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ק*נ*

 מה מ"ס מן לנכות ורוצה כמפים מעשר להפריש שנוהגמי
 שנות~

 להקהל
 שרי.אי
 : ה נ ו שת

 התוס' כ' רמ"כ חיובא עיקר וז"ל: רמ"ק( הגאון מן )והוא כתובמצאתי
 )ואני בילקוט אלא בספרי וליתא מקרא לה יליף רבספרי ט' רףבתענית
 פרגמטיא ולבעלי ימים למפרשי רמז מכאנ כהנא( ררב בפסיקתאראיתיה
 ללומרים ליתן מ"כ מצות רעיקר מזה ומשמע תורה לעמילי עישורלהוציא
 מרקרקין אין רעכשיו ואע"ג לענים להשאילן ע"מ ספרים לקנות אוענים
 לשם רעתו היה מתחילה רמסתמא משום הינו עולם לעני ונותניןבבך
 ואע"ג לכך. מתחילה רעתו היה לא וראי לקהל ממנו ליתן אבלכך

 פ"מ הילרים וללמור הענים לצורך הנתינה ממעות הרבה מועיאיןרהקהל
 מעות שמוסר מי א"כ הרשות רברי הרבה ג"כ הקהל הוצאת בכלל שישכיון

 ברירה אין רקמ"ל הרשות לרברי להוציאן עמהם שמתנה כמי הוילהקהל
 לקבל יכול הקהל מיחירי מאחר הנאה שמורר מי מהרימ"ט כ' והומטעם
 ברירה, ואין גו מעורב היחיר אותו של שחלקו אע"ג הקהל מקופתפרס
 במי זה וכל שקיל. ומרירהו שלהם כממון נעשה לקהל שמומר מירמ"מ

 ואפ"ה נרבה בתורת אלא חיוב בתורת לא לקהל שלו מ"מ מן ליתןשרוצה
 ירוע סך לקהל ליתן מחויב כבר שהוא בנ"ר אבל שביארנו. וכמואסור
 שמחויב מה לשלם לו ראמור הוא פשוט רבר בשנה שנה וכתובקצוב
 שבחובה רבר רכל כ' רף ביצה ממס' רא" הר"מ שהביא כמו מ"ממן
 מביא ראינו מהתם ראיה רמאי מר שהקשה ומה החולין, מן אלא באאינו

 לק"מ אבל נן שהקשה ראיתי מישור באורח גם ראוריתא רהוי מעשרממעות
 הפריש כבר וגם להפריש בו שרגיל מי מ"מ ררבנן הוא כספים רמעשרראף
 שהניא בסופו של"א סי' וע' התרה. בלי לשנוזש ואסור נרר כשאררינו
 מחויב אם פיי לצרקה ממנו נותנין אין עני מעשר תוספתא והט"והש"ך
 ררבר עני ממעשר לו ליתן אסור לקרובו או ירוע לעני צרקה ליתןכבר

 כמ"ש עני כמעשר רינו כספים ומעשר החולין מן אלא בא אינושבחובה
 המ"כ. עכ"להפוסקים
 ליתן ברעק' מתחילה והיה ירוע סך לקהל הבטיח מתחילה אםואולי
 )וע' וצ"ע הם מצוה לרבר הקהל הוצאות ררוב משום רשרי מעשרממעות
 מהר"ם מףר ותשובות ו' סי' ח"א יענץ שאילת תשובה מעשר כסףע"ר
 סי'שיק

 ר"ל"
 ראסור גיאה של"ה סי' אסאר מהר"י מתשובת ואולם

 קצ"ח סי' ועני"ח ע"ג סי' נובי"ק וש של"ר. ס" שם עור רג' בכה"ג,גם
 רמ"ט. סי' ~פ"ת שם, המובאותובתשובות

ק*ג.

 נוהגת פיאה ש~ין רפיאה בפ"ק ששנינו רברים גהני שבחה נוהגאו
 לא. או בהן וכיתא תאנים כנוובהן
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 : ה ב ו שת
 בערגמאנן אליעור מו"ה הגרול הרב וה בענין מ"ש לך אעתיקתחלה

 יירצבורג רק"ק אב"ר בינגא אברהם מו"ה הגאון של תלמירוזצ"ל
 אל תובב"א עיה"ק מירושלים וע"ל ארלר נתן ר' הגאון שלותלמירו
 בס"ר: החלי ווה נר"ו, ראוענבוים יונה מו"ה המופלג הרב חמי מר הואגיסו

 בפיאה חיבין שכן וכו' רבר ר"ה תוס' מברכין כיצר פי' רישברכות
 בשכחה הגיה וצוק"ל הרה"ג וארומ"ו יהושע, פני עין הגליון על כתבנועכ"ל.
 לה. יררמי בתאנה גם נוהנת רשכחה לומר שלפנינו בפיאה תיבתבמקום
 כך, משסע וכו' אמרו כלל רפיאה רפ"ק משנתינו לשון רפשטות אמתוהן
 וכו' מ"ג בפ"ר ושם ולהלן יה' ר' בפ' רק ושכחה לקם ריני שם הווכרוולא
 הווכרו שלא רבמקום משמע ופיאה ושכחה לקם שלשתן פעמים כמהנשנו
 משמען בפירושו הרמב"ם רברי וכן בהמווכר אם כי הרבור אין בפירושכולם
 כולן לאילנות שכחה יש כך כתב ה"ו ענים מתנות מה' פ"א ובחבורוכך

 בפסקיהם הנוכר כלל כתבו לא ו"ל ואחרונים ראשונים פוסקים שאר וכןע"ש,
 מ"ט רפיאה פ"ו התיו"ם כהב וכן לחור, פיאה לענין רק ושכחה לקטלענין
 מכניסו בעינן רלא משמע ע"ש ובצלים לשום שוה ירה רכל כו' השוםר"ה
 שכחה. לעניןלקיוס

 שכן הנזכרים כל נגר מכריעים ו"ל בה"ג שרברי נראה להלכהאמנם
 ושכחה בלקם חיב בפיאה רמחיב מאן וכן לשונו: ווה כתב שלו פיאהבהלכות
 רלקס קצירה ונמר כו' בלקט וכתיב לקצור שרך פאת תכלה לא מ"םבפיאה
 מוכיחים רבריו וגילגול סגנון שכל ע"ש כו' נתיב נמי ובשכחה רפיאהסקצירה
 ושכחה, בלקט ג"כ חיב אינו בפיאה חיב שאינו שמה לומר כינתושעיקר
 קרשים סרר בת"כ נמי רמררש ניהו הוא לפיאה מנ" ללמר שהביאוהקרא
 ו"ל בפירש"י נ"כ ונרמז רמתניתין, פמורי הנך כלהו מני' לילף ה"ופ"א
 מלקס לפמורינהו הנאק ויליף ע"ש וכו' בפיאה ר"ה ע"א נ' רף סימן באפ'

 בתלמור. 3כתבו כאלו מקובלים שרבריו ו"ל הראשונים ברברי ויש ג"כושכחה
 חיב ר"ה ע"ב קל"ר רף הזרוע פ' בפירש"י לי' רמסיע תני'ועור

 אוכל שהוא כל תנן ובכולהו וו"ל להריא ג"כ שכתב כף ובעוללותבפרט
 ופמור סר"ה ע"א נ"א רף סימן בא בפ' עור כתב וכה"נ וכףונשמר
 רפ"ב משנה בכסף מק רעת ג"כ נראה וכן ע"ש כו' רהפקר המעשרמן

 לרבריו שם מקום שהראה מה צ"ע עכ"פ שם שרבריו אע"פ עניםממתנות
 רהתנן ומרפרקין רעניננו הא מניהו למשמע איכא מ"מ ע*"ש, וכת"ק רפיאהמפ"ו
 שאינו רמה ו"ל ועמי' הנאון כרעת לאוכוחי ג"כ נלע"ר סימן בא פ'סתמא
 וכו' רכל בבי הני נין תנינן מרלא ושכחה מלקם גם ,פמור וכף ונשמראוכל
 שחיב ויש ישכחה בלקם חיב בפאה שחיב כל הזה כלשק ג"כ וכרויש

 ש"מ יהפקר וקוצה אסמיס ספיחי ולאתוי בפאה חיב ואינו ושכחהבלקם
 הפוסקים על תמיה רק נשאר ולא פאה, כמו לפמור שוין כולן האמתשלפי

 רברי העתיקו ולא הענין לזה כלל נתעוררו שלא ו"ל ואחרוניםראשתים
 יש סימן כא רפ' סתמא מתנן הראיה המעתיק: )אמר בפסקיהם. ז"להנאק
 בשכחה רישנן סינים ריש ופאה שכחה בלקם היא פסיקא מילתא רלאולרחות
 קל*א רף כחו*ן כראיתא מתנות בארבע שחיבין ויש בלקם ואינןופאה
 רפאה(. מתוספתא הווא עי"שע"א

 בחרהשים געניותנו אנן כתבנו כבר הנ"ל אתוס' פ"י הרב קושי'ולענק
 לומר שם שצררו וכון נהנו ר"ה ע"ב מ"ו בר"ס התוס' ע"פ לתרץוליקומים
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 כל על י"ל שפיר רלפ"! בפאה וחיבים כאחר שלקיטתן תאנים מיןשיש
 לי' הוי חיבים אינס תאנים סיני ששאר ומה בפאה שחשבים המיניםו'

 ממה חוץ 1ג1' הלוי רובא מקרא המינים בכל רשיך הפקר פסור עניןכמו
 ר"מ עתי"ט רורעך מקרא וניליף לעולם פטורט שהם מיוחרים מיניםשיש

 שהם עליהן מלומר נמנע אתה אץ ואפ"ה ורו"ק, שם עשיר הון ובס'מעשרות
 כאחת. לקיטתן שיך תאנים מיני להנך והה"ר )ואינו( פאה חיובבחורת

 שאין רבר הגמ' אתיבות רבריהם הנ"ל תוס' שהעמירו מה לעניןושם
 כתב תלמור חובבא"ס פעה"ק בינינו שנמצא רע בו"ח, כנון הקרקע מןנירולו
 פירוש שום מבלי נושן ישן גרול בקובץ בבלי ומוער ורעים ס' קלף עליר

 הרפוס ספרי כל מנירסת מתחלפות גרסאות סאות וכמה כמה שםונמצאים
 לגירסא רק 3"ם רלא ומהן לרינא טובא הנונעים וכמה כמה ומהןשלפנינו,
 אליעזר סהה הרה"נ עכ"ל הנ"ל, התוס' כני' בענינא גרסי' ושםלחור,

 וצ"ל.בערגמאנן
 המחבר בעל ביר שהיה הוא כנראה שמביא הכ"י וכן כאן שמביאוהני'

 וכן התוס' כם"ש הני' מינכען בכ"י שם סופרים רקרוקי ועין נתן ביתס'
 סופרים. רקרוקי בהנהות עי"ש ראשונים כמהנרסו

 אינו רמראוריתא רס"ל שיטות להני רוראי נ"ל הנ"ל רינא עיקרועל
 ואילו ר"ה ע"א ס"ח בשבת התוס' כמ"ש ויצהר תירוש רנן אלא בפיאהחיב

 מראוריתא ושכחה בלקט גם וא"כ רגן הינו קציר רסתם משום רוכתאובשאר
 רהינו בוית נם )ושכחה ותירוש ברגן אלא אילנות ושאר ותאנים נירקליתא
 מהך מ"מ מינים בקצת פיאה תקנו ררבנן ונהי ע"א( קל"א חולין ע'יצהר
 והר"ש ע"א ס"ח בשבת התוס' כמ"ש מינים בקצת פיאה תקנו רלאטעמא
 אך מינים, להני ושכחה לקט תקנו לא עצמו הטעם מאיזו מ"ר רפאהפ"ק

 סה' פ"א מלשונו כרמשמע ראוריתא באילנות רפאה רס"ל הרמב"םלשיטת
 עריין מ"ר רפאה פ"א הר"ש שהביא מפרשים יש לשיטת וכן ענים,מתנות
 קציר סרכתיב מינים להני קרא מיעט בפאה ררוקא ראפשר תלויהרבר
 סמעטינן רבת"כ אחריתא לררשא קציר רררשינן בלקט רחדנן כיוןאבל
 אחרינא לררשא קציר איצטריך בשכחה רנם אפשר עי"ש קטוף לקטמינה
 בת"כ כרוו,ינן ישכחה ללקט מינים שאר מרבינן רמינה ררשה שוס שישאו
 מרבינן ובפאה לי' ממעטינן רבלקט קיטוף לענין ללקט פאה בין חילוקריש
 כבר סימן בא מפ' )והרא" לנו צרק ויורה יבוא ער תלוי הרבר ערין מפאהלהו כרממעטי ושכחה סלקט מיני הני רממעטי לרו"ל להו חוינן רלא וכיוןקוטף,
 לעיל(.רחיתי

ק*ד*

 האבות אם נם )שפעראטט~ן( לרפואה חתוך לעשות הרופא על חיובאי
 חושב הרופא אם א( נחלקת השאלה וואת בכך ירצו לא החולה תינוקשל

 השפערשטי"ן שתפעול מנמגם לבו נם אם ב( רפואה, סביאהשהשפער"סו~ן
 ימות. בוראי שפעראטק~ז בלא אמנם טובה,פעולה

 פסק כבר עולס ח' ספק מפני שעה חי ספק לרחות שרי איהנה
 ימות שבוראי אמרו שהרופאים אחר נחולה ע"ה ס" ח"נ יעקב שבותבהשו"ת
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 אפשר ונם סחלי' שיתרפא שאפשר אחת רפואה עור יש אר יוסים או י1םתוד
 זו, רפואה לעשות רסותר שם ופסק סיר, ימות ח"1 תצליח לא שאםלהיפר
 רנע אפילו הסיתה הסקרב וכל ישראל סיתת לקרב ראסור רפשיסאאף
 חתשינן לא לנסרי יתרפא זו רפואה שע"י אפשר אם ס"ס רסים, שופךה"ז
 וססיק ע"ב, כ"ז רף רע"ז ססוניא ובפרט ברורות ראיות והביא שעהלחת

 סוסחין רופאין עם להתיעץ יש אלא כפשוסו הרופא כן לעשות איןרעכ"פ
 בתרי( )חר כפל שהוא רמינכר רובא רהמנו ריעות רוב עפ"י ויעשושבעיר
 רשרי כיון וסעתה י'. סעיף שכ"ח לסי' חים ארחות בס' שהובא סהוע'

 מוריר ולא מעלה לא ואסו אביו רעת בוראי א"כ כזי ~פעראטמ~זלעשות
 הרי עצסו סונע ואם לרפאות הרופא על חיוב ריש של"1 סי' בי"רראיתא

 נפש לסכן רשות ואם לאב שיש כולה התורה בכל סצינו ולא רסים שופךזה
 רסלכותא ורינא תורה, הרין הוא זה מלרפאותם. הרופא ולסנועילריהם
 יה. באופן יורעאיני

ק"ה*

 1י1"ס. בשבת נשסה יציאת בשעת האסת רין סברכיןאי

 : ה ב ש.רת
 וי"ל מנהנים בר"ה שי"1( )וצ"ל שי"ז סי' אבילות בה' ברוקחאיתא
 לעולם נוהג בזסנה רמצוחה רברכה סוב, וביום בשבת האסת ריןסברכין

 ראפי' ואסר רבי והורה וז"ל י"נ סי' שסחות הלכות הלקס בשבלי ראיתיוכן
 הספר לא זה שאין לפי הרבר נאה הרין צרוק הסת על יאסרו אם 1י1"טבשבת
 בעוננ וססעס נפש עגסת ספני 1י1"ט בשבת אותו אוסרין אין ס"ס קינהולא
 אורך האסת רתן בברכת שאין מפני סברכין האסת רין ברוך ולברךהיום
 וכן בשבת ואפילו בזסנה וסצותה הברכה אלא אינה הרבר עיקר וכו' וכו'רברים
 יעב"ץ( )סהנאון יעקב בית בסירור ראיתי וכן ס"1. סי' תניא בם'כתוב
 וסלכות נשם 1י1"ט( בשבת )אפי' אוסרים האסת רתן לברוך וכשסניעיםשכחב
 ארם החכסת פסק וכן שם( וא"ר יעס"1 סק"ר רכ"ב סי' סנ"א )וע'עכ"ל
 איתא וכן 1י1"ט, בשבת אפי' האסת רין ברכת שסברכין סי"ח קנ"אכלל
 שסועה ששסע רסי לפ"ץ רפשיטא ונ"ל כ"1. אות א' סי' עולם חתבס'

 וסלכות. בשם האסת רין רסברך בשבתקרובה
 האסת דין בשבת שבירך בסי הרין סבואר בפוסקים ראיתי לאאסנם

 ש"ס לסי' אינר שלסה ר' בהנהת והנה הקריעה. בשעת ויברך יחזוראם
 כנה"ג דבעל אהא וססיך הקריעה בשעת יברך לא בירך כבר ראם שכתבסצאתי
 עור יברך לא בירך כבר אם הפחות לכל וא"כ הקריעה ברכת עלמפקפק
 היה כנה"נ דברי מותרים אחרונים ועור יוסף ברכי רבעל כיון אסנםהפעם.
 אחת ברכה פעסים ג' יברך איך קשה אך הקריעה, בשעח ויברך ריחזורנראה
 אחרונים ובקצת הקריעה. על רנתקנה סצינו לא אחרת וברכה אסת, ריןרהינו
 ססתין אלא האסת רין בשבת יברך לא בסו"ש שיקרע שסי רנהנוסשסע
 לרינא, וצ"ע קע"ה, אות אבילות חמר שרה עין הקריעה, על יברך סו"שער
 בזסנה, אסת רין לברך שסצוה סשסע לעיל שהבאתי הראשונים סרבריכי

 מספק יברך ולא יקרע ובסו"ש אסת; רין בשבת לברך סוב יותרוא"כ
כנלע"ר.
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 ח*ל! ס"ו( רף ח"ב שמחה )שערי ניאת לרי"ץ אבל בה' ראיתיוהנה

 אסת קל והסטיב הטוב במקום לעצמו מברך האבל ימי 1' סערי' ר'אמר
 סוסיפין אבל אסת רין אוסר אין ובשבת וכו' אבלות( ה' סוף כלבו )ע' אסתרין

 סקוסות בשאר שנם סוה סשסע עכ"ל, וכולי, והסטיב הסוב החי הסלךרבור
 ס~ה ה~כיר לא שע"ט סי' י"ר בש"ע אך בשבת. אסת רין אוסריםאין
 אחרים אכלו ואם בחול, כסו בשבת סברך רבצינעא ר' בסעיף פסק אלאכלום
 אסת רין ברכת ענץ ראין ס~ה סשסע הסאורע, סעין כלל ס~כירין איןעסו

 רב ובין ה"נ בין פלונתא הרף באותו הביא בעצסו ניאת והרי"ץלשבת.
 לעיל שהביא סה ס"ל לא שהוא סשסע בשבת אבלים ברכת בענין נאוןיהוראי
 ברבר יחיר סערי' ר' שכן וכיון בשבת אסת רין אוסרים ראין מערי' ר'בשם
 נשסה יציאת בשעת אסת ררין סורה סערי' ר' שגם  שאפשר עור ולא~ה,
 הנ"ל. טפסק ל~11 אין שכן וכיון סברכין קרובה שסועה בשעתאו

ק*י.

 הילרע~היסער ע~ריאל סו"ה הנאון סו"ר פמירת אחר קהלתנוספרנסי
 שם. ולהספירו לביהכ"נ סטתו את להביא רשאיןאי

 : ה ב ו שת
 לביהכ"נ הסת להכניס שנוהנין הסנהנ על סתרעם ארם החכסתהנה

 בסי' שיק טהר"ם 1ס1"ר כן, עשו ברורו יחיר שהיה להנר"א שרקוכתב
 אסנם וברור. נכון שרינו וכתב ארם החכסת לרברי תבלין עשהשס"ה
 הוא כי לביהכ"נ, הכ"ס רבינו של ארון להכניס שסותר ספק אין רירןבענינא
 וטהרה קרושה בו שהכל איש אשכול יתום, רור ברורו יחיר נ"כהיה

 רץ סובים ובסעשים ובסצית בתורה ולילה יוסם וינע הנה ובקיאות,חריפות
 האוסללים, ענים שאר ובשביל אה"ק עני בשביל לעסול לעבור כארי פבורכצבי
 בצע בער לא בחנם והכל אויביה כל ננר אסונתנו בער ונלחם נפשוססר
 תלסיר לכל וכיבר ברך, ישפל עניתן היה אם כי הכבור, אחר ררף ולאכסף
 לשער שאין סובות סרות ועור סובהק, רבו היה כאילו אצלו שבאחכם
 סטתו להכניס ואוי ונס"ח והעבורה התורה בבור סשום וע"כ בו, היוולפפר
 ארון שסכניסין אוננארן בסרינות שהסנהנ ושסעתי שם. ולהספירולביהכ"נ

 וכן וצ"ל, סופר כתב הנאון סו"ר של לארונו עשו וכן לביהכ"נ, נרולרב
 סיחוש. בית כאן ואין לביהכ"נ, 1צ"ל רע"א של ארונו את שהכניסוהעירו
 ו'. אות קנ"א סי' או"ח על חים תורת ס'ועי

ק*י.
 אסורץ א' ס"ק שס"ם סי' הש"ר שכתב סה על בקושי' ס"כ לןברק
 בהנאה, אסורין תכריכיו יכל סת אף ער וכו' סרים נו1ן הזקבר שנאסרבהנאה
 של רתכריכין נסר ורכא היא סילתא לאו והזסנה קי"ל כרבא אנן האוקי
 רהא פשוטו עפ"י לישב ריש ונלע"ר ע"א. ססשסשי בהנאה אסוריןסת

 סת לרבא ראפילו סשסשין ר"ה ע"א ס"ח סנהררין התוס' כתבובאמת
 בר"ה ע"ב ס"1 ברף התוס' כתבו תכריבין ואפילו ערופה, סענלה ילפינןנופיה
 תבריכין לסינסר מצי הי אוסרתה עריפתה ע"ע רסבר לשיטחו ררמשס"ם
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 הקשו ובאמת לטעמי' סע"ע גסר לא מ"ט הש"ם בקושי' הפירוש וכןמע"ע
 מצי הא קרושה גופה רהיא ע"ע לאפוקי הש"ס מתרץ מאי מפרשיםכמה
 מכש"ב אוסר אינו הזסנה הקרושה בגוף ראם בק"ו מע"ע תכריכיןלמילף

 הקרושה רבגוף לומר סברא ג"כ ריש מפרשים יש שתירצו ומהבמשמשין
 הקרושה נוף אם אבל לרבר קרושה להוריר אלימא לא רהזמנהמקילינן
 נראה היה זו סברא לטשסשין, קרושה להוריר הזמנה אלימא בעולםכבר

 רסוכה פ"ק המאור ובעל הרין נגמר ס"פ רהנ"י חזינן רהא רחוק,להש"ך
 הסברא וא"כ זמון יש הקרושה בגוף מ"ם זמון אין רבמשמשין אףסוברים
 רבאמת הש"ך פירש וע"כ יותר. להחמיר יש הקרישה רבגוף להיפךהיא
 לי' מררמי ריליף סתרץ רהגם' אלא סע"ע ג"כ תכריכין למיגמר רבא יכולהיה

 בשביל מע"ע הילפותא להביא רהוצרך הש"ך שכך וכיון ממשמשין.משמשין
 ילפותא גם גאמת רהא מע"ע תכריכין גם ויליף ועילה מקצר גופי'מת
 איתן לנחל ירירתה רע"ע רקי"ל לרירן קצת רקשה אלא לרבא ניחא11

 רהזמנה כרבא קי"ל איך א"כ ה"י רוצח מה' פ"י הרמב"ם וכם"שאוסרתה
 כנ"י לש"ך ס"ל רבאסת וי"ל היא, רמילתא מע"ע נילף היא סילתאלאו

 סגופא במעשה נאסרו רתכריכין ויליף היא מילתא הזמנה קרושהרבגוף
 כאן. להאריך ואין בהזמנה רמיתסרא ערופה רענלהקרושה

 עיא מ"ח רבסנהררין אהררי התוס' רברי שנית מ"כ שהקשהומה
 ובובחים מראוריתא אסיר הסת רעור לתוס' רס"ל משמע משמשיןר"ה
 באמת התורה מן בהנאה שרי הסת רעור כתבו בטריפה ר"ה ע"ב ע"ארף

 רפליני וא"ל לש"ס התוס' חברו מחברים רהרבה ירוע הא קרמי אגבראגברא
 התוס' קושי' רזבחים לחוס' קשה אך רסנהררין. תוס' עם רזבחיםתוס'

 וכי מה"ת שרי מת של רעורו לומר אפשר האיך משמשין ר"הבסנהררין
 מקשה סאי שהקשה המפרשים מן באחר רראיתי וי"ל מתכריכין, עורנרע

 רשרי אומניה ולא כיה כצר הוי עור הא תכריכין כמו ליתסר רעורהתוס'
 ארעתא זימנא חר ביה צר ראם ה' ס"ק מ"ב בסי' מג"א מ"ש ע"פותי'

 וא"כ ומנ"י, סטור ראיה והביא אסור אזמניה לא אפילו לעולם בי'למיצר
 רהש"ג שס הביא המג"א אמנם לעולם. ביה למיצר ארעתא כצר הוי נמיעור
 הש"ג כשי' נמי סברי בזבחים רתוס' י"ל וא"כ כן ס"ל לא רברכותפ"נ

 תוס' קושי' קשה לא וא"כ הזמנה צריך לעולם בי' למיצר ארעתא צרראפילו
 אזמניה. ולא ביה צר הוי רעור רי"ל מעוררסנהררין
 לצורך המעות ושינו המא צורך מעות רגבו גברי הני על מ"כ שהתרעםומה

 %ל להתרעם הרבה יש וראי ס"כ שכ' כמו הי' כך שהי' המעשה אם הנהאחר,
 ספי לי סופר וכאשר וחקרו, רעהו ובא בריבו הראשון צריק אמנם גברי.הני

 שהיורשיס סבורים היו הטעות כשגבו הי' כך שהי' המעשה פריערסשנןהמשניח
 לצרכי המעות נצרך ולא לשלם יכולים שהיו נמצא ואח"כ לשלם ביכולתםאין

 בחוקת לו גבו ה"ה פ"ב רשקלים שבירושלמי למחלוקת באנו ומעתהקבורה.
 והפני גופא רינא בהאי פסק הביא לא בש"ע והנה לו. שיש ונמצא לושאין
 בביאוריו הגר"א אולס ליורשים. המותר בוה רגם לפסוק ריש בתבמשה
 לא רבוה ירושלמי רססקנת בפשיטות תפס ט"1 ס"ק ז' סעיף רנ"גלסי'

 רעתיהו ראמרינן שנ"ו( סי' הש"ע לשון משמע )וכן ליורשים המת מותראמרינן
 על אליהו ובמשנת וזרתין תקלין בפי' ועין עי"ש כך רעת על התנרבושלא

 המעווס את לקחו הנבאיס לי שסופר מה כפי והנה רשקלים.הירושלמי
 שאלה עשו אם נורע ולא ס"ו( סעיף רם"ט סי' )וע' כלה הכנסתלצורך
 ש~שלח צריך שוה ירעו שלא ספני סברתס עפ"י כן עשו או הוראה מורהאצל
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 וה, בענין ברינים סהם להוציא או בריןלהעמירם קשה כך ובין כך ביןחנם.
 שעה צורך שיש הפרנסים ראו ראם 1' סעיף רנ"ג סי' י"ר בש"ע פסקרהרי
 ססחים ואין התם ראיתא מירושלמי נובע וה ורין בירם. הרשות לשנותורצו
 ואין מררשים בבתי מלמר להיות סשועברשאני וספני לכך. הפרנסיםביר
 רינין הבעלי שיומין נר"ו הילרעסהיימער מאיר ר' להרב אסרתי פנוי וסןלי

 וחקותי והצרק. האסת מי את ונראה אחינו בין ונשסע ירוע, בעת ב"רלפני
 המריבים. בין ושלום פשרה שנעשהחוקה

ק"ח*

 אפשר כי חליו. סהות לראות ישראל אחר סת קרקור לחתוך סותראם
 עי"ז. נפש פקוח ויוסשך אחרים, חולים לרפאות תועיל הואתשהראיה

 : ה ב ר שמ
 לפנינו ~ךן אם שאסור ר"י סי' י"ר הנובי"ת כתב וכבר לפנים א"צ והרבר

 שנוכר הסת נימל סאיסור חט והנה וה, ע"י להצילו שאפשר ססוכןחולה
 ס"א סי' ח"א יעב"ץ ובשאילת סת. של הנאה איסור עור יש שםבנוב"י
 י"ר בח"ס אסנם נכרי, בסת אפילו הנאה איסור סשום הסת נתוחאוסר
 סעסים, ב' משום אוסר בישראל אסנם בנכרי. להתיר רעתו נראה של"1סי'

 חי"ר בתשובותיו שיק מהר"ם סחר ונם הנאה. איסור וסשום ניילסשום
 מהר"י ה3אק בוה שכתב סה נ"כ והביא בארוכה סוה רבר ושס"ח שס"וסי'

 אין לפנינו חולה יש אם שאפילו שרעקו הנאמן, ציון בשוסרעסלינ3ער
 שם רעתו מו"ר אסנם בפירהם. סיתתו קורם הסת סחל אם אלאלהתיר
 אפילו להתיר יש נפש, פיקוח ספק ואפילו לפנינו נפש פקוח שישרבסקום
 והלאה. 117 צר ח"ב האשכול בס' וע' סחילה,בלא

ק"ט*

 לסתים. שעושין העסרות רבר ועל הקברים על והפרחים האילנותע"ר

 : ה ב ר שמ
 ג48,5 נר. ותסוו סיון בחרש תרנ"ט בשבת אאיוראעליס" הס"עבעלי
 הירש ש"ר הרב הילרעסהיסער עוריאל ר' סףר גרולים סאת פסקיםסובאים
 וניסוקיהם סעסיהם שם וסובא אחר פה שאוסרים ו"ל לעהסאנן מהר"םוהרב
 אינו לענ"ר הגרם חוקוח סעם שם שהביאו סה ום"ס ספסקם. לוווואין
 לביה"ק רהליכה שצ"3 סי' בר"ס וסובא קנ"ח סי' הריכ"ש שכתב עפ"ינכון
 וה סנהנ שלקחו אף חוקותיהם משום אסור אינו אבילות יסי סו' בקרכל

 ששורפין כשם הסת כבור ספני אלא עושין שאין חקה וה ראיןטהישסעאלים
 3"כ שהעכו"ם ספני ההספד נ"כ נאסור כן לומר באנו ,שאם המלכים,על

 לאסור מספיקין הנ"ל הגאונים שכתבו הסעמים שאר ום"מ עי"ש.סספירין
 בישראל. כן יעשהולא

ק*י*
 שם ובב"י שנ"ב סי' סוף י"ר ש"ע ע' הסת ראש על ביצים פיחתע"ר

 סי' אבלות ערך חמר ובשרה שכ"ו סי' ח"ס %' ע"כ( ק"ל )רף הכלבובושם
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 שם וכ' בח"ס( )והובא ראשו על הביצים חופפין כתוב יבוק ובמעברקכ"ה.
 שמביאין ומה בקליסתם. טרופין בביצים ראשו את טחין כתוב ובכלבוטעסים

 יחר וטורפין וין ניצים לוקחין ס"ח( קנ"ז כלל ארם חכמת )ר"מהאחרונים
 רף שי"ז סי' ברוקח גם ואיתא המקור ותמצא שם בח"ס ע' ראשו,ומרחיצין

 קרישא חברה בהנהגת ארם חכמת בסוף משה מצבת קונטרס וע' ע"רס"ג
 ראשו בו ירחצו אלא הגוים חקות הוא מים מזה אחר שכל שמה שכ' ח'סי'

 ראיתי לא הלב כנגר המת גוף על החלמון רטחין מר שכ' והמנהגבלבר.
 שלא כרי הלב כניר למוח הנהיגו ראשו את טחין רתחת ואפשר פוסק,בשום
 להם הנח מנהג שום לבטל ראין שם הח"ס שכ' ומאחר השערות, אתלסבך
 הלב. נגר הגוף בטיחת לומר אפשר הראש בטיחת שנאמרו הטעמים כלכי

קי"א'
 של במחצלת קבורה שאני להמאמר ע"ב י"ח לברכות בצל"חאיתא

 רקיבת יעכבו שלא מהרה ונרקבין הכלים פשתן של הם התכריכין רלכךקנים
 ופי' זוזי בר בצררא ע"ב כ"ז מ"ק וע' שם. ובאחרונים שנ"ב ס.' וע'הגוף,

 אחרית וע' צררא. ערך ערוך וע' ע"ב, ח' בכתובות פירש"י וכן קנבוסהמפרש:
 ב' נהגנו 11"ל: הערוך בעל שכתב קשהוט החכם של השלם ערוך בסוףרבר

 אמרתי רבות פעמים המתים(, )רהיינו תורה מחופשי להלביש ברכתנות
 הפקר פקירה, )כמו בקירה כעין הרבר ונראה לקבל ומיאנו להיחסרה, מהןאחת
 התחלתי ומנו אביו( על שכיון )נראה ארוני שנפטר ער קרום( סנהגלבטל

 עמרנו ואילו הפצר(, )לשון בפצירה ממאן ואין הכל קבלו ומאזלהבצירה,
 מפני "אפילו"( גרס לא והרא"ש ע"ב כ"ז ס"ק )ע' צררא לתכריך קרמוןבניהוג
 רתכריכי מזה מוכח ע"ב(. ס"ג יבמוה )ע' גרירא גרולה היתה שכבימחטטי
 שכבי, מחטטי מפני מתחלה כן רנהגו ואפשר קרמון, מנהג בבבל היהצררא
 בעל ררבנו נראה עכ"פ פשתן. לכלי חזרו שכבי מחטטי שבטלוואח"כ
 התרתי בצרק וא"כ כקנות. רב' המנהג וביטל הכנרים מחסר היההערוך
 הנשים. בגרי למעט ה"שבק"ק

קי"ב.

 שלה. בטהרה להתעסק שיכולות נשים שם ואין שמתה באשה יעשוהאיר
 : ה ב ו שת

 סי' א"ח תשובה בשערי )ומובא תק"ז סי' ח"ב ררב"ז בשו"הראיתי
 ובסוף ירחץ והעכו"ם המים ישליך שישראל צוה ראשון רבי"ט שכתבתקכ"1(
 כלל אבר בו יזיז ולא גופו כל על מים הישראל ישליך ירו עכו"ם שיסלקאחר
 הטהרה ויעשו כן יעשו בנ"ר וא"כ וכו', ישראל ע"י טהרתו סוף זהוהרי
 ובחלק 8 ער 5 ומספר 3 מספר 12 צר חים תוצאוח בספר בל"אכמ"ש
 ה'. ער ג' אות 100 צרהעברי

קי"ג'

 רברה את קים ובעלה גופה את שישרפו מותה לפני צוחה אחתאשה
 הקברות, בבית אפרה את שיקברו הבעל שואל ועכשיו השריפה, בביתושרפוה
 להורות. ישאיך
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 ה: ב ו שת
)

 סשום אסור אפרו הנשרף רסת ראמרינן ע"א ל"ר רף סתסורה ראיהלהביא ראין פששא והנה המת. באפר קבורה חיוב יש אי לרון יש תחילה
 אלא תקברנה רקבור ס"ע לענין נאפר לא רוה אסור, אפרן הנקבריןרכל
 קבורה ס"ע כאן ראין הנקברין הנאה איסורי כשאר נקבר נ"כ הסתראפר
 ותוס' ע"א כ"ח מסחים עין ליס, מטיל או לרוח ווורה ספרר אלארוקא
 סת סיקרי שלא ראיה להביא יש ואיפכא הנשרפין. ר"ה ע"ב ל"נתסורה
 אינו קיסת שלרו שאין שרוף רסת ע"א כ"ו בנרה סראמרינן לקוברורחיב
 לקוברו. התורה צותה רלא י"ל וא"כ ארם, כסת הוי רלא אלסאסטסא
 רפי"ב סשנה לחם )ע' כפרה סשום או בויונו סשום או לקוברןרסחויבין פשיט" השם בקירוש שנשרפו הקרושים או באונס סת נשרף אם וראיאמנם
 כראיהא ראוריתא( לאו קבורה אסרינן אי נאמרו אלו רטעסים רכתב אבלסה'

 בנ"ר כאן אסנם קס"ט. סי' ח"ב יעבץ שאילת וע' ע"ב, ס"ובסנהררין
 ראנחנו ניסא והאיך רבריו את קיסה וסשפחתו תקברוני אל אסר הסתהרי

 וע' התורה. צותה שלא קבורה שוהו נשרף, שכבר אחר לקוברוסחויבים
 ואף הרבה. וה בענין שהאריך אסווג בן אלי' ר' להרב באש יענהבספר
 יש ס"ס כרסב"ם, או ותוס' כרש"י בויוני סשום הפי' אי רתלי'שהעלה
 קבורה חיוב כאן ראין להורות יש העית אחר וכנראה הרבה, רבריו עללרקרק
 סופריס. סרברי ולא מה"תלא

 תסורה בסוף כראיתא בהנאה שאסור האפר לגנוו חיוב כאן ישאך
 ויקבור ישרוף בסך ין בשכר שקבל פירות ראפילו קל"נ סי' ברישוחוינן
 בבית בסרין לקבור הסנהנ שסת בהסה בכור וכן הקברות בביתהאפר

 והוא יהורה לחם בית ובס' הלל בית בס' ושם ש"ו סי' באה"ט ע'הקברות
 כאן ראין אף י"ל וא"כ ולקברינהו, ר"ה שם תוס' וע' ע"ב ס"ב ע"וסהש"ס
 אך הקברות. בבית האפר יקבור הנאה אסור סצר ס"ס תקברנו רקבורס"ע

 בביה"ק לקבור צריך אחרו יחטט שסא חשש ריש היכא ררוקא בצרותשובתו
 לובל וליקח הסתים אפר אחר לחטט ררך אין רב~סננו וה חשש אין כאןאבל
 שאר לצורך הסתים אפר ליקח ררך אין תם ב', ס"ק קל"נ סי' ט"זעין

 לוסר יש מ"ס אך רוקא. הקברות בבית לקוברו חיוב אין וא"כרבריס
 יקברו אם לסתיס בויון ר"ש לוסר ראין לאסור, אין ס"ס חיוב כאן ראיןנהי
 או בהנאה ראסירי ספירי גרוע שרופיס אפר אין רהא שרופיס, אפרשם

 אם רוראי לאסור יש סילתא רלסנרר נראה אמנס שסת. בהסהסבכור
 כי נופם, את לשרוף טי ,הרבה הקברות בבית לקבור השרופים אפרנתיר
 אמנם וו"ל: הנ"ל בספר אמוונ בן אלי' ר' שכתב סה וכרוסה ברורנועבירה עוברי ירי להחויק אין ובוראי כ"כ, נרול האיסור שאין או שסותריחשבו
 ע~אין וראי הא וכו' לשרוף שלנו הקברות בבית סקוס להס לתת וראוי נכקאס
 ולענ"ר עכ"ל. וכו' סיקרי סיוע ס"ס וכף בוה נוחה תריקים חכסיסרעת
 חשף בביה"ק. סקוס להם נותניס אם עבירה עוברי ירי החוקת קצת והנם

 סתרצש שאם לי נראה בוה וכו' קבר שם סקוס לתת נכת ואם וו"ל אח"כשכתב
 ביריהו ריסחי סאן לית סתיס שאר כררך ססש בקרקע קבור אטרושיהי'
 שפיר לא בוה הנה עכ"ל. קבורה רטעונין עצסות לקוט כסו אלא יהי'רלא
 רבעצסות ועור ס0מא, אינו אפר סטמאין רעצסות לעצסות רוסה וה ראיןחוי
 והנה יה.- חשש יש מפק בלתי וכאן עבירה עוברי ירי סחויק חשש כאןאין

 שהרכ הביא ישנושר( )25 117 צר 1897 סשנת 7 נור. איוראעליטבעלה
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 שנם שספרו ויש בביה"ק סיוחר במקום האסר לקבור התיר רהאמבורגהג'
 וצ"ל. רקץהנץ הגאון בהסכסח ואח התיר סלץנרץן זצ"ל ארלער נתן ר'הרב
 אסר רהאסבורג והרב ואת. תשובה נסצא לא רקאינא הגאון בתשוובותאמנם
 ריטועללען רעגעלרעכטען אינער זיננע אים )אבעגראבען קבורה התירשלא

 אבזיטז אן פערגראבען נור )"וץנרערן בקרקע הטמנה אם כיבעעררינוננ"(
 סקום לרסות ראין לוסר יש זה על גם אסנם שטעללע"(.-נעלענענער

 רסרינת מקוסות רברוב לוסר יש להתיר, חשש אין בהאסבורג ואםלסקום,
 ליתן שלא טוב וא"כ סבחין, אינו לסשחיח רשות שניתן רכיון לחוש ישאשכנז
 סשפט יצא הססשלה סצר )ואם איסור אין הרין רסצר אף לכלום,רשותו
 סיוחר הצר סן מקום לתת יש אזי הקברות, בבית סקום לתת אנושצריכין
 תשובות גשם הקסח לקט בספר הביא סוו ונרולה הקברים(. סשארונברל
 לקברה יש רשע א' בנה רעית אחר שננררה אם על ס"ט( )סי' לויסהר"י
 הארסה. פני על יניחוה ב"ר בעיני יראה אם סילתא ולסנרר ישראלבקבר

 הענין: בזה כתבחי אשר שלי "גוטשכטען" נוסחוזח
 אים אינער אשע רער בעשטשטטוננ ריא אנפרשגע, עהרי. עי.אויף

 פריערהשפע ירישען רעם אויף לייכע פערבראננטען גשטהא צוקרעמשטשריום
 עריירערן: צו פילגענרעז סיך, איך בעעהרעבעטרעפפענר,

 רשז כ"ג(, כ"א, )ריט. איהן" רו חיללוט "בעגראבען נעבץט: רשו1(
 ה' סאיכא4נ. )ז. גילט ליכע ירישען יערער פץן טראריטש4ן יר. רערנאך
 ריא יענן ערפיללט, ניכט יירר שס"ב( סי' י"ר אונר שם ולח"ס רפי"באבל
 נשך רש יץררען, פערבראננט קרעסשטשריש בעערריגונג רער פשרליכע
 איגענ- כארשקטעריזטישע ריא סעהר ניכט אשע ריא רעליגמ4נוגעזעטצערעם

 ניכט נשסליך פעראיניגט זיא בעזיטצט, ליכע סענשליכען רערטיסליכקיט
 אינעם רשהער איזט עז ע"א(. כ"ז )נרה ליכע סענשליכע ריא ייאסעהר

 געשטשטטעט, רארף, בעריהרען ליכע סענשליכע קינע רערשהרשנירען,
 שא~לת )ו. בעערריגען צו פעראוננליקקטען בראנרע אינעם ביא רעו ששעריא
 קרעסאטשריום אים אינער בייא שסים קאנן עז קס"ט(. סי' ח"ביעבץ

 בע- פשרנעשריעבעי'.' רעליגמ4נזנעועטצליך אינער פשן ליכעפערברשננטען
 403(, ,. )י עצסות ליקוט סיט פערנליכונג ריא זין. רערע קינעערריגונג

 )ליה,4רנש באש יענה שריפט זמנער אץ אסווצ בן אלי' ר' כיא אויךריא
 אננעפ. אים רא צוטרעפפענר, ניכט עראכטענו סינעז איזט 5שרקיססט,1886(
 אונר זינר נליך ליכע רעף טוסאה רער בעטרעפפז געבינע ריאפשללע

 כעשטיססוננען רעליניץנזנעזעהצליכען רען פשללע שנגעפ. איםאוימעררעם
 ישר. יץררעןגעניגט
 רער רעריעניגע, זעלבוט א4לל רעליגמ4נזגעזעטצע ירישען רעם נשך2(

 משגע, יעררען בעערריגט ניכט ליכע זינע ראס האט, פערפיגטלעצטפיללינ
 ריא נעבען 348(. )י"ר יעררען בעשטאטטעט 6שרשריפטזסשסינרענשך

 שטעללען, 5שררערינג ריא :ט נ זיא קשננען ח4 צו, ניכט ריעזשננעהשריגען
 רעלינק4נזגעועטץ ראז ריא 5יללציעהען, צו ייזע אינער אין בעשטשטטמגריא
 בילליגט.ניכט

 אינער 5שז ניכט קרעסאטשריוס'יששע רער ביא רשנשך קשננטע עו8(
 אינעם אין פערנראבען אינעם פשן נור א4נרערן בעעררינונג,ריטועללקת
 ביא ריעו ייא זין רערע ריא פריערהטפעז רעז שרטע נעלענענעןשבויטז
 קשססט שניענרונג אין גענענשטשנרען פערמלטענען נוטצוננ צורסאנכען
 ששע ריא אויך רא ראז.(, הלל בית אונר 307 אונר שנפ. 133 י"ר)פנל.
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 )תמורה איוט פערב~טען נוטצונג יערער צו ליכע פערבראננמעןאינער

 אין ויך רץ געשטאטטען, צו ניכם ריעזעו איך איזט אינרעווען4(
 בעשטאטטונג פיערליכען אינער צו שליעסליך רשך פערפאהרען4,1לכעו

 ייררע. ליזטעןשוב מ4ר- קרעסאטה4ן פערב4טענען רעליגיוינוגעז;טצע מלם רער אונרגעשטאלטען
 ארף טשע ריא ראס ענטשירען, געריכט קגל. רטו שבער שילטע8(
 אין ריא ראפיר זינר ראנן פעררע, בעערריגט פריערה4פע ירישעןרעס
 1897( רעצעסבער 19 )רען סץסגעבענר בעשטיססונגען אנגעפיהרטען 8נר.
 חסר ובס' השקל ובסחצית ג' ס"ק שי"א סי' סנ"א וע' תרנ"ח( כסלו)כ"ר
 בהגה. מ"ב שס"נ סי' י"ר וע' שס, פתיס סנחת ובס'סשה

קי*ד
 איזה כאן אוסיף לעיל זה על כתבתי כבר אשר השרוסיס אפרע"ר
 סרעתי, נוטה רעתו בהאלבערשטארט נאבעל יוסף סו"ה הרב באשררבריס,
 פסקי את כאן קצת אשנה גס ואחוק אעסורה סשסרתי על הרין בעיקרואני
 בס"ר: החלי ווה הנ"ל הרב רעת נגר וחוק נאסןניסור

 רק לא חו"ל קבלת לפי כ"נ( כ"א )רבריס תקברנו קבור כי הסצוהא(
 אבל ה' רסב"ס )ע' סישראל איש כל על ביותר אס כי נאמר ב"ר הרוגיעל

 שהוכיח כסו כקרקע קבורה רוקא הינו רכאן וקבורה שס"ב( סי' ר"רפי"ב
 חיס מוצאות בספר הנרפס בסאסר וצ"ל קוטנא שלוס סו"ה הה"גבצרק

 סקובל היה הפירוש ווה תר"ס(. שנת )רשרעלהים נ"י נאבעללסהר"י
 פ"ו נויר וסירושלסי הנ"ל לפסוק סספרי שמוכח כסו לרו"ל רנאסקרסת
 סאסר נ"י לערנער סהר"ס הרב כתב וכבר ע"ב. ס"ו ר' סנהררין ובבליה"א
 22 נר. 1911 פרעססע" ,ירישע ובס"ע 21 נר. 1911 אאיוראעליט"במיוג
 חז"ל, קבלת כרעת שלא הנ"ל קרא הספרשיס הסכחישיס רברילסתור
 התורה פצות כל ולקיס לעשות סחוייבין אנו וכבר נחת. ותסצאעי"ש
 הפשט אחר בוה הולכין אנו שאילולי רו"ל לנו שססרו הפירושיסעפ"י

 היסור ער ישראל רת כל נסתור ח"1 חרשיס לספרשיס "פשוט"שנראה
 ח"ו נבטל אסו, בחלב גרי לבשל רק נאסור ולא בחלב בשר נאכולר"ס
 לענין כי ברור כן על אשר ועור. ועור טרפות ואיסורי כהלכה שחיטהסצות
 לנו. אור היא הקבלה רק הסצותקיום

 חרא טעסיס, שני סצר וזה סישראל, סת לשרוף שאסור ברור רברב(
 א"צ האפר אס סבעיא לא ביריס, תקברנו רקבור עשה סצות סבמליןרעי"ז
 ס"ע בטל וראי ראז השריפה, לאחר קבורה סצות כלל לקיס רא"אקבורה
 תקברנו קבור מ"ס קבורה צריך ג"כ רהאפר לוסר תמצא אס אפילואלא
 שורף ואם רנויר רפ"ז בירושלסי כראיתא רחסנא, אסר סקצתו ולאכולו
 סזה וחט בסילואה. הסצוה את סקיס ואינו כולו עכ"פ קובר אינו הסתאת

 עפ"י והן הסקרא עפ"י הן נחשב שזה סשוס אנושי, סת כל לשרוףאסור
 )ב' עסוס שהנביא תראה הלא הסת. לנפל ואסור לסת גרול ניילהתלסור

 בספרשיס(. )עי"ש ארום סלך עצסות ששרף סואב לפשע זאת חושבא'(
 יהויקיס מלך בו שנענש נרול לעונש חשבוהו ע"א ס"ב בסנהרריןוחז"ל

 מותו לפני רהסצוה סוכח ה"א פי"א כתובות ובירושלסי נשרףשגלגלתו
 ירושלסי סאסר של נכון פירוש )ע' לקיסה שא"א צואה ה"ז אותושישרפו
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 חו"ל רהתירו חוי ופוק ג'(, אות קנ"ה סי' ח"ב י"ר יצחק בית בשו"תוה
 שי"א סי' א"ח ע' הרליקה, ספני הסת את להציל כרי בשבת שבותיםכמה
 ראף ונ"ל האחרונים. עליו השיגו כבר ג' ס"ק שם הסג"א ס"ש ועלס"א.
 ליכא וראי בירים אותו כששורפין אבל ססילא כשנשרף אלא אמר לאהסג"א
 סוה. נרולבויון

 לקבור רצריכין קי"ל תקברוני אל ואסר סותו למני הסצוה ואפילונ(
 רהאוסר הירושלסי סן ב' אות לעיל שסענו וכבר ס"ג(, שס"ח סי' )י"ראותו

 קורם יסריח שהסת לחוש שיש בסקום ורק צואתו. את לקים איןשרפוני
 הרשב"א שו"ת )ע' הבשר את לעכל כרי סיר עליו לשפוך סותרקבורתו

 העצסות. עכ"פ שיקברו והעיקר שס"נ(, סי' בב"ה ב"י והביאו שס"ט,סי'
 שסואל )ע' העצמות וקברו הרסה ספני ובניו שאול נויות ששרפו סצינווכן
 )יהושע בשכם יוסף עצסות קברו וכן שם(, הרר"ק שפירש וסה י"ב ל"בא'
 סלכים )ע' סוה גרול גנאי לך אין העצסות את גם לשרוף אבל ל"ב(.כ"ר
 קללו סאור לישראל שהצירו הנרולים הרשעים שרק סצינו וכן ט"ו(, כ"טב'

 לעפר. ער ישחקו שעצסותיו כלוסר טסיא, שחיק בקללתחו"ל
 קבורה סצות הנשרמין באפר גם עכ"פ יש אי ואת על נרון ועתהר(

 סהירושלסי שהוכיח אבל ה' סוף לסלך הסשנה לרעת פשיטא הנה לא.או
 ראין פשיטא ורובו ראשו כאן יש אם אלא קבורה סצות ראין רנויררפ"ו
 האפר אם סבעיא לא הגוף, כל של אפר כאן יש ואפילו באפר, קבורהחיוב
 אשילו אלא קבורה, חיוב כאן אין ובוראי סת, רין לו אין כן ואם סטסא,אינו
 סכל קצת גשם אלא ורובו ראשו כאן אין הרי ס"ס סטסא רהאמראת"ל
 בשבת התוי"ט למס"ש ואמילו תקברנו, קבור התורה אמרה לא וע"1הנוף
 הרב לרבר בוה היטיב כבר קבורה חיוב יש הסת סן בכוית רנם ס"המאו

 הבא בכוית מירי רהתוי"ט 44 צר לערנער לסהר"ם עולם חי בס'ראשפצין
 ורובו ראשו הכהן סצא ראם מ"א שע"ר סי' בי"ר הלכתא איפסיק וכבר נרולססת
 התוי"ט. סירי ובוה כוית על אף הוא הוור שכן וכיון אחר אבר על אף הואחוור
 סקצתו אלא כאן אין אם רהינו סקצתו, ולא כולו תקברנו שררשינןוכשם
 צריך כולו כאן יש ראם מקצתו ולא כולו ררשינן כן כסו לקבור, חיבאינו
 וא"כ כוית. רהינו סקצתו רק שיר אם אפילו יוצא ואינו כולולקבור
 סטסא אינו האפר )ואי האפר רהינו סקצתו רק לפנינו הובא רלאבנ"ר
 תקברנו. רקבור חיובא כאן אין בוראי כאן( אין סקצתאמילו

 יש והנה סטסא. השרומין אפר אי קצת, לעין יש טוסאה לענין והנהה(
 וה יותר, או כשעורה שהן קצת עצסות האפר בתוך נשארין אם ספקכאן
 טוסאת כאן אין כשעורה רבעצם כיון נלע"ר אסנם בכה. אוסר ווה בכהאוסר
 עצסות אותן על סת שם אין בוראי וסשא, סגע טוסאת כאן שיש אףאהל,
 סטסא אינו ואי גאהל שסטסא סיוחר הסת רבוה תקברנו, קבור חיוב בהןריהי'
 התורה צותה לא ובוה ובסשא בסגע הסטסאין רברים כשאר אלא אינובאהל
 או באהל מטסא השרופים אפר אי לברר רק לנו ונשאר תקברנו.קבור
 לספק שא"א רבר הוא וה הנה הראשונים. בין פלונתא וה לענין ונסצאלא.
 סהר"י שהרב לפי אך סטסא, אינו שרופים אפר הרסב"ם שלרעתכלל

 קצת. להאריך אני סוכרח אחרת לרעת הרסב"ם רברי להטות רצהנאבעל
 שיעורו אוסר אליעור ר' שרומים אפר ס"ב מ"ב אהלות בסס' שנינוו(
 האפר שרופין ואפר שבש"סנ בגי' וו"ל הרסב"ם ופי' סטהרים וחכסיםברובע
 האפר וה שסו וחכסים העצים סאפר בו התערב לא כאשר סהארם ישרמואשר

 אשר היטיב והגה עכ"ל. הסתים, סרין יצא נשרף כאשר כי הגוףבסררגת
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 חס מנוף" בסררנת האפר וה שסו .וחכשים שמלות נאבעל, מהר"יויבו
 יצא אם כי הסתים", סרין יצא נשרף כאשר שכי אח"כ שכתוב סהסותרין
 הסתים, סרין שא לא הנוף בסררנת הוא ואם הנוף, בסררנת אינו המתיםסרין
 בשלסות האפר ראם א( רברימ: ב' לוסר רוצה רהרסב"ם סחרי"נ שפי'וסה
 א"צ שיססא הנוף כסררנת הוה האפר חכסים שסו או ארם רסות לוויש

 ואינו הסתש סרין יצא נסי ונתפור נשרף ראם ב( הסתים, סן כחלק רובעשיעור
 לא ישר פי' סבקש כל בסח"כ וה פי' - כעצסות רובע בשיעורסססא
 על סססאו ואינו סתים רין לו אין נתפזר שאם ספני סעם וה רסה אותויסבול
 כש"כ בפיוור סססא היה אם הלא אתסהה, סססא, בשלסות הוא אםכן

 ססהרין חכסים סה ספני לפרש רוצה רהרמכ"ם ועור ! בשלסות מטסאשהיה
 וחכסים לסיסר הו"ל איפכא ארם. צורת לו יש אם שסטסאין בסומאהופתח
 האפר וה שסו לפעסים אמנם הסתים, סרין יצא נשרף כאשר כיססהרין
 לא הרסב"ם הלא שלישיה בו ועור ארם. רסות לו ביש כגון הנוףבסררנת
 ררכו אין והרסב"ם גרבריו, 1ה חילוק כלל רסו ולא ופיוור סשלסות כללריבר
 סעסו הרסב"ם ברברי וה פי' שיצא ולולא רבר. ובהסתר בחירותלרבר
 וה, על כלל סתירה לכתוב שא"צ אוסר היתי נ"י נאבעל יוסף ר' הרבשל
 שחר. לו שאיןספני

 בסררנת רהלשון סופר סעות תבון אבן בהעתקת שיש סתוכו רסוכח ונ"לו(
 נוף או חי נוף אחר, נוף או ארם נוף נוף, איוה פירש רלא סתוס הואהנוף
 פירש ולא לפרש, אלא לסתום בא אינו והלא חסר. נוף או שלם נקשסת,
 פ"י ובכלים .אלגבס" כתוב הערבי רבנוסח סניף רצ"ל: נ"ל וע"ככלל.
 סעה והםופר סגיף בסלת "אלנבס" סלת: תבון אבן ר"ש נ"כ העתיקס"ב
 כתוב: הנוסחאות בכל שראה סהרי"נ הרב וס"ש סניף. בסקום: הנוףוכתב:

 הנרפמים נוסחאות כל כי יען ס"ס, כאן שאין כלל ראיה אין הגוף""בסררנת
 הרסב"ם רברי וו נוסחא ולפי אלנבס, כתוב: שבערבי וכיק הועתקו. אחרסכ"י
 והוא נבס אל כתוב: היה תבע אבן ר"ש לפני שנס ספק שום אין ופרח,כפתור
 ט"י שבכליס גפסית בערך השלם ערוך בעל ס"ש אמת )ואם סניף.תרנם:
 הנוף(. תחת: "הגיפס" צ"ל: רי* בסשנה נם סניף, תחת, גיפס צ"ל:מ"ב

 רחכסים כתב רהוא יוסא, רחר רב בי בר לכל סובנים הרסב"ם רבריוהשתא
 ונעשה הסתים סרין שא נשרף כאשר כי גיפסית בסררנת האפר והשסו
 סלך עצסות שרפו על הנניא רברי לרבר וונר טטסא, שאינו וניפסית סירכסו
 ספני אך .סיר", שהוא אאלניר" הרסב"ס: שרכתוב היה וברין לשירארום

 אשהחכם ותיסא "אלנבס". הרסב"ם כתב ללפסית יותר רוסים שרופיםשעצמות
 תבק: אק ר"ש בצרק שתרנס כסו "גטסית" תרנם ולא .סיר" תרנםרערנבורנ
 .ניפס". או"סניף"
 הרב העסיס שס שגם שלו, היר בספר הרסב"ם רברי אל נפן ועתחח(
 הרמב"ם כתב סעולס. שערס לא אשר חרשים, רבריס הרסב"ם עלסהרי"נ
 השררה והוא קיסת ושלרו שנשרף הסת וו"ל: וי' ס' ה' סת סומאת סה'פ"נ

 שגתבלבלה ער נשרף *4ם אבל נחרך, אם השצ"ל שלם כסת מטמא ה"1והעצסות
 צורתו. נתבלבלה שהרי סחור בסים שסרפו סרוקם שפיר וכן תבניתו,צורת
 והקעשה עכ"ל. טהור, השרופיס אפר וכן סהור כקסח ונעשה שנפרך המתבשר
 ער נשרף 44ם אבל ס' בהלכה הרסב"ם שכתב כיון וה על סקרי"נהרב

 שרופיס ראפר י' בהלכה להביא עור לו לסה טהור תבניתו צורתשנתבלבלה
 נר~, רוחק הוא מנ"ל הרב שתירץ סה אסנם עצוסה. קוומיא ללאורה חתיאמהור.
 ר ו פ ת נ 1 3ויתו שנתבלנלה ער נשרף אם הרסבשס כתב ט' רבהלכהשחירץ
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 אפר אסר י' ובחלכה טסא הגוף כל ונשרף נתפור לא אם הא טהור ר פ אה
 ארם צורת וה לאפר היה אם ראינו ולא ירענו ולא נשרף אם הינושרופים,

 בין כלל טחלק אינו רהרסכ"ם חרא וה רוחק ימבול ומי טהור. 1הו לאאו
 אם רהינו קיסת בשלרו תלי' הכל לרירי' אלא נתפור לא או האפרנתפור
 וה רין כתב ביאור וביתר צורתו. נתבלבל ולא בשלסות ערין והצלעותהשררה
 ותרגום רערנבורג, תרגום )עפ"י שם לשונו ש1ה הנרה רם ר"פ הסשניותכפי'
 בתכלית השרץ יבש ואם קצת(: סנוסגם שלשונו אף כן כינתו נ"כ א"תר"ש
 סטסא הווא נבו בחוליחץ סחוברות והעצסות נראה השררה נשארה אבלהיובש
 שרץ גבי קיסת שלרו ספרש שהוא הרי עכ"ל. קיסת, תבניתו שצורת לפיג"כ
 נקרא 11ה בו סחוברות והצלעות השררה בנשארה תלוי שהרבר ע"א( נ"1)נרה
 השררה והוא קיסת ושלרו כן נם כאן שכתב וכיון קיסת, תבניתוצורת

 נתבלבלה כן ואם קיסת, תבניתו צורת נקרא וה רב(וופן כן גם צ"לוהצלעות
 בה' שבחיבורו ואף והצלעות. השררה נתקיסה שלא הינו תבניתוצורת
 י"ל וצלעות, שררה פירש ולא שלרו סתם אלא כתב לא הי"ב פ"ראה"ט
 הואיל כתב אה"ט בה' וגם סת, טוסאת בהלכות שפירש סה עלרססך
 עוסרת כולו האפר באם סגי רלא הרי סטסא, ה"ו עומרת כולו ת י נ בות
 אפילו נעקרה ואם עוסרת, כולו ת י נ ב ת שתהא צריך אלא נתפ1רולא
 קשה ועור לרסב"ם, תבניתו צורת נתבלבלה סיקרי ססקומה הצלעות סןאחת
 סטסא רהאפר נתפור ולא ביחר כולו האפר אחת פעם היה ראם איתאראם
 א"כ רילן( פש"ס להוכיח סהרי"נ הרב שרוצה )וכסו נתפור אם נםאח"כ
 ארם צורת וה לאפר היה אם ירענו ולא ראינו לא ראם הרסב"ם פסקאיך
 לרעת לחוסרא סררבנן הפחות ולכל ראוריתא פפיקא הוי הא טהור,רהוא

 ארם. צורת לו היה שסא סספק לטסא לנו היה וא"כהרטב"ם,
 נרקרק ותחילה פשוט. אחר בררך הרסב"ם רברי לישב נ"ל וע"כט(
 ינחלנה שלג כסת סטסא הץ קיסת ושלח שנשרף הסת מ ט'רבהלכה

 הוה חפרק בראש והנה השרופים. אפר וכן וכו' שנפרך הסת בשר נתב!י'
 שלא מל אפלו הסת שכתב הסת בשר 1ןו סת בץ מכ הרסב"םטחלק

 ס"ט במיר עחנה שסעתא ~וה ת ס ה ר ש ב ס וכית במרץ, אברענתקשרו
 בשר כוית עליו שאין שלם בסק הרסכ"ם סירי ט' בהלכה והשתאע"ב(.
 נתבלבלה ואם בשר כוית עליו שאין אף שלם כסת סטסא קימת שלרו ראםחומר
 עליו יש אם הא בשר, כוית עליו אין אם שלם סת סשום סטסא אינוצורתו
 וה )תבאר בשר כוית משום סטסא כקסח נעשה לא אם רנתיבש אף בשרכוית
 אם רוקא וקאמר בשר סכוית כלוסר הסת סבשר סירי י' ובהלכהלקסן(.
 כקסח, רנעשה סשום טהור השרופים אפר וכן טהור. כקטח ונעשהנפרך
 בשלמא רהו"א וה, לאשסעינן ר~ריך הסת. סן לכוית שלם סת בין חלוקוושין
 אבל שלם, טת מבנית כאן ראין צורתו בנתבלבל א"א שלם סת סשוםלטטא
 טא לא אפר נעשה אם ראפילו והףא שלם, מת א"צ הלא בשר כויתלענין
 כן. אסרינן רלא קס"ל טומאהמירי

 כר"ל רפסק הכ"ס פי' כקסח ונעשה נפרך רבעינן הרסכ"ם ום"שי(
 איפכא ספרש רהווש יוחנן, כר' פסק רהרסב"ם נראה יענ"ר ע"א. נ"הבנרה
 עצם רחא טסא נפרך אם עצם רנם טסא, נפרך סעצם ריליף רלר"י רש"ימפי'

 וכן באהל סטסאין איפרכו אי אפילו עצטות רובע יש ווש"כ 0טטא,כשעורה
 טוטאות כל טוסאתו טלכ4 ריליף לר"ל אבל ראיפרוך בשר בכויתהרץ

 נתאבשו לא רטסתסא הארם טן שפורשות כעין להיות צריך טסנוהפורשות
 גרורה וראי' לר"ל, סורח ר"י אף כקסח נפרגו אס אולס שגפרכה ערכ*כ
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 הך אלא הביא לא המשניות שבפי' הוא מעצם ריליף כמאן פוסקשהרמב"ם

 רר"ל. ררשא ולא רעצםררשא
 ר"' קס"ט סי' ח"ב יעבץ שאילת בשו"ת שהקשה מה ג"כ מיושבובזה
 שנשרף במת מחמיר ור"י מיקיל ר"ל ע"ב כ"ז רברף ארר"ל ור"לארר"י

 אך גוחטיר. ור"ל מקיל ר"י כקמח נעשה ולא ובנפרך צורתוונתבלבלה
 מקיל. ור"ל מחמיר ר"י כאן גם רבאטת ל"ק הרמב"םלרעת

 שנתבלבלה רמת לפרש מקום רהיה הרמב"ם ברעת שכתבנו לפי והנהיא(
 לכאורה שלם כמת שאינו וטהור בשר כזית עליו כשאין הינו טהורצורתו
 אפר ראמר אליעזר כר' כמאן ראמר ר"י ע"א כ"ח רף בנרה קאמר מאיקשה

 משום וטמא בהרי' בשר בראיכא מיירי ר"א רילמא ברובע שיעורושרופים
 באפר הכמים אמרו רובע ושיעור בשר, כזית איכא ברובע רמסתמארסובר
 שם היה רלא ירעינן אם אבל ברובע רשיעורן יבשות לעצמות ררמיאמשום
 קיימת. תבניתו צורת להיות צריך שלם כמת רהוי משום מטמאין ואנו בשרכזית
 אינו כקמח שנעשה המת רבשר מקרא ע"א נ"ה ר' לקמן רילפינן כיוןוי"ל

 שם היה בין שרופט באפר חילוק ריש למימר ליכא ע"כ בשר משוםמט0א
 רר"א וע"כ בשר, כאן אין כך ובין כך בין כקמח רנעשה כיון רהא לא אובשר
 לא אפילו טמא צורתו בנתבלבלה רגם ר"י ריק כן ועל נינא בכלמטמא
 טהור ראיקמח לקמן ר"י ראמר והא כעצמות, ברובע ושיעורו בשר שםהיה

 רכבר אף מטמא אינו שרופין ראפר לאשמעינן איצטריך והרמב"ם רובעבליכא
 מת משום רק רטהור רהו"א משום טהור, צורתו נתבלבלה ראפילואמר
 בנתבלבלה א"כ כבשר אינו ראפר האמת לפי אבל בשר, כזית שם באיןשלם
 ראיקמח משום מטמא אינו בשר רמשום טהור בשר בראיכא אפילוצורתו
 שנשרף רמת מזה לנו היוצא צורתו. רנתבלבלה מטמא אינו שלם מתומשום
 ואפילו קימין, יצלעותיו שררתו אין אם כלל טטטא אינו לרמב"ם אפרונעשה
 לפנינו. שלם מת שלאפר

 שאינו למת ראי וצלעות שררה לי למה יעב"ץ בשאילת רמקשהומה
 להאריך אין אך לישב מקום יש ג"כ לחורא בשררה תסגי ליה מרמישרוף
 אפר כאן 13ל1 וגם קיים בשלרו ררק להלכה הכריע יעב"ץ ובשאילתכאן,

מטמא.
 בין הראשון לפי' שנתבלבלה מק ר"ה ע"ב כ"ז נרה התוס' שיטתיב(
 רלר"ל פליגי רבהא אלא שלם במת אסי' אפר מטהרין רבנן לר"ל ביןלר"י
 קיימת )ושלרו מטמאין קימת בשלרו אבל קימת שלרו בשאין רק מסהרילא

 כשלם( נראה וערין האפר נתפזר שלא קים גופו כפירש"י מפרשיםכנראה
 סהור קימת בשלרו אפילו רלרבנן סבר ור"י כרבנן. אתי' 0גרלאה יצחקור'
 רנקט והא קימת, שלרו באין אפילו ומטמא אליעזר כר' סובר מנרלאהור"י
 זה ולפי טמאים. קסנים פתחים אפילו קימת שלרו רבאין משום קימתשלרו
 אפילו לר"י טהור אפרו שלם במת אפילו וא"כ כרבנן קי"ל וראי הלכהלענין
 האי כי נמי סיבר ובירושלמי קימת. שלרו באין עכ"פ ולר"ל קימתבשלרו
 בשלרו אפילו יוחנן ולר' טהור שלם מת של באפר אפילו רלרבנןפירוש
 רלר"י רס"ל הבבלי על הירושלמי פליג רבהא אלא טהור מראוריתאקימת
 וטט0א ברבנן אתי 0גרלאה ר"י וא"ב מת של כבורו ספני טמא מררבנןעכקפ

 אפילו רלרבנן והר"ן הרשב"א רעח הוא וכן רוקא.- קימת בשלרומררבנן
 בלבול אי ררבנן אליבא ססופק רר"י אלא לר"י טהור שלם מת שלאפר
 בבלבול רסטסא ר"י ע"כ ולפ"ז סהור נמי צורה בלבול וא"כ כאפר חשיבצורה
 רוקא ררבנן אפשר או צורה בלבול וכ"ש באפר גם רמטמא כר"א אתיצורה
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 אתי' אמר וע"ב יוחנן. בר' ליסבר יכולין צורה בבלבול אבל מטהריןבאפר
 רבנן עב"פ לספק. סקום יש לרבנן אבל אתיא וראי רכר"א כר"א יוחנןרר'
 למימר וליבא הר"ן: כתב ובפירוש טהור, שלם מת של אפר ראפילוס"ל

 ממהרין ]רבנן[ רהא אררבנן( )ר"א פליג לחור רבשיעורא יוחנן ר'רקסבר
 ומוה הר"ן. עכ"ל כך, שיעורן אום-ן וחבמים למיתני הו"ל לא ראילגמרי
 וחבמים למיתני הו"ל לא"ה ראי רבנן מטהרי שלם מת של באפר רגםמוכח

 מרברי נראה וכן הרמב"ן רעת וכן שלם.- סמת אפר שיהא עראומרים
 לא. או שלם ממת הוא בין חלוק ואין טהור שרופים אפר רלחכסיםהריטב"א
 ברובע אלא פטהרי לא ררבנן ר"י רקסבר תוס' כתבו שני פירושיג(

 טמאין ושליא שפיר וכן טמא, קימת שלרו אין אפילו שלם ממת עפראבל
 רר"א כמו מרר"א ריק ור"י ראהלות, רפ"ב הר"ש פי' וכן שלם, מת נמירהוא
 ומורו בשיעורו אלא מליגי רלא רבנן אף צורה לבלבול חייש ולא אפרמטמא
 פירוש לפי ומ"מ לרבנ!. נשסע רמרר"א צורתו בנתבלבלה אפילו מממאיבשלם
 ילא כרכנן ראי פטמא אפר רובע ראף כר"א סובר מגרלאה רר"י צ"לזה

 טמאים קמנים פתחים אף קימת שלרו באין קאמר איך שלם במת אלאמטמאי
 אע"כ שלם, מת הוי רלא מסמא לא אבר חר הא אבר חר לאפוקירחזי
 יילנא ש"ס אצל הנרפס הרא"ש תוספ' וכן המהרש"א. וכ"כ כר"א,רסבר
 התוספת. של ב' פי' האי כיסבר

 מטמא אינו קימת שלרו שאין המת ראפר לענ"ר נראה הלכה ולעגיןיר(
 והרימב"א והר"ן והרשב"א והרמב"ן הרמב"ם פסקו רכן שלם ממתאפילו
 והם זה על פליג יחיראי ורק ליה(. מסייע )שהירושלמי ראשון בפי'וההוס'
 משמע סתוס' אחרים במקומות וגם הרא"ש, ותוס' והר"ש שני בפי'התוס'
 עיין שלם. מת הוא אפילו מטמא אינו קיימת שלרו שאין מת ראפררס"ל
 ררך שאין פתחים פממא שלם מת כתבו יכול ר"ה ע"ב קכ"ה חוליןתוס'

 שלם. פת אפילו טממא אינו לשורפו ררך היה שאם משמעלשורפו,
 מישאל נטמאו האיך הקשו ע"ב כ"ה וסוכה ע"א נ"ב סנהרריןובתוס'

 היה, קימת רשלרן ותירצו ממש, נשרפו ואביהוא רנרב ראמר למאןואלצפן
 והשתא שלם. ממת אפר אפילו מטמא אינו קימת שלרן אין ראם נמימשמע
 לרעת ראפילו קבורה, חיוב כאן אין קימת שלרו שאין המת ראפר הלכהוראי
 מ"ש עפ"י קבורה חיוב כאן ראין י"ל מ"מ מממא שלם רממת ורעמי'הר"ש
 רעות היו ואפילו ממקא. ראינו שהוכחנו מה לפי ומכש"כ ר' אותלעיל

 מטמא אי א' ספק קבורה בחיוב ספקא ספק כאן יש שית והמטהריןהמטמאין
 אותנו פומר ואת וסברה כקכורה, חיב אי ספק עור באן יש רמממאואת"ל
 כמרומה אך נשרפו, שלא עצמות רובע באפר יש אם ספק כאן יש איאפילו
 מססא אינו כשעורה ועצם עעמות, רובע באן אין רוראי כלל לספק איןשלזאת
 קבורה. רחיב מת בכלל אינו וא"כ באהל, ולא ובמשא במגעאלא

 אפר היה ראם החרש ברבר לרון שיצא מהרי"נ להרב וראיתימו(
 ושמוהו האפר מן נטלו ואח"כ הר"ש( לרעת )רמממא לפנינו שלםסת
 יקרא וממא שלם סח אפר לפנינו רהיה רביון עומר בטומאתו וה ראפרבבלי
 רהא טהור רהשתא לומר אין בכלי ושמו בערבוביא האפר את נמלוואח"כ
 ק*מת ושלרו סת נשרף ראם ומינה מהרינהו. ומאן אפר והשתא אפרמעיקרא
 רלפ"1 הימא רבר ווה במומאתו. נשאר האפר ג"ב האפר מן נמלוואח"כ
 רובע שיעור עכ"פ בעי רלר"א אליעזר מר' יותר לפעסים מחמיריןהחכמים

 שלם ממת שהוא כל אפר טמא יהיה ולחכמים מהור מהרובע נחמרואם
 ברבר. כלל שיעור נותנין אין חכמים רהא וה לאפר מיהר מאן סמא שהיהכיון
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 ור"א ררבנן והר"ן הר"ש וכמ"ש רר"א כשיעורא ררבנן רשיעורא וראיאלא

 שלם סת של באפר טמא ולרבנן רובע, בשיעור מטמא רר"א פליניבשיעורו
 ומכש"כ סינייהו. טומאה פרחה מהשיעור שנחסר כיון למר ובין למרובין
 טומאה פרחה חבניתו צורת שנתקלקל כיון וראי אז קיימת, שלרו רבעיל0אן
 בשר 3זית רהא אפר, והשתא אפר רמעיקרא משום לטמאות ואיןמיניה
 תריר ומלוא עצמות רובע וכן בשר והשתא בשר מעיקרא נמי קצתשנחסר
 ניטל אם ס"מ שנחבלבל, אף סטמא שלם סת ראפר האומר לרעת וכןרקב,
 שעי"ן משום לרינו ראיה להביא רוצה מהרי"נ הרב והנה סטמא. אינוקצת
 ראיה משם אני ואומ,- התוספות. של שני פי' על מהרש"א קושיתטיושב

 וכמו לנו מספיק מהרש"א שכתב והתירוץ זה רין ס"ל לאשהסהרש"א
 נרולים פתחים יוחנן לר' מהרי"נ עור שהקשה ומה י"נ. אות לעילשכתבתי
 מעט מעט האפר את להוציא אפשר הא קיסת בשלרו טמאים הםהאיך
 ראמר יוסי לר' יכול ר"ה ע"ב קכ"ה בחולין תוס' הקשו כבר רהא כללל"ק
 יכול זה נם הא שלם במת הפתחים מטמא אמאי וכו' לחצאין להוציא הואיכול

 פחות ולנתחו לשורסו ררך אין שלם רמת ותירצו לשורפו או לחצאיןלהוציאו
 מעט. מעט להוציאו ררך ואין שלם כמת הוי קימת בשלרו נמי הכא וא"כמכזי',
 משום סטמא מעט ראפר לומר רא"א מהרש"א מרברי ראיה ישעכ"פ
 שלם. ממתרבא

 גאונים שני עור למצוא יכול מהרש"א רעת לו יספיק שלא ומיטז(
 והחת"ס ההפלאה בעל ה"ה מהרי"נ, של החרש רינו ס"ל רלאגרולים
 הא לפרש ההפלאה רבו בשם ע"ב כ"ז רף לנרה בחירושיו הביארהח"ס
 והוציאום גפנים מתו ואביהוא רנרב ר"ע ראמר  ושמיני פ' בספראראיתא
 ראנשים בסוכה לר"ע רס"ל משום בר~ל של לומר ררקרק ברול, שלבחניתות

 בנרב שנטמאו ואלצפן מישאל היו הפסח לעשות יכלו ולא טמאים היואשר
 א"כ להוציאם לפנים ליכנס יכלו שלא וכיון היה גוף שרפת כמ"ר וס"לואביהוא
 של בכלונסות ע"כ אלא נסמאו ובמה קימת שלרן היה לא שובמשיצאו
 הברזל ונטמא קיימת ערין שלרן כשהיה בפנים הברזל וננע הוציאוםברזל
 קימת שלרו פ"ר איכא רע"כ הח"ס מוכיח ומזה כחלל. הוא הריוחרב
 הוציאום לסימר לר"ע לי' למה הכי לאו ראי טהור, צורתו ונתבלבלהטסא

 ס"ר לא והח"ס ההפלאה רבעל מפורש ראינו בוה ברול. שלבחניתות
 כשנתבלבל כן אחר גם מטמא קיימת ששלרו בשעה לפנינו רהמת כיוןלסימר
צורתו.
 צורתו ונתבלבלה בכלי לפנינו שסובא הנשרפין האפר הנ"ל לפייז(

 'כעכ"פ הוא לספק שיש מה אסנם לקוברו. החיוב עלינו אין א"כ מטמא,אינו
 ?קבור סתחילה מחויבים היו הם שהרי לקברו החיוב מוטל הקרוביםעל
 מחויבים היו המטמא רבר ממנו ושירו הנוף כל קוברים היו ואלו הנוףכל

 מצוק קימו ולא חלק שרפו אי וא"כ ר', אות לעיל האמור עפ"י שיור אותולקבור
 שנשרף קורם בקבורה מחויבים היו שכבר הקרובים הר"ש לרעת וא"כהסטסא, הנשאי חלק לקבור הן פטורין חלק בהאי קבורה סצות רבטלו משום אטוקבורה,
 הלא שלם סת של והאפר מטמא, השיור אותו אם שנשאר סה לקבורסחויבים
 הקרובים סטמא אינו ראפר להסוברים אפי' ג"כ ואפשר הר"ש. לרעתמטסא

 ע"ב(. ס"נ )נזיר כשעורה עצם על רסחויר כשעורה עצם סשום לקבורמחויבים
 לישאל באים הקרובים היו ואילו יצאנו. לא ספק מירי ס"מ בוה לפקפק שישחאף
 הב"ר על )כלוסר ~ינו להם: לוסר אנו צריכין בוראי הקרעס~טשריוםבבית בכלי להניחו אנו רשאין או קרובנו אפר את לקבור אנו חיבין כלוםלב"ר
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 אפרו, אלא לירינו בא לא המת שגוף כיון קבורה, חיונ מוטל לא הקהל(ועל
 הסת כשהיה בקבורה נתחיבתם שכבר אתם, מ"ם קבורה, חיוב איןובאפר
 וקצת האפר רהינו סקרובכם שנשאר סה קברו הפחות לכל לפניכם,סוטל

 הקברות, בבית מתו את לקבור רשות סהקהל איש לכל שיש וכיוןעצסות.
 אפריהם מלקבור הקרובים לפני הקברות בית את לנעול רשאין אנואין

 פירש שקרובם מפני לוסר ואין סררבנן(. )או התורה סן בקבורהשסחויבין
 הפורש מן נסנע לא רקבורה בצרק סהרי"נ כתב כבר רחרא הצבור,סן
 לחלוח בהן שאין אף פושעים רקוברין הסנהנ פשוט הרי ועור הצבור,סן

 סעות ביטל רנם סשום ואטו ב"ר, וסיתת כרת אימורי על ועברויהרות
 הרין סצר הקברות בית לנעול ראין נלענ"ר כן על אשר גרע. סיגרעקבורה

 אנחנו שנם לעיל כתבתי כבר סזה חוץ האפר, את לקבור שרוצים הקרוביםסן
 וגם אסור, אפרן הנקברין שכל הנאה איסור סשום האפר לקבורסחויבין
 שם. כס"ש הקברות בבית שנקברין יש הנאה איפורישאר

 יקבר שלא לתקן סוב סילתא מינרר רסשום לעיל שכתבתי הגם והנהיח(
 בסכילתא שראיהי חו"ל סאסר סכח בי הררנא כעת הקברות, בביתהאפר
 הוצ' ב' נוסחא דר"נ באבות נם ואיתא 58, צר תנאים )סררש רבריםלם'

 גוים בסות לסתור חבהל אל אמר וכאי בן יוחנן ר' ע"ב( ל"נשעכטער
 וכו" אבנים של עשם לך ויאסרו לבנים של תסתור שלא בירך תבנהשלא
 נהיה שעי"ו לחוש שיש בסקום תקנה לעשות שאיז סוכח סכאןעי"ש.
 האפר בפני ביה"ק ננעול אם והשתא שתקננו. ססה יותר לקלקלמוכרחק

 בין האפר לקבור ההכרח יהי' ואו וו, תקנה לבטל סוכרחין שנהי' לחושיש
 ארין. כשורת הרבר להניח טוב כן על אשר כלל. הברל בלי אחריםטתים
 סצוה קבורת בין להבריל כרי סתים אפר לקבורת סיוחר סקום יקצוורק

 יחירים לקבורת הקהל קבורת בין או נסורה. סצוה שאינה קבורה וביןגסורה,
 איסור הוא הסתים ששרפת הכל ירעו ההברל ועי"ו בה. סחויב הקהלשאין
 וישראל. סשה לרת סתננרת ושהיאחסור

 פרטי: הני לרינא נ"ל הנ"ל סכל לנוהיוצא
 כי לתקן סתחלה להם יש סיוחר קברות בית יראים לקהל שיש במקוםא(
 להקבר כלל יבקשו לא וססילא הקברות, בבית חלק להם יהא לאהנשרפין
 לסוף יתחסץ יראים סקהל שאיש אחת פעם יארע ואם יראים, רקהלבקברות
 באשר יראים רקהל הקברות בית אל לשרפה שנתן נופו ליתן יתבעו ויורשיויסיו,
 בית בקצה סקום לו יתנו אוי יראים, בקהל ונכנס הראשית סערה יעא הואכי

 הקברות. בבית חלק לו אין הרין שסן כיוןהקברות,
 לחברה אחזה הוא הקברות ובית יחר ופושעים יראים בה שיש בקהלהב(
 הנשרפין. מתים בער סיוחר סקום יקצו שם בכללה, לקהלה אוקרישא
 לעכער א"א זה רבר על כי צוה, לא או כן סותו לפני הנערר צוה בין לחלקואין
 רבנן. פלונ ולא פעסיםרוב

 יסיעו שלא הקהל ססשועברי איש ישסש לא הקרעסשטטייים בביתנ(
 באותו חלק לו יהא לא והקהל כרצונם הכל יעשו היורשים אלא עבירהלעוברי
סעשה.
 את הרב יספיר לא לו סיוחר למקום הקברות לבית האפר יובל ואםר(
 יאמר והחזן בארון, אותו ויקברו סתים כשאר בארון אותו וישיסןהנערר
 יתעמקו לא קרישא והחברה קריש. יאסרו והאבלים הסלוים עם הריןצרוק

 ועושים הסשועברים הקברנים ורק קבורה. באותה )אפפיציעלל(בחבורה
 כפי שם לסיע יחיר כל בער נתונה ורשות זו. קבורה בנלל יפקחובשכר
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 להם יפסקו הקרובים ישאלו אם אבלות ולענין השעה. צורך ונפיהענין

 הקבורה. אחר חלהשהאבלות
 לקבור בביה"ק סקום לבקש הקהובים יכולים אם שרין ספני אךה(
 רין לברר יש בארץ, השופטים ישפטו כאשר רסלכותא ברינא ג"כ תלויאפרם
 המלכות. סשפם סבתי ישפם ואשר נשפט אשר עפ"יזה

קט"ר*
 סו"ה שהרה"ג ע"ר( סי' ר' ג' )סחברת יוסף" "וילקט בקובץראיתי

 אביו הניח שלא אחר נער על ללמר יצא נ"י סארסארשטין ליביהורא
 קברים סשאר אסות ט' קברו להרחיק שיש שנה, ט"ז בן סת הוא וכעתלסולו
 החליט הוא סמעסו, לא אבל לרינא עסו להסכים יש ולענ"ר מעסו,עי"ש

 תינוק שהוא לוסר ואין צריק, אצל רשע קוברין ואין רשע הוא הנער רזהרפשיטא
 צריכים ושישראל ישראל הם סה שפיר יורע שהרי הנכרים לביןשנשבה
 ניסול, אינו עהוא יורע היה שבוראי לנו יאסר סי אסנם נסולים.להיהש
 ושאינו הניסול אבר צורת והפרש סילה של טיבה יורע ט"ז בן נער כלאטו

 שיש עצסך הגע ימיו, כל בערוה הסתכל ולא צנוע שהיה ואפשרניסול,
 עושים ואינם בנפשותם חוטאים שהסוהלים אשכנז בארץ סקוסותבעוה"ר
 סל, לא כאילו פרע ולא רסל ניסולים, כאינם תינוקות הרבה והנהפריעה,

 לבין שנשבו כתינוקות בוראי והם ניסול, אינו שהוא יורע סהם א' איןאך
 נעשה שלא יורעים אינם הם פריעה, רצריך אח"כ לסרו אם ואףהנכרים,

 לא ואעפ"כ ניסול אינו שהוא יורע שהיה את"ל שאפילו ועור הפריעה,בהן
 שהיה ולא להצמער רוצה שאינו ספני זה שעשה לוסר יש עצסו, אתסל

 )ע' לתיאבון אחר לרבר מומר אלא הוי לא לכ"ע וא"כ מילה, בסצותמבעט
 אין אונגארן בארץ גם לי שכסרוסה וכיון ס"א( ס"ק ב' סי' שורתבואת
 אשכנז )בארץ קברים סשאר קברו להרחיק אחר לרבר לתיאבון בסומרהסנהג
 שאר סקבורת הנער קבורת לשנות אין סרינא א"כ כן( הסנהג איןבוראי
 ישראל.פושעי

 לקנוס קברים, שאר בין לקוברו לסנוע יש מילתא רלסגרר נ"לאסנם
 ויראו ישסעו למען בניהם את סלים ואינם אאע"ה של בריתו שססיריןהכופרים
 להם יהי' לא מיתה לאחר ואף לגמרי, ישראל סזרע סוברלים בניהם יהיושעי"ז
 בעוה"ר, הזאת הרשעה שפרצה בזסננו ובפרם אאע"ה, של בניהם ביןקבר
 וקנסא ראפכר בשה בכל סישראל הרשעים אותן להרחיק וסיג גרר לעשותיש
 עון י.,ן לא בו אסרינן ולא הבן על זכות ללסר שאפשר אף לאביו רקנסינןהוא
 להנער )לא אחריו הנגררים ולסשפחתו לאב הוא והקנס רהבושה בכה"ג,האב
 לקט ס' בסוף הביא סזו וגרולה זאת, לסיעבר צריך סילתא ולסגררהסת,
 בנה רעות אחר שנגררה אם על הלוי סהרר"י בשם אכילות הל' בי"רהקסח

 אם סילתא ולסגרר ישראל, בקבר לקברה יש יר"א בנים שני לה ויש רשעא'
 נלע"ר ההרחקה שיעור ולענין עכ"ל. הארסה, פני על יניחוה ב"ר בעינייראה
 סטנו שנברלין לכל נראה שיהיה באופן תהא שההרחקה הענין לפירהכל

 שהמעם כיון לרבר קצוב שיעור ליתן ואין הניסולין, ישראל מזרע אותוושטברילין
 מרחיקין לפעמים קברים בשאר ראף הסנהג אס וא"כ סילתא, מגרר טשוםהוא
 שיעור ליתן שאין בסקום ובסתמא הצר, סן ניסול האינו וה לקבור יש אחרקבר
 רהרחקת ראיות שהביא הנ"ל הרב רברי צרקו בוראי לכל, הניכרת הרחקהאיוה
 גרולות, באסות כבראוריתא למרור צריך אין אך הראויה, הרחקה היא אמותח'
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 שפיר ירע הנ"ל שהנער שסעתי אח"כ סנרר. סשום רק הוא שהטעםכיון
 רהוי שלי השני הסעם אך בתחלה שכחבת' הטעם נפל וא"כ ניסול, אינורהוא
 מילתא סגרר מצר ררק י"ל וא"כ קים, נשאר אחר לרבר לתיאבון סומררק
 אחר לרבר לתיאבון סומר של קבר סרחקין ראין סנהגנו לפי הרחקהצריך
 כ"א(. סי' ג' קונטרס תרס"3 שנת יומף" "וילקט בקובץ)נרפס

קט'ז*

 סקום לה קנתה ואלמנתו קחלתנו, סאנשי אחר איש סת שנה חציזה
 שע"י מקרה אירע ועתה קבר, לאחוות בעלה לקבר ססוך הקברותבבית
 קנתה אשר בסקום שנים ר' בן תינוק שקבר הקברות בית של השסששנגת

 אל סקברו הקינוק לפנות הרין עפ"י סותר אם קבר. לאחוות הנ"להאלסנה
 אחר.קבר

 ה: ב ו שת
 שסכרו מסש כוה 0עשה יוסף ברכי בשם הובא ג' ס"ק שס"ג סי'בפ"ת

 אחר איש היום ויהי ספורש בכתב אחת לאשה קבר מקום העיר טובי שבעהע"י
 הנסצא רבקבר הנפל לפ:ו( רמותר נראה אשת נפל שמה קבר רעתבבלי
 נירון על הורה כ"א סי' באסאן יחיאל מוהר"ר רבתשובת והביא לפנותו,מותר
 טעמי רכל טצאתי עצמו י:סף ברכי בספר העיון ואחרי לפנות. רמותר ממשכזה

 לפנות שמותר הוריתי זח ועפ"י רירן, בנירון ג"כ שייכים שכחבהתירא
 אצל ליקבר ורוצה קברה על למחול רוצה אינה שהאלמנה ובפרטהקבר,
 זוזי אנן לומר הלקוחות ריכולין ע"ב קנ"ר ב"ב בש"ס אמרו ואםבעלה,
 נתתי זווי אני שתאמר האלמנה יכולה כאן גם וליניל, ליניל ליהיהבינן
 המת. כנייל כ"כ נריע לא וראי רזה הרין מחררת אימה תינוק להאילהוי
 חכם שו"ת עין הרין, חררת שיך לא רבקטנים אמרו האחרונים סן כמהוגם
 להאריך ואין ז'. ס"ק שם תשובה בפתחי המובאות תשובות ועור מ"ו סי'צבי
 הקבר. לפ:ות רסוחר בכותחא, כביעחא פשוט הרין כיכאן

ק"ז*

 ושלא 10גבל ומן לאחר לסוגרו ע"מ שקנו בביה"ק נקבר אחראיש
 אשתו נקברה ושם חרש ביה"ק לקהל נתנו זה ומן ואחר עור, שםלקבור
 מביה"ק אביו את שיפנו ורוצה הרב אצל האיש של בנו בא ועתה אח"כ.שסתה
 שאם אכיו קבורת בעת שהתנה אומר והבן אמו, אצל החרש לביה"קהישן
 שיקברו מותה לפני צותה אמו ונם חרש, לביה"ק אותו שיפנה זה ביה"קיסגרו
 להמתין צריכין יאם מת, אותו לפנות מותר אי השאלה וסעתה אצלה,בעלה
 שנתו. בתוך הקבר על הולכין אין שהאבלים שהמנהג מפני מיתתו שנת כלותער

 להשואל. ירוע לאז סי' ח"1 ח"סושו"ת

 : ה נ ו שת
 משתמרים המתים יהי' שלא צורך לשום יצטרך הישן שביה"ק לחוש ישאי
 קל"ר(.- סי אכילות חמר ושרה קפ"ג סי' כת"ם )ע' הסת לפנות סותרבוראי
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 שס"נ. בסי' כראיתא מותר נ"כ לפנותו ע"מ שנקבר הרבר כרור חי' אםונם

 אומרת שהאשה במעשה רל"א סי' ח"א מ"א ומשיב שואל בשרתאמנם
 אין אם בנ"ר וא"כ נאמנת. ראינה ופסק בעלה קבורת בעח כךשאסרה
 באפשרות היה אם ומ"מ נאמן. אינו לכאורה נ"כ ע"ז מעיר אחרארם
 ונם לשקר. לו רמה נאמן וראי מהרב עצה ליסול בלי אביו את לפנותלהבן
 לפנות מותר מתחלה שהתנה שאמר כמו כן הוא שאם להבן פסק ליתןאפשר
 בחררת ושמחרירו שמנילו אביו בכבור מזלזל הוא הרי לאו ואם אביו,את
 אינו שבן רחוקה שהתנה לו ברור אין אם רבר יעשה לא הבן ובוראיהרין,
 רלא ואף אשתו אצל רנקבר מסעם להתיר יש ועור אביו. בכבורמולול
 שרי אשתו משום שנם נוכר ולא משפחתו אצל ריקבר משום אלאהתירו
 האשה את לפנות וא"א אשתו, אצל איש רקוברין רהמנהנ עתה מ"מלפנותו

 ימתי; ומ"מ אשתו, אצל האיש להביא ג"כ להתיר יש כבר שנסנר ביה"קאל
 להנ' שש עמורי בשו"ת שכ' סניף קצת נ"כ יש ראו שנתו כלות אחרער

 ראחר ח"ל סי' פ"א במוע"ק ישראל תפארת בשם ז' אות י"ט בסי'מהרי"א
 יב"ח לאחר מת לפנות וה מפני להתיר שאין ואף רין. חשש ליכא חרשי"ב

 כבתוך בחוקה ולא רנין יב"ח אחר רנם קל"ו סי' אבלות חמר בשרהוכם"ש
 כ"כ. חרר ראינו למת נוח ונם סניף קצת יש מ"מיב"ח

 בביה"ק. האבר את לקבור ישראל מן אבר נחתך אם מנהנ ישאם

 : ה ב ו שת
 כהנים ויוכלו באהל רמסמא כיון אבל החי מן באבר ליתא קבורהסצות

 שם. באים הכהנים שאין מקום בביה"ק, לקברו סוב למכשול ירו עללבוא
 ר"ס. סי' י"ר מה"ת נוב"יועין

קי"ט*

 מאת נבנה לקברה שסמוך מקרה אירע שנה כ"ב זה שמתה אחתאשה
 הררך רוב נסתם ועי"ז המשפחה לקבר סביב גרול בנין עשירהמשפחה
 שהוא האשה בעל רוצה כן ועל עי"ז, מכוער נעשה הקבר ונם האשהלקבר
 לקח אשר )ערבבענרשבניס( קבר אחוזת מקום אל  משם לפנותה לבחולה
 לא ואם בנה, אצל האם ולקבור שנה, שלשים בן בנו במות שנים ס'זה

 לבויון הנ"ל בנין לבנות שהרשו הקהל על לקבול בערכאות ילך וה לויתירו
 השם. חילול ח"ו יבוא ועי"ז אשתו,קבר

 : ה ב ר שת
 נעשה האשה וקבר משום לפנות מותר אם א( רינים! ר' לברריש
 הבשר, נתעכל כבר שנה כ"ב ראחר משום לפנות מותר אם כ(סכוער,

 שלא כרי לפנות מותר אם ר( בנה, אצל לקוברה משום לפנות מותר אםג(
 ויש לב ווולי יו יש שהבעל סשום וגם הקהל, על בערכאות הבעליקבול
 פנוי בענין מאר החמיר ל"ו סי' שהח"ס אף והנה חליו. שיתחוקלחוש
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 הרין אברר מ"ס הגרולים, שאר עמו שימכימו ער להכריע רצה ולאמת
 אחרים. רבנים עם עור שיתיעץ הטוב יעשה הואונוראי
 טכוער נעשה רהקבר סשום לפנות רשאי אי א' רין לענין והנהא(
 הפוסקים גכל )והובא ה"ר פ"ג מ"ק בירושלמי בפירוש אסרו ע"ולכ~ערה
 פי"ג שסחות בסס' והגי' למכובר בווי מקבר אפילו טפנין איןלהלכה(
 בבויון מוטל היה אם ורוקא )וצע"ק(. הנר"א שם הגיה וכברסשובשת

 אבלות ה' בהג"א( )והובא באו"ו סתיר סשתסר סקום היה שלא כגוןגרול
 יש לכאורה אסנם לסכובר. סכוער סקבר לא אבל הסת את לפנות כ'סי'
 אלא לסכובר מבווי לפנות הירושלסי אסר לא ע"כ ררילסא עיון סקוםכאן
 ארעתא סתחילה ושם רקברוהו כיון לומר ריש סתחלתו בוף הקבר היהאם
 סכובר, לקבר להביאו כרי מיכן לאחר לטלטלו רשאין אנו אין לפנותושלא

 סתחילה יורעין היו אילו י"ל מיכן לאחר סכוער נעשה הקבר אםסשאש"כ
 לפנותו. ע"ס קברוהו כאלו והוי פה אותו קוברין היו לא לבזיון כאןשיבוא
 אפילו בחוה"ס מפנין ראין רין לוה קורם סביא בירושלסי רהא תשיבניואל

 חילוק אין וראי ושם תקל"ה( ס-' א"ח בש"ע )והובא לנאה כעורהסרירה
 סת בפנוי ה"ה וא"כ אח"כ כעורה נעשה או סתחילה כעורה היתהבין

 אינו בלא"ה רהא י"ל ע"ו בהכי, חילוק אין לוה בססוך בירחשלסישנאמר
 ע"ס קברוהו אם סותר במת רהא בחוה"מ רירה לספנה סת פנוירוסה
 וא"כ לפנותו, ע"ס ברירה סתחילה נתנוהו אפילו אסור ובחוה"סלפנותו
 וה לענין לרסוחו אין לפנוחו ע"ס כנתנוהו רסי אח"כ הקבר רבנתבוהכיון

 1ה חילוק הווכר שלא וכיון סעשה, נעשה סרמין שאנו ספני וכי וס"מלחוה"ס,
 ער לסניף אפילו 11 סברא לעשות כח לי אין לוה, ראי' לי האיןבפומקים
 ברורה. ראי'שאמצא
 בנתעכל עכ"פ או הבשר נתעכל כבר אם העצסות לפנות להתיר יש איב(
 פ"ט סי' הנובי"ק האחרונים בין פלוגתא יש בהה טעם איוה עור וישהבשר

 קפ"ג, סי' סופר הכתב לרעתו והסכים בלבול שיך לא הבשר רבנתעכלכ'
 סי' ציון שיבת בשו"ת )ועין ל"ר. סי' יצחק עין בשו"ת וכן עליו חולקבנעט סררכי סו"ה להגאון סררכי פרשת ובשו"ת ל"ח סי' יוסף תפארת שו"תוע'

 סה וע' סררכי, פרשת בשו"ת מ"ש גם נרחה יצחק עין בשחח והנהס"ג(.
 ואין עולם. חי בספר סיעחו עם לערנער סאיר סהקר"ר הרב בוהשהאריך

 ולכאן. לכאן סברא ויש בכה אוסר ווה בכה אוסר שוה ברברים להאריךלי
 עצס:ת רגם ללסור יש ר::ק הירושלמ. רהינו שבאת ססקום לכאורהאסנם
 )וע' העצסות את ולא הסת את לא מפנין אין שם סרקתני לפנותאסור
 ולא חני רהירהשלסי שנלע"ר סה אמנם ברוחק(. שישב קפ"ג סי'כ"ס
 כסבואר אסור עצסות ליקוט אפי' ואו בחוה"מ גם רסירי סשום העצסותאה

 רהרטב"ם בחוה"ס נם הירושלסי רברי שפי' ברסב"ם סו~סע וכן ח'.בס"ק
 את ספנין אין כתב ט' הלכה י"ט סה' ח' בפ' סקוסות בשני זה ריןהביא
 לסכובר סב1וי ולא לבווי סמכובר ולא לקבר מקבר העצסיז את ולאהסת
 שלו בתוך מפנהו היה א"כ אלא הימים בשאר לעולס כן לעשותוא~סור
 לעשות ואסור אח"כ מרקאסר לבזוי. ססכובר אפילו היסים בשאארספנהו

 נקט לסה וקשה בחוה"מ, סירי רסתחלה סשמע היסים בשאר לעולםכן
 לא הרסב"ם ראש אטור שלו בתוך אפילו ראו לאשסעינן אי בחוה"סריניה
 בתחילה רהירושלמי פי' רהוא וראי אלא בגסרא הקבועים רינים אלאטיתי
 ספנין אין הרמב"ם כ' הט"ו אבל סה' בפי"ר והנה מחוה"ס. גםריבר
 הימים רבשאר לכאורה ומשסע העצסות את ולא כתב ולא וכו' הסתאת
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 את מפנין ראין רין מביא ע"ה( )לאוין הסמ"ג על והתימא מותרין,עצסות
 רינא האי פייתי לא אבלות ובה' בחוה"מ לקבר מקבר העצמות ואתהמת
 אא"כ הימים בשאר לעולם כן לעשות ואסור י"ט בה' הרמב"ם רכ'והא
 העצמות ללקט פותר הבשר בנתעכל רגם קאמר ולא שלו בתוך מפנהוהיה

 בשאר עצמות רמלקטין טובא ברוכתי אשמעינן רכבר משום הינו הימיםבשאר
 אסר הרמב"ם הרי ובחוה"מ שלו, לתוך לפנות בירושלמי רהתיר והאהימים.
 זה רין למר רהרמב"ם י"ל ימים בשאר אלא התיר רלא שלו לתוךאפי'

 רירושלמ. וברייתא המגיר הרב וכמ"ש בחוה"מ יוסי לר' ראסור עצמותמליקוט
 פי"ג שמחות רבמס' איברא בחוה"מ. עצמות ליקוט רמתיר כר"מאתיא
 רמחבר ברוחק וי"ל בחוה"מ, מיירי לא ושם העצסות את ולא נ"כתני
 עצמות רגם לה ומשכחת רירושלמי, רבריתא לישנא נקט שמחותרמס'
 כגון טעם שום ליכא אי או שעליהן הבשר כל נתעכל אם כגוןאסורין
 מבזוי שמחות במס' תני לא רלכך ואפשר סכובר. למקום מפנהוראינו

 סמוכין קצת ולהביא ליישב כתבתי זה כל הגר"א. הגהת להגיה ואיןלמכובר,
 למעשה, ע"ז לסמוך אין עליה פליגי האחרונים שגרולי כ-ון אמנם הנוב"י.לרעת
 להאריך. רציתי לא אך הנ"ל, על להשיב יש כיובפרט
 כרי לפנות להתיר ריש הנ"ל מכל עריף הוא היתר של הג' טעםג(
 לארם שערב רק אסר לא שס"ג סי' רבש"ע ואף בנה, אצל האםלקבור
 ומבואר הט"ז כ' כבר מ"מ בירושלמי איתא וכן אבותיו אצל נחשיהא
 יחזקאל כנסת שו"ת ר"מ ע' משפחה, בני בשאר רה"ה אחרוניםבהרבה

 )ערבבעגרשבניס(, למשפחתו מיוחר מקום קנה רהאיש בנ"ר ומכש"כ מ"גסי'
 אל האם להניח אנו מוכרחין בע"כ האם אל הבן להביא יכולת שאיןוכיון
 רירן בנרון אבל אחר במקום קבור המת אם רוקא רהיינו לומר ואיןבנה.
 לפנותה, ואין משפחתה אצל כנחה הוי' בנה עם ביה"ק באותו קבורהשהאם
 נח שיהא לארם שערב בש"ע הלשון הוא וכן ב-רושלמי מרקאמר י"לרע"ז
 צריק אצל רשע קוברין ראין כמו בסמוך, אצל משמע אבותיואצל
 ראמרינן והא בסמוך. אינו אם קוברין הקברות בית בחר רהא בסמוךרהינו

 קוברין היו רשם פשום הינו קברות בתי ב' להם רהיו ע"א מ"זבסנהררין
 חמור רשע קוברין שהיו ימלט לא ביה"ק בחר קוברין היו ואי הנהרנין,כל
 מקבר שם שמביא קרא וכרטוכח במסוך משמע אצל לשון ומ"מ קל רשעאצל

 וע' בסמוך. בנה אצל שתנוח לאם ערב בנ"ר גם וא"כ עי"ש.אלישע
 פ"1. סי' ויקרא והמצוה התויהמהרמ"ל
 יארע רלא למת ליה ניחא וראי ראמרינן להתיר טעם יש עורר(
 לחילול וח"ו למחלוקת מקום יש הרי לפנות נתיר לא ואם ירה, עלמכשול
 ירו על אחרים יענשו שלא ובבלבול, בחררה להיות למת לי' וניחאהשם,
 הקב"ה. של במחיצתו אותו מכניסין אין ירו על נענש שחברו רכלרירוע
 שלא כרי הקברות רמפנין שנ"נ סי' י"ר שיק מהר"ם בשו'ית מו"ר כתבוכן

 מכשול יש רשם להתם ממש רומה נ"ר ראין ואף יריהם. על הכהניםיכשלו
 שוננ קצת הוא כאן גם מ"ס מזיר הוא המחלוקת המעורר כאן אבלבשוגנ,
 בבזיון, כאן מונחת אשתו רואה אם צער לו ויש צערו על נתפס ארם איןכי
 רהאשה סהרי אנן בזה ונם המחלה, שתגרל לחוש ויש לב חולי לו יש הבעלגם

 שלה. בלבול על ומוחלת בשבילה יחלה שבעלה רוצהאינה
 כמנהנ וינהגו בנה, אצל האשה פנוי להתיר נלע"ר טעמי הליןמכל
 ואסור בו~נאה אסור הנפנה הקבר גם יעי"ש. עצמות במלקט ת"נ בסי'האמור
 לעין פנאי לי ואין כ"ר סי' סררכי פרשח בשחת כמבואר אחר בולקבור

ק
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 רסתיר קע"ז סי' סופר כתב וע' זה. על נשאלתי שלא כיון עתה זהברבר
 עיקש. אחר סת בולקבור

ק*כ*
 א ה ל אש

 עולם בית הקהלה שתתן העיר בנ. עם פשרה לעשות רוצים אחתבקהלה
 לפנות להעיר רשות תהא שנים ותשע תשעים ולאחר עכשיו שלשלהם

 כן עושים יהיו ואם חרש, עולם בית עכשיו להם יותן זה ובערהקברים,
 כן. לעשות רשאי אם אבותם, קברי לפנות צריכין יהיו החררים הקהלהבני

 ה: ב ר שת
 החתם גית להחליף רשאין שאין ופשיטא רפשיטא לפנים צריכה אינהזו
 ולא נראה לא כזאת כלל. אונס באין לשם הסתים ולפנות אחרת ק-קעבער
 שבעולם ססון כל להם ינתן אם אף אתס בלי סתיהם שיפנו בישראלנשסע
 ואם כן. לעשות הקהלה בני לב על שעלה על תסה ואני חים. הביתבער
 כן לעשות זסן לאחר צריכין יהיו סעצסם כן יעשו לא ראם לחוש ישאלי
 עקזפרשפריטטמין ויעשו עולם הבית לסקום נצרכין העיר בני כי כרחם,בעל
 עולם, בית לקנות ישינ לא אשר סעות סך רק עולם הבית סקום בעררתנו
 חרש עולם ובית שלהם עולם בית שיפסירו סכאן, וקרח סכאן קרח יהיההאז
 וע' ברבר. להתישב יש אזי לוראי, קרוב זה חשש באסת אם - ישיגולא

 שס"ג. סי' בפ"ת הובא פ"ט, סי'נובי"ק

קכ*א*

 ובאת חרשים ח' זה ולכ"י לנו חיים שבקה סהאסבורג אחתאשה
 לקבורה שתבא בו וצותה שלה ריתיקי נפתחה ועתה צרפת בסרינתלקבורה

 עבור ושיקבל שנים כסה פה שסתה הקטנה, בתה קבורת סקום קיזזיננעןפה
 סותר אם בהשאלה הפרנס בא ועתה סארק. מאות מ"ה סך רפה הקהלהזה

 כשסתה אז נורע לא ססתסא והנה הנה. ולהובילה קבורתה ססקוםלפנמשה
 סשום לפנותה סותר אם השאלה ועתה לקבורה, העירה פה שתבאשצהזה
 היה לא לענ"ר לפנותו ע"ס שם נתנוהו אם והנה הסת. רברי לקיםסצוה
 בכגון נם לענ"ר אכן ס"א. שס"ג סי' הש"ע ס"ש ע"פ להקל ספיקאכאן
 אנו מחוחבים ואפשר לפנותו סותר לפנותו סנת על שסה נתנוהושלא
 שסה נקברה אשר החים בבית קבורה להיות היתה רצונה רהא כן,לעשיז
 כס"ש רוקא לאו אבותיו ואצל אבותיו, אצל סונח שיהיה לארם לו תוחבתה
 ס"נ. סי' יחזקאל כנסת בשו"ת נ"כ שכתב וכסו סק"ב שס"נ ס"הט"ז
 רנוח סשום ועור הסת רברי לקים סצוה משום לטיבותא מרתי יש בנ"רוא"כ
 פ"ק היש"ש גם לענ"ר נינא ובכהאי אבותיו, אצל סונח שיהיה לארםלו

 אבותיו בקבורת לקוברו כרי לפנותו סותר רלא רס"ל רנראה סורה,רביצה
 נכון אם לספק, יש ערין ורק קפ"נ. סי' יו"ר סופר כתב ת' ע' כשצוהרק

 והיא האשה ציאת נורע לא הקבורה שביוס אחר סקברה, לפנותההרבר
 ע"פ אינו זה גם לכאורה אכן קיזזיננען. בעיר לקברה רק לפנותה צותהלא



 להועילמלמד
 רק מקברו לפנותו צוה שלא ראע"פ קמן הרי וו"ל ל"ו סי' ח"1 החת"םמ"ש
 טרם הרשב"א כינת ווה לפנותו אפילו מותר ממילא מ"ם למקומולישא
 וכף לארם לו שנוח רם"ק ספ"ב הירושלסי סטעם להתיר השני טעםשהביא
 וכו' סותר נסי אבותיו אצל שלא אפילו לחור ציאה רסטעם מוהוסשסע
 וע"פ לפנותה. וסחוייב סותר נסי לחור שלה ציאה שמשום להריאסשסע
 רפה יביה"ק ולהובילה הנ"ל האשה את לפנ.ק אפשר לענ"ר הנ"לסברות
 גבכ"י הובא חו"י בת' כס"ש ררבנן הוא הרין וחררת פנוי ראיסורובפרט
 יירטעסבערנ בטרינת אחר איש שסת סעשה אירע וה נירון וכעין שס"נ.סי'
 גיירטעמבערנ שנקבר הרבר הסיבו שם קרוביו אכן לאמעריקא, להובילווציה
 מנאון אאם"ו והציע לאסעריקא ארונו ולהביא לפנותו הקרובים רצוואח"כ

 וו"ל מסק והוא זצללה"ה אלחנן יצחק סו"ה הנאון לפני השאלהוצללה"ה
 צואתו כפי לאסעריקא ולהוליכו לפנותו סותר לפנותו ע"ס רנתנוהו בנ"רע"כ
 לסקום ולהוליכו צואתו ולקיים לפנותו רסותר נוטה לפנותו ע"ס נתנוהו בלאונם

 שצוה לסקום שיוליכוהו נותן הרין וראי לפנותו ע"ס בנתנוהו אךשצוה,
 עכ"ל. וכף בוה רעתיכן

 לפני הרבר אציע ולכן יחירי בוה לרון רוצה אני שאין מי~צסווסובן
 והנני ולסעשה, להלכה תורה רעת הרסה רעתו להוריעני נר"ו "נ הרהנסכ"ת

 ירירו יחיו היקרים ב"ב כל וברש"ת שנית וברש"ת וחילא כח ישרבאמירת
 הרסה. כערכו וסכברוסוקירו

 באסבערנער. וצללה"ה הלוי שסחה סוהר"ר הרהנה"ג בלאאס"ו ועלהק'

 : ה ב ו שת
 בקצרה להשיב אני יכול תשובה כלו שכולל חכם שאלת שאלתוע"ר

 להוסיף שאין סהפוסקים ראיות עם צורכן בכל ההיתר טעסי כל ביאר כברכי
 רסוליכין ניסא אסאי עיק סקום הי' לכאורה הנה כבורו. למען רברים בקצתרק ואבה" לו רסמיע וצ"ל אלחנן יצחק סו"ה הנאק פסק שהביא נם וסהעליהן
 אצל ליקבר לארם לו רנוח סשום ססתברא איפכא רילסא הבת אצלהאם

 ח"ב יעקב שבות ס"ר סי' )כנ"י להנך וסכש"כ האם, אצל הבת יוליכוסשפחתו
 ההין חררת ליכא קטנה רנבי רסובריס שס"נ( לסי' שאול יר )עין ק"נ(סי'

 לנוח שרעתה רק שלה בריתקי כותבת היתה האשה אם וראי בןאסנס
 או באן אותה קוברין אם חילוק ראין לוסר סקום היה הקטנה בההאצל

 שתבא בפירוש צותה היא הרי אך אצלה. בתה וסביאין אחרכמקום
 רוצה אחר סטעם שעור אפשר וא"כ בתה קבורת לסקום בקיוויננעןלקבורה
 רכבר ועור הסת. רברי יקיסו לא לצרפת בתה יביאו האס בקיוויננען,להקבר
 רהא שם"נ( סי' יו"ר בפ"ת )והובא ט' סי' ח"ס יוסף וכרון בשו"תכתב
 הסתים כבור סשום הש"ך כס"ש המעם אין ~טהר לסקום הסת ס~יניןראין
 סשום הטעם אלא אליו, נשסע לא להוליכו סציה הא אם אף רא"כרכאן
 קושית תירץ קפ"נ סי' שבכ"ס אף והנה לסרחוק. לטלטלו הסת וכויוןצער
 נ"כ וראי יוסף וכרון של טעסו ס"ס יוסף( וכרק לקושית רוטה )שהיאכנ"י
 את ופותחין הוא קבור כבר אם ובפרט לסת ובויון צער שיש להכחישאין

 להוליכה צותה רהא האשה סחלה רירה ובויונא אצערא בשלסא וא"כקברו,
 לא מסתסא וא"כ לסחול יכולה אינה רבתה ובויונא אצערא אבללקיוויננען,

 וע"כ וה, גאופן הסת רברי מקיסין ואין אצלה בתה שיביאו מרתההיתה
 לתת צותה אאהרי ועור בתה. אל האם להביא אנו צריכין רצונה לעשחשכרי
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 לעשות רצתה ומסתמא קבורתה, בער מארק מאהן מ"ה קיו~ינגעןלקהלה
 תתקים לא הרי לקיו~ינגען לקבורה אותה יביאו לא ואם קיווינגען, לקהלתטובה

 רברי לקים סצוה משום וא"כ לקיווינגען, המעות יתנו לא או כימחשבתה,
 וע"כ בתה. אצל ולקוברה האם לפנות אם כי אחר, בענין לעשות א"אהמת
 בפשיטות. רמר לפסקו מסכיםאני

קכ'ב*
 בגי אצל לקוברו כגון לפנות רמותר היכא אף מקברו מת פנואם
 בהנאה ראמור ראפשר הרין נגמר פרק סוף הש"נ לרעת הקבר מ"ממשפחתו
 באריכות וע' עי"ש, הקבר, את קנה והמת הקברים קונין רעכשיומשום
 אח"כ והערני ארם. ובחכמת שס"ר סי' וע' כ"ר, מי' מררכי פרשתבשר'ת
 שמתיר. קע"ז סי' כ"ס שו"ת עלחשואל

קכ'ג*

 אבותיו. קבר אצל לקברו מת פנוילענין

 : ה ב ו שת
 בנ"ר; המת פנוי להתיר מקוםיש
 שיש אף קפ"ג, סי' וכ"ס פ"ט סי' נובי"ק וע' הבשר, נתעכל כברא(
 ל"ר. סי' יצחק עין שו"ת וע' מררכי, פרשת ע'חולקין
 סי' וכנ"י ק"ג סי' ח"ב יעקב שבות ע' הרין, חררת ליכא קטן גביב(
 חולקים. יש כאן וגםמ"ר,

 ויקרא פלבים וע' משמע בסמוך אבותיו ראצל לעיל כתבתי כברג(
 מפסיק,ן אילו רפיאה רפ"ב במשנה מפסיק רררך לרבר זכר ויש פ"ו.סי'
 עוברא למהרר א"צ הרב לכבור לחוש יש אם ומ"מ הרבים. וררך היחירררך
 השלום. מפני הפנוי להתיר יש ל~ה לחוש איןואם

קכ"ד*
 : ה י אש

 אחרים. מתים בהם לקבור מותרין אי מתים מהם שפינוסברים

 : ה ב ו שת
 והובא הרשב"א עם והטור ישעי' חר"ר של הפלוגתא ירוע והבענין
 כרשב"א. שפסקו ויש ישעי' כר' שפסקו האחרונים מן שיש תשובהבפתחי
 להורות צריך אני נם כרשב"א פסק קע"ז סי' הכ"ס מרר באשראמנם

 לאסור 3ראה ועור וז"ל! רסנהררין פ"ו נבורים בשלטי איתא אךכרשב"א.
 ווכה הנקבר ארם כל רבסתמא המת משם פינו אפילו רירן קבריםבהנאה
 מקום קונה אחר שכל וה בגליל הוא המנהג כי מלבר בה שנקברבקרקע
 סעשה לענין ברבר יצ"ע שביק מאן מחיל מאן קבורתו מקום וא"כקבורתו
 עת"ש. כוזב זכרוני אין אם גבורים השלטי רברי מביא אינו והכ"סעכ"ל.

 ויש חקבר קנה לא רהנקבר י"ל רין פי על הקבר רפינו רהיכאונלענ"ר
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 הקבר נולו הרי כרין שלא אותו פינו אם אמנם אחר, מת בו לקבורלהתיר
 אסור וה באופן וא"כ סחיל, ומאן שבק רסאן הש"נ רברי רצרקו המתשקנה
 להקל סקום יש לא, או כרין עשוי אם 1ה רבר לברר שא"א כיק אךהקבר,
 הרב רעת לשאול ריש חושבנא והלאה סכאן אבל הנה. ער שנעשהב0ה
 ררכים פרשת שהת וע' הקבר. א[ור כרין שלא פינו ראם לפנות סותראם
 ס"ר.סי'

קכ*ה*
 מהמעות לבנות בשביל קברים בו שאין טביה"ק חלק לסכור סותראם
 סערכת המר שרה ובס' קכ"1 בתשובה לקסן ע' קברים, בו שיש לחלקחוסה
 ראם ע"ח וס"ק כ"ר ס"ק קנ"נ סי' ברורה סשנה וע' קס"ח. סי'אבלות
 בהכ"נ. אפילו לסכור רשאי אינו הצבור סן ע"ו אחרות טעות להשינאפשר

 *י,ק

 וביסי רעה שם יהררך לסאר ער נרול הקברות בית שם יש אחתבקהלה
 אחרת ררך לפנות יכולים ועתה עולם, בית אל לבוא אטשר אי כסעטהגשסים
 שס אק ההיא וקצה הקכרות בית סן קצת חליפין ררך נותנין אםטובה
 שם נסצאו אשר חלק סאותו רחוק יותר או סעטער סאה כסעט והואקבר

 בית סן החלק אותו ליתן הקהלה אנשי רשאין אם שאלתי ועתההקברים,
 עליו. עולם בית ושם הקברות לבית טוכן שהוא טאחרהקברות

 : ה ב ו שת
 ראש קלות בהן נוהנין אין ביה"ק ת"ר ע"א( )כ"ט העיר בני בפ'גרסינן

 בש"ע )וסובא וכו' הסים אסת בהן סוליכין ואין בהמה בהם טרעיןאין
 )פי"ר לרסב"ם רם"ל הרין ננסר פרק סוף נבורים השלטי וכתב שס"ח(.סי'
 כרכין של קברות ובתי כנסיות, בתי כרין הקברות בית ררין הי"נ( אבלסה'
 בתי הלכך בוה, גם אסור בוה שאסור וסה כרכין של כנסיות כבתיחשיבי
 בכוליה עליה חל הקברות לבית קרקע ההוא ראקצו כיון רבים שלקברות
 רהא המתים שם נקברו שלא בסקום ואפילו ואיסורו הקברות בית שםקרקע
 אסורים קברות בתי סתם הרסב"ם כתב וסש"ה ארעא, לכולי אקצינהולהכי

 רליכא בסקום אפילו בהם ניאותים ואין רבים של כנסיות לבתי ררסיבהנאה
 שנ"ח במי שיק טהר"ם טו"ר וכ' בקיצור. הש"ג רברי ע"כ טתים,שם

 העיר טובי שבעה או הטתנרבים תנאי או ב"ר תנאי ראפי' קס"לרהבריתא
 בו להקבורים ננאי ההוא רהרבר רכיון טביהכ"נ עריפא ובוה 0הנילא

 הקברות בית לטכור ראסור פשיטא ולפ"ו עכ"ל. להפקיע א"א כבורםטש21
 מיניה. ועריף כביהכ"נ רהוי בו, קבורים סתים שאין סקוםאפילו

 בפירוש רכתב י"ב ס"ק קנ"נ סי' סנ"א רברי סותר וה לכאורהאסנם
 והמחה"ש חרא, כשעה והשתומסתי עכ"ל. לסכור יכולים החים וביתוו"ל:
 ח"ב חים תורת בס' בוה עסר שכבר ראיתי )אח"ו כלום העירו לאופס"נ
 וה רין המנ"א שאב שסשם סבי"ט בשו"ת עינתי כאשר אך ע"ב( ו'רף

 0בית קצת לסכור ראסור להיפך ראיה "ש משם אררבה כי ראיתיסצאתי
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 מעמרי נשאל נ"ח(, בטעות נרפס )במנ"א כ"ח סי' שם רו"ל בנ"רהחים
 שיוכלו החים גבית מקום אחת משפחה לבני מכרו אשר ספררים רסשקק"ק

 השכ"נ ער הש"נ סשנת שנה עשרים אחר ועכשיו בניהם ובני הם שםלקבור
 השטר בי שם עור יקברו שלא הנז' המשפחה לאנשי למנוע ספירים ק"קרמים
 שמכרו שאעפ"י כרכים של הכנמת לבית ררמי מכירה אינה והסכירהבטל
 למכירת רמי רלא יו"ל[ המבי"ט השיב ]וע"ז וכו' מכירה אינה העיר טוביז'

 מכרו לא ג:נ"ר אבל עומר, לתפלח וביהכ"נ לחולין אותו מוכרין שהםביהכ"נ
 לקבורת עתה ער שהוא למה אלא בוה וכיוצא בו לורוע לחולין החיםבית
 מכירתם היתה גרכים של בביהכ"נ אפילו נונא האי וכי כמוהם ישראליםמתים
 וערין בביהכ"נ שיתפללו נרי מחט שבאו אחר קהל לבני שמכרומכירה
 המבי"ט ררעת בהריא לך הא המבי"ט. עכ"ל עומר ובקרושתו בטקומוביהכ"נ
 של הכנסת לבית ררמי החים בית ממקום קצח אפילו למכור אסוררלחולין
 ואף מיניה עריף שיק מהר"ם מו"ר בשם לעיל שכחבתי מה ולפיכרכים.
 לקנות הקהלה לבני אפשר אם ומעתה מהני. לא העיר טובי ו' כפריםבשל
 מבית מקום הררך חליפי ליתן להם שאסור פשיטא בוראי בסמון הטובההררך

 הררך למכור דוצים אין אם כן אמנם הקברות. בית למכור ראסורקברותם
 לשלמו, הקהלה בני ביכולת שאין ער כך כל נרול מך ששואלים אובממק
 בית איסור רהאי משמע הפומקים בכל רהנה היתר. צר למצוא אפשראו

 מי' שיק מהר"ם שו"ת ע' המתים, כבור משום ררבנן אלא אינוהקברוה
 טובה ררך שיהא הוא המתים כבור ובנ"ר שס"נ, סי' יעלה יהורה ושףתשנ"ח
 קברות על ההולבים ונם ביה"ק ער המת מלוי יותר ירבו שעי"ז הקברוהלבית

 היא הגשמים בימות היא, רעה וצהררך וכעת יתרבו. להתפלל וקרוביהםאבותיהם
 הברכה שם ומברכים לביה"ק ההולכים. המה מעטים ורק עובר, איןשממה

 ירים ורחב נרול הוא עולם שהבית וכיון למתים. כבור וה ואין וטםומתפללים
 העוברים שימצאו גרי קבורתם, מבית מעט קרקע ליתן למתים להו ניחאבוראי
 א"א אם כן על אשר הקברות. על ולהילוך המתים להלוית טובה ררךושבים
 מפורסם. הוראה מורה עור עמישיסכים ובתנאי הקברות, גית מן קצת שלה בחליפין לתת מתיר אני הררךלקנות

קכ"ז*
 קהלתנו אנשי סחויבין אם רעתי לחהת ממני מ"כ שאל אשרע"ר
 ישראל של הקברות בבית נכריות בני שמקברין מחברה קברות בעניןלהפרר
 בוה. שנלע"ר מהאשיבנו
 בש"ם כמבואר בנך קרוי אינו הנכרית מן הנולר שבנך ירוע רברא(
 מסי' אה"ע ובש"ע מקומות ובשאר ע"א כ"נ יבמות ע"ב ס"חקירושין

 נכריה בן שכן וביון ס"ח, מ"ר סי' שם כמ"ש בנכרית תופסין קירחטין ואיןח'
 לכל נמור ישראל כאינו הוא הרי גירות לשם ונטבל נימול שלא כלמישראל
 ספק. שום בלירבריו

 תפוצות בכל רהא ישראל, אצל נכרי קוברין שאין ירוע רבי- נ"כ והב(
 זה ררבר ואף מיוחר. הקברות בית ישראל לבני להם היה מעולםישראל
 בוה ראין לומר מתעקשים והמהרס~ם רהמחרשים כיון מ"ס ראיה וא"צפשוט
 בראיהס. קצת וה רין אברר ישראל הקברות בבית נכרי לקבור חטא אשרעק
 קכורתא גית לנא אית נעמי אסרה גתרנום פמ ואיתא אקכר, ושםאסות תמותי באשר י"ו( א' )רות נעמי אל רות הצרקת הניורת אמרה כברהנה
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 ע"ב ס"1 וביבמות שם רבה מררש וע' קבירא, אהא ותמן רותאמרת
 בית לנא ראית טבעי' לא רהינו וכו' לב"ר נמסרו קברים ב' נעמיראמרה
 נמסרו קברות ב' עצטן בישראל אפילו אלא נכרים שם קוברים שאיןקבורתא
 ובש"ע מ"1 רף בטנהררין כראיתא צריק אצל רשע קוברין ראין משוםלב"ר
 בהר" מוכח ישראל הקברות בבית נכרי קוברין ראין והא שס"ב. סי'י"ר

 נכרים מתי רקוברק הא רעל ע"א ס"א רף גיטין במס' הראשוניםמרברי
 אלא ל א ר ש י ר ב ק ג א ל 1"ל פירש"י שלום ררכי מפני ישראל מתיעם

 הריטב"א וכ"כ הר"ן( מש"כ )וע' ישראל עם הרוגים מצאום אם בהםמתעסקין
 שס"1 בסי' הטור מסכים זה ולרין וכו' ושלום חם ישראל בקבורת ולאוו"ל
 או רהיינו אחר באופן ישראל עם האי רפירשו אף ראשונים שארתם

 באותו הנכרים שקוברק או ישראל מתי שקוברין ט ש כ הנכריםשקוברין
 ישראל רעם לפרש פפורש שום רעת על עלה ולא ישראל מתי שקובריןהומן
 עם הרוגים טצאם אם קנ"א בסי' הב"ח 11"ל ר. ח י ב אותן שקובריןהינו
 נכרי קוברין שאין ספק ראין ואע-ג ישראל בקברי מתיהם לקבור יכולישראל
 ישראל אצל נכרי כ"ש צריק אצל קוברין אין רשע ישראל ראפילו ישראלאצל

 מתי עם נכרים מתי לקבור הוא יכול מ"מ הני1קין ס"פ הר"ןוכרכתב
 הרי עכ"ל. יחר הרוגים שטצאם כיון שלום ררכי מפני אחר בחצרישראל
 התיר לא בזה ואף ביחר, הרוגים במצאן אלא התיר לא שמקיל הב"חראף
 שום בו שאין פשוט רבר רהוא הרי זה. אצל זה ולא אחר בחצראלא
 והחברה ישראל. של הקברות בבית נכרים קוברין שאין הפוסקים לכלספק

 והמתים. מהחים וגוזלין פלילי, עון עושין זהשעושין
 שלא ישראל שנשאה נכרית בן קוברין אם זה, עון חמור יותר ועורג(
 הרי קוברין, נכרי ואותו שם, קוברין אין אחר רנכרי רכיון וישראל, משהכרת

 ונגר הפוסקים כל נגר לישראל נכרי אותו מחויקין שהם בזהמפרסמין
 וישראל. משה ברת מפורסמת כפירה היא מעשה אותו והרי תורה,רין

 על שמצוה מעלתו כבור עם מסכים אני נם הרברים אלה כלואחר
 הקברות בית לקנות ולהשתרל האלה המריחים מחברת ולהפרש להברלקהלתו
 אמן. טובים ימים לארך שיחיו היראים בערמיוחר

קכ"ח*

 שניהם שבין ובגבול גוים של ביה"ק בשכונת והוא ישראל שקנוביה"ק
 בנבזל פנוי אמות ר' שיניחו א' הרב: וצוה פנוי ולחי עומר לחי קנים גרריש

 ק"נ( ס" יו"ר )ע' עצים של ונטיעות מהלכות שם ויעשו גוים שלקברות
 המתפללים יראו לא 5מען גוים ושל ישראל של קברות בין חומה שיעשוב'
 הצלמים את יראה שלא אחר צר אל פניו להסב המתפלל שיכול ואף הצלמים,את
 י"ר ע' אחר למקום לילך 5ו שא"א כיון בה לן לית מתכוין בלא יראהואם
 שבת לענין מחהשח רין 15 ריש קנים של נרר כאן שיש ובפרט קט"ב,סי'
 ס" המג"א כ' נם במג"א(, ע"ט סי' )או"ח עיניו כשמע~ים צואה לעניןונם
 בית רין לו יש רלביה"ק נאמר אם ואף לגילולים, לחוש ואין סק"רצ"ט

 רבר מקום באי1ה יש אם בביה"ק להתפלל למנוע אין מ"מ זה לעניןהכנסת
 גוים. של קברות ובין ביה"ק בין בצורה חוסה שיעשו הרב השתרל ואתבכל מבחוץ.- שהמכשול ריט בנירון ובפרט ר'( ס.' 1' חלק ח"ס )ע'מכשול
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 יצסחו שנים בקרב אשר בגבול נטעים לנטוע רק נאותו הקהל אנשיאך
 וטרם יש"ג, ישראל של ביה"ק בין המחלקת עבה )העקקע( לסמוכהויהיו
 גם ש"נ. סקברות ברחוק האחר בצר המתים לקבור רוצ~ם הנטעיםיגרלו
 גוים. של הקברות לבית ישראל קברות בין אמות ר' פנוי להניחנאותו
 חשראל בין איבה יגרום וה רבר כי הקהל אנשי ענו הבצורה החומה רכרועל

 וה. גענין להתיר ממכים אני גם אם שואל והרבלגוים.

 : ה ב ו שת
 צר לכל הרבר בירר כבר ומ"כ רסצוה טררא טרור אני כיבאשר

 הרבה התירו שחו"ל סאחר אמוים בקוצר אבוא להתנרר מקום הניחולא
 שהם ירעתי כי להביאם העורך מן ואינו עכו"ם בהלכות איבה סשוםרברים
 במקום להתיר ס*כ עם סמכים אני רירן בנירון כן על למ"כ, ררועיםגלויים
 ש"י קברות בין המחלקת העקקע( )לעבענריגע חיה ממוכה לעשותאיבה
 צריך מאפשר שבמקום אף וביניהם, בינינו שנ~אה להטיל שלא באופןלש"ג

 למנ"א השקל מחצית )ע' צלמים שרהאים בטקום להתפלל שלאלהשתרל
 שהמתפללים באופן החרשים הקברים לעשות יש גם י"נ( מ"ק צ"רמי'
 מוף ארם חי )ע' אותם יראו ולא הצלמים מן פניהם יסבו הקבריםאצל
 לגרר ממוך הגבול על "יינלויב" לנטוע נם אילה בלי אפשר ואם פ"ג(.כלל
 הצלסים ראיית וימנוע הגרר על וישחרנ יעלה קצר בומן אשר קנים,של
 בענק וע' הכי בלאו להתיר יש איבה לגרום יכול זה גם אם אך טוב;4!ה
 וקע"א. ק"ע מי' שיק מהר"ם שו"ת גםוה

קכ*ט'
 שם"ח רבמי' עשה טוב לא הקבר על אחר נטע אשר האילןוע"ר.

 שףת וע' כהנאה, אמור הקבר על הנטוע ראילן הב"ח בשם האחרוניםפמקו
 בשם הובא ושם שם"ג, מי' אמאר מהר"י ושו"ת שנ"ח מי' שיקמהר"ם
 אלא לקימן שסתירין ויש קברות במקום ורוקא פירותיהן לאכולאילנות במי לקים שלא במקומוהיהן מיחו המפרשים וגרולי וז"ל למגילההסאירי
 נאטר שלא כתבו צרפת רבני וקצת לזרוע ושלא ליטע שלא בהןשמוחין
 אמנם עכ"ל. מותר באילנות אבל עולם בקרקע שהם וירקות בעשביםאלא
 אק אבל פירותיהן, לאכול לקימם רוקא למחסירין ראפילו משמע והמכל
 מפירוחיהן. להנות שלא יוהרו רק לקימםאמור

ק*ל'
 למורח פמערב הם הקברים ושאר לררום מצפון בטעות מת קברואם

 שאסור פשיטא הקברים. כשאר הארון את ולצרר הקבר לפתוח רשאיןאי
 ח"ם וע' ברוחות. כ"כ קפירא ראין כזה קלוש טעם משום הקברלפתוח
 איכא מ"מ נייל בנ"ר ראין נאמר אם אף הקבר ובפתיחת של"ב.סי'

 בשם קל"ז ום4 במופו קל"ו מי' אבלות מערכת חמר שרה ע' הרין,חררת
 החרשות. ציוןבנין

קל"א*
 לך אעתיק הקברות בית חינוך לענין רינים איוה יש אם ששאלתמה

 אחרוניס. גתשובות שסצאתימה
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 כשקוברין הוא יהמנהג 11"ל כ' ל"ר סי' רק~ינא מהנאון יצחק עיןבשףח

 ההוא היום כל העיר אנשי כל רמחענים החרש בביה"ק הראשון המתאת
 בי' שיק מהר"ם מו"ר ובשו"ת בזה. וכיוצא ובתחנונים בצרקותומרבים
 אותו ומקרשין אוחו מיחרין במה החרש עלמין הבית רבר ועל וז"ל כ'שנ"ז
 מסבבין היו ירושלים העיר קרושת יענין רשבועות שני ר"פ המבואר לפיהנה
 לאוסרו ראוי א"כ . . . בסתר( יושב )שהוא פנעים של שיר ואומרין העיראת
 . . . המות לעצור מסתל הקטרת פטום תם . . . עלמן בית ביחור כאןנם
 )הוא מעלתו שמ ומה המטחרים. תהלים מזמורי אטה לומר המנהנ נמייהכי
 בשם ץכין יאמר פעם ובכל פעסים שבע להקיף קבלה בירו שיש השואל(הרב
 לא ואני . . . המיוחרים סומורים אי~ה וגם וכו' בכח אנא מ"ב שם שלאחר

 המת שקוברין ער ימתין ירצה אם והנה נקבל.- היא קבלה ואםשמעתי
 על חענית לגוור הזה בזמן קשה )כי יראים ארם בני י' יתענו ואוהראשון

 שלש פזטון עם בתרא שני של סליחוח י"ח סיום אחר בשחרית ויאמרו העיר(כל
 נרול קהל ילכו הקבורה קורם שעות איוה וכמו רחמים. של מרוחעשרה
 הרבה יש ואם מ"ט, ט"י מזמור ויאמרו פעמים שבע אותו ויקיפולביה"ק
 מתמניא שטן קרע ואותיות צ' מזמור עור יאמרו ההקפות סוף ערשעות
 מן הכהנים הרחקח ורין כבושין. רברי הרב שיררוש וטוב קברהכהנים יחפרי ואח"כ צ"א, מזמור רהיינו פנעים של בשיר ויסימו הקטרת ופיטוםאפי

 טפחים. בר' סני מחיצה שם יש ואם אמות ר' שהוא שע"א סי' יעיןהקבר
 ישראל ערח סנהני ע"ר שישאל טוב הכהנים בשביל עור לתקן שישומה

 הכל ויעשה ח"ק. נבאי אצל רהאמבורנ ובקברוח בפר"מ ישורון וערתבבערלין
 שם שמניחין האללע של שננ כאן הנהננו משל ררך טוב. היותר צרעל
 המת עם המטה מניחין ששם קטן חלק לשנים, נחלק ההספר בעתהמת
 נחלק הנג כי שם להכנס כהנים גם ויכולין הצבור עומרין ששם נרולובית
 ליזהר שצריך נ"י רהאמבורג הרב והערני נחלקין שבחוץ הזיזין ונםלגמרי
 עריות משנה וג' הטומאה, את ומביא חלול שארם הסרק תחת ארם יעמורשלא
 אופן וכל לשם. ארם ילך שלא )בטרריערע( מניעה שום לעשות וטוב פ"ר.סוף

 וכמרומה 3ר"ו, ג~לרשמירט אר' כ"ה רקהלתנו ח"ק נבאי לו יכתובהתקון
 הבנין. ציור נ"כ לויש

קל"בי

 קצת אם המת על מאהילין שאינם אילן ענפי תחת לילך להתיר ישאם
 שס"ט. סי' ובם"ז בש"ך המובא.ן הפרישה רברי עפ"י מאהיליןענפיו

 : ה ב ו שת
 סקומוח מכמה מופרכין הנ"ל שס"ט בסי' הפרישה רברי ריהטאלפום

 למיתני חנא אשתמיט ולא טומאה לענין אחר כאהל חשיב האילן רכלרחוינן
 ר"מ עין האילן, בל ולא הטמא האהל הוא תחתיו הטומאה אשר הענףררק
 רהפרישה וראי אלא ע"ב. כ"ז וב"ב ע"ב ל"ג וקירושין מ"ו, פי"ננגעים
 ומופרשין סוברלין האילן רענפי ובש"ע בטור רמפורש בנינא אלא מירילא
 מועטין ועליו שענפיו באילן כנון אחר אהל להיות מחוברין ה~ינם מזהוה

 האחרונים ועל הפרישה על קשה קצח ובאמת אחר. אהל כולו אי* בסתםאבל



131 קל"ג קל"ב,סימן

 תחת לילך לכהן היתר שאין נ"ל כן ועל יפה. פירשו שלא רבריו,שהביאו
 ונזיר ע"א נ"ז נרה וע' הקבר. על או המת על מאהיל הא' שצרוהאילן
 הסיסך. אילן ר"ה תום' ע"בנ"ר

קל"ג.

 ומורירין וילונות שסביבותיה מרכבה על המח שנושאין בקהלתנוהמנהנ
 שבב' מבוי ררך המת את לשאת וצריך המרכבה, בתוך והמטההוילונות
 האילנות וגם גתוך, אלו אצל אלו מניעין אילנות וענפי אילנות נטועיןצרריו
 אי שאלה יש ומעתה ססיעות. מאתים באורך זה אל זה נונעין צרשבכל
 מרכבה בתוך יושב אם לכה"פ או זה, במבוי המטה אחר ללכת כהןרשאי
 צררין. מכלסגורה

 המת את עליה שנושאין הוילונות עם המרכבה אי לברר יש תחלהא(
 לכה"פ או האילנות ענפי תתת הטומאה תביא שלא חוצצת אהל הויבארון
 גרולים. כמה בו פלפלו כבר זה ברבר חוצצת. הכהן בה שיושב המרכבהאי

 שירה ע"י בחצר העומר כהן להוציא להתיר צרר פ"ה סי' ח"א יעקבהשבות
 רלרשב"א שלו היתר וטעמי המת שבשכונת אהל תחת זענפטע()שקורין
 אהל שמיה זרוק ראהל יוסי כר' הלכה י"ז רין עירובין מה' פ"1 הם"םשהביא
 לאו זרוק אהל רפסקו פוסקים ושאר לרמב"ם ואפי' רמותר. פשיטאולרירי'
 טעם ועור הבריות. כבור משום כאן ומותר מררבנן אלא אינו אהלשמיה
 בטומאת מררבנן טמאים הן בלא"ה רהכהנים ררבנן בטומאה רמותרכתב
 אשר אחרי שנ"נ סי' שיק מהר"ם ומרר שהאריך. עי"ש העמיםארץ
 טומאה סקבלין ואינם מ"ס רמחזיקין אף איזענבשהן של רענלות ואמרגזר
 פי"א המל"ם סברת סכח זה על פקפק זרוק אהל רהוי משום חוצצין אינןמ"ם
 בהולך לא אבל אהל שמיה לא באויר זרוק אהל ררוקא ה"א מת טומאתמה'
 והשבות אצלו, הוא וספק בפלונתא תלוי זה ררבר סים ומו"ר קרקע.ע"ג
 מ"נ סי' ח"ב תליתאי מהרורא ומשיב שואל בשו"ת נם הביא לא הנ"ליעקב
 בשם והביא קברות סקום על שעובר איזענבאהן על ליסע לכהן היתרמחפש
 אע"נ קבע חשיבא בהכי ראורחא רבספינה שאין ר"ה ע"ב כ"א סוכהתוס'

 ועור קבוע. רמיקרי פשיטא בהכי שררכו הבאהן מכ"ש א"כרמיטלטלת
 על במאהיל ~ררוקא ה"א טו"ם מה' פי"א המ"ל לפם"ש כ' אחרטעם
 אהל על שמאהיל כל אבל זרוק כשהוא הפסק אהל חשיב רלא הואהכנת
 ומחכ"ת עב"ר. המת אהל רק הוי לא וכאן אהל זרוק אהל חשיב בוראיהמת
 רהינו המת לאהל לנכנס המת על מאהיל בין מחלק רהם"ל ברואהשנה
 אבל חוצץ היה כאהל הקבר חשיב ראילו לכאן ענין זה ואין המשכחאהל

 אמת. על טאהיל הוי התאננ~ן וא"כ כאהל חשיב אינו רהקברפשיטא
 יעקב השבות רברי וכל מכל רחה י"ט סי' טהרה הנירולי אמנםב(
 וסרין ריריעה בהא מ"א פ"ח באהלות רראשונים פלונתא הביאובהחלה

 כאהליס נטוים אם רהינו והרא"ש הר"ש רפי' חוצצין אהלים עשוין שהןוכר
 מקבלין שהן ואע"נ י"ז( אות יכין תפא"י וע' לרפנות ננ עשוין שהן)רהינו
 שבת התוס' אבל חוצץ. אפ"ה טמא רהאהל ראף החלכה היא רכןטומאה
 טומאה סקבלים יאינם לקרקע שמחוברין הינו אהלים עשוין שהן פי' ע"בכ"ז
 שהאריך. שם סש"ל וע' התב, המת סומאת מה' פ"ה הראב"ר פי'וכן

 ומה חוצץ. אינו טומאה המקבל רכל כלל הוא וראב"ר תוס' רלשי'נסצא
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 רכבר חרא סעות, הוא טומאה מקבלת אינה זו רשירה לשבו"י לי'רפשיטא
 רא"כ לרכיבה עשויה רשירה רש"י רפי' הא על מ"ר רף בשבת תום'הקשו
 במרה הבאים רכלים עיקר כל רהא ועור חוצצת ואינה מררס טמאההיא

 שירה אבל יריקן מלא מיטלטל שיהא רצריך משק רילפינן משוםרטהורים
 שבת )וע' רטמאה וראי בה יושב כשארם אותה לטלטל לכך שעשויהזו

 רשירה שאמרו ומה טלטול(, שמיה שירים ע"י מיטלטל אם ראפילו ע"אפ"ר
 חפצים בה להניח בבית תשסישה עיקר אם הינו ע"כ טומאה מקבלאינו
 בהמה. ע"י ונמשכת עגלה על אותה סניחין ארעי ררך שלפעמיםאלא
 אהל בענין בזה לפלפל ואין כלל אהל אינה השבו"י בה רמירי השירהאבל
 שיער הירץ מו"ה הנאון לרבו זה בנירון שכתב שם עור והביא עכ"ר.זרוק
 בעצמו כ"ץ ירל מו"ה הנאון ונהנ ביהכ"נ בשכונת מת היה אחת שפעם לווהשיב
 כהן נרלי' ר' לרופא שהתירו בפפ"ר מעשה נעשה וכן שירה ע"יהיתר
 רא" לנו ואין ראי' הרחק שעת אין אך שירה ע"י סת שכונת ררךלעבור
 התירו לסה טעם בנ"ט שיער הירץ ר' הנאון עכ"ר התוס' רעת ננרלהקל
 הנ"ל. נרולים התירו אופןובאיזה
 י"ב סי' אורנשטין ר"ץ מהנאון רצה ברכת שו"ת בס' וראיתינ(
 ררך אחזענבאהן על לנסוע לכהנים התיר רקאינא אלחנן יצחק ר'שהנאון
 רצ"ה הנאון אך מובהקים. רבנים ב' עור עמו שיסכימו התנה אך הקברותבית
 טעם רקאינא: הנאון טעמי ואלה רקאינא הנאון של היתר צררי כלרחה
 לכ"ע קרקע ע"נ ננררת השירה ראם כ' ה"א טו"ם מה' פי"א רהמל"םא':
 פי"ח( )בכלים חבור וחשיב נשמטים אינם העגלות ראופני כיון נמי וכאן אהל,הוי
 המל"ם לרעת ראף רחה רצ"ה והנאון קרקע. ע"נ ננררת הענלה נוף כאלוהוי

 קרקע, ע"ג 3נררת השירה כשנוף אלא אינו הרבה( לפקפק יש רבריו)שעל
 )והביא הקרקע על הולכין צריו ורק באויר הולך האהל נוף אם לאאבל
 בסוכה כ' יהושיע רהפני רקאינא הנאון של ב' טעם לזה(. ברורהראיה
 לצרר צניף וזה מררבנן, אלא אינו אהל שטי' לא זרוק ראהל רהא כ"ארף

 לרברי ליתא וא"כ ראיה אינו הפ"י רראיות הנרצ"ה רחה זה ונםלהיתר.
 מהרמב"ם זה והוכיח כן ס"ל השבו"י רגם לעיל הבאתי כבר )אמנםהפ"י
 ופ"י(. השבו"י לרעת ראיות עור רהביא י' סי' נ' כלל האהל פתח בס'וע'
 כרשב"א קי"ל )שמא ברה"ר טומאה ספק רהוי הוא מקאינא הנאת של נ'טעם
 הנרצ"ה ורחה ררינא. בספיקא נם טהור וספיקו אהל( שמי' זרוקראהל
 כל ננר יחיראה הוא רהרשב"א ספק אינו רזה וסים רחיות בהרבהזה

 בזה. חולק אינו רהרשכ"א י"ל נםהפוסקים,
 זה ר::" ז"ל שהוא ואף להיתר אחר סער סביא הנרצ"ה אולםר(
 רעיטת סבאר תחלה ונראה. חוזר יהיה שלפנינו בנירון מ"ם מעיקרוברחוי
 שמיה לאו זרוק ראהל ראף זרוק ראהל בסוניא ל' רף בעירובין יונתןהר"ר
 צמיר כמו שבתוכה מה על מצלת טומאה מקבלת אינה רהשירה כיק מ"םאהל
 שיש היכא ררוקא פחלק הרר"י אך הרמב"ם(. רעת נ"כ הוא שכן )וביררפתיל
 ננר אף שבתוכו מה על מציל לצררין הטומאה רנתפשטה למטה טפחפוישח

 זה והכריח הטומאה. שננר מה בתוכה נם טסא למטה פ"ט אין אבלהטומאה
 יש לכאורה ולפ"ז עי"4. המעזיבה ופרע חברו רבא י"ו רף רנזירססוניא
 על הולכים רהישננשנז ביה"ק על באיזענבאהן ליסע לכהנים להתירסער

 אהל שמי' לאו זרוק אהל אי נם רלפ"ז טפח מהארץ נבוהים והמהאופנים
 זה סער רחה הרצ"ו2 אך למעלה. נג להם שיש כיק שבתוכה מה עלמציל
 אהל אמרינן אי למטה פ"ט מהני לא בענלות להרר"י ראף הוכיחתחלה
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 ורוק אהל אי ורק ריציל עלה אתינן פתיל צטיר ומתורת אהל שמיה לאו1רוק
 ענלה היא שירה רש"י שפי' מה רעל כן י"ל אהל מטעם ומציל אהלשמיה

 המיטמא וכל סררס מיטמא הא ע"א ל"א בסנחות תוס' הקשו נשיםלמרכבת
 כלים מה' פ"ג הרמב"ם כמ"ש או לתרץ יש וע"ו מת. טומאת מיטמאסררס
 המק"ט וכל סררבנן רק הוא מת טמא סיטמא במררס מיטמא רכלה"א

 כמו או טו"ם( סה' פי"ב במל"מ )וע' כ"ה ב"ב תום' כמ"ש חוצץמררבנן
 חשיב ולא למקום סמקום להעביר רק אינה 11 רמרכבה שם במנחוה תוס'שתי'
 במח סיטמא במררס מיטטא רכל כרמב"ם ס"ל לא רתוס' וצ"למררס.
 מרכבה כאותו למררס חוי רק למררס מיוחר ראינו כל אבל מררבנן רקהוא
 ורוק אהל אם תינח הא אך חוצץ. וע"כ מררבנן אלא במת מיטמאאינו
 לענין אבל מררבנן 3מת רמיטמא אף חוצץ או אהל מטעם וחוצץ אהלשמיה
 טומאה שום מקבל יהא שלא רבעינן טו"מ מח' פי"ב המל"מ העלה כברצ"פ
 מציל. אינו עגלה האי אהל שמ" לא ורוק אהל אי וא"כ מררבנן,אפילו
 משום סה"ת מת טמא רמטמא פרקמטי' להובלת כמטה העשויה בענלהוהנה

 יכול אינו הכהן וראי ע"א( פ"ר שבת )ע' שירים ע"י לטלטלשעשו"
 בני לנסיעת העשויה בענלה ורק אהל. שמי' ורוק אהל למ"ר אפי'לילך
 אהל שמיה ורוק אהל אי רש"י( )לשי' לילך יוכל כקתררא שעשויארם
 במררס המיטמא רכל מטעם מררבנן אלא במת מיטמא אינה ענלהרהאי
 ולא לנמרי מלא מיטלטל שאינו בעצם במת מיטמאה )ראין ט"ממיטמא
 יכול הכהן אין אהל שמיה לא ורוק אהל רפסקינן לרירן אמנם לשק(.רמי
 הפתיל. כצמיר מצילות אינן מררבנן עכ"פ רמיטמאות כיק הנ"ל בעגלותלילך
 עם ענלה האי רוראי נ"ל לפ"ר והנה האריך. כי עי"ש הנרצ"ה העלהואת

 יכריע ומי בוה להחליט ואין ט"מ מיטמאה רהיא חוצצת אינההוילונות
 במרכבה הולך הכהן אם אבל ב'. אות לעיל המובאים והראב"ר הר"ש ביןבוה

 נ"ל רירן ובנירו: אהל שסיה ורוק אהל אי להקל לרון יש צר מכלהסגורה
 שאבאר. וכמו אהל שמיה מרכבה רהאי להכריעריש

 אהל ל"ש ורוק ראהל רהא המל"מ סברת על לעיל רמונו כברה(
 המת על מאהיל ראינו המת לאהל בנכנס אבל המת על במאהיל רוקאהינו
 בהפסק ומשו"ה סומאה מלא הוא הבית אויר רכל הוא הכתוב רגוירתאלא
 ט' סי' ג' כלל האהל פתח בס' וכ' מהני. האויר בו נכנס שאין שהואכל

 רארם רהא ראהלות ופ"ט בפ"ר שכ' מרוטנבורג מהר"ם רעת יובןרבוה
 באהל הטומאה על במאהיל רוקא הוא לטהר ולא לטמא אהלים נעשיםוכלים
 נמשכת אהל וע"י אחר במקום היא רהטומאה המשכה באהל אבלנניעה

 המשכה באהל שפיר וע"3 לטהר. אף אהלים נעשים כלם או עליהםהטומאה
 כלי רהוא משום אהל שמי' רלא הטעס כל רהא אהל הוי ורוק אהלגם
 רלתות( ע"נ יושבין שהתינוקות ארומה פרה גבי כ"א בסוכה הריטב"א מ"ש)ש

 שיש ובפרט לסמוך יש 11 סברא רעל ונלע"ר מציל. כלי נם המשכהונאוהל
 מררבנן רק הוא אהל שמי' לא ורוק אהל אחרונים כמה רלרעת סניףעור
 סברא נמצא עור אהל. שמיה כמ"ר הלכה ולרשכ"א נ'( אות לעיל)ע'

 וגם י', אות יכין מ"א ראהלות לפ"ח הארוך מפי' ישראל תפארתמבעל
 הוא רהאהל בנ"ר ובפרט עי"ש. רירן בנירון ורוק אהל חוצץ 11לסברא
 שאבאר. טה עפ"י להתיר סניף עור יש האילנווזמענפי
 המיסך ראילן הפרישה בשם והט"1 הש"ך כתבו שס"ט בס" רהנה0

 ק ומוכח המת על מאהילים שאינם ענפים תחת לעמוד ריכול המתעל
 סוברלים בענפיהם מירי רהפוסקים לעיל שכתבתי ואף והש"ע, הטורמלשק
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 רש"י שיטת מ"ם הראשונים רוב שיטות עם רבריהם להשמת ה*נו מוהוה

 יורעין ראין סשום מפק הוי הסיסך רבאילן ה' ומ"ק נ"ז ובנרה נ"רבנויר
 ורוחק טהור הענפים שאר רביורעין סשסע קבור הסת ענף איוהתחת
 לפרש. לרוש"י לו היה רא"כ לנסרי סוברלים בענפים רוקא סירי רהש"סלומר
 עור ראשון. בתי' הסימך אילן ר"ה ע"א נ"ו נרה התוס' רעת הואוכן

 פי"ג ריש הרסב"ם ורעת ררבנן ופרעות רסככות ע"ב ס"ח בנרהאסרינן
 ראוריתא הוא לקבל ביכול אבל בינונית סעזיבה לקבל יכול באינו רוקאמטו"ם
 ס"ב פ"ח אהלות למשנה וספרשים שם כלים ונושאי הראב"ר השנתועין
 והנה 63(. צר י' סי' א' כלל )ועי"ש א' סי' ר' כלל האהל פתחומס'

 אחר שצרו אילן ענפי תחת כהן ילך שלא מחמירים האחרוניםהפומקים
 הנוב"י בשם פ"ט סי' ח"א סאהבה תשובה שו"ת ע' הסת עלמאהיל
 הוא ונם תחתיהם כהנים ילכו ושלא הענפים לקצץ פעסים כסהשהורה
 ובקונטרס כ"נ מי סררכי פרשת בשו"ת בנעט סהר"ם הנאק סחסיר וכןהחסיר
 בקונטרם אמנם להחמיר. רנכון שו"ס בעל בשם תשובה נרפס קרש0צבת
 ומי' 1' מי' האזרחי איתן תשובת בשם מביא רברעואן להנאון ספורעת
 לרוחב סצטרפים הענפים אין רלהרסב"ם להקל יש לראב"ר וכין לרסב"ם רביןו'

 סוככין שאין כיון לראב"ר וגס עיקר, וכן שס"ט סי' הטור רעת הא וכןטפח
 ראהלות ח' רפ' וירקות לורעים ורסי סמשות בהם ואין העלין בצירוףרק

 אלא סקיל אינו האורחי איתן בעל אולם כל. ר"ה ב' ט"ו שבתותוס'
 את סביא אחר בסקום טפח לו יש ראם סקום, בשום טפח לו איןכשהענף
 פי"ב הרסב"ם בשם ס"1 פי"ב באהלות התוי"ט כ' שכן כולו תחתהטומאה
 פסק וכן י"א ס"ק מוף שע"א סי' הש"ך על סרבבה הרנול וכ"פ ה"ומטו"ס
 הגירולי אמנם ר"ב. סי' ש"ע קצור על הפנים לחם בס' וע' ארם,החכמת
 פו"ט רבעינן בפירוש כ' ס"י ראהלות פט"1 רהרא"ש העיר י"ח סי'טהרה
 בסי' )וכ"כ אחר באופן הרסב"ם רברי הג"ט פ" וע"כ סוף. וערמתחלה

 רברעזאן והנאון טפח. ברחבים אלא הטוסאה את סביאין אין רהענפיןכ'
 פתח בס' וע' והרא"ש הרסב"ם בין מחלוקת בוה ריש כ' הנ"לבקונטרס
 טפח רוחב בסופן אין ענפים שסתם וכיון באריכות. ג' סי' ג' כללהאהל
 וא"כ הטומאה. את שם סביאין אין לרא"ש א"כ טפחים( ג' היקף)רהינו
 ע"כ להאריך. ואין מפיקות הרבה יש כי להקל, מניף עור איכא רירןבנירת
 געש"4ססענע )ס4ללקיססען סגורה בעגלה המטה אחר ללכת להתירנ"ל

 המטה עם יהיה שלא אילן כסלא סהסטה תסיר שיתרחק וטובררלשקע(
 הטומאה סביא הטיסך אילן ראין רנ"ל צר עור יש ראו אחר אילןחחת
 ס"ם ראיה ע"י אצלי נחברר לא וה ררבר אף הסימך, אחר אילןתחת
 היא.סברא

קלאד,

 רוחב הררך בכל ואין קברות יש צרריו ובב' הקברות בבית הסוליךררך
 לכהן היתר יש אם אסות ר' קבר סכל להרחיק כהן שיובל כרי אסותח'
 כרסשסע הקברות לבין בינו להפסיק וסכאן סכאן סחיצה שיעשה ע"י שםלילך

 סחיצוח רססים בעי או טוסאה בהל' הרא"ש שסביא יהונתן רר'סלישנא
 שע"א. סי' רש"ע למשנא כרמשטערוקא
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 : ה ב ו שת
 משמע מחיצתא רממיימי ע"א מ"ר סוטה במם' רתלמורא ל"שנאבאמת

 ס"ס שם. מפירש"י משמע וכן צר טכל מחיצות מוקף להיות צריךרהקבר
 תחילה התם קאסר רהא הארם ובין המת בין מפסקת סחיצה אם רסגיי"ל
 לטוסאה, ר"א חופס סת אמר ואח"כ לק"ש, ר"א תופס סת ע"ב()ס"ג
 טוסאה לענין כן שס"ו, בסי' כראיתא ספסקת בסחיצה סגי רבק"ש היכיוכי
 בסילתא להכריע נ"ל ולכאן לכאן סברא שיש כיון אסנם ספסקת. בסחיצהרי

 שם ע"א( )ם"ר העמור בריש רש"י רברי עפ"י מררבנן אלא אסורראינו
 עכ"ל. ארעתיה ולאו ויאהיל ירו יפשוט שסא לחוש ויש וכו' תופס סתר"ה
 שהיא כגון ויאהיל ירו שיפשוט לחוש ראין באופן עשויה הסחיצה אםא"כ

 יש הקבר על יאהיל לא ירו יפשוט שאפילו בענין גבוהה או קצתרחוקה
 רלב"ח תשובת וע' כנלע"ר. רמי ושפיר הוה באופן לחקן יש כן ועללהתיר.
 קם"ב.סי'

קל"ה*
 : ת ר ל אש

 הסת אשר והארון בשהנהלפ'האללע שקורין האכסררה תחת סת יש אםא(
 לעסור לכהן מותר אם ( )אייזענבטהניאגע הקיטור במרכבח סגור הואבתוכו
 אכסררה? באותהשם

 לסעלה הגשר ועל הנהר שעל נשר על עוברת בתוכה שהמת סרכבהב(
 זה וסונחים הנשר כותלי שני הסחברים טפח רחבים ברזל מטיליעשוים
 בשעה הגשר על לילך כהנים יכולים אם הגשר, בכל וערב בשתי זהעל

 סגורה בסרכבה שם לעבור הפחות לכל או שם, עו~רת הסת עםשמרכבה
וססוגרת.
 הטהור ססיט אחר כשכח היסט ג"כ מיקרי זה אם היסט טוסאת לעניןג(
 ספינה באותה לילך לכהן מותר אם והינו ביחר, שעה באותהוהטוסאה

 לעבור לכהן מותר אם וכן בתוכה, מת שיש הקיטור מרכבת באותהאו
 מתנעגע השביל או שהגשר במקום המת, עם ביחר בשביל או התלויבגשר
 בג עובריןאם

 : ה ב ו שת
 שם יש אם לבשהנהטפזהאללע לילך לכהן ראסור פשוט וה הנהא(
 לרעת ס"מ טפח פותח הארון ובין המת בי3 שיש ראף בתוכה וסתסרכבה
 ועולה ובוקעת סתום קבר הוי רמבטלו היכא ורוסן ר"ה ע"ב ק' ב"בהתוס'
 ואינו הוא מת של כסותו ארון ה"ח סת מטוסאת פ"י הראב"ר שלרעתואף
 ס"ס סתום קבר רין בו אין עץ של בארונות הרמב"ם לרעת וכן סתוםקבר
 לכסף הסת בין טפח פותח אין שסא ספק עור ויש נפקא, לא ספיקאסירי
 כיון ועור טומאה, וסקבלת לטלטל רעשוי חרא ספסקת אינה והעגלהארק.

 נכרי בסת והנה לצאת. פוסאה כסוף ליה הוי לפתוח עוסרים העגלהררלתות
 עכ"פ לכתחילה אמנם ספיקא. כספק הו"ל באהל, סטסא אי ספק רישכיק
 אין ישראל בסת אך נכרי, בסק להתיר יש הרחק כושעת אך ליזהר,יש
 להתיר.בידי



 להועילמלמד142
 סתפשטת הטוסאה הנשר על סת יש אם הנה השניה השאלה וע"רב(

 ואף הנשר. כותלי המחברים השיענען כל תחת לאי~ענשיענעסאי~ענשיענע
 והיה לשיענען שיענען ובין הנשר כותלי בין הפסק קצת סקוסות באי~השיש
 שם נוסע אם ס"ם ההפסק, של אחר בצר הסת אם להפסק ~ה סצר לעסורסותר
 שם יש אם או בהסה או ארם שם הולך אם או סרכבה ההפסקבמקום
 ~ה, לצר ~ה סצר הטומאה את סביא טפח הארץ סן נבוה קנה או כליאי~ה
 נכרי אפילו סת שם שיש בשעה לכתחילה הנשר על להיות לכהן אסורוע*כ

 ריעותא עור הוי רהכא ואף כנ"ל, נכרי בסת להתיר יש הרחקובשעת
 הרבה ס"ם ~רוק, אהל הוי העגלה וכן ~רוק אהל הוי הארון רסוליכיןרכיון

 ובררבנן סררבנן רק הוא אהל שסיה לא זרוק ראהל רהא כתבואחרונים
 באהל.- סטסא אינו נכרי רסת כר"ש הפוסקים על הרחק בשעת לססוךיש

 ה'.- סי ה' כלל האהל פתח בספר וע' להתיר בירי אין ישראל בסתאמנם
 קצת. לרון יש וססונרת סנורה בסרכבה שם לעבור לכהן סותר אםוהנה
 שבב' סבוי ררך סגורה בסרכבה הסטה אחר ללכת לכהן התרתי אחרבמקום

 האילנות ונם בתגך אלו אצל אלו סגיעין האילנות וענפי אילנות נטועיןצררין
 יהי' שלא קצת שיתרחק רק בתשובה, הארכתי ושם זה, אל 1ה נונעין צרשבכל
 לעבור הרחק בשעת להתיר כאן גם אפשר והנה אחר. אילן תחת הסתעם

 איזענשיענען, אותן חחת עסה יהא שלא הסת סענלת יתרחק אם סנורה,בענלה
 מרכבת של האיזענשיענען בין השערה כחוט אפילו קצת הססק רישוהוא
 הסת. עגלת של האי~ענשיענען וביןהכהן

 כח אם מיסט או סשא טוסאת שסענו לא השלישית השאלה וע"רנ(
 אחר רבר אם סטסא באהל ורוקא ביחר, והטוסאה הטהור ססיטאחר
 טוסאת אבל הסשכה, אהל נקרא 11ה ביחר הטהור ועל הסח עלטאהיל
 ה"ט. ער ה"1 סת סטוסאת פ"א רסב"ם ע' שמענו. לא בהסשכההיסט
 סת שיש הקיטור בסרכבת או כת בה שיש בספינה ארם הילוךולענין
 גרולה ספינה היא ראם מ"ג פ"ג זבים סמשנה ללסור יש סענלוהבאחת
 הרמב"ם ופסקה היסט ע"י הטהור ניטמא לא בארם להסיס יכולהשאינה
 שאפילו התורה שהחסירה בזב כן ואם ה"ז. פ"ח 1מושב סשכב סטסאיבה'
 טוסאות בשאר ק"1 ה"ב שם ברמב"ם כסבואר סטסאו הטהור את הססיט~ב

 הסיס אם אבל הטוסאה את הטהור הסיט באם אלא סטמאות שאיןסשא
 שאין במקום והלכך שם. ברמב"ם כסבואר נטסא לא הטהור אתהסוסאה
 בתוכה שסת נרולה בספינה ליכנס לכהן סותר אהל טוסאת משוםלחחם
 הסתנרנרין בשביל או ובנשר אחרת. בענלה הסת אם הקיטור בענלת ליסעאו

 וכן הסת. עם השביל או הגשר יתנרנר ארם שע"י לחוש יש אםאסור
 א'. סשנה ר~בים בפ"נ עי"ש שע"א ססי' בי"רפסק

קל*ר*

 סביאין אחר חולה סות אחרי תיכף כהן. הוא חולים בית שלפקיר
 סותר אם אשאל וסעתה הבית. אחורי בנינה הוא אשר המתים בית אלאותו
 בגינה, אשר בבית סונח שהסת ~סן כל החולים בבית נשאר להיותלהכהן
 אם אשאל ועור לצאת. סופו הסת החולים בית שררך סשום אסור אםאו

 כית של אסות ר' בתוך היא אשר בנינה אשר בסוכה לישן לכהןסותר
~תש
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 : ה ב ו שת
 שער ררך לילך לכהנים מחמירין יש ר': סע'ף שע"א ס" רם"אכתב

 שלא במקום הפסיר לא והמקיל מחירין ויש משם לצאת המת שסוףהעיר
 וראי העיר שער בפתח אף להחמיר המנהנ שם אם והנה להחסיר.נהנו
 בגינה. אשר בבית המת אם החולים ב'ת פתח ררך לילך לכהן אסור שבנ"רק"1

 ל"א מתירין רליש להקל יש בנ"ר נם להחמיר מנהג אין שם אםאסנם
 האהל פתוך תחלה המתים שטוציאין פתח באותו אלא לצאת טומאהסוף
 הקרש נזר ובס' של"ט סי' שיק מהר"ם בשו"ת וע' פתחים, בשאר לאאבל
 ע"א. כ"זרף

 לכהן 1מותר בסופו; ה' סעיף שע"א בסי' איתא ר"א הרחקתולענין
 עליו, סאהיל רבר שום יהא שלא ובלבר וכו' מת בו שיש בית אצללעמור
 שלא טפחים י' נבוהה מחיצה מועיל לפנינו מונח במת ראפ.לו ררישהוע'

 והכהן עצמו בפני בבית המת אם וכש"כ טפחים ר' הרחקה אלאלהצסרך
 בזו. זו נוגעין הגגין בליטת שאין ובתנאי עצסו. בפניבבית

קל"ז*

 סכתים באחר מת אם החולים, בית פתח שלפני באהל לעשותאיך
 בולטים. כולם הבתים של והגגותהסמוכים

 : ה נ ו שת
 בית גנ תחת אל הסמוכים גגות בליטת מתחת באה רהטומאהפשוט
 בסי' כראיתא רסי חבוט אמרינן הסמוך סנג גבוה אחר שגג ואףהחולים,
 ראז החולים בית ננ בסוף קצת לפרוץ רק תקנה ואין ר'. סעיף סוףשע"א
 בית של לגג גג בון שהוא כל בהפסק וסני הסמוך, סגג באה סוסאהאק

 )שם(. לבור אמרינן רלאהססוך

קל"ח*

 כמעט הוא )כאשר המיתה יום אינו הקבורה יום שאם סנהנ כאןיש
 יבנו שגם ואומרים הקבורה, אחר תפילין סניחין שהאבלים בסרינתנו(תסיר
 הסנהנ. להצריק יש אי ~ה, מנהנ הניחזצ"ל

 : ה ב ו שת
 ארם בחי וגם הריט"ץ בשם ל"ח סי' או"ח היסב בבאר הובא זהרין

 הריט"ץ על חולקין האחרונים כל אמנם ברכה. בלא תפולין ריניחססק
 ראשון ביום חפילין להניח ראסור ואמרו ענו אחר פה וכסעט הח"אועל

 הרב בשם שהביא חסר שרה בס' שראיתי אלא הריט"ץ, על ותסיהיןלאבלות
 נראה וכסעט סהריט"ץ הרב לסברת טעם שהסביר ל"ח סי' סררכיסא0ר
 שאלה העסק בספרו מילאזין רהגאון שם הביא וכן רעתו, נוסה רכןקצת
 בהשסטות וע"ש סהריט"ץ. בס' וסרי שקיל ע"ב נ"ז רף ויחיבפ'
 חולקין אחרונים שאר כל סוף כל סוף י"1. אות ע"ר קי"ארף
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 ביום היא הטהרה שאם אמרתי מנהגו ולהצריק מהריט"ץ. עלבפירוש
 הקבורה, קורם יום הארון וסותסין בארון המת וסשיסין הקבורהקורם
 ביום האבלות התחיל וגם האנינות נשלם כבר רש"י לרעת כןאם

 חי"ר סה"ת הנוב"י והנה קבורה. ביום בתפילין חיב כן ואםהאתסול,
 לא אבלות התחלת לענין אסנס האנינות, סוף לענין כרש"י פסק רי"אסי'
 יש תפילין הנחת לענין והנה עליו. חולקין הסוסקין ררוב כיק כיתיהפסק
 הקבורה אחר תפילק להניח להתיר סהריט"ץ רעת עם רש"י רעתלצרף
 מעסים רברוב סשום בקהלתנו, הסנהג נשתרבב ,צמזה ואפשר ברכה.בלא

 הטהרה אם אכן הסנהג, להניח יש זה ובאופן הקבורה, שקורם ביום היאהטהרה
 ססך על חפילין להניח אין הקבורה ביום הארון וסותמין הקבורה ביוםהיא
 וטרי שקיל אסאר מהר"י בשו"ת ראיתי שוב לחורא.- סהריט"ץרעת
 ארחות בס' ועיין י"ר. סי' חא"ח עין כסהריט"ץ, רלא והעלה הענין בזהג"כ
 כסהריט"ץ נוהגין עה"ק שבירושלים אהרן א~ן ס' בשם שהביא ל"ח סי'חים

 הקבורה. ביום תפיליןוסניחין

קל"ט*

 ל"ע היה והבן לאמשטררם, סאסעריקא בנו ביאת הסתין פלוניאיש
 יסים וארבעה באסעריקא לספינה וירר שכרו ויתן חולי, וירוע סכאובאיש
 וסאחר בספינה וסת מאר סאר הבן נחלש ססחוזה הספינה עקירתאחר
 ול1ה לאסשטררם שיבוא ער הסת לשסור החובל רב ניכולת היהשלא
 הים אל הסת את הטילו וע"כ רנים, ימים בספינה הסת לשהות צריךהיה
 1שלחוהו סיתה שטר וקיסו עשו )שטיערסשננער( סלחים וב' החובלורב

 ס"ז שע"ה וסי' ס"ר שס"א רסי' רין הוא זה אם באסשטררם,לערכאות
 חל הקרובים שנחיאשו לוסר כאן שיש סאחר שלנו בנרון וא"כ נהר, שטפושל

 לעשות סותר אס האב שאל ועור וסאיסהק- ואבלות אנינות ריןעליהם
 אחוזת להבן שגם הבן של האב אבי סצבת אצל סצבה בצורת קטנהאבן
 הרב )עכ"ל השאלות. אלו בכל לעשות מה כרת אביו. אבי קבר אצלקבר
 באסשטררם(. האנר רע סאירסו"ה

 : ה ב ד שת
 רהא איש אשת להתיר סהני הערות אם כאן לברר צריכין הינולכאורה

 הקרובין מיה על אשה שסחירין ערות ררוקא א' ס"ק בש"ך שצ"ז בסי'פסק
 לקלקלה לחוש שאין בסקום ראפילו א' ס"ק הט"1 סרברי וסשסעסתאבלין.

 שבות בשו"ת אסנם ברורה. ערות עפ"י אלא עליה סתאבלין אין באשהכנק
 כנון סתאבלין אשתו שיתירו לחוש שאין רבענין סשסע ק"ב סי' ח"איעקב
 צריך באשה ראפילו סשסע צ"ו סי' ח"נ בשבו"י אמנם באשה. אובריק
 אף שסתאבל אסו שסתה סנכרי כתב שקבל באחר שם שכתב ברורהערות
 אינו רבלא"ה סשסע לאנלוי, רעבירא סילתא רהוי סשום תוסו לפי ססיחעאאינו
 ק"ב רבסי' בשבו"י סתירה כיאן אין אסנם תקלה. חשש רליכא אףסתאבל
 ח"ג צ"1 בסי' אבל תקלה חשש שאין בסקום להתאבל רסותר כתבח"א
 לאגלוי. רעבירא מילהא רהוי לטעס הוצרך כן ועל להתאבל סחיובסירי
 רברי .ניכריס כאן נם מ"ס להתאבל חיב אם היא רהשאלה אף בנ"רוהנה
 כ11 שאלה באה ואילו להתאבל. וחיב לאגלוי רעבירא סילתא והויאסת
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 הסובאות שו"ת עפ"י להורות ברבר מתישבים המנו איש אשת היתרלענין
 בנו. על להתאבל חיב שבנ"ר ברור עכ"פ נ"ג, ס"ק י"ז סי' אבה"עבפ"ת

 שנורע סשעה רבנ"ר פשיטא הנה האבלות. סתחיל סתי נרוןועתה
 ומסילא כירי אכלוהו וכבר לים המילוהו רהא סלקוברו נתייאשו תיכףהסיתה
 ראפילו שלשים, תוך 13רע אם מבעי' ולא הסיתה שנורע סשעה ול' ו'10נין
 לנהוג וצריך קרובה שמועה הו"ל הסיתה שעת בתר ראולינן אסרינןאי

 שלשים לאחר אפילו אלא ת"ב, סי' בריש כראיתא השסועה סיוםאבלות
 אבלות לנהוג רצריך שצ"ב סי' ריש שאול היר סרברי סשמע מ"ס הסיתהסיום
 חסר שרה בס' ע' שאול היר על חולקין יש וה רין לענין וס"ס שנתברר.סשעה
 סיום שלשים ערין עברו לא כנראה בנ"ר אך קצ"ר. אות אבלותסערכת
 וו. בפלוגתא נ"ס ואיןהסיתה

 הסוטל וה בן של קבר באחוות סצבה כעין לעשות רשאי איולענין
 ע"א ס"ר ביבסות ראיתא סשום לא אם בוה איסור שום רואה אינילים
 יסברו סצבה שם עושה אם וא"כ להם, צריכין ואחרים בורו סי ארם ישפוךלא

 וה לסקום צריכין יהיו אם הרחק בשעת שם יקברו ולא סת שםשקבור
 הסצבה על יחקקו אם לתקן ואפשר בחנם וה סקום ויאסר אחר, סתלקבורת
 הכל שירעו כרי לקבורה, ניתן ולא הים על שסת פלוני איש לוכרשהיא
 הכסף שיתן מוב אוסר היתי צמת לרירי האב ואי שם. ארם נקברשלא
 עולם חבר חברה באותה בנו שיהי' הנונה לחברה 11 הסצבה בערשנותן
 כסאמר בערו, שיעשו מובה בסצוה בנו וכר יתקים ובוה סימגליער()עייגעו
 וכרונם. הן הן רבריהן לצריקים נפשות עושין אין פ"ב( סוף )שקליםהתנא

  *מ*ק
 לאומרו שלא שנהגו סקוסות יש האבל בבית תתקבל אסירתלענין

 שלמרו טעות סנהג לו כסרוסה שוה שכתב ש"ע סי' י"ר שיק במהר"םוע'
 הרס"א כס"ש נוהג רנהוג וססקנתו הסנהנ. סיישב ואח"כ רסי, ולאסת"ב
 סנהג. שום לשנות ראין תר"ץ סי'בארח

קמ"8*

 יוכל שהשומף לעשות יש מה בשותפות חנות לו ויש אח לו סתאחר
 ססוגרמ החנות אם גרול יהי' שההפסר ספני בחנות בסחורה עוסקלהיות
 השבעה. יסיכל

 : ה ב ר שמ
 שהסנהנ חכסים לשון וס' סאהבה תשובה בשם שלסה כרם בספרראיתי

 סהשותפות אנינות בשעת עצסו ססלק סהשותפין לאחר אבל אירע אםבפראג
 והשני סהשותפות חלק שום עור לו להיות שלא ב"ר סשליח סורר קניןע"פ
 עי"ש. ס"נ סי' ח"א יעקב שב בתשו' כתוב כזה נסצא וכבר לברו בחנותעוסק
 לאחר חנותו סוכר רהאונן בהסנהנ נוחה רעתו אין שכ"ר בסי' שהח"סואף
 יעשו שלא כרי להקל ריש כתב ס"ס כ"א( סעיף ש"פ לסי' תשובה פתחי)ע'

 רואה אני ונם יסים. ג' לאחר לגסרי לעצסם ריתירו המור היותראיסור
 צררין לבקש ריש יסים ו' החנות בהשבתת גרול הפמר ריש הוהרבוסן
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 ולנאק שיתפי של באבלותו לי סה יאסר רהשותף בשותפות ומכש"כלחקל
 השותפק, שם על נקרא רהחנות שלפנינו בנירת וסכש"כ וה, בשביל4אשסיר
 אבלותו ביסי יעסוק האחר רהשותף יורעע וכ"ע הפירסא, על שניהם ,שםכי
 סחהרים רהרבה רבזסננו ועור כך. כל השן סראית כאן ואין האחר,של

 הכל בתחילח חתנו ע"י השבת ביום אף פתוח רהחנות נכרי שותףלוקחין
 ולא בשבת לחקל צררין ימצאו ואם שותפות ע"י להקל צררין רישיורעין

 עוה הרבה שבאמת סה סשבת, חסירא ראבילות הארץ עסי י14מרובאבלות
 שהיה בקהלתנו חיה עברין אחר  ש*יש ילרותי סימי ובזכרוניחושבין.
 סונר חיה חזאת ובעת אבל וחיה ילר לו סת אחת ופעם בשבה פהוחחנהזו
 מאנחימער חירש חים סו"ה הנאון סו"ר וודה בשבת, גם סגור והיהחנהזו
 אבילהז רנוהנ נרול חארץ עם הוא הזה האיש הן ויאמר: עליו סלעינזצ"ל

 משום סונר ובאבלות בשבת פתוח חנותו השנה רבכל רכיק בשבתבפרחסי'
 לנו היוצא נמטבה. נוהג אבילות ראין יורע שאינו הרי בשבת, אףאבלות
 לאחרים לא אבל לעצסו יחסיר נפש ובעל הזה, בוסן סלהקל לסנוע שאיןסזה
 סאהבח הזשו' קפ"ט סי' א*ח סהרי"א ותשוי קפ"ו סי' חי"ר מופר כתבוע'
 אבלות ערד חסר שרה ובספר ע"א צ"ב רף שלסה וב*קוטי שם"א,טי'
 ו'.אות

קמ*ב*
 ס"ב סי' ארם חפארת סי בשם שהביא ל"ט סי' אבילוו( ערך ריניםאסיפת חסי שרה כסי עין בנריה, לכבס יכולה האשה אם אבל הבעלאם
 עצמם. בגרי לכבס מותרים אבלים אינם כשהם האבל של ביתו ובנישבניו

קם*ג*

 ולאכול בנו יחתזנת לילך רש4ף אביו על חרש י"ב בתוך אבל4ר
 חחתתה. אנשי עםשם

 : ה ב ר שת
 אליו יהקרוב טובהק רבו ובן יב"ח תוך אבל שהוא אחר נתוב:מצאתי

 לו ולברך כסנהנ, שושנין להיות אבל לאוהו צריך והוא אשה, *שארוצה
 כ*ון נ' וששלה ראב"ח תשוי לחופה לו להכנס סותר אם נישואין,ברכת

 ע*י שאפשר ואע"פ רשרי לו צריכין רבים כסו ה"ל האבל ההא עצסושהמברך
 אחרעע ע"י לעשעת כא"א ה"ל בו, תלוי הרבר הף הענין שלפי כיקאחרים,
 רלשפח אע"נ הוא, בררכיו והלכת רסכלל בברכה, עביר קא רסצוה כיוןועור
 ברית. בעל סטצות נרע רלא ש*ני, ברכה אסור, ואעפ"כ הא סצוה נ*כהחהן
 בנו כבור ס"ם בחים, 4ינו שרבו אע"פ סותר נ"כ לבר רבו בן שהואומטעם
 ,שמחתו לבהת לכנס ולכן ראבוה, כרעא רברא עצסו כבור בכלל האהרי
 בויאי שהשבינא צורך נ*כ שם בהיות וכ*ש רבו, כבור חובת ירילשאת
 יחד לאכול וררכס אטם לאבלות יב"ח בהוך חעתשרים ראוהם ר"בסי' ח"י רשר*ם בתוצובות וראיתי ע-כ, צ"ע שמה יאכל ג"כ אם רקסותר,
 תניא רהא החהן עם החופה בבית חופה יסי בתוך לאכול מותרים היסיםרוב
 ליכנט לאבל סותר החרש קרוש כנון סצוה של חבורה היה ואם רבתיבאנל
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 ואת סצוה נקס ררוקא פי' ופיעתם והרא"ש והרשב"א רהרמב"ן ואף יב"חבתוך
 החופה באנשי אבל רעלסא באינש רוקא הינו לא לנשואין יהאכילה הכניסהאבל

 וליתן להצטער להם ואין הוא שלהם רי"ט סותרים הכלה ואל החתן אלהקרובים
 כחגההס הביא שצ"א ובם" לרבר. ראיות הרבה שהביא ועי"ש לחתן.צער
 משצמשק רבתחילה אלא לאכול נם הולכין שהשה5בינין בל"י בו*םרע"א
 ש"י בשם הביא סרנליות לרא"ו אבלות סהלנות וביאורים ובחירושיםקצת.
 יבשח תוך ואצ"ל לחתונה לילך ו' אחר סותרים אחיות ראחים קפ"בסי'
 ל"ז סי' ה"נ סאירות פנים בשם הביא סק"ו שצ"א סי' ובפ"ת ואם.ראב

 שיססוך פה על לו יש החופה תחת חתן מכנים אם בחתונה לאכולרהסקיל
 שם לאכול להתירו יש בפשיסוה החופה תחת בנו סכניס האב אםוהשתא
 החתונה.בסעורת

קמ*ד*

 בשנה לילד שלא סנהנ יש קרובים או אבות קברי על הליכה,לענין
 ראין ואף חרש י"ב נירונין ררשעים משום רטעמא ואפשר 4מיתה,ראשונה
 ס"ם :רשעים אבותיו לאחווקי רלא משום חרשים י"א אלא קרישאוסרין
 לבוא לו וא"א רחוקה לררך שנומע רמי נראה כן ועל עריף, תעשה האלשב

 חסירים שבספר ובפרס שנתו, תוך לילך להתיר יש אבוהיו קברהה עלאח"כ
 על הולבים וקרובים שאוהבים למתים הנאה שעה רבכל סשמע ת"ן0י'

 תקפ"א וס" הקכ"ט ס" או"ח ועין לשכרם. שם סתפ4*ם אם ובפרטקבריהם
 תר"ה.חמי'

קמ*ה*
 יאהרציט לו שיש סי וכל ניסן בחרש הקברות על לילך שלא סנהנ ישעור
 בארחות ראיתי באסת והנה ניסן. חרש ראש בערב אבות קבר אל הולךבניסן
 סשום י"כ בערב הקברות על לילך שלא הקפיר שהיעכ*ץ תר"ה לסי'חים
 ר"ה שבערב תקפ"א בם" המנ"א כ' וכן קורם. יזסים או יום אלא י"סרהוא
 נשסע מחנון. אוסרש שאין ספני בספרים שכתובים התחינות רק לוסראין
 וואפשר בביה"ק. קתחנות כל לוסר אין תחנק אוסרים ש*דן שביסיםס1ה

 התחנות. כל לוסר ררוורם משום בניסן הקברות על ללכת נסנעו הגירסשום
 והשכבה קריש רלומר שכתב ס"ח סי' י"ר משה דבר בשה"ת ראיתיאטנם
 י"ר הר"ט עקרי בס' והובא פסח, של חג באסרו ברבר איסור אין הקברעל
 אהרן פני בשם ל"נ אות כ"ט ס" בא"ח שם הביא ונן ל"ה, אוה ל"וסי'
 יאהרצ*ט לו יש ניסן ר"ח בערב הקבר על הלך שלא סי נראה כן על 3"1.סי'

 בשאר שאוסרים התחנות כל יאמר לא אך בנימן, לילך לו להתיר ישבנעק
 הענץ. לפי חכל יאהרצ*ם של תחנה או ההשכבה תחנת אלא השנהעעח

קמ*ו*

 ה: ל א,5
 פסח ה"ם השלשים. שבכל שבח בכל האבל בבית ללמור סנהנ נאן"5
 סללמור. ל5סוק הט אם השל"*קם,סנ5ל
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 : ה נ ו שת

 משום שעושין סה שלשים גזירת אלא מבטל אינו שהרנל פשוטרבר
 הנע לבטל. אין נשסתו לעלוי או הסת לכבור שעושין סה אבלאבלות,
 הרנל. בשביל הלסור יכטל הכי הסת בשביל השנה בכל שלוסר סיעצסך

 סיום ל' רין כל לו יש אפ"ה ל' גזירת נתבטל שאם קריש לענין אסרוובפירוש
 שנתבטל אף בי"ט, נם ירליק ז' תוך להרליק שנהנו הנר וכן יום. ל'הקבורה
 א"ח א"ר בשם ט"ז סעיף קם"ט כלל ארם חכסת ע, !ו נזירת י~טע"י
 עי"ש(. ז' מ"ק סוף קל"ב סי' )הנ"ל קל"נס"

 מ*ז*ק

 אב על באבלות אפילו ל' לאחר הזקן שסגלחין ההסון נוהניןקעירנו
 הרנל. סחסת שלשים נוירת נתבטל אם רינן סהואם,

 : ה ב ו שת
 צרקה שסש בשם ו' ס"ק תקס"ח סיי או"ח תשובה בשערי הובאכבר

 הרנל, ע"י בתבטל אם ולא בפועל שלשים שלסו אא"כ נערה סהנירלא
 לאחר רמסתפרין מהני עריפי לא נערה בלא אפילו להסתפר רסקילין הניהא"כ
 רססתפרין עירו אנשי והנה בפועל. יום ל' ששלסו בעינן כרחך ועלנערה,
 שרנמין אשכנז רלאנשי שס"ו סי' י"ר ח"ס ברברי סער להם יש ל'לאחר
 לא"ח הנובי"ק וכ"כ לנערה והניע יום בשלשים טפי סניל הוא זקנםלנלח
 ח"ס וע' ו~וחר, לכל בשלשים סני זקנם לסנלחי נערה רשיעור י"רסי'

 בפועל. שלשים שישלסו ער להסתין עריך ועכ"פ קנ"ח, סיאו"ח

קמ"ח*
 אינם והסים נצרך שאינו ישן באר בחערו שיש ע"ר סר לןברק

 יש אי הזה, באר לסתוס שאסור שאומרים ע"ה זקני שם ויש לשתיהרארם
 שיססוכו. 0ה עללהם

 ה: ב ד שת
 מה על להם אין בוראי כזה שחושבין רשם ההטת כין יש אםא(
 כאן יוסף רב ראסר ע"א ס"ר ריבסות הש"ס על רק רעתי לפישיססוכו

 באחרים רוקא וא"כ להם, צריכין ואחרים כורו סי ארם ישפוך לא רבישנה
 והנה ראוים. אינם הסים אם לא אבל הבאר לסתום אסור לסיםצריכין
 סלכים מה' בפ"ו הרסב"ם כ' כבר לשתיה ראוים שסיסיו בארלסתום
 ראם הפוסקים כל כתבו ובפירוש תשחית, בל סשום סררבנן ראסורה"י
 שניאור ר' של בש"ע ונם סותר לתקן ע"ס אלא השחתה ררך עהצהאינו
 בסעיף שם גפירוש שהוזכר אף הכל סותר לתקן רע"ס כן מסק ח"הולמן

 ראומר רין ולית רק ולית תשחית, בל סשום סעין סתיסת איסורהקורם
 בסררש ומובא י"ט פסוק ג' בף, ססלכים נם להיתר ססך קצח וישזה.
 רשאלו הסרינים את צרור הפסוק על פינחס פ' תנחתשא ובסררשרבה
 הסעעות סתיטת על אבל סאכל עץ כל להשחית הנביא החיר האיךרק
 עקרי עי מצוח, לצורך אפילו אסור וכירים תנור לנתוץ כלל. שאלולא
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 לסתום ראין שם ונ' מ' אות ח' מי' ווא"ח ב' אות ה'ר מי' י"רהר"ט
 ל"1. סי' אומץ יוסף בשם החסיר ר"י ציאת מכח חלק אופתח

 ליתן שלום ררכי מפני ליהורי היתר יש אי השנייה השאלה וע"רב(
 ראף היתר 5מצוא יכול אי:י אני הנה שלהם, תפלה בית לבניןמעות

 בין בשיתוף בין חילוק אין לישראל מ"מ לנכרים בשיתוף ע"1המתירין
 שם שעוברין בית לבנין סעות ליתן הישראל יוכל האיך וא"כ ססש,ע"1

 מעות נותן אי ורק ע"1. בית לישראל שהוא בית לבנין מסיע האבשיתוף
 שאפשר אף א1י אחר לרבר המעות שיצטרכו שאפשר לתלות וישסתם
 רם"א והנהת ע"א י"ג ע"1 תוס' עפ"י מותר תפלה בית לבנין אותושיתנו
 עיי"ש. ס"ר קם"טסי'

 תשובות בכל כעת לעין פנאי לי אין הנה העירוב שאלת וע"רנ(
 חים ארחות ספר למכ"ת יש ואולי זה, בענין כבר המרבריםהאחרונים
 ט"ז סי' יקרה אבן ספר בשם שם שהביא מה לו אעתיק זה ספרבירו אין אולי ואם שם לעין בעצמו ויוכל הענין בזה הרבה שס"ב בסי'המביא
 אותם לצרף להתיר חלילה הצר מן קבועים הנביעים אם הטעלעגראף עמוריע"ר

 רבר העפורים ראשי על מלמעלה הנביעים קבועים אם אמנם הפתח,לצורת
 נבוהים לחים להעמיר יכול אם הצר מן הנביעים ואם להתיר. הואפשוט
 וחחתיהם הגביעים ננר מכתנים הלחמם ראשי שיהי' העמורים אצל מפחיםי'

 ע"ז לסמוך ויש חים, ארחות בס' המובא עכ"ל להתיר מקום היהממש
 בנביעים ואפילו 5חים בלא אפילו הרחק בשעת מתירין יש כי ובפרטלהתיר

 הרנ לאור הוציא עירובין 3ענין תשובות קובץ שבת תקק ס' בירי ויש הצר.מן
 אחרתים הרבה שם והביא תר"ס( )בשנת טשערנאייטץ חים ר'ר~רעססט
 קלונער ר"ש והנאון חיים, תורת לאברהם, וחסר חיה נפש שרת ל"א,סי' טררכי מאמר חים, מקור וטשיב, השואל הטעלענראף: על לסמוךשמתירין
 להעמיר להשתרל שראוי שם כ' לאמ1א רק"ק והרב ורעת, טעם טובבספרו
 תחת מכין שהיא הטעלענראף של והאחרון הראשק עמור אצל אחרקנה

 בענין א"א אם הטעלענראף על פשוט לסמוך מקילין הרבנים רוב אךהחום.
 ט"1. ס" ח"נ מלכיאל רברי י"ח, סי' אריה חי תשובות וע'אחר.




