סים'.

*ףתיי

אחלף

שנשא אלמנה ומתפלל
שא'
בבה"כ אם יאמרו הקהל 'תחנון
בתוךנ"ילנשואיןנ הנה המנהגבעולם דגם באלמן
ואלמנהאין גומרים כל הקהל תחנהג*י ואםכי
אין לו מקור בש"ס אעפ-כ אבארלובעמא דמלהא
דאין סברא לחלק בזהבין בחור שנשא בתולה או
אלמןאו אלמנהכיוןדיברראה רו-מ בש"עאהע"ז
דגם באלמן ואלמנהחייב לשמוח עמה ג"י ולא

בץימו

הטףבין אם היתה כשרה או גדהוכיון דעל"פ
בתמההאין סברא לחלקבינווביןבחוריענין
דהרי אף בבחור ובתולה קשה
מהקהדי
לטפהטוערניןכלה
הוא שמה שיפטרו הקהל בזה
אךהפוסקיםנתנו טעם מכחדכתיבבאורפני מלך
חייםוחתן דומהימלך לכך נמשך שמחה
היכוי
ן
והנה מה שחתן דומהימלך היינו דבמלך כ
דעלהיגדולהמוחיין לו כלעולותיו כמושימדו
אז"ל מפסוק בן שנה שאול במלכו'וחתןנמי כיון
ביבמף
עוגותיו
דהטשאאשה
אחז
יומתפקקיןוכ
"מ
דו
יה למלך
הנושא אשהמעווחנלויתי
שך
מכ
ול
ולפ"זהה"נבאלמןהנושאאלמנהמוחליןלועונותיו
דהריזה למדו מקרא דמחלת בת ישמעאל דנמחלו
עונותיו והרי עשו הי' לו כמה נשים ומהלו

היא

כי

עי

יו

יו
יו

ואין לומרדהתם אפשר בתולה היתה דלענין
מחילת עונות לואין סברא לחלקבין אם היא
בתולע אואימנהדזה רקבנשואיןתליא מלתא
וא"ב כיון דנמחיו לועוניתיו הוי שוה לבחור
וב.תולה וכל זמן דהוי  nnbVלו הוי שמחה לכל
הצבור ומנהג ישראל תורה הוא:
וכאןאבלים רק
מי'מ"א.נםתפמהי באם"י
אגשים אחרים שנשכרו
?ומר קדיש בעד מתים אחרים ואחד אומר
קדיש עבור שני מתים ואחד אומר עבור
מת אחד אם שייך הקדיש לשניהם בשוה או
מגיש לזה שאומר בעד שנים ב' חלקים ולהשגי
חלק אחד.
ברור דלגה שאומרקדיש בעדב'
"י
נק
יש לו ב'חל
יםשהשני חלק אחד דאלזה למ"ש
י פתחים מתחלקתכן
בשט וחי-מיענין חצריפ
ה-נ בזה כיון שהוא אומרבעד ב'מתיםמגיעלו
ג' חלקיכ ולהשני שאומר רק בעד אחד מגיע לו
חי
ק אחד .ואלתשיבני מט"ש המג-א בס" קל"ב

ת"י

חיש

לף טלמה

ת4י9

כל דין כל הקדישים סדיןימ"ד ואע"8כ חשק
בשאר קדישים עם שאר אבלים מצדאביו וכתב
עליו הבאה"ט בשםהכניי וז"לבבנ"י הקשה עלט
דא"כמי שאבל על-אביו ועל אמו יאמר' קדיש

כפל משאר אבל ח"א שזכרון אהד עולה לכאן
ולכאן עכתו*ד וא"כ מוכח'מזהדאיןשייך
י
ב
א
ל
ב' חלקים אף שהוא אבל אביוועלאמו .אך
ה ראי' דטעם הכנ"י דזכרון אחד
באמת איןי
עולה וכו'אין נראה דאינו דומהללהתם דהתם
ןיהזכיר ר"ה במ"ע ור"ח בפ"ע בזה
בש"סיעני
שייךלומר שפירכיוןדעיקרהכונהלזכרוןבעלמא
אזזכרון אהדעולהיבאןולכאן אבלבעניןאמירת
הקדיש דזה הוי כפרעון חוב על עונות אביו
ואמו וא"כ ודאי אםחייב אביו מנה ואמוטייבת
מנה ודאי לא יפטור בזה הבן אם,ישים הבן
מנה עבור שניהם וא"כ ה"נ כיון שהקדיש חח
כעיןהגנה ופרעון חוב עונות ואמוצריך
פרעוןמיוחדיכ"אבפ"עמיהועכ"אפביהי
זינן דבאמת
לא"ה הוא דהרימי שאבלעלאביו ואמואינו-נחשל
ב' הלקים .מיהו אכתי לא הה רא" בזהלנדון
של המנ"אדי"לכיון דבע"כ הטעם דבתוך לת"ד
הף
יש לו כלהקדישיםמ
המתכחוצררתיךוךכלססר"הדיותרמדה"י
מאחר
יותר מתותה על
למ"ד א"כ 4ל כמו דיש חילוק בין תוך לס"ד
ן כל הקדישים דבזהישלוכל
לאתר למ"דיעני
הקדישים ובזה א-ל כל הקדישים א"כ חמורנמי
בזה דבתוך למ"ד אין מועיל כפרת קדיש אחד
להיות עולהלכ' מתים וצריך המת שבתוך למ"ד
קדיש מיוחדואין מועיל קדיש אחריתוךימ"ד
ואחר למ"ד אבל אם שניהם הוי אחר למ"ד "ל
שפיר דקדיש אחדעויה ?כאןויכאן וא"שדברי
המג"א .מיהו נראה דבריהכנ-ינכונין די"ל דאף
אם אומרקדישרק על אביו או
אמואין כל
הזכות של המת לבדכיון דבע*כ מה דברא מזכה
אבאומועיל לכפרעלאביוולהיפוך אבא לא מזכה
ברא בע"כ הטעם מכח דהאב גורם להולדת הבן
ולהביאולעוים לכך הוא מזכה ברא להיפוך
יאין אב
בך
אב
הבןאינו גורם להולדת אביובעולם ל
ו
י
ב
א
מזכה בן וא"כ בזהאף מה שברא מזכה אין
הזכות של אביו דהרייא
ו על ידו לבד בא
לעולם רקבצירוףאמושניהםשותפין באדם וא"כ

עי

עי

עי

מי שאבל על אביו ואח*כ מתה אמוישיו כי

*5תד סנסור כתעית וסססז גט,כ תוכח סת;תהס  65תתתעב רק
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האלף

שו"ת על

אנח

לף שלמה

יש ללמוד מזה לכל כיוצא בזה

בזה אף אם הבן אומרקדיש רק אביו אודק
על אמו נמיאין כלהזכותשלורק מחצה ומחצה
גורל בקדיש וכדומה הא כתב
שייך לאמוא"כ לכךאףכשמתו שניהםנמיקדיש
אחד עולה לכאן ולכאן דבלא"השייך לכ"א רק הש"ךנהגם התוס'דאין שואליןבגורלות .הנה דש
מחצההשכר מןהבןולכך א"שדבריהכג-י לדינא כוונת התוס' הוי על מה ששואלין בגורלות על
וא"בנראהדהיינודוקא באומרקדישעלאביוועל להבא מה יה" כגון אםיה" החולה או ימצא
אמו דאז אף באומר רק על אחד מהם אין כל האבדה וכה"ג עניניםדלהבא
דכתיב
אייןסלבש
הקדיששלורקשייךהזכות לאמוג"כ אגל באומר תמיםתהי'עם ה'אלקיך להפ
אובי'עניניט
ין
בה
אז
על אחרקדיש דבזהאילשייכותיאהדעלחבירו לידע אםשייך לזה או ל
יזה ודאי מותר ואין
לכךודאי איןקדיש אחדעולהלכאןולכאן זצ"ל שייך בזה לומר תמים תהי' שהרי בבהמתך ה"
מי שוחט וכו'וכןשנינו במשנה ופוסקים
לכ"א קדיש בפ"ע וא-כ כמו שצריך לומר לכ"א
ילין וכו' בירט מכלל דבחול שרי להטיל
ייסטיטי
קדיש מיוחד ה"ה אםיש אחד שאומרקדיש בעד מ
פן
אי
מת אחד ואהד אומר בעד שנימתיםאוישלזה גורלוכן בקרא מפורשאך בגורל תחלקהארץואיך
שאומר בעד שני מתיםשגי קדישים תה שאומר מצוה הקב"הלעשותדבר שלאכהוגןובע"כדבכה"3
בעד מת אהד רק קדיש אחד ואין זכרון אחד ליבאאיסור גורל כלל לכך להטילעל קדישים או
כדומה לזה אין בזה מיחוש ופקפוק כלל:
עולה לכאן ולכאן משא"כ באומר על אב ואם
דהויענין אחד דשניהםיחד גרמולולבוא לעולם כטי' כמ"ג* שא' מהשנהגיבק השהתיכחיתאיו
קוריןשום אדם רקהקוראקורא
ברא מזכה אביובזה שפיר זכרון אחד עולה
לכאן ולכאן כדבריהבנ"י .ונ"מ עוד באם אומר אותם גלי ברכה תחלהוסוף .הנהרע מאד מנהג
עלאגיו ועל אמו רקנהי דבזה כל אבליםשוין זהושתים רעותעשואחד דנראהדמבזה התוכחות
מ"מ נ"מ אם הואאורח ואחד אומרקדיש עבור ועוברין על מוסר ה'בני אל תמאס וכףועודדהוי
כל הפרשיותמברכין ועל
אשר והוא תושב שבזה נראה דשניהםשויןכיון בויון לגוף התורה
דלכ"א יש מעלהזהאורח ואומרעל אביו ואמו זהאיןמברכיןוהויבזיון התורה.והנה מ"ש רו"ח
וזה אומר על אחר אבל הוא תושב ולכך בנה רא" ממגלהדתייבלברךעל התוכחהיפה אמרוכן
ך נראה דשוב אם מן המדרשפ' ראה דאמר שם דהתוכהותאהד קורא
בראה דח~קין בקדישים ויכ
אחד אומר קדישעל אביוואמווהוא אורחוהשני את כולן ומפרש שם הטעם דאמר הקב"ה אינו
הוי תושב ואומר קדישעבור אחר אזלזה שאופר בדיןשיהיובני מתקלליןואני מתברך עי"ש ואם
קדיש עבור או"אמגיעלושניקדישיםולזה שאומר איתא יעשוקוציןקוצין ובלי ברכה ובע"כ דחייב
רק עבור אחד קדיש אחד דבשלמע בסתם אבלים לברך ועודיותר משאר בתשו' ג-איהודא חאו"ח
אף שהוא אגל עלאביו ואמו אין לו רק קדיש סי' ע"ג בשם ס"ס פי"ב דאף בזמן הש-ס שלא
אחדבין שאר אבלים דגנההוי ממ"גבתורת אחר ה" כ-א מברך רק הראשון והאחרע מ"מ על
58ן לו קדישנגדאלו שהם אבלים על אב או על הקללות היו מברכין תחלה וסוף עיי"ש א"כ ק"ו
אם ובתורת אביו ואמובנה הוי זכרון אחד עולה מה בזמן הש"ס שלא הי' מברך כ"א על עליה
לבאן ולכאןלכך הם כולםשוין אבלבזהנגדזה שלו מ"מ על הקללות היו מברכין מכ"ש בזה-ז
וכאומר עבור אהד קדיש א"כ שוב לא גרע מה דב-א מברךדחייב לברך על הקללות וסעם הדגר
שאוסרעלאביו ואמו מאומר על אהר ולכך נחשב ה" גראה דגםבזמן הש"סהי'מברכיןעל הקללות
כאומר על שניהם לכך יש לו ב' קדישים ולהשגי לרמז דהםמקכיין הקללותוהיסורין באהבה גם
רק קדישאחד.מיהויש לומרדלענין קדישהשני י"להסעהדמברכיןעל זההוא מכתדכתיבואברכה
וכאיןלו בתורת אב ואםרק בתורת אחרא-כ הדר מברכיך וכן מברכיך ברוך ואם על אדם
הו"לדין אורת שאומרעבור אהר וזה הוי תושב כך מכ"ש המברךלוית'וכדי שלאיתילבוהקילה
ואומר עבור אחר לכך התושב קודם וא*כ בע"כ באיש שקוראהקליות לכך מברךכדישיתברך הוא
טוכרח לבוא רק בתורת אביו ואמו ושוב הוי והנה באמת המנ"א בסי' תס"ח הביא בשם הח"ה
41רוןאחדעילהלכאןולכאזושניהם שקשיןומיהו שבמקומו הי' החכם קורא התוכהה ולאהי'ירא
והמהרי"ל

עי

ן

ןאיךאנונוהגיןיהטיל
םי'ם"ב .שא'יבאיי

עי

יבך

דעי
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והמחהף5שהחשידה"אוטרשבשכירותאץגרידא כסדרן בע"כ דהוי עליותוית
י תקע
אחרתיאכותאףבי
לטהנצטרךלהוציא
וח"'5למה לאיחופו הש"ץאו השמששיעלו התנו
ךדבריותמוהין
ליש חטה דבראואסואםלאימצאואיזהעניוית %וא"י והדיןדין אמת כמ"ש בחבורי:
ויעיה וחם לאיטילו מייעלה שכמי'נם'ו]*לכ:הז ,מהשש"יכלשדלהג"כבמקים
האו;עי"~פהנורלמי עליוגגמו
' לה אם לומר ברכו שנית
ייןקפידא:
יתואכיחז
רא
י
ישגעלבתהמנוחלקח דהא"ר כתב דאץ לומר ברכו שנית ,הנה לדעתו
ות
פ"
יס
שה
'5%ה*"זשא,בניין
' ; 4 ,' 4,הס-תמןהמנין שנתנובעלהס"ת אל ישנה מן חמנהג ומה קטידא הוי לומר ברכו
קודם8.ט*רתו'והחזירויבהכ"נ'הראשון שהי' בעל אפי' בחנם הריאינו ברכה רק שבח בעלמא לכך
ודאי,יאמר ברכו שניתכפי המנהג:
הס"תמתפלל.הנה שלאכדיןעשהוחלילהלהבהכ"נ
'בם"ם!*'בנה ששאית מה שעשו בבהמיד
להגת קורין בו ולברך עליו דהוי  n~sbהבאה נמי
צורת ידים כמו שהכהן עושה
המבירא ואף דבהכ"נ רוצים ליחן טראטו לבתו
ואמגין אץ רוצים ליתן טראטו מ"מ שייך הס"ת כשנושא אתכפיוהנהלדעתיאיןאיסורבזהדבסי'
להצניןכי אין"להבת ובעלה שום זכות בהס"ת קמ"אכיוןדהוי רגל"ד מה דעומד על בסיסו לכך
וכשיגדלוהיורשים שהםיורשים מד"ת להם משפט חיישינן ל" ואףלהרמב"םדס"לאףבאינועומדע9
הבחירה מה לעשות וכעתשאין היורשיםבני דעת בסיסואסורהיינו דס"ל דבזה לאאזלינן ב"ר מכת
היכוהקיימא הס"תשעתמיתת בעל הס"ת שםתהא דקשה למה עשאוהווהוי כרגל"ד דעשאוהו לעבוד
אבל בבהמ"ד דניכר דעשאוהו כדמות הכהנים
עד אשר ינדלו הנערים!
4כ;40
שאלילו בנדון הס"ת שנדד אחד שעוליםלדוכן לחוש למראותעין שעשאזהו לעכול
,*6ק*
וכעת רוצה ליטלו והקהל ןהודאי לאחיישינןכיוןראין דרך לעבודלידים
מוחיך הנהעיין בטו"זסי' קנ" 3שהביא פלוגתא לבד ליכא בזה חשש מ"ע לכך מותר להיות כן
בזהואני בנ"א לסה"חהעליתי לחלק דאם הס"ת דלמ"ע לאחיישינן בדבר דלא שכיח לעשותכן:
שלודקייךבי' מצות כתיבהס.ת אנן מהדי דלא מה
שנדב בעה"ב
שא' ל"
וע
יהנה לחלוטין ואז יוכל ליטלו בלי ראי' אבל
ישהו אצל אומן והאומן
אם ירשו מאבותיו הדין כהסוברים דבעי רא" .עשה תחלה חלונות לבית ע" 1ועשה החלוןהזה
כדמות החלונות שעשה לשם גםיש בתוךההלון
ועכ"פ לדינא העליתי להחויר לו הס"ת:
שי' כ!'ה שא' מההשיעיר "פסקכתיבה אחת הזה מראה שנראהכשתיוערב ,הנהאיןלהעמידו
הנראה כב'תיבות והוא אםיש בבה"כ לא מבעיא אם יש בודמות ש"ו שעשה
הפסק כמלא אות קטנה בתיבה אחתבין האותיות ובפרטדהוי רגל"ד דהףבו דוגמא %כיון דעשאו
והתינוק קוראאותוכתיבה אחתמכח דבשארתיבות דוגמא שעשה להם ולהם בודאי כוון לכך רק גם
הה ההפסק יותר בין תיבה לתיבה וכף הנה אףבלי ש"וכיון דכאן להיות דוגמת שעשה להם
א אסור להעמידו בבה*כדהרי המצבה היתה אהובה
יששה כך יכסהכ הכתב שלפניוושיאחריווי
יראה התינוק רק
יזאת התיבהיבד אז  aHיקרא לפני המקום וכו' והרבה דברים מצינו בסנהדרין
דאסור לעשות משום דהם עושין כן ומשום
אותו תיבה אחת כשר ואם לאו פסול:
ק ששאל על הס"ת שהי' נפסק בחוקותיהם וכו' נהי דשם נאסר כיון דהרבה
*כמי' מי
ה אות אך לא נ-כר ההפסק עושיםכן אך התם נאסר אף באינומטין לעשות
 ~leDאיי
להדיא והורה שלא להוציא אחרת יפה הורה ומה כמותם אבלבמכוין לעשות כמותם אסור אף אם
שהראהלו אחד בשםהשעריאפריםלהיפוךדדוקא אין רבים מכותים לכך ובפרט דחוששני לאומן'
ישניןתפילין לענין שלא הוי שלא כסדרןמהני הזה אולי יש .בו צד מינות לכך אין להעמיד
זה אבל כל שלא תיקן הוא פסול .הנה דבריו החלון הזה בבהכ"נ .אח"ז שלחו'אליציור החלץ
תמוהין'והריהוי תרתי דסהרי מהדדי דממ"נ אם וראיתיכייש בו צורת ש"ו'רק שיש הכבהנ'או
הוא פסול וצריך להוציא אחרת בע"כ אין שם ד' והשבתי להםכיראיתיציורו והוא באמת ציוף
אות עליו
למה לא נחשב שלא כסדרן אם ש"ו אף דהףבו כמהלכן מ"טהוי דמות ש"וואף
א"רי
ת אות עתה ואם לא נחשב שלא דבקית בעלי גתים הף כן החלונות מ"מ בבה"כ
וו
אין עליו ת

יו

עי

ש.

2
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אנן להיות 3ןועיינתי בברונזת בתי כנסיות
י נעשוכציור חלונות בעה"ב
שלטוראיתי
כתםכי נעשהכן בכונה שלאיהי'
ועמדתיעל דע
מציור ט"ו לכך מהיות טוב וכףאיןראוילהיות
כן בבח"ל במקום המקודש:
ס"ע"א .במ"שבס"קנגב"ג אסותלעשית
דבר מאתנן והאריך המנ"א
בדיני אתנן ונסתפקהי באםהי' שוגג וסברדאינו
אתנן או שמותר לזנות אם נחשב אתנןכי אפשר
דוקאבמזיד ההאתנן אבלבשוגגלאהויאתנןכיון
דהוי אוטר מותר וגם י"לדהוינתינה במעוה אם
ידע שה"איסור הי' נותן א"כ אינו אתנן או
8ף בשוגג ההאתנןוממ"שבש"סאתנן אסרה תורה
אפי' בא על אמודמחייבימיתות ב-ד הוא ולמ"ל
לזה הרי אפ" אםהוימחייבייאוין נמיקיי"ל
דאין לוקה ומשלם א"כ אלו תבע לי' אמרינן
ויל שלים ובע"כ דמחל הוי רא"די"לדמיירי
בשוגגוקיי"לחייבימלקותשוגגיןהייביןבתשלומין
9כךהויאתנןויכךמביאראי'מחייבימיתותדאסי'
בשוגגפטורין מתשלומין ואיר מוכה דגם בשוגנ
אפור לותרדמייריבטזיד ולא התרודהויכשוגג
יענין חיוב תשלומין (גם י"ל דאלוסיירי ביתה
צותיתאושפחהובציגעאליכאלאמלקההולאמיתה
לתך מוכיחמחייבי מיתות כמ"ש התוס' דבע"כ
באתיסיירי שםעי"ש) 91כךמוכיחמחייבי מיתות
ולענין אתנן הה אתנןכיוןדהוימזיד אבל בשוגג
טפשי"לדאינואתנן אךיש להביא רא" להיפוך
דהרי אם ה" שוגג ודאי לאהי'חייב ליחן לה
האתנןכדקיףלביו"דס"קי-טבאםסכרלוטריפות
בשוגגדאין מנכהלומן הדמים וא"א הול"ל אתנן
אסרה תורה אפ" בשוגג ואלו תבעה לאהוי
חייב ישלם ומ"מ אם נתן הוי אתנן מזה מוכח
דדוקא בקבד"מדחייב עכ"פ לצי"ש לכךהוי אתנן
אבלבשגוגדאףלצי"שפטור לאהויאתנןמיהואין
זה רא" גמורה דלהוכיח מזה לא ה" אפשרדי"ל
דלמאמיירי במזידיכסו שהקשוהתוס' שם ולכך
מוכיח דרק אתנן אסרה תורה אפ" בא על אמו

שי

יא

"

אנח

לף שלמה

לדמיםהמכועריםכמ"שבסדיר
סשפיעגע?
של
אקה
הי
תנחומאפ'ו
"ורשתמביאודלא רצה משרע"ח
לקבל מראות הצובאותוישגפ"התוס' על חומש
דמשמעמדבריהםדאין לחלקבין אם האשהעצמה
נותנת כן או אחרים קנו מסנה ונתנו אותה
לבה"כוכו'הנה מ"ש ראי'מן התוס' הוושימותת

רכן מפורשבס" קמ"ז בהגההדאין לעשתן מפות
מדבריםישנים שנשתמש בהםהדיוט ומוכחפזת
דאין הדבר תל" בבעייה רק בגוף הדבר דית
דנשתמש בוהדיוטאסורלהיותממנו מפה והשה
שארתשמישלבהם-נובפרטמהדהוילכבודהתורה
והיטב אשרדיבר רו"ח מהלינוף השפיגעל מה
לי דברהמחזיקו סוףסוף הוי נשתמש בוהדיוט
בדבריםהמכוערהואםכיבסה*ח סףהנשלחלשותי
שםמן המשנהדכיפהשנתנולספרוכו' מ"מ שאס
ושאני כיפה דאינו נעשה לדבר עברה משא"כ
מראההשתיגעלובפרטמנכריותודאיהויתשמישו
ידבר מטנהובפרטדניכררבאטיפונתכש"ש רו"ח
ורא" דלמה לא רצה ממרע"ה לקבל המראות
הצובאותהריהוישינוימעשהשה"מראהוכ"מ
 1VWממנו כיור והף שינה מעשהוהריאמרינן
בב"ק נ"ד וס"ה ובתמורה ד"לדבאתנןזונהומחיר
כלב לרעת ב"ה וקיי"ל כן דהם ולא שינוייהם
א"כ מותר אתגן זונה אם נשתנה ולמה לארצת
משה רבינו לקבלם ואין לומרדהוישינויההוגר
דודאי יחי' בידם לעשות באופן שלאיה" אפשר
לחזור למראהודוחק לומר דהמדרשיסבור כב"ש
דאוסר שיגהיהן אך הטעם דבשינה מאתנןזונת
ומחיר כלב אין הדבר ניכר אם  nbpזה נעשה
מאתנן זמה ומחירכיבוכיון דאין הדבר ניכר
ממפו לכך נהי דהאתנן ומהיר כלב טפו אסור
אףדאינוניכר מ"מ בנשתנה מותר אבל במראות
הצובאותדניכר שבא ממראה אףבהיותוכיוריהי'
ניכר שבא ממראה ובפרט דבלא"8איןדרךלעשות
ו אם לא שהנשים התנדבו וא"א
כיורמדבריםכאי
כיוןדניכר שבא מדבר מאוס אףשעוי לא מהני
אף דשינוי מעשה מהגי בכל מקום ונ
מכחחשמבאוכסדבי
וכמ"ש התוס' דזה מוכרחדמיירי קראבהכי אבל אחר מ"מכיון דעכ-פ ניכר שבא
ל4
מהשמוכיח דאף דאלו תבעה ל"בדינא פטור מהני א"כ ה"נ נהי דאין זה נופו המראה כית
ט"מהוי אתנןי"ל אף בשוגג הוי אתנן וצע"ב :דעכ"פ ניכר שבא מדבר מאוס אסיר לגבוה:
ם" ע"ב ,שא' באחד שקנה רעהם של עץ מ"ע"נ,.טא' שיצה לעשית סעידתנשי"יו
בבה"כ של נשים לדעתי לח
משפיעגעל ונתן אותו לבהכ"נ
יהעמידו לארת הקודש והוא מיחה בוכיון רבא תהא זאת בישראל ואם בהכ"נ של אנשיפיותר
שקודש

יא

יא

יא

י"

יפי
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מקודש עכ"פ גם עזרת נשים הוי קודש וראיות
הרב מוומאלובאינןראיותועייןזבחים ס"ה ע"א
עבודה דאדם עובד במקום וגואמרינן שלאיהא
טפל חמור מןהעיקר אבלאכילהראין אדם אוכל
במקום רבו לא אמרינן שלא יהא
חמורמן
יםודאיהה
פי
טש
העיקרועייןרש"ישםוהריאכילתקד
י קרא לא הי'מותר9ן
מצוה כידוע ואעם"כלוי
ה"נ כל ראיותיוהוי לדבר מצוהשאין בה הנאת
הרטט אבל כל דהוי הנאת הדיוט כגון אכילה
ישח" אסורועיין באו'הסי' קנ'א במנ"א סק"ה
עי"ש והבן:
םי'ע"ד .ש %ע היה כ שלהם כיין

לף מלמה
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טקדושה ובקונ' פרטועוליזת הס' שנ"ח כתבתי
דודאי הוי שינוי גמור ואיך יעלה לומר דאץ
זה הורדה מקדושה לעשותמבית התפלהיסורים
בית הפלה לנקבות דבתפלת אנשים פורסים
על שמע ואומרים קדושה וברכו ותפלה
אי
ת
רו
קצ
בחזרת התפלה וכ"גאינובנשיםגםיש כמהבמ
ק"שנשים פטורות וגדול המצווה ועושה וכון
כגון

 oaבערבית ע"פ רוב אין באים נשים ואנשים
מתפלליםבצבורגםישקה"תוכמהאנשיםמברכים
עליו מה שאין בנשים גם יש כמה דהוי מצע
ן פ'8
שהי"ג דנשים פטורות ואנשיםחייביםועיי
דבלים משנה ה' דאונה עשר קדושות ומשהעזרת
"יית
דהוי הכרה לסתרו מכמה נשים ואח"כ למעלה ממנועזרת ישראלשאיןטשי
תעמים בודאי מותר לסתרו ולבנות אחרת אך אם נכנסוהייביןעליו חטאת גםידוע משאחתל דלא
אפשר יבנו תחלה הבהכ"נ החדשה ואח"כ יסתר המקום מכבד את האדם וכו' וראי' מהרסיני
הישנה 1ח 8א"א יסתרו הישנה תהלה אך ח"ו וא"כ ודאי הזכריםעדיתי מנשים דהרי ממרכין
למכרו לעכו"םכי הואיבנה שםביתויכנס לתוכו בכליום שלאעשני אשה לכך משוטדהויהורדה.
ע"ז וזה גרוע מד' דברים המכוארין בש"ע וגם ומ"ש *קורט פסתמניחין שם קמחא דפסהא 8ח
הוי גנאי גדול שבמקום בהכ"נ ידור עכו"ם לכך בכךחראדמפורשבס"קג"אדמחשביןשםחשגץנות
לזה אל יעשו כן רק ישארו המקום פנוי מעשו של צדקה וא"כ מוכח דדבר השייך לצדקה סותר
לעשות בבה"כ .וגם מה שאוכלין שם למעמים
ממנוגןלזרוע ולא למכרו לעכו"ם:
סי' ע"ה* שא' ע דהפיאץ מבהכ"נ הנשרף כשמתאססין .הנה מן הסתם מתאספת לאיזה
והפלאץ נשאר פנוי ונעשה דברמצוהוהרימפורשבסףהנ"לבשעהשמתאספץ
ממנוהילוךלרביםוב'אגשיםיש להם פלאץ אהד לעיגור שגה מותר לאכול שםוהרי קדושתבהמ"ד
מימין מקום הבהכ"נואחד משמאל מקום הבהכ"נ חמור מקדושת בהכ"נ ואעפ"כאורחיםאוכלים שם
וכעת רוצים לבנות בתים וליקה מקום הבהכ"נ וכן מקדשים קידוש בליל שגת בשביל אורחים
יעצמם .הנה הלילה לעשותכןכי הן אמת מצד דגני בבי כנישתאהרי היכאדהוי לצורך מצוה
תיצר שהחזיקו בו רבים לאשייך בוה"ז כמ"ש מותר לאכול שם .ועוד אף אםעושין שלאכדין
בסם-ע ס" קס"ב מ"מ מצד שהמקום מקודש משל בבהכ"נ אסו בשביל זה תפקע קדושת בה"כ אפ"
בהכ"נ גזה לאמהנידינא דמלכותא ולומר דזט"ה אם ח"ו יתנהגו כמה פריצות כבה"כ מ"מ לא
מוכרים אותוהנה דאדמיבד מ"ש כקונטרס פרט תתבטל בזה קדושת בה"כ המהיקבלו עונשם על
א שייך דין זט"ה כך והבה"כ נשאר בקדושתח לכך חס מלשנוה.
ועוללות לס' סת"ם דבזה"1י
ביק דאעו נעשה ברצוןהעיר רק בערכאות וד"ל והנה בטענה זו לבד הי' די להחזיק דברי הח"ק
אך מלבד זה הגה בדרך הרבים במיצר שהחזיקו ואעפ'כ אבאר יתר הטענות מה שטענו החיק
א מהני זעה וא"ת כאן ממ"ג מצד שהחזיקו בו כמה שנים להיותיח"ק והמנהיגים
בו רביםי
דת המלך לא מהגי פכח קדושת בהכ"נ ומצד משיבים דהוי חזקה שאין עמה טענה .הדין עם
זט"ה לא מהני מכח מיצר שהחזיקו בו רבים ה""ק דלאבעינן טענה רק ברוצהיהחזיק בשל
ך חלילה למכרו לבנותעליו בית ולהשומעים חברו בזה בעינן טענה אבל בענין כזההוי רק
יש
כעין חלוקה שבשעתבנין בה"כ נתחלקלהיות חדר
יונעם ותבוא עליהם ב"ס:
ע"ר המחלוקת בין הראשים ובין זה לה"ק ואטו הם באים להוציא קרקע או ממק
סףע"י*
הח"ק בעיר צאנז חדש .הנה מן השניהרירוצים רק להיותבית תפלה לאנשי
הדין עם הח"ק כי לעשות ממקום שמתפללין ח"ק וביד כולם להתחבר אל החבורה ויה" לו
וצם אנשים לעשות ממנו עזרתנשיםהוי הורדה זכות עמהם ובחו"מסי' קמ"ט ובמנ"א מה קנ"ד
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ביחיד ~pimnבאיזהמצוהוחלוקתכבוד לאבעינן
שום טענה רק אם נותן לו במתנה כך וחלוקת
כבוד דהויחיקה וכל כה"ג דהויחיקה לשם ח"ק

הדורותשיה" בחבורהזו.

הוי הזקה  11להם
דהה שלכרוכל
ומ"ש
יזה ,תמוה דמה
כם
י
ד
י(.,שלא
שון
ענ
אינו נמכרהיינו להפקיע מקדושתו ב
בזה
יוכלו רבים להתפללעוד שם וכדומה
יכרכים
,אבה
אסו אין,רשאים לבנות ממעותשגבומן
לעשות ממט ב'בתיכנסיותויהי'חייבין לעשות
רק בהכ"נ אחת זה ודאיאינו דכל שיהי' ביד
הכרכים להתפלל שם יוכלו בני העיר לבנות
כרצונם אם בה"כ אחת או כמה כןה.נ אטובני
הח"ק ימהו בבן כרך שיבוא להתפלל שם שלא
להתפלל ובפרס שיוכל איש האורח הבא להתחבר
אל החבורה לחיות כאחד מהםואיןזהשינוירצון
דגרנים .גם מ"ש הח"קכי אם יגמלו זה החדר
יתבטל החדק 3ם זה סענה נכתה ומ"ש הם כי
י אין גידם לבטל אנשי הח"ק
יה" ח"ק ז"אכ
ממצותם רהבו הם בו והם רוצים לקיים' מצוה
שתכו מכבר ומה להם בכך מה שאפשר להתקיים
דומה למה דקיי"ל בש-ס
עצי בהיים נם
כפוסקים דאין לסתור הבה"כ הישנה תחלה מכח
דחיישינן *9שיעותא כן ה"נ אם תתבטל הועק
חיישינןלפשיעותא שלאיהי' נעשהחבורה חדשה.
והנה זה ודאי דהחיק מחויבין ליתן להבה"כ
החלק שההנו מתחלה אבל מ"מ אםאין נותנים
נפקע בזה קדושת החדר שה" מתפללין שם
הח"קומצינו סמך לזהבביתאלקינו שנבנה ממעות
ישראל וחלקו כמה לשכות זו לכך וזו לכך
ומעולם לא שינו לעשות מלשכהזו תשמיש אחר
כן נתחלק טתהלה כן ה"נ מסתבר לוסר
בשעתבנין הבה"כ נעשה כך מתחלה שחדר זה
יהי לכך וחדר זה יהף לכך ולזה חין ביד
המנהיגים לשנות החדר של ה"ק בשום אופן
שבעולםכןהוי דעתי בעזהא:
 .שא' ח בנדיו אשר אנשי ק"ה
טי'עשז
רוצים לחדש כיפת הבהכ"נ
אשרמימי קדםבנוי היהה לבנותעל"כיפהכפי
הרשימה אשרניכר מועכה ונדבו נדבות וגם שכרו
בע-מ מפורסםואחרי אשר הבעה"מ שםעיניו על
הכותלבהכ"נוהרשימה שבתוכה לכיפהלפיבינתו
אומרכי הרשימה לאנקוטבבעיניו וצריךלהוסיף
על הכתליפ ולהרבות כס ששה אצבעות עד

כרכים
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יי

י
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תשעה לכותל דרום וכן לצפון וע"ז השמעט הלל

הבהרג אם נכוןיעשות כן ע"פ תוהיך וח"ד
הרב מטשארטקוב :תשובהחסלהזכיר לשנסן חלל
בהכ"נ ולמעטו אפ" אצבע אחת אין למעפר
מקדושתו ואף שיה" טוב לכיפה הנה מלבדשאין
הכיפה בהקדושה של בהכ"נ אף גם אם היה ות
צורך גוף הבהכ"נ אסור לסחור דבר אפי' ע"ש
לתקןומכי' דעת זט"ה לאמהני בזה כמ"ש בקונ'
פרט ועוללות ואף לסתור מרצפת אבנים של
בהכינ אין יסתור דכל דהף נף בהכיר אסור
לסותרווהוי בכלל ל"תכן לד' אלקיכם .ומ"ש
דהר רק איסור דרבנן ונסתייע מן המגיא סי"
קמג ס"ק מ"ו לא דמיכיל דהמג"אסיירי לענין
אתק זונה דשם כתיב בית ה' אלקיך ולשון בית
ה' אלקיך לא הוי רק הבהמ"ק ממש וגם מדלח
קיצר בלשונו לומר לא תביא לה' אלקיך וכתב
ביתור לשון בית ה' אלקיך בא למעט שארדבר
שבקדושהאבללשנותמדברקדושהדהוידרךבזיע
גלמוד מקרא דל"תכן לה'אלקיכם זה כולל כל
השייךלד'וכעיןדאמרינן בפ"ב דביצהדי"ט ובשת
סברי לה' דלה'כן ה"נבזהוראי' דהריבבעיא
דפ"ד דמגלה בס"ת ישן למכור לקנות חדש הה
בעיא דלא אפשטאוקיי"ל לחומרא והנה כלאיסוף

כי

זה דהורדה מקדושהאין'לושורשבתורהרק בקרש
דרך בזיוןהוי בכלל לאו
דלייתכן וכו' דכלדהי
זה וכיון דקיי"ל האיבעיא לחומרא מוכה דהוי
איסור תורה לכך לדעתיח"ו לשנות דבר מבה"כ
פן תכשל ותאשם ח'ון אמנם אה*כ לפי רוב
התנצלותם התרתי לו לשנות רק שיבנו תחלה
הכיפהואח.כשיה" חשש מן הכתלים יהיהכהנו
בותיוהאויהי' מותר יותר לשנות רקעכ-פיעשו
ע"פ זקני העיר ורוב אנשי העיר וד-ל:
שבק ק סקא
fייט י'p4
f
םי'  .שא' n
בהמ"ד הגדול וכנגדובהספד
הקטן והוא מנין קבוע ותדיר ערב ובוקר ועתא
נשרף הגג מעלשניהםשתלים המהחזקים כמקדש
ורוציםלסתור הבהמ"דהקטןויעשתו עלזההמקוס
מעלותלעלות לעזרת הנשים אשר למעלהבבהמ"ד
הגדול ובהמ"ד הקטן אינו של חבורה רק של
רבים כמו בהמ"ד הגדול וכאשר בנובתחיה בנו
י בהמסר
שניהם יחד :תשובה ח"ו להרוסנחי
ולעשות שם מעלות לעורת נשים %א מבעיא אם
ם עומדים רק אפי' אם גםהכחיים 8פ
הסתיי
כשרפק

"יית

לף שלמה יז

 %אףח
האלף
ש"
גשרפיןרקהקרקע נשארח"ולשנותמזהלתשמיש שהחניקו מקומם אצל הכותל דאם יעשו עיקר
לעזרת נשיםכיאין זה מעלה רקירידה להוריד החזקה בכותל לעמוד אצלו א"כ אם נפל אזדאלי*
מקדושתן ולא מגעיא בלי הסכמת וס"ה במא"ה ואין מגיע להם עוד כלום אך אפשר להם למעון
דאסור רק אף אם יסכימו זט"ה במא"ה אסור דחזקת מקומות לאו בכותל תלה רק בקרקע
לשגות כמבואר בקף פרט ועוללותכי בזהעקולי דהוא עיקר מקום העמידה והמשיכה לכך אם הם
ופשורי בזה"ז ואין לסמוך ע"ז למעשה ובפרט בונים בהציג חדשה ממש כתבנית הראשנההי*
בזט"ה בעינן שכל העיר יסכים לכך וכאן הרי להם הזקה במקומות שלהם כחן דעיקר זכותם
מקצתאין מסכימין וגם הרב החבר אינו מסכים הוי בקרקע והקרקעעדייןקיים אךכיון דהוסיפו
ולדעתיאףיחידיכוללמחות בזה לכךאיןישנותו על בהכ"נ באורך ורוחב א"כ ממ"ג קרקע ח
י
שי'
אכ
והמשנה ידו על התחתונה ועתיד ליחן הדין הכותל לא זבו בה מעולם ומם-נאין להםשז
ולהשומע יונעם ותבוא עליו ביט כמאה"כ אוון
שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין:
סר' ע"א* שא'בנדיןבהכ"נ החדשה דבהתאסף
ראשי עםיחדעם אנשים אשר
הף להם מקומות בבהכ"נ היוגה והתוכחו ז?"1
ראשי העם ויה"ס רוצים שאנשי המקומותיאבדו
זכאם כיון דנהרס הבנין של הבהכ"נ שובאין
להםזכותבבהכ"נ החדשהובפרט שרצונם להגדיל
הבהכ"נבאורךוברוחבוהרחיקוהכותלהלאהבאורך
וברוהבואין להם זכות במקום מעמדם אצל הכותל
ואנשי המקומותטועניםכי כבודם במדמם מונח
שיש להם חזקה להמקומות שה" להם מאן אצל
הכותל כן גם עתה ואף שהרחיקו הכותל הלאה
מ"מ מגיעיגס מקומות אצל הכותל כמו שה"
להם מקודםכדי שיוכלו להסב פניהם אל הקיר
ואף גם זאתרוציםשיהי' הוספת מקומות אחרי
כלות מקומם:
נלפע"ד דאבדו זכותן
אגמי המקומותדקיי"ל בחו"מסי' קנ"גסעי' ב'
תאם החזיק בנעיצת קורה בכותל הידוע אם נפל
הכותל וחזר ובנאואין לו לנעוץ על אותו כותל
החדש מכח דנפל אודא ופ"ח בא לכאןועיין
בסמ"ע שם ובס" קנ"ד שכתב בשם הרשב"א לחלק
בין אםגוף הדבר שנשתעבד הואקיים אז לא
אמרינן נפלאזדאל"וגיןאםגוףהדבר שנשתעבד
אינו בעולם אזאמיינן נפל אזדאלי' וכף עי"ש
ולפ"ז אדרבא מגרעטענתהבעלי מקומותשטוענין

תש.בה.
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ב"
הכ
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דגם באמצע גהכ"נ איןהבי
ריבוי הדרךזהאין ענין לנ"ד דהושהראשוניפ
כבר קנו ועתה באים להוסיף ספסלים מהדש בוש
י
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ות
מ"ש רפט

יו

מקומם במקום הזה ואין לדהותם סמה שכברזכו
הכותל המה קוניפ
והאת
מחדשריפוהרהיבאיקוםנילםקנותאצ
אדעתא
י והכי שיה" שפ
ספסלים כך ומך ולאשייך בזהריבוי הדרך
כנלפענ"ד לדינם ולא כספר נ"מ שנראה מדברים
בס" קס"ב דגכלענין אף דלא הרחיבו הבהשג
נמי אבדו המקומותוזה לא נראהכןעיי"ש שכתב
בלי טעם וראת ומ"ש כיון דיכולין למכרה
ג"ז אינו ראי' דדלמא מהדיכולין למכרו תייגו
במקום דאין לשום אחדהיקה במקומותידועים

אבל במקום דהר להם חזקה במקומותידועיפ
הוי לכ"א מקומו כביתו וכמו דא"י זט"ה למכור
ביתובלי דעתו כן ה"נ בזהוראייתוצריךראי'
לכך נראה דאם נבנה כתבנית של הראשוןצריף
ליתן להם מקומם אבל אט הוסיפו עליו באורך
וריבאין מגיע להם רק באמצע בהב-נ אך זח
יל"פצריךליתן להם וז"בונכוןא):
ם! /שא) בנידון המקומות של בהמ"ד
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ר5ס 5פפ5ימ י6שפ:
ביבחוש וגביצטיי
ת מפס סם"
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שית ע 5אדח
ש8
הרף
פ אטע
גהימ ס" קע"ג סע"ג' כהג"ה ולכןהדין כך בין אתר מותו ולזה לא כהניכשה י
.ובטףהדיןאםבאוצר וכף
חם לא קנו המקומותבממון רקהי' להם רשתן איןבידולבטלויגמרי
בהנםודאיכיוןדבונין מהדש אין להםעוד זכות בעינן כ"ש וטענה או לאניל לחלק דבאם הו*
1הם ואבדו זכותם אבל אםקנו במעות הההדין הדרךלילךלמקום מצוהלבהכ"נ ובהמעדסותקוה
שך אםיה" הבהמ"דבנוי כמו הראשוןוהספסיין בזהכיוןדאמרינן דניחא ל"לאינו לקיים מצוה
יעמדו במקומו שה"תחיה אז מקום זה נשתעבד בממונ" אזמן הסתםניחא ל" שילכו דרךביחס

5ף ומה

יי

שהם והוי שלהם כבתחלה אבל אם יתרחבו
מבהישד ולא יהיו הספסלין בסקוס הראשון
רק במקום אחר או מקוםזה לא נשתעבד להם
וצריכים לקנות מחדשזה משפטם:
פ"א,שא' שקנהבית ובו ה" בהכ"נ
ובתנאי שיוכל להתבטל ובעת
הסכירה התנו המוכרים שלא יתבטל הבה"כ
ימכור המקומות לאחרים שלא
יעולם רק
ייןאך אנשי בה"כ לא ילכו דרך
התפללו שם
כי
וד
שיע
םפחחדרךחלוןוהלוקח מיחה
וכיתורקיפתחויה
ךדרך ביתו כמקדם ואחר
באנשי בה"כוהניחליי
נאנהנסע הלוקחיאה'קוקם בס וסגר בה"ככי
םמהבה"כ
שביונתן19במתנהובשט.מ כתבכיו
שיה"לעולםוגם באבטענהשישלו רשותיסתום
דרךביתולכךבודאיחין להם רשות כלל
הקלי
ו
בש
בי
סף אםי"מלילךדרך אחר להבה*כונם ש
שח למכור המקומות ואנשי בה"כ טוענים מיצר
שהחזיקו בו רביםכיהיוקח הניה להם שנה
תחת ואף שימכור המקומות האמצעיות הבה"כ
1ףי למכור:תשובה.בדיןמיצר וכראיןלוענין
ן לוהזקה ושרשו שלהדין מבואר
שבה"כ"י
בס" שצ*ז ולכאור'מוכחמןהסמ"ר סק*א דדוקא
אםהחזיקוגםרבים דעלמא לאבניהעיריב
ר אך
שלא
י"ל התם הכונה אם החליפו מדעתו
ב
יבהגעה
אב
מדעתוגםבבניהעירהדיןכןובסי' קס"
יכך
סעי'א' ובסמ"עסק"חמוכח דאףבבניהעירלבדם
נמישייך דין מיצר ושם מוכח דל"ב חזקה ג"ש
וטענה אך כבר כתבנו דבזמנינו לאשייך זה
כמ"ש הרמ"א קס"בדבזה"זדינא דמלכוהאדינא
%כך אםיכוללהשיג רשותבדיניהם לסתוםהדרך
שש"י ""ד
דרךביתו יכול לעשות כןכי הנית קנה אבל
יז"
י
ימכור המקומרה שלבה"ככיון דהלוקחעדייןח
ודאי יכול לעכב:
ילא מכר לו הבה"כ חףהבן נגד המקומותכאיש
אחר וח"י למכור עדשיתןלו אביוכו.ה אוהיו םף
""4בדין אםמותר למכור ס"תלנכרי
שריהמדינהראיתייאחד בחבורו
בהעדראביו לכך כ"ז שלא נתן לו אביו כחה
או ל
חא למכור הטקומות רק לסתום הדרך יכול וכהתירואינוכדאילהזכיר שמו על שפתיוישתקע
' נאסר ימסור קרושה לפנקס
ולשנותואין לו כח בקעםאופןבין בחיי אביו הדבר %איהי
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בזההויאומדנא
והקנה לחלוטין להם -%ב
ידהדרך לסחורה או
חא
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די
נ"מ וטענה אבלה
י
אז הוי אומדנאיהיפוך דאין דרך אדםללסויוי
תר
ממוג" בזה בעינן ג"שוטענה ה-ל דלכך דייק
הרמ"א בס" קס*ב שהםהואוין לסבילה ולתפלה
ולס-ל זהילכו מה שילכו אךהכונה בזה צריך
ג-ש וטענה וגם אםהוינ"יוטענה לא ה"
י
אדםטועי
אתה
בזה דינא דמלכותא דאטו אם יקנה
בית ושדה סאהר יחמל דד*מייסע
ו ממנו זה
ודאי אינוולכךודאי מתח מדברי הרמ"א דל*ג
סענהזיכךדייקלטבייה ולחסלה בזה ל"צסענה
והוי מעלה אך כנגדו הוי חסרון דמהניביה
דד"מ אבל אם הליכה לדבר בעלמא או בעינן
טענה וכיון דבעינן טענה בעינן ג"ש ואז א8
הף אינומועיל דדמ"ד בזהכןנ"ל להכריעבזה
מיהובנדוןכוהדהוי לתפלה ליב טענהוג"ש חך
מועיל בזה דרמ"ד אך מטעם אחר א"י למחות
בהם בליכויהמאביו .ועומל דלאשייך בזהדין
מיצר כיוןדהראשע אף דהניח להם כסה שנים
לילך דרך ביתו מ"מה"יכוליסתום הדרך כיש
שירצ' ול"ש ב"מיצר דבידו לבטל כל הבה"כ
כפי תנאו א.כ בידו לסתום הדרך ג"כ ודפ
וא"בכיון דהוא פי' יכול לסתום אף יהלוקח
י מ8-
נהי שהתנה עמו שלא יבטל הבה-כלגמי
כיון דנתן לו רשות לסתום א"כ מה מכר לו
ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו
מכר
לו כח זה שה" לו לסתום בב"ש ונירצה כפו
שהוא הי' יכול לעשות כן דנהי דהחגה עמו
שלא יבסל הבה"כ מ"מ לענין זה שייר לו כח
יסתוםהדרךכאלוהי'יכול לכסלהבהכ"נלגמרי:
יעכב פשית
אם
רכנה
דיכול לעכב דאיךבידםיאבד זכות אחר

יכיי

פיב.
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קמייתא דבשעה משהקתלו אף במילי דשסיאיא

יתגרה אך הרי"ףבעיןיעקב מפרש דהך אבע*א
קאיאמילי דידי' א"כשובי"לבמילי דשמיא אף
בשעה משהקת לו יתגרהוכיוןדאנןקיי"ל כלשב
י"ל דבמילי דשמיא מחויב להתגרות אף דשאה
משהקת לו מיהו י"לביוןדהוי ספק סכנההוי
י נראה
כשל תורה ואזלינן להומרא3י"קוידיד
כוונתהש"סדבמילידשמיאישחלוקיםיש שמהסב
להוכיחויש שאינומחויב כמ"שבס" תר"חוהנה
הדיוקיםסתריאהדדי תחלה אמר ברשע שהשעה
משהקתלו משמעדידעינן שהשעהמשחקתלו הא
באיןידועמחויב להתגרות ואה"באמר הא ברשע
שאין השעה משחשולו משמעדידועשאין השעה
השחקתלו הא באיןידוע פטור ולאיתגרהולכן
נראה הכונהדנהי דתחוייהו במילידשמיא מ"מ
במילי דשמיא גופאיש הלוקים כנ"ל לכך אמר
האברשעשידוע שהשעהמשחקתלובזה אף במת
שחייב להוכיח יתגרה בו הא ברשע שאין השעה
משהקתלו אף במהשאינוחייגלהוכיחיתגרהבו
אבלבאין ידוע אם משחקתלו או לא זה תלהג
באם חייבלהוכיח או לא ראםחייב להוכיחהוי
ספקא לחומראויתגרה בו ואםאינו חייבלהוכיח
הוי ספקא לקולאולאיתגרהבו ואה"כ אמר הת"ס
שעה משהקת שאנידוקאבידוע שהשעה משחקת
אבלבאיןידוע הףכידועשאין השעה משחקתלו
ואף במהשאינו מחויבלהוכיהכיון דהוי מילי
דשמיא מותרלהתנאותבו.ולדינא דעתהאףבאיש
פרטי שאין השעה משהקת לו כיון דמלם כת
אחד המה ויכולם בכלל השעה משחקת להם אל
יחגרה בהם אפהבמילי דשמיאואני רואה בכמה
סימניםכאלומןהשמיםמצוויןורוציםלהגיתלהם
לעשות מהשירצווליחן להם תאות נפשם ואקיים
בנפשאי מאמרהכתוב אל תתחרבמרעים ומאחז"ל
בפ"קדגיטיןששלחו למרעוקבאדוםלה'והתחולל
לוהשכםוהערבעליהם לבהמ"דוהםכליםמאליהן
וכן יעשה רו*מ ואנחנו נקיים בנפשאי לךעמי
בא בחדרך ועת לחשות
ידוג בעת הזאת

שרחוק ד"א כשיצא אמרלתלמידיו בסה השדתוני
*אמרו אמרת אליכנסודברי קדושה למק"ט ואם
:זה הף רק שעה הדא ואל ראשו מכ"שלמכור
ולנכרים להעמידה עולמית וס"ת כיה דהמורה
שתפיליןוגםהרי אסרו להשתמש בג"ח (מאבוהון
יכולהו דם) שלאיהיו מצותבזויות עליו וח"א
ושוםבזוי מצוה  rmמשוםאכחושימצוהוהגה
הכאן נצטמדיחדדאיןלךביזוימצוהיותר מזה
'וגםהויאכהושימצוהדהריבידישראליקראובו
ושם יהף דרךגניזה מונח בקרן זוית והגה כל
והויהורדה מקדושהאסור לשטת מכ"שבזהראין
,לךהורדה יותר מנה שיצאמידישראלשקוריןבו
כפעם בפעם ליד נכרי והרי הרמ"א כתב בס"
קנחסעיף י"א ושקא בדרךשמורידין מנדולתן
מותר להשאיל ס"תאפי' מרביםליחידוכו'
יה מדכתב להשאיל משמע דוקאלפי שעה אבל
בנ
אה
ו
ימכורמרביםליחידדהויעולמיתשפירהויהורדה
ן מי"א סי' קנ"ג ס"ק א' שנסתפק
שקדושהועיי
טם מאריעשותבה"כ מבהמ"ד שליחידוע"כ לא
*סתפק רק כיון דיש לו מעיה דהוי בהמ.ד
דקדושתו חמורה מבח"ג אבל לבה"כ שליחיד
ד מכ"ש למכור
יראי אסורדהויהורדהמרביםייחי
ס-תלנכרי דהוי הורדה מקדושה ואסור לעשות
*ן והעושהעתידליחן אתהדין עלעלבון התורה
יהנה המחבר הזההתירלכהןלטמאות למתכשאין
15קוברים רק נכריכיהוילובויוןלהיותנקבר
נכרי(ג"ז שקר כמ"ש בתשו' טוטו"ד) וס"ת
~התיר למכור לנכרים ולח נחשב בזיון הביטו
יראו מההוי יותר בהון אם קבורהע"י נכרי
אפ לגיא הס-תביד וטריפ ועל מי יש לחוש
י התורה אם לבזה הסת
סוחר
אם יבזו
~כךלאגוזייי
מזמניה מה שעלתה בנמלינו למחברי
זמנינו ועלינו יערה רוח הבורא:
בשיו אשר שאל אםמחויב יהתגרות
ם"
ברשעים שהשעה משחקת להם
י
י
י
מ
ב
ששמיא .באמת יש בזה ב' דעות בברכות דףז'
ומ
'הנה לחדלישנא אמר שם האוהאבמילי דשמיא עדכי ירא ה' ממרוםוה
י ויביט בדכייט
יף
כי
שק
יש
"א בשעה משהקת לו מוכח דבשעה משהקת לו
וצערנו וישלח לגו עזרתו מקודש:
ף במילידשמיאאין יההגרות בו ואהיה אמר סי' פיד* שא'נאםהניחו קרייןבחביות גדד
יז
שבע"א שעה משחקת לו שאני והוא תמוה והנה
של מים רקאיזה שעה ולא
חמהרשו"ל מפרשדהויי
ה אף בצדיק גמור שעה נשתנה המים וראהעדיין לבשל בהם ולשת"
וכשחקת לו שאני ~פ"ני"ל דנשאר גהך סברא ושתפק היותכי להשרותקריין ה"די גב' ת'

ין

יק

פ"נ.

יצין
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35ין מים %מה יא18ר כל החכיות ואין ראי
 v~aבש"עדמיטקוהחין נפסלין במלאכה מכח
דמהובר משמע הא בלא"ה ה" פסול אףדישבו
הרבה מים דקל דהרםמיירי בהדיחבוכליגדול
דמעיהרגהמיםורצה ררם לדשתזה למ"ש בח"ה
דמים שנפסלובטלין ברובאכן ה"נ ופלפל באם
2א לעולם עאי תערובות אם בטל והביאדברי
המרדכי .הנה הלך למרחוק דהת-הסייריבמים
9ה"פסולץ לבדן ממקום אחר ואה"צ נתערבו
במיםכשרים בזה נופלדיןביטול אבלבמים דהם
ביחדלויהד חלפיאלפים כל דנעשה בו מלאכה
כולם נפסלודהוי כעש אחדיעל הכל חל שם
פסול מלאכה ורא" ברורה מלשון הרא-ש בב"י
ס" ק"ש ד"ה ועל הסים שהנחתום מטביל בהם
השישקץ פירשו הר"ש והראיםדהיינוקיטוף תף
ופעמים מכמסין הלחם במים ופעמים נותןידיו
במים וטתשני הגלוסקץ והיינו דתנן הכא ראם
אטביל את הגלוסקין במים פסולין לנטילה דהה
כמושורה נהם אתפתוואםטדיח בהםידיוכלומר
שטבלידיובמיםוטח פניהגלוסקיןבידיו כשרים
לנטילה "11ל הרמב"ם בס" 1מהל' ברכות מים
שהנחתום מטביל בהם אתהקעכיםפסוקים ושהוא
חופן מהם בשעת לישהכשרים שהמים שבחפניו
הן שנעשו בהם מלאכה אבל מים שחפן מהםהרי
הם בכשרותם עכ"ל והרי אם ראית שחפן מים
צידיוצובהדה"די במה שבידיו והמותרלאהיי
צריך לו כלל וא-כ מהאיריאמכהדמיםשבחפניו
אפף הה
נעשה מלאכה ולא במים שבכלי הרי
טובל בוכעכיןכיוןדדי במעט מים שנטלבחפניו
א"כלא נפסל השתרותערובותנמיליכאדהריאיו
דנעשו גו מלאכה טה בהם הכעבין ומוכה רכל
הפיםמחובריןיחד הוי על הכל נעשה בהם
דמהלואיכה .ועודראי'מם-שהב"ידעתרש"יוסייעתו
הפוסלין מים ששתו מהם עודות מכח דנעשה בו
מלאכהוהרילהעופותה"די במעטמים טה ששתו
ולמה יחשב המותר דגעשהבו מלאכהובע"כ ברור
כמ"ש דאם הם מחוברין יחד הל שם מלאכה על
כולם .ומ"ש ר"מדעדייןראוין לשת" ולאכילה
ואיךשייך לומר דנעשוכשופכיןנמיליתאדהכונה
דלא פלוג רבנןכיון דלפעמיםע"יהמיאכהנעשו
9ופכץממילאתקנודבל דגעשהבו מלאכהפסולין
וראפמהרמב"ם שהובאבב"י כלמים דנעשה בהם
טלאכהנעשושופכיןופסוליןלנט"י עיי"שממילא

לף שלמה

רכל דנעוה בו פלאכת שםשופכיןעליהם ושמאוב
לאשייך לשוןכל מים וגם לאגעשו שוועדן רק
של"לבוי"1ונעשושופכיןוגם רא" ממחשמהתקין
בנחתום בין אם הדיח בהם הגלוסקין או חסן
בידיו וממ"ג אם נעשושופכיןודאי אף אם חפן
בידיופסוליןכיון דהם שופכין ובע"כ בלאנעשה
19פכיןמייריומ"מ אם הדיח בוה~וסקין כטריפ
וכן סמהדקיי"ל באם הדיח כלים חדשים סותר
ובכלים חדשים ודאי לא נעשה שופכין וח"כ מת
איריאחדשיםאפי'ישנים אם נעשושופכין כשריפ
ובע"כ בישניט כיון דאפשר 9יהי' באים לידו
שופכין נקרא מלאכה ופסולין אף אם לא נעשו
שופכין רק בחדשים דה"א לבואלידישופכיןבזת
מותר אך זה אם השינוי בגוף הדבר דעושה בו
אם מצד גוף הדבר שעושה בו
מלאכה
ימצד אחר טצדרבויהמים לא
בק
הטלאתהאר
י
שופכין בזה פלינירבנן דהדבר מצדנעע
שו
צמ
ראוי לעשותשופכיןהוי הכולכ
י מלאכה .ועוד
לסיל מלאכה במיס
כו
ראי'דהרידעתעקביא ראיןבפ
רקבנתכוין לעשות בו מלאכה אבל בלא נתכוץ
מותריןלגט"י וזהודאימיירי בלא נעשהשופכין
דאלים מה הילוך הוי בין ותכוין ללא נתכתך
וכיוןדהכונה פוסלבובודאימייריאףדכאנעשו
שופכין וא"כ דומיאדיד" הוי לרבנן רס"ל בין

יא

נתכוין ללאנתכויןנמי בהכימיירי דאליםבכי?
פליגי ואדרבא אם לרבנן בעינן שיה" נעשוק
כשופכין הרי בזה גס עקביא מודה והוא לזן
קאמר רק באם לא נעשוכשופכין אזאינוכוסל
רקבנתכוין וחם נאמרכןרבנןלקוליקאהי ומלשון
המשנה וכל המפורשים משמע דרבנן
.
מא
בע"כ כמאש .ומ"ש שאםיהי' בשר או ד"
חמביטריים"
מוהרין ומכחהקריין אפסלו ליט"י דא ההם,
יה"
א מלתא כל דליכא טעמא הן מצד
בטעמא תיי
דהטעם בטל בסמ"ך הן שלא שהא מעל"ע כל
דליכא טעמא מותר אבל במלאכה דלאו בטעמא
תליא מלתא אפ"יהי'משהו באלף גהשב מלאכהר

פעה.שא'

וי"

יבייד

נ"ל

ם"
יל
דו
יט
כ"אם צריך לי
י ולברך
"א
בי
המוצ
t
~
o
o
קמח בניגב %א בירך
ענ"י ועיקר ספקו
ענת ובירך המוציא אינו מברך עודענ"י וכאן
נמי איך מברך ענ"י :תשובה.ריו מסור*
בס" קסידמי ששמד בסעודה וכףצריך לחזור
וליטול ידיו ולבררענ"י מוכח דמ"מ הוי
הפסק

'"

יא
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גם המוציא ועיף בטחז שם ועי" זה הפסק והף
לו המצוה ואינומברךאהיל
הופסק
ס"ס קע"ת בהג"ה ובמנ"א והרי המהבר פסק דהמוציא הפסיקו אבלבבירך המוציאקודםניגוב
להמצותנטילה
בס" קס"ד דמברך ענטא והרמ"א שותק מוכה א"כ אהרהמוציאעדיין
דאודויי אודי ל" ולמה כ' בסי' קע"ח דלאהוי דהריבעיניגובוכיוןדבשעתברכתהמוציאלאכלת
ופסק ומוכח מזה דברכת ענא לא הה הפסק מעשה הניגוב שובבין הניגוב דאה"כ להברכה
שנית המוציא וא"ב מכ"ש בלא נטלידיו שלנט"יאין דבר אחר המפסיקו והוי כמו כל
כלל ולאהוצרךלנקביו דלאהוי הפסקוהויצורך נטויי דמברך אהר ניטב ואף דנטל מרביעית דלא
פלוב רבנן כמו בכלנטילותוז"ר א):
סעודה ומה דק' למה בסעיף זהיברךענ"יהרי
בסי' קב"ה פסק דאחר המוציא לא יברך לק-מ מס'ח"ה שא' אם אכל פתהבאה בכסניןורוצה

יברך

יאאזיי

יברך

לשתותמים אםצריך לברך על
הטחבר משמע
חראהריהוי רקדעתהיש"ש
יף אחר המוציא המים .נראה דודאי צריך לברך דמה שמבואר
ואם דטברך תמיד אחה ניגוב
אבא
ושפיר פסק כאן המחבר לשטתו ואף להרש"ל בתו"ע ס" קע"ד דא"צ לברך היינו באכילת
דפליבהיינו לכתחלהאין לברךאבל המחבר קבע אזאין אכילהגלי שת" אבל באכילתעראי
ס"קמ"ז לאסיירירקבדיעבד דאירעכךדבירך יש אכילה בלי שתי' וכמ"ש רו-מ שכן משמע
עפ"יולו יהא לדעת הרש"לדי
אהויצריך לברך מדברי המנ"א סה קס"ח ס"ק כ"מעישש .ובנדון
מ"מ בדיעבד אם בירך לאהוי הפסק דהרי אף מה שנתבשלמה'מיניםעםשארדבריםא"צברכה
תפלה הוי הפסק באמצע סעודה מכ"ש ברכת רק על החמשה מיניםלבד .ובנדון המוחה במי
ענ"יגס הרי עיקר טעם הרו-ל מכח דכברעבר שרוצה לשתותבמרחץ במקוםשאסור לברך הדין
המצוה והרי הש"עמיירידעדיין לאניגבבשעת
עמו וא"צ להאריך:
המוציא וב"כ לא נדחהעדיין ואףדברביעית א"צ פי'פחז.בנדחהחתיכית מצותהאפרותשקורין
ניגוב חדא דהרי עכזם משוםמיאוסיש לולנגב
' ווארניטשקוס שהורה רו-פ
והוי גמי צורך סעודה דא"א לו לאכולכך וחף לברך עליהם במ"מ .אינו נכוןדהן חמת שבס"
עוברלעשייתןועוד הרי המג-א מהקנ"חכ'דאף קס"ה מבואר במבושל אםאין בוכזיתאףדיש
יבמבושל
דברביעית א"צ נינוב מ"מ לאפיוברבנן א"כ  19תוארלחםמברך במרט אך שםמייר
כיון דבללנטייות נחשבהניגובעוברלעשייתן אף* ממשבדרךבישול אזמבוארבמנ"א שם
הלבישוי
דו
וא"כישלהיינו ביש
מרביעית ה"ה בזה הוי כןדכטןדעדיין מבטלו מתואר
ממש
דנ
לא
טנ
ייגב לא הלך לו המצוה ולאנדההמן הברכה אבל הני חתיכות דלאנתבשיו ממש רקמערין
ה
נ
ה
ו
ם
ה
י
י
ע
ת
צ
ק
ל
"
ס
ם
י
ק
ס
ו
פ
ם
ד
ו
ק
ל
ט
נ
נ
ו
ת
נ
ב
ה
דבשלמא
ה
ז
ל
ב
ג
י
נ
ו
צ
א
ן
י
ח
ת
ו
ר
גםל8י
דעירוי
המוציא דאז בשעת המוציא אזיל ל" כל מעשה רק מפליט ומבליע אבל אינו כבישול ממש ואף
נשאי לגמרי לכךכיוןדבירך המוציא באמצעהוי יהסוברים דעירוי הה בישול ממש מ"ט זה
אפשר
א"י שיי יוקף
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לץ שלמה

ן דנם פסקשיברךובאנסוהו פסקשאינומברךואיןיומון
אפשר רק לחיסור והיתר ומאןלימאי
יבטלו מתורת לחם מהני עירה דלמאיז
ה לא דמפרשדברי הש"עשהחיךנהנה ממנוהיינו ראם
מהני רק בישול ממש לכךאין ראוי לאכלו רק לא ה" חולה נמי ה" אוכלו דא"כ למה חשק
תוך הסעודה ודב לדעתי:
הש"ע בין אם החיך נהנהמטנואו לאהריגאיך
סי'ע"ח* מה שנסתפק אם אכל מעט וספק החיך נהנה ודאי דלולי הרפואה לא הג'אופיר
אם ה" בו כשיעור או לא א"כ הו"ל לחלק בההיך נהנהממנו גופובין אפ
ומח"כ אכל ברףדהוי ספק אם מברךעליו ברכה בלא"הה"אוכלואו לאובע"כ רס"לדבחיךנהנה
אחרונה אם זה נחוב לס"ס דבתר גברא אזלינן ממנו אף דאכלו רק מחמת הרפואה נמי מגרדי
ח 1בתר אכילות ובכל אכילההוי רק ספק אחד עליו וא"כ מ"שמאנסוהולאכולולכך סדלאעמיו
נם נסתפק איניחאכיון דנפטר תחלה מברכה הטףז ברישא נראת דדוקא באוכל דבר חיסור
הויכודאיואינומצטרף אח"כ לס"ס .הנה הדבר רגזה אנן מהדידגםעכשיואינונהנהטזהואיש
לכךדומהלאונס אב 9באוכלהי58א
פשוט כמ"ש דבתר גבראאזלינןדהריאין הספק מסכים עליו ו
רק אם הואחייביברך או לא ובו הה ס"ס  03אף דאכלו לרפואה כיון דהשתא טובלו נהנה
צת פשוט דספק דרבנן לקולא אינו כודאי רק ממנו ואינו השתא באונס .ויותר בש? בכוונו
ספק אף לפי דעת החינוך דמה דסד"רלקויא הטףז דהאוכל לרפואהותאוכללסכנהחםענינים
ולאאמרינןהריחייב מלא תסור מכח דרבנןיא שרדים דירפואה הוי ירסאותחיי
ו שבאעבש
הספק מ"מ הם לא נזרו רק כשיה" מכברובזה נעשהאכייתו השתאכאכיית כלאדם
בזרו
 pnoאהדאבי אםיזדמן עוד ספק חזרו וגזרו דגםכי אדח אםי
א הה רעב ולא ה" טבע
והזרהקנתן למקומן רק מטעם אחר אינונ"לזה האדםצריךלאכילה לאהי' רקיבט?רעבון
וה
אל
דהרי לאנולדו ב'הספיקותיחד ולדעת כמהאין נפשו הוא אוכל כן ה"נ בחו
כידאוכלכדי
י
ט
ב
ל
ו
נ
י
א
זהסיס לכךאין לברך בכה"גזולת אם אכליחד חליו הויי
ו זה אכילה רק
ך
ר
ב
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ו
י
כ
רש
שני דברים דהף ספק אםיברךאחריהם בזההוי מכח הנאה לכך בעינןשהחיך נהנה פמט
איסור שהותרמפניסכנה דאלהעבירחליוהאעבבי
ר
ס"ס וחייב לברך:
א הותר איסורתורה אם ל8
שכוה0"!0ן*כמהשהייה בנדיו מה שנתבשל מכבר דבשבילזהי
בה' מינים עם שאר דברים ה" השששיכבדעליוחליווימותדהריכלשאינו
א הותר לו לאכול איסור תורה רק מחשון
שנ"צ ברכה רק על
החמשה מינים לבד .יפה פ"ני
שיא ימות אוכלזהלשמרו וזה פ" סכנההיינר
הורה בזה:
ן יתנהג ברפואה ששותה שמסוכןשיאיבואלידימיתהא"כזה אקאכילתר
מייצי .שא'"י
והש טוב לשתי' אם יברך עכור הצלת העבר רק להגין על העתידזה שפיר
עליו וספקוהויכיון שכתב הרמ"א אם אנסוהו דומה לאנסוהו לאכול דאונם נמיהויכן 5כך
יאכוףאינומברךעליו,לדעתי נראהדמברךשייו מדמהוהטופז סכנה לשנסוהויכעין מבריח ארי
יפשטותהש"עאיןדומהזל"זדגאוכללרפואה בעימא דהחנמיכן ולא נחשב הנאה אבלברישש
דיפ
היתרלרפואה ומה שכבר באעליו
משם השתא עשהו
נחי דלולי חליו לא הי'
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ר
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ד
כרצוט דעתההויברצוןאוו
וצי
קו
יבתר השתאאזלינן הייויסשלא
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לעניןברכה אבל
בארסברכהולכך איסור הדין ההויבךרכת ה' הואירבפרוךאתו:בי
ך לא
באונס
ך
י
י
ש
וינכה פסק דיברך עליווגע"בכאוסכ"י
בקמחחטים שנתערל
ה
נ
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f
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ע
מפני
צ'א*
תי
ים ומים לעשות
יר
אט
שש
ב
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ע
ד
י
אינה באונס וכ"כ פשיטא דיברךעליואך
מפפני
ו
ונעשית עיסה לקחו מ
הטףז הוא שפיר מדמה סכנה לאונס וס"ל דדא no~vובטרם
נותשלני
של קאקאריזיס אם מחיב
שס
ודא אחת הוא א-כלדיר"הוישפיר מקום לומר ונתנו לתוך ק
יב
בי
הש
.
דאף שהחיך נהנה ממנו יפטרכיוןדהוי כאונס בברכת המוציא תן בגהמ"ז על עיסחכזו.א

עי

8ךיראה דגם הוא מודה בזה דמברך עליו מדלא
עמד דבריו על הרישא דגאםהחיך נהנה ממנו

להקל בברכת המוציא דהוי דרבנן

נב"
י"מ-זדהוידאורייתא בודאי 08יש בוכיחשת
ב
"יש

שו"ת על אנח
כ 9ש
לף שלמה
האלף
ה5ב כבהפ"ז להרמתםייון תוצאכן בו ידי צהזכ אז עכ"פ סי שהתפיל ערביתי
ח יענש

תצח בפסח תכן רמוי שלא יאכלו רק תוך
הסעודת ומה שחזר ותמה עם-ש דבהסתףא
התכין יהקל ותטה דגסי' ר"ח מגומריענין
המוציא לא בעינןכזית בכא"פ זה אינו דשם
מבואר דאםיש גו טעם דגן ואניסיירי באם
אין בו טעםדגן חז אם יש מית בכאזפטייב
הסוגיא ואם יברך רק במ"חעליו כן :
אםלברךשההנינועל סרקהת
כשףצ'ב*:
אתרונ הנהודאימי שבירך
שהחיינו על נטילת לולב אין יברך עודע9
כיידינא
אביית המרקחת והוי ברכה
דש"ס ההעיקר הברכה שהחיינובשעתרא"
nP~aאכילה רקעתה נהגויהסתין עלשעת
אכילתאבי אם כבר בירך בשעת רח"אין
יברך יוחג זהה ברכה יגאלה:
גף'זימי משתה האחרונים
םףצ'נ*
ששספו ההחאגיםיהדעם
הבורה לסעודורקג' סההבורהנטלוידיהם לפת
ושאר החבורהוהחתן והכלה לשנטלוידיהם לפת
ות" בששםג"כפנים הדשות אשרלאנסנוידיהם
לפת רק אפיו תודעת עם לחטניות שקורין
5אנקיכען וססתסא נזחרו טקבקמתעל ג'ביצים
כרץ  renאםישיברך שגעברכות.הגחלדינא
 08החתן לא
ידיו נראה דאפ 4הי' כסח
טי
נד
אנשים שנטלו י
יהם לפת יברכו ד ברכותכי
אין זח סעודתנשואין אפ"בלילה הראשונה אחר
ך עמהם ברכת
ההזפה אס החתןלאנטלידיויבר
המזון יברכו ז' ברכותכי נקרא ברכת
נשואין אם החתןאונוסועד עמהם אך אם ההתן
י המשתת נקרא
סועד עמתם נראה דבכל דיש
גרפת נשואין ודי אם נ'אכיו פתיברכו גרכת
נשואין אף אם שאר החגורה אכלו וגם הכ"ח
החתן והכלה שמחים
לא אכלו 8תכיו
ןנד
עאכיתןיולאבשינןשהכ"חיאכיו
בבואםיברכוברכת
שו
8ת רקדי אסיושבים עמהם בחגורה אחתונהנין
קוטו מסנדקם שמחיםהתן וכלה גשבילם יברכו
שבע ברכות:
כך חס יבר
ס"צץר .בנדח שא'
הה צאת הכוכבים
ודאי אםישבידם למונעם מלומר קדושה הם
טההביןימונעם ואסאיןבידםלסיעם ע"פ לא
*ענו אחריהם אטל ולא  nellpפם r~wאינו
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אחריהם קדושהכיון שהתפלל כבר ערבית אבל
אמן יכול
תמהות בהם הדין כך אפ
חף שםהרוג שכבר התפללוערביתבידםלמונעם
שלאיאמרושםקדושהואםאין וםהרובשהתפללר
ערביתאיןבידרימונע 0מלומרקדושה
אלר
וי
איב
א
שהתשייוערבית יאמרוק
08דמוושתהריוןהנלההתפילגושפגי
שלא התפללועדין פנחה
ו
מנחה בתשובה כתבתי דבש-ע מבואר רק בשבת
אם כבר קבלו שבתאין יהתפלל שםמנחה ואני
כתבתי דאף בחולהויכן וכ"נ לדינא .אך זון
בהכ"נ ש בהמ"ד דהוי מקום קבוע יהתפלל
בצבוראז לאיהפללוטנחהבמקוםשהתפללוערביות
אבלבעזרהשאין שם מקוםקבוע להתפלל בצבור
אזיכשיהתפלל מנחה אך זה להתפלל פנסו?
מהשאב יומר קדושה אםיש שםרובשהתסייר
ערביתיכו
ילין לטנעושיא יאמר שם קדושהכנ
נ"ל לדינא בזה:

יעיהם

יא

ייכת הבאי
סף צ5ה .מיש יףסיפרשי

בסי

ר-0ו 5פי 5הטור

הראת
דקאררלחוחיווטהואוכר שמשמח
י כלדעת הטוראין שוםחיוביענפו
ני
ו-
עב
טדברילה
אסן רק רשותותפוחבעיני ררם לוארכן שלש
ית4איוב יענותאפן והגיא דברי הריח מא
בסף עונץטעכיםוכוי
שש"דבריהטוריפטורקאי
וגם הביא דבריהטו"ז
רט"ו סק-ב אגל
הב"י המוחשיאיה" העבכיללענות אמן,יפת
תמהואני מוסיףדהרי אחז-ל דנדים העונה אמך
יותר טהסברך אגב אםהטהרךחייבלברך מכ"שו
דהעונה אמן מחיב דאם אינו סויג איך ההר
שול מן המברךהרי שול המצתהועושהמאינו
טצתח ועושת ובע"כדהויהייה לברךוי-ל כמנתר
בךדודאי הברכה והאדם מחהב לגרךכ ברכ21
נערק על.
הטסות וכדומה ודאי החיוב לענות אמן
ברכת הנהניןכיוןיזחאינו היו
אביןרק רשותוהרי

כיי

עי

עי

מברך רקעד

המברך בעצמו אםאינו גהנה
הנאתו הוא מברך והרי השומע אינו נהגה ומת
טיבויענות אמן ובשלמא אם סברךעל המצות
גהי דהעתה אמן איט עושה עתה מצאזו מ14-
הוא *3כ מצווה על מצוה זו ושייךיעמת אמן
ברכתוצונו אבל ברכתהגהניןראין חיוברן
בנהנהובאינו נהנה אסור לברך אף דנהנה פע0
אחרת א"נ ה"נ העונהכיון דעתה חיגונהנה

עי

אין
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האלף
ט חיוב רק רשותוכיון דבמשנה נקט סתםעונין עליומתחיהדאף בשעהשיצאכבר ידעונתחייב
המברך משמע כל הגרכות אף ראם יכלו במקומו שיאסור לו אף שלו ואעפ"כ
אמן
אחרהניי
ירטכיוןדנקט דומיאדעתין אחר כיון דלא כלו ממש בשעת יציאתו לא חל עליו
אפ
רב
שו
ן
ברכתהנ

עכו"ם ובעכו"ם לאשייךברכתהמצותובע"כסיירי הומרימקום שיצא משם ואף ללט שם דרבנן ס"ה
גברותהנהנין ודומיא דהכי קאמר דעונין אחר חייב לבערסייגו פית דעכ"פעיקר החיוב כבר
ישראלהיינו ברכתהנהגיןהע"זשפיר קאמר הטור חלעליו מתחלה אבלבתקנה שנתחדש אחריציאתו
דלאהויחיוברק רשותולכך א"ש הוכחתנו הנ"ל ולא חל עליו מתחלה כלל אז כשיצא לכ"עאינו
דמה דאמרה גדול העונה אמן יותר מן המברך חייבבחומרי מקום שיצא משם ובפרטכיון דר"ש
זהסייריגבי בהמ"ז דשםכיון דאחדמוציא חברו גופוחזרוהוכרח לפרשאיפוךדדרבנןלקולא מוכח
משמע רזהאינו בכלל ברכתהנהנין רקהוי ברכה דאף בכה"גלאשייךחומרימקוםשיצא משם מכ"ש
חיובית ולכך בזההחיוב לענות אמן אבל בבה"ג בנדוןדירן ואףדמשגי שם הש"ס שינוקאאחריט
דאין אחד מוציא חברו בזה י"ל דלאהויחיוב מ"מ בגוףהדין לאחזינןדפליגיעליולדינאואף
לענות אמן רקרשות .ומ"ש לפרשלו כוונתהמו"צ אם פליגי דוקא כה"ג שעיקר החיוב חל כבר
סי' רט"ו סק"במה שמפרשדברי הטור במ"ש שלא לכשיכלה אבלכה"ג שלא הל כלל ער שיצא ל"ש
שמע כל הברכה דמה סברא וחילוקיש בזה הגה כה"ג חומרי מקום שיצא משם דלמעט בפלוגתא
י"ל כוונתו כןדעיקר עניית אמן גלמוד מקרא עדיף בכל דוכתא כידועכ%פענ"ד .ולכאורהיש
דויברכו שם כבודך על כל ברכה ותהלה וכן לדחותראי'זודישלחלק דשםמיירילעניןפירות
תפסוקכי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינוולכך דהנה זהוד"ר דהאדם עצמו מותר לאכולמפירות
עיקרעניית אמןהוי השומע הזכרת השם ולכך מקום שלח כלו דבזה לאשייך חומרי מקוםשיצא
חם שומע כל הברכההיינוהזכרת השם חייב משם דפירות אותומקום לא נאסרוכיון שכןאף
אי
לענות אבל אם לא שמע השם רק יתר הברכהאין פירות שלו מה בכך דהואדעתולחזור ונחשבגני
חיוב לענות אמן רק מ"מ כיון דיודע שהי' כאן מקום הראשון הפירות איןעתידין לחזור כיון
דכא לאוכלם כאןא"כ שוב מאותן שאוכל כאן לא
הזכרת השם מותר לו לענות אמן1
יחזרו עודושובהםנעשוכפירות אותו מקום שלא
 .נסתממתי באחד שיצ
םי'צ"ו
אחרא ממקימ
י אכלוולכך מותרלו לאכול דהםכפירותאותומקום
למקום
אדית"
יו,זור ואח"כ נתחדשאיזה הקנה שם בדבראיסור שמש ובזה ל"ש חומרי מקום שיצא משם ומזה
וכדומה אחר יציאתוונתוודעלו במקומוהשני אם גלמוד דכ"ד שאסרו דבראחד ש 9מקומם זה"ביד
סהויב לקיים שם הקנהזואו לא אםשייךבזה איש מאנשי המקום דבר זה בעיר אחרת מקודם
חומרי מקום שיצא משםכיון שלא נתחדש התקנה שנעשה תקנה זו מותר לו לאכלו שם דהדבר
עד אחר יציאתו או גם הואצריךלקיים ובפרט המאכל נעשה של מקום השגי ולא נחשב של
אם נעשה שםתקנה לאסור שם כל הגבינות של הראשוןובביהר אוכלו אבל אםהוי התקנה על
נכריםבין שיה" נעשהבין מה שכבר נעשהאו האדם שהוא לא יעשה דבר פחניכגון מלאכה
רדומה שאסרו שם שחיטתפלוניבין טה שכבר בע"פ קודם הצות אוכדומהאזכיון דהאדם דעתו
שחס בץ מהשישהוט ואחד ה" במקום אחר ודבר לחזור א"כ נחשבהוא של מקום הראשוןוחלעלץ
הנאסר בידו שם והואהוציאו בהיתר משם אם התקנה 9כ" %ואסור לו לעשות זה וז"ב ונכון
לדינא:
נאסר עליו הדברהוה בתורת חומרי מקום שיצא
שאלה בבית אשר נבנה בשחת
משם או לא .ולכאורה יש לפשוט מפסחים נ"ב
'
י
ם
אר"ש בר" דר"א מלתאאחריתי קאטר ר"י וח"ק ע"י*
ע"י עכו"ם אם מוהר
ר
ב
כ
ראה ראפ
או ממקום שלאכלו למקש שלא כלו ושמע שכלו לאדם חשובישכרו לדורבו .הנה
במקומו וכו' אלאאיפוךדרייב לבער וכו' ולח"ז מ"ש בס" רמ"ד שנכון להחמיר שלא יכנס בו
ולודאי הלכתא כח"ק דאינוחייב לבער ולא שייך ישראל ומה שחלק רו"םביןכל הבית ובין הדר
גזהחומרי פקוחשיצא משםכיוןדהוליכם כהיתר אחד שבטל ברוב דבר תמוה ומביאלידי גיחוך
ש"כ יש ללמוד ק-ו מה התם דעיקר החיוב חל חדא בשלמא אםהויאפריגן מן הדיןהוי מקום
לחקור
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וכזקור ולומרדזה בטל ברוב אכלכיון דגם לש"ע ויקבענו על פתהגיתו על הלוחיהתודע ולהגלות
שותר מן הדין רק מכה חומרא אוסרוהיינו מכח כי ביתזהמושכר להאדון למלאכתיי"ש ועי"ש
קנס דקנסינן לי' וכדמוכה בש"ס ואחרונים וא"כ יתפרסםהדברויצאקולובפרט בשבתיהי'זה קבוע
שם וליבא חשש לעובר ושב למ"ע:
אם גבנה כל הבית או
לענין קנס מה חילוק
שקצתוועודאיךשייךהוליומר רכלהביתנבנהביום סף צ"ל .שאלהישיאי שיש יאיים
סוסים וטוחגין בשבת
אחד ובודאי גם כוונת הש"ע דמעט ממנונבנה
בשבת ומ"מאוסר .ועוד אם נבואמטעםביטולהרי והבהמות של ישראל .הנה חלילה להתיר אף לא
?ר בכולויחד לאשייךביטולכמודקיי"ל בטומאות דרךמכירהכי הערמה אסור בשלתורה כהתב"ש
משאדכמאןדאיתאדמיא.ועודאם נבואלדיןביטול וגם בדרבנן היכידהוי חשש מ"ע ופרסום אסור
לאמרדהרי זההוי קבוע וכמע"מדמי ול"שבזה ולא התירו רק בחמץ בפסח דהוי הפסד גדע
ביטולואף אםהויכוונת הש"ע לא ע"ד זה מ"מ ולרבים וגם הרבהעושים כן ואיכא פרסוםדהוי
ס דרך מכירה וליכא תשש מ"ע וגם המץ בפסת
הייתלאיש פשוט אבל אדם משובודאיאיןייכנ
בוכיאיןזה מדתחסידות ותיל עלהכן במחשבתי חמורבעיניהעולם ולאאתי למחשד"אבלבעלמא
יאח"כמצאתיובעין יעקב בפכ"ג משבת במעשה אסורלעשות דעכ"פמ"עאיכא.ומהשהעירדבכמה
דחסיד אחד שחישב וכו' ונמלך ולא גדרה שכתב דוכתא כגון במע"ב ובחמץ מהני הערמה ובב"ס
בגליון בשם המהרש"א דאע"ג דהרהור מותר וגם פ' השיכר דאמר ערמהאיתניעבידבהויזדבנון
הוי שוגג בהרהור מ"מ מדת חסידות עבירעיי"ש תן גיו"ט אסור הערמה .זה לק-מ
כך
באיסור שבת לא להבעליםקנסו דיפי מה שהוא לפניתאין בו איסור
דהכ
ומה דקנסו
כללליותף
רקלהבית קחנזס"ויכעין דקנסו בחמץ שעעה"פ משום המעשה נעשה בהיתר כגון בחמץ דהנכריאינו
יתא דיריה קנסו כן ה"נ לא להבעלים קנסו רק עובר בב"י ומותר להטת מחמץוכןבמע"מדלפי
להבית לכך לדעתי יחדל מזה ולא ישורנו :מה דהוילפנינו דהםפודין המעשראיןבואיסור

יי

שי

טי ע"ח .ע"ד שאיתיגדיו כ"ח שורף הגה רק דהחשש הוי דבאמתהוישיו ולא שלהנכרי
בשביל לקיחתו שכר אכילת ויש חשש איסור בזה אם הוי היתריפנינואף
הבהמות והיי"ש אין בו איסור כלל כיון דהוי דהויע"י הערמהאיןקפידא אבל התם בב"מהנה
ושכר שבת בהבלעה ושמירתואיןבואיסור אם לא לסרסגםהנכרי אסור וא"ש המעשה נעשהבאיסור
ידבר כלום מהעסק כמ"ש כ"זבסי' רמ"ד בסופו בודאי רק דהספק הוי אם נעשה בדעת ישראל
ובסי'ש"ז וסמה ששתו הבהמות סמהשגולד בשבת וראוי לקנסו או שלא מדעתו ואין ראוילקנסו
כיוןדנמריבידי אדם אין בו איסור אפי' לאדם לכך בזה דהערמההוי רקבעניןמי עשה האיסור
ומכ"ש לבהמות כמ-ש ס" רנ"ב ואין כאןאיסור ומי ראוי לקנסו לכךכיון דעכ-פ האיסור נעשה
רק פה שהנכרי עושהזה בביתווהנה לפ"ז האמת בודאי לא מהני הערמה וכן ביו"ט דהערמהגרע
הוא מושכר להנכרי בהבלעהואין בו איסור רק ממזיד דהתםבישולניפוהוי איסור דהרי לחול
ס-ע והנה אם כוונת רו"מ כמ"ש ר"ח שורף היים אוינכרי אסור מן התורה וא"כ המעשה הה
שדרכו להיות פועלהיי"ש הנקראוויינר בזה הף
כידוע שדרכו להשכיר דמפורש בסי' רמ"ג שהוא
מותר וה"נ בזה הוי כידוע שדרכו להשכיר דמי
כיון דנקרא שמווויינרוידועדהוויינראינו עושה

מלאכה של הבעה"ב ובבית אחריםהוי כגתפרסם
שדרכו להשכירואיןבזה חששכללואםאיןכוונתו
על וויינר ואין הדבר עדיין מפורסם שדרכו
להשכיר להאדון אז יעשה כמ"ש בסה"ח שיהי'
כותב כן בערכאות שלהם שהשכירביתו לראדון
לשרוףבויי"סוכל מעשה ערכאותישלוקולוליתר
שואת יכתיב על נייר באותיות גדולות אשורות

באיסור דמן המעשה לא ניכר ;ם מבשלליו"ט
או לחול או לכלבים רק אם הוא מכוין ליו"ט
התירה התורה וכיון דמפאת המעשה יש כאן
איסור מבורר רק הכונה מתירתו לכך כל דהוי
הערמההויכאיןכאןכוונתהיתר ונשאר באיסורו
כגוףהמעשה"11ב .ומ"שעל התב"שומק"ת שפלפלו
בסוגיא דמעשר דמערימין ולא הביאו
י
מת
לו
שט
וי
רש
יפ
דשאני מעשר דכתיב בי' ברכה .א"שהב
דבע"כ ש"סדילן לא ס"ל כן דאל"כ
אם גאמר
הרבימעשר יהיר
דבעלמא אסור מן התורה הערמה ו
מותר מכחדנציג בי' ברכה א"כ מהפריך הש"ס
בגיטין
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בחיטין שם למעד דאינו זוכה לאחרים ממשנה
דמע"בגימא נמי דמע"ב קיל דכתיב ב" ברכה
לכך בע-כ הש"ס לא ס"ל חילוק הירושלמי לכך
לא הביאוהו ולדינא חס להקל בפרסום הלול
שבת כזה ואוושא מיהא:
סף
שאלתו בנדיז הפאסט והסוסים
ק'*
של ישראל .הנה מה
שצידד לומר דהר רק דרבנן אין נראה דעכ"פ
שביתת בהמתו הוי איסור תורה מיהו עצה ע
שכהב רו"מ להפקיר אוהובפני ג' יפה כתבכיון
דהם פקודתהמיך שילך אף בשבת שכ"פ שהוי
בדיעבד מותר לכ"ע להפקירםבפני ג' ונראהלי
עוד שאחר ההפקרימכרנולנכרי בכל ע"שוממ"נ
חם מועיל ההפקרדי ואם אינומועיל שוב מהני
המכירה ודעת המק"ת דמכירה לנכרי מהניאפי'
בשלחזרהונהידאיןדעתיכןעכ"פבצירוף ההפקר
יעשה כן ואם אפשר יעשה עוד דבכל עגלה לא
יהיו כל הסוסים של אדם אחד רק יהיו מקצת
סוסים מאיש זה ומקצת מאיש אחר ובאםהוי רק
ב' סוסים בעגלהויהי' מזה אחדומזה אחד והנה
קי"ל בבני אדם בזה יכול וזהיכול ועשוהו ב'
פטורין וכל שבאדם פטור בבהמה מותר לכתחלה
ויעשה כל ההתפעלותשיהי' בדרך היתר גמור:
בנית "מעשה פ ק
סי'מ"א .מ"ש
שטערוויטץ שכתבתי נוסח
שטר מכירה דימכורגםהבייטין שליום ר לנכרי
ועדככיון דמוכרהגוראלניעלנכרישובהוי כבשל
לצרכךדמותר.יפה אמר אךלפי האמת
בשר
ז"א ראם לא ימכור הבייטין יום ף א"ב יהה
היי"ש הבא מהם
אוי
שלוהדיהשויראללצוורהוךיהלנצכורריךי"י
ל
וגם אם נאמר כדעת
ן
רי
שכ
דבשת פרהסיא הוי דהה במחובר ומה שמכרו
לנכרי על שבת זהאינו מפורסם כללועדיין יש
לחוש למ"ע רק בתשובה לטארנפאל כתבנו טעם
ההיתר בזה דחשש מ"עאינו מוטל רקעל הישראל
בדבר שהוא שלו מחויב שלא להיות נמשך ממנו
מ"ע וחשדא אבלהיכי דהוי של הנכרי אז אף
דאיכא ב" מ"עאיןהחיוב על ישראל לקנות ממנו
ולסלק המ"ע הגמשך מן הנכרי וכעין זה כתב
המנ"א בס" ח' דאינו מחויב לקנות מן הנכרי
יסלק החשש שמאיחזור וימכרגו לישראל עיי"ש
כן ה"נ אם מכרוינכרי חיט מחויב לקנותו מן
הנכרי לסלק המ"ע ולכך תינח אם הוי הכל של

יהתיי

שיי

שי
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אזח
אם

של ישראל

הנכ
י
בשררילצארבכלך מ"מהויכיוןדהוי בפרנההסייאדהוויישכבש
חשש

מ"ע דסברי דהוי לצורך ישראל צריך לסלו
ולכך מחויבימכור הכל לנכר
י:כאשר כתבתי
בנוסח השט"מ בזה
סף.awpנדוןלמכייהמחייםשבעייהמישכם
לישראל וגם הסוסים לעשות
בהם מלאכת טחינת המצות בפרהסיא :ולשובה.
ישתקע הדבר ולאיהי' נאמרכי נעשה מומר לחלל
שבתות בפרהסיאכי הנה היתר מכירה לא
ני
ש
הי
רקהיכידהוי בצינעא לא מהדהויבפרהסיאמד
לתוש למ"ע ואפ" כאבלותדרבנןכתבתי בתשובה
שאינומותרבמכירהלישבבחנותבפרהסי'והוכחתי
כן בכמה ראיות ומכ"ש בשבת החמור ורק בפסח
י
שאני דהכל עושים כן ויש הרבה בזה הויגיו
לכל דהוי דרך מכירה וליבא מ"ע אבל בדבר
דאינו לרבים רק ליחיד ודאי שייך מ"ע והרי
במרחץישכירוהי'מותר מדינאואינו אסור רו
מכח מ"ע וא"כ מה לי זה מה לי מכירה סוף
סוף מ"ע יש ואףדרחייםדינו כשדההיינו בזמנם.
דהוי הדרך יאריסות אבל כאן בזה"ו אין דרך
רחיים באריסותוהוי כמו מרחז ובפרט הסוסים
ודאי אין דרך לאריסות ומה מהני המכירה הרי
יש מ"ע ומה גם לס"ד התביש דלא מהני מכירה
דרך הערמה רק בדרבנן ובתשובה לה-פ כתבנו
באריכות לחזק דבריו מכל מערער וטוען וביקש
הרב הגאון הקדושעליון דק"ק בוטשאטש זי"ע
לשלוח לו תשובתי ובים" הללו מצאתי בירושלמי
פ"נד*סחיםגסוגיארביצהמפרישין חלה בטומאה
ביו"ט מבואר בו כן דאינו מותר הערמה רק
בשל תורה לכך ישתקע הדבר ולא
בדרבנן
יהי' נאמר זה להיתר:
ן המפחזיהשכירו הבלן לשבתות
מי'ק"כ.נרט
לנכרי.אין לו היתר
י
ר
י
כ
ש
ה
י
ר מטעםדהוי שכר שבת
לנכרי על השבתותיב
שלא בהבלעה ויכאורה הי' נ"ל היתר בזה דמה
דאסרו הפוסקים ליקה שכר שבת שלא בהבלעה

יא

היינו אם המרחץ של ישראל בעצמו או הוא שטל
השכריעצמו וא"כ נוטל שכר שבת אבל בנדון
ט"משבגיהעירמשכיריםהמרחץיאיש אחדוהבלן
השוכר משכירו לנכרי בשבתות נראה רזה מוהר
כיון דשכירות לאקניא א"כאין המרהץ של הבלך
א"כ מ"מ בנ* העירמותרין ליקח ממט שכר 8ןש

של
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שבתכיוןדיגבייהוהוי שכר שבת בהבלעת
והגלןמיתדייקח שכר שבתמןהנכרידהריאינו
נוטלו לעצמו רקנותנולבני העיר א"כאינו נוטל
הוא שכר שבתולבניהעיר מה להם ממי מקבלים
אם מישראל או מןהנכרי דסוףסוףהוי בהבלעה
לכך הי' רל בזה היתר חדש מיהו למעשה לא
גם בזהליגע בכבוד השבת לכך נ-ל
מלאני
דיעשו כך דצניהעירישכירולהנכרי המרחץ על
השנה ואף דהנכריאינו ברהכי הנה מדרבנן
מותר להיותכידועגבי חמץ גם בזהאין הערמה
ניכר כל כך והישראל ישכור מן הנכרי על כל
ימות החול וימות השבתיהיו נשארין להנכרי
א"כ אין הישראל מקבל שכר שבת מן הנכרי
כללובניהעירמקבלים שכרם בהבלעה וזהודאי
עצה נכונה ומותר .ומופלג אחד הראה לי דברי
הפמ'ג ה"פ ס" ת"נ שכתב דדרך מכירה בכל
ע"ש מותר ודוקא להשכיר אסור ולפענ"דאין
נ"ל זה דהרי מכירה לזמן הוי רק קנין פירות
א כקה"ג דמי א"כ ממ"נמכירת המרחץ גופו
וי
אינו מכירה והסירותאינן בעולם בשעת מכירה
לכך הוי רק כשכירות קרקע והוי שכר שבת
ואין לו היתר רק כנ-ל:

יני

בי

שי'מ"ר .שאלתו במחזיקי הפאסט קבלתי
עלי שלא
גשום חיתר בשבת ובפרט בנדון מכירת הבהמיה
בשבת דהויאיסור תורה ובשלתורה ל"מ המכירה
דהוי הערמה כדעת התב"ש והוא עיקר ואם כבר
עשו ישכרוסוסים של גכריט לכל שבת ושבת ואו
מם-נ מיתר אם שכירות קניא הדר הו"ל של
הנכרי הנוסע בהם בשבת ואם שכירות לא קניא

להתערבידי
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ועוד דהערמה בדרבנן אינו מותר רק מה דגוף
המלאכה דרגנן אבל מה דגוף המלאכההוי 9ל
דאמירה לנכרי אסור משום שבהן
תורה
מי
ככ
ה"ה מ
ירה לנכרי בהערמה אסור מכח שבות
דכך הוי שבות לעשות ע"י נכרי בדרך מכירה
כמו בדרך שליחות וחד טעם וחד שבות הוא
כיון דהוי המכירה דרך הערמה וגם כיון דהוי
פרהסיא ומלאכת מחובר בזה ודאי לא מהני
מכירה דרך הערמה ואפי' באבלות דהוי דרבנן
אינו מתיר מכירה בפרהסיא דדרך מכירה לא
התירו רק בציגעא או בפסח כיון דהכל יודעין
דהמנהג כן אבל בלא"ה אסור בפרהסיא בטה
שאין דרכו דרך מכירה והא מרחץ אסור אפיי
דרך היתר כיון דאין דרכו בכך ואינו דומת
ך מכל הלין טעמא אסור
לשדה ה-ה בזהיכ
לעשות כן ולמע"ה לא יבנו עוד לחלל שבת
בקיה ובפרט דהבעלים עומדין ורואין רע
המעשה בהיתר זה:
כנף ק"ן* אשר שאי אם'נסיג"יתר למכהי
הבהמות לעשות בהם מלאכת
בשבת ויו"ט הנה חס להזכיר לעשות כןכי הוא
מלאכה דאורייתא ויש בענין כזה פרסום בעיר
לכר חלילה לעשותכןומהשכתבתילו כבר להיתר
בימי אבלשאניאגלותדרבנןדקיל גםאינו פרסופ
כ"כ כמו חלול שבת ואף שתרצתי בזה הפמינ
בהל' שבת מ"מ לאמפנישאנומדמיןנעשה מעשת
כי יש לחלק בכמהגווני בין אבלות לשבת חדא
דבאבלות הוי רק חד איסור מכח שהוא מרוית
בהם אבל מה דבהמות עושין אז מלאכה אין
י ב'איסורין אחד דגוף
איסור משא"כ בשבתהי
הבהמותעושין מלאכה והוי איסור אפי' אסהי*

עי*

שובאין הבהמות שלהם ומה שישלחו אגרתיסמכו
על הדעה דשכירות לא קניא ואם ישלחו הסוסים
בחיל ויתעכבו עד שבת או יסקירו אותם כמ"ש
יפי
בסי רמזיו ויותר מזה לא אכניס בחלול שבת 1
וכוי'לס"ה*בסכורה שהורה שיבנוישראל בתים
י שימכרו הבתים
בשבתע-
והקרקעלנכרים ובונים ברישגלי בשבת והבעלים
עומדים אצל הבנין הגה זה חילול שבת גמור י
כי מלבד מה דהוי גוף המלאכה דאורייתא לא
מהני הערמה כדעת המב"ש ואף דע-י נכרי
לא הוי רק שבות מ"מ חרא דמלאכה גמורה בע-א אך שני הכיתות השניים והשלישים המה
א מגעיא
ומפורמט כתבו האחרונים בשט ארעא דרבנן עושים שלאכדין והמה מחללי שבתוי
בסס הריגוב-א רזה אסור סה"ת אפ"ע"י נכרי .כת השלישית רק גם כת השג" הוימחליי שבת
בחנם והשנית מה שנוטל שכרואם השכיר הבהמות
לקבל שכירות ערך הימים יוםיום הוי נמי
מטל שכר שבת ואסור ועוד אבלות לא שכית
משא"כ שבת ויו"ט זה קביעא וקיימא ואם נתיר
יעשה כן בכל שבת לכך חלילה להתיר בזה:
מי' ק"ז* שאלתו הנה כת ראשונה שנוהנין
להעכו"ם מעות בהלואה
ואומרים להם שיקנו המית ואם אצטרך אקנה
ממך המלח בזה ודאי יסה עושים אט אי אפשר

האלף
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כי יש דעות דיש שליחות לנכרי לחומרא הים
דעת הריטב"א דבכל דהדבר נעשה בפרהסיא
ברבים אף מקח וממכרהוי ד"ת וגס עכ"פ שבות
ודאיהוי ודעת התב"ש דבל דמחלל שבת בפרהסיא
אף בדרבנן נחשב מומר לתלול שבת לכך חלילה
לעשות כן רק כפי כת הראשונה מותר לעשות

אם א"א ב'9א:
*כעףק"ףז .שא' אםמיתריילך עלליצוטאציע
בשבת הנה זה ודאי
אסור וההולך הוי מחלל שבת בפרהסיא ועיין
בתב'ש שכתב דהמחלל שבת בפרהסיא אפי'

בדרבנן הוי מומרעיי"ש:
ס"ק"ת .שאלתו באשה שקנתהמנעליםביום

ד' דחוה"מ מחנוני אומן
וראתה שהיו בחצי מלאכתם והיו צריכין עוד
תקון קצתואולםהי' שהותביום שיונטר מלאכתם
קודםיו"ט וקצצו דמיהם וגרברביניהם ישלוח
ושליה למחרתו ביו"ט באור הבוקר בעת פתיחת
החנות עם המעות ותקבלהמנעלים ושאלה אתפיו
והורה דלשלוח המעותביו"טודאי אסור רק ציוה
לשלוח המעות בעיו"ט ולקבל המנעלים ביו"ט.
לדעתי יפה הורה ראשון מ"ש רו"מ דבנכרי
מעות קונות דבר תמוה אמר שרוב הפוסקים
הסכימו לדעת ר"ת דבישראל מעות קונות ובנכרי
ן חו"מ סי' קצ"ד וביו"ד מה ש"כ
במשיכהעיי
וא"א 5א קנה הישראל רק כשמשך ועוד אף אם
טעות קונות כאןכיון דבעת שנתנה המעותעדיין
לא נגמרו המנעליםוהוי כדשלב"ל דלא קנהכיון
דלא נגמר והרי קימל אף בהוכר העוגר הו"ל
דשלב"ל עד שנולד וה"ה בזה ואף דברמ"א ס"
מ"ט מבואר דחנטוהפירותמקרי דבר שבא לעולם
כבר מבואר בסמ"א דתרתי בעינן שיהי'בעין
וממילא קרבו משמע הא אם לא רבו ממילא אף
דהוי בעין ל"מ עיי"ש א"כ ה"נ דשלב"ל ועוד
נראה דבלא"ה אסור מכחאיןמביאיןכלים מבית
האומן ואף דהרמ"א התיר במנעלים היינו בזמנם
דדרךהי' רובאומנים עשוועצמן למכור כשיזדמן
ורוב העולם לא היו הולכין לאומנין לעשות להם
מנעלים אבל בזמנינו אדרבא רוב העילם הולכין
לאומנים עושי מנעליםושוכרין עצמןיעשות להם
מנעלים ואין בוחרין לקנות מה שנעשה ממילא
הנקראים טאנדויטכי אומריםדוהעלולין להתקלקל
יותר מהר לכךכיון דרובן עושין לאנשים הלוקחין

יא
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מהםלעיות מנעלים ודאי אסור מכחאין
כלים מבית אומן .ובהיותי בזה תמהתי על
יאגי"י
מ
א
בה
הובא במנ"א ס" רנ"ב דנכרי העושה מנעלים
למכור ואסרו הריו"ט משום מוקצה וכו' ותמוה
הריאין מוקצה בשלנכרי כמ"ש המנ"אס" תקי"ז
עיי"ש והנה כוונת המג"א כפשוטן שתמה עמ"ש
הב"י על הגהות מרדכי דיש לתמוה על המתיר
דהא אין מביאין כלים מבית האומן ומתוך זה
נכנס לחלקבין אם עושה האומן רק לישראלים
הקונים ממנו או עושה למכור לכל מי שירצה
וע"ז תמה המג"א דמה תמה הב"י על המתיר מהך
ראין מביאיןכלים הרי הך דאיןמביאיןהוי רק
לאתחלה והגהות מרדכיסיירי בדיעבד ולכך נהי
דאיןמביאיןלכתחלה מ"מבדיעבדמתירוישאוסרין
אפי' דיעבד אבל להתיר לכתחלה לכ"ע אסורואין
חילוקבין אם עושה לצורך ישראל המבקש ממנו
לעשות לו או עושה למכור בשוק כן הוי כוונתו
בפת-ג וכממה"ש מ"ש
בפשיטתןואין פנאי
בזה ולדעתי הכונהכן ולכך להמג"א מרש דאסור
בס"ד וגם להרמ"א נראה לאסור מטעמים הנ"ל:

יעיין

סף מץ .שאלתו

איך

יתנהם הנשים

בהדלקת נרות של שבת
אם טובליןבליל שבתהנה עיקר התקנהשידליקו
תחלה ויתנו שאין מקבלין שבת וכן אני מורה
תמידומצאתיכן בסידור ד"ח ומ"ש רו"מ שהבעל
ידליק ויברך גם זה נכון אך מ" 9שאחרידליק
והיא תברך אח"כזה מנהגבוריתדיל טצוההנעשה
ע"ישליחראוי לברך השליחועיין בטושיו"דסי'
א' ובה"פ סף תל"ד ובת"י ותמיהגי למה
הרגיש ח"ב בכ"זומצאתי בסידור הנ"ל שכתב ג"כ
כן .ומ"ש דע"י שלית אין האשה מתקנת חטאה
סה שכיבתה נרו של עולם לאידעתי למה לא כוון
דבכל התורה שלוחו כמותו והני כהני לולי מי

יא

איבא מידיהוי אמרינן שלוחי דירן נינהו והוי
כפרתנו על ידן ולכך אף ע"י שליח הוי כפרה
ומ"ש דא"כ יאסרו במלאכה ז"א דאיסור המלאכה

הף מכח קבלת שבת וזה הף כמו נדר ונדר עא

שליח לאמהני ולכך לענין המצוה וקיומה געשה
שליח אבל לחול איסור מלאכה לא מהני בזה
שליחות:

יימר

במה שניהג
שי'
ע"דק"ש ש
איצה"כ בביתו ומסתפק
אחר
בעש-ק בלילה אם לומר קודם ק"ש שהוא ספק

קי"א.

"שי
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האכף
או יעשות קידוש קודם לדעתי אין ספק שומר היו באותונס .לדעתי מנהגישראי תורה הואכי
קידוש אח"כ ומקודם לקרות ק"ש דמלבד שמנהג אין דברי האבודרהםנראין בזה דבשלמאגביד'
העולם לומר כמה דברים קודם קידוש ולמה יגרע כופת ומגילהדעיקר המצוההוי לזכרון והודאה
אמירת ק"ש תחלה אך גם מדינא נראהבן דהרי על הנס עצמו לכךשייך לומר דאףהןהיובאותו
ב"ש ס*ל בפ"ה דברכות דמברך עלהיום ואח"ם נס אבל בלה"מ אסוהויזהיהודאה על נס המן
על היין דכבר קידשהיוםועדייןיין לא בא רק ז"א רק זההויוכרת על מה שירד ביום הששי

ב"ה ס"ללהיפוך מכחדהייןגורםלקידוש שתאמר
אודהיין תדיר אבל בק"שהוי להיפוך דהרי חל
הלילה תיכף וחל חובת ק"ש תהלה ואה"צקידוש
גם הק"ש הוי תדירודאי ק"שקודם לקידוש וגם
אסוריאכול עד שיקרא ק"ש תחלה וכל דאסור
לאכולאסורלו לקדשדבעינןקידושבמקוםסעודה
חל ק"ש תחלה ודב:
לקבל שבת ב' שעות
שי'
בדברמנ
חגיהלילה הנה ודאי יפה
קודם
עושה וכל המוסיף יוסיפו לו ברכה מן השמים
וכלהזריזה"ז משובח אך מה שה" מנהגו להתפלל
מנחה אח"כ זה לאיאותעביד כאשרהרגישבעצמו
אך מה שנהג אח"כ להתפלל" nruאחר חצותיפה
עושה ואליניח מנהגו אף שלא יתפלל מנחהעם
הציבור וכבוד שבתקודם ומה ששאל מנהגי
ידעכי אניאיני מהג שום דבר חומרא יותר
מדלת העם ומהדיוט שבהדיוטים הלואי שיהי'
חלקילעוה"בעם חדעמאדארעא הולךתמים ודל:

קי"ב.
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 .שאלתו במי שקידש
ם"קי"נ

היום

על
ידש אס
יק
מ
שפורס מפה ו
צריך לחם משנה הנה זה תליא בשני הדעות
המבוארין בסף רע"א דאה צריך לחזור ולברך
המוציאאזצריך לח"מ ג"כ ואם א"צ לחזור ולברך
המוציא א"צ לח"מ וז"פ:
נהה הנשים
סחקיגלי*שאלתו

ים"יא

בלחם טשנה ואין לומר
דהזכרמוציאם בשלו א"כ לאיברכו ברכתהמוציא
ג"כ וזה גרם לו מה שראה בפמ"ג שכתב בשם

אבודרהם דגםנשיםחייבין בלח"מ סכת דאף הם
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עי

לחם משגה וזה עדות ואות
מצות שבת וא"כ
הוי מצותו רקלזכרוןועדות על השבתואיכ הה
רק כשארמצותוהריכ"ש כתבלולי דגלתה התורה
רכלשישנובשמירהישנובזכירההיונשיםפטורין
אףמקידוש השבתלכךנהידילפינןמזכורושמור
דחייבין בח"המיהולשאר מצות שגת דההבקום
ועשהפטוריןדהוימעשהדג.ועו"ד דהתוס'בחצין
הובא בפמ*ג ס" שס"ה במשבצותדבזמן שהיו
ישראלבמדבר הה המדברמבקחתע"שוא"כלפ"ז
לא היוצריכין למן אחר שה" אפשר לזרוע
במדבר אךי"ל ע"פ חדל בשבת פ"הגבימי שלא
ה" שכרלהניק וכו' דה"א כמה גרועאדםהו
וכף ופירש הבעל עקדה הכונה דס'ל מנס של8
כדרך הטבעגרוע וטפי הי'עדיף אם הי'נעשה
לו נס כדרך הטבע א"כ ה"נ בודאי הה בידוית'
למעט בנס שהצמיח להם תבואה במדבר אךכיון
דהט לא המתינו והתלוננו עליו ית' לכך עשת
להםנס שלכדה"ט וירד המן מן השמים להראות
כמה גרוע אדם זה וא"כ תינח הזכרים דהם
התרעמו ולאהיוראוין לנס כדה"טלהצמיח
תבואה לכך נחשבזה הנס להם לטוגה דעכ"פנתן
להם מן ולא מתו ברעב אבל הנשים הם לא
התרעמו ולא היובמתלונניםכמו שלאהיובעגל
ובמרגלים א"כ הם לא נצרכו לגס המןרק ה"
אפשר להם למעט בנס ולהצמיח להם במדבר
כדרך הטבע לכך אין להם ליחן הודאה על
זח ולכך אין נוהגין בזה כאבודרהם וטנהג
ישראלתורה הוא א:
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לף שלמה
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במנין הוי רק אם הדבר הנאסר 2ו נעשה
שינוי רק טעם ההיתר בא ממקוםאחרלכךאסרינן
כיון דיכ"ם דבר זה נאסרבמניןלכךצריךמנין
אחרלהתירו אבל אםהדברהנאסר בו עצמונעשה
השינוי בנומו שייך לומר בי' דבר הגאסר
במניןדהריזה איט באסר במניןדהרי הואגופו

 12דרך זכוכית ודאי מותר כיון
דהוי היכר בגופו הוי כמו אם מסר שמירתו
יאחר לשמרו בן ה" 2ואינו דומה למ"ש הב"ח
בה-ם ראם" גבוה"קומותאסור דשםאיןההיכר
בגולו דכמה העמים מעסידין בלא"ה שםכלים
4בללסגור הנראין דרך 53ךמעוים והויהיכר
גמור ודאי דפוהר:
נשתנהוראי' ממתאחזה בה"ב דשבתדבעיאביי
ו"ם מותר ללמוד בליל מרבהשמנים שאמרוחדלאיןטדליקין בהם בשבת
מ"סם*וtao .היי
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דמוהר דלףשייך לוסר לא פשג גמה דהם לו הרי הף דבר הבאסר במנין והן אמתדיה רזה
ושם מיוחד בפ"ע דודאיבנרשאיןלו שםמיוחד כוונת רבה שהשיב לו דאין מדליקין מה טעם
ג אף לסישאין מדליקין והוא מחוסר טעםולפי הנ"ל
רק בסחם נראה בזה שייך לומר לא פיו
ילאשייךבין הגורה שמאיטה אבל בנר דישלו י"ל דכן הכונה לפי שאין מדליקין והוי דבר
שם מיוחד כגון גר שעזה או נרמיללעליכטכיון הנאסר במניןמיהו באמת *1א דהרי מפורש בש"ס
דיש לו ואם לוי בם-ע לא שייך בזה לא פלוג הטעם דנאמר גורה אסו בעין ולא אמר הטעם
ומותר ללמוד אצלו בלי חשש ופקפוק כלל :מכח דבר הגאסר במנין וגםבחלב מהותך שטען
םי קהנ שא" ,ם מותייתדיי
ק בבה"כ לתוכו שמן כ"ש מותר'מכח דהויגזרה לגזרהוהרי
מה
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ד
דהוי שינו*
בפנין
בנפט לבן בחול :תתובה ,הוי
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ש
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לדינאאם האמת כדבריהגבאי שנפט שבזמן הזה ב
דהוי
בואמזוקקואיןגוסכנהיראהלהתירואםכי כת"ר דבר הנאסר כמגין וגם מ"ש בתיר מכח רבא
ט"ב שהוא כן בדה מלבו  runזה הוי מלתא מדבר המאוסו-א דדוקאבאכיית העכברהויכן
דעל"נ ואפשר לשאול עוד מבינים אם הסכנה בו דהוא מאוס ביותרכטובן בחוש ולא בשאר דבר
 navאו לא ואם לאשכיחהסכנהבו אף דאפשר וראי'דהרילא נאסר בשבת מהעטדהוימאוסוהרי
וניבואלידיסכנהאיןבו חשש דבכל נר ובכל אש הוי נמי למצוה והרי באתדונשאכיוהועכברים
אתשר שיבא טמפו שרפה לפעמים גםיאדם אם פסול מכח דמאוס מוכח דגם לשאר מצוהקפדינן
יחשיללשרוףבגדיורקכיון דלאשכיה לאחיישינן על מאוס ולמה לח כאסרכן בשבת לאסור נפט
9י' ומ"ש כת"ר דהה דבר הנאסר במנין דצריך ובע"כ דזה לא נחשב מאוס לברך נ"ל דמוחר
דדבר הנאסר להדליק בו בחול כנלפענ"ד נכון לדינא א):
מנין אחרלהתירו אים דומהכלי
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