכותי זה( )לענין יחסירו רלא תירצו וע"ז ססעשיו ילסורשסא
 צריך סרינא אלא נזירה סטעם אינו רזה ביטול עכ"פ בכותי בעינן ס"סאבל

 פירשו רהתום' לוסר רוחק הוא ובוראי הן אסת רגרי כיון רירהררירתו
 רראב"י לתרץ לגס' ל"ל רקשה ועור ~פרש, אלא למתום להו הוי רלאכך

 בחר ובאטת רירה שסיה מ"ל לעולם הל"ל רירה שסיה לא נכרים רירתמובר
 הקשה בעצסו אלי' והיר בכותי כן מפרשים אנו שע"כ כסו ביטול עכ"פצריך
 ברוחק. ותירץ ואתקושי'

 ביטול עכ"פ צריך עסו יחירי בישראל רבכותי אלי' היר ס"שוהנה
 בעי ולא סהני עירוב ראפילו אפשר או )פי' עירוב אפילו אפשר אורשות
 סורה ראינו כיון סהני רעירוב לוסר אפשר רהאיך לי תסיה רשות(ביטול
 כישראל הוא הרי צרוקי שפ"ה במי' פמקינן הרי גביה עירוב שיך האיךבעירוב
 רהיר וצ"ל בעירוב. סורה שאינו כיון סועיל אינו עירוב אבל רשותוסבטל
 חלק הא"ז שנם וראיתי הרסב"ם רברי )והם בש"ע רפמקינן ראף מובראלי'
 סורה שאינו בסי סהני לא רעירוב אלו( הרסב"ם רברי הביא קם"ט מ"שני

 סורה שאינו בסי רגם ראפשר כן מובר שראב"י סוכרח אינו ס"סבעירוב
 נם קנין סשום עירוב ראי מ בם"ק אלסוגים העצי שכתב וכסו סהניעירוב
 רירה סשום עירוב ראב"י רמובר סוכרח שאינו וכית סהני, כעירוב סורהבאינו
 לראב"י סהני עירוב ראפילו ראפשר אלי' היר כתב ע"כ קנין פשוםולא

 נזירת )קורם בכותי וראי רירה סשום רעירוב לרירן אבל ישראל, וחרבכוהי
 סשום עירוב אי ראף י"ל עור עירוב. סהני ולא ביטול צריך אמי( ור' אפיר'

 רנהי עירוב סהני בעירוב סורה שאינו בצרוקי רגם לוסר מברא ישרירה
 ורירתו ארם של ררעתו חיצונה מברא הוה זה ס"ס חו"ל ברברי סורהשאינו
 ראפילו אפשר או כתב שפיר ע"כ עירוב, סהני וא"כ היא סזונותיובסקום
 שאינו בסי עירוב סהני רלא ממקו והש"ע והא"ז רהרסב"ם כיון אסנםעירוב,
 זאת. למברא סקום אין להלכה א"כסורה

 האי הפומקים כתבו לא רלכך התשובה גמוף אלי' היר כ' לרינאוס"ס
 לרינא סינה נפקא אק רהאירנא משום י"ל ביחירי עכ"פ ביטול רצריךרינא
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 באמת גמור נוי והכותי שפ"ה בסי' כם"ש כישראל הוא הרי הצרוקיכי
 גף והכותי מ"ש והנה עכ"ל רירה שמיה רלא אמרינן גוי וגבי המשומרוכן

 כגףם עשאום אסי ור' אמי רר' משום ר"ל אי הבנתי לא באמת הואגמור
 והוצרך היא קולא 'הא כן עשו לסה סתחילה קושיתי היתה זאת האגסורים
 עשו לא אסי ור' אמי ר' נם וא"כ לחומרא אלא אסר לא רראבוילתרץ
 סשום גסור גף רכותי ר"ל ואי לקולא, אף תקנו רהם לן וסנא לחוסראאלא
 ברורות ראיות הביא י' סעיף ס"ר סי' העזר באבן הגר"א הרי הן אריותרגרי

 ה' ס"ק קנ"ט סי' בי"ר כהש"ך ס"ל אלי' רהיר וצ"ל הן אסת רגרירהלכה
 על האחרונים הקשו וכבר לקולא אף גסורים כגוים עשאום מילירלכל
 נראה אסנם כאן. בזה להאריך ואין מ"י ס"ר סי' באה"ע סהפסקהש"ך
 רגם רס"ל רירה שמיה רלא כגוי רינו משומר רגם שכתב אלי' הירסרברי
 אוסר אינו ישראל רבחר זה לענין כגוי רינו בפהרסיא שבתות לחללסוסר
 סחלל לענין זה רין הביאו לא לסה הפוסקים על קושיתו קשה ראל"ה ביטולוא"צ
 סגי לא ביטול רגם רס"ל לוסר ראין ביטול צריך ישראל רבחר בפרהסיאשבת
 חשיר לא רהא ססעשיו ילמור שסא סשום רשות לשכור וצריך ישראל בחרבזה

 רעיקר רכיון התוס' כתי' צ"ל וע"כ הכי ניסא וכותי בצרוקי גם רא"כאש"ר
 בפרהסיא שבת סחלל וא"כ סנכרי חמיר לא נכרי סשום אלא הוי לאהתקנה
 כיון כן לוסר א"א בחר ביטול צריך רלא לענין אמנם סנכרי. חסיר לאנסי

 צ"ל וע"כ ביטול, יצטרך לא ולסה אוסר סרינא הרי רירה שסהררירתו
 ואינו רירה שסה לא רירתו רגם כנכרי בפרהסיא שבת סחלל עשורלנסרי
 ישראל. בחראומר

 רינו אי צ"ע וז"ל שכתב כ"1 סי' ע"ה לכלל ארם נשסת בספרוראיתי
 זה על זה האוסרים ישראלים ב' כשיש אלא יאסור שלא לקולא אף כנכרילגסרי
 ססנו. לשכור ולא כלל לערב צריך אינו א' אלא שם רר אינו אםאבל

 סורה שאינו רכיון לגמרי כנכרי ררינו משסע הפוסקים רברי ססתיסתואסנם
 זה לענין וסיהו כלל עירוב ברין אינו בפהרסי' שבתות סחלל שהריבעירוב
 רכיק הרר פי' ריש תוס' כס"ש אוסר אינו רביחיר סנכרי חסוראינו
 שאינו סוסר רתינח צ"ע ס"ס סנכרי טפי ל"נ נכרי בשביל הוה תקנהרעיקר
 וצ"ע בעירוב סורה רסיקרי אפשר שבתות שמחלל וה אבל בעירובסורה
עכ"ל.

 לעשות יש בעירוב מ*יה סיקרי רילסא לספק ריש הא סשום איוהנה
 יעשה רישראל בפרהסיא שבת סחלל עם כשר ישראל בחר פשוטהתקנה
 סהני הרי בעירוב סורה שבת הסחלל אי מס"נ לטלטל סותר ויהי'עירוב
 בחר אוסר ואינו מנכרי חסיר לא א"כ בעירוב סורה אינו ואי העירובסרינא
 בעירוב סורה שאינו רכיון רכתב תסוהין ארם הנשסת רברי כל אסנםישראל.
 אפילו הרי אוסר אינו בעירוב סורה ראינו משום אטו כלל עירוב בריןאינו
 שלא חכסים רגזירת לוסר ורוחק רירה שמה רירתו אי סרינא אוסר היהנכרי

 היתה לא לאחרים גם סיוחר שהוא לרשות לו סיוחר שהוא סרשותלהוציא
 אינו רהוא שאני ונכרי כופרים, ברשות ולא בעירוב שסורים כאחריםאלא

 רעירובין פ"ז סוף בירושלסי )וע' גרול רוחק זה חז"ל ברברי להאסיןסחויב
 אינו שבת סחללי עם אחר ישראל אי צ"ל וע"כ שלום( ררכי ספנירמערבין
 סרברי קצת שנראה וכמו רירה אינה שרירתן כנכרים וה לענין רעשאוםאסור
 אסרו. והם אמרו והם אלי'היר
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 הר"ם שכתב סה רעל אלי', היר רברי כל על חולק נתנאל הקרבןוהנה
 קולא חשיב לא כנכרי אינו צרוקי אמוינן ראי י"נ( סי' )ברא"שסרוטנביינ

 סטנו שוכרין אבל רשות סבטל אינו הוא כנכרי ראי וחוסרא קולאראיכא
 כתב וע"ו הר"ם, עכ"ל ססנו שוכרין ואין רשות סכטל כנברי אינוה*י

 צריך אין "פראל עם יחירי רר שאם קולא יש ח~ור וז"ל נתנאלהקרבן
 קולא ונקט רשותו לבטל צריך כנכרי אינו ואם ביטול ולאשכירות
 רלא בסילתא וחוסרא ק~א שהוא יחירי ברר ולא הרניל ברברוחוסרא
 נסורים כנכרים הכותקם על שנורו הרא"ש ס"ש על ולקסן עכ"לשכיח
 חר אהפתסיט לא רהאיך וו"ל: רבריו ורחה א*' יר תשובת הק"נהביא

 ברבינו נם הכי. סשסע לא נסורים כנכרים הלשון נם זה רין להוכירסהפוסקים
 ביחירי רר ראפילו להריא כהשסע ע"ב צ"ה רף י"ו חלק י"ב נתיב ח"אירוחם
 כמ"ש אמרו והם אסרו הם וו, היא חוסרא סאי שהקשה וסה ביטול,א"צ
 בעצטו הוא וכ"כ טהור שיהי' כתסיהן על שנורו לענין מ"נ( רנרה )פ"ותוי"ט
 הלכה רקי"ל הר"ס על שהשינ )הרא"ש( רבינו מרברי להוכיח שרוצהוסה

 א"כ יחירי רר אם אפ.לו כנכרים שעשאוהו נאמר ואם בעירוב הסקילכרברי
 רצריך היא חוסרא כנכרי אינו צרוקי ואם בעירוב סיקל כנכרי צרוקיאם

 הימנו לשכור סותר כנכרי אם קושי' עור אוסיף ואני יחירי. בררביטול
 שכירוח רצריך חוטרא הפ כנכרי אינו צרוקי ואם רעועה ובשכירחשבשבת
 יכול כנכרי אינו ראם קולא הך הא והאמת בשבת. שוכרין ואיןסעלי'
 כנכרי הוא אם קולות הני וסכריע וסצוי רניל רבר שהוא שרר סקום ככללבטל
 אוסר אינו כנכרי רהוא לס"ר צרוקי אפילו נתנאל רלקרבן רהשה הנךעכ"ל.
 אינו רצרוקי לקולא רפסק מהרא"ש אלי' היר קושית והנה ישראל.בחר
 להכי רלאו כיון לישב יש ביטול צריך ישראל רבחר הון* חוסרא יהריכנכרי
 בש"ס כרכהפסע שכירות רבעי או בביטול פנ4 אי אלא טררשא כביאיתשיל
 לענין רנ"ס טאי בתר אולינן ולא ראיתשיל בהא רסיקל כסאן פטקינןא"כ
 עין סעלים הק"נ האיך ק"ל אמנם בוה. יותר להאריך ואין קולותשאר

 הא ישראל בחר אוסר ראינו בצרוקי אטרינן רהאיך אלי' היר שלסקחשיתו
 רסתחלה וצ"ל אוסר ראינו הקילו סעם וסירוה אוסר וסרינא רירהרירתו
 שכיח רלא ישראל ובחר סמעשיו ילטר ש*מא בנוי שכירות ש~יצטרךגורו
 ועשאוהו טטעשיו ילמור שסא לנוור הש צרוקי נבי רנס ראו ואחוכ נזרולא
 צריכין היו כנף וה לענין רעשאוהו וכען כגוי ישראלים בשני שכירות רצריךכנוי

 רצו ולא הא קיסא לא הא לא ראי אוסר אינו רבחר לקולא נס כנףלעשותו
 רצו ולא סבגוי יותר לחחסיר רצו רלא בחר אפילו שכירות רליצטריךלהחמיר
 וע"כ בביטול, בשנים נם יתירו כן ראם בהר ביטול הפחות לכל רליצטריךלומר

 סחלל לענין נ"ס מ"ס כגוי אינו צרוקי ר~ירן האף ריניו. לכל כנויעאא*ווהו
 כנוע הוי רלנסרי פשיטא נתנאל רלקרבן בפרהטיאשבת

 אתשובת נ"כ רחולק ר' ס"ק שפ"ה ס" אלסונים עצי בספרוראיתי
 רוחה הרא"ש טרברי אל" היר ראית אמנם כותים לענין הנ*ל אלי'יר

 לצרוקי כותי לרטות ראין כתב רהוא כק"נ רלא אחרבאופן
. 

 אין רבצרוקי
 ש*רנו משום העירוב או הביטול סועיל שאינו אלא כנכרי ריפאוהו סשוםהטעם
 והשפ שסצאו יונה רטות סשום עליהם שנורו בכותיס סשא"נ בעירובטורה
 והנה עכ"ל. כתסים לענק כסו ררבנן בסילי להקל אשילו מרותיהםחכסיס
 נס רילמא לספק "ש והשתא כנגרי איגו לקולא באמת צרוקי גגי רבריולפי
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 נ"כ ואו בעירוב סורה שאינו סשום הטעם בפרהמיא שבת סחללבישראל
 זה. בירר שלא ופלא ר:ר רינו לחוסרארק

 ורלא נתנאל להקרבן ברורה ראיה לי נראה הריטב"א סרבריאסנם
 וכו' שסי' רכר סאן צרוקי ע"ב ס"ח לרף כתב רהריטב"א אלסוניםכהעצי
 כעכוס"ו( הוא הרי צרוקי )רהינו הוו התומפת כי בסשנתנו פירשנוכבר
 ער אומרים אינם לעולם אוסר אליעור ר' וה"ק ראב"י ברברי אלאאינה
 )רשסעוה( וסשום כעכוס"ו הרי וצרוקי וה על וה אומרים ישראלים שנישיהיו

 כותי, )רהינו בעירוב סורה שאינו בסי אלא אומר שאינו לר"ס]רשסע[
 שסורה אעפ"י ]רצרוקי[ )כצרוקי( אינו ]רוהן קאסר ע"ב( ל"א רףכרלעיל
 הטעם רבצרוקי מ"ל לא רהריטב"א וחוינן עכ"ל. כעכוס"ו, הוא הריבעירוב
 ססעשיו ילסר שלא סשום חכסים רנורו אע"כ בעירוב סורה שאינוספני
 כתב לעיל והנה כנר. הוא הרי צרוקי אסרו ואח"כ בנר היתה הנוירהועיקר

 נסורים כנרם הכותים היו אמי ור' אמי ר' נוירת קורם נם ולראב"יהריטב"א
 נוהנין היו רהעולם סשום לנוור הוצרכו אמי ור' אסי ור' רשות ביטוללענק
 לקולא נם כותי אמי ור' אסי ר' נזירת רלאחר אלסונים להעצי והנהכר"נ.
 כותי נ"כ לראב"י א"כ ביטול אפילו בעי ולא אומר אינו רבחר כנויהוא
 אחר כנר הוא הרי צרוקי רנם קאסר הכי ואפילו כנוי הוא הרי לקולאאפילו
 לקולא ואפילו ככותי צרוקי רנם מבר וע"כ וכו' עד אומר אינו לעולםשאסר
 לקולא אף בפרהמיא שבת רסחלל לרירן שסעינן סרראב"י וא"כ כני. הואהרי
 הסחלל רשסא ארם נשסת רבעל חששא נם נרחה ובוה כנוי, הואהרי
 )לפי בעירוב שסורה אעפ"י צרוקי רלראב"י חוינן רהא בעירוב סורהשבת
 בין לחוסרא בין סורה שאינו וככותי כנוי הוא הרי ס"ס הריטב"א(ס"ש

 לרירן. שבת לחלל סוסר ח"ה וא"כלקולא,
 אחר בחצר שבת לחלל וסוסר נוי עם כשר ישראל רר אי אפילוולפ"ו

 ריעשה כרלעיל לסיסר ליכא רכאן אע"נ ר,פות שכירות בלא טלטול להתיריש
 אומר אינו הרי בעירוב סורה אינו שבת הסחלל ראם יועיל וסס"נעירוב
 שבת הסחלל ראם אינו רוה עירב, הרי בעירוב סורה ואם ארם נשסתלבעל
 עם ישראלים ב' סשום אומר הנכרי הרי לקולא כנכרי ואינו בעירובסורה
 לכל שבת רהסחלל אסרינן אי אבל הנכרי, סן רשות לשכור עכ"פ וצריךהנכרי
 אוסר. ואינו נכרים ב' עם ישראל כחר הוא הרי כאן נם א"כ כנכרי תשובסילי

 החסירו רלא להמוברים ראפילו קצת עיון צריך רירן רבנירוןאיברא
 חר כן כסו אומר אינו נכר4 עם ישראל בחר וכסו סבנכרי יותר שבתכסחלל
 סחללי סישראלים רחוץ רירן רבנירון י"ל ס"ס סותר שבת סחלל עםישראל
 רבחר אסרו טעם רסה אומרים הנכרים הרי בחצר ררים נכרים נםשבת
 רנכרים סשום סירתת רישראל שכיח רלא סשום אסור אינו נכרים עםישראל
 ס*ס הן שבת רסחללי אף בחצר ררים ישראלים נם אם אסנם אש"ר,חשירי
 הנכרים. סשום ליתםר וא"כ ביניהם שירור ושכיח סהנכרים ישראל סירתתלא

 אוסר סרינא שבת סחלל ישראל באסת רהא אינו וה העיון אחראסנם
 רחכסים כיק צ"ל וע"כ בהסה כרירת רירתו שבת רסחלל סשום סבראראין

 רירתו ראין כנכרי לקולא נם עשאוהו ססעשיו ילסר שלא סשום גנכריעשאוהו
 אוסר ראינו כנכרי הווש זה לענין נם וא*כ ישראל בחר אוסר ואינורירה
 דקולא רנם הסוברים של ראיתן עיקר רהא ועור ישראל. בחר נכריםעם
 לענין רגם צ"ל וא"כ כנכרי, אינו רלקולא הפומקים הזכירו סרלא כנכריהחש
 וסעתח "שראל.- נחר הנכרים עם אומר ראינו כגגרי הוא לקולא אףזה
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 בעירוב אמקילין לממוך יש בוראי הרחק שעת שהוא בסוכה רירןבנירון
 לצרף ויש עירוב לעשות וטוב להתיר. יש הרחק בשעת שלא אפילוואפשר

 נזירה ל"ש הנכרים בין בלא"ה ררין ראנו רבזה"1 אחרונים קצת רעתאז
 אורחות בס' שהובא סה )ע' מהנכרי רשות לשכור וא"צ ממעשיו ילמרשמא
 שפ"ב(. סי'חיים

 לו נתן הנכרי הבית בעל אם באופן בפשיטות להתיר ישעור
 מבעל וחוץ שלו בגן כנון שלו שהוא במקום הסוכה להעמיררשות
 אזי בפרהסיא שבת מחללי ישראלים אלא ררין אין נכרי שהוא הזההבית
 רר אזי בעירוב מורים אינם שבת המחללי אם מותר וממ"נ לערכיכול

 כשר הישראל אזי בעירוב מורים ואם ארם נשמת לבעל ננרים עם יחיריישראל
 הוא הרי ברשותו מקום לו השאיל שהנכרי שכיון מפני עמהם לערביכול

 עירובו נותן אלא להשכיר א"צ ולי"א רשותו להשכיר ויכול ולקיטוכשכירו
 בלא"ה רהא אומרים היש על לסמוך יש וכאן י"ב( סעיף שפ"ב סי')עיין
 גמורים. כנכרים הם שבת רמחללי לומר סבראיש

 שם וראיתי ירוחם לרבינו תא"1 ספר לירי בא זאת שכתבתיאחר
 מורה שאינו מי עם או הנכרי עם הרר וז"ל כתב בתחילה חי"1 ני"בבח"א
 שסובר הרי עכ"ל רירה אינה רירתו כי רירתו אוסר אינו כותי כנוןבעירוב
 כנכרי שעשאוהו גזירה לאחר רק רהוא לומר ורוחק רירה אינה כותי רירתרגם
 רטעמא משמע כותי כגון בעירוב סורה שאינו מי עם או כתב רהא רבריולכל
 ר"י כתב ואח"כ אוסר, היה לא נזירה קורם ואף הוא בעירוב מורה שאינומפני
 מועיל ואינו כעכו"ם הוא הרי ע"1 עובר או בפרהסיא שבת המחללוז"ל:
 והמחלל ע"ז עוברי שאינם המינים אבל רשות לבמל יכול אינו פ.' שישכורער

 מורה שאינו פה שבעל בתורה כופר וכל וצרוקי וביתוסי בצנעהשבתות
 והוא רשותו ונותן רשותו מבטל אלא ססנו שוכרין ואין כעכו"ם אינובעירוב
 מחלל גבי מראמר עכ"ל. בחצר, עמו שרר יחיר אפילו ישראל עלאוסר
 משסע בחצר עמו שרר יחיר אפילו ישראל על אוסר והוא בצנעהשבתות
 על אוסר אינו מיניה לעיל רמיירי ע"1 עובר או בפרהסיא שבתותרטחלל
 רירתס הם רגם ירוחם רבינו רקסבר 01שמע הק"נ, שכתב כמו יחירישראל
 הקרבן על לעיל שהקשיתי מה קשה ולא כותי כמו ע.רוב לענין יירהאינה

 י' סי' הורייטץ ארי' מו"ה להרב אריה חמ בס.' ראיתי אח"כנתנאל.
 והביא כנף לי' שינן לקולא אף בפרהסיא שבת לחלל רמומר ג"כשהעלה
 בתוס' אמנם כן. משמע שפ"ה לטי' יעקב כישועות וגם אחרותסייעחות
 העוזר אבן חי' בשם שפ"ה לס.' איגר רע"ק וכהגהות ר' ס"ק שפ"ה סי'שבת
 עמו יחירי ישראל רר ראם רק לקולא, כגוי הוי לא שבת לחלל רמומרכתבו
 לענ"ר. הפסיר לא בעירובין והמיקל - עיי"ש. מם"נ רשות ביטולטהני
 הביא והוא רבריו ראיתי )אח"כ מצאתי. לא לעירובין העוזר אבן חי'ספר
 הוא רהתם כלל, ראי' אינו 11ה ומקירושין ומרבית ע"1 ביטול מןראיות

 ראמר רראב"י הוא גם שפי' עירובין למס' יעקב גאון בס' ומצאתיראוריתא(.
 נירי כותים אסרינן )אי וצרוקי אכותי ולא אנכרי אלא קאי לא אוסר אינויחיר
 הרבנו רברי ולא הק"נ רברי ולא אליהו היר רברי לא הביא ולא הן(אמת
 לעיל. שהבאתיירוחם

 י"א סי' היוצר בית שו"ת בשם שהביא חים ארחות בס' ראיתיאח"1
 רברי גשו"ת ראיתי אח"כ אצלנו. 0צף 1ה ספר ואין מחמיר, הואשגם

 סקיל.- הוא שגס י"ח סי' ח"גמלכיאל
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ע"ג*
 עושה ואינו המרינה רתי סקים אחר שכל בטוחים ה'נו אם אףהנה
 מקורם בהן שעשו בכלים הוא שמור הרי ס"ס ארסה סתפוחי רקשפיריטוס
 ושפיריטוס בפסח ונ"ט סחמץ ובלועים נתכשרו לא והכלים סתבואהשפיריטוס

 רנתבטלו לומר ואין בסשהו. בפסח ונאסר שנים כסה אחר אף לשבחנ"ט
 גמור. הכשר ע"י אלא יוצא ראינו נתבטל ולא בלוע נשאר רהבלוע פסחקורם
 וראי הרי בפסח בחבית ין ונתנו השפיריטוס סהחבית עירו אם 3עצסךהנע
 שאין בחבית סקורם שנבלע תבואה של שפיריטוס סחסת בפסח היןנאסר
 השפיריטוס כן וכסו סעט סעט רפולט י"ל רהא פסח קורם פולט שפולט סהלוסר
 ס' ס"ק תנ"א סי' סנ"א וע' רמ"ש. בסשהו בפסח נאסר ארסה תפוחישל

 רס"ח. ס.' בתשובה שיק סהר"ם סו"רוס"ש

עשך*
 הפסח קורם אחר כלי אל הורק וגם שפיריטוס רענאטוריערטער הואאם

 אסור המלכות רת שעפ"י 11 בשנה שרק לכל שיאסרו ובתנאי להתיר,יש
 היותר צר ועל אחרת. לשנה סוה ילסרו ולא סותר לשפיריטוס תבואהליקח
 שמעורב או סתבואה העשוי שפיריטוס נ"כ לו יש אם לסוכר ישאלוטוב
 יאסר ואם לו( נוח וה שפיריטוס כאלו עצסו את )ויראה סתבואה שפיריטוסבו

 כססל"ת( )רהוי קארטשפפעלשפיריטוס ססנו יקח אוה כוה לו שאיןהסוכר
 שפיריטוס הזה בזמן לסצוא שאין הוא אסת אם הבקיאים את ישאלוועכ"פ
 בחניות. הסלחמה שלפני סזסן רנןשל

ע"ה*
 ע"ג שמייבשין יבש בשר לאסור ריש ס' ס"ק תס"1 א"ח הסש"1כתב

 בי"ר רס"א והנה ל'. ס"ק תנ"א המנ"א על סקום וסראה סחסץ היוצאעשן
 חיש.נן ולא חלב של קרירות על ליבש בשר שתולין כתב ח' סעיף ש"בסיסן
 תלר הבשר אם וה רכל רור יר בשם הביא תשובה ררכי ובס' שעולהלויעה
 סולרת שהיר במקום תלוי אם אבל בויעה סולרה היר שאין בסקוםלסעלה
 על סקום ומראה בריעבר. לאסור אין היס"ב אם ובספק לאסור, ישבויעה
 שירחצו ליזהר יש רעכ"פ ל"ו אות שגי סרר הנשאל הנהנת סרר א"חפס"נ
 הרחה סהני לא בפסח רבחסץ לוסר סקום יש והנה יפה. יפה היטבהבשר
 בזה אסרינן רלא נ"ל הפסח, קורם סריח אם אך נשאר עכ"פ רסשהוכיק
 שהיס"ב, בסקום חמץ על הרנים סעשנין אם לשאול יש וע"כ וניעור.חוור
 העור רקולפין ובפרט איסור להחויק אין הרחק רבשעת נ"ל לשאול א"אואם

 להיתרא. צררין עור וישסהרנים
ע*ה

 סלוח בבשר נ"פ שריה סהני כן כסו )רשררפליש( יבש בכשרכסו
 כ"ר סעיף קכ"א כלל ארם בחי בהריא כ' וכן פשקעלפליש. שקוריןהרבה
 שנסלח ובין יבש בשר בין בבשר רוקא שריה( ע"י )רסותר וה וכל11"ל

 בשם )א"ר הרחה בלא לאכלו שא"א אי סרובה סליחה שנסלח אלאסחרש
 בבשר רוחק כשיש וס"ס הרחה ע"י לאוכלן נוהנין אין רגים אבל . . .סי"ט(
 ובשר וו"ל: ל"ו סעיף תס"ז בסי' הרו"ש כתב וכן עכ"ל. ברנים, גםסתירין
 ולפיכך הרחה בלא להאכל ירכו אין סקרוב נסלח ואפילו לח הוא אפילוסלוח
 עכ"ל. להריחו ישכח שסא לחושאין
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,*י*

 סעט כו שיש ציכ"ריע עם "מעורכ שנורע קאפפעע-ערואטץלענין
 )סוכא הרשכ"א כשם סכיא תס"כ סי' ריש הס"א הנה סאות( סג' )אחרחלכ
 סו"ר אוסר וה וספני בטיל, לא כך שעיקרו ררכר קל"ר( סי' י"רככ"י

 שהנוכי"ת סאחר וס"ס שוסן. סעס כו שיש הציכטריע ט' סי' א"ח שיקסהר"ם
 הוריתי הרחק שעת והוא הרשכ"א על שחולקים ראשונים סכיא נ"1 סי'י"ר

 סאומו שקנה סי וכריעכר ~הכשר, קאפפעע אותו לעשות ישתרלושלכתחלה
 שיתוקן ואחרי הרחק, כשעת עליו ~ססוך הנוכ"י כראי הנ"ל חשש בושיש

 חלכ עירוכ כו שיש אותו סן עור לקנות אין בהכשרקטפפעעערזטטץ
 כשו"ת וכ"כ קכ"כ סי' יעלה יהורה וע' סהרס"ש. סו"ר כרעת משהואפילו
 כו שיש הציכלריע סעולם אסרתי לא עכ"ז אך נ"ג; סי' ח"כ חיםרכרי
 איסור. שוסן שסערכיןחשש

ע'מ*
 חסץ של כסרוכה ששסו שאף 1' סעיף תס"ו כסי' איתא סלחלענין

 קכ"א כלל ארם וחי נ"1 סעיף שם הרכ של כש"ע ע' אסנם לפסחסותר
 רו שנתערכ חשש יש רכנירוק נרוק שלא סלח יקח אסנם ל"ג.סעיף
 וה. חשש יש שנירוק כצוקקער וכןקסח

עוט*
 להשהותן, אסור וא"כ קסח ע"י שסרוכקין שסעתיואכארין-טשכלעטטען

 כו אין נאסנים ספי הונר כאשר ואכארין קריוטאליוירטע שקורין סהאסנס
 הפסיר. לא לאכלו הסתיר הרחק וכשעת חיסוץחשש

פ'*
 פירורין עליה נפלו שסא חשש כה שיש כפסח חסאה שהיתלענין
 שנטלו אע"פ להן שנפל פת כ' ר' סעיף סוף תס"ו בסי' הנה רסיעוטאסיעוטא
 אכל י"ח ס"ק הח"י וכ' פירורין, כו נשאר שסא רחישינן כפסח אסורמשם
 אין פירורין חשש רסשום סכואר עכ*ל, לקתסו רסותר טכ"ש בהנאהסותר
 הרכה שחמכו לוראי וקרוב פת על רטחין בחסאה אסנם שהיה. איסורכאן

 כסכין שהתכו סקוסות אותן לקלוף עכ"פ יש הפת על בו שטחו בסכיןפעסים
 יכוא שלא באופן הכרכשות וכן החסאה לסגור ויש פסח. קורםולאכלו
 כפסח. ט0נולאכול

פ*א*
 שו0ין כשיש כ"1 סעיף תס"ו סי' השלחן בערוך כ' כרכשותלענין
 ואסור חריף רכר הוי ושום חמץ בסכין נחתכו שהרי אסור וראיבכרכשות
 אוסר ק"ח כסי' הח"ס אכל עכ"ל. הפסח אחר ער להשהותן וסותר כפסחלאוכלן
 רכר כין חילק ולא להשהותו סותר כלים רבפילטת ח"י כשס כבאה"ט)רלא
 שאק כיון י"ל אסנם להשהותו(. אסור חריף ברכר ולח"ס רברים לשארחריף
 מי' תשוכה בררכי הכיא הרי א"כ כצונן אלא הכרכשות אותן לחתוךררך
 צונן והבשר נקיה רכסכין א' אות י' סי' הר"ט עיקרי בשס קקב ס"קצ"ר
 ועל סותר, הרחה בלא בשלו אם וכר"גכר היטכ ושפשוף הרחה לכשרסגי
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 קצת יקלוף או החתך מקום השב ישפשף סוב וסהיות בשהיה להתיר ישק
 פ"א. מי' וע' רקהקליפה

פ*ב*
 להתברר יש ואם וע"ה ע"ר ט" לעיל ס"ש ע' שפיריסוט סעוסערולענין
 לשהות להתיר הש הכלים ספני אלא חשש ואין סקשרט"פפעל רקשנעשה
 גסור. וזסץ הוא רשפיריסוס הטכיסו האחרינים כי אסורובטפק

פ*ג*
 שתית לענין והנח טכנח. בו שאין לחולה בפסח נכרים של חלבע"ר

 ררבנן איסור אי בפלוגתא תלוי וה כי ארבר לא השנה ימות כשארחש"נ
 לסטוך והתשב"ץ הפקח רכראי ס"ר )ום"ש טכנה בו שאין לחולהסותר
 שרי ה*ה הסאספים טפרי בוה שהאריכו טניף( נקכ הוא הרחק ~שעתעליהם
 אות שכ"ח ט" חים אורחות וטפר רנ"ב טי' א' אות הכללים קונסרטח0ר
 אמנם י"ב. אות ג' טי' חו"ם סערכת חסר שרי וע' קנ"ה טי ל-ר ור"תי"ס
 לעיל שהבאתי התשכשץ שלפי וראי הנה בפסח גם סותר רסתיר לסאןאם

 של רסעסו לעיל כתבתי כבר אך סותר. חלב גם ורבש שמן חמאהרסתיר
 מתם ל"א חסץ רלענין הסגקא ולפי נסל*פ ראסרינן לרירן ליתאהתשב*ץ
 סחוקינן לא איסורא אחווקי אמרינן אי תלר ההיתר כל ואקכ אב*י.כלים
 חףם סערכה חמר בשרי וע' בו. שחולבון בכלי חמץ להת ררך שאקאו
 שרי אי תותנש נאאים שם י' אות תקנ ט.' חים ובארחות ס"ו אות א'ט"

 ריעבר לענין אמנם הפסח. אחר ער להושהות כרי חסתש טכליםלחלוב
 בהפ"ם. רסח(ר וח*י פ"ם בשם חיש רברי שוקת רק סבןא בפסחולשתות
 אלו רברים מצאתי לא אך כהפ"ם, הוי וראי טכנה בו שאין להולהוא~כ
 הצשץ בכלי השרוים העריננ ראפ כתוב ט"ו ט*ס בא"א אך חז*י.בפ*ם
 כסה לרעת חנכרי סן שלוקחים החלב נם וא"כ מותרים. בריעברבפסח
 שלא חלב יקחו ום"ם להתיר. יש חולה לצורך ורפרס רה~בר הויפומקים
 החלב. ויטננו סעל"ע נוי של בכלישהה

8*ל*1

 בקבוץ אלא בפסח קטנ~ות לחתיר ראין קכ"ב ט" א"ח החקם שכתבסה
 רסבטל בגתא לחלוסין היתר רוקא לומר רצונו אי אשכנו חכמי רוב אוכל

 חרחק. שעת פפני לשעה היתר אפילו אולטנהנ
 : ה ב ר שמ

 איברא הרחק, שעת ספני לחתיר סתיר אי החקס " פירש לא אמנםפשלוק. שעום- סנחיני או שעשו כסו לחלוסין סהיתר סירי הח-ם לשקפשסות
 במקום רק שהתיר סברא ואין חליסח, ע-י חצבא לאנשי שהתיר כהברשם
 נם ואולי גרול, חרחק שעת היה הצבא רלאנשי משם ראיה אין אךטכנה.
 שטתם מה אמנם וצמאים. רעימם כושהיו להם סותר היה רחיריקרלי
 וםצה וז0ץ סערכת חמר בשרי )חובא אש עסורי- הנאק בהריא פירשהח"ט
 הכל ולעקור לבסל באים שאם והעלה וכו'( הגאון ויריוי ר"ח א' אות ףטי'
 רטי שפיר שעה לצורך סקצתו לעקור אבל שעה לצורה אפילו יכול"םאק

 שההיר רמה שם וכתב ורוע. אור בשם ט"ח סי' רש*ל בתשובת כןוסצא
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 1ה גרול לצורך ולעשירים לענים רחוקה בשנה קטניות פבריסקמוהר"י
 לבטל הינו רחוקה לשנה אלא מבטלים אין ראם וצ"ל סקצת. לבטלסקרי
 הרב התיר וכבר רחק. להם שיש לאותן אלא סתירין כשאין וסכש"כסקצת,
 לקטנים התרתי ואני כ"ח. סי' ח"א עמ"ש רחוקה בשנה לענים מלכיאלרברי
 ספר: וע' חליטה ע"י גרול ברוחק ולגרולים לא"2 ססוך מופלא בגררשאינם

 )אויערבטך(. 215 1ייטע הטלבערשטארט געמיינרע אי1ר. רערנעשיכטע

פ"ה*
 לשרות העם נהגו בברעסלויא וגם ומרינה פ~1ען שבקהלתשסעתי

 ובסים שעה חצי פחות יום בכל ימים ג' שבועות כסה פסח קורםהחסאה
 זה סנהג סצאתי ולא וחפשתי בפמח. החמאה אוכלים זה הכשר וע"יחרשים
 שהחמאה שהעליתי וכיון 11"ל כתב י' סי' ח"ג תשב"ץ בשףת והנה פוסק.בשום
 בפסח אף לפגם טעם רנותן מותרת היא בפסח אף השנה בכל סותרתהיא
 רנ"ח בסי' שם אלו רברים ונשנו ונאסרו עכ"ל. 1"ל אחרונים כהסכסתסותר
 אף השנה כל לאמרה אין כליהם פליטת שסשום וכיון 11"ל ביאורביתר
 סותר הוא כן איסורין בשאר מותר  שהוא כסו רנט"ל סותרת היאבפסח
 הפסח קורם נתערב שאם לאסור אין בעין חסץ ולתערובת חמץ.באיסור
 שסצינו כמו באיסור שנתערב היתר כרין ברוב או איסורין כשאר בששיםבטל
 הוא בפסח נתערב ואם כלאים. במשנת כראי' רחלים וצמר גסלים סצסר1ה

 לא ריעותא ראח1וקי לזה לחוש אין אבל במינו שלא אפילו שהוא בכלאומר
 הגאונים וכן לו נחוש ולמה חסץ ~ערובת בו שאין רואין אנו והריסח1קינן

 השנה כל העכו"ם סן נקחים שהם בסו והרבש והשסן ,צהחסאה הורוז"ל
 והנה תשב"ץ. עכ"ל אלג1איר 1ה בסקומינו נהגו וע"1 בפסח סותרים הםכן
 נתינת הפגם אם ס"ס י' סעיף תמ"1 ס.' כס"ש אמור בפסח נטל"פ רלרירןאף

 התיר וכן רבינו וס"ש בר"ה ב"י שהביא כסו סותר הפמח קורם היהטעסו
 איני יסים ג' החסאה ששורין סה אמנם סס"ק. בשם הגה"ס בשםרש"י,
 בהג"ה ה' בסעיף כס"ש שנעשה לסיסר איכא השריה בשלמא טיבו סהיורע
 רשורין אוסרין העולם 11"ל כ' ס"ק רבה אליה כתב שם אבל יבש, בשרלענין
 מהרחה רעריף שעה בחצי אפילו היטב בשריה סגי ריעבר אבל שעותג'
 לחוש יש בהרחה ררכו שאין ררבר הפוסקים רכתבו כיון ואפשר עכ"ל.ג"פ
 גרול ועסק פסח קורם יסים נ' שישרה היכר עשו ע"כ יריח, ולא ישכחשסא
 גרול. פי על כן עשו רססתסא להם הנח כן שנהגו ובסקום ישכח. לא וראיכ1ה
 בהעברה ולא קצת שרמה ע"י תהיה והרחה וו"ל: יבש בשר לענין כ' ארםובחי
 ובהנהת עבר. ר לענין ועי"ש עכ"ל, ססח ובכלי סחולפים סיסות ובג'בעלסא
 ע"ש. יסים בנ' ג"פ שרייה רבעינן ר"מ בשם כ' ה' סעיף תס"1 לסי'רע"א
 א"ח שיק סהר"ם סו"ר והנה יסים. נ' שריי' הנהיגו 1ה רסשוםואפשר
 עביר רהצוקקער סשוס בפסח לשתותו בצוקקער שהסתיקו ין אסר רס"1סי'

 הסנהנ סצר שאסור סאחר ס"ס עצסו סחסת אסור אינו שהצוקקער ואףלסעסא,
 לאסור לנו היה החמאה גם וא"כ ראיותיז. עי"ש עצסו 0חסת כאיסורהוי

 וסלח הסנהג סצר ג"כ שאסור ברוק שאינו סתם במלח אותה רסולחין0שום
 לבטל כרי יסים ג' החסאה שורין הכי רסשום ואפשר בטיל. ולא לטעסאעביר
 שאם כרי הינו שעה חצי שפיחתו ומה הסנהנ. וא"ש שבו. סלח טעםכל

 הרחק בשעת רק זה התרתי ואני בתוכו נכבש יהיה שלא חסץ בכליהטרו
 פסח. על בהכשר חסאה לעשות נהנו מקוסות בשאר שראיתיפפני
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פ"ו*
 להקל ויש ב'. אות ז' סי' חו"ם ערך חמר שרי בספר בזה שהביאמה עין הבאה לשנה מותר אי חמץ משהו תערובת מחמת שנאמרנלי
 ובפרט הסקילין, על למסוך יש אחרים בכלים נתערב ואם חרש. י"בלאחר
 תם"ז. סי' ע' ספק עור ויש ק~רן רקשנסצא

פ'ז*

 סותר שוסשסין שסן ואי קטנית, הוי ואי בל"א זעזאם הוא שוסשמיןאי
בפסח.

 : ה ב ו שתי
 אלשוסשום ערבי בלשון גם נקרא שזה זעזאם, הוא שוסשסין ספקבלתי

 ואונגארן אשכנז רבני אכן הארץ; תבואת בספרו שהארץ יוסף סו"הכס"ש
 בלשון בסשניות סתורנם וכן בל"א; סשהן הוא ששומשסק הבינו ורוסלטנרן

 תנ"נ בסי' ולסן שניאור סו"ה הרב ססנו שריבר שוסשסין כן על אשרזשטרגשז
 של טיבו היטב יורעין סזרח רבני אכן סטהן. קורין שאנו סה על כהנתוי

 שסן שאוכלין סקוסות יש יש, סקוסות סקוסות בסזרח והנהשוסשסין.
 הסון רוב י"ר אות תס"ז סי' ייסף ברכי בעל הרב של ערותו ולפישוסשסין
 רובן ירושלסי אחר סאיש הונר כאשר אכן בפסח. שוסשסין שסן אכליישראל
 ה': אות תנ"ג סי' יוסף בברכי וכ' לאכול. שלא סחסירין ירושלים יושבישל

 בו להרליק סתירין שוסשסין שסן לאכול שלא הסחסירין הצבי כארץנוהנין
 להרליק שלא מחסירין ריש ואף ה'( אות תם"ז סי' ברכה סחזיק במפר נם)וע'
 אות א' סי' וסצה חסץ סערכת חסר שרי בם' הסובא חים לב שו"ת עיןבו

 בכלל נסנה שוסשסין ס"נ רצ"ב סי' שבי"ר בפי' ראיתי אח"ז בשרביטיןגרלן אינו שוסשסין שסעתי אשר כפי והנה כקיטניות. הוא בשרביטין שגירולו ספנין רחררל א' ס"ק תנ"נ סי' כתב הט"ז רק קטניות, סלת נרר בפוסקיםסבואר אין הנה קטניות סיקרי אי ולענין להקל.- יש בוראי הרלקה לענין ט"ס ב',ן
 בו שסעורב ספני להרלקה אפילו שסנו את ראוסרין אחרונים )סרישקטניות1
 כבקטניות בשוסשסין להחסיר יש ולפ"ז קטניות. נזירת בכלל אינובשרביטיןן נרל שאינו רכל לוסר הט"ז רעת אין נם בבקטניות, חשש בו שיש ש"סרנן:

 תנ"נ בסי' רס"א לרעת קטניות שסן והנה לערשים. קצת שרוסהובפרט
 ארם נשסת וע' הרב של ש"ע רעת וכן בהרלקה, וסותר באכילהאסור
 סותר אי אסנם להתיר סנהנ רלית בסקום לנהונ יש וכן ל"ב שאלה פסחה'

 איסור סבטלין אין סטעם אמור או קונזטבוטטער לתוך שוסשסין שסן קצתלערב
 ס"ה, מ"ק תס"ז טי' וסג"א תרכ"ו סי' ט"ז )ע' אחרת שאלה 11לכתחלה
 רסב"ם וע' ח'. הלכה כלאים סה' פהא הרסב"ם לשון והוא בלע"ז(,פפאורו ], שם שכתוב וכמו סשהן הינו )פרנין והפרנין והשוסשסין וכו' קטנית נ': סעיףף. רצ"ז סי' י"ר וע' בזה, כעת להאריך פנאי לי ויאין פ"ר( טי' בי"ר צביתחלת

 פרנ. ערך וערוך שלו, בפיה"ס רשביעךתפ"בן
 בענין בןרושלים האשכנזים סנהנ איך להוריעהו הג' שבקש מה)העתק(: 'ן

 איסור המפררים אחינו נם בו גוהנין בזסננו כי סר ירע וכו' בפמח שוסשסיןשסן
 בראשונה בירושלים התקנות טפר עם ביחר )נרפם סנהנים בספר מבוארוכן
 אשר הת"ח רוב שומשסין ושסן וז"לי ג"ו רף תרם"ג( ,ובשניה תר"בשצת
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 אותו אוכלים ההמון ררוב כיון בו מרליקין אבל אותו אוכלים אינםבירושלים

 לבשל מנהננו כת' תמ"ז סי' פ"ח והרב שם, ברכה ושיורי תנ"נ סי' ברכ"יע'
 ערה בין הברל מבלי כהיום הסנהנ ב14מת וכן ע"כ, וכו' רוקא וית בשמןבפסח
 החכמים ברעת עלה שגים לפני זה כי ונהירנא ו"ל. הב"ח כרעתלערה
 הפ"ח לחששת חששו כי בהם הררו ולבסוף בפסח שומשמין שמןלהתיר
 א'. סעיף תנ"נ בסי'ו"ל

 מ"ב תשובת סטעם אי לאיסור סברות ב' יש בפסח י"ש בעניניוהנה
 הזכירו(. לא שהרב ופלא רנ"ה סי' ז"ל הריב"ש בשו"ת )ועין נ"חסי'
 יעקב בחק מובא ז"ל טיקטין סהר"ם כרעת טעם בנותן ביה ראית משוםואי
 ויצהר סתירוש חוץ פ'רות משאר היוצאין סשקין והנה ר'. ס"ק תם"בס"
 הבנתי לא לפ"1 ע"ב כ"ר רף פסחים ססכת ועין בעלמא ויעה אלאאינן
 מפירות היוצאין משקין בין לחלק ורוחק בפמח, שומשמין שמן אסרולמה
 שהכיס לא בי"ש הנאונים שכתבו והטעמיס מקטניות. היוצאין וביןחרנן
 הספר( בסוף )נרפס ט' ס" יהושע פני בשרת ויעין כמובן. שומשמיןכשמן
 תירוש אטו נוירא מטעם סררבנן משק.ן נקראו פירות שאר של משקין כישכ'
 להאריך. סקום כאן שאין אלא בוה עור לעין ויש קצת. ניחא ?ה לפיויצהר

 הרבר נכון שאמת ונורעתי וררשתי חקרתי הראשונות: על חוורוהנני
 אחינו נם נוהניס וכן בפסח שוסשמין שמן לאסור המנהנ תו"ב ירושליםשפה

 ואחריו נססכין עליו אשר הרמ"א חומרת את עליהם שקבלו וב"סהספררים
 של יאהרבוך )וע' . . . כן לעשות הראשוניס לטרו וסהם האשכנזים,נמשכין
 שוסשמין(. שמן אוכלים אין שבירושלים נ"כ שכתב לונטץהחכם

 נרינהוט. הלויאלעור

פ*ח*
 בפסח בירושליס אוכלים אין עררנוס שקורין הפרי שנם לי הונרוהנה

 תחת בשרביט נרל שכן קטנ(ת סין הוא וה פירא ובאמת קטניות. נוירתמפני
 נשתנה בקצת אמנם הילזענפרוכט, הבטטאניק בחכמת ג"כ ונקראהקרקע
 כרנן בנורן הפירות אוספין ראין רהינו מירנן ראינו חרא קטמותמשאר
 שקרים קליפי כסו סתקשין והשרביטין שלהן בעשיניסין אותן סניחיןאלא
 באש קלוים ישראל בארץ אוכלים והסירות שקרים סר4אה נ"כ להןויש

 כן ועל )האועלניססע( ללווים רומה רהפירא ועור ולמטעמים, סעורהלקינוח
 טוחטין רק כלל קמח ממנו עושין ואין כאנוו רכה והיא בל"א נו*ס נ"כנקרא
 נרעיני בהן שיתערב א"א וכן שסשרקע, 4מנו עושין שנשאר ומה השמןסמנו
 ושסן. לסחיטת נקלפין אשר ער בשרביטין נשארין הם בי אופן, בשוםרנן

 אינו ראוריתא מאיסורי אפילו פירות רמשקה לוסר סברא ג"כ יישומאחר
 עחשין אין שס כי גופא, בפירא אלא אינו רא"י ומנהנא מררבנן, אלאאסור
 אשר באלה, פירות על היה לא ב"ס קטניות גוירות ועיקר אלו, ספירותשסן
 רפאוען והרב רהאמבורנ הרב עמי יסכי4ו אם השמן להתיר נוטה אני כןעל
 שר"ה מו"ה וקן הורה כבר כי וה על להוסיף ומש כעת. להאריך פנאי ליואן
 הסנהנ שפשט שומשמין שבשמן ואף שומשמין, שסן להתיר בפפר"םוצ"ל
 ראין רירן בנירון ס"ם להתיר, לבי מלאני לא לאיסור אר18ת ובשארבא"י
 שהנאון שמעתי אח"כ כ"כ. להחסיר אין שומשמין שבשמן חאמשות הניכאן

 שומשמין. שסן התיר טחק באר 4ם'רקאינא
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פ*ט*
 נאסן רכ השנחת תחת אחר פטבריקאנט עשה תרע"ח( )שנת זובשנה

 סחורה אותה שלקחו סהחניות לקחג היראים וכל פסח, %לקאססעע-ערזטטץ
 כסה הקאפסעע אותו של פטקעט באי~ו סצאו ובפפח הפטבריקאנט,סאת
 הסוער רחול ב' א' ביום ונשאלתי הקאפסעע, אומו הרבנים ואסרו חטה,גרעיני
 נ"כ הקאספעע באותו היה אם ירוע ואינו הקטססעע, בהן שכשלו הכליםעל

 יצטרכו לפסח, הכלים יאסרו אם כי הרחק שעת ~זה ויש לא, או חטהגרעיני
 לזילותא לחוש יש נם הזאת. בעת ביוקר שהם חרשים כלים לקנות הקהלכל
 ענים. לכסה גרול הפסר עי"ז ונרסו הקאפפעע סתחלה רהתירו רינא,רבי
 יש תחלה טעסי. ואבאר הכלים להתיר היתר צררי אחר ח~רתיוע"כ
 הגרעינין רהוח~קו כיון י"ל לכאורה והנה וראי. או סשהו פפק הוי אילברר
 י"ב ס"ק תם"ז סי' הסנ"א כ' כבר אך כוראי, הוי גרעינין סנ' יותר נסצאורהא
 תולעים, נ' ע"י הוח~קו אסרינן רבו קא רסיני' תולעים נכי ררוקא רש"לבשם
 הסג"א על השונ רהח"י איברא הוחזקו. אסרינן לא גרעינין ג' ונסצאואבל
 רברי ישב חים הסקור אך חזקה. אסרינן נרעינין בנ' רגם ראיותוהביא
 ננר עליהם לפסוך חים והסקור הסג"א הם וכראים טעם. מטוכהסג"א
 ולא וראי רהוי סוסכם אינו הוח~קו ראסרינן הח"י לרעת אפי' ועורהח"י.
 רהוחוקו ראף אחת ריעה הביא קנ"ז מ"ק פ"ר סי' תשובה רבררכיספק

 לפטקעט ספטקעט ריעותא נחזיק אם ספק יש סזה חט ספק. רק הףכתולעים
 בשם ע"ב ס"ק פ"ר סי' בר*ת שהומא כסו עצמו בפני ענין הוא פטקעטרכל
 ספאבריק שקנו צישריע פעקליך לענין קם"א סי' תליתאי מוטו"רשו"ת
 שבשל רבסים כהשהו ספק אלא כאן שאין לוסר נוכל בפשיטות וע"כאחת.
 בם' הובא פלוגתא ג"כ יש סשהו ספק לענין והנה בם'. נתבטל בוראיבו

 רס"ח סי' שיק סהר"ם בשם ר' אות סוף א' סי' חו"ס סערכת חסרשרה
 סי' בי"ר ת' כשם הביא א' סעיף תס"ז לסי' הקטנים שבש"ע אברהםובאשל
 ררבנן בסירי ספיקא רהוי רשרי סורים כ"ע תערובת ספק רהוי היכאקמ"ג
 הקטספעע בתוך נתבקעה לא ואם החטה, נתבקעה אי ספק יש ועור עי"ש.וכף

 סים בתוך אחסו נותנין כי בבשול גם נתחמץ רלא לוסר יש הפטקעטשכתוך
 ועצהי"ט שלנו, הרחק כשעת הכלים התרתי טעסי הלין סכל חליטה, והוירותחין
 רסהשר נט"ל עור שיהא כרי האחרון בשול סשעת שעות כ"ר להסתיןיעצתי
 לענין פ"ז. סי' ע' הבאה לשנה כלים ולענין בריעבר. הסחברלרעת

 י נשאלתי. לא בפטח להשהותו שרי איהקאפ5עע
צק

 שמיני מ' בסחש"ק הטסח אחר נשאלתי צ' בם" הנ"ל קאפפעע~נין
 השנחת תחת שעוסרים סוחרים ב' אצל החקירה ואחרי הקטפפעע של רינוסה
 נרעין שום בו סצא ולא אחר פאקעט כרק מהן שאחר נורע ישראל ערתקהל
 אצל החקירה ואחרי נרעינין ח' בו וסצא אחר פטקעט נ"כ ברק מהןואחר

 ה~אך יורע אינו פקיחא בעינא השניח שהוא אטר ברעטסען בעירהסשניח
 שהוא .פראנק הפטבריקאנט ונם הקטפפעע, לתוך הנרעינין ישבאואפשר
 ה5טבריק אל רנן 0ין שוס להכנים שלא שלו . הפועלים את שהזהיר אסרנכרי

 זשמוסרין הקרינזטסט אצל חקרו ואח"כ פטח, של הקאפסעע בושעהשין
 פעם טעה אחר שפועל שאפשר הססונה ואמר הנ"ל, לפטבריקה0טטעריטל

 הקא55עע בה שעושין ל5טכריק השיך אחר מלק והטה בטילונות שתים אואחת
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 ועי"ו פסח, של הקאפפעע בה שעשו הפאבריק אותה צר אל השנה גלשל
 את שאלו ואח"כ להמשגיח. נורע אשר בלי הפטבריקאט לאותה הנרעיניןבאו

 זה ואטר השנה, כל של לקטפפעע נותנין רגן מיני פרטצענט כטה הנ"להטטונה
 אם שאלו ועור פרטצענט. 30 אפילו בו נותנין ופעטים עת, בכל שוהאינו
 יבש הרגן רק פעם בשום נעשה אינו זה ואמר בטים לפעסים נשרוהרנן

 אטר וה כל חרשים. ג' זה הרגן לשרות נאסר הטלוכה שטטעם עורוהוסיף
 אומן הוא וגם והיתר איסור לענין נ"ם בה שיש כלל יריעה בליהסטונה

 האוטן בנאסנות נפקפק אם אף והנה לשקר. נפשיה טרע רלא קפילאכטו
 נתבטלו אם ספק יש גם הגרעינין, נתלחלחו שמא חטץ ספק אלא אינוס"ם

 טהחמץ. פרס אכילת בכרי כזית ליכא בוראי להלן הנאטר כל וע"פבששים,
 מותר ראורייתא לאו כעיקר טעם ולמ"ר הפסח קורם נתערב בנ"רוהנה
 להתיר יש הנ"ל הספיקות כל לפ. והנה פרס. אכילת בכרי כזית בו איןאם

 שיכתבו הקריענוקטמםיזזט4ן לאנשי יעצתי ,ועצהי"ט הפסח לאחרהקאפפעע
 כי פערפינונג( זיינער )צו לחזרה הסחורה כל לו שמעמיריםלהפאבריקאנט

 השנה, כל של טקאפפעע יותר יקרים ברמים פסח של קטמפעע סמנו לקחוהם
 שהוא בטל המקח וע"כ לפסח, ראוי שאינו נרעינין עם קאפפעע להם נתןוהוא
 ( זקטםםיזזישן ריעג ק ה )אנשי הם רוצה נם בריקא הפץ אם אך טעות.טקח

 השנה. כל של קאפפעע בטחיר עתה לעת הקץפפעע אותו טמנו לקחתטוכנים
 רנן גרעיני בתוכו ימצאו שאם הקטפפעע אותו הקונים את יזהירו כןואעפ"י
 וה לענין היישראל באחריות בפסח שהם )יען אותם שרפו 1 הגרעיניןישליכו
 פלוגתא הוא זה ורבר מעותיו, הנכרי לו יחזיר לא סיתבר או מיגניבראילו
 אטנם כ"ה. אות ה' סי' חו"ם מערכת חמר שרה ע' אחרונים גרוליבין
 לאחר טותר אחריות הישראל בקיבל ראף ר' ס"ק ת"ם בסי' הח"ירעת
 ג'( אות ת"ם סי' חיים ארחות ס' ע' האחרונים, מרוב נרחה כברהפסח
 להורות רציתי ולא נתבטל. בוראי ניכר שאינו טחון רנן בו יש עור אוליואם

 לטצוא שקשה טפני אחר, קטפפעע ויקחו לחזרה הקץפפעע כל אתשישלחו
 החילוף, ע"י הפסר יהיה גם חלב. קצת בו נתערב שלא כשרששפפעע
 כשר. קטפפעע היהור-ם יטצאו לא הימיםובקרב

צ"א*
 ה י אש

 אחר ולכל טאכל בית לה יש אחר וישראל נכרים קצת שלחבורה
 הטקציען לטכור ירו לאל 1,ש )ץקציען( חלקים קצת לו יש החבורהטבני
 חרש טרי טעות סך בה הטחזיק יקבל ואקציע אקציע כל ובער שירצה טילכל

 וכטה כטה יש הטאכל בבית בוראי )כי בפסח וזמץ ולענין רינו טהבחרשו,
 שיטכור ונלע"ר וכ"י. ב"י כאיסור ח"1 הישראל יכשל שלא כריחסץ(

 השואל. עכ"ל וכו' וכו' נכרי ללוקח הפסח קורם שלו האקציעןהישראל

 : ה ב ו שת
 וזסה ההתורה לישראל היזק יהי' עי"1 אם האקציען לטכור א"צלענ"ר

 על הנה וב"י. ב"י ראיסור רררא שום ליכא ובנ"ר ישראל, של )מטונםעל
 על שהשיבו שלנו הטררש בית טתלמירי תשובות ה' לפני טונחים כוושאלה
 השיכה )ביערפטבריקאטי,4ן( השכר עשית האאאלה: 11"ל זצ"לההמסער הילרעס- עזריאל טוהר"ר הגאון טורינו ב:את הנרול בנסיון להם שניתןשאלה
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 ישראלים ביר )טקטיען( החבורה נירי ורוב )טקטיעננעזעללשאפט( אחתלחברה
 בפסח נם שכר ועושים נוצרים הם )רירעקטטרען( העשיה עיקר סנהליאך
 אם הרין ואיך הפסח עליו שעבר חסץ סטעם הריוח לישראלים לאסוראם
 והנה זצ"ל. סו"ר שאלת עכ"ל ישראלים, ביר הם הנירות סיעוט אוחצי
 וסו"ר להיתר ישרות בסברות טובא פלפול אחרי הסכיסו שלנו התלסיריםכל
 טהתשובות אחר בגליון ס"ש רק ואעתיק הורו. רשפיר התשובות בצר כתבזע"ל
 יחריפותו בבקיאותו הראה פעטוחאפזקי( רר. הרב )הוא הסשיב י1"ל:בסופו
 קנה לא רישראל הוכיח )רשם א' בפן ובפרט ואחרונים ראשוניםבשו"ת
 כר"ש רקי"ל בהיות להקל שיש באופן ויציב אסת ותשובתו וכלל( בללהחסץ
 שאין א( להקל: להוסיף יש ועור ומררבנן קנס סטעם רק הוא שעעה"פרחמץ
 ביר הרשות ולעסוק לעשות ירצה אם ואף עצסו השכר בעשית חלקלישראל

 ואף הנעשה בשכר חלק לישראל שאין ב( בע"כ. לסלקוהרירעקטשרען
 לסאן הרירעקטט~ן ביר הרשות בנירות חלקו בער שכר לו ליתן יבקשאם
 חלקו. כפי יקח הריוח סן רק ועסק רין שום השכר בגוף לו ואין לוליתן
 על החמץ אחריות ואין חסצו על סעות לעכו"ם שהלוה ישראל כרין לי' הוינ(

 אין ה( יפסירו. או ירויחו אם ספק לי' הוי ר( אצלו. הרהינו לא ונםישראל
 בנליון סו"ר עכ"ל ברירה. ריש קי"ל בררבנן 1( החסץ. לבסל ישראל בירכח

 ישראל על החמץ אחריות ראין נ' באות 1צ"ל מו"ר ס"ש על )והנה הנ"לתשובה
 - ריפירענרען הישראל יקבל לא החמץ יאבר אם עליו אחריותו רהא לנסנםיש
 סהר"ם סו"ר מ"ש ע' ברירה יש שכתב סה על גם ת"ס; סי' חים סקורועין
 סו"ה מרר עור כתב אחרת תשובה ובנליון קנ"1(. סי' לי"ר בשרתשיק

 ואף ברוב הישראל חלק בטל גוים הם נירות בעלי רוב ראם שצ"לעזרמאל
 התיר בהנאה ורק ששים צריך הפסח עליו שעבר רחמץ פסק תס"1 סי'רבסנ"א
 פוסקים כסה ס"ס המלח לים הנאה הולכת ע"י סס' בפחות נםהרס"א
 עליהם לססוך יש בררבנן פסירא ובסקום רובא רק ס' בעי רלא וה עלפליני
 נם בוראי ס"ס לסעשה ולא להלכה וה כל כתב זצ"ל רסו"ר ואףעכ"ל.
 תלסיריה לפני סכשול יתן שלא כ1ה צריק על רחזקה כן, פוסק היהבמעשה
 למעשה. כןשיפסקו
 בשאלה שפסק קכ"ר סי' ח"ב הלוי סהרי"א בשו"ת ראיתי ס1החוץ

 והספקחים והעוסקים בטרענקרעריטאנשטטלט' לחברה נסכרה אחת שעירכ11
 והרבה הטנשטאלט סן הטקציעז בעלי של העיר נוף אבל נכרים הםשם

 שם ונסצא האקציען בעלי בין יתחלקו ההכנסות וכל יהורים ת"י המהטקציעז
 בזה יש אם סאר שכר הרבה הפסח לאחר ער ונשתהה שכר שם שעושיםבית
 והעלה בו. סעורב ישראל וחלק הואיל הפסח עליו שעבר חמץ סשוםחשש
 זכות שום האקציען לבעלי שאין א( הוא: שכתב הטעסים ותוכןלהיתר
 ולא יראה בל על האקציען בעלי עברו לא וא"כ לבערו, או החסץלסכור
 באחריותם עכ"פ שהחסץ כיון לוסר ואין הפסח. ל~שהר לאסור חכסיםקנסום
 באחריותן, יהא שלא הטקציען למכור להם היה היזק להם יניע יאברשאם
 הבתים נם א"כ האקציען בעלי של אינו החסץ רנוף כיק בנ"ר להתיר ישמ"ם
 ליכנס רשות שום להם שאין וכנורע שלהם אינן שם סונח החסץאשר

 על אחריות כסקבל הו"ל באחריותן הוא שהחסץ אף א"כ שםולהשתמש
 סק"א. ת"מ סי' בסנ"א וע' העכו"ם, בבית עכו"ם שלחמצו
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 חיב היה מבערו היה ואם לבערו באזויב שהיה אחייות בקיבל ווקאב(

 באפשרות לו היה שלא כאן משא"כ ביערו שלא פפני לקונסו ראוי לשלםרק
 אופן. בשום הוזמץלבער

 פמחים רבש"ם רנהי אימורא עברו לא האקציען מכרו ,צלא בשבילג(
 רבנן אטרחוהו ב0מוניה גם אי איבעי' הוא נחש בפי ככר נבי ע"ב י'רף

 מהרש"ל תי' הא מ"ם רבנן אטרחוהו בממונא רגם 0צינו הא הקשוותוס'
 רוצה שאינו אלא בנופו הטצוה לקים ריכול היכא ררוקא טעם בטובשם

 לקים יכול שאינו נחש בפי בככר אבל בממוניה רבנן אטרחוהולהטריח
 איפשטא רלא איבעי' הוא נחש בפי רככר ואף פטהי, ממונו ע"י גםבנופו
 ספק הוי רבביטל לא או ביטל בין בוה לחלק והרא"ש הרי"ף הכריעומ"ם
 יש בוראי ררבנן רהוא הפסח עליו שעבר חמץ לענין וא"כ ולקולא,ררבן
להקלל
 ררוב רירוע משום ברוב ביטול מחמת בנ"ר להתיר מקום "צ עורר(
 הלוי. מהרישא עכ"ר נכרים. ת"י הםהאקציען
 החמץ, מן כלל בא הריוח אם ספק ריש להקל סברא עור יש בנ"רוהנה

 מעט יש ואם שמוכרין, והין הבשר מן בא מאכל בית ריוח שעיקר ירועכי
 הריוח מן חלקי אטול אני לומר הישראל ויכול ברוב, בטל הרי הוזמץ מןריוח

 למחליף שאסור רש"י לשיטת ואף (זמץ חליפי רק הא רהריוח ועורהמותר.
 גורו, לא ובספק בהבלעה ובתערובת כאן החליף לא הוא הא חרא טקםעצמו
 שאינו רבר מבטל ארם ראין ואף תלקו לבטל הישראל יכול כאן רנםווער

 הב"ח תשובות בשם סק"ר תם"א פי' בא"א הפם"נ הביא משםברשותו
 רבר אף ולהפקיר לבטל הישראל יכול חמצו על לנכרי שהלוהרב"צראל
 על השינ רי"א סי' רהקצה"ח איברא לעולם. בא שלא ורבר נרשותושאינו
 חים ארחות בספר מהרש"ם הנאון אך רצנועין, בסוגיא ס"ט רב"ק מנם'וה
 שאינו ברבר הפקר רמהני נ' סי' חא"ע ב"א שףת בשם הביא תם"ו סי'ריש

 ולעשירים לענים הפקר רבעינן ממעשר רליפטר שאני בצנועין ושםברשותו
 בכה"ג. מהנילא

 חמצו על לנכרי שהלוה רבישראל תם"א סימן תשובה בפתחי כתבהעור
 ומטילא וה חמץ על לו שיש השעבור ולהפקיר לבטל ריכול לזהאהצ
 המעות על שיעבור רק לישראל לו ריש בנ"ר ה"נ וא"כ העכףם. בירנשאר
 להיתירא, צררין הרבה עור ריש כיון מהני וראי ווה השיעבור יפקירהריוח
 מוכר בלא"ה אם רק ברבר, הפסר קצת לו יגיע אם ה"קציעהן למכורא"צ
 וכו'. טוב מהיות ברבר הפסר לו שאין באופן החמץ עם אלו שקציען וימכורחסץ

 נכרי הוא החמץ ולמכור לקנות מאכל בבית רהעומק כאן להומיף ישעיר
 )ע' לחומרא לנכרי שליחות יש המוברים לשיטות ואף לנכרי שליחותואין
 בעל בשם ס"ו ת"ן סי' לא"ח בהנהות רע"א בתב מ"ם ס"י( קס"ט ס"י"ר
 יש להפומקים אף י"ל לו וקנה חמץ לו לקנות בפסח לנכרי אמר יוסףפורח

 ומכש"כ עכ"ר הפסח אחר ומותר ררבנן רק הוי מ"ם לחומרא לנכריאוליחות
 ארעתא עושה והוא בפסח, החמץ ולמכור לקנות כלל לו אמר שלאכאן

 ומשיב שואל וע' שלו(. פועל מיקרי רהנכרי ראפשר לפקפק יש גם"םרנפשיה
 ברביח רק הוא לחומרא לנכרי שליחות ריש רהא רההניח ל' ס" ח*נמ*ג

 ע"א. רף בב"ם כש"םכטשש
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צ*ב*1

 ואו חצות אחר שעות ב' ער חמצו את למכור חשכח בררר בע*פ היהאחר
 וכמה וגרינקערן וסולת וכרומה נורעלן בגק וראי חמץ בחנותו והיהמכרו
 סרובה. הפמר והוא ואורו, קטניותמיני
 : ה ב ו שת

 לביתו במשיכה הנכרי קנה ראם העלה ס"ג סי' מהר"ת הגוב"יהנה
 ובא החרר עם החסץ לנכרי מכר אם וכן יראה בבל עובר הישראל איןשוב
 והרי לנכרי החמץ החרר וכה או בצרו או בתוכו שהחמץ חרר לאותוהנכרי
 החסץ שם לו ומכר הנכרי אצל הלך היהוף אם אך הפסח. לאחר מותרהוא
 לא והגכרי שבתוכו החמץ עם בשטר או בכסף החרר לו והקנה החררעם
 על ועבר כלל, בחמץ הנכרי וכה לא או בתוכו שהחמץ בית לאותו כללבא
 אות ח' סי' ומצה וזמץ מערכת חמר בשרה וע' עיש"ה, החמץ ואסורב"י
 בית ובשו"ת לביתו הנכרי שמשך אף שהחמירו נרולים כמה שהביאח'

 אחרונים נרולי שכל כיון אבל בוה שמסופק פנ"י משו"ת הביא ל"ר סי'אפרים
 עליהם לסמוך שיש וראי בחמץ הרין עפ"י הנברי וכה אם בזה להקלכתבו
 נוב"י שףת הביא ע"ב י"א רף בכורים ראשית ובם' ררבנן. בזשיסורבפרט
 הפרי רעת שכן וכתב ב"י על תו עבר לא הנכרי לרשות החמץ שבארכל
 במשיכה חצות אחר המוכר כן ואם סק"ו תמ"נ סי' אברהם באשלמגרים
 לו מורין אין לשאול בא ועתה ע"ו שאל שלא בריעבר לנכרי הנבההאו

 סי' וח"ם ת"מ סי' ר"ש המקו"ח ומ"מ הפסח, אחר לישראל וטותרלבערו
 אנב מטלטלי בקנין אלא הנכרי קנה לא ואם וה. בכל רפליני נראהקי"ר
 ומנו אחר מהני רלא שם הנוב"י כ' החצר בצר עומר היה ולאקרקע

 הפקר רנם העלה ס"נ ער"ה סי' החשן והקצות אנב, מהני לארבהפקר
 כנוב"י. פוסק סק"ב ר"ב ום.' סק"א שם המשפט והנתיבות באנב,נקנה
 ק"א.- ס" א' חלק נ' מהרורא ומשיב בשואלועין

 נמור חסץ ספק הוי רלתיתה החמיר קי"ר סי' הח"ם הסלתולענין
 סק"ח תנ"נ סי' מנ"א )וע' כהנאה אסור הפסח עליו שעבר רסלת ליופשיטא
 גגרויפען להקל רעתו ק"פ סי' מאהבה בתשובה אסנם סק"ב(. שםוא"ר
 מחמיר תמ"נ סי' והפמ"נ כ"ר(. אות ח' סי' חמר שרה )וע' עי"שובסלת
 רם"ו( סי' )וע"נ 'רל"ו סי' שיק סהר"ם מףר ובחשו' שלנו. בלתיתהנ"כ
 לותהין. מתן שהרבה וררש חקר שהוא לותתין אין שבראספפמיהלען ששמעכ'

 רובא בוה"ו קטח פוחני שמנהנ שחקר כ' כ"נ סי' יקרה אבןובשףת
 רוב אם המקום מנהנ אחר לחקור יש וא"כ כלל. ללתות ררך איןוקונ1פמיהלען( )ראמפפ- ומלאכותים הקיטור ברחים הנטחנים בחטים וביחור לותתין איןררובא
 שופכין שאין שמעתי נרינקערן ולענין הסלת.- נבי להקל יש לותתיןאין

 חימק. חשש בהם אק הוא כן ואם יבש, במקום הם תמיר אלא כלל, סיםעליהן
 לביתו הנכרי משך אם ונתיר כנוב"י נקל אם לנו רי וראי החמץולענין

 ימכור לא וגם החרר, אנב החסץ לו שמכרו בשעה החרר בצר שעמראו
 בטור )הובא העטור בעל בשיטת סניף לנו יש רבוה לנכרי אלא הפסחלאחר
 חם18.- כל ביטל ומסתמא הפסח, לאחר בהנאה מותר ביפל ראם תמ"ח(סי'
 לבער להחמיר יש החפר, בצר עמר לא והנכרי באנב אלא סכר לאואם

 קישר. ס" כח"ם לבער יש ריטלת גם לותתין הרבה ואם הוראי.הח0ץ
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צ"ג.

 בפסח? לעשות מה )קונזטצשהנע( תותבות שןע"ר

 : ה ב ר שמ
 בהם שאוכלים תותבת בשן שאלתו ע"ר כ"ר סי' באר מי שו"תו"ל
 השנים בהם סעסירים אשר )קויטשוק?( והקאלינשאק בשר וסאכלי חלבסאכלי
 פעם בשום שסעתי לא הנה עכ"ר. לאכול סותר אם חסים ע"יסתרכך
 ואינם ושינים יבשים עצמות המה עסם שיאכלו ואף האלו נמשניםשיאכלו
 מתרכך אינו והקאלינטשאק . . . האחרים סהשנים חילוק ואין כללכולעים

 ענוים יאכלו בזה להאריך ואין שאוכל כסה לא אבל בחסין אותו כשסניחיןרק
 חסר שרה ס' בשם סביא ח' סעיף תנ"א סי' חים ארחות ובספרעכ"ל.
 סעצם או סכסף עשוי תותבת שן ע"ר כ"ר אות ר' סי' וסצה חסץסערכת
 להצריכו חסץ ססאכלי בו שנבלע לחוש יש אם בו אוכל השנה יסותובכל
 בלא בשפשוף רסגי האוצר בית ס' בשם וכ' בפסח בו להשתסשהנעלה
 הגעלה להצריכם להחמיר רוצה אחר ורב הטבעי בשן שעושה כסוהגעלה
 שסגעילים כסף כלי סשאר יגרע ולמה פרובה הוצאה בזה שאין כיוןבע"פ
 נ"ל אסנם אתי אין זה וספר ע"כ. רבריו על השיב שם הסחברוהרב
 הסקילין. על לסמוך ויש להחסיר אין הגעלה ע"י נפסרים שהשניםכיון

צ"ד.
 מהר"ם סו"ר עסאילליערט שקורין בהתיך בפנים הסצופים ברזל כלילענין

 מאיסור אפילו פעסים ג' בהגעלה להתירן שלא סחסיר רל"ח סי' או"חשיק
 ובערוך פ'. ס.' י"ר כ"ס וע' ק"א סי' חי"ר וע' לפסח סחסץ וכ"שלהיתר
 סה וע' להיתר סאיסור נ"פ הגעלה ע"י סתיר כ"ו אות קכ"א סי' י"רהשלחן
 בערוך וע' חמר, השרה בשם ל"ו אות תנ"א סי' חים ארחות לס'שהביא
 שמסלאים הסקה ע"י לסצה מחמץ גם שסתיר ר אות תנ"א סי' א"חהשלחן
 הרבה בעציס התנור וססיקים התנור רופני אצל אותה ונותנים באפרהקררה
 בכבהאן כסו הוא והלבון שיצטננו ער בתנור יותר או סעל"ע עוסר"םוהקררות
 הרבה בכאן שהביא כ' ס"ק קכ"א סי' תשובה בררכי עין אסנםעי"ש.
 סונקאכהם רק"ק כסנהג לנהונ יש ולענ"ר וסקילין. סחסירין אחרוניםתשובות
 לעיל שנאסר באופן ללבן יש תורה באיסור הכלי נאסרה ראם שם,שהביא
 שיצטנן. ער ויניחנו התנור ויסיק פיה על הכלי שיכפה או השלחן ערוךמשוס
 הגעלה. ע"י להתיר יש סועטת בבליעה או בספק, או ררבנן באיסוראבל

צ"ה*

 חסץ? לכלי פסח של ראשון סכלי הפסח לאחר שוסן לערותסאי

 : ה נ ו שת
 ובפס"נ רבה כאלי' תס"ר סי' עין חמץ לכלי פסח סכלי לערותלענין

 בוראי הפסח רלאחר ונ"ל ס', ס"ק תנ"א סי' בא"ר ביה והאריך חסרושרי
 פסח הכלי ונם פגום כבר חסץ רהכלי כיק הנ"ב, סי' סוף הט"1 רבריצרקו
 הריח. של הסשהו נפגם שכגר הגא בפסח אלא בו משתסשאינו
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צ*ו*
 ה' סעיף תנ"ב סי' א"ח ע' ממים חוץ סשקין בשאר הגעלהלענין
 אחר בענין וא"א הרחק רבהטעת ונ"ל בריעבר, להתיר ר"ט שםואחרונים
 רסי.כריעבר

צ"4

 והרנול התיר סק"ב תנ"ג סי' הסנ"א הנה הבע"ל לפסח וית שסןבענין
 סרבבה רנול שרברי כ' י' סי' ח"א סאהבה ולתשובה עליו השינסרבבה
 יש הרחק שעת הוה בוסן ס"ס להחסיר ויש וכ' שססחם ואף עיון,צריכים
 להקל.סברא
 : ה נ ו שת

 ללקחו "ט אך וית שסן סתיר ב'( )סחלק ס"ה סי יעב"ץ בשאילתנם
 סחבית ללקחו סצריך שלפיכך ופשימא לי"ם סוכשר ומכלי סלאה סחביתתסיר
 סעם סעם ססנה שסוכרין החבית לתוך חסץ פירור נפל רילסא רחישסלאה
 בית שושת כשם סביא מ' אות ר' סי' וסצה חסץ סערכת חסר שרהובספר
 להתיר ססיק חסר שרה ובעל סתיר ג"כ שהוא שנראה קע"ו סי' חי"רשלסה
 בפסח לחהט אין נכרים של רלכלים רנ"ח סי' נ' בחלק הרשב"ץ ס"שעפ"י
 בעין חסץ ולתערובת ב"י אינן כליהם רסתם השנה בכל חוששין שאיןכסו
 והשסן שהחסאה הורו ז"ל הנאונים וכן מחוקינן לא ריעותא ראחווקי לחושאין

 ואף בפסח. סותרים הם כן השנה כל הנכרים טן ניקחים שהם כסווהרבש
 הסג"א כ' נם י' סעיף תס"ו בסי' כסבואר בפסח נטל"פ אוסריםשאנו
 כאן להתיר יש ס"ס ב"י אינן כלים סתם ל"א חסץ רלענין כ"נ ס"ק תס"וסי'
 היה מעסו נתינת הפנם רוה ועור וית שמן בכלי חסץ לתת ררך ראקחרא
 ליקח הט אפשר אם רק אסתירין, לססוך יש הרחק ובשעת הפסח,קורם
 סלאה.סחבית

צ*ח*
 אסור שאינו רברבר העלה רס"א סי' חא"ח שיק סהר"ם בשףתסו"ר

 התרתי ועפ"ו סכנה. בו שאין אף הגוף בכל לחולה סותר סנהנא טמעםאלא
 אורו רק אוכל שאינו ברארסקטמאררהלחולה

 שיעשה רק בפסח אורי לאכ~
 ש"ט ובפרם כך, יבשלנו רותחין סים לתוך האורו שיתן רהינו חלימהע"י
 בוה. אחריות יקבל וסי סכנה, לירי ח"ו יבוא החולה סוונות שינוי רע"ילחוש

 באש תסיר בוער והתנור סצות בו לאפות תנור לתקן רוצה קהוריאופה
 שיתן לחוש ו"ט סאר נרול והתנור הסצות, שם שעושק החרר כאותוועוסר
 והאטה חרר, באותו יעסרו בו שלשין הסים שגם לסנוע אין גס הרבה.חום
 הרין. הא איך החום, שיצא כרי החלונות לפתוחרוצה
 : ה ב ר שמ

 פפני התנור פי אצל ללוש יתקרב לא ו' סעיף תנ"ם סי' הרףשכתב
 בתנור בר"א ללהט סותר ומצריו סאחוריו אכל העיסה שסהמם התנורחום

 אבל לרפנותיו חט שולם חוסו ואין עבים סלבנים עשוי שהוא בושאופין
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 ממנו ברחוק ואף צררין מכל לו בסמוך ללחש אין שהומק החורף כיתתנור
 והחלונות הרלת שיפתח ער בית באותו ללוש אין ההסקה חום שם מרנ"מיןאם

 חק וע' ביום, בו החורף בית תנור להסיק שלא נכון לפיכך החום,שיצא
 בחרר מ"ם להשים ראוסר קנ"נ סי' סוף ח"ב אה"ע ח"ס וע' ט'. ס"קיעקב
 הפם"נ וכ' יותר מחמירין פוסקים ויש מהתנור כותל הוא שלו אחר שקירסנור
 המצות בו וצעהמין בחרר ולא אחר בחרר לאפות רטוב סק"א נ"ט סי'בם"1
 מתיר הח"י אך פתוח, בחלון ללהש הש"ע אוסר נ"ט בסי' והנהעי"ש.
 מן בנ"י והנה חלון. של הצרמן

 הצר.
 החלץ וכננר התנור חום הוא חלון של

 יש אם חרר באותו ללוש אסור מסנ"פ 4ש"כ השמש, חום הוא המעונןביום
 בוער, האש אם החלק פתיחת מהני ומה לחמס יכולה שהעיסה כוכ חוםבו

 אין לכתחלה ועכ"פ השמש, חום ונם אחר חום יבוא היוצא החוםותחת
 לחקן לכתחלה אך עיץ, צריך לפנינו כ1ה מעשה יבוא בריעבר ואם כן,לעשות

 בחרר חום אין התנור שבוער בשעה אף אם ורק רין, ולית רין ליתכן
 רוח אין ום"ם הח"י, עפ"י לההיר מקום "צ החרף בבית שהוחם בחררכמו

 והוי הבית כל יחמס שהתנור הוא כנראה רירן נירון כי מ1ה נוחהחכמימ
 החורף. ביתכתנור

ק,*
 משעת שמורה מצה לחלה לצרכ שאין שכ"ו סי' חתר יעקב בישועותכ'
 שיקחו מוב וע"כ לערבן שלא שמקפיר כיון שסורה שאינה מצה עםקצירה
 ו1ה מצות ו' רק קונה אינו שהיחיר אותן, ערמכרו קורם שמורות ממצותחלה
 עצמן. בפני הלה מהם ליקח כשיעוראינו

ק"א*
 נסהש שבעל היתר בית שו"ת בשם י"ח אות תם"1 סי' חים ארחותע'

 ספר בשם שם הביא וכן אותו. שמ1יפין מפני בפסח פפע0"ער שום "צתמשלא
 תקפ"1( בשנת עור היה )ו1ה עיסה בעשית פלפלין ב1מנינו רמ1*פין אורמאורי
 בעהמען: במריגת שאוכלין בשמים מיני אלו כתב כ' אות סוף שםובא"ח
 קכ"ט. סי' ח"א טהרא"ף שףת ע' צימט, בושם קנה יננבילפלפל

ק*ב*
 לא אבל ראשון בכלי מרותחין ברוחחק להת רוקא מחמט לשמורחליטה

 ולפ"1 ר'. אות תנ"ר לסי' חים וארחות קל"ח סי' ח"ס ע' רותחין, עליובשרו
 אינו שלמה חשק בשם א' אות ף סי' חףם מערכת חמר בשרה שהביאסח

 קמח ע"נ מונלשין הינו רחליטה איתא ע"ב ל"1 רבפסחים איבראסרויק.
 11"ל: איתא כ' מי' כ"ש פ' ברא"ש וכן נבר(, תתאה לענין התוס' מ"ש)ועיש

 קמח ע"נ ד0ונלשין חימוץ לירי בא אין שהלוט או3"פ 1"ל שרירא רבכ'
 קמח ע"נ מתלשין חימט לענין רנם מובר שרירא ררב הרי החולטות,היא

 מצה הרברות עשרח העיטור בעל כ' וכן תס"א ס" בטור והובאחולטת
 )רלא האי ור' שרירשש ר' במצם ה' חלק ה' נהוב ירוחם ר' כ' וכןהמרור
 קי"ל הא חרש"ש ע"1 תמה וכבר נאמר( חלה לענין ררוקא קל"ח סי'כח"ם
 חלט כי מצמת, שיהא רק צריך אין חליטה רלענין לענ"ר ונראה נבר.תתאה
 עילאה נם מ"ם נבר ואזתאה ואף לחלוטין. הוא לצמיתות תרנום מצמחהוהאהו
 ע"נ מונלשין נם רעתי שלעניות ואף תתאה. רכש"כ נ"ל %פ"1מצ0ה.
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 ח"י נ"כ כתב שכן ובפרם הח"ם, רעת טפני רעתי טבטל אני ט"ם חולם,קטח
 לתוך רותרין טטיל אם טחני רלא בפירוש כ' שלא אף תם"ה, טי'רהש

 ק"נ. ס" וע'שועורים
ק*ג*

 לבשלם שלא הפולים על איתא, ע"ב קי"א קריטונה רפוסבטמ'ק
 עור. מ"ש ועי"ש בקררה נתינתן טתחילת רותחץ בטים אם כיבפסח
 חרותחין בטים הטובין להכנים צריך רש"י בשם 178 צר חשלם לקס בשבליוכ'

 על בכלי כשהן חרותחין בטים הטובין מטרם שעה וכל האור על בכליכשהן
 יחטיץ. פן חטובץ על הטים יערח שלא ייהר אגל טותר הא יה ובעניןהאור

 רשררו והאירנא אסור, ראמין לתוך טורטן בין טורטן לתוך חטין בץירחשלטי
 וכיחפא עכ"ל. אסור ענין בכל בחלימה בקיאין אנו ראין טטתיבחארבנן
 חח"ם. כרעת ו1ה 262 צר ויסרי בטח1ור כתובב1ח

דד*
 וסצה המץ טערכת חטר שרח במפר ערוך הכל בפטח הצוקקער*נק

 פ"1 ס" א"ח כ"ם בשףת עכ"פ יעין זה טפר לו אץ ואם חס. אות נ'טי'
 ס"ו. טעיף תס"1 סי' השלחן ערוך ספרוע'

ק'ה*
 קנ"א טי' ח"ב יעב"ץ שאילת בשם ישח טעיף תנ"א טי' בש"תכתב

 וכ"כ בפסח, טטנו להשתטש להקל "ש מוכשר בלתי באבוב שנקלהקשפי
 הסחינה קורם יפה לברוק יש אך עי"ש. גפשיסות כשר טעיף קכ"ה כללהה"א
 חח. סשק תם"1 סי' א"א ע' שעורה או ח0ה בו חשאו*

ק"ו*
 הטאספים בטפרי לטעניתם האריכו כבר בפטח וטששק צינשיעטסק*נץ

 כ"א אות חס"1 לם" חים ארחות בספר ע' וטקי*ן טחסירין ריעאלהבקא
 הטקילין רבו וכנראח וחס. נ' את א' 5י' חףם מערכת חמר שריובמפר
 בעין ואינו חכלב טאכילת נפסל חנ*ר ברבוק להיות שיכול שהושסץטפני
 טמעחל שהוא ברעקיסרץ טרבקין אם ספק שהוא ועור טנשיעור, חחותוההא

 רטאבאק י' ס"ק תסשו סי' טנאא וט"ש םקשרטשפפעלש0שרקע. אושסשרקע
 על כינתו רס*ב( )טי' שיק טהר"ם טףר שש*מע טה לפי בשכר אותושורץ

 עי"ש. שם חים בארחות באויכות וטבחשרשנוספטשבשק

ק"ז*י

 טשק לפסח צוקקער ליקת שטותר אנשים קצת שאומרים בטה טמש השאס
 כהוסצוקקער(. הראשי חלק לע*סם טתירים )ויש חרשה טתיבה אודעהש

 : ה ב ו שת
 נית בשם טבש בטופו חם אות נ' מי' וטשה ושץ סערכה חמרבשרה

 כהשחם להריא להתיר נמנע הא אך השש, שום אע יבהוטצוקקערסאיר
 במנהנם אנחתי וףל בתב אשורן גו 3הם האחרים המותרים לרבריםרוזשהש
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 בקיאים היו לא שלפנינו הרורות כי בטעות מנהנ אלא אינו באמתאבל

 הוה בזסן עשיתם לנו הירוע כפי צוקקער השלחן: בערוך וכ"כ עכ"ל.בסעשהו
 פסח על ליחר ררך ס"ם וו"ל: אח"כ כתב ומ"מ חיסהן. חשש שום בואין

 עליהם ונותן בהפאבריק הסשגיח ת"ח השגחת ע"פ לפסח הנעשהצוקקער
 הרבה סביא שם חסר בשרה ומ"ס ט"ו. סעיף תס"ז בסי' עכ"להכשר

סחמירים.

 קשה זו רבשנה האסבורנ סק"ק נ"י נוספערץ אלחנן סו"ה הרב ליכתב
 ראשון בליל ערבית תפילת לאחר תצ"ג במי' וסג"א ט"ז שכתבו סהלקים
 תסיסות סקיסין אנו שאין רמאחר צה"כ, ער הקירוש לכה"פ או שבועותשל

 אין ה' מ"ק תפ"ט בסי' והט"ז פסחים סוף הר"ן כם"ש הספירהבתחלת
 ובראשונים.- בש"ס נזכר שלא הספירה בסוף תמיסות על נםלהקפיר

 תפ"ט סי' וקציעה סור בספרו רהוא יעב"ץ הגאון לרעת רכתן לווכתבתי
 רהוא יעקב בית בסירורו כתב בסוף ולענין בתחילה. תסיסות עלסקפיר
 צה"כ ער בסעורה שיסתין ריו לזה רחש סאן ואף סהאחרונים, קלושרקרוק
 ספירה סוף נילף לא אסאי וקשה הקודש. על סחול שיוסיף סוטבובתפלה
 קרושה קצת להם הש ספירה ימי רהנה וי"ל תסיסות. רבעי ספירהסתחילת

 רברי ג"כ שהביא ירוחם ר' וע' נאון האי ר' בשם רצ"ג בסי' ב"י שהביאכסו
 וכיון הסוער, כחול הם הספירה שיסי ל"ו כ"ג ויקרא על רסב"ן וע'הגאון,
 וקרושת הספירה קרושת קרושות ב' להם יש הימים הספירה בתחילתשכן
 היום, ססקצת הספירה קרושת סגרע בערב סיר סופר אינו ואם המוער,חול

 קרושה על סוסיף הרי צה"כ קורם י"ט מקבל אם הספירה בסוףמשא"כ
 יום של התסיסות סחסר אינו וראי בזה י"ט, קרושת הספירה ליוםרנותן

 אתסיטות קפרי רהאחרונים כיון וס"ס סנה. סאתים בכלל רישהספירה
 רהוא השסשות בין ער לכה"פ יסתין להסתין לו שקשה רסי אסרתירבמוף,
 שקיעת חחלת לאחר 131 צר ב' היצאה אברהם ברית בספרו הצכ"אלרעת
 ררבנן וספק ררבנן בזה"ז ספירה כי 9,20( בשעה שלפנינו )בשנההחסה
 שכתוב הנ"ל אלחנן סו"ה הרב לי והראה כלילה. ביה"ש יחשובלהקל
 קש"שי רבנן ראיתי לא באסת אכן תת"נ( )בסי' וז"ל אוסץ יוסףבמפר
 . . הכוכבים(. צאת ער )להמתין הכ. רעברי אשכנז בארץ אשר סעשהבעלי
 לשסים לבו שיכוין ובלבר הססעיט וא' המרבה וא' בעי לבא רחסנא נ"ללכן

 שכתבתי. כמו וזה עכ"ל. השסשות בין קירוש לעשותוסותר
קשט*

 לרעת וראי הנה א"י בן ספק רין ערין לו יש אם ס"כ ששאלוסה
 לו יש כבר שם השלחן ערור בעל ולרעת תצ"ו בסי' הס"א שהביאהררכ"ו

 על חולק להררב"ו וראיתי ר"ה תצ"ו בסי' הפר"ח אסנם חו"ל. בןרין
 נהג הנה שער וכיון א"י. בן רין עור לס"כ יש רססיק סה ולפיהררב*1
 קי"א( סי' )לקסן כן לנהוג נכון עתה נם ריארשויא הה"ג לו סירר אשרססרר
 יוצא לענ"ר הנה ביקנה"ז, א' יום של בסףש יעשה כיצר שססופקוסה
 א"י ולבני לקרש קרש בין הסבריל אסר שהוא אף יקנה"ז סאחר שומעאם
 סשה ר' הרב על סשינ קס"ח סי' ח"א יעב"ץ בשאילת רהנה לחול. קרש ביןצ"ל
 רבן ום"ל רפלארענציא סעשה שבת הלכות רהש הקסח לקט בספרו שהביאחניו
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 חולק והיעב"ץ הראשון, י"ט במוצאי הכום על להבריל צריך בחףל שמתנוררא"י
 שני יום כסוף ויבריל במלאכה, אסור ערין רהא להבריל רא"צ וכתבעליו
 בהסבריל יוצא ס"כ וא"כ הרס"ח. על להשינ שהאריך ,עי"ש חףלכבני
 הררב"ז, כרעת חו"ל כבן הוא שסא ספק ספיקא, ספיק סטעם לקרש קרשבין

 רנם היעב"ץ כרעת הלכה שסא אכתי הפר"ח, כרעת א"י כבן שהואואת"ל
 ראסור סשום רי"ט א' יום בסוף להבריל א"צ בחו"ל הסתנורר א"יבן

 ואפשר לקרש. קרש בין הסבריל צ"ל לריריה וא"כ ב', ביום אףבמלאכה
 ביום בסלאכה ראסור סורה רעכ"פ כיון מ"ס כיעב"ץ, ליה רלית סאןראפילו

 לקרש. קרש בין הסבריל לוסר ויכול קרושה, קצת בו נוהנ א"כב',
ס*י.

 רק"ק רב זילבערבערנ נפתלי ר' בן יעקב חים הנ' תשובתהעתק
 ביו"ט ינהנ האיך שאלתו ברבר נ"י אויערבאך סשה רר. להרבמארשוי
 כבני כעת הוא אם ררינא בספיקא הוא רינו כי כבורו ירע פסח(: )שלשני
 ולכאן. לכאן הספק ירי לצאת ורבר רבר בכל צריך לכן חו"ל בני אוא"י

 לסוער. ח~ון עור ואי"ה - הנהנה הסרר בזה יוואבאר
 פסח. של ב' )י1ס( ליל1(

 ויתפלל שלו' סכת הפורס וכו' עלינו ופרוס לוסר יכול ערבית בתפלתא(
 ויבא. 1.עלה חוננתנו אתה ויאסר חול שלשס"ע

 סצרים יציאת וספור כוסות וארבע וסרור סצה ויאכל הסרר יעשהב(
 הינו יוציאנו חבירו רק בעצסו יברך לא הברכות רק - חו"ל בני כסוהכל
 על )ר( סצה, אכילת על )נ( נאלנו, אשר ברכת )ב( ושהחמנו, קירוש)א(

 לוסר ויכול ישתבח ברכת הינו ההלל אחר של ברכה )ה( סרור,אכילת
 חבירו. יוציאפ וכו' אתה ברוך וסן עולם וער סעתה ער ישתבח נםבעצסו

 ותפלין:שחרית
 ויבא ויעלה חול של שס"ע המנו בחוהיס, כסו יתפלל שחרית תפלתנ(
 רזסרה שבפסוקי שבת של הסומורים ונם בחט, כסו נשסת יאסר ישתבחוקורם
 אם בוה תלוי תפלין וע"ר כסנהנ, כבור יהיקורם

 סנה~
 תקוה בפתח סקוסו

 תפלין להניח סקוסו סנהנ ואם היום, נם יניח לא בחוה"ס, תפלין להניחשלא
 בתפלין וואם"ע( )בק"ש שחרית ויהפלל ברכה בלא בביתו תפלין יניחבחוה"ס
ביחירות.

 וסוטף: והקריאההלל
 היום יקראוהו שלא ננון התורה בקריאת ההלל. את לנסור צריךר(
 לשנות שלא כרי א' ביום כסו הראשון ובחרש יתחיל בסוסף וספטיר.לחסישי
 צורך. שאיןבסקום

 והברלהו וסעריבםנחה
 ויבא. יעלה ויאמר חול של ש"ע וסתפלל לציון ובא אשרי יאסר בסנחהה(
 - סאחר ישסע הברלה ויבא, ויעלה חוננתנו אתה יאסר חוה"ס שלכסעריב

 בוה. נ"ס אין בשבת פסח של נ' חל זו שבשנה ספניאך
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חוה'ם!

 בחו"ה תפלין להניח שלא תקוה בפתח בסקוסו הסנהנ אם בחוה"ם1(
 הלל. ער ביחירות תפלין בלא בביתו שחרית יתפלל להניח הסנהנובברעסלויא

 פמת של אחרון2(
ערבית:

 חול של שס"ע תתפלל שלף סכת הפורס לוסר יכל ערבית בתפלתא(
 הוה תיבת לוסר שלא סאר יוהר רק ויבא יעלה ויאסר חוננתנו אתהויאסר
 סלת ואסר שכח ואם וכו', וכרנו הסצות, חנ ביום רק הוה הסצות חגביום
 סרצה רתחיל יחוור וכו' הסח~יר סברכת השם שאסר קורם נוכו אם אוהוה
 יחוור. לא השם שאסר אחר ער נוכר לא אם אךכו'

 סאחר. ישסע קירהשב(
 הוה אסר ואם כנ"ל, הוה יאסר ולא ויבא יעלה יאסר הסוון בגרכתנ(
 ויבא ויעלה כו' נא לרחם יחוור ירושלים סבונה השם שאמר קורםונוכר
 יחוור. לא השם שאסר אחר נוכר ואם הוה. סלתבלא

 ותפלין.שחרית
 לסנצח ויאסר ביחירות בביתו ויתפלל ברכה בלא תפלין יניח בשחריתר(
 כנ"ל. הוה יאסר ולא רבא יעלה ויאסר חול של שס"ע ויתפללונשסת

 וסוסף: קה"תהלל
 הברכות לשסוע ויוכל ברכה בלא הלל ויאסר לביהכ"נ ילך כך אחרה(
 רק יתפלל, לא סוסף היום. לתורה לעלות יקראוהו שלא נכון בקה"תסאחר,
 הרוכן בשעת להוציאו. שיכוין להש"ץ ויאסר הש"ץ, בתפלת לצאתיכוין
 הפסוקים לוסר שלא וסכש"כ פסוק, כל בסוף הנרפסים התפלות יאסרלא

 תיבה. כל אצלהנרפסים
 :סנחה

 ויאסר חול של ש"ע ויתפלל לציון ובא אשרי יאמר סנחה בתפלתו(
 כנ*ל. הוה יאסר ולא יבאיעלה

 והברלה:סעריב
 סאחר. ישסע והברלה חוננתנו אתה יאמר חול של בסעריבו(

ט"א*

 אחר שבת ערב ללסור איסור יש אי בשבת להיות שחל באבכהשעה
חצוונ

 תקנ"נ בסי' רס*ל לסאן סיבעי' לא איסור נאן שאין פשיטאלענ"ר
 תשעה ערב רין וה רשבת סשום חצות אחר אלא איסור אין עצסורבשבת
 כיום אלא ב!שב תשעה כערב רינו אין שלפניו יום בוראי א"כ לו ישבאב
 היום כל וה רכשבת רס"ל לסאן אפילו אלא ללסור, וסותר עת"בשלפני
 רערב לומר סקום והיח באב תשעה רין לו יש ליסור לענק וא"כ ללסוראסור
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 ללמור שאמור עצמו רכל כית מ"מ לו, "ש באב תשעה ערב ריןשבת
 שבת, בערב כלל להחסיר אין בעלמא מנהנא רק ההו חצות אחרבעת"ב
 לומרין ראין רטעמא קנ"1 מי' ח"ם ועין מילי. לכל ת"ב רין לו אין רשבתכיון

 ערין ביום שלמר ממה והרהורו שמחשבחו משום הוא חצות אחרעת*ב
 בע"ש כלל להחטיר אין וה טעם לפי נם ק"א(. ס"ם כ"ס )וע"נ בלילהעמו
 שחל בת"ב מתיר ררמ"א ראיה עמהביא מרבבה ברגול וראיתי ת"ב.שלפני
 שבח בליל לומר שלא לכתוב לו היה ראל"כ חצות קורם ללמור בשבתלהיות
 רבע"ש לרחות  ויש תקנ"ג סי' תשובה בשערי עליו וכתב מרליקיןבמה
 רין רלית מוה מוכח עכ"פ עכ"ל. יום מבעור להתפלל מקומות בהרבהנוהנין
 חצות. אחר בע"ש ללמור שאוסר ריןולית

ק*'ב*
 אברק"ק מהרש"ם הנאון  בשם תקנ"ט למי' חים ארחות בספרראיתי

 בת"ב טאבאק לעשן לאמור שיש נועם ררכי תשובת בשם שהביאברעואן
 המרש"ם כתב וע"ו תעניתם, ביום העישון אוסרים שהעכו"ם הושם חלולמפני
 כמ"ש תלכו לא בחקותיהם איסור יש יוה נוהנין העכו"ם אם אררבהולע"ר
 סי' המנ"א לרברי יענה מה תמה ואני עכ"ל. בהנ"ה ס"ב תקפ"אבסי'
 שהעכו"ם מפני השם חלול משום בשבת ביהכ"נ לבנות שאוסר סק"חרמ"ר
 מי והשתא עי"ש חנם ביום פרהסיא מלאכת לעשות ארם לשום מניחיןאין

 לחלק צריך וע"כ תלכו. לא בחוקותיהם סשום איסור בזה יש ראררבהיאמר
 בערב להתענות חרש חוק נוהגין אנו רשם תקפ"א רסי' להאי רירן נירתבין
 אבל תלכו, לא בחוקותיהם משום בוה יש בוראי העכו"ם חוק הוא ווהיףט

 בתורתו,  שצונו השם מצות הוא אם כי שחרשנו חרש חוק אינו בשבתהשביתה
 להחמיר אנו שצריכין שפיר המנ"א כתב ובוה רנין אנו השביתה אופן עלורק

 אנו ואי חנם ביום בשביתה העכו"ם שמחמירין כמו לכה"פ השביתהבאופן
 נועם ררכי בעל כתב שפיר ולפ"ו השם. חילול איכא סהם יותרמקילין
 ורק חףל, שצינו מצוה היא רוה עכושם חוקת אינו רהתענית בת"ב כאןנם
 מלעשן נ"כ נמנעים תעניתם ביום שהעכו"ם וכיון רנין, אנו התענית אופןעל
 השם. חלול איכא ואל"ה בעשון, נ"כ להחמיר צריכיןאנו

קי*ג*
 ל"ף. מעבר רינים ב' ועור טוב, א"ך וסי' רינים, ר "א

 יחר הסכימו ישראל ערת ריני של רינים בפסקי חלוק יהי' לאלמען
 רינים: פסקי הנילפסוק

 שהוא ממי חט שני בארר יעשה עבור בחרש בארר יאהרצ"םא'(
 ובשני. בראשון פעמים ב' להתענות ורתה הכיבר

 ראשון, באדר העבור בשנת יהי' קרישא חברה של התקון ארר 1'ב'(
 שהקבורה ואף ראשונה בשנה אף המיתה ביום תמיר יווי' יאהרציטנ'(
 המיתה. אחר ימים נ'היתה

 בשבת חל שראשון אף שני יום של מערבית לומר המנהנ נתימרר'(
 פוונא. מנהנ וע"פ יעקב הבכורי עפוי סכות של גשניואף

 מינוטען וחצי שבע ישהוא להקל נהנו פרס אכילת שיעור לעניןה'(
 ושהי' זצ"ל רוב טחק מהרה"נ שהשמעתי קבלה עפ*י שעה ושסיניחרהינו
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 סי' חא"ח מהרם*ש ע' מינומען ה' ימתין בקל יובל חשם גייצבורנאנ*ר
רט*נ.

 בנירולי קארנויא מהרקס הנאק פמק עפ"י לנהונ "ש אנינות לעניןו'(
 תפלין הנחת לענין אמנם הקבורה. ביום הא אנינות רשקר כשם מי'מהרה
 נם ועק י"ר מי' אסאר מהרקי בתשו' במ"ש להניח אסור המיתה ביוםגם
 ק"ב. מי' ואה"ע ש"ם מי' י"ר שרק מהרקם שו*ת וע' קצ*ם.מי'

 סהנאון מו"ר )קבלת הארסה "רי בורא מברכין שיארצבעער עלז'(
 האמבורנ(. יאלף מו"ה ומהנאק קארנויא מענרילסףה

 שבירך הנוכ"י בשם האמבורנ ר"וו אמר אתרונים איננעמאכםע עלח'(
 פה"ע. על גם ויוצא כריעבר רהוי מפק מפניבפה"א
 אמר הנופלת בתקופה מכנה שיש העולם שאומרים טה בעניןט'(
 )ממו*ח(. 1ה לרבר לחחש שאקמהרם4ק
 האמבורג( בק"ק אב"ר )שהי' שםערן אנשיל ר' חבירו בופם מףח כ'י'(

 ואין בחוה"מ המנעלים על ייקמע שקורין שיחור להעביר התיר ה"ב יאלףשר'
 ישראל. ע"י אפי' לעשות ומותר אחר רבר משום ולא צובע נזשוםבו

 ממהלר"ר )תשובה אחיות שתי ישאו אחים שני אם לחחש אעתא(
 ע"נ(. רף קונמרם )עין תוב"ב( ירושלים בק"ק סאלאנםשסואל

 קונמרם ע' )רמ"ק רהיניש קריצער 6 נולרען 8 הק *ריון שיעוריקב(
 שהם ח"ם בשם לי אמר שיק מהרקם סו"ר נם מארק( 13,90 )והא פ"נ(רף
 טטלר גולרען 7 שהם נינעלר ציאנצינער 21 והם )אלסנעלר( צישנצינער20
 מארק 15 שהם טהאלער 5 ליתן ומנהננו מארק, 14 קרשנען, 16% י-ט4

 םו"ב(. וםימן קרשנען 17 ליתן לנהונ םףב)בשםםריך
 הקריאה אחר ולא הפםרה אחר קריש חשו אומרימ בשחרית בת"בי"נ(

 רע*א. הנהתעפ*י
 לקמן. שאכתוב כמו הנהנתי וררבנן ראוריתא שיעוריתר(
 נשמה, יציאת בשעת אמת רין וי"ם בשבת נם יברכו הח"ק כניט"ו(

 לקמן.ע"
 עזריאל סו"ר בופם פילכענפעלר ואב פושה פשזען רק*ק הרב העירט"ז(

 6(. נר. 1902 פרעממע )יר. פשזשן שנקרא העוף לאכול ,שסותרהילרעמהימער,
 הכפורים ביום מארנענעם לובשין אין החתתה אחר רששונה בשנהי"1
 כשח(. מי' אףח שיק)מהר*ם

 ססהו' )קבלה עצמו בפני שהחינו אומרים ייכזעל שקורין פירות עלהח(
 האסבורנ(.יאלף

 לוטר שלא וב"ר הוא בפאריש שהתקינו קארנויא מהרקם אמר1"ם(
 מפי כהנים ברכת לשמוע יותר םוב כי הכהנים רוכן בשעת ופסוקיםרבש"ע
 םוב )ואולי הכהנים פסקו כבר שם כי לאסרו יש האחרון רבון אבלכהנים
 ע"1. ננטי הנזכר רבש"ע בטקומו לומריותר

 לה"ק עליו נכתב אם ונם ב"ה תינת בו שכתוב אנרת לשרוף מותרכ'(
 האמבורנ(. יאלף מו"ה בשם )מו"ת כתם רין לו אין שלנושכתב

 )שו"ת שבח בליל אף הלבנה סקרשין הזסן שיעבור מתירא אםכ"א(
 קנ"א(. מי' ח"נ ס"א וטשיבשואל



121 קי"ד קי"גןסימן

 נישואין לעשות רנא מקרמת בבערלין המנהנ בעומר נישואין לעניןכ"ב(
 שבועות. ער סיון ומר"ח בעומר ול"נ בכלל, וער איר ר"חער

 אה"ע אסאר סהר"י בשו"ת סתיר בע"ש בעוסר ל"ג חל אםכ"ג(
 סעריב. אחר בלילה ה' כיום הנישואין לעשות ול"ט ל"חסי'

סי"ך*י

 שלו. יא"צ יהי' סתי שני ארר רר"ח א' ביום העבור בשנת אביו שסתסי

 : ה ב ו שת
 ספורש יה רק כ' ~"ק תקס"ח סי' במג"א השקל הסחצית נירסתלפי

 לכאורה אסנם ארר. רר"ח א' ביום שאחריה הפשוטה בשנה הוא שהיא"צשם
 ובשנה כסלו רר"ח א' ביום סת אחר ראם !ה לפני שאמר סה בזהסותר

 יום הוא כסלו רר"ח א' ריום סשום חשון בכ"ט רהיא"צ חסר חשוןעאאחריה
 ורעתו הסנ"א רברי ררחה ט' ס.' סררכי סאסר תשו' )וע, חשון שלאחרון
 ניסא הכא וא"כ עי"ש( המ"א על חולק הפמ"א וכן בר"ח לעולםריתענה
 הוא היא"צ ראשון ארר של אחרון יום הוא שני ארר ר"ח של א' ריוםכיון
 ע"פ סקרשים הינו אם בעצסך הגע ארר, בכ"ט רהינו ארר של אחרוןביום
 סת רהא ארר, ל' ביום להיות צריך היא"צ הלא סלא, ארר ועשינוראיה
 ארר, בכ"ט יתענה ארר ל' רליכא השתא וא"כ ראשון, ארר ל' ביוםנ"כ

 לכאורה שני ארר תחת עוסר ראשון ארר רלעולם סשום הסג"א שכתבוהטעם
 להתענות אפשר אי אם בוראי רהנה ונ"ל בסופו(, אהם בחכסת )וע' סובןאינו
 רוסה שהוא יום לבחור צריך הסיתה ליום צררין בכל ססש רוסה שהואביום
 הבאה ולשנה כסלו רר"ח א' ביום סת אם וטעתה יסים, סשאר יותרלו

 כל כי חשון, בכ"ס או כסלו בר"ח הוא היא"צ אי לספק יש הנה חסר,חשון
 חשון רכ"ט ססנו: סוברל הוא אחר וסצר אחר סצר הסיתה ליום רוסהאחר
 שיום מפני ססנו וסוברל חשון של האחרון יום שהוא לענין הסיתה ליוםרומה
 הוא וה כסלו ר"ח ליא"צ יבחר ואם חשון, כ"ט הוא ווה חשון ל' היההסיתה
 סוברל אך כסלו, ר"ח נ"כ נקרא הסיתה שיום מצר הסיתה ליום רוסהנ"כ
 היה ואשתקר כסלו א' יום והוא לכסלו ומיך כסלו ר"ח שהיום ספניססנו
 כסלו רר"ח שסא ותר ליול רלא הסג"א פסק כן ועל לחשון, ושיך חשוןל'

 כ"ס שזה ואף שלו, אחרון ביום בחשון היה הסיתה ריום האסת בתראלא
 חרשים שני שהם לכסלו חשון שבין סההפרש יותר מועט ההפרש וה ל'ווה

 ריתענה לסיסר ~כא שני ארר רר"ח א' ביום אחר סת אם אסנםסוברלים.
 אחרון ביום ג"כ היה הסיתה ויום ארר של אחרון רהוא סשום אררבכ"ט
 והסהשש פשוטה, בשנה הארר )רהינו ראשון ארר לע~ם רהא ראשון אררשל

 לניסן מסוכין רשניהם סשום שני ארר תחת עוסר ראשון( סלת בצרקסוחק
 שני, ארר לכ"ט אלא ראשון ארר של אחרון ל.ום רוסה אינו ארר כ"טואקכ
 נ"כ רהיה הסיתה ריום רוסיא ויהיה ארר רר*ח א' ביום היא"צ יעשה כןועל
 קשמא ואי שני. ארר החת עוסר פשוטה ישנה ארר רהאי שני ארר ררקח א'יום
 יום הא בשבט, היא"צ יעשה והאז רשבט ל' יום הוא ארר רר"ח א' יוםהא

 פמק חסירים במפר רהא הרא י"ל ע"ו שבו בל' ראשון בארר היההסה(ה
 וה, על חולקין שם שהפומקים אף בשבט, היא*צ ראשון בארר סת ראםבאסת
 ר"ח רשם ארר רר*ח א' גיום אסנם סחולקין, ש0ות וארר רשבט סשוםה*נו
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 יום לכחור אפשר ראי כיון ועור חסירים, הספר רכרי לקים יש ע*1אוו

 ואינו ארר לכ"ט יותר רומה ארר רכ"ט סשום ראשון, ארר ל' ליוםשרוסה
 שרוסה היום הוא ארר רר"ח א' וא"כ פנים, כשום ראשון ארר לל'רומה
 ארר. רר"ח א' כיום והיא"צ יסים סשאר הסיתה *וםיותר

קט"ר*
 תקס"ח סי' סנ"א ע' סצוה סעורת סיקרי הסעורה אי הכית חנוךלענין

 שם. אפרים ויר ה'ס"ק
קט"ז*

 העכור. כשנת ארר ז' ותענית תיקון כענין לנהוג ישהאיך
 : ה ב ו שת

 יעכ"ץ כשאילת אסנם כשנ'. ריתענה כפשיטות כ' בסירורוהיעכ"ץ
 המגן שרעת לו שנראה סתחילה שכתכ ואחר בזה האריך קי"ז סי'ח"ר

 להתענוה רהסנהג שכתכו ות"ה הסהרי"ל נגר נוטה רעתו תק"פ בסי'אכרהם
 אמה"ג של רעתו הוא וכן כשני לקוכעו נוטה אברהם הסגן ורעתכראשון,

 בסוטה ראמוראי כפלוגתא שתליא פנים הראה שם עצסו היעב"ץ אךז"ל
 אחא ולר' בניסן ככ"א ליאור סרע"ה הושלך פפא כר חנינא רלר' ע"כי"כ
 סשה שנולר השנה כניסן 1' רלס"ר הגם' וססקנת בניסן כו' חנינאכר

 סעוברת, כשנה ראשון ארר גז' סשה נולר בניסן כ"א ולס"ר היתהפשוטה
 ופלינ בראשון ונפטר היתה סעוכרת כן כסו מיתתו שנת ס"ר רהךואליכא

 פרשה ר' מסכתא כשלח בסכ'לתא שנינו וכן ע"א ל"ח רקירושין סיגיאעל
 שסת סכר המורעי ור"א פשוטה בשנה ארר כז' מת שסשה סבר רת"קה'
 כז' שמת שלישית רעת עור ראיכא )עי"ש מעוכרת כשנה ראשון אררבו'

 בשני סת לא וראי למר בין לסר כין סיהת יעכ"ץ: השאילת וסיםבשבט(
 רהיכי ססתכרא סשו"ה בראשון להתענות רעלטא וסוגין ת"ה לרעתוסיעתא
 יש מנהגא נתפשט לא עור או יריע רלא רהיכ' נראה ולי רסי, שפיררנהוג
 סת רסרע"ה הסוברים רלרעת רכיץ בראשון ארר ז' לקבוע בפשיטותלנהונ
 רסת הסוברש ולרעת בראשק לקכוע ריש וראי ראשון בארר מעוברתבשנה
 רהא בשני או כראשון קובעין אי נפקא לא ספיקא סירי מ"מ פשוטהכשנה
 פשוטה בשנה כמת אף בראשון להתענות עלסא נהוג מאהרציט תעניתלענין
 מתענה ואי וראי, מירי סוציא ספק אץ וא"כ ת"ב, סי' וביו"ר תקס"ח סי'עין
 וראי בשני סתענה אי אך הרעות, רכל אליבא שיוצא קרוכ ראשון אררבז'
 ההספר וגס בראשון ארר ז' ריקכעו נ"ל וע"כ ריעה, רחר אליכא יתאאינו

 חא"ח כח"ס ראיתי שוב גנ"ל. בראשון יעשו ארר בז' הצריק"ם עלשעושץ
 אסכיס יאהרצתט לענין אך כתבתי. והנלע"ר גשני ריעשו שפסק קס"גסי'

 בשני. שלו יאהרצמט עיקר יעשה אררום ב' להתענות רוצה  שאינו רסילח"ם

סי"ז**

 שאינו מקרה ואירע רסליחות א' ביוס להתענות ש:ים כמה , 1 שנהנסי
 לא בבוקר רסליחות א' שביום סתירא אך נררו, לו להתיר וצ,.יך להתע:והיכול
 רסליחות. א' יוס קורס הנרר להתיר שרי אי תלחא, לוי,רכנו
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 : ה ב ו שט
 ואינו חולה הוא אםהנה

 יכ~
 ס"ק תקפ"א סי' המנ"א לרעת להתענות

 ובכה"נ רמנהגא ארעתא אלא נרר לא רהוא השקל המחצית שם וכמ"שי"ב
 בריא אינו ראם וכתב עליו חולק סק"ב רי"ר בסי' שהש"ך ואף נהונ,לא
 שם כתב כבר מ"מ התרה, צריך ולכך יתענה רלא ארעתי' אסיקלא

 להתענות רתה ואינו בו שחוור מי ררק והעיקר רחוקים ררבריומרבבה הרנ~
 נכונים להתענות שלא רוצה הואת יפעם רק אם אבל התרה, צריך אולעולם
 חולי, מקצת רק שם יש אפילו שם כתב והמג"א התרה, רא"צ המנ"ארברי
 להתענות העם כל נוהנין שאו ר"ה בערב רק וה כתב לא שהמג"אואף

 רמשמע הצבור שנהגו ממה יותר שמתענה כמי הף רסליחות א' רביוםואפשר
 הצבוד רוב נהגו נ"כ רסליחות א' יום מ"מ התרה, רצריך המנ"א מרברישם

 אך רמנהנא. ארעתא אלא נרר רלאו נ"כ וי"ל ארם( חי )עיןלהתענות
 אותן כגק התענית עליו איקשה שחושב אלא במקצת חולה אינו באמתאם

 להחמיר יש וראי גופם, בחיווק ועוסקין מרחצאות במקום הואת בעתשררין
 התרה.רצריך

 שפסק כמו שיחול ער הנרר מתירין ראין רינא נרר התרת לעניןוהנה
 בומן הנרר תלה אפילו בפירוש פסקינן ושם י"1 סעיף רכ"ח סי' יו*רבש"ע

 הכריעו ראשונים כמה אמנם הומן. שיבוא ער מתירין אין מ"מ אתארממילא
 הנרר שיחול ער מתירין אין לעולם הנרר יחול שלא שאפשר בהנאיררוקא
 חכם ערין חל שלא אע"פ לחול איסורו שסוף כיון בימים נררו תילהאבל
 הרנכ"י בשם שם הש"מ הביא וכן ע"ב צ' רף בנררים הר"ן רעת ווהמתיר,
 הר"ן. לרעת שהסכים שם מהנ"י משמע וכן לרמב"ן, בפ.' הריטב"א פסקוכן

 רירן בנירון אמנם להקל, רשות לנו אין להחמיר פסק  רבש"ע כיוןאמנם
 רנימא רסליחות א' יום כל להתענות נרר לא באמת רהא להקל סבראיש
 אלא כ"ם(, ס"ק בש"ך רל"ם סי' )ע' עצמו בפני נרר הוי רסליחות יוםרכל
 יום כולהו הוי מ"ם וה, ביום להתענות נרר כמו הוי סצוה ברבר כן רנהנכיון
 רכבר וכיון צ"ה( סי' או"ה שער ארם בינת )ע' אחר נרר רק רסליחותא'
 עבר ראילו תרע מיקרי, הנרר חל כבר א"כ אשתקר רסליחות א' יוםהיה
 ע"י ובוראי יחל בל על עבר רהא מיקרי חנרר חל וראי אשתקר התענהולא
 איכא כ' סעיף רל"ח רבכי' ואף עבר, ולא מעיקרא הנרר עוקרהיתר

 לא, או עליו נשאל אי ביה אתרו ולא במ1יר כולה באכלה ררבותאפלונתא
 כולה אכלה הוי רלא רירן בנירון מ"מ רע"א, ובחירושי מרבבה ברנולעי"ש
 מורים רכ"ע נ*ל ההיתר עליו איחול רלהבא רסליחות א' יום עור איכארהא
 אם כן ה~ם יחל, בל על עבר שכבר כיון כבר הנרר חל ומיקרי להתירארוכל
 להתיר מתירין רבואתא רכמה כיון וא"כ נרע, לא בוראי הנרר על עברלא

 סברא ריש בפרם רירן, בנירון עליהם לסמוך הש בופן הרבר תלה אםעכשיו
 רחק יש באם נ"ל ע"כ אישתקר, חל שכבר כיון הנרר חל רמיקרילומר
 תשובה בשערי שהביא מה יע' רסליחות. ח' יום שבא קורם להתירריכולין
 שאומר כית י*ל עור ח*ב. יהורה כית שו"ת כשם א' ס"ק תקס"ח ס"א"ח

 סברא "ש ו'( סעי' ק' כלל ארם חכמת )ע' נרר בלי אסר שלא עלשסתחרט
 של מנהנ לענין נררים הפרת מהני מאי ראל"כ הנרר חל כבר כאילורהוי
 רמיקרי וראי אלא מחרש התרה צריך הומן כשיניע הא ירוע בז0ן שנהנסצוה
 נרר.- בלי אמר ולא כן נהנ שכבר כיט הוסןהניע
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קי*ח*

 ה', ליום מרות עשרה רשלש הסליחות מקרשין ב' ביום יה"כ חלאם
 רל"נ. סי' אףח רשב"ן שו"ת ע' נרולים. והרבה שיק מהר"ם מו"ר נהנכן

קי*ט*
 יינבערנער רובערט מו"ה החףב הרבני מאת כאן רצופותהשאלות

 קצת אלא כאן אכתוב לא התשובה כל כולל עאשאלתו נם ומה פנאיומאפס
 הענין. ב1ה להעיר שנ"למה

 לנסות שלא ספק שום בלי רירי' בנירון הורה שיפה אומר תחלה1(
 תלמירי לי אמר הישרות מסברותיו וחט קריסטיר ע"י ל1ונו לב מחלתכחולה
 שבחולה נ"י ביבערפעלר חים מו"ה הוראה ומורה המומחה הרופאוירירי
 ורק כלל, נפש משיבין אין קריסטיר וע"י נפשו, להשיב שצריה הוא העיקרלב
 חולים עור יש ואולי "נטהר-קריסטירע", ע"י גם תקנה לו ישערנשהרט( )אונטער- ספוקו רי ני1ון ואין בשר רל שהוא מחמת לאכול צריך שהואמי

 ל1ה רמ1 אין כן ועל שכיח רלא אפשר אך קריסטיר להם שפספיקאחרים
 מפק שום בלי בפשיטות אשר כוה חולה יארע אם לשאול יש ועתהבש"ס.
 שיעור. חצי לו שיתנו טוב אם או ככך לוונו עושים יפה אם בקריסטיר לורי

 נרונו. הנאת בלי למעיו אונל מכניס אם ביו"כ חיוב שאין איברא2(
 סי' בחא"ח שכתב סופר כתב שו"ת בעל 1צ"ל מףר מרברי למרתי 1הוין
 בלי ביה"כ כשאכל על חיב אינו רורא. והל: 11 כקושיא והנה ר"הצ"ו

 צריכין ותרתי וכרומה בסיב כורך או בבטנו כשתוחב כגון נ"כ נרונוהנאת
 1ה על ראי' מביא שאינו ואף עכ"ל. קי"ר פי' ועי"ש ומעיו נרונוהנאת
 אפשר אמנם ברבר. לספק ואין לו, פשוט 1ה רין שהיה מו"ר עלי נאמןס"ם

 אפשר אך עי"ש בסיב בכרכו צ"ו סי' לקמן כם"ש ב1ה, יש ררבנןהאיוסר
 ונשאר רעתי' מתיב אינו נפ כלל אכילה ררך 1ה ראין בסיב, מכרכו נרערוה

 אריה( כשאנת )רלא יה"כ ברין ארוכה תשובה קי"א סי' כ"ס וע'מעונה.
 מררבנן. אלא אסור ראינו הנאתן כררךשלא

 בחולה מסופק מ"ב סי' ח"א ר' מהרורא ומשיב שואל בשו"ת והנה3(
 מרורף ופשיט עליו חיב אם החמור ואכל עבר אם הקל הקל אותושמאכילין
 להציל יכול ראם אלמא עליו, חיב והרגו אחר ובא מאבריו באחר להצילשיכול
 כהול שהוא עצמו רהחולה כתב אך רחיב. החמור והאכילו קלבאיסור
 נענש. הוא החמור שהאכילו אחר אמנם חמור איסור על עבר אם חיבאינו

 בו שיש לחולה מרורה רעושין ה"ה בשם י"1 פ"ק שכ"ח סי' מם"אוהקשה
 הקל במאכילין נחלקו מה 1ה על וקשה בבנרים לחממו שיכולים אףסכנה
 ותי' אחר. ברבר להצילו שיכולין אף חמור רבר להאכילו יכולין האהקל

 ע"י והרפואה תיכף שיתחמם ברוקה רפואה היא רהמרורה שאנירבמרורה
 שוה שהרפואה הקל הקל במאכילין משא"כ כףן כל ברורה אינהבנרים
 אכילח ע"י שהרפואה היכא נ"כ בנ*ר ולפ"1 ח0ור. באיסור כסו קלבאיסור
 בה2ו"ם ועי"ש להאכילו. יש בוראי ספק קצת הוא קריסטיר וע"יכרוקה
 התשובה.כל

 בם"א כם"ש ראיסורא רררא איכא רבקריספיר מר שכתב ובמה4(
 מהרש"ם בשס חים ארחות בטפר שם רכתוב להעיר יש ע"ז שכ"חסאס
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 ובנ*ר עי"ש אסור לרפהאה הממונלים רברים לתוכה בנותן רוקאראפשר
 ראיסורא. רררא כאן ראין אפשר לוונו כרי אלא לרפואה עושהראינו

 שסן בו שאין אף סיכה חשש נם בקריסטיר יש ראולי סר וס"ש5(
 ססתם סרחץ לעשות אסור רלבריא סקי"ו בש"ך קנ"ה סי' בי"ר לעין ישע"ו
 סביא קי"ו סי' בנקה"כ סיהו סיכה. שיך בין רנם הרי כשתיה, רסיכהינם
 ל"נ. ס"ק תשובה בררכי ועי"ש כשתיה, היא שמן סיכת ררוקא סס"נבשם
 רסתיר תרי"ר סי' ר"ש הס"א בין פלונתא יש הווהסא להעפיר ברחיצהוהנה
 לסטה. באלף תרי"ר סי' רמש אפרים סטה עין ראוסר, תרי"נ סי' רישוהט"ו
 נעשה אלא הווהסא סעכיר אינו ונם לתענונ אינו שהוא בקריסטיר י"לוא"כ
 חלוש לארם רסתיר סאן הש"כ כלל סיכה בנרר אינו וה הנוף, את ולחוקלזון
 כרי נשהר*קריסטיר ע"י כיה"כ נופו לחוק נפשות סכנת בו שאין אףסאר
 אם הוא! הערותינו סתוך העולה אותו. סוחיחין אין להתענות בוראישיוכל
 יאכילו רק בוה לנסות אין קר.סטיר להחולה שיספיק ספק קצת אפילויש

 רק החלה ואם 3-2 נר. עפ"י נפשו את להציל ושצריך כסה כלאותו
 שיוכל כרי קריססיר ע"י נופו את לחוק לו שיספיק כלל ספק ואין חלשארם

 אם ואף קל.סטיר, לו לתת לאסור אין אוי לאבול יצטרך ולא בוראילהתענות
 ישראל ע"י אפילו שסתיר וסי נכרי. ע"י להתיר יש נפשות סכנת כאןאין
 אותו. סוחיחיןאין

מ'כ*

 לבית חנ של בראשון לילך שצריך הפעוטות לעונת שהניע קטןבן
 יעשה. כיצר לברך לולבו לו ליתן רוצה והאב בלולבו, אביו שיצא קורםהלסור

 : ה נ ו שת
 ביוטא לינוקא הושענא אינש ליקנ' לא וירא א"ר ע*ב ס"ו בסוכהנרסינן

 הריטב"א( )וכ"כ הר"ן וכתב שלו שאינו בלולב רקנפיק ואישתכח וכו'טבא
 הפעוטות לעונת הניע ראי הפעוטות לעונת הניע שלא בתינוק סירי וירארר'
 וא"כ סתנה, וסתנתן ססכר ססכרן הפעוטות ע"א נ"ט בניטין אמרינןהא

 רפלינ נראה הרסב"ם רסרברי הבית בברק יוסף בית וכתב סקני. נסיאקנוי
 כן ועל לקני, רלא וירא ר' אסר הפעוטות לעונת כהניע ראפילו וס"לאהר"ן
 ינוקא, ל כ ל לקני רלא כהרסב"ם וי סעיף תרנ"ח ס" א"ח בש"עמתם
 לולב סה' פ"ח סשנה הלחם וכתב שאוסר. סי "ש בשם הר"ן שיטתוהביא
 רש"י שפירש כסו סובר רהר"ן סברא: במך פליני ומר"ן רהרסב"םה"י
 סקנה ראינו אע"נ הפעוטות לעונת בהניע וא"כ 0ררבנן אלא קונה אינורקסן
 וספקע ררבנן וושתי סררבנן אלא קנה לא הא נם רהא סהני, סררבנןאלא
 ריק הרסב"ם אסנם הטעם(. וה בפירוש שכתב בריטב"א )ועין ררבנןקנין
 בסנהררין התום' וכשיטת התורה, סן לאחרים מקנה ואינו קונה שהקטןוכתב
 ע"ר(, פ*ר רף ח"ב סהרי"ט שףת )וע' י"א ובכתובות קטן ר*ה ע"בס"ח
 של הוא הלולב התורה סן א"כ סררבנן אלא סקנין אינן רהפעוטותוביון
 ססעשה הרסב"ם על סשה סשאת בם' והקשה בג יוצא אינו והנרולקטן

 עצים רסי אלא לה אין גחמן רב ראסר ע"א ל"א רף בסוכה סבתארההיא
 ררבנן כיון ס"ס להחויר וחיב קני לא רסראוריתא ראע*נ אלסאבלבר,
 נסי הכא וא"כ סראורימיע חובמו ירי יוצא השבים תקנת משום ר~קניתקנו



 להועילמלמד1%
 כתב ובאסת סראוריתא. אף בה יוצא סתנה סתנתו רסררבנן ניון*סא
 לוסר צריכין אנו ואין הר"ן, מברת ר1ה ה"י לולב סהל' פ"ח הסלךבשער
 קונה אפי' אלא סררבנן, אלא קונה אינו רקטן כר,ש"י ס"ל רהר"ן סשנהכלו,ם

 מ"מ סבתא, רההיא בסעשה כסו ראוריתא וספקיע רבנן אתימראוריתא
 אלא קונה אינו ראס נ"כ רכ' ע"א מ"ח ב"ס רש"י )וע' קשיא הרסב"םעל

 עי"ש(. סקורשת אינה אשה בה קרש אםסררבנן
 הרסב"ם על קשה מבתא רההיא גס' בלא לכאורה רהנה לתרץונראה

 הפקר הא יוצא אינו סררבנן קנין קנה ראם לוסר אפשר רהאיך הסברא,סצר
 ונראה התורה. סן שלו הוא הרי רליקני רבנן ראסרו כין וא"כ הפקרב"ר
 הוא סמכר ססכרן דפעוטות רהטעם אסרינן ע"א נ"ט בגיטין רהנהלישב
 ניח לי' רעברו לאו ראי הקטן לטובת היא נסי סתנה וסתנתו חיו כריסשום
 רב כתב הטעם וס1ה עי"ש. כסכר מתנה הוי כן ועל יהיב, הוי לאנפשיה
 ססכרן אין חיו סכרי ריוחר רל"ה( סי' סשפט הושן בטור )הובא גאוןהאי

 הקטן לחובת הוא סתנה רסתנתו דרינא היכא נסי בסתנה זה פי ועלממכר.
 רסה זירא ר' על הקשה הר"ן והנה סתנה. רסתנתו רבנן תקנו לאולרעתו
 ע"ס בסתנה אלא קבלה לא הוא הא הלולב להקנות יכול הקטן ראיןבכך

 בגיטין לן רקיסא ותירץ כלל. סתנה אינה הח1ירו לא ראם לן וקיסאלהחזיר
 ניטך זה הרי כנון להתקים אפשר שאי תנאי רכל תיסא בן יהורה כר' פ"ררף
 הקטן אם נסי הכא וא"כ קים והסעשה בטל התנאי לרקיע שתעלי סנתעל
 לגסרי. שלו הוא וססילא בטל להח1יר סנת רעל התנאי להח1יר לו אפשראי

 ע"מ בסתנה רבר קבל הפעוטות לעונת שהגיע קטן אם אנן נח1יוסעתה
 לא אם ואף להחויר צריך ואין לגסרי שלו הוא סראוריתא א"כלהחזיר
 ריכול רבנן תקון ואי להתקים, אפשר אי רהתנאי כיון קיסת הסתנההחזיר
 היא חכסים רתקנת בכה"ג א"כ כלום, הסתנה אין הח1יר לא אם א1להח1יר,
 אראוריתא אקסוהו אלא להקנות ריכול רבנן תקון לא הקטן של4קובחו

 הרסב"ם רעת שפיר אתי וא"כ תנאי, שום בלי קיסת הסתנה רלהוי היכאכי
 להה1יר ע"ס רבסתנה הפעוטות לעונת שהניע לקטן אפי' לולבא אעש ליקנירלא
 סחזירו היה לא ברצונו והוא תנאו לקים אלא אינה החורה של עצסהרכל
 להח1יר יטל יהא א ל ש לו רנוח משום להח1יר שיכול חכסים תקנולא
 לקני לא זירא ר' אסר לסה להקשות ואין תנאי. בלי קיסת הסתנה שתהיהכרי
 להקנותו 1'כול לנסרי שלו הוא 1ח1 נפורה בסתנה לו ליתן יכול הא וכו'אינש

 ירצה לא הקטן רילסא חישינן רוראי קשה לא וה ספונו, כשאר*אחרים
 הרסב"ם. שיסת היא 1את בו. יצא לא וא1 לכפותו ויצסרך טוב ברצוןלהחדר
 רבנן רתיקנו רכיון *ה וסבירא גאון האי רב על רפלינ לשיטתו הר"ןאסנם

 וכסו סקנין, חיו כרי שיך רלא היכא ואפילו רבנן, פלונ לא סקניןרהפעוטות
 היא להקנות רהיכולת היכא אפילו וא"כ עי"ש, רל"ה סי' ח"ם בב"ישהובא
 כתב שפיר כן ועל פלונ, %א רהא להקנות, ריכול רבנן תקון נ"כלחובתו
 הכל. וא"ש ליקגי, רלא זירא ר' אמר לא הפעוטות לעונתרבהניע

 בח"מ הש"ע לשון ססתיסת סשסע ססכר ססכרן רפעוסות בנירוןוהנה
 א'( ס"ק סם"ע )ע' והסררכי הרסב"ן רעת וכן כהר"ן רפסק רל"הסי'

 לפסוק להש"ע לו היה כאן נס וא"כ חיהן, סכרי ביותר אפילו לסכורריכולין
 שיש כקסן הוי ח*1 רכרי תקנה כלל שיך לא רכאן לופר יש אךכהר"ן.

 הפעוטות. לעונת הניע אפילו סוכר ראינו שם בש"ע רפבהשר אפוטרופוסלו
 רבהניע והריסב"א הר"ן ארעת לססוך יש וראי הרחק רבשעת לוסר ישמ"ם
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 נחלת בם' ועין להחויר, ע"מ במתנה לולג לו להקנה( מותר הפעוטותלעונת
 וה. בענין שהאריך צ"נ סי'בנימין

 הפקר תורה ררבר הלולב, להפקיר אחרת: תקנה עור ישאמנם
 מ"ג רמ"ו סי' א"ח וע' רע"נ סי' בח"מ כמבואר סני, עצסו לבין בינואפילו
 יומי רר' רבנן לרעת ההפקר מן הלולב הקטן נקיט אי והשתאבהנ"ה.
 ווכה אינו וראי ובכה"נ אותו מקנה אחרת רעת הוי לא ע"א מ"גבנררים

 הרמב"ם לרעת אפילו הפעוטות לעונת הגיע אם להקנות ויכול התורהמן
 כרצונו, לו יחוור לא הקטן רילמא חששא יש אך ררבנן. ומפקעי ררבנןראתי

 שהאב רהינו אחריתא תקנה יש ועוד כן. לעשות יש להא למיחש רליכאובמקום
 במצות ומן לאחר שיצאו או כבר שיצאו אחר לגרול או לאשתו הלולבנותן
 ע"מ במתנה אח"כ יתנו האחר הגרול או והאשה להחויר, ע"מ במתנהלולב

 רכיון קיטת המתנה אין להחויר יכול אינו הקטן אם מפ"נ והשתא להקטן,להחויר
 ואין לאביו להחוירו תנאה לקים חובל לא אמו כן אם לאמו יהוירנו לארהוא
 קשיא ואי לבנה. לתתנו יכולה לא וממילא כלום האם של הראשונההמתנה
 כיון להחויר ע"מ במתנה לבנה הלולב לתלת רשות לה אין רהאם כיוןא"כ
 אומר וה על חינוך, בתורת יוצא אינו הבן גם א"כ התנאי לקים יכולרלא
 בכה"נ מחוירו, אם אלא אחר באופן הלולב לקנות יכול אינו רהבן שכןרכיון
 לקנות שיוכל כרי ולטובתו חיו כרי הוא רוה להקנות ריכול רבנן תקוןוראי
 משמע שמהר"ן בשנם חינוך. מטעם יוצא מררבנן הפחות ולכל כוולצאת
 לאו ראי קימת, אינה המתנה הרין מצר אם אף חינוך מטעם י1צארהקטן
 במתנה לקטן ליתן רצריך 1-רא ר' סבר באמת רילמא וירא אר' מקשה מאיהכי

 וא"כ מתנה הוי לא יהחויר לו רא"א כיון להחויר ע"מ רבטתנהנטורה
 כמתנה, רנראה מני חינוך ילענין וראי אלא חינוך, מצר אפילו יוצאאינו
 עלמא. רכולי אליבא סגי וראי נתריתא תקנתא האיוא"כ

סכ*א*
 ה ל אש

 ביהכ"נ נרות שירלקו צריך אי חנוכה בנר שיאבשך. רק"ק הרבמאת
 שהיו רמשטע שם ופמ"ג ב' ס"ק תר"ע ומי' מנ"א על השואל והעירשיעור,
 רמשמע ב' ס"ק תרע"ה כו' אברהם אשל על העיר וכן הלילה, חצות עררולקין
 שיעור.רבעי

 : ה ב ו שת
 בנרות נוהגין האיך מפורש רבר מהפומקים אחר ריבר שלא חיטהבאמת

 והנה ברבר. שונים מנהנים שיש נראה רבריהם מכותלי ורק הכנסת,בית
 ברי"ף לא המפורסמים ראשונים בפוסקים סצאתי לא בביה"כ נ"חלהרליק
 בטחוור ולא באשכול ולא ורוע באור לא נם ברמב"ם ולא ברא"שולא

 שלו הרברות בעשרת העיטור בעל החא מוה שריבר קרמון והיותרויטרי,
 והשבלי שמברכין. כתב ~שש אבל בביהכ"נ נ"ח להרליק הטנהנ כתבוהוא
 המנהג טעם פי' מ"ר רף הכלבו אך מברכין, אי וממופקין הביאו והתניאהלקט
 כל מנהג בימיו היה גם רמברכין. מיבריו סשמע בקי, שאינו אתלהוציא
 בהרלקת לברך החליפ אשר הראשון הוא והריב"ש בביהכ"נ. להרליקהמקומות
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 פ"ח פי' והח"צ בש"ע. הרין ונפסק עי"ש תרע"א סי' בב"י והובאביהכ"נ
 ופתחי היטב באר עין בר"ח, ההלל על טברכין שאינם לאותם עליופקפק
 בםפר ראיתי בביהכ"נ יולק כמה וער אימתי השאלה לענין והנהתשובה.
 ער מערב הנר רולק רמאין רבפראנקפורט גיגער זלמן לר' קהלתרברי
 פי' )לפי םק"ב חר"ע םי' המנ"א ולפם"ש שחרית, תפילת לאחרבוקר

 ה~לה. חצות ער רולקין תנרות היו בםירורו( היעב"ץ הבינו וכןהפם"נ,
 ררוחק וקשה שחרית, גתפלת נם רולקין שהנרות משמע שםי מפם"נאמנם
 קצתן שישארו כרי הנרות לכבות לביהכ"נ הלילה בחצות ילך שאחרלומר

 רבמקומות הא תני לא הא רתני רמאן נ"ל וע"כ שחרית. בתפלתלהרליק
 גרולות שהנרות יען כלה, ער רולקין חן הלילה חצות ער רולקין ביהכ"נשנרות
 לאחר הנרות טכבין בתפלה, בשחרית נם שמרליקין ובמקומות חצות, עררולקק
 כאן המנהנ הוזו וכן שחרית לתפלת מהן להרליק ש"שאר כרי ערביתתפלת

 שהביא חנוכה ערך בסוף חמר שרה בסטר ומצאתי כנסיות. בתי בכלבבערלין
 רק"ק מ"ץ מוהר"ש מחברו וכנראה בירי אינו זה )פפר שלמה בניןתשובת
 מררשות ובתי כנסיות בבתי מקומות בכמה שנוהגין סה על טעם שחקריילנא(
 מה ועי"ש זה, מנהנ הוטבע מה על שחרית תפלת בעת נם נרותלהרליק
 כשיעור בערב רלק לא פעמים שברוב לפי נתיםר רחמנהנ נראה ולישכתב

 לא רשם הינו בשחרית נ"ח להרליק אין שבבית ואף בשחרית, זהוהשלימו
 )לכה"פ רלקה רמנורה ואף מהני, מאי בטיהרא רשרני בלילה כללנתקנה
 פ"ג ולח"מ ש"ט םי' הרשב"א שו"ת )ועי שאני טקרש ביום, נם מערבי(נר
 הנם לפרסם הרלקה חעם רעיקר בביה"כ ומ"מ היקב(. ומוספין תמיריןמה'
 הנרות רבהטבת שם הרמב"ם לרעת שפיר ראתי ומכש"כ מרליקין. ביוםנם

 והשתא שלמה, בנין בשם חמר השרה שהבשו וכמו הרלקה ג"כ היתהרשחרית
 רהא שעה, חצי שרלקו ער בביהכ"נ בערב טמתינין שאין המנהנ נ"כמיושב
 ושיעור השוק, טן רנל טתכלה ער החמה משתשקע הינו שעה חצישיעור
 אך חיחירים, לבית ביהכ"נ בין פלונ רלא אלא לביהכ"נ, כלל שיך לאזה

 שחרית הרלקת לצרף יש שפיר בשחרית, נם בביהכ"נ להרליק שנהנובמקום
 ואין בערבית רולק מלהניח בשחרית מתאספין רהעם עריף וזה ערביתלהרלקת
 נעביר, רהיכי שעה חצי בביהכ"נ שירלקו להנהינ שקשה וביותר שםאיש
 בביתו הרלקתו יאחר א"כ שעה חצי ער ערבית ת~ת אחר השטשימתין
 בחול, תינח הא הלילה, קודם בביהכ"נ להרליק יקרימו ואם הראוי, מןיותר

 אחר לילך השמש את להטריח נצטרך ומעתה למימר, איכא מאיבמףש
 לבטל או בבוקר, נם שירליקו כרי הנרות, את ולכבות לביהכ"נ שעהחצי

 האופנים ובשני כלה. ער רולקות הנרות ~הניח בוקר הרלקת שלהמנהנ
 נרות לעשות פפר"מ כמנהנ עושין שאין במקום כן ועל נוחה, רעתי איןהאלו
 תפלת אחר הנרות לכבות למחות אין הבוקר, ער שי~יקו כך כלנרולוה
 תר"ע םי' במנ"א רנם הו"א רמיםתפינא ולולא בבוקר. שוב ולהרליקןערבית
 צרק( מענל )הינו המ"צ ובמקום היומ, חצות הינו חצות ער 5ירושו הכיסק"ב
 והיו בבוקר, אותן ומרליקין מעריב אחר בערב הנרות מכבין היושהביא
 פיוררא ק"ק והלא בפמ"ג. ירלא היונה בחצות הקק ווה כלוהה עררולקין
 ההא. נם "משה וכן רשם, המנהנ אאשר *ררוש לוקרוב
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סכ*ב*

 חנוכה. נר או הברלה יקרים, איזו חנוכה שבתבמוצאי
 : ה ב ך שת

 רלרם"א תרפ"א בסי' והט"ז הרם"א בין טלונתא הויש וה כי ירעתיהלא
 הפרם"נ עמו והמכים חנוכה לנר קורם הברלה ולט*ז מבויל וישח"כפרליק
 נתפשט החים הררך כי ובאשר פוסקש ועור החים בררך רעת החו"תובעל

 רק לרם"א, הסכים הם"א אולם כט"ז, המנהג נתפשט כבר אלובמרינות
 הברי לא ראפילו טסק רבה והאליה תחילה ריבריל פסק בש"ע הברילבלא
 וכא"ר. כרם"א פסק ארם בחי ונם תחלהן וירליק המבריל יאסר הרעתבחונן
 נהנתי וכן כט"ז לנהונ התחלתי לבערלין הנה באתי כאשר מתחילה אניוהנה
 בטוב חט*ז רברי שרחה רבא אליה בספר בעיק ראךתי ואח"כ שנים,כשה
 שבמוצאי בשגם תחילה, ולהרליק כרם"א לנהוג ברעתי והסכמתי ורעת,טעם
 לילה, אחר שעה מחצי יותר היה והברלתי לביתי שבאתי ער תמירשבת
 יעבור טרם שארליק אפשר או כי תחילה, להרליק טוב כי חשבתיוע"כ
 ששכחתי איתרמי לבי אל זאת העליתי כאשר אולם משחשכה. שעהחצי

 כך ובין כך שבין קר במעריב האריכו הצבור ונם הרעת, בחונןהברלה
 בש"ע להבריל ששכחתי וכיון הלילה, אחר שעה חצי להרליק מוכרחהיתי

 ע"כ אח"כ. ולהרליק תחילה להבריל המג"א רעת ירי לצאת כריהוכרחתי
 כסקרם לנהוג והסכמתי מנהגי את אשנה שלא הא השמים שמן בלביאסרתי
 יעב"ץ שאילת ועי' היטב עיון אחרי לישב הש הא"ר קושיות כי הט"ז,כרברי
 נ*ב. סי'ח"א
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