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סף שם"ו .ומהשהעיר מה שמשמע מדברי
המנ"א וכן הביא הב"י
שמותר לקבוע הסכך גמסמרים והק' מתוס' פ"ק
דסוכה דכתבו דבסכךבעינןעראי ממש וכ' שהוא
מליאה נשגבה ולדעתי אין התחלה כי
ל דודאי
הכונה כמ"ש רו"מ אח"כ רכונת התוס' דבלא יוכלו
גשמים לרדת שם זה הוי קבע ואני מוסיף עליו
י אף אם לא יוכלו גשמים לרדת שם כשרה
יחידא
דהי מבואר בש"ע דמעובה כמו בית כשרה רק
מנה התוס' היכא דהויתרתי דמטרא"י לירד גם
י קבוע במסמרים זההויקבע אבל בחדמגייהו
מי
אם המטר יכול לירד או אף בא"י המטרלירד
רק דאינוקבוע במסמרים כשרה וזה לאהוי קבע
ובעיקרקו' התוס' שהקשודימההויגשמיםסימן
קללה בפג הרי יכול לעשות בנסריםקבועיםהי'
נראה לפמ"ש בס" תרל"טבדין ירדו גשמים והי'
סוכה אחתשהיתהמעובה בטובולאירדובהגשמים
אם לברךייש
ב בסוכהוכתבתידאין לברך
ל
דברינודהריהלבוש וב"חפוסליןבאין המטרותיזככוי
לירד לתוכה וא"כ אף המכשיריןהיינו מכח כל
הראוי לבילה כו' וכיון דראוי ליטול ממת מקצת
הסכךועדייןיהי' צלתהמרובההרדו בה גשמים
אף שעתה א"י הגשמים לירד כשרה וא-כ תיגח
באםאיןהגשמיםיורדים אבל אם הגשמיםיורדים
א"כ הני ממ"ג אם בתר השתא פסולהדהויכמין
_בית ואם נלך בתר ראוי לבילה שהיו הגשמים
יכולין לירד בה שוב אז הוי אסור לברך מכח
דכטור או מן הסוכהעיי"ש .ובזהיתיישב קושית
התוס' דנהי ריכולה להיות קבעהיינו אםראויה
לדירת עראי אז מקיים נמי בקבע כיון דראוי
לעראי אבל באםהויזמןגשמים אז ודאיהויסימן
קללה ואינו מקיים מצוה סוכה בקבע מכח ממ"נ
דמה אמרתהריראוי'לעראיהריבעראיהיויורדין
הגשמים וה" פטור ואם בתר השתאהריהוי קבע
וא"כ ממ"נ לא מקיים מצות סוכה ולכךהויסי'
קללה וכךנכוןאצלי הדבר עד שתמוה על התוס'
איך לא הרגישו בזה דהרי מפורש אומר בש"ס
דלכך מותר בקבעכיוןדראוילעראי ולכךכיעביר
קבענמי נפיק א"כתיגח באםאין הגשמיםיורדים
אבל אם הגשמיםיורדים-א"כאינה ראו"לעראי
ובעראי לא הי' מקיים מצוה סוכה א"כ שוב לא
נפיק בקבע מכחממ"נ .ומדברי התוס' הנ"ליהי'
סתירהלדברינוומהםיהי'מוכחהיצאדאיןהגשמים
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יורדים בהמקיים מצות סוכה אך באמת ז"א כמ"ש
דהם היציאו דבריהם מן התוס' הללו ומפורש
כפירוש הנ"לדהיכיראין הגשמים יורדיןהוי קבע
(וכןראיתי אח"כ בב"חובלבוש מבוארכן בדבריהם)
מיהו אין הכרח יז
ה כמ"ש די"ל כונת התוס'
בהצטרף תרוייהו יחד הוי קבע:
שי' שע"ז ,דמה שהעיר להסוברים דרכך
מותר בסכך לבטל לכתחלה
מכח דללה"נמתחיה רצהליישב בזה קו ,הפמ"ג
וחוו"ד למהפריך בזבחים ונכבשינהודניידיהרי
אין מבטלין איסור לכתחלה ואחיב הקשה למה
אין מבטליןיאחיב המתות לכתחלה .הנה קוי
האחרוניםאין התחלה דדוקא לבטל לכתחלה באופן
דגם האיסוריהי' מותרויהיו כולם מותרין בזה
אין לבטל לכתחלה אבל נכבשינהו דגיידידשנים
האחרוניםאסורים בזה מותרלכתחלה בכלאיסורין
כמ"ש בש"ע יו"ד סי' ט"ו גבי או"ב ומה ענין
נכבשינהולביטולהריבביטולדברים החשובים לא
בטלי ולכבשינהושריוכמהחלוקיםבינייהוכן ה"נ
בזה ומה שהק' לבטליגהו לכתחלה הנה קדשים
שאני כיון דבעינן ממשקה לישראל מן המותר
לישראל וכיון דלישראל אסור לבטל לכתחלה נפ
לגבוהאסורלבטללכתהלה משא"כבמצוה שלחולין
דלא שייך בהם ממשקה לישראל וגם אינו בר
אכילה לכךבזהשפירמותר לבטלו לכתהלה מה"ט
דללה"נ:
וכלה שהקשה תוס' אהדדי דבדי"ג גבי ידות
האוכלין כתבו דלסכך בהם לאהוישינוי
מעשהובפ"גחשבוהולשינוימעשה.ז"אדיםכוונתם
בפ"ק הוינמי דלכך לא הוי שימי מעשה מכח
דהה שינה החוזר לברייתו כמ"ש בת"ג.ועוד מה
מדמהשינוילהוציאומידי טומאהלשינויגביקנין
די"ל דנהי דלגבי קנין הוי שינויל הוציאו מידי
טומאה לא הוי שינוי דהרי חזינן דלגבי הוצאה
מידי טומאהבעינן לכלכלי כשיעורו וישכזיתים

ן לאבעינןשיעור
וישכרמוניםובשינה מעשהיקני
רק כל שאינו חוזרלברייתוהוי שינה וא"כ קשה
בשינויהמוציאמידי טומאה ממ"נ אם נחשבשינוי
החוזר אף דנסחת כמה לא יועיל לשינוי ואם
נחשבשינוי שאינו חוזר לא לבעי שיעור ובפחת
כל דהו!הי'די כמובקנין ובע"כדשינוי להוציא
מידי טומאה שאגי ודב .ועיין בסה"ת העליתי
דבר חדש דשינה החוזראיני דנה קנין עולמית
אבל
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 %8הירא דלאבעיקקניןעולמית רקקנין שעה
די אף בשיטי ההוזר ובזה ישבתי כמה ענינים פרק בחרא פריך דר*מ אדר"ח מכח זה כי"רר
לכך
ובחבורי לב"קהבאתי רא"לזהמדברירש"י במ"ש וא"כ ר"מ הוא רס"ל דשוורים לאהוי
דהניחו ע"פ ארובה וישבתי בזה קף התוס' .ומה פריך שפיר והאיכא רווחא מיהובזה לא
ינח
הו
אה
י
ל
שתירץ קף התוס' ד"ח לך למעט גזולה בסה"ת דאכתי קשהגימא דזה פלוגתא דר'מוריי דר"כ4
ס" תרכ"ח מבואר זה ככתבוובישונו ות"י לשיטתודס"לדלאהוישוורים אהל ודלתות ונדיפי
י לכך ס"ל דאין עושין מבהמה דופן מסח דאיכא4
בלי התפארות אםהייתי נוכר מה שכתבת
י אהל ול41
מעולם לא פי' שום הערה בעולםשיא הרגשתי רווחאדביניביני וראס"ל דשווריםהו
בזה רק מכחכי ת"ל רבים מאדחידושי ובעו"ה אתינדייםומבטיימחיצתאלכךמכשיר ולמח
השכהה גברה ובעצמיאינו זוכר כל מה שחדשתי למיסר דפליגי בע"אלכך נראה הכונה כך -~Dpש
מעולם ואםאניזוכרו א"א למצוא מקומובחבוריי התוס' בגדהכ"זע"ב ד"ה מטוםביטוליפת דאף
גי רבים המה יה" נא לרצון לפני אדון כל  :דטומאה לאבטלי מ"מהיכידבעינןחשיבות ומור
עמ"ש שלםבזהע"יביטש ברוב בטלחשיבותי' א"כ "ל
שי' שכקנח .כתב המס"א בסי'
בש"ע סעיף י"א עושין ה"נ בזה בשלמא לר"י דלאחייט למלתא דל"ש
מבע"ח דאן לסוכהוכו'דבעינן שיגדור אותהבין כלל ולא חייש אף לשמא תברח ממילא ס"ל גהי
רגליו ,ואמת כן הוא בש-ס דף כ"ג אך לדינא דבשארמחיצהאתיגדייםומבטלי מחיצתא בבע"ח
אינו מוכרח דהמהרש-א הקשה דלמה סריך הש"ס לא בטלי אבל לר"מכיון דהואחיישישמא תברח
כןדוקא לר"מ ולאלע"י דספורשבברייתאדמכשיר נהי דלמיתה ל"ת עכ"פ כשן דאפשר לומר שימוחו
ונדחקליישב .ונראה די"ל דעלר"י לק"מ דעוקר כברבטלחשיבותי'ושובקשהדהוימחיצהשהגדירם
י בוקעין בו ובפרט בשלמא לר"י דלאחייש לשמ41
פרכת הש"ס דפריך והאימא רווחא דביניבינ
סייט סמהדקיי"ל כלמחיצה שהגדייםבוקעין בה תברחוהוי אפשר לעשות ממנומחיצהבליקשיר41
אינהמחיצהולפ-וי"לדהיינו דוקאמחיצהדעלמא א"כשפירי"ל דבע"חחשיביואףדהגדייםבוקעיך
שאין תורת אהלעליוואף שם מחיצה לאהויעליו בה הוי מחיצה אבל לר"מ כיון דחייש שמ4
רק עתה בא ליחן עליו שם מחיצה בזה כיון תברח א"כ אין עליו דין מחיצה רק אם קשורות
דהגדיים בוקעין בה מבטלי מחיצה בבע"ח וא"כ אםעבי הקשירהנעשהמחיצה שוב לאעדיף
כיון דהה תורת אהלעליוכדס"ללר"יאבבי
ר"פ דלא מן הקשירה גופוואיןעליועוד תורת בע"ח ולכך
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נחשבין בעצמן לאהל ~כךכיון דהוי שם חשיבות דלאהיישינן לשמא תברח ולא לשמא תמות כמ"ש
אהל עליו אף דהגדיים בוקעין בו לא מבטלי המג"א בשם היראים לאבעינן שתה" גדורביני
מחיצתאוכעין דאמרינן לעיל לא אתי אהלעראי ביני לכך השמיטו זה הרמב"ם והפוסקים:
ומבטל אהל קבעכן י"ל דלא אתיגדיים ומבטלי סי'שש"ט .מה ששאל המג בסיכה.
ברשות הרבים מן
אהל עראי וכיון דתורת אהלאף דהגדיים בוקעין
תחתיוהוי מחיצהועיין כיוצא בזה בתוד"ה והרי הכתוב בנחמי' וכו' הנה בספר החיים הקשיתי
דלתות שכתבו די"ל דבע"ח חשיביטפיוהוי אהל כן עיין שם באריכות וכעת נראה דדין זה של
אף ראין דרך אהל בכך משא"כ דלתות לא מהגי המג"א יהי' תליא בפלוגתא דרבנן ור' אליעזר
מכח ראין דרך אהל בכך וא"כי"ל ה"נ בזה גהי בן יעקב בנדרים ריש פ' השותפין דרבנן מבירא
דבעלמא היכא דהגד"ם בוקעין גואינו מחיצה להו דאסורין לכנוסוראב"י סביראלי' דזה נכנפ
בבע"ח י"לדהוי מחיצה ולק"מ והאיכא רווחא רק לתוךשיווכו' ומפורש בש-סדפליגיבברירה וכוי
דפריך לר"מ י"ל כיון דת"ק דר"י צ"ל דהי' וא"כ ה"נ ברה"ר דהה כחצרהשותפין לס"ד איך
ה סוכה גזולה אבל למ"ד יש ברירת
מביאין דלתות ולאסמכינן על שוורים לחוד הרי ברירה הויי
דהוא ס"ל דבע"ח לא חשיבי אהל וס"ל דלתות וזה נכנס לתוך שלו מותר גם זה ואין זה גזולה
עדיף משוורים וא"כ לדיד" אס מחיצה שהגדיים ולפ"זגהי דקירתכרבכןדאיןברירהמ"מ
יי
את
תוהיו
הר
בשל תו
כוקעין בה אינה מחוצה מכ"ש בע"ח דלא הוי פ"ח דפסהים כתב דמח
ן
דקיי"י ברירה
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גרירה הוי רק מדרבנן אבלמן התורהיש ברירה
וא4כ א"ש די"ל בגחמי' מיירי קודם שגזרו רבנן
ראין ברירה לכך ודאי דמותר ברה"ר דאמרינן
ברירה ושלו הואלפי שעה זו אבללדידן דקיי"ל
מדרבנןאיןברירה לכך אסור לעשות סוכה ברה"ר
אף דאגן קיי"ל כראב"י מ"מ י"ל דהוי כטעם
הרמב"ן שהביא הר"ן שם בריש השותפין דאינו
מכח ברירה רק מכח ראם כן מוציא את חברו
מן חצרו א"כ תיגח התם דאוסרעל הברו לגמרי
אבל כאן דשאר תשמישין מותר רק סוכה אינו
רשאי לעשות מכח דבעינן שיהי' שלו בזה לא
שייך לומרשמוציאו מרשותו לכךהויאין ברירה
נם לטעםהר"ן שםשבכה"גישברירה מכחדעיקרו
מתברר מתחלתו וזה שייך רק בתשמיש דעלמא
אבל בסוכה אסו ההכרח שיעמוד סוכתו ברה"ר
לכך אין זה מתברר מתחלתו לכך בזה קי"ל
ראין ברירה לכך אסור גרה"ר אךזה רק מדרבנן
דמדאורייתא יש ברירה וא"ש כן עלה בלבי
דרך הערה בעלמא:
מה שנסתפק בראובן
כף'
משמעון אתרוג עמ"שלנסלי
ו
אתרונ כזה וגזל ראובן אתרוג והחזירו לשמעון
אם מהני או לא .והגה מה שרצה רו"מ לפשוט
ז"א כלום אךזה נפשוט מאהע"1ס" כ"ח בקדשה
~gt$דאהריםשהיאמקודשתוכתבהה"םפ"המה-א
הובא בה-מ שם כיון שהוא קונה את הגזל אף
הוא קונה אותה עי"ש כן ה"נ בזה הוי חזרה
שהחזיר לו אתרוגכיה .ומה שרצה לתרץקושייתי
גשנ"ח תשובה ק4ס %היראים מש"ס דב"קורס"מ
כתבייישבו דהכונה רבידו לעשות בושינוי.
הנה לא אמר כלום דהרי קשה דלמא קמיל הכתוב
דא-צשינוי ובלא-ההוישינויומהפריך הש"סגם
מ4ש על תשובה סי' ר"ב כשג"חזהטעות דאני
לחכתבתי רקלדידןדקי"ל מצות אצ"כ רקדברי
הדרישה כיון דלא בירך מוכח דלא כוון לצאת
כתבתי רזה הוי רק דרבנן דברכות דרבנן
אגלגוף הפלוגתא לס"ד מצ"בודאיהוימן התורה
שפיר הקשו 9םהתוס' בסוכהוהבן:
*ם" שע"א*בנדדן קניית האתרוג ביו"ט
שהביא רו"מ דברי
 11alkaמורה ע"זמרגליות ז"ל דאין לקנות ביו"ט
שכח דבעינן כסף ומשיכה ומשיכה לבדהוי רק

ש"ע.
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דרבנן ורו"מ צידד להקל מכח דמקנין דרבנן
נעשה דאורייתא .הנה :ה מחלוקת ישינה ונפל
ברבוותא אם מדרבנן נעשה דאורייתא או לא
וא"כ עדיין לא יצאנו י-ח לכל הדעות ולדעתי
י"ל יותר דהנה זה ידוע ומבואר ברמב"ן רכל
היכא דליכא כסף ודאי קנין משיכה הוי דבר
תורה ומתנה יוכיח דבמה תכה וא"ב ה"נ ביו"ט
כיון דהלה קונה לשם מצוה אז הוי אנן מהדי
דהמוכר נותן לו האתרוג במתנה רק שמתנה
בתנאי שיתן לו אח"ככך וכך דמים ואין הדמים
תורת תשלומין רק תנאי מבחוץ כמתנה תנאי
בעלמא ואףדאינו אומרכן בפירוש בזה מסתמא
הוי כאומר כעין דקיי"ל באה"ע בשואל
לקדש בו ובהלי קריעה בשואל חפץ לילך לבית
האבלדהוי סתמאכפירושוכן ה"נבזה וזה נכון:
*גניות אשר נסתפק באם אחד נותן
כמי',טגג"בב
לולבו לאחרבמתנה והנוטל
אוחזו בידו והנותןמחזיקבו למעלה אםיצא בו
המקבל .נראה דלא יצא בו מתרי טעמי אחד
דביום א'בעינןקנין וכלעוד שלא נטלו לנמרי
המקבל והנותן אחוובידועדיין לא נחשב קנין
תה תליא בדין אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו
כמ"ש בחו"ד סף n'spרקאף גם אם ה" תחלה
כולו בידו רק בשעת קיום המצוה אחז בו הנותן
הוא או אחר נמי לא יצא והדבר השוס ממ"ש
בשבת צ"א בפלוגתא דעשאוהושנים עיי"ש ואנן
קיי"ל בזה יכולוזהיכול ועשאוהו ב'פטורין וזה
א"י וזה א-י עשאוהו שניםחייב כ"א חטאת וזה
יכולוגהא"יהיכולחייבוהשניפטורדהוי מסייע
ואין בו ממש א"כ ה"נ אם כ"א החניק בענין
שמידו לבדובלתי אחיזת חברונמי לאהי' עפל
בידואז נחשבשניםשעשאוהוואנןבעינן ולקחתם
שיהי' לקיחה לכ"א ואחד ולא בשנים יחד ואם
המחזיק בו למעלה לא ה" הופסובחוקה בענין
שלולי החזקת המקטל הי' נופלמידואזיצאבו
המקבל דהויזהיכולוזהא"יוהוימסייעואין בו
ממש ויצא בו המקבל ולא מבעיאביום א'
יצא בו דבעינן לקיחה תמה רק אף גםביום שני
דל"ב לקיחה תמה מ"מ בעינן שיהי' הנוטל אחד
ולא ב' גם בעינן שיה"רובו קיים ולא חתיכת
אתרוג כמ"ש האחרונים ולכך אם מחזיקין שנים
לא יצא כללש:
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הדבר פשוט לאיסורכי לא מבעיאבנדון שכתב
רו"מ דהי' כמהבני הכפרים עומדים לקבל כ"א
כיון דא"אלו לקנותבמעותרק במשיכה ומשיכה רצה לעצמו רקשהכריעוליחןלוהפשיטאדפשיטא
דרבנן אינו יוצא בו מן התורה .ולדעתי אינו דאסור דמאתמול לא נודע למי יתנו רק גםוע4
נראה חראדהוי ס"ס שמאהלכה כהסובריםדמדמן אם לא הי' רק מכפר זה מ"מ ש"ס מפורש בסוף
דרבנן נעשה של חורה ואת"לדמקניןדרבנן אין ביצהדביו"טכרגלי המשאילופריך פשיטא ומשנו
נעשה של תורה אכתי דלמא הלכה כהסוברים מה"ד דרגיל להשאיל מה"ד מאתמול אוקמוהו
דמן התורה קונה או כסף או משיכהעיין בסמ"ע ברשותו והיינו ממשדיןזה ואף דהי' לאיש
דצ"מ ס" n'spולדידוי
"א
קמב
ו אף משיכה מה"ת ועוד הזה חלק
יתרוג הזה מ"מהוי כדבר השותפין
ברמןדיןכברכתבנו בכמה דוכתא דאףלהסוברים דהוי כרגלישתיהן ואף דבלולב ואתרוג
י
ו
ה
תכ"ב"
דמקנין דרבנן לא נעשה של תורה היינו רק במתנה עמ"להיינו רק בשעת לקיחה יצאל
ו
בקמן מעפ"ש וכדומה בענין דלא עשה בו קנין דאנן מהדי דע"ד כן לקחוהו להיות כ"א מקנח
המועיל בהפקר מן התורה אז לא נעשה מקנין חלקולחברובשעהשנוטלולצאתבואבל מעיו"ט
ל תורה אבל בקנין משיכהכיון דבהפקר ומנ"ל דאתמול אוקסוהו ברשותוולכך לאעדיףזה
דרבנןי
מהני משיכה מן התורה א"כ ה"נ נהי רקונה משואלהרגיל להשאיל ומ"מ אמרינן דמאתמול לע
בתורתדמים מ"מכיוןדרבנן תקנו עכ"פ דמשיכה אוקמוהו ברשותו אך ע"ינכריודאי דמותרעיין
קונה א"כ מסתלקין הבעלים תיכף ממנו ומפקירן בהל' ר"ה ס" תקפ"ו וסי' תרנ"ה עיי"ש לכך
יביאנו ע"י נכרי:
וכיון דמסתלקין שוב נעשה הפקר וזוכה בו מן
ההפקרובהפקרקונה משיכהודומה למה דאמרינן ובהה שהקשה רו"מ דלמ"ל שיקנה כ"א חיקו
בישראל שקנה שדה מן הנכרי ונתן דמים ולא
לחברו והרי בלא וה בשותפין אמריבן
החזיק ובא אחר והחזיק בה זכה דגכרי כיון ברירה וכל שעה שזה משתמש בו הוי שלו כמ"ש
דמים נסתלק וגעשח הפקר וא"ב ה"נכיון הר"ןבנדריםזה לק"מ דמה לכל לחד שלוהיינה
ינן משיכה קונה נסתלקוכיון דנסתלק קונה רק לאותה שעה אבל אח"כ חתרממילא להשותפות
טב
יר
קד
שמ
ד
מן התורה במשיכה ובזה ודאי מדרבנן נעשה של והוי רק קנין לזמן תה לא מהני בלולב רק זה
בו מן הה קה"פ ולאו כקהמד ובאתרוג בעינן קמן
תורה כמ"ש בחו"מ סי' קצ"ח לכך
עולמיתולכךבעינןתנאיעמ"ל אבל באומר ותחזוך
התורה בלא חשש ודו"קי:וצאיי
'שע"ד .שאלתו יאחד שהי' דר בכפר לא מהגי דהוי מתנה לזמן וה"הנמיבשותפין
סי
ובא לעיר ביו"ט א' כן ולכך בעינן מתנה עמ"ל שיה" קנין עולם
ויחזור ויקנה לו ועיין בקצה'ת והבן:
דסוכות יהתפלל ע"י עירוב אס מותר לו ליקת
"מנהג בשמחת
לולב ואתרוג של הקהל לצורך אנשיביתו .הנה םי' שע"ה .שאלתו
תורה
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תורה ערבית לאכול קודםקידוש.הנה לאיפה
עושיןהןהאוכליםבליקידושהןהמקדשיםלהוציא
אחרים אםאיןאוכלין שם מהדראוי להיות נחשב
סעודהואיןינ
ולהמליץ עבורםכמועל שארמנהגי
ש"תכגון הבערת פולוואר ואיןלנו להמליץ אלא
מה שאהז"ל דגדולה עברה לשמה אם מכוונין
לש"ש לשמחה של מצוה וכבוד התורה:
דנתה שתמה הריטב"א דס"ל א"המקרי לכם
אי מה קודש
ממ"ש בכתובות דף
אסור בהנאה אמ מעשה שבת אסור בהנאה ת"ל
לכם א"כ מוכח דמעשה שבת אםהוי אסור בהנאה
לא הוי נקרא לכם עכתו"ד .הנה לק"מ דודאי
י"ל דשאראיסוריהנאה כיון דאין רשות אחרים
עליהם ודאי הוי בכלל לכם ולא יצאו מרשות
בעליםהראשונים אבלקודש ודאיאינו בכלל לכם
כיוןדהוי נרשות גבוה ורשותנבוהעליווא"ב אם
הוימדמינן מעשה שבת לקודש לאהוינמיבכלל
לכם כמו קודש וכיוןדכתיב לכם אתיקת" מכלל
קודשוכיוןדאינו בכלל קודשלאיסור הנאה סה"ת
יאסרו וממילא מותר ג"כ ודפ ובר מןדיןגמי
ן לכם מתפרש בהרבה מקומות
א"ש דחנהישו
לכמהכוונות באתרוגמפרשינןיכם להיתר אכילה
1בל1יבלדין ממון וגבייו*ס למצוה להיותחיוג
לאכול בו וא"כ ה"נ הכונה בש"ס כתובות הנ"ל
דאדרבאכיון שיהי' נקרא לכםלדין ממון א"צ
קרא דאף אם הף אסור בהנאה הוי נקרא לכם
למ"ל לכם בע"כיהל כאן הכונה של לכם
ו
יתר הנאה דבאכילה א"א לומר כיון דהוקש
"י
לאה
לקודש בע"כ להיתר הנאה אתיא וגם זה פשוט:
סף שע"ג שא' אםמות יהדייקבעטיוינר
הנוכה,.ה
ינה מ"ש ראי' מתוס'

עי

י-ד

שהק' דמנ"ל דמותר להשתמש דלתא משום כבתה
זקוק לה ובשבת א"י להדליק ומה הקשו דלמא
הכונה משוםעטרן דא דא1ך אפשר דר"המיירי
בעטרןהרי אומראיןמדליקין בהםבין בחולגין
נשבת והרי בחולודאי דמותרבעטרן דמהטעם
יאסום בעטרן בחוי .ועוד דמה ענין דמותר
יהשתמש לאורהלעניןריחו רעוהוי החשש שמא

יגיחנוויצאואףדהרגישוכתבראםאסוריהשתטש
לאורה יניתנו במקום מוצנע אבל אם מותר
להשתמש לאורהיניתנו במקוםמגולה .גז"אאיך
שייך מקוםמוצנע אי לא בנר הנוכה הריישלו
מקום קבוע על פתח ביתו או בחלון הסמוכא
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לרה"ר ואין הדבר בידו היכן יניחנו גם אסו
סבראזו מוכרחת וטנ"ל להש"ס דר"ה ס"ל מותר
להשתמשלאורה דלמא אסור להשתמש לאורה ולא
ס"ל הך סברא דיניתנו במקום מוצנע ומנ"ל
להש"ס להוכיח דר"ה ס'להך סברא ושד לדינא
דש"ס ה" ג"ח על פתחביתובחוץואיךשייך לומר
שמאיניחנווילך לוולדידי נראה להסבירסברתר
יותר ע"ד מהדמיינו בעלמא כסבורהייתי שאני
ימל לקבל עכשיו א"י לקבל כן י"ל בזה דאם
מותר להשתמש אז יש חשש בשביל הנאתוידמה
לו תחלה שיהי' יכול לקבל ואח"ב לא יה"יכול
לקבל ויצא אבל אסור להשתמש אזכיוןדאין
לו הנאה מזה מן הסתם אם לא יאמוד נפשו
מתרצהשיוכל לקבלהריח לאידליקנו ואםהדליקו
במ"כ אמודי אמוד נפש" שיקבל ולא יצא עוד
התוס' כלום מיתר.
אבל מ"מ אין הוכחתו מן
הטעמים הנ"ל .ומה שהעיר שמה למ"ר מותר
להשתמשלאורה משמעבב"י דמ"מ צריך נר אתר
לכבוד שבת תתב הטעם מכח דמצוה אחרת גרע
כמ"שהר"ןגבי שופרבמתעסק.ז"א דומה דהר"ן
מיירי במצוהדאורייתאדבאמתמןהדיןבעי כתת
דאף למ"ר אצ*כ ההנו מכה דסתטא לשמוקאי
ולכך אםהוי לשם מצוה אחרתאז שובאין סתמא
לשמו דדלמא למצוה אחרת לכך ב"כ אבלבמצוה
דרבנן דלא ב"כ.דאין לומרבזהסתמא לשטוקאי
דאם במצוה דאורייתא קיי"ל דבעי כונה ולא
מכ"ש דמצוה דרבנן לא הה
אמרינן
סתמאולבשעכ"י
כ הטעם דל"בכונה כלל.ואם
סתמא לשמו
ל"ב כתהמהלי אם חףידבר הרשות או למצוה
אחרת .אך נראהדעיקר הטעםשיה"ניכר שמדליק
לכבוד שבת כמו דאמרינן כפ' ע"פלענין פורס
מפה ומקדש כי היכי דחיתי סעודה ביקרא
דשבתאכן ה"נ יה" ניכרהנרדהוי לכביד שבת
גם"לדהואטטעםדאיןעושיןמצותחבילותחבילות
כמ"ש כעין זה באו"ח סי' קמ"ט ואהע"ז מ"ב
ובפוסקיםגביהמוציאואכילת מצהובפיוט שכה"ג.
ובעיקר הדין מצד שבת מחשש שמאיניחגווילך
לו אף לדידן שאנחנומדליקין בפנים נראה דאין
ה איסור דבשלמא בנר שבת אם הי' מותר
בי
להדליק בו לא ה" לו נר אחר לכך מע"נכלזמן
שיה" דולק יניחנו וכשיכבה יה" בחושך וליבא
שלום בית אבל בג"חכיוןדצריך נר אחרא"ככיון
מן השוק א"כ
דנ"ח הוי זטנו עד שתכלהרנ
י פשר

ימ
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נופשרלהדליקנר של שבתשידלקיותר וא"ענהי
,חיניהנו וילך לו עדיין מקיים עונג שבת אחר
-שיכלההכ"ח ובזה הוי נמי סברא לומר לחלקבין

מותר להשתמח לאורהאו אסור דאם הי' מותר
להשתמשיאורה א"כ לאידליק נר אחראיגימא
דא"צ נר אחרולאכב-י א"כ לא יה" נראחר
ויש חששביטולעונג שבתכי יניהנו הלךלוח"כ
.1.ן אסור להשתמש לאורה א"כ יצטרך נר אהר
וממילאיקיים עונג שבת אחר שיכבה הנ"חמיהו
הש"סבע"כ לאאייריבעיטרןמטעם הוכחותהניל.
יהנהלדינא נראה דאף בחולאיןלהדליק בוכיון
דהויריחו רע א"כהקריבהו לפחתך ודומה לשמן
שנמצאבועכבר והנה בנר שבת לאמצינושיה"
אסור להדליק בשמן המאוס דבנר שבת נהידהוי
מצוה מ"מ כיון דעיקר המצוה הוי להנאתו
לכך 9א שייך בי' הקריבהו וכו' ולכך פליגי
בעטרן אבל בנר של בה"כ או נ"ח דלא הוי
להנאתו רק לטצוח לכך אסור בדבר המאוס מכח
הקריבהו וכו' ולכך אסור גם בעטרן לכ"עבין
כחולבין בשבת ואיןענין לפלוגתא דשבת כלל
כנ"ל לדינא א):

יו

לף שלמה

דהנחה עושה מצוה ועדין לא הניח ואיד ג'וש
לדידן אם הדביק ועדין הדליק נטי איו
 .מיהי יש לד18ת
מחויב למשוךידו 1cv1יית
רחי'זו דבשלמא אםכגיהדליקכיון דכברגירך
עלה מקודם א"כנהי דבאותו גר גופו לוו הת
הדלקה הפסק כיון דהוי צורך הנחה מ"מ אס
קנר אחר יצטרך ברכה
ימשוךידו טזה הנרוידיי

יא

אחרת וא" ימפרעיהי' גרבה ראשונה יבטלה
יאי אינו מחויבימשוךידו למצוה מן
לכךבזה וד
המובחר לגרום ברכה שד"צלמפרע משא"כלדידן
בהדביק %א הדלים שלאבירךעדייןי"ל שפיר
דמכה מצוה מן השבחרימשוך ידווידליק שמן
זית ולח"ז הי' נראה לנו דאף להח"ז שמוכיח
שימשוך ידו מן הנרות וידליק בשמןהיינו רק
ועדיין לאבירך אבל אם כבר
אם הדביקן
בירךעליהןבאכףותי
שלאהתחיללהדליקאז לא ימשוך
ידו מהם להדליק בשמן לת רקידליק אלו שבירך
עליהן .והנה אם כוונתם הגאונים הרץ אם
רשאי להיות נטשך מן הנרות של שעוה לשמן
זיתדהוי מצוה מן המובחר או יהי' אסור מכח
דאין סעבירין עלהמצות .הנה זה א"צלפנים כי
שע"גהנה בריו מי שהתחיל להדביק פפורש בש"ס מגלה וב"ב דלאלסתורבי כנישתא
ס"
נרות של שעוה בכותל עדרבניב"כאחריניומפורשהטעםמשוםפשיעותא
ואח"כ באלידו שמןזית אם מחויבלהתחילמחדש אוצלויי משמע הא לא"ההי' מותר לסתור בה"כ
בשמןזית ולמשוךידו מן השעוה או לא והאריכו ישינה לבנות חדשה א"כ מוכח דמותה לבטל מצוה
בזה השמ"י והת"צ ולכאורה הי' נראה להוכיח הישיגה בשביל לעשות מצוה מן המובחר לבנות
כהשבו"י מן התוס' פ"ב דיבת ד"ה דאיבעיא לן חדשה ואם אין כוונתם לחקור אם מותר למשוך
הדלקה עושה מצוה או הנחה שכתבו הנ"מ לאם ידו לשמן זיתכי פשיטא הוא דמותר רק כוונתם

יא

כתבו דג"מ לחקור אם מחויב להיות מושך ידו או לא .הנה
הדייקה חש-ו או הניחה וט' ולמה
אםהדליק בשאר שמנים ועדיין לא הניח ואח"כ בזה נפל ל" ראיות הח"ץממתירין מבגד לבגד
מצא שמןזית אםנימא הדלקה עושה מצוה א"כ ופרש"י מבגדישן לבגד חדש ומה ראי' התםהוי
הרי כבר הדליקואינוחייבלהזור ולהדליק בשמן רק רשות שאם ירצה יכול לעשות כן לאפוקי
צית ואםנימא הגחהעושה מדוה א"כ כשלאהניח מאידך מ"ר דס"ל דאסורלהתיר מבגד לבגד ועל
עדיין לאקיים המצוה והה כמו לדידן בהדביק רשות לא צריך ראי' מזה ומפרש"י דמוכחכן מן
ולאהדליק ומחהב לתחר ולהדלוקבשמןזית אלא הש"ס עצמובדיןבהכ"נהנ"ל%חיובלהיותטחויב
ודאידאינומחויב למשוךידו ולהזורולהדליק אף להיות מושך ידו מן הנרות לשמן זהאין %
הכרח
ם (מכיח (סיפוך תתיפ כס.ס  11PPפסוקתך
א) שיין נסנסות תכתתסיתם גסי' רס"נ ת"ס 3הג'( 6ך י
7וסת 6סעוס ססו(ת3177 6פ onS 6ג"ח (תו.ת ו(תס (6 6תר ג"ת (":ח וכט"מ .:7ת שגר פוס כעמלן
כספוס תימו (פירוס סתוס' מס 6ין ר6י' וס"ק .ומחר כתכי וס כמתזי כסגת דף כ4ד מ"כ כרס"י כתסגס
5ין ת(7יקין כסת סרסם פרס"י נ47ס ר"י אתר6יןתי(יקין כטיסרן מרסיי כשת וסב תחוס ומסת ית
לודסרי
סיד
כגח נסכת '6ן
גרפס
גתסגס
ככוך סכת
(יקין ג תסי
גגןמודתסולרססכת כריחולפרגםי (כך קת (.רבסכ"ךיסי'7יויק"( 6גו7רקת4סיכתמסhוtי(36 ~Dד6ףת"ח תותר 6ף ניסג"כס(יתתימותיר"( דצןוטריי'
6ףכיו"ט16סרר"יו6ף O"P1תעי כ"ס דס1יכותתוגינן ךכ;גת
ד*ססרכזוגתורשוימ"רכיי
ןררים תיירי
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יו'6סיו רכת כת"סכפ'ע
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הכרח מדין מתירין הכגד לבגד דשם לא חף
חייב רק רשות וצ"עלהביןדבריהה"ץ בזה:
אםהדליקהנ"הבמקים
מי'
שולט הוכחתי מסוכה דכ"ג
דיוצא בו ממ"ש גגמ'ר"ג סברסוכה דירת קבע
וכו' לכאורה הוי מצי למימרדפליגי גע"א אם
נעינן סוכה הראוי לשבעה או לא דר"ג סבר
דבעינן סוכההראוילשבעה,לכךפוסלכיוןדאינה
יכולה לעמודברוח מצה' דשםאינהראוי' לשבעה
ור"ע ס"ל דלאבעינן סוכה הראו" לשבעה לכך
מכשיר ובזה הוי מדויק הלשון שאמר ר"ג לר-ע
היכן סוכתךוכי ח"והויכוונתו לקנטר רק כתנתו
פי' כיון דהיכן סוכתך א"כ לא היתה ראה'
לשבעה מיהו מה דלא קאמר כן א"שכיון דבזה
5אמצינו.פלוגתא ומשמע דמ"ע ס"לדבעיגן ראות
ישבעה לא רצהיעשות פיוגתא חדשה בזה רק
רזה קשהלמהמכשירר"עהריאינה ראוהישבעה
ובע-כ צ"ל דדוקא אם הסוכה מתמת עצמה אינה

שע"ח.בדין

שהיי"

ראו" לשבעהרק דבר אחרנרם לה דהרוח הפילה
מ"מ נחשבת ראף' לשבעה ומזה למדתי בעזה*י
בדין אם כיסה הדם במקים דהרוח עומדיהגלות

או בנ"ה אם הדליקם במקום הרוח שדעת התב"ש
י ודעת הא"ר בג"חדאינו יוצא בו
דלאהוי"יסו
.ולפי הנ"ל מוכה להיסוך כל דבפני עצמו
י
ש
ד
ראוי להיות נשאר כך רק דבר אחר גורם לו
להתבטל אזלינן בתר השתא ונחשב רק דבר בר
קיימא כאלו הי' כך תמיד וז"ב:
שע"ב .במ"שיסי
' תרע"ה בסע" א'
וכן אם מדליקה ואוחזה
בידו כתב הטו" 1דאם אוחזה בידו קצתומןיצא
ולפענ"ד לא נראה כן רק אס לא היתה ראוי'
להדליק הצי שעה מזמן הנחתה עד שכבתה לא
יצא דהוי כנתן בה שמן פחות מבשיעורוכן ה"נ
כיון שמה שתפיסבידו לאמהני שובבעינןשיהי'
מונח במקומושיעור חצי שעה ממש כאלו הדלקו
כעת ומפרש"יאיןראי' דהרי בש"ס אמרינן תרי
יישנא במ"ש מצותה משתשקע החמה ראם
אדליק מדליק א"נ לשיעורא א-כ רש"י נקטכאן
מלתא דפסיקא דאףללישנא דאם לאאדליקמדליק
א"שכאןדלדידי' לאבעינןשיעוראופרש"ידאעפ"כ
א"ש די"ל דמיירי דחפוס כל שעה אבל לדינא
כיון דאגןקיי"ל כחומרשניהפירושיםובעינןגמי
שיעוראבעינןאףבזהשיעור וכל שבתחלתהשיעור

מי

יא
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לא ה" מהם לא יצא ואינו דומה רכבתה אין
זקוק דהתם הודלק מתחלתה באופן המועיל
ואב"כ כבתה אז כיון דבשעת הדלקה הי' ראוי
להיות דולקמהני אבלכאןבתחלה לאהונחלהיות
ראהעלחצי שעהולכך 5אמהנילדידן ח"ב:
ל האשונה
*ם"ש"פ .שא' אטהדייקביי
ב'נרות אם יצא או לא:
תשובה.נ"ל דיצא דתוספת הדבר אינו מדק
בכה"ג כמ"ש הרמ"א בס" רם-ג ריכול להוסיף
ננד מנין המכוון ובלבד שלא יפחות עיי"ש
וה"ה בזה ודוק:

יה

עי

סי'שפ"א.נמתפמתי במי שאה אייס
וכדומה ולא בירך
על כ"חלילא'ונם לאראהאותו כלל ובשט שני
נזדטן לו נ"חואז כברצריךלהדליקב' נרות או
כדומה בשאר הלילותבאיזה נריתחיילברךאי
ניטא
מגרהנוסףבכל אדםאו דלמא כל
דייותןח
יד
יכברבירך אתמול עלעיקרהנר ומה
אדם כ
שמברך ביום ב' הוי רק על תוספת הנס לכך
יברך העיקר הברכה על התוס' אבל בזה שלא
בירך עלהעיקרעדייןכלליש לו לברךיותר על
עיקר הנר ולא על התוס' והנה לפי מה שהתחיל
לבפשנ"ועת ליחן טעם נדרלאכהך ידליק בנר הנוסףנזי
לימין הי'
דגם בזה מחויב להדליק
בנוסף לפנות לימין אך לפי מח
בן
יצ
חמ
התנ
שסיילם
יא שתמיד מברך הגוסף שהוא מורה
על הנס שהרי בתוס' הימים נתוסף הנס וכף
מה"דהי אפשר לומרדחייבזה לאשייך רק אס
כברבירך אתמול על העיקראזיברך ביום ב' על
התוס' אך כשלא בירך אתמול על העיקר י"ל
דיברך היום על העיקר ויתחיל בעיקר .הן אמת

עי

דלכאורה קשהעל הש"עדתרתיטעמי לס-ל תחלה
ן ואח"ם נתן טעם נמצא
נתןטעם"כדייינותיימי
שתסיד מברך עלהנוסף.
ך
א
י
"
ב
ב
י
ת
נ
י
י
ע
ולמדתי
פי' דבריו והוא כך וז"ל אבל אם ה" מתחיל
בליל ראשון להדליק בנר השמאליתגםבלילשגי
ה" צריך להתחיל בו כדי לפנותלימין כדברי
רבינו מאירוכןבליל ג' ג"כ ונמצא שאינו מברך
אלא על נר אחד כל ימי חנוכה עכ"ל לפ"ז
שפירהוצרךלתרתיטעמידבלא"ההי'אפשרשיתחיל
ביום א' בנר השמאלי ושוב מהך טעמא דכל טנות
שאתה סוגה לבדהי' אפשרשביוםשגייתחילנמי
משמאלילימיני ואם מכח טעמא דראוייברך
תוספת

עי
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תוספת הנס הף אפשרשידייקתחיה בנר השמאלי
וביום ב' יתחיל בנוסף ויפנהמימין לשמאל אך
מכחכדי לקיים תרווייהושיפנהלימיןוגם לברך
יביום א'
בכליום בנוסףצריך להדליק בנרימינ
ואח"כ יתחיל בנר הנוסףויקייט תרווייהו .והנה
אםאירע בדיעבד שהתחילבליל א'בנר השמאלי
בימים שאחריו כשבא להקדים כיצד יעשה אם
מנר השמאלי כבר בירךעליוביום א' ואם
ייתתחחייי
ל מנר הימיניאינו פתה משמאללימין בזה
נראה מלשון הב"י דכל פנות שאתה פונה לאיהא
אלא דרךימין זה עיקר וחשוב יותר מהך מעלה
רעל תוספת הנס ראוי לברך רכן משמע מלשונו
שכתב אבל אםהי'מתחיל בנר השמאלי גם ביום
חשני ה" צריך להתחיל בוכדי לפנותלימיןוכו'
נמצא שאינו מברך אלא על נר אחד וכף משמע
דזה פשוט לו שאםאירעכן הי' מחויב להתחיל
בשמאלי ונדחה הךמעלהדראוי לברך על תוספת
הנסדאי"ככךהוי*לשאסיתחילבנרהשמאלילמחר
לאידעמהיעשה אטיתחילבשמאליאינומברךרק
עלנר אחד כל ח'יום ואםיתחילבימיניאינופונה
לימין ומדכתבהי'צריך לעשות משמע דבדיעבד
הך כללא פנותעיקרונדחההך מעלה דתוספת
הנס רקד
יתחלה ראוי לקיים שתיהן ולהתחיל
ככ
ל
בימיניביום א'האבדיעבדכלפנותוכו'עיקר א"כ
מוכח דכל פנות עדיף למעלה דראף לברך על
תוספת החדש אך אנן מבעיא לן אם הך כללא
דכל פנות דוחהנמילעיקר הנסואף אם לאבירך
כללביום א'יתחילבנר השמאליויפנהלימין אף

לף שלמה

שאישעיקר הנר אולהיפוך נגד ביטול מצותעיקר
הנס לאמשגחינן אהך כללא דכל סגות שאתה פונת
ויתחיל בנרימיני שהואיותר בטפח הסכוך לפתה
וידליקמימין לשמאל .ולכאורהנ"ללדינאדיתחיל
מנר השמאלי לימיןכי הכא יש ב' מעלות אחד
שפוגהלימיןוהשני דמברך על תוספת הנסהשייך
ליומו והוי ענינא דיומא משא"כ אם יתחיל בגר
ימיני היותר קרוב בטפח הסמוך לפתח הוי רק
חדא דמברך על עיקר הנס וחרא במקום תרתי
לאו כלום הוא .ובזה י"ל מ"ש התוס' בסוכה מ"ו
ד"ה הרואה מברך וכו' דמ"ט תקנו בג"ח לברך
א בסוכה ולולב ולפמ"שי"לכך דבלולב
הרואהוי
וסוכה כיון דכל הברכות מדרבנן ומדרבנן יש לו
תשלומין כל שבעהואםאינו נוטלהיוםבידו ליטול
למחר וליומא אתרא ולכך לא תקנו ברכה לרואה
אבלבחנוכהכיוןדמצותהמהדריןמןהמהדריןהוי
להדליק בכל יוםנר נוסף וא"ב בזה אם לאיה"
לז נ"חביום א' אוביום ב' ידע מה לעשות
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אם יתחיל בנר השמאלי ויפנהלימין אינו מברך
על נר העיקר ואם יברך על העיקר אינו פונה
ן ואינו מברך על התוספת הנס ולכך תקנר
יימי
ברכה לרואה ואז כיון דמברך כן ביום א' שוב
ביום ב' מברך על התוספות ויפנה משמאל
ן כדרך מדליק ואתי שפיר א):
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עור בהמה טמאה פסולה מוכה מזה דכשרעלעור דמהני בודאי וכע"כ אין כל על"ג שוין וא"ש:
בהמה טמאה אך ממיש אח"כ ונקראת אגרת שאם שי'שפ"ד.וונה "פיסקים אחייני
י
ם כקתוב
דיש לעסוק בד"ת
דם
הטיל בהג'נידין וכו' ולמה לא קאמר דאה כתבה
על עור בהמה טמאה כשרה מוכח דפסולה עלעור הסעודה וכבר כתבנו במק"א שהיינו שיש לו
טמאה לכך מזה ליבא למשמע מינה דהדיוקים לעסוק בה"פ כיוןדמתחילין מיום הפורים עצמו
סתריאהדדיועיין בסה"ת הל' חתכה דף ס"ה נזכר עיי"ש וכעת נסחפק"י בשני בני אדם שבאים
שם זה גם פלפלתי אם בדרבנן בעינן מן הסותר לשאח בפורים אחד לשאול הל' פורים ואחד
לשאול על הל' פסחלמי נזקקין תחלה אםנימא
בפיך עיי"ש:
םה
מה ששאל גבי משלוח מנות להשואל בהל' פורים או להשואל בהל' פסחואין
הרי כיון דדברי קביה לומר דפורים הוי חובתהיום וחובת שעתאקדים
כד"ת דמיא ובשל תורה לאשייך חזקה שע"ש ז"א כיוןדהחיוב לשאול גה"פ קודם לפסח ל'יום
ואיך סומך עליו ואין לומר דכתיב ומשלוח מנות והיום מתחיל זמנו א"כ הףנמי חובת היום וא"א
דהויע"י שליח א"כ יצטרךע"י שליח דוקא ולא י"ל דנזקקין לשאול בהל' פסח תחלהכיון דוה
ע"י עצמו .הנה זה טעות חדא דודאי מדכתיב הוי סה"ת כדילסינן מקראופורים דרבנן ודומה
משלות מנות ודאי משמע דמהניע"י שליחואין למה דאמרינן בעלמא בתדיר ומקודש כן ה-נ מה
לומר דדוקא שליח זה אינו דאם לאהוי מצי שהה מן התורה הוי מקודש ועדיף או פורים
עביר מעצמו .לא הוימצי משוישליח רכלמידי עדיף דנחשב יותר חובת היום מדין פסח דאף
דלא מציעביד מדינאודאי לאמשוישליח ואיך שמתחיל חובו עכשיו מ"מהוי רק צורך פסחאו
קראו שלוחו וברפ"בדקדושין השתאבשליחומקדש גימאריכוללהשיבלאיזהשירצהוצ"עבזהודויק1
בדין יעשות הסעידה בשבת
בו מגעיא ודלמא דוקאעיי שליח ובע"כ
חדאמטעם ם" שפיה*
ראיתיבנוב"קשהביאראי'
הנ"לועוד בלא זה ובלי הכתוב לק"מ דהרי
להש"ס דילןדעושין הסעודה בשבת ממ"ש
השליח חוזר ואומר שעשה שליחותו
שע"שוסעי"יארינהאכמלן דס"י
בש"ס ד"לכיוןדאיכאמוקפיןדעבדיבחמיסרוכו'
באיסורין והש"סבסוגיא דחזקה
באינו חוזר ואומר שעשה שליחותו אבל בחוזר ולדעתייש לדחות ראי'זו דהנהיש להביןלשון
ואומרמהנימדין ע"אנאמןבאיסוריןואף דנאמר הירושלמי פ"ק הלכה ד'(עיין במנ"אסי' תרפ'ח
דהוי אתחזקחיובא מ"מ בע"אבאיסורין באיתחוק שהביא בשם הראשונים שהוכיחו מן הירושלמי
איסורא אם נאמן הוי גופו ספקא דדינאעיין הנ"ללהיפוך מהע"ב) דקאמר שם דבאלומאחרין
ש"ך יו"ד ס" קכ" 1וכאן נהי דחזקה שע"ש לא ולא מקדימין סעודת ר"ח וסעודת פוריםופריך
הוי חוקה אלימתא להועילבדאורייתאעכ"פמהני ויעשנה בשבתומשניכתיבימי משתהמי ששמחתו
דאיתרע חזקת חיוב ובפרט כיון דעכ"פ התחיל תלוי בב"דעכ"ל ולכאורהאינו מובן דהרי נשבת
לשלוההוי כמו זרק לה גט ספק קרש  15ספק לאכתיב כלל שמחה אך נראה הכונה דם-שימי
דאיתרע חזקת א"א כמ"שהפ"יבגיטין משתה ושמחה היינו דע"י המשתה יה" שמחה
קרוב
כ"ח א"כ כאן גמי ע"א נאמן שמסר לידו ועוד דהמשתה מרם לו השמחה ולכךתיגחבפורים בחול
ץף לא חזר ואמרכיון דהוי מלתא דעל"ג אם דאזלולידהויפורים לא הוי משתה ואם לאהוי
ה הרי משתה לא הוי שמחה ולכך שמחתו תלו" בבזר
יחוור לו השני כדרך העולם ואף בלאי
י הפורים ונעשה בהם משתה
חסשר בשאלה ובזהודאי מהניחזקה דשע"שכיון דהם קובעים ימ
דהוי נמי מלתא דעל"ג מיד ונהי דבעדות אשה וממשתה נמשך שתהה אבל בשבת כיון דכהיב
לא מהני טעם על"ג התםהוי דבר שבערוהועוד וקראת לשבת עונג א"כ לולי פורים נמי מחויב
שם לא שייך ותקה דשע"ש אבל כאן בצירוף חזקה לאכול ולשתות וממילא הם גורמין שמחה בנפש
דשע"ש ודאי מהגי צירוף על"ג היכי דהויתרתי אדם לכך הוי שמחתובידי שמים דממה שמחויב
יחד גם כבר כתבנו בתשובה ראין כל על"ג שוין עונג ממילאהוי שמתה ולם"ו א"ש דהרי בהל'
דהיכי דאין על"גמידהויבעיא בש"ס אבל היכי שבת ס" רפ"ח מב"ר דמי שהתענית עונג
דעל"גמידמהניודאיכמוביבמהגביאשתמודעינהו מותריהתעגות בשבתעיי"ש אך זה בשבתדכתיב
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שו"ת ע 5או"ח
האקף
עונג לכך תלוי במה דלף עונג לו אבל בפורים בחמיסרהיינודאיכאמוקפיןשמתענין בשבת והת
דכתיב משתה ושמחה זה מחויב דוקא לאכול עבדי בחמיסר וכיון דאיכא רק מקצתכן נחשב

ולשתית ולא להתענות וא"כ א"ש דבסתם אדם זכירה ועשי' בהדדי וא"שואין ראי' מזה לסתור
דמקיימין עונג שבת דאין התענית עונג לו זה דבריהירושלמיכמפע"דבעזה"י:וכשאני
אינו יכול לעשות הסעודה בשבת דשמהתו הוי ה"  9"1טעם אחר דאין לעשותו בשבת כיון
בידישמים אבלמי שמותר לו להתענות בשבתזה דסעודתפוריםבעינןדחייב אדם /בסומיבפוריא
מותר לעשותהסעודה בשבתדבוהוי שמהתו בבוד עד דלאידעבין ארורהמןיברוך מרדכי ובשבת
וזההוי כמנת הש"ס כיון דאיכא מוקפין דעבדי בעינןוכור אתיוםהשבתלקדשו ולאישכחגומלבו:

יעצתי

אמר הממדר ,נכד ההת האמתי המחבר זצללה"ה .כדי להשלים עד ארבם מאות
תשובות של או"ח לבד ,אמרנו להוסיף עוד ט"ו שו"ת יקרות מאדמו"ר הה"נ
האמתי המחבר זצללה"ה על הלכ1ת פםח אשר יתענגו במו הוגי התורה:
' שט"ו .ע"ד סיום מסכת יכול להקל
שי
להבכורים וא"צ להתענות
ביום ף ועל סיום איזה נביא החילוק כך אם
למד לפי תומו וסיים בע"פ יכול להיות אפ"
על סיום נביא אחד אפ" הוא קטן בקאפיטלין
אבל אם למד כדי להיות לו סיוט אז על מס'
גדולה כיון דהוי מעלה הלימוד לו יהא
דהף שלא לשמה נמי נחשב סיום אבל אם
לומד אינה נביא כדי לעשות סיום אין זה
סעודת מצוה:

סי' שבו"ז* במ"ש בש"ע ס" תי"ב סעיף
ג' בברכה אחת יכול
יבדוק כמה בתים עיין בחק יעקב שהביא
בשם הב"ה דהליכה לא הוי הפסק כמו שיחה
דלא הוי הפסק עיי"ש ואין דבריו נראין
דא"כ לדעת הכלבו דס"ל דשיחה הוי הפסק לא
יהי' יכול יבדוק בברכה אחת כמה בתים וא"כ
למה בתחיה הביא הטור גס דעת הי"א וכאן
כתב בפשיטות כן גם הטור עצמו ס"ל דעכ"פ
לכתחלה טוב ליזהר ולמה כאן כתב לכתחיה
יכוץ לעשות כן אבל באמת בלא"ה א"ש דכאן
הוי ההליכה לצורך הבדיקה ולצורך מותר אפי'
הכתחלהלשיחהיכידצריךלכךלכ"ע.ועוד אף אם
סי' לצורך הבדיקה דכאן כיון שבתחלה
בדק בית אחד כדינו ושוב לא הף ברכה
לבטלה ואף אם הי' מפסיק לא הוי ברכה
לבטלה וכיון דאינו טצוה חיובית עליו דאף
דהבדיקה הוי חיוב מ"מ אין דומה לתפילין
ו ממש וא"א עא
דהוי המצוה מוטלת עיי
וליח משא"כ כאן הרי יכול לעשות המותר

יא

ע"י שליח והוי כאלו אם רוצה לא ה" צריך
לבדוק יותר ודומה להמוציא דמותר לשיח
באמצע סעודה לכתחלה לכך נראה דאף לשיח
מותר היכי דבדק כבר בבית אחד בין בית
לבית מותר לשיח ועכ"פ בדיעבד בודאי א-צ
לברך שנית כה"ג ולצורך הבדיקה אף לכתחלה
ליכא והירות וא"ש ותדע דאל"כ בין ברכה
לתחלת בדיקה ודאי הוי הפסק אשכ חיך כתב
שיתפזרו כ"א לבדוק במקומו הרי הליכה הוי

הפסק ובע"כ כמ"ש 1ד"1ק:
פי' שפאה ,המגאז נסתפק במ"ש בש"ע
ס" תל"ג סעיף ז' בחור
שבין יהודי לעכו"ם א"צ בדיקה באם יש שם
ודאי חמץ אם צריך בדיקה ביים ויש להסתפק
אם בעינן בדיקה זו יאור הנר ג"כ כמ"ש
בסעיף א' שאף בבודק ביום צריך אור הנר
או די בבדיקת חמה והנה הח"י הביא לשון
הבה"ג מוכח מדבריו שהבדיקה ביום הוי
לאורהיום ולא לאור הנר והח"י כתב שכן משמע
מהש"ס אך אין זה רא" דפן אמת דבתהלה
נקט הש-ס בלשונו התם יסמא הוא ונהורא
משמע דוקא מכח אור היום אבל בנר ביופ
יש חשש סכנה מדלא קאמר בקיצור התם
יממא הוא וגו' אך הרי אח"כ קאמר אבל
הכא לילח הוא ושרגא וכו' משמע דוקא
בצירוף שניהם מחמת שהוא בלילה והוא
מוכן לכישוף יותר גם נר דאל"כ הול"ל
בקיצור החם נהורא הכא שרגא לכך אין
להוכיח מלשון הש"ס לא לכאן ולא לכאן
די.ל ביום אף בנר אין חשש סכנה .אד ישו
להוכיח
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להוכיח מהירושימי דפריך אברייתא ראין הכך בביטול רליכא ב" סכנה ודאי צריך
בודקין יאור החמה וכי יש חמה בלילה לעשות כל מה שבידו ומה שהביא רא"
ומשני כששכח וכו' ולמה משני בשכח ולא ממ"ש המחבר כאן דיבטל הרי גם בחור שבין
אף לכתחלה ומיירי בחור שבין יהודי לנכרי יהודי לנכרי לא כתב שצריךלבטי ושם ודאי
דא"א לבדוק בלייה ובודק ביום וקמ"ל דלא דצריך ביטול דליכא ב" הנך טעמי שכתב
יבדוק לאור ההמה ואין לומר דבחור לא הח"י כאן ואין לומר דממך שם ארישא שכתב
שייך אור החמה כמ"ש הפוסקים האחרונים .דבין יהודי לחברו שהשאר יבטל בלבו א"כ
בהא דפריך הש"ס דילן מאמצעי של חצר ה"נ י"ל דסמך אסיפא מ"ש שיש עליו ג"פ
א"צ בדיקה ולא משגי בהורי הצר משום דמבטל ממילא ה"ה נמי בספק ,וקאי מ"ש
דשם ליכא אור החמה אך הכא א-א לומר המחבר מבטלו בלבו אכל הסעיף תכל מה
ק דבע"כ בחורים הללו איבא אור היום שהזכיר לעיל בסעיףיה)כיון דעיקר הפטור
דאל"כ תקשה כי אשתמש היכי אשתמש
וכדאמר בש"ס להדיא התם יסמא ונהורא
וכף משמע דשייך התם נהורא ואור היום
והיינו דוה תחי לפיענין החור דאה החור
רחב יש בו אור היום ואם הוא קטןאין בו
אור ולכך התם לא משני הש"ס בחורי
החצר שיש בהם אור דממ"נ אם הם רחבים
הרי יכולין עורבים לשלוט בהם ודומין לצדי

החצר דא"צ בדיקה כמ"ש האחרונים ואם
החור קטן אין בו אור החמה אבל הכא
דמיירי בחורים גדולים שה" בהם אור היום
והשתמש בהם ולשני הירושלמידמייריבחורים
שבין יהודי דבודק ביום וחמ"ל דלא יבדוק
א לאור הנר וכלימו הוא אלא
לאזר החמהאי
בע"כ מוכחי דבכה"ג בודק באמת לאור היום
דאף ביום יש חשש היזק אם יבדוק לאור
הנר וכן משמע מלשון המנ"א שבודק לאור
היום לא לאור הנר:
שי'שרק"ם .הנה בדין כותל שנשתמש בו
חמץ ונפל ונעשה גל דהדין
דא"צ לבדוק אם צריך לבטל דעת הט"ז
דצריך לבטל אבל הח"י כתב מדלא כתב כאן
צריך לבטל כמו בסיפא מוכח דכאן אפ"
ביטול א"צ בסתם דאיכאמפיקי סובא ומא לא
יפקחהגלושמאאין שםחמץעיי"שודבריותמוהין
דהרי מוכח בש"ס דלולי הטעם דאיכא חשש
סכנה אף לגהוק הי' מחויב אף דאיכא טרחא
ולא מהני הנך ספיקות לפוטרו מבדיקה וכמו
בכמה דוכתא דאיכא ספיקי כי הך וחייב
יבדוק ובפרט לפמ"ש ה"ה והובא בט"ז ס"
תלתם שבבו*קה החמירו אפ" בכמה ספיקות
מכ"ש בזה רק מכח חשש סכנה פטור מלבדוק
9

13

בספק רק מכח חשש סכנה בזה מהלק בין
ספק לודאי אבל בביטול דליכא חשש סכנה
ודאי צריך לעשותכן ואם א"א לבטל עוד
נראה ג"כ דצריך לעשות כל טצדקי דאפשר
ולבדקו כבשאר מקומא שדרך להכניס שם
חמץ .וראיתי בח"י שהוא הביא רא" מן
הש"ס דצריך לבט והוא כתב עליו שאין
יורין ועיין גפמ"ג באשל
דבריו מוכרחין ובר
אברהם מה שביאר כוונת הא"ש ומה שדוחה
החשי עי"ש ועיין בת" שכתבתי אני רא"
:
אחרת לדעת הע"ש

יו

"ודהשטה"ובדיק

ש"צ .נ"ל טצי
גי
ו
בי
קוי אם מעמיד אצ
דהיינ
אחר להיות עומד ע"ג ~הזכירו שיא יחפש
סף

אחר מחט שהרי עיקר החשש שיבא לחפש
אחר מחטהיינו דמכח טרדת הבדיקה אולי
ישכח ויחפש אחר מחט אחר הבדיקה ולת"ז
דומה למ"ש האחרונים הובא בבאה"ט ס"
תל"א שהיכא שרוצה ללמוד תחלה מותר אם
מצוה לאחר להזכירו עיי"ש ונהי שבחבורי
בס" הנ"ל השגתי עליהם היינו התם דליכא
רמז להשגי להיות נזכר להזכירו דשם בא
הזכרון להפסיק מהלימוד ואין לו רושם חדש
להיות נזכר למחות בו אבל הכא שהחושש
ן אחר מטה
אחר שישיים הבדיקה יבאיעיי
ודאי יועיל הזכרת השני כשיראה להשלים
הבדיקה להזכירו שלא יחפש אחר דבר אחר
אח"כ לכך שכה"ט אין חשש סכנה כן נ-ל לית
עצה בזה:
ן
י כנסיית דעת "בש א
םי'
הנהבית
דצרימן .בדיקה כדין בליל
י"ר והח"י כתב דאם לא בדק בלילה נודק

שצ'א.

ביום
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ביזם לא לאזר ההמה וכו' והיינו לשטתו
רס"ל לעיל באכסדרה דאף שיש לה ג"ד
ג"כ בודק ביום אבל לפמ"ש המנ"א דאכסדרה
היינו שאין לו שום דופן ורמזתי בה" מאין
הוציא המנ"א כן ושלשון הרמב"ם והמחבר
מוכת כן א"כ בבתי כנסיות ראין להם אור
כ"כ אף ביום י"ר ראוי להחמיר לבדוק לאור
וכמ"ש המחבר בסעיף א' בשאר המקומות דאף
ביום בודק לאור הנר ויש יהחמיר לכתחלה:
כםי' שלב"ב *:כשב :המק"ח בס" תל"ו שאף
התדרים שמוכר להעכו"ם
עם החמץ בי"ד צריך לבדוק בליל י"ד דשמא
ימצא נכרי לבכרו למתר ולדעתי נראה
דאעפ"כ כיון דיש כאן ספק להיפך אולי
באמת ימכור אותו כמו שדעתו לכך ואז
למפרע לא הוצרך לבדוק אותם וכמו שמשמע
מדברי הרא"ש בפ-ק דפסחים גבי ברכה שכתב
דעיקר הכדיקה תא כשכיל צורך המועד לתקן
הבית לצירך יו"ט עיי"ש וטכ"ש בנ"ר שהרוב
הוא כן שמוכרין וכוצאין למכור גם כיון
דעיקר הטעם של הטור דא"צ בדיקה מכח
דמתייאש וכו' א"כ מה בכך שדעתו למגרו
למחר סוף סוף מהשתא הוא מתייאש מיני'
שלפי דעתו יודע וסומך שמסהמא ימצא למכור
מהשתא הוא מתייאש ולכך אף שלחומרא ראוי
להחמיר ולבדוק מ"מ נראה שלא יתחיל תיכף
אחר הברכה בבחים הללו כי אם למחר
יתברר שלא היו צריכין בדיקה למפרע א"כ
לא הוייבמעשה זו מצוה והוי הפסק בין
ברכה לההגות הבדיק ה ואין דומה לשאר כל
בדיקה אף דהוי מסק אם ימצא מ"מ מברך
היינו דעכ"פ חיוב הבדיקה הוא ודאית דאטו
הוי החיוב של חז"ל למצוא חמץ דוקא עיקר
תקנתן הי' רק לבדוק והבדיקה הוא ודאית
שהרי בודק ומקיים תקחז"ל אבל הכא עיקר
הבדיקה הוי ספק לכך אם הדין שא"צ הוי
הפסק בין הברכה להבדיקה במעשה שא"צ
לכך יהחיל תחלה באותו הבית שיחוג בו חג
הפסח ואז אף אם אח"כ מפסיק באמצע לא
איכפת לנו כ"כ בהפסק באמצע כן נ"ל:
ובק"ש בכפי מק"ח שאם מכר בי"ג צריך
למכור כל המץ שיש לו וכו' דבריו
תמוהיו כיון דטעם הטור דכיון דא"צ לבדוק

יא

אנח

לף שלמה

מכח דמתייאש ממט א"כ ה"נ למ"ל מכירה
הרי הוא מתייאש מיניי דהעכו"ם יזכה בו
בפסח ובהפקר גמור די וא"צ ביעור כלל א"כ
ה"נ הישראל מתייאש מהחמץ וא"צ בדיקה
והחמץ נעשה של נכרי וא"צ מכירה כה"ג

כן נ"ל:
כ!י'שצ*כ .הנה המג"א ס" תמ"ג כתב
דבשנתהעיבורשהיוםארוך
אלו הארבע שעות לפי ענין היום ומותר
לאכול חמץ עד שליש היום ובשם י"א הביא
עד ב' שעות קודם חצ" והט"ו השיג על דין
זה של הי"א והדין עמו דאיך אפשר לומר
דהכונה של המשנה דאוכלין כל ד' היינו שעות
שהם אחד מכ"ד ביום ולילה מה פריך התם
הש"ס דר"מ אדר"מ ודר"י אדר"י דס"ל גבי
עדות אין אדם טועה כ"כ מה קושיא נימא
דהתם מיירי בשעות הגדולים הנחלקין לפי
היום בשעות זמניות כיון דהם ניכרין לפי
ענין היום בהו לא ולבידו דטעו כל כך אבל
כאן דמיירי משעות שהם אחד מכ-ד ביום
י ענין היום גם
ולילה ואין ניכרין כל כךיפ
הם קטנים יותר משעות זמניות אם היום 'גד51
לכך עבידי דטעו בהו יותר ומה קושיא גם
אם הש"ס מדבר משעות הנחלקין אחד מכ"ד
למה גגי עדות ס"ל לר"מ דנחלק עדותן
ולמה לא ניישב דבריהם דאחד מתמוין על
שעות זמניות ואחד מתכוין על שעות הנחלקין
ולא יסתרו עדותן ועכ"פ הו"ל להש"ס ופוסקיט
לבאר זה דבכה"ג היבא דאמשר לתרץ דבריהם
כן דלא הוי הכחשה א"ו דכל מה שדגרו
חו"ל מענין השעות וכן הבא לב"ר והעיד
מסתמא אינו מדבר ושתכוין על שעות הנחלקין
לכ"ד רק על שעות זמניות לפי ערך היום
ההוא וכן מה שאמרו אוכלין כל ד' וכו' ג"כ
הכל מתכוונים לפי ערך היום ולא דברו
משעות הנחלקין לכ"ד כלל כן נ"ל דלא
כהמג"א שכהב להקל באם שכח למכור חמצו
ולפיג"ד אין כאן צד היתר לסמוך עיין
דהעיקר כהט"ו:
כ!י' שע"ד .המג"א בסי תמ"י כתב
בשם הריב"ש שאין
לטלטל חמץ בשעה ה' וה א הקשה ממח
דקיי"ל בנבלה שנתנבלה בשבת עיי"ש ודבריו
דחוקים

האלף

ת על או.ה
"י

להוקים מאד בביאור לשון הרמב"ם אך נראה
דהנה אנן בעינן שיה" באמת דרכו וסופולהיות
נאכל לכלבים גזה לא הוי מוקצהכיון דאורה"
וסופו לכך דכל שלא עשה בה מעשה רק יה"
בשוא"ת בודאי תסרח ותעמוד לכלבים בזה לא
הוי מוקצה והוי מוכן לכלבים אבל המץ כיון
דאם לא יעטה גה מעשה ויגיע שעה וי"ג
אז א"א ליחנו לכלביםעודכלכי
יון דקיי"ל דאסור
להשליך חמץ אפי' לכלבים אחרים כמש"ל בסי'
תמ"ה בשם הגמי"י עיי"ש א"כ לא נקרא עומד
יכלבים דמאן יאמר שיהי' נאכל לכלבים הרי
בשוא"ת אינו מוכן לכך ומאן מוכחשיהי' נעשה
בומעשהזולכך כל כה"ג אף אם במחשבתו מחשב
יכלבים לאמהניוהוי מוקצה ולא נקראמוכןבזה
ע"י מחשבהלבד כל שמעצמואינועומד לכךואין
יסופו להיות נעשה בוכךכןנ"לנכון וברור כדעת
הריב"ש והרמב"ם:

ם" שצ"ה .לההם מי"ה ארי' ליבוש
בילחיזר אב"ד זטלוב:
,צ"וא שא ,אשיבהו בקצרה לדינא הנה אם

דרך הנכרי המוזג אריק למכור גם
'לישראלאזיערבנוהישראלברובהיתרואםאפשר
יערבנו חד בתרי להקלהאיסור בסה דאפשר ואם
אין דרךהנכרי למזוגרקבפנינכריםאזאין חשש
אכילה רק בהנאה אז אם לא אמרעדייןלהנכרי
שלא ימכרנו אז יעשה עצמו כמחריש ויניח
להנכרי למכרו מעצמו ואו הוי כנתחלף בלי
ידיעתוומותרין לוהדמיםואם כברהזהירלהנכרי
שלא ימכרנו ואז לא ימכרנו הנכרי עד שיתן לו
רשות למכרו אז אם אפשר לבטלו ברוב מה טוב
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בהנאה אולבטלו ברוביסמוךענדהפ"יבתשובה
והסכימי-תרי נדולי הדור הג' ראו"מ והגי
ן שם חלק חו"מ
מת"ס גוראריי יהודא שו"תעיי
ס" קכ"ח ולזהאין היתר ליי"ש הזה רק באחת
משתי אלה אושיערבנו ביי"ש אחרלבטיו ברוב
וא"צ חד בתרי רק במשהו יותרסגי וכדאי דעת
דס"ל דברובדי במשהו לסמוך עליהם
לג
י"
קה
כ
הבמ
ייואזיוכל למזגו לישראל ובלא ביטולאין
היתר רק למכרו לנכרי ויוכל למסורהיי"ש הזה
ןלויי"שאחרהכשראו המתבטל
למוזגנכריויית
ברוב ויאמר לו זה יחזיק לנכרים וגה לישראל
ויתלה בו איזה בוקי סרוקי בטעמו ואם ישנה
הנכרי אינו זקוק לזה כיון דהתנה עמו להדיא
זה או אם ירצה להחליף היי"ש הזה עם איזה
אדון יוכל לעשות אך באופן שלאיהי' הרבה
ביחדהיינו בערך ה' מאות טעם בענין שאפשר
לזמר דהאדון לצרכוצריך להלמוגו לנכריםעיין
ב"י ומנ
אם הוי הרבה ביחד
חשש"אשימסיכ'רנתוס"זאב
י
י דאף בפת של עכו"ם
ארי
שיל ובטל נמי ברלויבשר
ינן בי' שמא ימכרנו
דק
גז
לישראל וה"ה בחמץ שעעה"פ לכך איןיהקל
רק היבאדהוי מעטבענין דאפשר דלביתוצריך
אותו וה"הנמי מהשהתרתיליתנולהנכרי המוזג
הואנמי מה"ט גופוכיון דאפשרלמתלי שלוקחו
רק עבורנכרים הבאים לשםאין לחוש שימכרנו
לישראלכיון דידוע דבודאי באים שם נכרים
לשתות ורובעוברי דרכים הם עכו"ם הו"לכבני
ביתוומהלי ב"ב אם המהמרוביםאומועטים רק
אם לאיתןלו יי"שיישראל אז ידוע דימכרנו
לישראל ג-כ אבל היכא דלותן לו יי"ש מיוחד
לישראל אז תלינן דהיי"ש הזה שמסרו לנכרים
ימזגנו רק לנכרים ואין לחוש שימכרנו לישראל
.כן דעתי נוטה:

ואם לא אפשר יציה לו שלא יקבל דמים מן
הקונה עד שיקחנו לביתו תחלה או ישתה אותו
לפניו ואח"כ יקבל את הדמיםומותרין ג"כהדמים
ה דעכה אם מהני קנין אודיתא
ואף דיש חשש שלא יעשהכן הנכרי שוב הוי םי'
"
צ
ט
,
כנתחלףבלי דעתוומותרין ג"כ הדמים והנה דעת
בחמץ האריך בזה בספר
'
י
ה
י
קצה"ח
הלק
'
ב
ש
"
י
י
ע
ה
ז
ד
יגבון כמוהו נקל הבין טע 0הדבר ונמוקו עפ-
י
ת
ע
ד
ל
ו
הלוי
הראשונים וקצרתי וכו':
בפלוגתת הס-ז והש"ך והב"ח ביו"ד סי' קס"ט
סי'שצ"* .להרב מי"ה ישראל אב"ד שבט"ז ס"ק י"ד מוכח שם דלא מהני הודאה
קריפיק:
לאיסור לעשותוקנין ממש אבל בש"ך ס"ק ל"ו
~עא' ע"ד היי"ש שמסרו השט"מבליחתימה :הביא דעת הב"ח ולא השיג עליו משמע דמודה
ת'טזבה הנה זה כ"א שנה מדיבואי הנה לו מוכח דמהגי הודאה נגד איסור וא"ב בחמץ
אירע מעשה כזו והי' הפסד רב ועצום וכתבתי נמי יהי' תלוי בפלוגתא זו של הט"ז והש"ך
ע-ז בארוכה והעליתי דאין להתיר באכייה רק והקצה"ח הרגיש בדגרי הט"ז והשיג עניו ואין
פנאי
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האלף

שיית

פנאי להאריך:
שי' שעשה .ע"ך שאלתו בנדון מה שנתערב
יי"ש חמץ ביי"ש של פסח
בראשון של פסה ולא נודע עד יום ח' ורצה
רו"מ להתיר מכח ממ"ג אםיום ראשון יו"טהוי
היום ה %ומותר לאחר הפסח ואם היום יו"ט
ה" אז ע"פ ובטל באב"ך .הנה אין זה נכון
לדינאכי אנןבקיאין בקביעא דירהא והראשון
עיקרוהויודאייו"טומ"מ האחרון מנהגאבותינו
בידינו ויש לו דין יו"ט מדרבנן והוי כחמץ
דרבנן דאסור בעעה"פ:

מףשצ*מ .תה"פס גסי תס"חבמשבצית
נסתפק אםאיסורי הנאה הה
הפקר מסתמאעיי"שוהנה במחכת"הנעלם ממנו
דברי הרשב"א בתשובה הובאבאו"חסי' תרמ"ט
ההג"ש וביו"ד סי' רכ"א דמוכח מדבריו דס"ל
אה"נ לא הוי שלו רק הפקר אבל בחה"ר בסוכה
הביאו האחרונים דבריו משמע להיפוך והעיקר
הדברים נצמחין מן הש"ס נדרים ודפ"ה)
גביכהנים ולהםנהגין לושנוטלין בע"כעיי"ש
בדברי הר"ןובדברי הש"ךביףדסי'רכ"וועיין
בספר החיים ס" תרת-ט הארכתי בזה:
מף
הנה המג א סי תע"א ס"ק כתב
דמצה כפולה ונפוחהאין לאכלו
כל היום דשמא מצה הוא עיי"ש ולדעתי לא
נראה כן כיון דיש פוסקים הובא בב"י ס"ל
דאין איסור זמןאיילת מצה רק משעתאיסור
חמץ ולא מקודם רק דאגן מחמירין לאסור כל
היש כדעת אינך פוסקים אבל במצה כפשה
כיון דיש אוסרין שלא הוי מצה א"כ הוי ס"ס
שמא לאו מצה הוא ושמא מותר לאכול מצה
קודם זמן איסור חמץ לכך ודאי אס-ס סמכינן
כסרט שלרוב הפוסקיםהוי כל איסור זה דרבנן
וספק דרבנן להקל מכ"ש ס"ס וז"ל:

ת:

השממה

לס"מ"פ.דלולי דברי המג-א "ל בענין

אחר ע"ד הנ"ל דהנה
קיי"ל ביו"ד ס" נ" 1לענין דרוסה דאם קטל
חדמיגייהו נחרוגז" ולאחיישינן עוד לדרוסה
ן דהתורה 'לא
עיי"ש וא"כ י"ל ה-נ בזה כיו
חייבה את הבעלים בשור המועד רק עבור שלא

 %אנח

לף שלמה

שמרו כראה וא"כ תיגח היכא דהו"ל לאסוק*-
אדעתי' שיזיק ולא שמרו אז חייב וכמשמעות
המקרא והועד בבעליו ולא ישמרגו אבל אם
לא הו"ל לאסוקי ארעת"שיזיקאיןלחייבווא"כ
בשלמא ביום ב' וג' כיון דראה דכבר נגש
אתמול הו"ל לשמרו גם היום גם מחר לכךהוי
מועד אבל ביום אחד י"ל כיון דראה דכבר
נגח היום סבר דכבר נח רוגזי' ולא יגח עוד
%א ה" מחויב לשמרו עוד ולכך פטורואין
ק"ו
ר"מ ק"ו ומנ"ל דהם לשטתם אולי
דהנה באמת סמהדקיי"ל בדורסנח רוגזי' אין
ראת לנ"ד דהתה באותו רגע שררם זהאין
לחוש לשמא דרם עוד דברגע  11נחכעסי' אבל
אין ראי' מזה לשאר היום ואם אח"כ חור
ונכנס לכלוב יש לחוש שפיר לדרוסה וכאן
ס"ל לר"י דכל היום לא נעשה מועד אך "ל
דנהי דלא אלים הך סברא דנת רוגזי' להועיל
על כל היום מ"מ קצת סברא יש לחלקגין ג'
יחלק ליום אחדויש צד לומר דה"יגריעי מיום
אחד ורר לשטתו דס.ל דבתם בעינן שמירה
מעולה ובמועדסגי בשמירה פחותה וא"כחזיזן

שי

דבמועדהקילההתורה מבתםואףבשמירהפחותה
אףדהרללאסוקי אדעתאשאין שמירה זודי לו
מ"מ כל דיש לו צדסמיכה כל דהו שסמך על זה
פטור במועד וא"כ ה"ני"לביום אחדכיון דעכ"8
יש לואיזה צד לסמוך לותר דכבר נחרוגזי'נהי
דאין זה ברור עכ"פ לא גרע משמירה פחותה
דפטור דכלשיש לואיזה צד כלדהו לסמוךעליו
מטרתו התורה ופכך לר"י אין זה ק"ו אבל ר"מ
לשטתודס"לדבעינןשמירהמעול'ואיןדיבפחותי
לכך למד ק"ושפיר ליום אחד ולכך לשטחםאזלי
ומה דקאמרר"י זבה תוכיחהיינו לדבריו דר"מ
קאמר לדידי' דס"לדבעינן שמירה מעולהגמי
ליכא רא" דזבה תוכיח אבל אנן לדידןקיי-ל
בזה כר"מ דק"ו הוי ק"ו וזבה לאהוי הוכחה
די"לדמיםיתיריםהוא דחתוספי בה ומה דקיהם
כרייהיינו מטעם אחרכיון דאנן קימל טר"ש
בזה דמועדדיבשמירה פחותה לכך ממילאאזיל
ל" ק"ו דר"מ אבל בעלמא הוי זה ק"ו נמור
וא"ש דברי הר"מ ודו"ק וממילא אזיל לי' כל
ספקו של רו"מ דגם בהם הוי ק"ו ממש ש15
הר"מ ,ודיק היסב:

