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מב מלבן לענין הכלים ניגובכה בחשמל שבת נדהדלקתא
מג ועוד בסבון דחיצה ממדח,כא הסיר ומענין הנ"ל,מעניןב

 קשר במהדק - קושר במלאכתכב הוי אי האור שעלהמכסה
מה שנתרופףהציצית ח נכרי הדלקת על וברכההדלקה,

 בקיר ]מתלה[ "וויפןהדבקתכג יכשל, שלא נרות הדלקתגדרג
 גלידה )נתינת בונה לעניןחדסינה ובהדלקה מבעו"י, דלוקובהי'
מז שיוקרשו( כדי לפדיז'דומים ברכה, לענין החדריםבשאר
 לענין תינוק עגלת שלסככהכד כמה להדלקה, המובחריםנרות
 להבדלה, הדאוי )משקהבונהיא דלוק יההזמן

מח בים( נשיםדחיצת בנר להדר ושמנים נרותבאיזהד
 שיכבה כדי השעון מחוגי הזזתכהטושגת

מט מאוחר יותרהאור )מי יו"ט נרות להדליקשכחהח
 גרמא ידי על ביו"ט גזכיבויכויז ראש( בגילוישהתפלל

 על מים מלא קומקום מעמיד)כגון תפלת לגבי שבת קבלתמענין1

 בזמן שנשפכים שהמים כדיהנזיח דברים ושארמנחה

נא הגז( יכבו"דתיחה אסור אי החפץ ממחירלרברז
 בשעת השעון מעצר להסירכיכא חפצך ממצאמשום

נבמעודר נתינה שנקרשו, באוכליםנולדח
 פתיחת להתיר יש אופן באיזהכחכב שיקרש כדילפריז'ידר

 דולקת כשהנורההפריז'ידרכה בורר בדיניביאוריםט

 בקבוקים פתיחת בשמים')מייית וניקוי פירות וקליפתשטיפתי

נג ועוד( בשבתהשקהכז בורר לעניןכלים

נו הנ"ל י מענכט מלאכות באיזה )ונידון בורר ענינייא

 ובחול, בשבת ר ש קול סורמאי כוונה ,מענין שבת, מעשהאסור

 חנוכה )ומענין מע"שיבהיכןכח שבתפלה(בשמות

ימ'י'ה(.לא בשבתדפואהיב
ן

נז

נט4 אחר בישזל בדין ולח יבשגדריג נח בשבת נעלים שרוכי הכנסתלאי

 חגודה, )לענין בשבת היצאהיג סיר וליתן סיר, עיג סירמעניןיד

לג האש ע"ג מתכתשל
סא(

 לד והטמנה שהי' בדיניבירוריםטו
ז

 פחות ט*ק )לענין בשבת הוצאהלך
סג ועוד(משיעוד אוכלים לחמס מותר אופן באיזהטז

סח החגורה הוצאת מענ,ןלהלובשבת
סט שבת בערב "אכספרס" משלוחל1 לז בשבת "טרמוס" בבקבוק שימושיז
 המפתח קשירת מועיל אםלז היד שאין במקום וחזרה שהיהיח

עא הוצאה לעניןבחגורתולחסולדת
 במחובר ומוקצה במקצת טלטוללח במנעול סגור או בטיט טוהיח)ב(
 שבת קבלת בשבת, עתון)קריאתמ .בהטמנה מועילאם

 קב"ש לאחר מנחה תפלתבפיו, שבת מעשה אימור מעניןיט
 בדבר בשול אחר בשולשבבהכ"נ, ובפתיחת הפריז'ידר דלתבפותח

עב שנטס(יבשמ שימוריםקופסאות



מפתחות
עמירסימן
 הגר"ש עם מכתבים חליפתלט

 הזמנה נענין שליט"אוואזנר
 לטלסל מותר ואםבמוקצה
עו חדשיםפמוטים

 שיש ובקבוקים קופסאות טלטולמ
פב בשבת לפתחםאיסור

 א"א אם ולהיתר לאיסור בסיסמא
פג פסידא מחמת האיסורלנער

 השמשות בין רטוב שהי' בגדמכ
פד מוקצהלענין

פה הציצית ראיית מצותמג
 פז ראש של תפילין קשר מקוםמר
 לאחר דזמרה פסוקי השלמתמה

 שיעור לתפלה, נקי גוףהתפלה,
 לתפילת דילוג הראש,פיאות
פח ועורותיקין

 פסיעות, ג' לפני הפסק דינימו
צב המתפלל לפני העוברובדין

 פי' )כוונת התפלה כוונת מעניןמז
 ומתן משא אבות, ברכתהמלוה,
 ובחי' הר"מ בפסקי רהבוביאור
צג הלוי( חייםרבינו
 בק"ש הברה שינוי מעניןמח)א(

קאובתפלה
 בנתינת חיוב יש אם נידוןמח)ג(

 קרה"ת בשעת הבימה עלמפה
קא קרה"ת בשעתושלא

 במפה והשתמשות חפצים הנחתמט
קג הבימהשעל

קו הנהנין ברכות בנוסח טעהנ
 שהחיינו ברכת החמה, נץ זמןנא

קו שוקולד עלוברכה
 התפלה לפני ושתיה אכילהנכ

קז שופר תקיעתולפני
 לבני חנוכה גר הדלקת חיובנג

 קח אחרת בעיר הלומדיםהישיבות
 טלטול ביו"ט, כיבוי פגום, כוסנר

 מעניני ותנורים, חשמלידוד
קיא ועודצניעות

עטיךסימז
 קיד שקר שבועת על בתשובה חזרהנה
 קטו רשעים ואם אב כיבודנו

 דעה יורה כענייניתשוכות
 חריא"ז מבני)נ"ז-ס"ג(

שלים"א
 אף לכהן מת טומאת איסורנז

קטז צדיקיםבקברי
 המיוחד בחדר מזוזה חיובנת

קיח מכוניתלהחוקת
 מזוזה קובע לאחרים, מזוזה קובענט

קיט--קכג ולאחריםלו
קכג המזוזה קביעתאופןס
קכד הרבה מזוזות קובעסא
 תפיליו של ופרשיות מזוזותסכ

 יתירות חותמת: כ"םשנחתם
 שאינו אות יתר עצמה,בתיבה
 כפולה, תיבה לתיבה,מחובר
 הוספת בתורה, כתובותברכות
קכה-קמ בגליוןדברים

 קמ מרחץ של החיצון בבית מזוזהסג
 ואיסור צניעות עניני אםסד

קמא לאביזרייהו שייךהסתכלות
 אדם ילך ולא יספר דאל בעניןמה

קמב בשוק אשתועם
 קמו עולם" "ברית הספר עלהערותסו

 נדברו" "אז ספר על הערות:י
קמחח"ב

קנ במשודכת הסתכלותסח
קנא הנ"ל מעניןסט
קנב בקרובות תקרבו דלא לאוע
 נאום ושמיעת באשה קול בדיןעא

קנדאשה
 ומה הז"א אגרות בעניןעכ

 מחט )ומענין משמושמוסרים
 קנה תוסר( מלאכת לענין בטהוןוסיכת

 קנן ובהמ"ד גהכ"נ קדושתעג
 גויים בערכאות השיפוט איסורעד

קנט חילוניים משפטובבתי



 שלישיחלק
הבדברו זא

א

 בחשמ? שבת נרהדלקת

 תו"ב. עיה"ק ירושלים תשל"א בטבת ט"ו יוםב"ה

 ירירי כבוד אל ורעננים רשנימ נעימים, לחיים מרומים, מגבהי מרובים,שלומים
 "ברית ספר ובתוכם ספרים כמה מחבר שליט"א, זילבר בנימין ה"ר הגאון הרב ה'ויריד
 עולם. וער מעתה וברכה שלוםעולם",

 דבר אי;ה יודע אינו הזא אם היינו בלימודים, ביישן להיות לא הזהדנו ח;"להנה
 אל הללו הטורים ערכתי ז"ל מאמרם לקיים ובכדי בחכמה, ממנו מהגרול ישאלבלמורו
 אם במחשבתי, שאלה עלתה הגר" "הרלקת סימן עולם" "ברית בספרו כשעיינתי :כת"ר
 אין לכאורה שבת, של נר להרליק ברכת החשמל בכח שרולקים הנרות על לברךאפשר

 צריכים רק שעה, ובכל עת בכל ישנו החשמלי שזרם משום עליה לברך שאפשר הרלקהזו
 ועומד, דולק לנר דומה הדבר למה אור, והי' החשמלי הזרס שיכנס כדי המעגל אתלפתוה
 והתחיל האור מעל הכסוי הוסר המעגל טתיחת וע"י האור את שמכסה בכסוי שמכוסהאלא

 נר "להרליק - הבוער הנר מעל הכסוי הסרת על לברך שייך רלא מאליו מובןלהאיר,
 הברכה קאי וע"ז אש, נצוצי ויוצאים מבעיר הוא המעגל פתיחת רלמא או שבת"של

 אבנימ שתי במוצ"ש הביא הראשון ארם )י"א( בראשית במר"ר שמובא כמולהרליק;
 בעיון וכשעברתי נר( )פסחים האש מאורי בורא עליה וברך אש מהן ויצא בזו זווהקישן
 התענין שלא כת"ר על חזק תמהוני ; הנ"ל לשאלה פשר מצאתי לא הנ"ל סימן הנ"לבספרו
 שרדמים חשמל נרות ע"ש בכל מדליסין זקנים במושב ; יום בכל מעשים שהיא זו,בשאלה
 להדליק לברך אפשר אם ססק וגם השמליות, בנרות השתמשו בחנוכה גם פשוטים.לנרות
 לאוהבי רב שלום ואומר סליחה מכתר"ת אבקש הכתיבה עלי שקשה ומפ:י חנוכה שלנר

 וגו'.תורתך
 * יפהן אבא חיים כת"ר לתשובת המצפהמנאי

 חולשתי מפני באמצע הפטקתי אבל לענ"ר זה בענין תשובה בע"ה רשמתי :הערה
 הנ"ל בל":. לכת"ר אמציאו הענין כל את כשאגמור ובע"ה)ל"ע(

השובה

 תשל"א יתרו פ-שת קורש שבת סוצאיבס"ד

 ספר מחבר שליט"א יפה אבא חיים ר' הגאון הרב ירירי למ"כ וכ"טהחו"ש
 לבשמים.יסה

 ובהוקרה. באה"ראחדשה-ט
 ברית בספר הבאתי שלא מה שהתפלא מה בברכה, נתקבל חכם שאלתשאלתו

 והנה ביותר. המצויים רינים רק רוב ע"פ מובא עולם שבברית בגלל ;הו זאו; שאלהעולם

 זצ.ל(. יפהז אברהט רבי הצדיק הגאוז מרז של אחיו נית )הוא*



נדב:רר חשמל בנורותהרה"נ זאך של"טיחלק
 בכיסוי שמכוסה אלא ועומר רולק לנר רומה שזה או מבעיר מעשה זה אם שחקרמה
 כיון מבעיר מלאכת על מהחיוב זה לפקזוט אפשר הלא הכיסוי גילוי ע"י ברכה שייךדלא

 זה לענין מבעיר דהוי כמו א"כ תשמל נורית הרלקת על חטאת שתייבים וגמרושנמנו
 שבת. נר הדלקת לענין מבעיר נמיהוי

 התדש תיים אדתות בספד הקודמים: בדודות עוד נשאלו זו דשאלהומצאתי
 תשמל או גז של רמנורה ה'( ד' אות ק"כ ס" )תיו"ד יצתק בית שו"ת בשםמביא
 נתן" "זכר ספר בשם שם מביא ,:ן מכבה. משום הייב בשבת כזה אור מכבה ואם נר,מקרי

 אתיעזר בשו"ת ראיתי וכעת בשבת גז[ של ]מנורה בעלאכטונג גאז ע"י להרליקשמותר
 הוי התשמל וכיבוי רהרלקת הנ"ל יצחק הבית לתשובת סביא ו,ות"כ רמאריך ס'תשובה
 שבת. של לנר הדלקה רתשיב פשיטא א"כ עיי"ש בירים ממש ומכבהמבעיר

 לברך שאפשר הרלקה מעשה מקרי זה אם לענין שנוגע מה רק הוא הנ"לוכל
 רולק אם רלפ" שבת כבור משום שבת נר הדלקת של הטעם לפי לכאורה אבללהרליק,
 רס"ג בס" דנקטינן כמו שבת לכבור ולהדליקה ולתזור לכבותה צריך יום מבעורמע"ש
- הרלקת[ ו"ה ב' כ"ה שבת בתוס' ר"ת ]כשיטתס"ר  בנר יוצאין אין לכאורה זה טעם לפי 
 גרול שבת עונג לך אין בית ושלר שבת עונג של הטעמים לפי בשלמא ניכ- שאינוחשמל
 ובזמן במקומות ]גז[ נפט מנורת הרלקת על לברך העולם מנהג אין זה שמטעם ויתכןמזה.

 על רמדליקין בבה"ל[ ס"ג רס"ד ס" ]עי' המ"ב הוכית שכבר אף בהם, בחולשרגילים
 רלא תדש דבר זה ראשית אינו זה אבל מינכר. ראינו משום אלא כתטא"י[ ]רלא שלנונפס
 דניכר נ"ש להדלקת המיוחרים בנורות הוא שלנו הנירון שהרי ושנית בפוסקים זהנזכר
 השבוע. כל בהם משתמשים שאין ובמקומם בצורתםעליהם

 שנתתי נשמה א' ל"ב גשבת ז"ל שאמרו מה לפי בזה לרון עוד שיש מהאבל
 וצ"ע נר הרלקת על מברכין שהרי ועור וכו' אתכם הזהרתי נר עסקי על נר קרויהבכם
 "נר בספרו זצ"ל מפרג מהר"ל לרברי והראוני מדורה. בכלל שזה או נר מיקרי תשמלאם

 נר[ מקרי לא שלנו בנרות ]וכן שעוה נר גם דעתו ולפי נר בעי' בשבת רגם שכתבמצוה"
 לנר אבוקה בין שיש ההפרש וזהו בזה"ל כתב שהאריך ולאתר אבוקה רק נר מקרילא

 האור שולט אינו ובו מקום גכל נר ג"כ נקרא עצמו הכלי שהרי בכולו ויולט אינושהגר
 אפשר אי הכלי בפי הוא הטתילה כאשר כי אליו השמן ומושך בשמן שולט רקהרולק
 אין אבוקה אבל הכלי פי אל השמן מושך שהוא דק הפתילה ובכל השמן בכלשישלוט
 אז הפתילה על השעוה נותנין אשר שהוא וכמו השמן בכל שולט הוא מיד רק לזהצריך
 רק כלל בנר אינו וזה הפתילה אחר הולך האור כאשר הפתילה כל את שורף הואהאור

 התלמוד בכל נד והפתילה השמן שם אשד כלי קראו ולכך הפתילה אחד נמשךהשמז
 נקרא פנסא או מרורה או אבוקה דק עליו נר שם אין כלי ובלא נר נקרא הכלי שע"ימפני
 עכ"ל. מקוםבכל

 רק הוירור חומרא בתור אפי' זה הזכירו לא הטוסקים וכל חרש רבר זהאמנט
 תנוכה. לענין תרע"א בסי' דבדיו מביא זקנים"וע,עטרת

 עד זית שמן בנרות מדבה היה ז"ל הוא וז"ל קי"ב אות רב במעשה שכתבומה
 אבל עכ"ל. כמקודם גרול רבוי לא גם תלב של רק זית שמן להרליק הדופאיםשמנעוהו

 לפי ומסתבר שמנים לשאר ש"ז בין הברל אין לרירהו שהרי מהר"ל לשיטת שייכות לזהאין
 הטעם שייך שלא באופן אפי' רגמרא מילי כל לקיים להרר רגיל היה שהגר"אשירוע
 הי' לא שעוה ושל חלב של נרות שר"ל נדייק ואם קכ"ר( אות )עיי"ש בגמראהנזכר



זנדברר חשמל כנורות"דה"נ זא שלישיחלק
 גם הוא בחלב ולא בשעוה ולא רתנן רמה הגאונים שיטת לצאת כדי דהוא צ"למדליק
 קודם[. כמוש"כ העיקר אבל שלנו.בנרות

 עוד שם כתב אבוקה ולא רוקא נר רמז רע"פ מצוה בנר שם שהאריךולאחר
 אחר נמשך שפיר שהוא אף הפתילה על כרוכה כשהשעוה ראסרי הגאונים טעם וזהוז"ל

 ולמצות אבוקה רק נקרא זה ואין שבת של נר למצוה דבעינן רסברי משום אלאהפתילה
 יטה שמא גזרינן ולא למצוה ולא בשבת בה מרליק מקום ומכל בזה יוצא אינו שבתנר

 של נר לאסור כתב בתשובותיו ואילו וכו' הרדי אלפס רכ רברי קשיא לא ג"כוהשתא
 לומר יתכן רהיאך קרושים רעת להבין וקשה עכ"ר וכר שאמרנו כמו אלא וכו'שעוה

 בגמרא ואמרו השבת כבוד מפני בעטרן ולא תנן הא ועוד מצוה מנר מיירי לאדהמשנה
 ראין דהמשנה מפורש הרי חובה. בשבת נר הרלקת אומר שאני א"ל וכף רבא אמרמ"ט

 שבת. של מנר מיירימדליקין
 הי' התשובה כתב שהרי"ף דבזמן הב"י מרן בזה ככר שכתב כמו העיקראלא

 משום לא הוא הגאונים של וטעם בהלכות. שכתב מה בעיקר נקסינן ולהלכה כהגאוניםסבור
 ואחרונים בש"ע נקטינן לא ולהלכה הפתילוג אחרי נמשך שאין משום אלא נר מקרירלא

 ומביאו הב"ח כתב כבר הגאונים לפי ואפילו י"א. בתור אפי' שיטתו מובא ואינוכאגאונים
 וא"כ מורים כולם שלנו חלב בנרות אבל מהותך שאינו בחלב מיירי רהם הבאה"טגם
 שלנה בנרותכ"ש

 י"ל והאור החשמל כח אחריו רנמשך בפנים ברזל חוטי שיש חשמלובנורות
 בעינן אם האריך ת"ק סה נזר ובאבני הכל. שנרלק לנרות ולא למהר"ל גם נר נקרארזה
 מקרי דלא אש מאורי בס' שו"ר ]אבל כלי. הנורה מקרי שפיר זה דלענין ונראה לנ"חכלי
 וצ"ען. שמן בלא פתילה כמדליק דהוי בגלל נר חשמל הנורת מהר"ללפי

 מ"מ נר מקרי לא חשמלי רנורה נאמר אם ראפי' כ"כ נוגע זה איז למעשהמיהו
 דהיא הטעם מביאים לא והש"ע הר"מ שהרי שבת, של נר הדלקת על ולברך להדליקמותר
 אבל ברכה, לענין וכ"ז נר. נקראת להאיר להשתמש שרגילים מה פשט וע"פ וכו',כבתה
 לברך אפשר אם וצ"ע עייש"ה. ס"ד תרע"א סימן בבה"ל נתבאר כאשר כשר מדורהגם
 הפשט. לפי הוא נר בכלל בוראי חשמל אור אכל נר. בלשון נתקנה שהברכה כיוןע"ז
 ע"י בא החשמל כח ןואם פתילה וגם כלי כאן רש נר, נקראת מהר"ל לפי שגםויתכן
 להאש סמוך השמן אס ההברל רמה שמן כמקוס שזה יתכן רלק ע"י המופעל דיזלמנועי
 האש[. מאורי ס' בשם לעיל ע" וצ"ע, רחוקאו

 בספרו הגרשז"א זמנינו. מחברי בזה דנו שככר מצאתי בספרים חפשתיוכאשר
 לנ"ש. כשר שחשמל בדבריו מבואר חנוכה נר על הריון כשעיקר אגב בדרך אשמאורי

 צבי הר בספר ראיתי וכעת להכשיר. מצדד ההלכה לאור החשמל בספרו שליט"אהגרשא"י
 ביו"ט או דר"ה ימים בב' יעשה מה חשמל של בנרות לצאת שנוהג מי שנשאל קמ"אסימן
 ובספר '. נ"ש הרלקת מצות יוצאים חשמל שנר אצלו הוא שפשוט הרי עיי"ש בע"'ששחל
 ס"כ, )ח"א אליעזר ציץ מספר גם ומביא בקודש כררכו בזה האריך סי4ז( )ח"ב אומריכיע

 בחשמל שמדליקין לי' הוא שפשוט בזה דיון מקום שאין גתבאר צבי" שב"הר שכתבתי ומה.

 יש שלחומרא היות בזה גסתפק התשובה ומתחיית בזה, מיוחרת שאלה קמ"ג בסימן שם כעתראיתי
 מקום שאין אחיעזר שו-ת בשם בפנים גתבאר כבר אמנם גרמא, רק הוי חשמל שהדלקתלחוש
 שבונה צכי בהר ועיי"ש לקולא. לגרום יכול זו וחומרא גמור מעשה דהוי ברור דהרבר בזהדיזן



נד21רך נכרי ע"יהרה"נ ז(1וז שלישיחלק

 לעגין כמו הדלקה מעשה גקרא שזה הטעם עיקר אהמ. היביע שם בתב וכן אצלי( הס'איו
 שאין לומר מספיק טעם לנו שאיל האסור מכל המורם וז"ל לדיגא ומסיק הבערהאיסור
 המחמיריט לז" להוש ונכוו טוב מקום ומכל שבת לכבוד ההשמל נר כהדלקת י"היוצאיט
 לכבוד שהודלקו היכר יה" יבזה עליו ולברך שמן גר גם ולהדליק דאפשר היכאבזה
 מהטפר מלבד להחמיר לחוש מקום שיש כן מצאתי לא התשובה בכל עיינתי וכאשרשבת.
 תרצ"ט בשנת כן אחרי שיצא מרדכי לבושי בספר ]אבל נ"ט(, )סי' תליתאה מרדכילבושי
 שבת. הכבוד מינכר שפיר שבת לגר מיהחדים הנרות ואם בזהן.מטתפק

 לאור תשמל נורות על לברד המוסד הגהלת הנהיגה שריפות למנוע שכדי היותלכן
 שבת נד לענין רק כ"ז אמגם זה. על לברך לכתחילה לסמור יכול שליט"א כ"תהאמור
 אלא החשמל על לברד אין וגט יותר. להאריד ואכ"מ אחדיט דיניט יש חנוכה בנדאנל
 ס"א[. 80 74 עמוד עולם בברית מזה זועיין החשמל. בהפעלת איסור חשש שום איוא*כ

ב

 להנ"לעוד

 ברכה ובנידון הדלקה, שם ע"ז יש אם האוד שעל המכסהבהסיר
 נכרי הדלקתעל

 ומכוסה מקודם דולק החשמל דאם בפשיטות כותב שכ"ת מה להעיר רצוניועוד
 שליט"א למר ל' דפשוט מה הנה הדלקה, מקרי לא מהאור הכיסוי הסרת ידי עלהאור,
 הוא דהעיקר נראה אבל בצ"ע. גשאר ולבסוף קמ"א סימן צבי" ,(זר בס' בזה דיוןראיתי
 ואין דלוק להיות דמצותה נאמר אם דאפי' ספק מקום כאן שאין שליט"א ידידיכמוש"כ

 דאט מהר-ט בשם המ"א דברי וע"פ דלוק נר להיוח היא שהסצוה הרמב-ם דכרי ע-ס ההיחריסוד
 מש-כ ועיי-ש והנאה, ההשתמשוח היא המצוה שעיקר נכרי הדלקח על לברך אפשר להדליקאחרה
 מצות לעניז 11כ1 נכרי הדלקח על חברך היאך רעק"א קושייח בזה ומיישב חשביחו. לעניןכה"ג

 לנכרי. שליחוח אין דהלאחשכיתו[
 וע-א כהרע-א העיקר לרינא שהרי בבירא בתשכל שבת נר הדלקת של ההיתר נפל לס"זאמנם

 אח הבין רעק"א שגם לומר צריכים אנו רעק-א קושייח צכי בהר שמיישב ומה המ"כ,כמוש"כ
 דהר-מ להר"מ, שייכות יזה ואיז הרלקה, מעשה על אלא להדליק ברכה שייך דלא רס"ל אלאזה,

 הברכה. עיקר וע"ז מהמצוה ההדלקה מעשה גט ש"מ רלוק גר שיהא מצותו עיקר שזה רקקאמר

 ברכה צריך מ"מ ולהדליק ולחזור לכבוחה דא-צ נאמר אם ר(אי' ר"ח כשם בחר מכואר כזוהרי
 הדלקח על לברך דאפשר דס-ל מהמ"א הכרח שום שאין השנ" בהערה ןועיין הנרוח.כשמדליק

 המצוה כאילו דהוי קורם, שהרליקה הנרות על אח"כ למברך רומה ואינו הדחק. בועח גםנכרי
 ברכה. ע"ז שייך %א הדלקה מעשה כאן שאין נכרי כהדליק משא"כ וציצית בתפילין כמונמשכת
 לא שהרי  תימה זה נמול, יהא שהתינוק המצוה שעיקר דכתב סי-א א"ז ממהר-ס שמביאומה

 על סורה שזה להכניסו רק סכרך הוא אלא אחר מל אם הסילה על יברך האב זה דבשבילקאמר

 מקוהם ר"ח שסבר סה בין וההבדל אחר[ שמדליק בזמן להדליק חברך היאך אבלההשתרלות.



 שלי,שיחלק
טנדברר נרות"ילקת זא

 והמ"א בדכה, שייך לא ממש מדליק שאינו כ"ו מ"מ ולרה-ליקה ולחווד לכבותהחיוב
 מה הוא דעיקר דכיון לברך מתיד לבדך ששכחה הדהק בשעת דק י"א( ס"ק דס"ג)בס"
 ממש הדלקה היתה אם וכ"ו ותפילין בציצית כמו המצוה כהמשך הוי הנר מאודשגהנין
 עובר לעגין ודוקא בדכה שייך לא כלל הדליקה בלא אבל יום מבעוד הדלקה שהיתהאלא

 עיין נכרי  הרלקת  וולעגין  כנגר. ק~ה ופורסת  הרלקה לאחר  שמברכין  המנהגלעשייתן
בהעדה'*[.

 ר"ת סבר דיבסוף חיוב. יענע רק הוא לכבותה, דצריך כן אחרי שכתב מה ובין יכבותהדאיצ

 שבת. כבוד משום נמי הדיקה חיובדיש

 הרמ"א פסק וכן במסקנתו ר"ת בתב דלמה צבי בהר שם בזה שנתקשה מה קשה יא זהויפי

 בהדיקה עצמו את לחייב דמצוה ובתב רלוק, נר יש כבר שהרי ולהדליקה ולחזור לכבותודצריך
 לגלותו דמצוה הרוח דכיסהו סי"א( ב"ח )סימן ביור"ד הגיה דיא רמ"א על בצ"ע נשארוממייא

 כבוד מפני הדלקה דין יש בית שלום של הטעם דמלבד כלל, קשה אינו ולהאמור בכיסוי,להתהייב
 ולהדליקה ולחזור לכבותה צריך זה ומשום שבת לענץ לה ומפרש יקדים דלא מהא זה דילפינןשבת
 חיוב. לידי עצמו להביא דמציה משום רקולא

 דיוק שיהא המצוה דעיקר משום הוא בחשמל הדיקה שי דההיתר נאמר דאם מבוארוהנה
 ההדלקה ועל איי הדלקת על טברכים שאין האחר,נים מסקנת לפי א"כ ההדלקה מעשה עלולא

 אבל למעלה, וכאמור בחשמל הדלקה היתר לנו אין א"כ הדחק בשעת רק מברכים יוםשמבעוד

 ובין בלל בזה ספק מקום אין מעשה אלא גרמא הוי לא החשמל דהדיקת שנתבאר מהלפי
 שכבר לאחר שנכתבה זו שבתשובה המו"ל[ ]ועל צבי ההר בעל על ומהתימא לחומרא. וביןלקילא
 על רבה בחומרא שהגיב הירוע מכתבו את זצ"ל גרודזנסקי עוזר חיים רבי ישראל הגאוןפירסם
 יהסתפק ושיום שחס וז"י שכתב תרצוד( תשרי-חשון חוב' תורה )בקול זצ"ל הגרצ"ם שלמאסרו
 עוד: שם וכתב וודאית. דאורייתא מלאכה באב עובר הוא והעושה דאורייתא המיאכהבחומר
 1יהת11כח ידת אפייו מתנגד והף סלאכה. אב שזהו ישראל תפוצות בכל הוראה נתפשטהשכבר
 כדרך זה בענין והשגות הערות איזו במערכת להדפיס בדעתי אין כן ועל וז"ל ירחון באיזהבזה

 כי יהקיל שומע והעם סותר וזה בונה זה חורה, של כדרכה להשיג שבאים והסופריםהרבנים
 עכ.ר.  הרבים למבשול להיות ויבול מלאכה  שווהי הדכר נהקבל לא ההעון אצלבכלל

 משום חשמל בהדיקת שיהא בזה להסתפק שאין אופנים בכמה עזר אחי בתשובתועיי"ש
 בונה מבשי משום בזה דיש ובחב החשמל הדלקת בענין שדן נ' בסימן או"ח החז"א וכןגרמא,
 בזה יהא שיא בזה רן אחר ומטעם גרמא שיהא ספק נדנוד איזה וייהא כלל מזכיר אינווסוחר,
 מעשה זה אם בזה מכריע העיקר חשמל הדלקת על מברכים אם נידונינו לענין אבל סבעירמשום

 חשמל. הדלקח על עוברים מלאכה אב איזה על ויא יאאו
 כאשר אמנם נכרי, הדיקת עי לברך בדיעבד מהר"ש על לסמוך המ"א שדעת הבינו**!,אחרונים

 ברכה די"ש היא ותמוה ובו' מהר-ש כתב וז"ל לזה הכרח שום רואה אינני במ"א כעתעינתי

 גדוי היום בעוד יהדייק שההיר במהרי"ו ועי וכר שבות לעכו"ם דאמירה ועוד ועומדתבדלוקה
 ס"ב רע"1 סימן וע" מהר"ש על לסמוך יש מלברך שכחה אם בדיעבד מיהו וכו' יפרוסואח"ב

 ומש"כ נברי הדיקת עי גם עולה זה וכו' בדלוקה ברכה דל"ש היא ותמוה שכתב מה עכ"ד.בהגה
 שע"ז סהרהו דברי מביא ואח"כ עצמה. ההרלקה עי גם אחרת קושיא זו וכו' דאמירהועוד

 שבשעת היינו ס"ב רע"1 סימן וע" שציין ומה נכהי הדלקת על ולא בשכחה לסמוךאפשר
 וההבדל ברכה. כלל נזכר לא שם ובם"א שם כי ברכה בלא אבל להדליק לא"י לומר אפשרהדחק

 בהדליק אבל ההנאה הוא ההדיקה שעיקר כיון נמשכת הדלקה כמעשה הוי מקודםדבהדליקה

 על קאי דהברבה אחד בתירוו הגרש"ז ]ומש"כ הדליק לא שהוא כיון כלל לברך שייך לאנכרי



נדברר נרותהדלקת ז(1י שלישיחלק
 ס"ח שם הש"ע דכתב ברות על שמברך למי גם למעשה נפק"מ שנחבארוממה

 דכמה הרמ"א כמוש"כ ,םהמנהג אלא מקודם, אור כבר כשיש לבדך אפשר אם ספקדיש
 יתירה שמחה יש אורה דמתוסף מה דכל מברכים דכולם אחר בחדר הגרים בתיםבעלי
 החשמל קודם ידליקו אם א"כ הדוחק צד על רק דזה משמע וזוית זוית בכל אורהלהנאת
 שייך לא דבהשמל ואפשר הנרות. על לברך א"א ושוב המצוה קיימו כבר חדרבאזתה
 מהני, מאי בטיהרא שרגא בבחי דהוי יתירה שמחה יש אורה רמתוסף מה דכלהסברא
 ועוד כוונה דא"צ קיי"ל רבדדבנן המצוה לקיים החשמל בהדלקת מתכוונת שאינהאף

 נורות קודם תדליק הנרות המדליקה האשה לכו בברכה חייב החשמל הדלקת גםשהרי
 או החשמל על גם בברכתה 1תכ111 הנרות כל הדלקת לאחר עד תפסיק ולאהחשמל
 שכתבתי מה התכוונתי ]ולזה אשתו שברכה הב-כה סמך על ההשמל אה"כ ידליקשהבעל
 הג[, סעיף 16 עמוד עולםבברית

 להדליק כשמברכין אבל ברכה ע"ז שייך וכו' להכניסו דמברכין במילה דדוקא דוחק זהההשתדלות
 ובודאי בקו"א[. ועייש-ה כן צ"ל מהר"ש בשיטת מיהו הברכות בכל כמו ההדלקה מעשה עלוהו

 מכוסה בהיתה אפי' וממילא שבת לשם שלא מבעו"י מודלקת מהיתה עדיפא אינו נכריהדלקת
 שבת לשם שנדלק נכרי מהדלקת וגרע נכרי, מהדלקת עדיף ואינו כלל נדלק כלא הויהאור

 בזה. מהר"ש של דינו כלל ס-ל לא המ-א אבל מהר-ש שיטת וזה ע"ז,והשתדלה
 מודלקת היתה דאט שט אומר ביביע ראיתי אגב שבדרך מה עוד להעיר רצוני אגבודרך

 שם חולק וע-ז שבח, עולת בשם צ"ה בסעיף כמגואר בברכה ולהדליקה לחזור שצריך יוםמבעוד
 להקל, ברכות ספק לכן ולהדליקה ולחזור לכבותה צריך אם יי' מספקא ספוקי גופא דר"ת דמשמעכיון
 יכולין ומדליקה זחוור כבה אם מ"מ ולהדליקה ולח,ור לכבותה דא-צ נאמר אם שאפ' תימהוזה
 פקפוק. בלאיברך

 נאמר אם דאם" והג"מ, בטור מובא 1כ1 ר"ת בשם כ-ה שבת בתוס' שמבואר מהוע-ם
 גם א-כ הדלקתה, על מברכין דמ"מ לכבותה א"צ מודלקת היתה ואם דלוק שיהא המצוהשעיקר
 היתה אט לכבותה א"צ הדין דמעיקה ס-ל דלוק לה'ות דהמצוה דכתב בש"ע הועתק 1כ1הר"מ

 שראיתי ]כמו ההשתדלות על שהברכה בגלל לא נראה והטעם ברכה, ע"ז שייך ומ"ממודלקת,
 ההדלקה מעשה גם א-כ הדלקה מעשה ע"י אלא מודלקת להיות שא"א כיון אלא צבי[בהר
 וגם בזה, הארכתי מדליקין במה על ]ובחי' הברכה עיקר וע"ז המצוה מהתחלת כלומר המצוהמן

 הוא זה וגם מצוה עושה דהדלקה מהסוגיא קשה יהא שלא ויישבתי הדם, מכיסוי ר"ת ראי'דחיתי
 שבתוס' כהי"מ לא הדלקה מעשה המצוה עיקר הרמב"ם לפי שגם לומר שרצח אומר יהיביעבניגוד
 שבת בהל' מש"כ עם חנוכה בהל' הר"מ ממש"כ הלשת ההבדל שהרואה דלוק, להיותשהמצוה
 הר"מ דברי שמפרש ומה שבת. בהל' ולא חנוכה, בהל' הר-מ מביא יקדיט דלא והא כן, שאינויראה
.קודם

 שקה"ח-
 הר"מ לשת דמעתיק הא-ה על בעיקר שמסתמך ומה דוחק, זה קודם לא דר"ל

 ואדרבה הרימ בלשון דמשתמש ממה הכרה דאין נראה ר"ח, של דינו סעתיק ואפ-ה דיוק-.נר
 שבתוס' הףמ בגלל רק כ11נת1 ואט מוטכט, זה שאין משמע שכתבו" "ויש ז' בסעיף דכתבממה
 כן. הוא יהר"מ שגם ודאי אלא זה, לשון כותב הי'לא

 עיקר אם תלוי יהי' דזה חשמל הדלקת על לברך בקשר דנין שראיתי מה יהי'ונפק-מ
 דהמצוה נאמר אם דאפי' האמור דלפי המצוה עיקר היא הדלקה מעשה או דלוק שיהאהמצוה
 הברכה, עיקר וע"ז מהדלקה מתחיל המצוה מימ לכבותה א"צ יום מבעוד דולק ואם דלוקלהיות
 וכאשר שבת חיוב לענין כמו מצוה מעשה מקרי וה שגם החשמל הדלקת על לברך אפשרומ-מ
 בפנים,נתבאר
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 דלוק ובהי' ובאבן בעץ יכשל שלא משום שבת נר הדלקת מצותגדר
 שבת לכבוד ולהדליקה ולחזור לכבותה צריך אם יוממבעוד

 תשל"א ארר כ"ט ויקרא ערש"קבס"ד

 שנסתפק מה מאתמול המכתב קבלת לאשר הנני והשלו'. הברכה מבואלאחר
 הדלקה חיוב ג"כ יש אם ובאבן בעץ יכשל שלא מפני החררים בכל הרלקה של החיובאם

 יום. מבעוד רולק כבר אם ולהרליקה ולחזור לכבותה שצריך כלומר השבת כבודמפני
 והעמקה. עיון שצריכה שאלה באמתזה

 ויש בביתם עליהם מדליקין שאין בדורים אופנים, בשני נוגע זו שאלהוהנה
 רלוק אפי' ולכן שבת כבוד משום גם הרלקה חיוב עליהם יש א-כ מיוחר, חררלהם

 ונמצא בביתו מדלקת באשתו אבל שבת. לכבור ולהדליק לכבותה צריכים יוםמבעור
 להטתפק, יש בזו באבן יכשל שלא רק להרליק שחייב מיודד חרר לו ויש אחרבמקום

 חיוב עליהם שאין כלומר הדלקה חובת בזה יוצא יום מבעוד דלוק הי' אםשהרי
 להדליק. שוב שא"צ אחר ע"י שהודלק נר יש וכבר מיוחר חדר להם באין וכמוהרלקה

 הוא בעץ יכשל שלא בית שלו' משום הדלקה דין רעיקר כיון לומרונראה
 מה ע"פ נראה אבל בזה. וצ"ע שבת כבור משום הרלקה רין ג"כ יש א"כ בשבתרק

 הנר הי' שאם נאמר אס דאפי' חובה( ד"ה ע"ב כ"ה דף שבת )תוס' ר"ת ומכתבשמבואר
 נראה ולפיכך כשמדליקה ברכה צריד מ"מ ולהדליקה ולחזור לכבות שא"צ ועומרמורלק
 בבתיהם להיות חייבים נשים ואחד אנשים דאחד ה' בפרק הר"מ שכתב מהדלפי
 שבת כבוד מפני הדלקה חייב ראין ומשמע ס"ב רס"ג סי' בש"ע גפטק וכן בשבת, דלוקנר

 כתבתי שבת כבוד משום שהוא בפכ"ט הר"מ ]ומש"כ רלוק נר שיהא המצוה עיקראלא
 שיש מקורם, דלוק נר הי' ומ"מ שבת. עונג משום )כת"י([ מרליקין במה בפ' הלכהבמקור
 על תמיד מברכין רלפי' בפועל המצוה מתקיימת שאז ולהדליקה ולחזור לכבותהמצוה
 שבת.נר

 מרמברכין מצוה עושה הדלקה א'( כ"ג )שם דאמרו מהא זה לפי להקשותואין
 או הרלקה המעשה המצוה עיקר אם הפירוש אין וכו' הדלקח אם רהבעי' וכו'יהדליק
 מ"מ דלוק נר שיהא המצוה שעיקר כשנאמר דאפי' ז"א, דלוק, נר שיהא המצוהעיקר
 ומברכין המצוה מעשה התחלת חשוב זה הדלקה, מעשה ע"י אלא רלוק לנר שא"אכיון
 המצוה עיקר שאם אלא להניחן ומברכין בתפילין למוש להיות שהמצוה בתפילין ]כמוע"ז

 )ובחי' מצוה הכשר על ברכה לעשות שייד לא הכשר רק הוא והדלקה מהנחהמתחיל
- בזה(הארכתי  מודלקת היתה שאם הרמ"א שכתב דמה הספרדים מהאחרונים נראה וכן 
 הר"מ. לשון דמביא הב"י למרן גם מוסכם זה לכבותהצדיך

 אבל שבת, לכבור ולהרליקה לכבותה חיוב ראיז נאמר אם דאפי' הנידוןולענין
 לכבוד ולהרליקה ולהחזיר לכבותה צריך זה ובשביל בפועל, מקייט אינה המצוה סוףסוף
 כר"ת דנקטינן מה שלפי מאד מסתבר אבל נתבאר. כאשר כזו הדלקה על ומברכיןשבת
 ולהדליקה ולחזוי לכבותה יש שתמיד לכבותה, שא"צ בגלל ברנה שא"צ אומדים כהישלא
 הפוסקים. מסתימת נראה וכן במצוה. עצמו את לחייב כדי רק לא המצוה עיקרמפני

 א"צ אשתו אצל שהוא דמי ו' בסעיף שם דנפסק בהא להסתפק עדיין ישאמנם
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 מבעוד דלוק בהי' הרין מה בשבילו. מברכת שאשתו לפי עליו ולברך בהררולהרליק
 רק להדליק רמחויב מהמ"א המ"ב שמביא טה דלפי הספק ומקום הנ"ל שייך אםיומ
 לקיים משום אלא הברכה משום דלאו ולהדליקה ולחזור לכבותה יש א"כ מברכיןאין

 חיוב שיש או עצמו את להייב שמצוה לפי נאמר אם בין הדברים ויובנו בפועל.המצוה
 כאשר ובאבן בעץ יכשל שלא הוא החיוב שעיקר במקום גם שבת כבוד מפניהדלקה
 מ"מ מברכין שאיו אף זה בפרט ה"ג א"כ ברכה בהיוב עצמו להטניס כרי רק ולאנתבאר,
 ולהרליקה, ולהזור לכבותה צריך הדלקה חיוב שישכיוו

 קשור וזה סי"א( 15 )עמור עולם בברית שכתבתי מה לבאר רצוני אגבדרר
 והבעל אכילה במקום מדלקת אשתו באם הנ"ל ר בסעיף בש"ע תמבגאר הרין עםבעיקר
 ולבדך בחדרו להרליק א"צ אשתו אצל שהוא מי אבל הש"ע וז"ל הטקומותבשאר
 להדליק צריך חדרים כמה לאיש רכשיש הבה"ל 11"ל בשבילו. מברכת שאשתו לפיעליו
 אחד במקום מברכת והיא אשתו אצל בביתו הוא אם ע"כ בית שלו' משום החדריםבכל
 לענין וכמו בהברכה מדליק שהוא החדרים כל נפטרו וממילא המברך היה הוא כאלוהוי

 הוא אם משא"כ החררימ כל בודק הוא זה סמך ועל אחר במקום רמברך חמץבריקת
 במקום אשתו שם שברכה בהברכה יפטר איך לעצמו מיוחד חדר לו ויש נביתואיננו
 עכ"ר. ולברד להרליק חייב בית שלף משום עכ"פ שם אוכל אינו רהוא ואףאחר

 דמרמה כיון צ"ע וזה הברכה, לשמוע הבעל דא"צ משמע הש"ע מלשוןוהנה
 להבריקה שמסייע מי רצריך לגמרי לשם רומה שיהא להיות צריך חמץ לבריקת זתהבה"ל
 ]ולזה ס"ב( תל"ב בסי' )כמבואר בברכתו ולצאת שמברך בשעה בעה"ב אצללעמוד

 לפי כן נהגו לא מסתמא כן" נהגו לא אבל חמץ בבדיקת ,גמו עולם בברית במש"כהתכוונתי
 דאם מבואר דשם היינו חמץ" מבריקת לחלק "דיש ומהן"כ הש"ע. משמעות הואשכן
 ראם להריא מבואר אינו אבל לעצמו, מברך אינו בדיעבר מבע"ב הברכה שמעלא

 כן" חמץ נבדיקת גם דאפוטר "וצ"ע מסיק אני וע"ז לברך יכול אם לצאת לאהתכוון
 בברית מסיק שאני מה ולפי בעצמו[. לברך דיכול לצאת שלא מפורש התכוון ראםכלומד
 יותר יה" א"כ חמץ מבריקת החדדים שאד על לברך מסתבר יותד שבת רבנרעולם
 מהאוה. הברכה ולשמוע לכוון צריך הבעל איז למהקשה

 להדליק א"צ אלא כתבו לא ותשב"ץ בכלבו ראיתי מיהו וז"ל כתבוהא"ר
 המרדכי ומ"ש שאוכל בבית ומדלקת אשתו אצל שהוא כיון להדליק אטי רא"צמשמע
 לא ולהדליק להחמיר שרוצה אף מהמררכי[ הוא ר בסעיף בש"ע שנפסק טה ]כיולברך
 וגם בראשונים, מפורש כן שהרי מסתברא וכן לרינא כן מסיק דהא"ר משמע עכ"ל.יברך
 "להדליק" להזכיר לו דמה כן נמי משמע בש"ע שה1עתק וכפי במרדכי שכתובמה

 חדר לו ויש אחרת בעיר הבעל הי' מאם מ"ש ו1"ע א"צ להדליק גם שמדינארמשמע
 גחורים דהיינו בבה"ל המובא כדה"ח וכו' בחורים רמפרש לומר ]ורוחק להדליקשחייב
 השימוש עיקר הוא שם אכילה במקום ומדלקת אשתו אצל שהוא דמי לחלק וישממש[
 שימושיו רוב מ"מ בעה"ב אצל שאוכל אף לבר חדר לו ויש אחרת בעיר כשהואמשא"כ
 בבדכת לצאת שלא מכוון ראם עולם בבדית מש"כ ליתא זו שיטה ולפי שלג במדרהוא

 מש"כ ]מיהו מהרלקה גם טטור שמרינא כיון החדדים שאר הדלקת על לבדך ריכולאשתו
 לכו"ע[. נכון וה לבדק יטל אשתו לטני מדליק דאםשט

 החדדים בשאר בהדלקה חייב אשתו אצל כשהוא דאטילו וש"א המ"א דעתאבל
 דמביא מה לבאר הגרש"ז בש"ע שכתב מה ע"פ זה לבאר ואטשר צ"ע. וזה יברך.ולא
 להדליק לנכדי תאמר שקה"ח אחד ער הנדות להרליק אחרה דאם מהר"ם בשםהמ"א
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 והתשמיש ההנאה אלא בלבד ההדלקה אינה שבת נר מצות שעיקר כית תבדך,והיא
 להדליק דהכוונה שם ובקו"א לזה הכנה רק היא והדלקה המצוה עיקר היאלאירה
 עש"ה. ציוויו עיקר זו והנאה ליהנות כדי דלוק אינו אם להדליק שצונו א"נ דלוק נרשיהא

 קצת לבאר אפשר ועפ"ז לעכו"ם[. שליחות דאין ששואל רעק"א קושית כזהןומיושב
 הדלקת על בברכתה מתכוונת והיא להאשה שייך שהכל כיוז מדליק שהבעל מהדגם
 כוונתי ]וזה הנכרי מהדלקת הוא וכ"ש הכל מדליקה בעצמה היא כאילו חשיבהבעל
 עולם[. בברית מש"כ הנראהכפי

 אפילו ולהדליקה ולחזור לכבותה מע"ש דלוק הי' אם להחמיר שיש מזההיוצא
 האכילה, במקום מדלקת באשתו אפף בית, שלר משום רק הוא ההדלקה שעיקרבאופן
 הפוסקים. מסתיסת נדאה וכן זוכנ"ל[ מהדלקה גם שפטור חומריםשיש

 דפשיטא א' אות נ"א סימן הלוי שבט להשו"ת מצאתי בספרים בינותי]וכאשר
 שא"צ מבעו"י דולק כבר דאם ובאבן בעץ יכשל שלא חדיים בשאר דמדליק דהיכאלי'

 למקומו שתגיע עד קיימתי לא ועדיין ואכ"מ צע"ג שם דבריו וכל ולהדליקה,לכבותה
 זהן. בנידון עמו התכתבתי לא עדייןכלומר

 ודעתו כזה, גנידון שהאדיך נ'( שאלה )ח"ב פעלים דב בספר מצאתיושוב
 כל פוטרת אשתו ברכת שע"י אלא בברכה הדלקה חיוב יש השינה שחדר נמיהוא

 מנ"ש ועי' שכתבתי במה זה לספד ]ורמזתי אריה שם מתשובת לבסוף שם ומביאהחדריס.
 בחדרים בברכה להדליק יכול האשה שהדליקה לאחר שאפי' הנ"ל[ מס' מצטט שם כיוכו'
 החדרים שאר בברכתה להוציא מתכוונת אינה האשה תמיד כן שנוהג כיון שם אוכליםשאין
 דס"ל שם הנראה שלפי אף פעלים הרב מסקנת אמנם בב-כתוג לצאת מכוון אינווהוא
 כיון יברך א[ א"תו לכני קודם מדליק אם דדוקא פוסק למעשה מ"מ דינא לעיקרכן

 עיי"ש. כן יחמיר להקדיםשאפשר
 אשתו בברכת ולצאת לשמוע הבעל יזהר דלכתחילה למעשה, מהאמורוהיוצא

 הנ"ל אריה" כה,,שם נפסק עולם ברית שבס' ]אף ברכה בלא ידליק שמע, לא אםובדיעבד
 וכנ"ל מהדלקה לגמרי שפטור שי"א כיון ונימוקי פעלים, כהרב להחמיר נראהכעת
 תמיד כן לנהוג ויכול לכו"ע. בברכה ידליק אשהו הדלקת ולפני והתשב"ץ[. הכ"בבשם

 לפני כגון בברכה כשמדליק בין וידליקנה ויחזור יכבנה יום מבעוד דלוק ואםלכתחילה.
 נהבאר. וכאשר ברכה, בלא ובין אשתוהדלקת

 היום בזה צורך אין דוקא, שעוה בנר להדליק צורך יש אם עוד ששאלמה
 שעוה שנרות משה" ב,,מטה שנזכר ומה הנרות. מכל טוב יותר דולקים הרגיליםשהנרות

 מכל טוב יותר הס הרגילים הנרות בזמנינו אבל כזמנם הי' זה חלב לנרות קודמיםהם
 שאפשר תשובה כתבתי חדשים איזה מלפני בהשמל, ייצאים אם ששאל מה ב(הנרות
 מחויב שינה חדר גם ג( בחשמל. בהשתמשות איסור נדנוד שום אין אם בהשמללצאת

 אינו ד( נר. דרוש להשינה הסדוי עצם וגם השינה לפני גם בו שמשתמשיםבהדלקה
 שלפעפים אף השינה עד כמו להשתמש ש-גילים השעה עד רק הלילה, כל שידלוקצריך
 חדל. תקנו הרוב על אבל להאור, צריכים אח"כגם

 שמצותו דדבר הלילה כל שיאיד כדי שמן ליתן ויש דכתב בכה"חושו"ד
 סי' ח"א )הלקט סעודה כשיעוד לנר שמן יתן הוא עני ואם מצותי הלילה כלבלילה
 הלילה. כל למצותו שייך זה דמה תמוה לכאורה וזה עכ"ד. בהגה"ה( י"ארמ"ז,
 תע"ב. המחמיר בלילה לקום הרגילמיהו
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 שמחויב יתכן ולהשתמש, ער להיות רגיל אחד אם אחד, כל לפי תליא שזהומסתברא

 לחשוש אין הרבה משתמש שאין כיון הדלקה, חובת שייך שלא י"ל רגיל באופן אבלמדינא,
 חייב שאינו צודק בזה אחר מחדר שינה לחדר אור נכנס אם שכתב ומה יכשל.לשמא

 י.בהדלקה
 לד,בהב, המנהג אבל הבהוב, א"צ דגמרא דמדינא מבואד ס"ט רס'ד בסימןה(

 וחושבות שטועות נשים יש אבל במ"ב, שם כמבואר להבהב המנהג שלנו בנרותוגם
 רוח. הנחת להם לעשות ויש שלם[ להיות שצריך נזכר ]איפא השלם מעלת נחסרשבזה

 חתן בסעודת כמו אנשים ובמקום נשיט במקום סעודה המקום אם עוד ששאל מהו(
 נוטה הדעת דר"א מילי משום אבל בדבר הכרע איז הדלקה מדיני לברך, איפאוכלה

 העיקר. הוא האנשיםשמקום

 למה א"כ אשתו בכרכת שיוצא למי יברך א"צ דהבעי הש"ע כוונת דאם שתמש מה ובעיקר*
 ולפי חמז, בהל' מהרא"ש העתיק שהש"ע כ"כ קשה אינו חמץ, בבדיקת כמו הברכה ישמעלא

 רק שזה נאמר אם ובפרט פסח, בהל' המפורש על שבת נר בהל' וסמך טסח. בהל' רק זהמביא
 וס-ל בזה עלי' פליג הח"י אבל לכתחלה מצוה רק שזה העו"ת בשם מביא מעלים והרבלכתחילה,

 עומדים אז אם בעה"ב. נברכת נפטרימ איז דהם משום יבדקו לא הברכה בשעת עמדו לאדאם
 שכבר מפני שלהם הבדיקה על לברך 'כולים אינם והם ברכה בלא המצוה לעשות ואסוראצלו
 פעמים. ב' אחת מצוה על לברך ואז היא אחת מצוה הבית אותו חדר' של בדיקה וכל בעה"בבירך

 ראיתי אסנם וז"ל פ.עלים ברכ ים וכתב '"א. ס"ק הי"ב בסימן בכ"ב היטב עי'1ויד'נא
 וז"ל וכתב ח"י ובין עו"ש בין שיש הנו' פלוגתא שהביא סק"ג דעת בחוקי יהודה מחוקקלהרב
 פשוט זה לבדוק חדר אהד לכל מסר בעה"ב שבירך קודם בתחלה אם דלכו"ע נ"ליאמנם
 בעה"ב, של בשליחותו עליו המיסלת המצוה על אחד כל לברך צריכין ברכתו אצל עמדו לאדאכ

 שנשאר החדר על רק בברכה הי' לא בעה"ב רעת דהרי אחת מצוה על ברכוה שתי :אןואיז
 אחרי אותם יבדוק ירצה אם אחרים הבתים על בדעתו היה שלא כיון בעצמי הוא גם והרילעצמו,

 ולבדד. לחוור צדיךכן
 י*א( סעיף 16 )עמוד עוים בברית שכתבהי במה מדעתי בזה 1התכ11נתי בזה, עור שםוהאריך

 הדין דמעיקר חמץ מבדיקח לחלק דיש קורם שכתבתי ומה כן חחץ בבדיקח גם דאפנרוצ-ע
 פעלים( ברב )מובא הגרש"ז בש"ע מפורש כן ראית' האשה. על כמו האיש על הדלקהו,חיוב
 אינם עצמם שהם כיון בדיקתם על לברך צריכץ אינן מבעה"ב דברכה כלל שמעו לא אפי'וו"ל

 וכו'. מהיובו נעה-ב את לפטור כד' איא בודקין ואינן זו נבדיקההייבים
 שכתבנו וכמו אריה" כה,,שם לגמרי מעלים הרב הכריע לא למעשה דימה צ"ע קצתא"כ

 הכ"ב בשם הא"ר דברי משום ונראה כוותי. לדינא דס"ל בתשובה שם שניכר אף עוים,בברית
 כלל חיוב אין אכילה במקום הדייקה ואשתו אשתו אצי נמצא דאם בדבריהם דמבוארותשב"ץ
 ברכה ביא ידליק אשתו הדיקת דיאחר בפנים, שכתבנו וכמו למעשה עיקר וכן המקומות.בשאר
 הברכה. שמע יא אםאסי'
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 שבת בנר להדר יש שמניםבאיזה

 תשל-א שבט "ג יתרו ב' ליום אורבס"ד

 רהובא זית לשמן ענין יש האם : רכתב נ"ש להדלקת זית בשמז שאלתולעניז
 מצוה" "נר חבורו בסוף ועי' נר לי' קרי ש"ז נר רק גרול ענין שהוא מהר"ל בשםבפרישה
 זה. בענין באריכותמבאר

תשובה

 ושמן לנר יפין כולן השמנים כל לוי בן יהושע א"ר א' כ"ג בשבת .סינןג
 נהוריה משך האי אמר רשומשמי אמשחא מר מהרר הוה מריש אביי אמר המובחר מןזית
 והנה טפי. נהוריה צליל האי אמר רזיתא אמשחא מהרר דריב"ל להא לה דשמע כיוןטפי

 הוא מצוה נוי ומ"מ והוסיף: כהתוס' נ"מ לענין לה מפרש ממה ר"ה כ"א ברףהמאירי
 שצליל לפי הטעם נאמר בגמרא שהרי תמוה ולכאורה בשמן. היה. שהנס אחר בשמןלעשות
 לפי הוא ריב"ל של רינו רבאמת מדליקין( במה פרק על )כת"י בח" וכתבתי טפי.נהוריה
 עצמו השמן טיב קובע בעיקר לכן המצוה מנוי רק שזה כיון אלא בשמן, נעשהשהנס
 ממה יותר וזה נהורי' רמשך טוב יותר שומשמין רשמן כיון לזה חשש לא מעיקראלכן

 רמקדהע רומיא בגלל בש"ו מצוה הרור שיש רריב"ל להא ששמע לאחר אבל נהוריהשצליל
 נהורי' רצליל שומשמין שמן על קצת מעלה לו יש ש"ז גם השמן טיב שמצר כיוןלכן
 מצוה. הירור משום רוקא ש"ז לקחת ישלכן

 על ]וצ"ע 11 סוגיא לגמרי השמיטו והרמב"ם והרא"ש הרי"ף והנה נ"ח, לעניןוכ"ז
 רמותר ס"ל ה" יוחנן מר' ששמע לפני לשיטתו שאביי סוברים שהם הנראה וכפיהשמטתם
 לאחר אבל נ"ח לענין לה ומפרשים השמן טיב קובע לכו לה זקוק וכבתה לאורהלהשתמש
 לענין ולא שבת נר לענין לא השמן[ טיב על בזה להקפיר שייך לא יוחנן כר' אביישסבר
 המובחר. מן מצוה זית שמן מקוט ומכל פסק: ס"ו רס"ד סימן בש"ע הב"י ואעפ"כחנוכה.
 עצמו ריב"ל אבל מנ"ח מיירי דאביי כתב שהתוס' ואף מהתוס' דמקורו כתב הגולהוהבאר
 אינו אחר רבענין לכאורה נראה כן המאירי[ בשיטת כנ"ל ]וזה שבת מענין גםמיירי
 בגלל רק הוא המובחר מן מצוה רש"ז דהא בפוסקים מבואר אבל הש"ע. ראי'מובן

 מלשון מביא שאתה ומה השמנים. מכל טוב יותר הוא שלנו רנרות וכתבו יפה,שרולק
 כמו כ"כ טובים הי' לא שלהם חלב רנרות רי"ל כ"כ ראי' אינו קי"ב אות רב""מעשה
 המובחר. מן מצוה שזה בגמרא רמפורש ש"ז על מהרר הי' לכן שלנונרות

 להרר ריש בפוסקים( לזה מקור )ואין מת"ב בשם דמביא בכה"ח שראיתיאלא
 ]המאירי ת"ח בגים ל;' הוויין בנר הרגיל אמרו ושם לתורה שנמשלה בגלל ש"זעל

 הרלקה שעיקר בימיהם רק שייך זו רחומרא פשוט נראה אבל נ"ח[ לענין להמפרש
 של מנרות לא הוא להאיר הרלקה שעיקר אצלנו אבל ש"ו, על להדר יש לכן בשמניםהיתה
 ש"ז על תיקון שום וא"צ טוב מאירים שהם שלנו הנרות על קדימה רין יש ובוראישמנים
 אם ראף המאירי[ שיטת שפירשנו ]במה מהנ"ל ורא" לתיקון. וזקוק הנרות כמו מאירשאינו
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 א"צ מש"ז טוב יותר ה" עצמו השמן אם מ"מ דמנורה דומיא בגלל מעלה להש"ז דישנאמר
 זה. הידוד עללהקסיד

 מצאו ולא ימים שהאריך באתד מעשה וז"ל רע"ב סימן הס"ת שכתב מה1כ1
 ככה"'ה )ומוכא וית. כשמז אלא שכת בערכ בחלב מדליק הי' שלא אלא זכות שוםלו

 טוב הי' לא שאז אפשר בחלב( מדליק היה שלא המילים וחיסר ל"ה אות דס"דסימן
 להרר שיש ראי אין אגל זית, בשמן או חלב בנר או להדליק והמנהג תלב, שלהנרות
 ש"ו. מן ויפה טוב יותר הרכה שרולקות שלנו נרות כנגד גם וית שמזעל

 דמהד"ל דברים ב' עירבב ש"ז יוקא צריד מהר"ל דלפי כותב שכ' מהאמנם
 דלא שלנו לנרות שמ1 של נר בין שמחלק אלא נר מיקרי ש"ז שרק בגלל לומר באלא

 רק למהר"ל דמביא בפרישה מצאתי לא באריכות. עיי"ש ומדורה אבוקה אלא נרמקרי
 העתיק לא זוהעט"ן הנ"ל הספד להשיג והשתדלתי תרע"א, סי' זקנים בעטרתמצאתי
 דתליא מביא שבת נר לענין אבל מתליט, הוא שבנ"ח וראיתי לטעות[ מקום יישמדויק
 בית דשלו' שכתב דמה תמוה ראיתי זה אבל גזה. לדקדק ואכ"מ הראשונים בשיטתזה
 להתקרב יכולה דאינה וכמדורה כאבוקה דדינו שלנו בנרות ולא שמן בנר יותדהוא
 שלנו בנרות יבפרט האור בגודל תליא דהכל פשוט דהלא שמז, הנר אל כמו המדורהאל
 שמן. של נד או שלנו נרות זה אם הנר אל ההקרבות לענין כלל הבדלאין

 יוצאין ישראל וכל שבת נר לענין ובפרט היא יתידאה דעת זה אופןובכל
 דשמן ההידור ]מלבד לנ"ת. לכתחילה כשרים שעוה רנרות ס"א תרע"ג בס" שם רמ"אביד
 ונהר"ל בטפרי הדגילין וביתוד כאלו שיש אתמול ושמעתי דמנורה[ דומיא בנ"חזית

 נרות גם להדליק להקפיד יש אבל אותן, מזניתין ואי1 שבת, נר לענין גם בזהשמדקדקין
 דצליל נ"ח לענין בגמרא כמבואר גדול אור שיהא הדלקה במצות ההידוד עיקר שזהשלנו
 ההמ תשמל ע"י גם בזה לצאת אפשר תשמל שמדליקין ובמקומות שכת, כנר וכ"שנהו,-י'
 מ"ב לבעל לי' דפשוט ]ושו"ר מידי. לא ותו החשמל. על גם  הברכה ולכוון קודםלהדליק
 נד, מיקרי לא שמדורה אף שבת, של בנד לכתתילה כשד דמדורה בבה"ל ס"ד תרע"אבסי'
 *. א'[ בתשובה עוד ועיין בוה, ודי שמאיד מה נר נקרא שבתולעגין

- -
 לא דאבוקה המהר"ל דברי שדחה מה ג' בסימן וראיתי צבי ארץ שו"ח לידי נזדמו ושוב*

 זה ממדרש הקלושה לענ"ר וז-ל וכתב אבוקה, בפני כנר השכינה בפני צריקים רומיז מהמדרש נרהוי
 פריך ממש וכזה אבוקה כש-כ כשר רנר וכיון מנר עדיף דאבוקה דכיון העולם למנהג סמוכיןיש

 דומים צדיקים למה רבא והאמר לא ואבוקה הנר אור לעניז חמץ בריקת לעניו 1' דף בפסחיםהש"ס
 נר, הוי לא דמרורה כ-ג בשבת דמבואר מהא ראי' שמביא מה דוחה ואח-כ וכו'. השכינהבפני
 להאיר. נעשה לא ראבוקה לחור, ואבוקה לחוד דמרורהוכתב

 אבוקה הוי להאיר הוא העיקר ראם ברור דזה ברורין מהר-ל רברי הרי הא משום דאםונראה
 כדי והאש האור בצמצום היינו בנר דוקא שהמצוה חמץ בבדיקת כמו אבל וחומר, בקל נרבכלל
 מצוה נר יש אור בחורה שגם אור ותורה מצוה נר שכתוב וכמו ובסדקיז, בחורין להכניסשיכול
 י-ל רוקא בנר עניו יש רמז דע"פ נאמר אם כמו"כ חורה האור לקבל בכלי האור ?מצוםדהיינו
  זה. ככלל אבוקהשאין
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 טוב יום נרות להדליקשכהה
 ראש בגילוי שהתפלל מיובנידון

 נ"י - ברוקלין תשל"א טבת ט"ז שמות ד'ב"ה
 על לו שיש שסבר ששכח ממש הראש בגילוי עש-ה שמונה התפלל אחדאם

 שיש ואפשר במזיד או בשוגג עשה אם מיניה נפקא ג"כ יש ואמ דינו. מה קטן כובעראשו
 ולהתפלל. לחזור צדיכים שאין המקילין על הדחק בשעתלסמוך

 בשבת כמו נר להוסיף ג"כ צריכה אם ביו"ט נרות להדליק ששכחה אשה שאלהועוד
 חכמים תקנת עיקר האם הרמ"א. בהגהת א' סעיף רס"ג סימן באו"ח שכתוב כמו שכחהאם
 אמ אבל להוסיף, צריכה אינה וא"כ יו"ט על ג"כ ממילא נגרר כך ואחר שבת על רוקאהיה
 בשבת. כמו להוסיף ג"כ שצריכה וממילא ויו"ט שבת ביחד שניהם על דוקא התקנההיתה

 וא"ת להוסיף צריכה אם להדליק גלויות של ב' ביו"ט שכחה אם הדיןומה
 שני מיו"ט שפטורה להשתקע ישראל לאדץ באה אם הזאת האשה וא"כ להוסיףשצריכה

 ה. ש. מ. לא. אם קנס משום להוסיף עכשיו פטודה ג"כא"כ

תשונה

 תשל"א טבח כ"ג וארא ד'מ*ד

 וכטס"ו ובדכהשלו'

 ואין בעלמא מנהג אלא חכמים תקנת לא זה שכחה אם להוסיף שצריכהמה
 שהיא הנוסף נר רק להדליק שכחה אם לענין בבה"ל שם שכתב כמו המנהג עללהוסיף

 הזהידות בגלל נובע המנהג שוה שאפשר ליו"ט בנוגע נאמר וכן עצמה. לקנוס צדיכהלא
 ל"ב בשבת ]עי' בע"ש הי' וזה עולם של נרו כבתה שהיא בגלל האשה על שישהיתירה

 ובפידש"י[.א'
 גם מיוחר נרות הדלקת הל' שאין כיון כן שאינו ראיתי העיון לאחדאמנם

 בנד האשה זהידות של הטעמ וגם ביו"ט, ה"ה בשבת שיש נרות הל' כל א"כ יו"טבהל'
 כל להוסיף צריכה אחת פעם שכחה אם ולפיכך שבת. איקרי רנמי ביו"ט גם שייךשנת
 שהדין שני ביו"ט גם שכחה שאם נמי ]ויתכן שבת. בכל גם אלא ביו"ט דק לאימי'
 שעיקר כיון בזה למעשה להקל אפשר ומסתמא בזה, וצ"ע באד"י, אח"כ נשתקעה אפי'כן
 והדאשונים[. הש"ס על מבוסס אינו זהקנס

 מירכי זה אלא ממנהג נובע לא שזה מהרי"ל בשם שמביא מה בד"מושו"ר
 וכל וז"ל הד"מ שם שכתב ואף פעם. עוד תשכח שלא לזכדון ויהף ששכחה מההתשובה

 זכוד של הכוונה ד ומפכ גורע המוסיף דכל נראה ואדרבה רחוקות. חומרות אלא אינןזה
 שיש הנראה וכפי כאן. עד וכו' מהרי"ל כדברי הנוהגות הנשים אבלושמוד
 בדבדי ומובא המכוון, דבר על להוסיף שנוהגים בהג"ה בש"ע שנפסק כיון מ"מ בזהפלוגתא
 שכחה דאם עור ונדאה לשבת. יך'ט בין לחלק לנו אין מנהג שזה נזכד לא וגםמהרי"ל
 בשבת. גם להוסיף צדיכה ביו"ט בשכחה וכן ביו"ט גם להוסיף צריכהבשבת



נז~ב:י~ך ראש כגילויתסלה זאידז שלישיחלק
 להדליק שכחה ראמ עליו חולק והבה"ל בבה"ל, המובא הנ"ל להפמ"גובקשר

 ומצדד ואהלות, מור שו"ת בשם בא"ח ראיתי הימים, בשאר להוסיף שא"צ נוסףנר
 תמצי אם ואף : ומסיים לה, קנסינן כלל הרליקה לא אם שדוקא כהרמ"אנמי
 שלכתהילה ואף בהנוספים ולא משנים בא' בשכתה ררוקא י"ל מ"מ כן א' נר שכחה רה"הלומר
 הנוסף על להוסיף נררית קא לא רהכי ארעתא מ"מ כנרר דהוי מדרכה לשנות ראויאין
 הרליקה אם וכן כלל. להרליק לה שאין עניה לאשה הנוסף זה שתתן יותר רנכוןוסיים
 סכנה זה אין וח"ו כנאנסה. רהוי להוסיף א"צ ג"כ טוב החלב הי' שלא ע"י הנרותיכבו
 וע"ש. טוב מחלב לברור בזה נזהרת להיות תקבל שמעתה רק רעוסימן

 כמשמעות ממש איסור בזה שיש נאמר אם אפי' ראש בגילוי התפלל אםלענין
 בשוגג מיבעיא לא שליט"אן כב' לפני גלוי הכל והלא פה האסף עת זואיזהפוסקים
 לחזור א"צ גמציאות[ זאת יתכן אם ןמסופטני במזיר אפי' אלא תפלה תפלתודבוראי
 במקום במתפלל כמו תועבה רשעים זבח משום בזה שיש רין לחרש כח לנו ראיןילהתפלל
 כנגד כגון מררבנן רק הוא האיסור אם נקי שאינו מקום של ברין ואפילו נקישאינו
 ולהתפלל. לחזור א"צ רבדיעבד קיי"ל רגליםמי

ן

 דברים ושאר מנחה לגבי שבת קבלתמענין

 * לפ-ק תשל"א שרה חיי לפרשת ה' ליום אורב"ה

 מז"ט הריוט ברכת אברכו כל וקורם שני חלק נרברו אז ספרו קניתיהשבוע
 מצאתי בעברי - שנית בישראל. והוראה תורה ולהפיץ הרבים, ממזכי להיותשזוכה
 בתקוה כותב והנני וכדלהלן, כערכי לאנשים מובנים שאינם דברים כמה ז-ח ע' בס"שם
 חסרה ב-וב ולהשיב לענות מאז בדרכו ימשיך כת"ראשר

 ולענ"ר וכו'. וכו' לדבריו ראיה להביא שרצה מה ובפרט כת"ר דברי על להעירויש
 ע"י לזה שנתעוררתי להקדים רק רוצה והנני הענין להסביר מרווחת ררך בעז"הנראה
 מהרברים כמה אמנם זה בענין נפלאה תשובה ישנה שם אש. ס' סי' צבי ארץתשו'
 היסוד. בעיקר ובפרט ררכו לפי הולךאינני

 חיובא בר גברא התם בשבת י"ח תפילות לענין כ"א דף בברכות גרסינןא(
 לזמר ראוי הדין דמן מבואר הרי ע"כ שכת כבוד משום אטרחוהו דלא הוא ורבנןהוא

 שם שצדדגו ב' סימן ח"ב גדברו באז למש"כ בקשר אחד מחכם גתקבל הזה*המכתב
 שבת קבלת לאחר מגחה להתפלל מותר שיהא מרבוותא כמה שיטת לפי למעשה ולאלהלכה
 תשובה שום בלא שהוא כמו כאן מציגו אני בעיני חו מצא והמכתב והואיל דיחידממש

 הענין[. לעצם גוגעין שאיגן דברים כמהזבהשמטת
 מנחה להתפלל איחר דאם ס"ו( 13 )עמוד שלום  משמרת בשם עולם בברית שכתבנו מהמיהא

 בלא בפה הפחות לכל ויקבל שבת תוס' מצות יבטל דלא שקה"ח לפגי יגמור שלאבאופן
 סימן ח"א גדברו" "אז בם' כתבגו מזה זויותר הטעם. עיי"ש וגכון, יציב זה תו"ש מצותמזמור
 סק"ב[. קל"ו ובעמוד סק"אנ"ד



יטנדברו ש:תקכ"ה זא שלישיחלק
 לו יש בברכה ומתחיל כשטועה ולפיכך אטריחוהו לא ררבנן רק בשבת גם י"חתפילת
 רס"ח בסי' הרב )לשון הרין מן עתה לאומרה ראויה שהיא כיון ברכה אותהלגמור
 בתפלת יוצא גאמת למה בזה דמסביר ב' ס"ק תפ"ז בס" בהמג"א ועיין ע"ש(ס"ב
 בפנ"ע ברכה קבעו שחכמים הגם בה חתם ולא שבת של והזכיר י"ח כשהתפללשבת
 יותר ובאמת להסברו שהמכים שם ובקו"א ס"ז רס"ח סי' הרב ובשו"ע ע"שלשבת
 להתפלל יכול אנוס שאחר רבכה"ג רצ"ג סי' ובשו"ע ע"ב כ"ז רף בברכות מבוארמזה

 מבואר שם בברכות ראשונים ועור וב-א"ש ובתוס' בשבת ולהבריל חול שלערבית
 ליכא בלא"ה אבל שבת תוספת מצות משום רק זהו לכתחילה מותר זה אין רלמהלהדה
 תפילת להתפלל איסור שום אין בשבת רלמעשה הנ"ל מכל מבואר אשר ע"ש, איסורשום
 תפלת יתפלל לא דלמה צ"ע לכאורה ולפי"ז התחיל, דכבר בכה"ג או צורך דיש בכה"גי"ח
 תפילה, מביטול כוזה גרול צורך לך אין רהרי שבת קיבל כבר אמ גםמנחה

 מעריב התפלל לא הוא ראם רכתב ל' סי' סוף במג"א עיין רהנה והנראהב(
 אלא אינה בלילה תפילין להניח רהאיסור כיון תפיליז להניח עדיין יכול הציבור רוברק

 נמשך ררבנן באיסור רגם וסי"ג סי"ב רס"ג בסי' מבואר רהרי צע"ג ולכאו'מררבנן
 בשם כוונתו זוהי ולכאו' במג"א כ"ו ס"ק תקנ"א לסי' ציין שם וברע"א הציבוראחרי
 רס"ג לסי' מציין המג"א ושם הציבור אחר דנגרר כיון ררבנן באיסור אסור ג"כהמ"א
 והפליאה הציבור אחר ונמשך ררבנן איסור אלא אינו ובכולם מקומות כמה ועודרצ"א

 ל,. בסי, למ"ש רבריו מקור יסור שמשם שמ"ה ס" ליו"ד גם שם רמציין ביותרהגרולה
 הציבור אפי' כרין התפלל לא הוא אם אבל ס"ה ל' בסי' הרב בשו"ע מ"ש לפיאמנם

 הכל וע"ש ע"כ זא"ז שסותרין קולות ב' עושה אינו שהוא כיון כלום בכך איןהתפללו
 באיסור המג"א הקיל אהדרי דסתרי קולות ב' של ענין שזה בכה"ג דרק נכון עלמיושב
 בו שחל שבוע של החומרות או שבת וכגון קיבלו שהציבור ענין באותו אבלדרגנן
 רבר ורק ררבנן, באיסורי אפי' הציבור אחרי נגרר הוא ענין באותו וכו' באבתשעה
 אותו גם צריך לילה שקיבלו כיון רממילא ורק קיבלו לא בכלל הציבור לזהשבנוגע
 ב, עושה אין עצמו שהוא כיון ררבנן באיסור המג"א הקיל בכה"ג אסור להיותדבר

 ופשוס, ודו"ק אהדדי. דסתריקולות

 ביו"ד ועיין המג"א על בכה"ג גם חולקים ריש רהביא ל' בסי' בהרב ע"שוהנה
 אלא זה אין החולקים אלו דאפי' ונראה שם, רמציין ובתה"ד בדמ"א ס"א קצ"וסי'

 אבל וכר בלילה בטהרה להפסיק דא"א משום או תפילין להניח איסוד דישמשום
 י"ל בכה"ג להשני אחר הסותר דבר דהוה ורק בלילה הדבף לעשות איסוד דאיןבכה"ג
 ראפילו רהביאו תשובה ובררכי תשובה בפתחי קצ"ו סי' ביו"ד ועיין מודים, הםדגם

 יכולה היא בכה"ג מעריב התפלל דהציבור בלה"ג הרמ"א על וחולקים דמקיליםהפוסקים

 אבל השקיעה לפני זמינוט, דקות ארבעים שבת שמקכלין במקומות שגשאלתיוסה
 כ"ז כן יעשה לא מקודם,.  שבת תוס' לקבל כן לעשות יאות אם השקיעה לפני מתפלליןמנחה

 לעגין רק הוא דקות ארבעים של המנהג דעיקר י"ל וגם השקיעה. לפני שבת מקבליןשהצבור
 בפלישה וגם ממש, עליהם שיקבלו בית בני לשאר ולא לאשה נרות והדלקת ממלאכותפרישה

 בדיעבד מספיק וזה ממש, השבת לקבל מצוה יש אבל שבת. תוס' מצות עיקר מתקיימתממלאכות
 השקיעונ לאחר מנחה תפלת מאחרין הצבור ואם כגהוג. השקיעה לפני רגעים כמה שיקבלבמה
 במזמור. שבת עליו יקבל ואח"כ ביחידות מנחהיתפלל



נדברו שכת-4לת זאכ שלישיהלק
 יכולה דאינה אומרים הם גם מעריב התפללה עצמה דהיא בכה"ג מ"מ בטהרהלהפסיק
 ע"ש. בטהרה להפסיקשוב

 דקיבל בכה"ג מנחה להתפלל יכול דאינו הא מובן דשמיר נראה ולפי"זג(
 תרתי הוי שבת לפני דשייך התפלה יתפלל עכשיו אם שבת עצמו על דקיבל דכיוןשבת
 היום קידש לא עצמו דהוא כיון הקהל אחרי נגרר ורק שבת והקבלת המנחהרסתרי
 ואפי' כ', באות וכמ"ש רסתרי תרתי עושה אינו דהוא כיון מנחה להתפלל יכולשפיר

 וממילא בלילה הרבר לעשות איסור דיש משוס רק היינו המג"א על דחולקיםלהפוסקימ
 א' באות דביאדנו מנחה בתפילת משא"כ ב' באות וכנ"ל זה באיסוד הציבוד אחרנג-ד

 דהוא כיון להתפלל יכול שפיר א"כ הצורך בשעת בשבת להתפלל איטור שום כאןדאיז
 ודו"ק. רסתרי תרתי עושה אינועצמו

 של עיצומו קיבל אם בין שלום המשמרת דברי מוסבר שפיר רברינו ולפיד(
 השבת ריום ונאמר יום של עיצומו דקיבל רבכה"ג שבת תוסטת קיבל אם לביןיום

 בכה"ג משא"כ השבת לקבלת שבת לפני דשייך המנחה דסתרי, תרתי הוה שפיר מעכשיומתחיל
 השביעי ביום ולא דוקא שישי ביום הוא שבת בתוס' הזמן והרי שבת תוספת רקדמקבל
 להתפלל איסור שום כאן ראין כיון זה בזמן מנחה שמתפלל בזה סתירה שום ליכאוממילא
 תוס' שקיבל אלא שביעי יום שזה אמר לא עכשיו וגם וכנ"ל הצורך בשעת בשבתי"ח
 ודו"ק. שישי ביוםשבת

 נרות והרלקת ברכו בעניית הדינים כל ומוסברים מתורצים שפיר ולהנ"לה(
 להפוסקים אפילו ולפי"ז וכנ"ל. מנהה להתפלל יכול אינו ולפיכך יוט של עיצומו כקבלתהוה

 לא הנקודה דכל מנחה לתפילת שייך ,ה אין בידיד שבת בקבלת השבותיםדמתיריפ
 רהשבותים הגם וממילא רטתרי תרתי משומ אלא איסור משום אינו מנחהלהתפלל
 יכול אינו שבת דעכשיו עצמו על וקיבל נרות הדליק או ברכו דענה כיון מ"ממותרים
 רק היינו מותרים רהשבותים דהגם שבת, לקבלת דסתרי תרתי דהרה כיון מנחהלהתפלל~

 השמשות בבין גזרו רלא וכמו רבנז גזרו לא בעשה רק מצווה דעכשיו דכיון אומריםדאנו
 אתרי נגדר רק רהוא בכה"ג משא"כ יכול אינו שבת לקבלת רסותד דבר לעשותאבל

 דסתדי תדתי בעצמו עושה אינו דהוא כיון מ"מ דרבים שבת קבלת דהוה הגטהציבוד
 מחלקים רלא להפוסקים ולפי"ז מנחה להתפלל יכול שפיר מנחה להתפלל איסור איןוגם
 מקום שום רואה איני לרידהו חד והכל יום של עיצומו קיבל לאם שבת תוס' קיבל אםבין

 עיצומו כקבלת הכל הוה רלרירהו כיון יחיר של אפי' שבת קבלת אחר מגחהלהתטלל
 שבת קבלת הוה לא בעלמא רבאמירה הרא"ש ותוס' כהריטב"א נימא אם חוץ יוםשל

 שאיע או שבת תוס' מצות מקיים שאינו או ממ"נ לדידהו אכל לסניף וה כת"רוכמ"ש
 ולענין השיטות אשאר סהמכים שבת תוס' דלמצות פשרה שיהא אבל מנחה להתפלליכול

 נעיני. מאד מוזדה פשרה ,והי ותוס'-הדא"ש הריטב"א על סומכים מנחהלהתטלל

 מאיר זכרון ש. ב.ע.
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 חפצך ממצא משום איסור בזה יש אם החפץ ממחירלדבר

 תשל-א כסלוט"ז

 או עולה זה כמה ושואלו בשבת נאה כלי חברו אצל רואה שאתד הדברמצוי
 חפצד? ממצוא של איסור בזה אין אם לשאול ורצוני עלה, זהכמה

 ר טעי' ש"ז ט" או"ח השו"ע דברי לפי לאיסור ראיה הבאתיומתחילה
 כיון אבל לעצמו נ"מ אין אם דאף כ"ו ס"ק במ"ב ועיי"ש וכו' חשבונות להשבאסיר
 דיש כין בנד"ד ה"ה וא"כ אסור. לצורכו ההשבונות וחושב לחבירו צורך בחשבונותשיש
 שלחשב מסתבר העיון אחדי אמנם דאסור. נראה צורך למספר שאין אעפ"י לחבי.-וצורך

 וכן חשבונות שום בזה אין פלוני חפין עלה כמה לטפר אבל סכומים פירושוחשבוגות
 סועלים וכך כך ק"ג בשבת הגמ' של בדוגמאות משמע וכן חשבונות לשוןמשמע
 כמה שיש דברים דוקא משמע זו, דירה על הוצאתי דיגרים וכך כך זו שדה עלהשכיתי
 סכום. וצריכיםמספרים

 דמים להזכיר מותר אם ד' סעי' שכ"ג סי' השו"ע בדין תלוי' זו שאלהואולי
 כמה אבל דמים סכום מזכיר אם רק איסור דאין אומרים דיש ההנוני מן לק:ות באכאשר
 אין בדבר להחמיר מאד ונכון דראוי דאף כ' ט"ק המ"ב וכתב שרי בלבד זה מקחעולה
 שאין להקל צד עוד יש שכאן כיון להקל באמת ומסתבר להקל. ה:והג בידלמחות
 אמנם לכתחילה. אף להתיר יש א-כ בלבד כמתענין אלא זה מאיש לק:ות עומדהוא
 ח'. סעי' ש"ו בסי' כדאיתא ישאל שלא מצוה בעסקיו הרהורמצד

 זו בהלכה האמת דרך שיוריגו מכת"ר מבקשוה:ני

 השרון דמת פ. י. דו"ש מוקירובבה"ת

השובה

 תשל"א טבת ט' ד' יוםבס"ד

 הטרדות ומפני במועדו בברכה גתקבל המכתב והשלו'. הברכה מבואלאחר
 בדעתו  כשאין ההפץ ממהיר לדבר חפצך" "ממצא איסור יש אם אודות תיכף. כתבתילא

 כשרוצה שם מדובר שהרי בעצמו הרגיש שכב' כמו ראי' אי:ו שכ"ג מסימן והנהלקנותו4
 להזכוד להקל שהמנהג ברמ"א שם שמבואר במה ראיה אינו ג"כ להיתד וגסלקנותו.
 מבואר שהרי מקודם, עמו שחייב מה עם כולל חשבון עמו עושה אינו אם דמיםסכום
 שבת, עונג מצות מפני דק דכ"ז וי"ל להקל, שנוהגין המנהג ליישב כדי כן דכתבברמ"א

 דמים להזכיר דאסור כהמחבר להחמיר דיש האח,-תיס בשם סק"כ במ"ב מבוארוגם
 להזכיד אסור עלמא לכולי ידוע מקחו באיז אבל ידוע שמקחו בדבר וכ"ז גוונא.בכל
 ס-חן. 89 עמוד עולם ברית נעיין כלל.דמים

 בברית מובא ]וכן בעסקיו כלל להרהר שלא דמצוה דמשום כתב שכב'ומה
 לאגרת בביאודי שכתבתי מה לפי אבל ואחדונים[ הש"ע בשם י"א סעיף 26 עמודעולם

 להרהר אטוד הלב טרדת בזה שיש בדבר דדוקא נ"; אות זהן דין נובע ןדמשטהתשובה
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 וגם הלב. טררת בזה שאין מה להרהר לא מצוה שיהא מקור שום אין ולפ"ז בעסקיו,כמו
 אנו וע"ז בו, אסור שהדיבור במקום רק זהו להרהר לא מצוה יש שחמיד הש"ע פשטותלפי
 איסור. יש אםדנין

 בכלל הוי זה דגם מסחבר אבל לאיסור מפורש מקור שאין אף למעשהאמנם
 אינו ואפילו המקח גומר שאינו אף במתירו להתעניין המסחר מדרכי שזה וממכרמקח
 עכשיו. לונוגע

 לישראל בשבת המראה ונכרי וז"ל א'( ש"ו )סי החיים בכף לזה רומהוראיתי
 לסוחד עובד שויו וכמה שלם או חסד אם או רע או טוב הוא אם לו שיודיע אחדזהוב
 ע' סי' ח"ג חיים )לב בשבת. ונאסר מו"מ דרד נקרא דזה בשבת לו להודיעאסור
 קצח לחלק ויש בדבר איסור אין ולא"י כלל נוגע לא זה דלה2ראל דאפי' ומשמעא"ח(

מנירונינו.
 כדיבורך שבת של דיבורך יהא שלא דבר ורבר משום להחמיר יש בל"המיהא

 הכרחיים שאינם בדברים להרבות שאסוד הירושלמי( בשם )והתוס/ בש"ע כמבואר חולשל
 אסור אינו הכרחי כ"כ לא שזה אף מרבה אינו אם אבל אסור להרבות דדוקא לומרואפשר
 זהן. ס"ל דלא משמע כ"ז ס"ק שם במ"ב המובא הר"מ ]מדברי דבר. ורברמשום

ה
 שנקרשו באוכליןנולד

 לפ"ק תשל"א תרומה לס' ועש-ק ליום אורבס-ד
 יוקח אך מאוד בו ושמחתי הגיעני יקרתו אחרשה"ט וכט"ס אתו והשלוםהחיים

 בפירוש הביא התרומה ספר דברי את ש"כ בסימן הב"י דכשהביא )א( זה, על להשיברשוח
 ברבדי שהבין מרבריו לכאורה נראה מאליהן" שזבו "או בחמה הניחם אפילו ולפי"זוז"ל
 לדבריה אסור גם מעשה שום בלא מאליהן כשזגו ד'אפי' הת-ומהספר

 מעשה שומ בלא מאיליו הכא דנולד חידושו אלא בו לך דאין כב"ת שאמר)ב(
 מעשה שומ בלי ממילא באה היא גם הלא ביו"ט שנולדה ביצה נאמד ומה חידושזה
 נולד.והיא

 נקרש השומו שאין מפני דגים שומן שמתיר עולם בריח בשם שמעחי)ג(
 ובאמת הקרישוג שיעור כמה לחלק לן מנא צ"ע לכאורה הפשטידא, שומן כמוכ"כ

 עולם גרית )ספר ביניהם חילק ולא דגים בשומן גם להיזהר שצריך כתב השקלבמחצית
 מתורתו. נפלאות יראינו וה' כך(. שמעתי השמועה מפי דק בו לעיין ידי חחתאינו

 ירושליס וה נ. הקטןכ"ד

רזשובה

 חשל"א ארר ו' חצוה ד' ליום אורבס"ד

 על אעבור תמול שנתקבל המכתב על מענה הרם. כעיכו הברכה מבואלאחרי
 ממש שנולד כמובן הקודם. במכתבי בקיצור שכחבתי מה ביאור ביחר ואבארפרשתא
 במה התכוונחי לזה ולא פלוגתא שום בזה אין וכר וכר שזבה משקין שנולדה, ביצהכמו
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 תמהו הראשונים כל דכמעט סה"ת של בנולד אלא תידושו. אלא בו לד איןשכתבתי
 ו~ל בשומן כמו אוכל נמי הוי שזב ואתר אוכלא רמעיקדא משום או עליו וחולקיםע"ז

 מחודש. דין חה ושלג, בברר כמו משקין ואת"כ משקין דמעיקרא משום אופשטיד"א

 לא לכן ונו"כ מהשו"ע אלא והב"י הראשונים מספרי הלכה פוסקים שאיןוהיות
 .נהגו מחמירין ויש : דכתכ מללו ברור שפתיו שי"ת בסימן הרמ"א דהלא בוה,אאריך
 משום אלא הצורך במקום שלא מחמיר שאינו הרי וכו', הצורך במקום מיהולהתמיר
 שהתמיר ראי' וזה להתמיר, שיש הזכיר ולא מזה לגמרי התעלם ובד"מ המנהג.דגדול
 שהתמיר למה כלל חשש דלא השבת ובשביתת בבהגר"א ועיין המנהג רגדול משוםבזה

הרמ"א.

 וגם נולד, כל כמו ובטלטול באכילה בריעכר נמי אסור זה נולד סוגוהנה
 בזה להתמיר שאין ברמ"א מפורש הרי כדיעבד ולענין לכתתילה, זה לגרום איסורלענין
 הרמ"א ומתמיר תידוש הוי שזה ומכיון לכתחילה. זה לעשות לענין הדיון כל רקכסה"ת

 מתירין בש"ע, המבואר הנידונים בין לחלק שאפשר דהוא כל בטעם לכן כן שנהגו בגללוק
 כיון להמקרר דגים של המרק להתזיר שמותר עולם בברית כתבנו זה בגלל לכתתילה.וה

 מעשה עביד באם זה האיסור נזכר ופוסקים שבגמרא כיון כתבנו ולכן לשומן. דומהשאינו
 מ"מ מעשה חשיכ לא שזה ס"ל עליו שהחולקים אף תם במקום ליתן סה"ת שאוסר מהוגם

 נולד איסור שלענין ואף בעלסא, גרמא רק ולא גרמי כעין קצת מעשה דהוי ס"לסה"ת
 רק הדיון שאין כאן מ"מ שזבו, במשקין כמו מעצמו לנסתט מעשה בין הבדל איןממש
 אסור דלעולם ס"ל בעצמו שסה"ת נאמר אם אסי' אומרים אנו לא, או לעשות טותראם
 עשייה איסור רלענין בזה מודה בעצמו סהית דגם נראה רמסברא כלל כרור אינוזזה
 הוא זה שנולד כיון מ"מ שזבו במשקין כמו בדיעבד גם שאוסר אף מעשה קצתצריך

 מה אלא אינו בזה לדחמיר שנוהגין המנהג מ"מ קצת[ במעשה אלא אסור אינומחודש
 ופוסקים. בש"עשמפורש

 דמותר הוא פשוט שהרי נוגע לא הנ"ל כל לדמקרר המרק להחזירולענין
 קרח לעשות במקרר מים ולהעמיד הרמ"א. דמתיר צורך נקרא זה זה שלענין בגלללסעשה
 בזמן השומן גם מתקיים, אינו שהקרת ואף שאסור, וזב צלול שנעשה משומן עדיף לא זהבודאי
 והרגיל שהואיל שאומר מי ומ"מ הראשונה כטבעו מעצמו נקרש תם במקום יהי'שלא
 עמוד ת"א נרברו אז כספר שכתבנו ]כמו להתיר יש נמי שבת, עונג אצלו וזה עצמואת

 שבת. צורך והוי להזהר שקשה המרק להוציא נמי מותר זה ומטעם סק"לן.קמ"ד

 זה שממילא אף מהמקדר המרק הוצאת בהיתד שלנו הנידון לעיקדובקשד
 דורס י"ג בסעיף וכן וכו' הקרת לשבר מותר י' סעיף ש"כ סימן בשו"ע זה מבוארנימס
 כלל מלאכה אינה קרת דשבירת ההיהר בסעט וכתבו מעשה שעושה אף וכו' ברגליושלג
 בענינינו ה"נ לפ"ז במ"ב עיי"ש מימיו שיזובו כדי עושה הוא אם אלא בריסוק אסרוולא
 כלל[ ברור אינו ]דזה שבת לצורך ומותר בדרבנן רישא פסיק דהוי לפי ל"היתרוא"צ
 ואף כלל, מלאכה של צורה כאן אין לזה מתכוון אינו שאם מקומות דיש פשיטאלא
 לסתיטה. קצת שרומ" בשביל ג"כ זה לרסק שאסרו מה מ"מ נולד, משום הנידוןשכאן

 בזהן. דמודה משמע כלום "גיה לא שםןוהדמ"א
 בעית ואי - מתכוון דאינו לפי אב"א - הוא ההיתר רבנירון מוההיוצא

 רכתב מ"ב ס"ק שי"ת בסימן להמ"א כן ומצאנו מלאכה. מעשה של סרך כאן דאיןאימא
 דכיון תמוה לכאורה ק"ו( ס"ק במ"ב )ומובא התנור. שויסק קודם הפשטיד"א ליתןדמותר
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 שהוסק לאהר שהוסק קודם בין נפק"מ מאי שזבו למשקין דדומה נולד משום הוארהאיסור
 זו רעה לפי שגם להנ"ל מוכרתת רא" יש ולהאמור זה( כעין שהתקשה באג"ט)ועי'
 אין לפי' פטור ממש כישול במלאכת שגם ומכיון מלאכה למעשה קצת דומה להיותצריך

 בזה.להחמיר

 ומכוון מעשה שעביד אף להמקרר דגים של המרק להחזיר למעשה מותרוא"כ
 מנהג ואין בשומן כמו הקרישות מתקיים שאיו לשומן לגמרי דומה שאינו משוםלזה
 ההיתר הרי דגים של מרק דה"ה מפורש שכתב השקל כמחצית לומר תמצא ואםבזה.
 נמי הוי שיסרש בשביל וגט יתקלקל, שלא למקרר להחויר ידבר צורך יש דסתמאפשוס
 להחמיר. ויש צורך בזה אין סתמא קרח ממים לעשות אבל שבת. עונג בשבילצורך

 בדבר, צורך יש רוב דע"פ מלבד בדבר חשש אין נוזל ונעשה המרק מהמקררולהוציא
 הפסקים כל היטב לפרש ]זכינו לזה. מתכוון אינו וגם מעשה חשיב דאינו לפי נמימותר

 זה[. בנידון עולםשבכרית

 הכוס לתוך דנותן דהא זו סברא דכתב ט"ג טי' או"ו למהר"ח באמתומצאנו
 אסרה מחשבת מלאכת בשבת וז"ל הכוס, שבתוך מה לצנן רק מתכוון שאינו בשבילהוא
 עושה היה כאילו מתחייב בזה מחשב הוא כאשר ידה על נעשית שהמלאכה רקתורה
 מסייעתו, ורוח וזורח ומבשל מאליה נאפת והיא בתנור הפת מדביק הוא אופה כמובידים
 שאח"כ אע"פ שומנו שימחה כדי התנור על הפשטיד"א נותן כשהוא כאן גםומעתה
 הכוס לתוך הוא דנותן טומנין במה דסוגיא וההוא בידו ממחהו היה כאלו מאליונמחה
 מדבריו נראה אמנם ע"כ וכר ונמחה נמס שיהא מתכוון אינו וא"כ לצנן זצ"ל פרש"יהתם
 לתוך בנותן משא"כ מחשבת מלאכת מדין קצת מעשה הוי שבפשטיד"א לפי החילוקדעיקד
 למש"כ ראי' ג"כ מזה יהיה וא"כ לזה. מתכוון שאינו כיון כלל מעשה חשיב דלאהכוס
 כלל, מעשה חשוב דאינו מעצמו שנ'מס דגים במרק דלפ"ו הוא וכ"ש קצת, מעשהדבעי'
 פס*ר הוי הוא שפס"ר ואעפ"י ימס דמסיק מה וזצל"ע לוה. מתכוון דאינו מהמלבד
 מעשה[. חשיב דלא משום כלל פס"ר זו אין דאמור דלפי מצוה במקום לי' ניחאדלא

 בשלג בשבת ידיו לרחוץ אסור כן אם וז"ל דכתב התרומה ספר בגוףועיינתי
 וה"ל מיס ונעשית בידיו אותם שמ,מחה לפי בלע"ז גלרא בהם ויש שקרשו ממים לאוכן
 לפי השבת ביום לחממם האש בצד החורף בימי פשטיר"א לתת שאסור נראה וכןנולד.

 תימא ולא נולד והוי צלול ונעשה נמחה ועתה קפוי ונעשה נקרש בה שיששהשמנונית
 שמנונית אבל ידו על צלול ונעשה כשנמחה נולד והוי ועב יבש הי' שמתחילה שלגדווקא
 שהרי היא לא צלול ויעשנו כשיחזור או נולד הוי ולא צלול היה תחלה הלאשנקרש
 אין טומנין במה שלהי תניא ואפ"ה נקרש כן ואחרי צ*ל תחל" והי' גלצ"א פרש"יברד

 לצננו יין של כוס בתוך מהברד נותנין הקיץ ובימות וכו' מצניע אם אבל בברדמרזקיז
 בתוך נותנו וגם הוא נמחה ומאיליו בעלמא גרמא דהוי שם נמחה שהוא אע"פ מותרזה
 ע"כ. וכר ניכר ואינו ]שבכוס[ )שבבור( ביין ומתבטל מתערב הוא אז נמהה וכשהברדהיין

 להתיר. יש לבד טעם ובכל התרומה בס' הם טעמים דב' הביו א"ז שמהר"ת הנראהוכפי

 בענין שמאריך סל"ר( )ח"ו אליעזר ציץ בס' מצאתי בספרים בינותי]וכאשר
 ובהמשך בזה. להחמיר שאין ג"כ ומסיק בנידונינו ג"כ נוגע הסי' ובאמצע קרתלעשות
 דוקא וז"ל השלתן הערוך וול בספיקו דעעורר שבת( מענין פ"ה )אות השב"ל מעתיקדבדיו
 פירוה לסחיטת ודומה בעולם הי' שלא משקה מוליד שהוא משום לרסק אסור וברדשלג
 וכר שלא ופלא וכף. לרסקו מותר קרושין אותן מצא ובבוקר מער"ש מים השואבאבל



כהנדברדבייי זא שלישיחלק
 עיוני ומידי ושלג. כברד הוי בקרח שגם מפורש כתבו ש"כ בסי' ונו"כ גש"עשרבותינו
 יותר[. אכמ"ל אבל בזה, לדון שיש מה הרבה אצלי נתעוררבדבדיו

ט

 בררר בדיניביאורים

 ושהי', בודד, במלאכת מעט בו ועינתי עולם ברית דמד ספרו לידיאיקלע
 כותב נ"ד-נ"ה אות בורר, במלאכת בהם. כוונתו על עמדתי לא דבדים ובכמהוחורה,
 כמחטין דקין עצמות התיד נ"ז ובאות אסוד, המציצה על ולא הברירה על שדעתודכל
 מגרעיני יותר במחטיז החמיר כ"ת ומאידך ע"ז. לחול שייך מציצה מה ובכלל מציצה,ע"י

 רואין אם ולכאורה אכילה, לפני לברור מטריחין אין דעצמות ס' באות לן ופי'אבטיח
 מבחול, יותד אחריהם יחפש לא בשבת גם אז רואם אינו ואם מוציאין בודאיעצמות
 דנקל אבטיח מגרעיני יותד מוציאס בחול בכה"ג לכאורה דאז ברואם המדוב. כןאם
 מותד, בהול אחד באופן דרכו שאין דכל שס כ"ת שכתב היסוד עצם ועל הפליטה.בהם
 אחר, יאופן א"א נמי בחול דהא שע"ג מהליכלוך פירוה רחיצת ג"כ נתיר לפי"זא"כ

 הוצאת של הדין עצם על והנה להקל. סמך לא כ"ת גם ללא אכילה בשעת ביןולחלק
 ואגב עליו הקשה חזו"א דבספד אלא ד' סעיף שי"ט בבה"ל זכות ל"מד כברעצמות

 נדהו המהרש"ל דדבדי דמאחר הנ"ל הבה"ל על החז"א שהקשה מה ליישבאמרתי
 משא"כ אכילה דרך והוי בע"א דא"א שומים בקולף הרמ"א של ההיתר לנו איןמהירושלמי

 ומש"ה בע"א דא"א משום הוא ההיתר אם דממנ"פ להבין צריכים ולכאודה עי"ש.שם
 גמוד בפסולת הדין הוא א"כ לתוך להגיע אלא דוצה שאינו מאחד אכילה לדדךחשיבא

 דשם ואף דאודייתא דהוי בבה"ל ועין שורין ראין נפסק והלא נתיד נמי למאכלהמחוברת
 שטיפת לאיסור החז"א הודה וכן ביד שורין ואין בהדדי כלל נמי המחבד מ"מ בכליאיידי
 ההיתר ע"כ וא"כ ממש, בדידה דרך הוי בכה"ג דאף מוכח א"כ בכלי, שלא אףפידות
 להוציא אף וא"כ אוכלא, תיקונא אלא פסולת שם ע"ז ואין בטבעו מחובד דהוימשום
 בתרווייהו דהא ברש"ל, כמבואר שרי שמתקנו עניז דבכל להתיר בעינן נמי מתוכופסולת
 תיקון הוי לאלתר, האוכל לצורך זאת עושה דאם ע"כ אלא ומ"ש בדידה דרךהוי

 אין לעיל משא"נ כפסולת מחשבו אלא מאכל תיקון שום ע"ז אין לאח"ז משא"כמאכל
 שא"א באופן שמסירו ע"י ולכן בטבעו מהובר שיהא הן תרווייהו דבעינן ולומר כן נמילתרץ
 גמוד בורר מקרי נמי בע"א בא"א שגם מאחר דהא דו"א כנ"ל כפסולת 'מחשבו לאבע"א
 דבתרווייהו מתוכו בבורר כמו כפסולת דמחשיבו בהכרח א"כ לתוך להגיע כרוצה רקולא
 לומד אין וגם כנ"ל בטבעו מחובר דהוי משום רק הוא ההיתד וכל ברירה מעשהעושה
 שלא היכא פירות אכילת אסרה שהתודה סברא דאין משום התירו בע"א בא"אדדוקא
 לבישול הנצרכים מאכלים אסרה דהתורה סברא דאין נאמד נמי דא"כ מע"שקילפם
 הכא. וה"ה גווני בכל בשבת תורה אסדה מלאכה גהם דאיכא מאחד ודאיאלא

 מאיד זכרוןק.



 שלישיחלק
נדב:רךבורר זאכר

תשונה
 תשל"א שבט כ"ח יוםבס"ד

 באה"ר וש"ת דשה*טלאהר

 שכתבגו מה על ג"ד-נ"ה סעקף יולם בברית שכתבגו ממה מר לן רבדיק מהא(
 מותר ממש במוצץ אבל מוצץ שאיגו המדובר נ"ד-נ"ה רבאות כלל קשה לא נ"זבא~ת
 מציצה של ההיתד הלא וז"פ. מזה, הוא גהנה דמ"מ הבדירה להתיר רק זה שעושהאף
 מתוך. סד"ה ס"ד שי"ט סימן בבה"לנזכר

 אין דבאבטיח היטב, מוסבר אבטיח לגרעיגי הדקים עצמות בין ההבדלב(
 כמו לברור אסור אבטיח בבשר היטב הגחבא הבודדים הגדעיגיס ובוראי בכך, אכילהדרך

 אף מחטים כמו הדקין לעצמות דומה וזה כ"ו סימן ח"א נדברו" "אז בספרווכתבגו
 האכילה בזמן לפולטם הדרך בחול שגם כיון מ"מ האכילה בזמן אלא לבררם דרךשאין
 בחול. אכילתן שדרך ממה יותר בזה מקילינן לא לכן קודם לבדרםולא

 אבל ביום למחום שאין המקילין על זכות לימד רק הבה"ל עצמות לעגיזג(
 על בעיקר סמך צ"ח, ס"ק בשעה"צ שכ"א סי' בסוף שמרמז נומה לכתחילה. התירלא

 בטעס זאת כתב הרש"ל, כסברת אוכלא תקון רהוי הסבדא שהזכיר ומה צ"ט[. בס"קמש"כ
 לא עצמות וה"ה טבעי באופן המחוברת דקליפה גאמר דאם מאד קשה זה וטעםהמקילין

 תיכף, לאכול אלא מותר איגו ובצל בשום למה א"כ אוכלא תקון דהוי משום כלל פסולתהף
 כמוש"כ הטעם עיקר אלא תיכף לאכול אפילו אסור לזה המיוחד דבכלי כתב באג"טוגם

 תק"י בסימן המ"א אלו רמ"א דברי מכח ]ובאמת וכו' לקלוף דאסור שכ"א סימן בסוףהבה"ל
 מקרי איגו בכך אכילתו ודרך אחר בענין רא"א רכיון מרדכי המאמד בשם הרש"ל[ עלחולק
 דבטבעם כיון כלומר שרי לאלתר שהוא וכל התוך לאכול אלא שאינו האוכל מתוךפסולת
 האוכל. מתוך פסולת כמו שזה אף אכילה דרך זו הוי לאכילה סמוך לקלוף אילו דבריםשל

 דאפה מהלכלוך פירות שריית ג"כ גתיר דא"כ התקשה שכ"ת מה לק"מוממילא
 כמה אותן מדיחין לפעמים בחול ווגם כיון בעפר בנפלו וכ"ש הגידול בזמן שגתלכלךפירות
 לקליפת כלל דומה אינו לפיכך אחי, בעגין דא"א גקרא לא זה וגם האכילה לפנישעות
 חיבור שהוי לפי ובצל בשום ההיתר יסוד שאין וכיון לסעודה. סמוך אפף ואסור ובצל,שום
 והדרך בע"א דא"א כיון ההיתר יסוד אלא פסולת שם ע"ז ואין אוכל תיקון רק והויטבעי
 מותר. נמי טבעי חיבוד איגו אפילו כזה באופן א"כ לסעודה סמוךלקלוף

 שדרך דפירות דומיא דהיינו להתיר בשו"ע המפודש אלא לנו שאין לנוהיוצא
 הפסולת דהיינו הקליפות שיקלוף ע"י אלא אחר באופן לאכול א"א וגם לסעודה סמוךלקלפן
 מהעצמות הבשד להסיר אפשר אבל אכילה בזמן להוציא נמי שדרך אע"פ עצמותלאפוקי
 שגפסק כמו אסוד הדחה בלא לאכלם א"א אם אפילו שלהן מהפסולת פידות בהדחתמשא"כ
 אוכלין שאר דה"ה באחרוגים ועיי"ש וכו'. הכרשיגין את שורין אין ס"ח( שי"ט )ס"בש"ע
 דעת לפי ביד, כשמחזיקן שמדיחן או בכלי שודין בין הבדל ואין במים. לשרותןשאין

 ואסור האוכל מתוך פסולת בורד רהוי נמצא הנברר דבר זהו מהיד שנפרש שמההפוסקים
 לסעודה. סמוךאפי'

 דזה רי"ל דוקא לסעודה סמוך ומהציר מהמלח מלוח הדג הדחת להתיר יומ"מ
 לבד. מלוח רג כל להדיח להחמיר יש כ"כ ברור שאיגו כיון ומ"מ פידוה" לקליפתדונוה



כזנדברו נליםניקוי זא שלישיחלק

 נדברו" ב,,אז היטב ועיין ס"1( סע' 43 )עמוד עולם בברית שכתבנו כמו להתיר יש אהתדפרי
 המבואר ע"פ הכי בלאו לאוכלן אפשר אם פירות הדחת להתיר יש וכן י"ז-י"ה. סימןה"א

 ח"ה השלחן קצות בספר ראיתי ]והלום סכ"ג( 38 עמוד בספרנו )עיי"ש " סעיף שי"טבשו"ע
 אפשר אם וכן מותר אחת דפרי האמור ולפי מרה לה ושרי בשרי' וגמ בהדחה גם לגמרישמתיר
 מראיותיון. הרבה יסתרו בזה מותר דיהי' הדחה בלא גםלאכלן

 בורר לענין כלים וניקוי פירות וקליפתשטיפת

 מלאכים" יעקב .וישלח לסדר ג' יוםבס"ד

 רבשלום

 וכן היום סעודת לצורך בערב בשבת כלים גיקוי בעגיז נסתפקתיאחדשה"ט.
 וכן וכדומה ובגדים בכלים גם שייכת בורר שמלאכת מהגמ' מוכיח הט"ז שהרי כדומה.כל

 כמו בורר זה הרי הכלים מתוך הפסולת שמפריד כאן א"כ האחרוגים בשס במ"במובא
 זמן. לאחר בשגיל שוה ובפרט מהשני, אחד שמפריר מינים שניכל

 אולם זה בענין שמדבר קמ"ז דף גדברו" ב"אז באמת מצאתי בספרו עיתלאחר
 כדומה וכל עפר בו שיש פרי רחיצת בענין נסתפקתי וכן ברורה, הלכה משם להוציא ליקשה

 פרי בכל הדין הרי במ"ב מובא וכן להחמיר שיש כ"ב סעיף עולם" "ברית בספרושמובא
 ובצל ביצה כגון לסעודה סמוך לקלוף שמותר לאכילה ראויה שאיגה קליפה בושיש

 לפרי שומר נקרא שזה כיון אוכל מתוך פסולת שזה ואפילו עולם" "ברית בספרוכמובא
 לרחוץ בלי לפרי להגיע אפשר ואי מלוכלך שזה כאן וא"כ אחרת. לפרי להגיע אפשרואי
 זו( שהלכלוך ואפילו לאלתר לסעודה סמוך לרוחצו מותר שיהי' הפחות לכל קודםאותו
 מובא במ"ב וכן ובספרו זה. ע"י רק לפרי להגיע אפשר אי אולם לפרי שומר נקראלא

 כך. על תשובה לי ישיב באם תורתו לכבור ואורה אסור תיכף לאוכלושאפילו

 ברק בני גור כולל ל. פ. התורה ובברכת רבבכבוד

תשובה

 תשל"א טבת י-א יוםבס"ד

 שמותר ספק אין בזה היומ סעודת לצורך כלים ניקוי בענין וכ"ט. וברכהשלר

 מפריד שהרי בורר משום אסור אינו למה להביז עלינו רק ס"ו של"ו בסי' מבואר כןשהרי
 הכלים. מןהפסולת

 אין למה טעמים ב' דיש שם מהאמור והיוצא קמ"ז ע' א' נדברו באז דן אני זהבעגיז
 לקליפת דומה ואינו בכלים שייך לא וזה מעורב שהפסולת בורר שגדר לפי בכליםמורר
 כשהם נקיים לא כלים על המים שופך ואם בכלי. משא"כ מקיפו הפסולת דשםפירות
 כל שמשפשף ער לגמרי מנקים המים שאין בורר וה אין המטבח, בקערותמו:חים
 ]עי' כמבורר דהוי כמעורב חשיב לא קטן מדבר גדול דבר דלברור טעם עוד לבד.כלי
 כ"ו[. סעיף עולםברית



נדבררבורר זאכח שלישיחלק
 בקליפת כמו מותר אינו דלמה מהפסולת הפירות ניקוי אודות שנתקשהמה

 דא"א מותד יהא בורר בכל דא"כ ז"א אחר, גאופן הפירות לאכול א"א שהריהפירות
 פסולת כבורר מקרי לא לפ" אכילתו דרך 1ה דתמיד כיון הטעם אלא אחר, באופןלאכול
 הפסולת. מתוך אוכל כבורר אלא האוכלמתוך

 הוי מהפרי הקליפה הסרת דבעצם אתר, טעם נדאה במק"א שכתבתי מהולפי
 בזה אין באוכל הנוגע ופסולת הפרי את מקיף אלא מעורב אינו שהרי בורר דהויחידוש
 שהפסולת כיון הטעם אלא מנוגע יותר בורר יהא למה מקיפו הפסולת ואם בורר,משום
 ממילא בורר. שם 1ה על עושה זה המחוברת הקליפה היטב להסיר הרקדוק ועצםמחובר
 תיכף לאכול כדי שמותר הפסולת תוך מאוכל יותר חמור אינו דלפי' כלל קשהאינו
 יותר. ובביאור בהרחבה יותר הדברים הקודמת ובתשובה י"ח[ י"י סימן ח"א נרברו אז]ע"

יא

 בוררעניני

 : שאלות כמה לי נתעורר שבת הלכות עכשיו בישיבה דלומדיםמכיון

 דלענין מלאכות( משאר אחח ד"ה שי"ח סי' הלכה בביאור )מובא הח"א כתבא.
 גם הוי בורר אם וצ"ע נשתנוע לא הדבי עצם אמ קולות יותר יש שבת ממעשהלהנות
 מיר. לאכול ד"ה שי"ט סי' הלכה בביאור ועיין נשתנה דלא המלאכותמן

 לפי אולם וז"ל פסולת, מתוך אוכל הבורר ד"ה שי"ט כסי' הלכה הביאור כתבב.
 וע"ש דיעבד לענין מלאכות בשאר להחמיר אין ס"א שי"ח בטי' לעיל הגד"א שכתבמה

 עכ"ל. הלכהבביאור
 לסמוך יש הצורך במקום דדוקא כתב ז' ס"ק שי"ח בס' לעיל המ"ב רהאוצ"ע

 כלל. להחמיר דאין כאן כתב ואיך לו,חמיר, צריך לצורך לא אם אבל בשוגג, בבישול הגר"אעל
 מבישול, יותר פלאכות בשאר שמקל שם מצאתי ולא הגר"א בביאורועיינתי

 דמחלק הח"א את לעיל שהביא למה כיון דהבה"ל ואפשר יפה, דיקדקתי לאואולי
 דבורד לפי"ז ונמצא נשתנה, בלא להקל יותר דיש נשתנה, ללא הדבר שנשתנהממלאכה

 נשתנה שלא מלאכות בשאר להחמיר דצריך מסיק הח"א דהא צ"ע אבל נשתנה, כלאהוי
 ופלא וצ"ע. מלאכות משאר אחת ד"ה שי"ח בסי' הלכה בביאור ג"כ ומובא במבשל.כמו
 עולם. ברית בספר מזה נ1כרדלא

 כללית קושיא שמקשה מי וראיתי 11"ל סי"ט שי"ט סי' השולהן ערוך בספר כתבג.
 שהרי לגופה צריך שאין מלאכה הוי והא שחייב, אוכל מתוך פסולת דבורר חיובאעל
 המת את כמוציא והוי מעליו הנ,ק לדחות אלא כוונתו ואין כלל להפסולת צריךאין

 כלל להמלאכה א"צ דבאמת 1ה דמיון על ותמיהני יעקב[ ישועות בשם ]מ"בלקובדו
 לגופה צריך א"כ ממנו הפסולת בהטריד אלא לאכול יכול ואינו להאוכל צריך האובבודר
עכ"ל.

 בסי' יעקב הישועות בשם ממש התי' 1ה את מביא בעצמו הבה"ל דהאוצ"ע
 וצ"ע. מיד יאכול ד"השי"ט

 יחד משניהם רבורר מינים שני היו ואפי' אומר ג' סעיף שי"ט בסי' הרמ"אד.



כטנדברו:ירר זא שלישיחלק
 שניהם שמוציא ביחד שממש או ביחד הפידוש מה להבין צריך ע"כ. הקטנות מתוךהגדולות
 מפשטות לאלתר. משניהם לאכול דרוצה מכיון מותר כן גס השני אחרי אחד אוכאחד
 וצ"ע. מוכרח, זה ואין ממש שביחד משמע הרמ"אלשון

 מין בורר אם דמסתפק הפמ"ג את מביא לפניו, היו ד"ה שם הלכה הביאודה.
 דמהדמב"ם שם וכתב ברירה, בזה שייך אם זמן אלאחר שניהם להניח ודעתו מחבידואחד
 פסולת. אחד הוי שלא אע"פ ממין, מין שבודד הוא דהברידהמשמע

 שדוצה אותו אוכלין מיני ב' לפניו היו וז"ל כתב הסימן בזה דהטוד ליוקשה
 הב"י זה על וכתב עכ"ל. לבררו ואסור כפסולת חשוב והשני כאוכל חשיב עתהלאכול
 אוכלים מיני ב' לפניו היו בסמוך שכתבתי בבדייתא מדתני' וטעמו וז"ל לפניו היובד"ה
 טעם לזה ואין פסולת מתוך אוכל כבורד הוי מאוכל אוכל דבורד אלמא וכו' ואוכלבודד
 עכ"ל. פסולת מקרי ואידך אוכל מקרי עתה לאכול שרוצה שאותו נאמראא"כ

 הוי לא ובלא"ה בורד, איסור יש פסולת נקדא השני אם שדוקא רואיםא"כ
 וצ"ע. בודד,איסור

 בין החילוק מה להבין צייך ל' סעיף בורר בהלכות עולט ברית בספדוו.
 להבדידה. מסייע הכף ושומן בשמנת דוקא ולמה דברים. ושאד ושומןשמנת

 זמן. אלאחר להניח אפי' מהדוטב עבה מאכל להוציא דמותר כתוב ל"א סעיף שסז.
 בתוך לאכול שדוצה דמיידי לא אם חייב זמן אלאחד פסולת מתוך אוכל אפילו דהאוצ"ע
 הדוטב( מו עבה מאכל דוקא )לאו הדבדים כל לברוד מותד זה ובאופן שבורר, שעהאותה
 כתב והמדדכי וז"ל הבורר( )ד"ה שי"ט סי' בתחילת בב"י המובא מהמרדכי משמעדכן

 שעה באותה אבל אסור שעה אחד לאכול אבל שרי בדירתו אחד ולאכול להתחילדדוקא
 וצ"ע. הדברים כלמותד

 ים אפיקי בספד שכתוב דזה כתוב קמ"ב עמוד שני חלק נדברו אז בספדוח.
 ים האפיקי לבעל הואיל דק זה שם בכל כיוון כאילו השוב ויהא התפילה לפנידיתנה
 עכ"ל. וכו' עשה ולא נאנס בבחינת מהני וזה וכו' כיון לא אולי חושש דהי'משום

 בספ- דאיתיאבל
 וז"ל ס"ב, ס"ק וביאודיס בהוספות רפ"ג בדף אמונים שומד

 לשם אומריס דביס וז"ל כ"א, אות לדוד תפלה בקונטיס קרושים דעת בסידודוומובא
 ג"כ שקאי הראשון המאמד על עצמו את והסונוך ביום, פעמיס כמה בפדטות וכףיחוד
 שהסתמיות פטודין ובגט סת"ם כתיבת גבי לן דקיימא וכמו עושה, יפה ג"כ הפרטים, כלעל

 שייכות כל על דעתו שמגלה הדאשון במאמר למדש ונכון מתחילה, המפודש אחרנגרדין
 הנכונה הכונה דעת על הוא שהכל ההוא, היום בכל למצוה לשייכות או למצוה לושיהי'
 וכו' פודטם כאלו ויהי' טוב היותר צד על פלטיות כוונות הרבה בכך ונכלל וכו' יחודלשם
 פרט כל על מעתה מכוין הריני : זאת יאמר התודה בדכת קודם בבוקד יום בכל הנוסחוזהו
 הוי-ה שם שאזכיר פעם בכל ה,את בעת למחר עד מעתה מכון והריני וכו' ממעשיופדט
 שם וכשאזכיד הכל אדון שהוא אדני ובקריאתו ויהיה, הוה היה בכתיבתו שהואהקדוש
 עכ"ל. הסיכות וסיכת העילות עילת הכוהות ובעל היכולת ובעל תקיף שהואאלהיט
 יום. בכל שיאמד לכתחילה מדין דזה משמעומדבריו

 התפלה שכתבו כמו התפילה קודם להתנות הנהגה בישיבתינו היתה עכשיועד
 אנו אין ים האפיקי לבעל רק הי' דזה בספרו שדאיתי עכשיו אבל ים, והאפיקילדוד
 לכתחילה. רבר דזה לדוד תפילה בספד דראינו מכיון לעשות מהיודעיס



 שליום'חלק
נדברו:ויר זאל

 ונזכה למעשה, נוגע דזה ת' שאלה על ובעיקר כבודו לתשובת מתכיםוהננו
 תודה. של לאמיתה ולכוון בורי' על שבת הלכותלהבין

 ירושלים י.ש

תשובה

 תשל"א וארא ה, ליום אורבס-ד

 נתוצות. הם מהם והדבה באהבה נתקבלו העדותמכתב

 לא זה מלאכות בשאד להתמיר אין הבה"ל שכתב דמה הדבדים נכוניםא-ב(
 ]לענין הפמ"ג של ספיקו בגלל לצורך שלא גם בדיעבד דמותר המ"נ הכרעת אלאמהגר"א
 נשתנה שלא לבודד הדומה מלאכות שאד לענין שי"ח סה בבה"ל המובא והת"אבורר[
 הבה"ל שם שסתם מה כלומד לקדמותו ולהתזיר המלאכה לבטל ואפשר מבשל כמוהדבר
 למבשל. דומה אינו שבורר הסבדא כצידוף הוא לכתתילה גם הגר"א עללסמוך

 המלאכות בין הבדל שאין נ"ו( סעי' 74 )עמוד עולם בברית סתמתיולהלכה
 גם מותר בשוגג דבישול כר"מ שפטקו הפוסקים על לסמוך יש צורך דבמקום שםומובא
 בין כלל הבדל שאין מסמודות בזה קבעתי ל"ו סימז ת"ב נדברו" "אז ובספר מידלו

 ומתיד הדבר גוף נשתנה שלא והדומה בבודד הבה"ל על הסומך למעשה ומ"מהמלאכות
 לסמוך. מי על לו יש לצורך, שלא גםבדיעבד

 בה"ל. לדבדי קרובים העה"ש של שתירוץ נכוןג(

 ממש. ביתד צריכים לאד(

 הוא פסולת לאו שמנית אוכל שהמין מובן שהרי דוקא לאו טסולת לשוןה(
 מין שהנית היכא מה הוא רק"ו המ-ב כתב שפיר א"כ באוכל הקון דמקרי כלומראלא
 לאטל לעצמו ונירדו ומין מין כל שלקה בזה וכ"ש ברירה שם שייך מקומו עלאהד
 הוא. גמור ובורר ברירתו ע"י שניהם מתקן הרי זמןלאחר

 בעצם פועל אינו אבל הידים ילכלך שלא רק הוא בכף שמשתמש דבר כלו(
 הכף. מבלי טונ יותר מתברר הכף ע"י ושומן בשמנת משא"כ ברידהמלאכת

 הדאשונה במהרורה כן כתוב ]ואולי זמן לאהר להניחו כתוב לא עולט 3בריתז(
 דלא בכף אוכל ובין שמנת בין ההבדל מה להסביר דוצה דהמ"ב והעיקר תח"י[ואינו
 במעשה עוזד אינו אבל הידים יתלכלך שלא בכף היא אכילה שדדך לפי בכלי בו,-רמיקרי
 אכילה בזמן דבורר לפי ר"ל אינו אבל הקודם. באות כנ-ל וזה בשמנת משא"כהבדירה

 לתינוק, להאכיל הבורר כגון ממש הברירה בזמן אוכל אינו אפ" מותר אלא ברירהאין
 "לאחר מהמרדכי שכתבת]ומה

 שעה-
 י"ב בסעיף שם שכתבתי למה לב שמת שלא פלא

 דוקא[. לאודשקה

 לפני לאמר שרגיל שמי השמות כוונת מענין שכתבתי במה התכוונתי לאח(
 שלא לב לתשומת לקחת שיש כתבתי אלא זאת מלומר שיפסיק מודעה איזההתפילה
 אין לכתחילה כוונה מדין לכה"פ ההלכה ומבחה המודעו4 על שיסמוך חו,בה מזהיצא



לאנז"ברך בשכתרסואה זא שלישיחלק
 קורא ה" בתחילת בברכות ראשונים ועור ותר"י הרשב"א בחי' כמבואר בזה,יתאין
 ק"ש של ראשון בפסוק מעכב אחרים בדברים טרוד לבו יהי' שלא העגיז שכוונתבתורה
 לכתחילה. הפחות לכל השמות כוונת וה"ה כוונונ צריכות אין מצות למ"ד אפי' אבותוברכת
 כוונת וכן קריאתו פירוש כל אדון שהוא הפחות לכל יכוין שם בכל לכוון זמן לו אין דאםועוד
 הלב והרגש מיוחרת הדגשה נותן ואינו התפילה בשא- כמו ורץ וממהר השמותשאר

 בפיו וגר הפלא להפליא יוסיף והנני ישע" הנביא שאמר מה בכלל הוא הרי ש"שבהזכרת
 ראשך וכסה תוכל כאשר בה 1כ11ן וז"ל ל"ח אות באו"ח הרא"ש שכתב כמו וגו'ובשפתיו

 מי תם עכ"ל. ממני רחק ולבו כברוני ובשפתיו בפיו כאמור תהי אל בו דברך מדי כיוכו'
 בתפלה. זרות להמחשבות עצה גם זה השם בהזכרת מיוחד הרגש ליתןשרגיל

יב
 בשבתרפואה

 תשל"א שבט כ"וב"ה

 עכשיו פונה ואני לתשובה, וזכיתי לכת"ר בשאלות שפניתי פעמים מספר כברזה
 לירה וו היתה למו"ט. בן אשתי ילדה חדשים משלשה למעלה לפני עבורי. חשובהבשאלה
 עד בהריון להיות לה אסור בריאות שמסיבות לה אמר בביה"ח הרופא קיסרי. ניתוחע"י
 ררך שבולעים הריון נגד בכדורים להשתמש זה במקרה מותר לי שידוע כפי זו. מלידהשנה
 לפי לא. או בשבת זה כדור לבלוע מותר האם שבת, לגבי הרין מה לי ירוע לא אולםהפה,

 בריעבד, וראית, תהיה שהתועלת כרי קבועה גשעה יום כל הכדור לקחת צריךההו."אות
 שעות )ה-12 הקבועה מהשעה שעות 12 עד לאחר או מעט להקרים אפשר שכחה, שלבמקרה
 של באיחור לא ואף כדור בולעים לא אחת פעם אם ההקדמה( לגבי לא האיחור לגבינאמר
 הדלקת לפני הכרור לקחת א"כ, אפשר, דימום. מופיע ואף בזה תועלת שאיז הרי שעות12

 שכחה האשה אם אך יותר( רצויה זו שעה ההוראות ולפי בלילה הקבועה השעה )אםנרות
 לקחת מותר האם א"כ תועלת. אין כבר השז שבת מוצאי עד הכדור לקחת תוכל לאהיא

 ? לא אובשבת

 וה בסתיא עיני ושתאיר לי שיענה התשובה על לכת"ר מאוד מודהאני
 ה.א.

 ה ב ו שת

 תשל"א שבט בדר"ח תדומה ערש"קנס"ר

 בכדורים. השתמשות בדבר שאלתו בברכה נתקבלתמול

 לחזק תרופות לקחת אסור לבריא דגם סל"ח( 48 )עמוד עולם בברית מובאהנה
 בס' )וע' סממנים. שחיקת גזירת של טעמא בתר וזיל מזה, גרע אינו הנידון והרימזגו,
 ל"ב(. סימן ח"א נדברואז

 להתיר דיש כ"ט בסעיף שם המבואר ע"פ למעשה להתיר יש דידן בנידוןאמנם
 וכאן סכנה. בו אין אפ" חולי לידי לנא יכול יפסיק ואם להפסיק, יכול שאינוואופן



 שלישיחלק
נדברר כישול אחר:ישול זא~21

 התועלת מניעת ]מלבד לסיבוכים לגדום יכול שינוי כל הפנימיים באבדים פעולתםדהכדודים
 סכנהן. תשש מטני שמתירים הכרוריםוול

 ברפואה התתיל דאם ראינשי" בפומי "רמרגלא כתב זצ"ל להגרש"ק התיים בספרוהנה
 בתנאים אלא עליו לסמוך שאין טק"ה ל"א טימן נדברו בא, ועיי"ש להמשיך. דמותרקודם

 ההיתר בלא גם מבוסט הזה ההיתר סיבוכים, לגרום יכול שההפטק בהנידון אבלמייתרים.
 שלא להזהר אפשרות שיש געצמו שכתב כמו הרהק בשעת כ"ז אמנם התיים. ספרשל

 ב,ה. להחמיר אין בשכתה רק בשבת, כרוי-ים לקתתלהזקק
 מניעת של בההיתר אבל בשבת רפואה איסור לענין לשאלתו רק קשור הנ"לכל
 פשוט. ההיתר ו~לכאורה שבנידון באוטן אף אלו ברברים ומורה רן אני אין לאשההריון

יג
 בישול אחר בישול בוין ולח יבשגור

 תשל"א בשלת ה' יוםבס"ר

 רבה. בהערצה נתקבל הנתוצות הערותיו עם היקר מכתבו והשלום הברכה מבואלאתר

 שסופו מה אחרי או השתא את-י הולכין אם יבש בדבד בישול אחד בישולבדין
 דברי ע"פ השתא אחרי רהולכין וכתב ט"ז סעיף שי"ח בסימן המ"א רן ב,ה לחלהיות
 טולדת. שהיד במקום האש כנגד שומן[ עם ]פשטידא אינפאנדה ליתן רמותר שםהש"ע
 נימוח שיהא בחמין אותו שורין קמ"ה רף שכ' וברש"י בגמרא משמע וכן : המ"אוכחב
 עכ"ל. שומן וה"ה יבש רבר רין לו יש כן אחרי שנימוח אע"פמשמע

 כיון הבישול במעשה תלוי רעיקר א' הישתא, אתרי הולכים למה סעמים ב' י"לוהנה
 נאמד אם דק שייך וזה חדש. בישול גודם אינו כן אחר שנימוח אף יבש הוא הבישולשבמעשה
 כן לח וברגר הבישול מעשה שוב בו פועל אין שביבש הוא ללח יבש בין החילוקשעיקר
 מלח של להנירון זה נירון בין כלל חילוק אין ולפ"ז מחרש. הבישול מעשה עוד בופועל
 בדין ללח יבש בין דהחילוק בחז"א[ מבואר וכן עיקר ]וזה טעם עור בו י"ל אבלוטוכר.
 זה ובלח אותו לחמם שגורם לפי אלא הבישול בעצם שגורם לפי לא ,בישול אחריבישול
 קר. כשהוא גם לאכול שררך ביבש, לא אבל בישול מעשהמיקרי

 בקערה בעין ממש רוטב אין אבל ברוטב שרטוב יבש ברבר יהי' לדינאוהנפק"מ
 שרטוב כוט לענין והנה כיבש. דינו או כלח דינו אם דאשון מכלי לשפוך יהה מותראם

 ער ראשון מכלי לשפוך שלא ליזהר שיש גדולים כמה בשם עולם בברית כתבנובמשקין
 נגוב אם דוקא הוא ביבש בישול שאיז שהא להיות צריך ע"כ הכוס את קודםשינגב
 דבישרא ס"ט שי"ח רסימן מהא עיון צריך וגם כן. משמע לא הסוסקים ומסתימתלגמרי
 אלא זה שאין שצ"ל ]ואף שבחוכו הלחלוחית רהיינו וכתבו ראשון בכלי מתבשלדתורא
 מררבנן אסור בישול שם ע"ז שיש כיון מיהא דרוסאי בן למאכל הגיע לא שהרימררבנן
 י"חן. טימן ד"ב נדברו" ג"אז מש"כ ועיין סק"ב שם להמ"בוראי'

 ויש לחלוחית כל נתבטל לא נתבשל שלא רבר רבבישול מבואר ההבדלולהאמור
 וזה שמחממו משום בלח אלא בישול אחר בישול שאין שנתבשל יבש בדבר אבל בישול,בו

 דיגו הלחלוחית גם לו נתבטל יבש הדבר של בלחלוחית אבל עצמו בטני בעין בלחשייך
 בישול. אחר בישול שאיןכיבש



 שלישיחלק
לגנדב:ךך ידירה ע"גשהי' זא

 זה ללח יבש בין דההבדל ס"ל השתא אהר דהולכין דבתב שהמ"א הנראהובפי
 לח שנעשה ומה הבישול מעשה בזמן הקפידא העיקר ממילא הבישול מעשה לעצםנוגע
 ב'מציאות דק הוא שההבדל להאמור אבל קורם שהי' בישול המעשה מתקן לא זהאח"כ
 עומד אם וכ"ש לח להיות עומד עם גם שייך זה בחמימותו דוצה לח שדבד חמימותשל

 ומלה. בסוכר במו ללהלהצטרף
 כתב שהמ"א כיון לגמרי שמותר סתם שומן ולעניז המ"ב רבדי קצת ניחאויהא

 לא לכן מוחר הוא הדין שמעיקד מהמ"ב משמע שהרי החמיד, בסוכר אבל להדיא בןשם
 הבישול במעשה תלוי שבעיקר המ"א של הסבדא לפי וגם במ"א כן שמפורש בשומןהחמיד
 שומן בין קצת להלס יש שפיר זה טעם לפי השתא בתר הולכין רלפי' ביבש ניכרדאינו

 כיון כלומד הלחלוחית בו ניכר שתיכף סוכר ובין שנימוח עד זמז ולוקח ממש ינשרהוי
 ביניהן. חילוק יש בודאי חומדא לענין חומדא, אלאדאינו

 בתד הולכין שאיז דעיקר כתבנו ל"ה סימן ח"א נרברו" "אז בס' למעשהאמנם
 רמי טובא תמוה הוא אבא דר' מתרנגולתא המ"א של והראי' שכתבנו הסברא ע"פהשתא
 יבש. רין לה יש שנימוחה לאחר שגם נותנת והסברא ומים שומן כמו שנימוחאומר

 ולכו"ע בסחיטה כלל זה שייך לא המ"א של הטעם שנתבאד מה לטי לסחיטהובקשר
 במלאכת בן כתבנו וכבד לאוכלין, כסוחט ולא למשקין כסוחט והוי אזלינן כך אחריבתר
 ביון ואפשר לקולא, המ"ב הכרעת וצ"ע בצ"ע. זה הניח והח"א עיקד. דכן הצ"צ, בשםדש

 רמותד, כן פסק שהמחבד יותר קיל ובלימוז מדרבנן רק הוא הפידות כל שארדסחיטת

 לא סוכר על סוחט אם לכן כמפרק רמיחזי משום דק הוא שהחמירו הטעם דכלואפשר

 נדבדו" ב,,אז ועייז שאסוה העיקר למעשה אבל המ"ב דברי ליישב בדי וכ"ז במפרק,מיהזי
 ל"ז[. בסימן נמצא התשובות ושאד ]השאלות לימון סחיטת מעניזשהאדכנו

יך

 אש ע"ג מתכת של סיר ךליתן סיך, ע"ג סיךמענין

 תשל"א שבט כ"ו משפטים מושב"קבס"ד

 מועיל אינו ריקנית קדירה במפסיק דאפי' עולם בברית מובא וכן בחז"אמבואד
 והפלטה קרקע ע"ג כעומד הוי סיר ע"ג מקודם שעמד מה שהרי בתחילה, כמשהה דהויזה
 איזה יעמוד אפי' אלא אסור עצמה פלטה רע"ג מיבעיא לא א"כ וקטומה, כגרופהדינו
 לכתחילה. במשהה ולא בחזרה אלא סיר ע"ג מותר שאינו אסור, נמיסיר

 על דחולק שם שיטתו לפי כידה ע"ג דפח רמסיק הלוי שבט בספד ראיתיוהלום
 גם להשהות דמותר דיק סיר יתן וע"ז כגו"ק נחשב דזה העולם מנהג ומיישבהחז"א

 ב' ישים דאם כלל מסתברא אינו וגם חרש רבר וזה מלאה קדירה ע"ג כמולכתחילה

 דאינו גו"ק כירה בדין דהנה מלאה, קדירה כדין בזה יהי' היאך כגו"ק זה שעושיםדברים
 שום מצאנו לא חדשה שהי' טתט או קרקע ע"ג הקדירה העמיד כבד אם להחזירמותר
 לא. או פח איזה עוד ע"ז ישים אם ביןחילוק

 בטעם הסמ"ג שכתב מה ע"פ זה רמסביר הנ"ל בספר פעם עור עיינתיושוב
 ולענין בתחילה נתינה לא הזרה אלא המחבד התיר לא ריקנית קדידה לעגין דלמההדבד
 משום רה"ט וכתב בשבת גם לכתחילה אפילו מתידיז ]מלאה[ אחרת קדידה ע"גליתן



 שלישיחלק
נדברר אוכלין"ימום זאלר

טז

 האוכלין לחמם מותר אופןבאיזה

 ירושת"ו פעיה"ק שרה חיי ד'יום

 במלאכת והוא תמוה הוא שלדעתי שם ראיתי עולם ברית דמר ספרא עלבעברי
 צרכו כל נתבשל כבר אם לגמרי נצטנן אפי' להקל יש הצורך ובמקום איתא נ"ו סעיףהאופה
 היום למדתי ובעניי להיס"ב. שיבוא טרם ויסלקנו צינתו להפיג שהיס"ב במקוםלהעמיד
 ה" שאילו כ"כ חם שהמיחם כל וכו' צונן ליתן אסור : סי"ז שי"ח בסי' שבת הלכותשו"ע
 לפי ק"ח: ס"ק שם ובמ"ב היס"ב שיהי' דהיינו בישול לידי בא הי' הרבה שםמניחו
 חזינא הרי ע"כ. לגמרי נצטנן ולא מבושל דבר הי' אם בזה להקל יש וכו' הרמ"א דמסיקמה

 שלא בדווקא אלא להיס"ב לבא וטיוכל במקום להניחו שלא גזרי' ג"כ שנתבשל בלחדאפי'
 קי"ב. בס"ק להלן במ"ב משמע וכן לגמרינצטנן

 כערכו מכבדו בזה עיני יאיר שמעכ"תואקוה

 ירושלים ס.צ.

 ה ב ו שת

 שכתבתי מה שכאילו דהתפלא מה הגלוי' לנכון נחקבל והשלום הברכה דרישתלאחר
 אין אבל במ"ב להדיא מבואר זה ראין דאע"פ אינו וזה להמ"ב. בניגוד הוא עולםבברית

 מהמ"ב אבל נתבשל, שלא בדבר הוא והש"ע הש"ס דמשמעות דאע"פ דנכון לו. בניגודזה
 בשם סנ"ו( 61 )עמ' עולם בברית מובא וכן לגמרי ונצטנן נתבשל שככר בדבר הדין דכןמבואר
 אסילו הוא אסור צינחן להפיג גם דלפי' ליס"ב ויבא ישכח דשמא דגזרינן דמההחז"א
 מן הוא בישול אחר בישול יש דמדס"ל דכמו מוכרח וא"כ ונצטנן. נתכשל שכברבדבר
 דנוהגין למה נמי הוי דכן הרא"ש בשם כ"ג ס"ק שי"ה בסימן המ"ב שכתב כמוהתורה
 התורה מן בישול אחר בישול יש לגמרי בנצטנן דמ"מ לגמרי נצטנן בלא דמיקלכרמ"א
 לגזור. שייך לאדאל"כ

 איא שבת עונג בשביל לא הכוונה להקל יש הצורך דבמקום שכתבתי מהאמנם
 ויסוד מזה. מדבר לא והמ"ב סכנה. בו שיש כחולה דדינו לתינוק או חולי במקוםהיינו
 שום לנו אין דבריהם לפי ורש"י הרמב"ם בשם ובב"י בר"ז שמובא מה דלפי הואההיתר
 סימן ח"א נדברו אז ובספר דבריהם. על לסמוך יש קצת חולי במקום לכן זו לגזירהמקור
 מותר כלל נתבשלו לא 'טאפילו ז"ל דחסלווי'ן להרב הקצר ובת ומהל' מהצ"צ הבאתיל",

 לשיעור שיגיע לפני לסלק שיזהר ובלבד שיס"ב במקום להניח חולי במקום או תנוקלצורך
 חזרה איסור בו יבאין באופן וכ"ז הצינה להפיג רק להניח לכתחילה ליזהר וישהיס"ב
 כנראה וטו' משקין ושאר במים אבל תבשיל לעניו וכ"ז ע"ג עמוד נדברו באז שםנימש"כ
 במים או האש ע"ג העומד סיר ע"ג לחמס בין תבשיל לענין וכ"ז וצ"ל תיבות איזהשנחסר
 בכלי משקין שאר או מימ להמם אבל הצינה להפיג אלא מותר אימ זה כאופן שנישבכלי
 שנין. בכלי מתבשלין מים שאין היס"ב לשיעור להגיע יכול אם אפי' להתיר י,םשני
 ע"ח. ס"ק קנ"ד עמוד ע"ט סימן שם עודועיין



לזנדברו כשכתמרמיס זא של"2'חלק
יז

 טרמוס בבקבוקשימוש

 הת.של"א בהעלותך ש"קערב

 כבוד מעלת את לשאול אלה הקצרות בשורות באחי והשלו' החיים מבוא דרךאחרי
 לערות התיר בענין עולם ברית הנפלא בספרו באחרונה שראיתי בדין בירור שליט"אתורתו
 דמסייע בתנא להתיר שם ומורה בערש"ק(. )וכ"ש בשבת לטרמוס רותחים מיםממיחם
 מים ליתן דאסור שם וכתב פעגח צפנת בשו"ת ראיתי אולם זצ"ל. החזו"א מרןלי'

 הוא. הבל דמוסיף אסור נמי בעש"ק גמ ולפי"ז עכ"ל הבל דמוסיף משוםבטערמאס-פלאשע
 האחרונים. הביאו שלאולפלא

 שמחולק לאור באחרונה שיצא הלוי שבט בשו"ת ראיתי מהזו"א כבו' שהביאומה
 רבינו יוריני בקשה לשון בגא מכבו' לבקש באתי רק בהצדדים כאן אאריך ולא החזו"אעל

 למעשונ הלכהשליט"א

 בהכנעה וחותםהכותב
 בלגיה ק. י.ש.

 ה ב ו שת

 תשל"א שלח ב'יום

 אתמול. שנתקבל המכתב קבלת לאשר הגני והשלו'. הברכה מבואאחרי

 ההיתר בשבת בטרמוס שימוש להתיר החז"א בשם עולם בברית שכתבנומה
 החז"א דברי להבין זכה שלא רק כותב הלוי שבט שבספר מאחר פקפוק. שום בלא הואהזה
 הנ"ל ההיתר ביסוד הדברים להרחיב בס"ד זכינו ואנחגו בזה, שהחמירו הוראה בעליוראה
 מ"ה--מ"ט. סימן ה"א נדברו" "או בספר כתוכים הםהלא

 בספרים שליתא וכו' אקורי השתא דאמרו הא מפרש שהחז"א מה הג"ל בס']מש"כ
 ההיתר כן נגרוס לא שאם ליתא וזה בזה, תלוי הנ"ל הנידון כאילו רושם עושה זההישנים,
 הספר, ראיתי לא פענה צפנת שו"ת בשם שמביא מה זהן. את כתב למה וא"י ברור,יותר
 ולא תשכ"ה בשנת שיצא הנ"ל הס' מצאתי ושוב המציאות נגד זה שהרי תמוה, זהאבל

 מזה, דבר שוםמצאתי
 וכלי למיחם ממיחם פינה של דההיתר כפירש"י נקטינן דלא דכיון ההיתרויסוד

 לכל ממש דומה טרמוס א"כ במ"ב כמובא כהר"מ אלא לקרר כוונתו אם רק הואשני[
 מתקרר ראשון מכלי העירוי וע"י מבשל, לענין שני ככלי דינו טרמוס גם שהרי שניכלי
 הוי לא הרבה זמן שבמשך עד ומתקרר הולך אדרבה אלא הבל מוסיף אינו והטרמוסקצת,
 לשמור כוונתו שני בכלי הטמנה כל שהרי החום, לשמור שכוונתו אף במים, סולדתהיד
 החום לשמור להטמין מותר שיהא כדי שני לכלי שמערה במה כשכוונתו גם ומותרהחום
 בטרמוס. כמו"כ מותר, להתקרר שגורם פעולה שעשהומכיון

 סביבו מרוצף דכלי ד,,אפשר לפירש"י גם מותר דיהא סברא ההז"א עוד שמוסיףומה
 בכלל אינו כלי בתוך ליתן אבל בבגד הכלי את להטמיו אלא דל"ג הטמנה חשיב לאבבגד
 למי הדברים ראוין במהרה", יצטנן שלא שבתוכו מה כל על מגן כלי כל דהריהטמנה



 שלישיחלק
נדברר וחזרהשה" זאלח

 בכלל אינו גוירות מחדשין שאין הידושלמי בשם שמביאים דמה פשוט שנראה אףשאמרן,
 ועלינו בטעמא מלתא דיש שאני הכא נשארה, הגזירה טעם אבל נשתנה המציאות דקאם

 בכלל.  וה שגם דאיהלהביא

יח
 סולדת היד שאין במקום וחזרהשהיה

אחדשה"ט.

 באתי ועתה זבאי ע"י וכות ונתגלגל עולם ברית היקד לספר שוכנו השםברוד
 שאלתי. על תשובה לי ויכתוב זבאי ע"י וכות תגלגל שעוד מכבודולשאול

 הגז שאין הבלעך על להתחמם חי מאכלים בשבת להניח מותר אם חמי עםפלפלתי
 אותו אין וגם שם .להתבשל יכול המאכל שאין באופן ממנו להלן אלא ממש תחתיובוער
 להתבשל יכול המאכל שאין באופן ג"כ לייט להפיילעט סמוך להניח או בו סולדת ירהמקום
 זה. באופן להפשיר בביתי לעשות נוהג אני בך בו. סולדת יד המקום אותו אין וגםשם
 השלתן על מיירי רשם י"ד סעי' שי"ה בסי' המבואר הדין אין דוה דאסור לי אמרוהוא
 ומלבר התם. לי מה הכא לי מה הבריות דיאמרו גזירה מטעם עוד ובא הכירה אלהנסמך
 עוד חו"ל בדברי נמצא שלא מה מלבנו גוירות לבדות ליבא וגם מסתבר אינו שזהמה

 בכמה מפודש וכמעט וב' א' חלק נדברו ואז עולם בדית היקד ספרו של הבתרים ביןעברתי
- רמותרמקומות - פ' סעי' האופה במלאכת עולם בברית   

 האש ע5 דוקא אסור פ"א ובסעה
- העמוד בסוף ע"ט דף א' חלק נדברו ובאז -מנום  להחויר מותר יס"ב המקום אין ואם 
 כמקום שלא הטס מקום על וכ"ז עולם כבדית נתבאד כאשר מותר הדשה שה" וגםבשבת
 שמותר. להדיא משמעהאש

 האפשרית במהידות תשובה לי ויכתוב לי שימחול מכבודו מבקש אני מאודומאוד
 למעשה. הלכה מינה נפקאדוה

 סלה טוב בל בברכתואסיים
 ברוקלין צ.ש.

 ה ב ו שת

 תשל"א סיון י"ג יוםבס"ד

 וב"ט. וברכהשלו'

 למעשה. נכונים רבריך עכשיו עד לענות הומן לי מצאתי ולא בומנו מכתבךנתקבל
 בו סולדת היד אין אם בו. סולדת יד המקום אין וגם להתבשל יכול המאכל דאין שכתבתמה

 אין אם סולדת יד המקום אם גם אלא סולדת, יד לשיעור לבא יבול האוכל שאין מותרבודאי
 בישול לאיסור שנוגע מה מותד נמי סולדת יד ריינו כישול לשיעוד להגיע יכולהתבשיל
 לשיעוד להגיע יכול איו אם אפי' בו סולדת היד המקום דאם י"א ח[רה, לאיסוד שנוגע מהאבל
 במקום אומרת ואת אסור. ואת בכל היום, בל שם יעמור אפ" גדול[ סיר יש אם ]בגוןי"ס

 הכידה שע"ג ]קדירה[ סיר ע"ג במעמיד בגון חירה איסור ולא בישול איסור דקששייך



לטנדברר נישול אחרנישול זא שלישיחלק
 היס"ב והמקום עצמה כירה ע"ג במעמיד אבל אסור להיס"ב להגיע יכול התבשיל אםהעיקר
 כמבשל. מחזי היס"ב שהמקום כיון היס"ב, לשיעור יגיעו לא המים או התבשיל אם אפיאסוד

 שיש בסופו מ"ב בסימן ובעיקר לז-לח סימן ח"א נדברו אז בספר כתבתיולמעשה
 במקום פח עליו שיש בתנור מ"מ לסמוך מי על לו יש והמיקל להחמיר ושדאוי בזהפלוגתא
 לחומדא והולכין סמיכה דין או כירה גבי על דין לזה יש אם ספק דהוי ממש האש עלשאין
 אם בו סולדת כשהיד אפי' בזה להקל יש לכן נ"ד. סעיף 73 עמור עולם בברית שכתבתיכמו
 יתכן אם דאפה כלומר שהוא מה לפי תבשיל דכל ומסתברא ליס"ב. להגיע יכול התבשילאין

 להגיע יכול שאינו לו ברור עכשיו שמעמיד כזה תבשיל אם ליס"ב להגיע יכול מעטשתבשיל
 מותר התנור בתוך אפי' היס"ב דאין דהיכא ל"ז סימן נדברו באז עוד ועיי"ש מותר. נמיליס"ב

 בזה. להחמיר שיש היס"ב התבשיל שאין אף סולדת היד המקום אםומסתברא

 שאסור מה להנ"ל. בקשר פרטים כמה עוד נברר חידוש בלא בהמד"ר שאיןוהיות
 בדבר מדובר ופוסקים בגמרא צינתו להפיג אפי' סולדת להיד לבא שיכול מקום ע"גליתן
 מבואר זה דבר בדב.ר איסור ג"כ יש אם בישול, אהר בישול בדין אבל לגמרי, מבושלשאינו
 אבל לגזירה גזירה בעין הוי דהא צ"ע ולכאורה כן. הדין דג"כ החז"א בשם עולםבברית
 מה"ת, הוי בישול אחר בישול דיש דמדס"ל כ"ג ס"ק שי"ח סימן במ"ב ג"כ ומובאברא"ש
 בישול דיש למדס"ל כמו הוא החומרא לגמרי בנצטנן רק דאסור כרמ"א שנוהגין למהוא"כ
 חומרא אלא דאינו לפי הטעם אין לגמרי נצטנן בלא דמותר דמה ראי' ומכאן בישולאחר
 באג"ט[. נזכרת זו ]וסברא הראשון. בישול נתבטל לא דעדיין משוםאלא

 יבש בדבר ולא לח בדבר בישול אחר בישול יש דאמרינן מה דהנה יותר זהואבאר
 ולפי' הבישול, בעצם ולא הדבר בחמימות בעיקר פועל השני שהבישול לפי הטעםהוי
 חם הוא שעדיין כל ולפיכך סימן...[ בחז"א זו סברא נזכרת ]וכן לח בדבר רק זהשייך
 ולפ"ז החמימות משום אלא נתבשל כבר האמת דלפי דכיון הראשון הבישול נתבטל לאקצת
 בזהן. סתם ]והמ"ב הגרש"ז. מש"ע כדמשמע לאכול שראוי קצת חם שיהאבעינז

 בישול שצריך תבשיל לענין לגמרי חי מדבר נתבשל שכבר בדבר חומרא יוצאלפ"ז
 שליש לכה"פ או בישול כחצי נתבשל א"כ אלא חייב אינו ומה"ת בשר, כמו מיס"ב יותרהרבה
 אסור זה שגם אף מזה, בפחות אלא בישול כשיעור להתבשל שיכול כ"כ גדול אינו האשאם

 מ"מ י"ח[ סימן ח"ב נדברו אז בס' באריכות ]כמבואר מלאכה במעשה שיעור חצי מדיןמדרבנן
 לשיעור שיגיע לפני ויסלק מזהן יותר אפי' אפשר ]או הצינה להפיג תנור ע"ג להעמירמותר
 לאיסור לבוא יכול לא הרבה זמן ויעמוד ישכח שאפי' ביון בזה גזרינן ולא דמותריס"ב

 להגיע יכול אם זו. גזירה בש"ס מצאנו דלא בזה, גזרו ולא דרבנן לאיסור רקדאורייתא
 ]וגם רחיצה לענין שלו בישול שיעור דזה חמין לענין רק צינתן להפיג גם דאסורלהיס"ב
 ביס"ב. דשיעורו המים לחימום דומה נתבשל שכבר לח דבר אבל התלמוד[ בזמן שתי'לענין

 והתבשיל היס"ב ואם לגמרי מותר הים"ב המקום אין שאם נתבאר כבר הנידוןולעניז
 ובמקום חזרה איסור ששייך במקום לההמיר יש יס"ב לשיעור להתחמם יכול אינו החמיןאו
 אינו המקום אם היס"ב כשהמקום אפי' מותר האש במקום שלא והסיר האש על פחשיש
 יס"ב. של לחמימות לבא שיכול כ"כחם



נדברוהטמנה זאמ שלישיחלק
 )ב(יח

 בהטמנה מועיל אם במנעול סגור או בטיטטוח

 תשל"א שבט י"ב בשלת מוצש"קבס"ד

 שהי' ומפני הטרדות ]מפני עכשיו זה קראתי נתקבל טבת מכוא הגלוי וכ"ט.שו,ב
 טות רמועיל דמשמע ס"ת רנ"1 בסימן רמ"א דברי על שעמר מה קודמים[. מכתגיםלי

 בתנור שמטמינים אלו במדינות שעושין והטמנה 11"ל ברמ"א כן הפירוש אין בהטמנה,בטיט
 בתוך ששמים אלא ממש להטמנה הכוונה אין ע"כ, לכו"ע שדי בטיט התנוד פיוטותין
 שהקרירה הטמנה זה אין אבל הטמנה בשם נקראת צד מכל ומכסו מקיפו והתנורהתנור
 במ"א. עיי"ש בטיט סוח בלא גם דמותר שהיה ומקרי צה מכל מגולה התנולבתוך

 באהרוניט פלוגתא בזה יש אכל בטיט, טוח אס מותר דהטמנה משם ללמוד איןלפיכך
 מו[ סימן ח"א נרברו אז ובס' סל"ח 71 עמוד עולם ברית בס' מזה ]עיין במ"ב גםומובא
 או ממש האש ע"ג הטמגה בין לחלק ואין הדוחק במקום אלא להקל אין למעשהאבל

 בתנורים בטיט טוח כמו הוי במנעול סגור כתב שהחו"א הדבר ונכון קרירה. ע"גהטמנה
 להניעם יכול שאינו באופן לכסותם או הכפתורימ לנעול מותר גדול בצורך לכןשלהם.
 דאם ופשוט היטב. לכסות מותר יהי' ואז כנעול נמי דהוי והקדירות הפת שיסירעד

 גדול. צורך בכלל הוי לא זה הכסף על שחס אלא גדולה אש לעשותאפשר

יט
 שמורים וקופסאות הפריזידר, בפתיחת שבת מעשהמענין

 תשל"א באדר י"גבס"ר,

 המאכל לאכול שרי אי בדבר ל"ו בסימן ח"ב נרברו" "א1 בספרו שהביא מהבענין
 בהנאה, דאסור שבת 'מעשה משוט בוה איכא אי פעל, כשלא אף מהמקררשהוציאוהו

 להיתר. ומסיק באדיכות שםותירץ
 נעשה לא האוכל רהא משום שבת, מעשה בוה דל"ש בפשיטות לי גראהוהלום

 מעשה משום בהנאה אסור שיהא לומר ל"ש ובזה באיסור היתה דהוצאתו אלאבאיסור,
 ופשוט.שבת

 וה כעין שכתב קפ"א סי' חאו"ח וצ"ל פרנק להגרצ"פ צבי הר בספר הראוניושוב
 כנהנה השוב לא וזה יתקלקל, שלא גרם אלא איסור, במלאכת המאכל נעשה לאדכאן

 ואכמ"ל. בזה מראשונים ראיות כמה שיחח ח"ב בשם שם והביא שבת,מאיסור
 מעורר, שעון בענין נכבד זמן זה נסתפקתי אשד בספוקי לספר גם בזה אתיומקום
 הרצוי' לשעה לכוונו שרי אי מאוחר, בש"ק שיצלצל לכוונו א"א מוקדם נכנסתרכשהשבת
 בש"ק במקום ש"ק בליל יצלצל שלא כדי העליון הכפתור על מבעו"י וללחוץלהתעורר.

 בשבת. כן לעשות שרי אי ביום, לצלצל שיוכל כדי הכפתור את שוב להרים ובלילהביום,
 כט"ס. בברכתהמברכו

 ירושלם ש.א.



 של"4יחלק
מאנדברו טריז'ידרסתיחת זא

תשובה

 תשל"א ניסן " יוםבס"ד

 רק זו למכרא בסיס שום ואין כן אינו מותר שהוא נ"י לכב' לי' שפשוט מההנה
 שכל כיון אבל באיסור נעשה דהמאכל לו והרומה במבשל אלא אסור ראינו נאמראם

 שום נעשה שלא הוצאה במלאכת כמו המלאכות בכל שאוסר רמ"א ביר יוצאיםישראל
 שלולא כלומר נתקלקל לא הפעולה וע"י פעולה עשה אם הוא כ"ש א"כ בהחפץשינוי
 "רלכאורה הנ"ל בתשובה שם דמזתי וע"ז אסור. בודאי לגמרי המאכל מתקלקל הי'פעולתו
- שם שכתבתי ומה קנס". משום עיקרו שהרי כלל הברל ראין ההלכהפשטות  ה ר ו א כ ל 

 שם דבדים אדיכות לאחד אבל שם, בהערה 11 בהלכה להתעמק שזכיתי טרם הוא-
 רהלכה עיון מקום שום בזה אין בזה, יודה הרשב"א וגם בזה פלוגתא שום שאיןבהערה
 רק שגורם בדבר גם זה ובכלל המלאכות בכל קנס משום אסור שבת דמעשה הואברורה

 דאסוד הרעות לכל התורה מז דאסור שמן קופסת שפתח רמי הוא ברור ולפ"ז יתקלקל.שלא
 משום תורה, איסור בזה יש אופן באיזה נתבאר עולם ]בברית בשבת. המבשל כריןלהנות

 מותר ראומר שוגג זה רוב וע"פ מותר שבשוגג האומדים על לסמוך אפשר דרבנןדבאיסור
 להנות, אסור בו שמטמינים הבור פתח גוי ראם באחרונים תקי"ח סי בסוף ושו"ר הוא.שוגג

 גוי[. ממלאכת זה לענין יותר קל אינו ישראל דמלאכתובודאי

 והוסיף הנ"ל סברת שם שכתב קפ"א בסימן וראיתי בשאלה הנ"ל הספרוהשגתי
 והטמין דעבר בהא והר"ן הרשב"א הרמב"ן מרברי לזה ראי' הביא שיחי' בני וחתןוז"ל
 או שנתחמם גצונן רק שזה בהנאה אסור הוא שהתבשיל יום מבעוד הבל המוסיףבריר

 המצב על ששמירה הרי מוהר הראשונה כשעה בחמימותו בעומד אבל לו ויפהשנצטמק
 עכ"ד שבת מעשה לענין כהנאה נחשב לא יתקלקל ולא יתקרר שלא המאכל שלהקיים

 שגזרו אלא בהיתדא מע"ש שנעשה למה בשבת מבשל ענין רמה מאר תמוהיםוהדברים
 מעשה דקעביד הוא מבשל א' ל"ח בשבת אמרו וכן דאורייתא. למלאכה יבא שלאמשום
 יצחק ב"ר נחמן דר' אלא יאכל נמי במזיד מעשה קעביר דלא האי אבל יאכל לאבמזיר
 כיון וממילא הלכה וכן יאכל. לא נמי בשתג לאיערומי דאתי האי אבל וכו' לאיסוראאמר

 להתם כלל דומה אינו ןועוד ממש. בהנאה אלא גזרו לא לאיערומי דאתי משוםרעיקרו

 משום הבא אבל לגמדי[ מתקלקל שהי בנידונינו משא"כ החימום בלא גם לאכולרראוי
 לא. או לקנסו שייך אם קובע העיקר באיסור יהנה שלא משום ולא הוא,קנס

 הרשב"א ושיטת : שם דכתב קפ"ד בסימן שכתב מה על רסומך בעיקר נראהאמנם
 רמשום למ"ד אפי' אלא וכף שבת מלאכת איסור איז הרבר בגוף המלאכה נעשה שלאדכל

 תמוה כאן גם אבל זו, בפלוגתא תליא הנ"ל דסברת כתבנו וכבר וכו', נאסרים ג"כהוצאה
 שם זכינו הרי זאת ומלבד כהרשב"א. דלא והאחרונים רמ"א רעת שהרי מאד ז"לרבריו
 המלאכות. בכל זה שייך קנס, משום שאסור רנקטינן מה רלפי ג"כ הרשב"א רשיטתלברר
 כית כ"כ נוגע לא זה החשמל בשימוש בעיקר הנוגע שם שלו התשובה לעיקר בקשר]אמנם
 שם שכתבתי במה וגם היתרים. עוד לצירופי בעיקר וכוונתו להתיר צררים בל"השיש

 צדדים הרבה בל"ה שיש כיון היתה כוונתי בשוגג רמותר דרבנן למלאכה זהלרמות
 .להתיר[

 לחשש שנוגע מה בין המאכלים לאכול להתיר יש הפריזירר רלענין מהאמורהיוצא
 דזה הנורה נדלק הפריזידר פתיחת ע"י ואפי הפריזידר, ופתיחת בתשמל, השתמשותאיסור

 יכול הי' הנורה בלא שגם כיה המאכלים. בריעבד לאסור איז ראורייתא מלאכהבודאי
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 'במעשה אלא להמאכלים להגיע אפשרות לו שאין באופן אבל המאכלים. ולהוציאלהשתמש
 זה ]אבל בטריתו ויעמוד יתקלקל שלא שגורם או שימורים קופסאות פתיחת כגוןהאיסור

 יצויר אבל המאכלים, לאסור אין לכן להתיר צדדים יש ושם הנ"ל באופנים אלא יצויירלא
 לשאלתו ובקשר המאכלים[. רנאסרו החשמל, לזרם הפריזידר של התקע שחיבר מיכגון
 המחוג להזיז אבל דמותר אחרת בתשובה בזה הארכתי הצלצול של המעצר לשחרר מותראם
 כ"זן. בסימן ]עיין להחמיריש

כ

 מלבן לענין הכליםנגיבת

 תשל"א שבט י"ד יתרו ג' יומבס"ד

 שמצאתם מה להשיבו. והנני לנכון. נתקבל בשלח ג' מיום המכתב וברכה.שלו'
 יין בתוכו שהי' הכוס לנגב שאסוד "ואומר וז"ל דכתב מהרמ"מ לתלמיד התשב"ץבספד
 ליבון". לידי או סחיטה לידי שיבא דחיישינן משום בשבת דבר בשום או במפה מיםאו
 סחיטה[ רק הזכיר לא ]ורי"ו ירוחם רבינו בשם וגם ש"ב, סי סוף גב"י גם מובא זהדבר
 במפה יין או מים בו שהי' כוס לנגב אסור וז"ל י"ב סעיף שם הטהור בשלחגוופסקו
 מתהילה נקי הי' דהמפה מדובי שהרי ליבון של הטעם הביא ולא סחיטה. לידי דאתי'משום
 כיבוסו. זהו שרייתו בזה אמרינן דלא הוא לכלוך דרך זה דקינוח וגם לכלוך בה הי'ולא
 ענין. בכל אסור ממש כסחיטהאבל

 שמא חוששין אין שמנגבן לפני בכלים להיות שדרך כמו מועטים דבמים אומריםויש
 כלי בין סחיטה לירי שיבא הדבר קרוב דאז היבה כלים מנגב הוא אא"כ סחיטה לידייבא
 משמע קצרה ]ובמפה הדבה. כלים גם לנגב מותד כלים לניגוב המיוחד ובמגבתלכלי.

 להחמיר[. שיש בשעה"צ המובאמהרדב"ז
 לניגוב המיוחד בסמרטוט אפילו דאסור צר בכוס מדובר הנ"ל גש"ע שאוסרומה

 אין דמ"מ ומסיק האריך הלכה ובביאור לסחיטה. יבא רבודאי רישא פסיק דהוימשום
 לסוחטו מימיו על מקפיד שאינו בדבר שיהי' ובלבד הרחק. בשעת בזה להמקיליןלמחות
 שבכלי. המים כל לשפוך מתחילה ויראה הניגוב,אחרי

 במגבת לנגב בדבר איסור אין רחבים כלים וכדומה וקערות דצלחות גתבארוהנה
 ובכוסות משקין, בשאר וגם לזה, המיוחד במגבת גם דאסור צר, בכוס זולת לזה.המיוחד
 אבל לזה המיוחר במגבת אפי' שאסור צר ככלי לדונם יש דלכאורה צ"ע וקפה תהשל

 שנשארו הטפות היטב לנער יראה ועכ"פ רחב, ככלי דהוי משמע בדבר, היתר נוהגיןהעולם
 דאסור אומרים שיון ]כיון שבצלחות המים לנער הצלחות בניגוב גם טוב ולכתחילהבכוס.
 נתבאר כ"ז משקין[, בשאר ולא במים רק בזה להחמיר ואין סחיטה, לירי שיבא החששמפני
 יותר. הדברים נתרחבו 4כאן אלא כ"א, י', סעיף 76 עמוד עולם ברית ובס' במ"בשם

 שאסור הדברים נכונים מים מלא והוא עצמן שמנגבין המגבת אודות שהעירומה
 כרגיל לתלותו אגל שיתייבש כרי השמש כנגר שלא אפי' בבית לתלותו אפילולשוטחו
 מן 5ע"ש שמביאים מגבת לענין ס"ק... ש"א ס" סוף במ"ב ע"ז הזהיר וכברמותר.
 למחות אין לנו ישמעו שלא ובמקום עולם[ בברית מזה ]עיי"ש בשבת. יתלנו שלאהמקוה
 דרבנן. איסורא רק דהויכיון
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 בחצר בחוץ גם לתלותו מוחר יהי' פושטו שאינו באופן לתלותומסתמא

 לתלותו אבל כשמכבסו לחלוחו רגיל שאינו מקום כסא או מסמר על כשתולהו מרפסתאו
 פושטו. אינו אפי' דאסור נראה כביסה לאחר שתולהו מקום החבלעל

כא

 ועוד סנון, עם רחיצה ממרח,מעניו

 תשל"א שבט ארר"ח כסלו ל' וני יוסבע"ה,

 דלקמן. בנידון שאלתי את שוב שולח הנני שעבר בשבוע כת"ר עם שנדברתיכפי
 האוזן את לאטום ומטרתם גפן בצמר מצופה מדונג העשויים אזגיים פקקי לגבינסתפקתי
 צורת כעין מהדונג לעשות נוהגים רבמציאות הוא והספק שבת, לגבי דינם מהמרעש,
 זו צורה לעשות מותר האם מהודקת, יותר בצורה שיכנס כדי לאוזן הכנסתו לפנימשולש
 בחזקה זאת להדק מותר האם מע"ש הצורה את הכין אם אפי' להסתפק יש עודבשבת.
 תועלת. בזה יש הידוק ע"י שרק כיוןבשבת

 מכה איסור מצד ב( ממרח, איסור מצד א( צדדים משני בזה לדון ישולכאורה
 בצק לו יש אם בבצק פיו לטוח "ויכול פסק סעי"ו שי"ח סי' או"ח השו"ע והנהבפטיש.
 שהובא הבית דפ' מההיא ומ"ש ממרח היינו טיחה דהוי הט"ז שם והקשה מאתמול"שנילוש
 השעוה לדכק שרוצה התם דשאני ותירץ וכו' החבית בנקב שעוה יתן דלא שי"רבסי'
 יהיה שלא אלא הרבה כ"כ פיו לסתום רוצה שאינו והכא וכו' הנקב סביב הכליבדופן
 בכלי. הרבה ידבק שמא חיישי' לא וע"כ שיתקרר לגמרימגולה

 דליכא הכא אולם ימרח שמא למגזר איכא בחבית התם דדוקא מדבריו דמשמעהרי
 שמשנה ואע"פ ממרח למלאכת נחשבת לא עצמה הבצק דטיחת הרי לטוח מותרלמיגזר
 צורה דבעשית לכאורה ומשמע גזרינן אז נקב לסתימת לחוש שיש היכא ודוקאצורתה
 צורה בעשית ממהק איסור דאין בפשטות נראה כך ולכאורה ממרח. איסור ליכאגרידא
 בעשית אולם העורות את להחליק היתה במשכן שהיחה ממחק מלאכת עיקר דהריבפ"ע
 צורה. לזה נותן רק אלא כלום 'ממחק לא גריראצורה

 שאסור התפא"י בשם שהביא ל' ס"ק שכ"ו בסי' המ"ב דברי את הבנתי לאולפי"ז
 הרי בסבון וא"כ דממחק תולדה הוי ממרח הרי ולכאורה ממרח. משום רק בסבוןלהשתמש

 ? הלק בסבון אפי' שם דמדובר ודאי דהרי כלום מחליקלא
 הטבעת בפי פתילות דגבי שכתב כ'( אות סט"1 פט"1 )ח"ח צ"א בשו"ת ראיתיוכן

 דבריו הבנת.י ולא סעי"ח. שי"ד בסי' וכרמצינו שנימוחים כיון וממרח ממחק משום לחושיש
 מה וגם ממרח. איסור שם יהיו מדוע אולם נולד מצד איסור דוקא שייך בנימוחיםדהרי
 ודאי ואז שבחבית הנקב את יסתום דלמא למיגזר איכא שם הרי שי"ד סי' בש"עדאיתא
 ממרח. איסורדאיכא

 דחששתו והשיב בנידון ששאלוהו כ"ה( אות פ"ב סי"ז )בח"ט הנ"ל בשו"תוראיתי
 מאומה. מחליק לא שסו"ס כיון הבנתי לא זאת וגם הבשר, ע"פ בחרן שמתמעך דפעמיםהיא

 זו. בצורה ממרח לאיסור המקור מה לי להבהיר מכב' מאדואבקש
 שייך לא באוזן הדונג שי'מת גבי דידן בנידון לכאורה נימין השרת איסורומצד

 נימין. משיר דלא מורה רהמציאות כלל זהאיסור
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 בעשית ואז קמטים נעשית אז מספר פעמים בה השימוש לאחר הרל בפתילה]ראגב

 לאסורן. סיבה זוהי גם ואולי קצת הקמטים מתישריםהצורה
 שכ"ח בסוס"י המ"ב הביא כבר בפטיש מכה איסור ומצר ממרח איסור מצר זהכל
 רידן בנירון גם ואולי בפטיש. מכה איסור מצר מנייר ואפי' בשבת הפתילה לעשותראסור
 מסופקני אולם צורה. דק לה דעושה אלא קיימת כבר הפתילה שפה ואע"פ זה איסורשייך

 בפטיש. מכה הוי האוזן בתוך ההירוק עצם האם מע"ש הצורה את עשה וכברבמקרה
 בפתילה שמשתמשים שאחר כיון כלל לחשוש שאין כמדומני הצמר-גפן ציפוי מצרואגב
 כלל. ניכר ולא ברונג נבלע הצמר-גפן אז אחרותפעמים

 אם ב( בשבת. לכתחילה הצורה בעשית הרין מה א( לשנים. נחלקת שאלתיובסיכום
 הצורה קצת מתפשטת ההידוק שע"י בשבת ההידוק לגבי הדין מה מצ"ש הצורה אתעשה
 בש,בת(. וכרו' שעוה בפלסטלינה, כיור לגבי גם נוגעת זו שאלה)אגב

 סניף יהא זה גם אולי לה לנזקק צער גורמת הנ"ל בפתילה ההשתמשות שאיכיון
 להתיר. צר ויש במקרהלהתיר

 לתשובתוהמצפה
 חסירים כפר ג.י,

 ת"א(. ושות', היימן י. פ. ע"י ומיוצרים אזנה" "של נקראים הנ"ל )הפקקים ב.נ.

תשובה

 תשל"א משפטים א' יוםבס"ר

 גזה שיש הספק בצררי בעצמו רן שכבר וראיתי _. אבל במוערו נתקבלהמכתב
 כדאי. איני ואני בדבר שאכריע אלא נציך ולא עליו הטובה ד'כיר

 של"ו )סי' במ"ב מרן כתב שכבר מאחר להאריך רצוני איו ]זייף[ סבון שלבנרון
 שי"ל אף היטב, בבאר המובא וררים כגינת דלא בזה להחמיר ישראל דמנהג ל'(ס"ק

 כי תיובתי נתאחר זה משום ]וגט ממרח. משום זלא כנולד דהוי בגלל נובעדהמנהג
 ואח"כ הצירה, המכתב שמתי לכן בזה, לדון רציתי לא שונים ומטעמים הנושא, אתראיתי
 לגמרי[ ממנינשכח

 אף לעצים וא"צ רבזומר חירוש כ"כ בזה אין מררבנן אסור שיהא לעניןוהנה
 אוסרין אנו והרי מררבנן, מיהא אסור מ"מ קוצר של צורה זו שאין משום לר"י אףרפטור
 לי. ניחא רלא פס"רגם

 לשמא לחוש שיש בירים וממסס קצת שעב רבר בכל בממרח ההמירו שחז"לומצאנו
 השעוה. ימרח שמא גזירה אסור מגבו הכלי על מניחה דאפילו שי"ר בסימן כמבוארימרח
 ועיין ימרח שמא במנורה ולרבקו ביו"ט נר לחממ שאסור האתרונים כתבו זהומטעם
 אבל ממש ממרח רהוי ס"ל הזכרונות רס' י"ח ס"ק ברורה ובסהסבה ו' ס"ק במ"א תקי"רבסימן
 על שעוה ליתן לענין גם ולשיטתם ימרח. שמא גזירה משום רק דהף ום"ל חולקהמ"א
 והמ"ב סק"ר( ש"מ בסימן בבה"ט )מובא ממש ממרח דהוי ס"ל הזכרונות ספר לסימן,ספר
 בסבון גם א"כ שנימס דבר בכל החמירו והנה ממרח, חשש מפני רק כתב י"ג( ס"ק)שם
 אסור. יה" לאלמה

 הס' )אין דאורייתא איסור בזה שיש שי"א מביא שם שהמ"ב מה לענין גםאבל
 מסברא מ"מ תח"י( כעת אינם זה מענין המדברים ספרים שאר וכן בימוקיו, בו לעייןאצלי



 שלי,2יחלק
מהנדברר חציצית קשרהידוק זא

 ה" דבמשכן ממש, רמשכן רומיא רבר בכל בעינן לא שהרי ממש ממרח דהוי לומרניתן
 הרטי' מתקן שאינו אף הרט" על משחה הממרח ואילו עצמו הדבר וסתקן העורותממרח

 השערות רק וממחק ממרח הה במשכן ועוד חייב. אפ"ה בפצע שידבק להמשחה אלאוא"צ
 לזה מכוון שאינו אף ממהק משום חייב ומחליקו העור את הגורר ואילו עצמו העורולא
 ועי' ממש ממחק דהוי נראה רבריו דפשט ברשיי עיי"ש מנעל בגרר קמ"א בשבתזעי'
 יע"ש[. בנרתקן כסף כלי לשפשף לענין שכ"גבסימן

 וצריך( ר"ה ב' ע"ג שבת )עי' הרר ומחליק ממחק משום חייב החולב ר"תולפי
 אף בענינינו ה"נ א"כ בכך, שדרכו כיון הדד שמחליק למה ולא להחלב אלא שא"צאף

 היר על שמתמרח הסבון דהיינו ממנו המתמרח לדבר שצריך כיון הממרח לדברשא"צ
 דממרח הטעם דאין כלומר מלאכתו. דרך זהו מתקיים שאינו אף נקי' נעשה היד כןוע"י

 היד. על הסבון ומחליק שממרח לפי אלא במכתבו כמוש"נ הסבוןומחלק

 לחשוש יש אם רפואה איסור מזה שאין באופן פתילה לתהוב לענין שנוגע מהומ"מ
 בזה לחשוש ראין נ"ד( עמוד כ"ז סימן )ח"א נדברו" "אז בס' כתבתי כבר ממרח,משומ
 והרי בזה גזרו ולא להנ"ל דומה אינו הגוף בתוך מעצמה שנמסת רמה ממרחמשום
 הפצע. על המשחה לודוק הצודך במקום מתירהח;"א

 משום בזה יש אבל ממרח משום בזה אין שלכאורה אף לשאלתו שנוגע מהומ"מ
 למדת להתאים כדי עליו יוסיף בשבת אם מע"ש שמוכן דפקק פשוט דלכאורה מנאתיקון

 להחמיר יש באוכלין דגם המונה איזה עושה אם וכ"ש מנא. תיקון משום בזה שישהבקבוק
 בו יש במכתבו שכותב מה לפי וגם הח"א. בשם 1', סעיף 92 ]עמוד עולם בבריתכמובא
 ממש. ממחק לפעמיםגם

כב

 שנתרופף הציצית קשר במהדק קושרמענין

 בענין דברי ומדי לשונו וזה כתב ט' סעיף הקושר במלאכת שמואל תולדותבספר
 ציצית לו שקשר במי המכשלה שרבה בעיני ראיתי אשר לעורר ראיתי הציציתקשירת
 חוזר קט וכמעט כ"כ מתקיים התחתון הקשר אין הדשים שבעודן וידוע טליתו עלמחדש
 מותחו נתרפה שהקשר רואה אם העיטוף לפני הציצית שבורקין בשעה רוב ועפ"יונתרפה
 בש"ק אפי' מ:ה גמנ;ים אין ורבים כראוי מהודק שתהא חזקתו על ומעמידו ולכאןלכאן
 כי בזה להזהר לעורר ראיתי וע"כ עלי' רמי' דלא מילתא הוי או ידיעה מהסרון רקוהוא

 עכ"ל. טוב ברכת עליו ויבא ינעם ולהשומע הלילה בדבר חטאת חיוב אפי' יהי'לפעמים
 בכל מותחן אינן אם ישנים והן חדשים דהן וראיתי בזה הקרתי ודנה בזה צע"גולענ"ר
 יום בכל נתרפה בוז'אי עבים כשהן מיבעי' ולא הקשר נתרפה אז יום בכל כמעט אויום

 רוצה הנ"ל ובספר יום בכל ואולי יום בכל כמעט נתרפה כן גם הציצית דקין כשהןואפילו
 לומר הייתי דלכאורה וכו' לי קשיא קא אסור אבל פטור השתא חטאת חיוב בזהלומר
 שני הם הציצית של התחתון הקשר )אמנם יום בכל דנתרפה רכיון לכתחילה מותרבזה

 לחלוק נוחה דעתי ואיז א'( בסעיף הרמ"א לרברי לחוש דיש אפשר כן אם זה על זה.קשרים
 שאלה. בהורת רק באתי כאן כן וגם ופוסקים בש"ס כרסי את כשימלא ער ספר שוםעל

 שכתבתי מה כותב ט' בסעיף דהנה כנים הם שלי דטענה לי העיר החברים מןואחר



נד21רך הציצית קשר"ידוק זאמר של"ם'חלק

 דה"ה כתב ס"א כ"ז כ"ו בכלל בחיי"א ועיין וז"ל דבריו את וסותר כותב ד'ובסעיף
 קיימא של קשר כן גם מיקרי אחד קשר ועשה ביחד הבגד או החוט קצוות ב' הניחאם
 כזה קשר עשה אם ה"ה אלא המשיחה או החוט בראש הקשד שעשה דוקא דלאוונ"ל

 עיקד כל שגם נ"ל ומ"מ קשרים כב' כן גם הו"ל עכ"פ כן שמתקיים כיון החוטבאמצע
 כיון הרבה עב שהוא חבל אבל ביותד עב שאינו וכיוצ"ב בחוט רק דווקא היא הדיזזה

 קשדים כב' נדון אינו המתקיים דבר כזה קשר אין ביותר עב שהוא דבדבר ידועשהדבר
 שאינו באופן בקצוותן וקשרן הרבה עב שנעשה עד חבלים או חוטין הרבה צירף אםוכן

 אם זה לפי עכ"ל וצ"ע נ"ל כן דעלמא קשרים כב' נדון אין ג"כ עביו מחמת יפהמהודק
 בציצית. חילוק יהא למהכן

 הבדית אדצות ק. א.א.

תשרבה

 תשל"א בשלח ג'יום

 של שהקשר כיון דרבנן לאיסוד שנוגע מה לכה"פ בדודים שמואל התולדתדבדי
 ברור דאינו מתרפה שלפעמים אף קיימא של מקרי זה קיימא של שיהא ודעתוקיימא

 הקשר הי' לא בארון ומונחת סתטלטלת היתה לא הטלית אם דמסתבד מעצמושמתרפה
 אם הפידוש מתקיימת מלאכתו דלענין וז"ב מעשה כעושה והוי לעולם, מעצמומתרפה
 אינה מקרי נלי שזה נאמד אם ואפי' מתקיימת. מקרי זה מתקיימת היתה אחד מעשהבלא

 של שאינה לקשר דומה ואינו מתקיימת, שאינה מלאכה ככל מדרבנן מיהא אסורמתקיימת
 אבל עצמו הקשר של במהות החסרון ששם לכתחילה שמותר מהם שיש שי"ו בסי'קיימא
 שאין דבר ככל הוי לפי' המלאכה, במעשת אלא הקשר של ובמהות בעצם החסדון איןכאן

 מדדבנן. דאסור מתקיימתמלאכתו

 שכתב שמואל התולדת חטאת. דחיוב חששא בזה דאין בדור נראה אחד מטעםאמנם
 מע"ש אחד קשר עשה אם וז"ל שם דכתב לשיטתו הוא חטאת חיונ לפעמים בזהשיש
 המתקיים קשר הי' לא שמתחילה באופן אחד קשר עוד ע"ז הוסיף בשבתואח"כ
 לתבשיל ממש דומה שזה שחייב נ"ל קיימא של קשר נעשה עצמו בשבת שהוסיףובמה
 מחדש בש"ק השיבו ואח"כ הכירה מעל וסילקו דדוסאי בן כמאכל מע"ש נתבשלשלא
 לה סמוך אחת ואות מע"ש אחת אות לכותב דמי ולא חייב דג"כ בישולו וגמד האשעל

 תוספת כאן ואין בשבת שהוסיף במה המלאכה בעצם שוב נתחדש לא התם כיבשבת
 בשבת שהוסיף במה המלאכה בגוף חד,~ות פנים באו בנ"ד משא"כ השיעור בכמותאלא
 ה" ואם קיימא. של נעשה זה תוספת וע"י קיימא של קשד הי' לא הוסיף שלא עדכי
 קשרים ב' 'מתחילה שהי' סנון בש"ק עוד עלי' הוסיף ואח"כ קיימא של קשר מבע"יכבד

 שהוסיף. במה כלום הועיל שלא כיון דפטור נ"ל יותר או קשד עוד בשבת עליהםוהוסיף
 למה הא פטור נמי אלו רק ונשארו התחתונים הקשדים אח"כ הותדו אפילו אלא עודולא
 עכ"ד. בתוכו שמוד צבי ונמצא ביתו את לנועל דומהזה

 נתבטלו האש מן שסילק משעה דבמבשל תמוה זה למבשל זה שמדמה מהוהנה
 ע"ש של הבישול מעשה ומבלי לבד בשבת ע"י נעשה הבישול מעשה וכל לגמרימעשיו
 בא שע"ז הבישול מעשה על אבל הבישול, למלאכת בעלמא מסייע ורק מתבשל נמיהי'
 נגמרת היתה שלא יצוייר אם ]אפי' קצת שנתבשל במה מסייע אפי' הי לא החיובעיקד



מזנדבירר וויםה-יית זא שלי,ם'חלק

 חיצונית סיבה זו אבל הרלקה, חמרי בחסרון מע"ש שנתבשל מה בצירוף אלאהבישול
 מלאכה מעשה חצי רק בשבת רעשה בקשר אבל המלאכה[ במעשה חסרון שום איןאבל
 שעשה למה הכל ונייחס קשירה היתה לא דמקודם כיון בזה לומר אין אחד, קשרדהיינו
 מע"ש עקירה לעושה דומה וזה מלאכה המעשה כל בשבת נעשה לא סוף סוף דהריבשבת
 הוי קשרים ב' כשיש מ"מ אחר קשד על גם חייבים שלפעמים ]אף דפטור. בשבתוהנחה
 וז"פ[. הקשירה ממעשהשניהם

 ברשות החפץ הנחת הוא מחשבת והמלאכת התכלית עיקר דבהוצאה הוא שכןוכל
 אחד ע"י בשבת המלאכה מעשה כל שיעשה רצריך בעשותה מדכתיב המניח פטור מ"משני'

 בעצמו הוא אם רה"ה אחר ע"י נעשה העקירה אם דוקא ולאו א' ג' דף בשבתכמבואר
 בקשר גם בקושר אבל ב'[ ג'  שם  וכמבואר פמור רנמי בשבת והניח מע"ש עקירהישה
 חצי רק בשבת עשה שלא נמצא קושר, של מחשבת ומלאכת ממעשה חלק הויאחד
 לא אם מתקיימת והיתה קשירה נקראת אחר בקשר שגם מאד ]ומסתבר קושר שלמעשה
 נתבאר כאשר לזה צריכין אין אבל קיימא של קשר רבעינן אלא למקום ממקום מטלטלהי'

 דברים להרבה ח"א שבת ע"מ הלכה מקור בס' בזה וזכינו לגמרי אחר גדר לה ישוכתיבה
 בשבת עשה אם שיחייב תפירה לענין רגם שמצדר מה הנ"ל בס' ועיי"ש אלו.מענינים
 כלל[. בזה ריון מקום אין ולהאמור בע"ש נעשה ראשונה ותפירה שני'תפירה

 שהרי הקשר, נתרפה אם אחד קשר אפי' בשבת כעושה הוי דלא עודומסתבר
 ליזהר יש לכתחילה מ"מ אבל קצת, הראשון הקשר מחזיק עדיין שנתרפה לאחראפילו
 דאסור מלאכה חצי מקרי אופן רבכל ומסתבר מעשה נעשה מדמין שאנו בשביל דלאבזה,

מררבנן.
 קשרים. לב' אחר קשר לרמות אין הח"א של ברינו אחר בקשר להקל שרןומה

 בצ"ע. זה הניח שמואל והתולרת למעשה. להקל אין אחד בקשרוגם

כג

 חרסינה בקיר פלסטיק של ווים להדביק מותראם

 תש"ל וארא פ' עש"ק ת"ו ירושלים פעיה"קב"ה

 בקיר הנדבקים פלסטיק של )מטלה( בווים נסתפקתי וכט"ס. וברכה שלו'אחד"ש.
 שאם נראה ולכאורה הבנין על שמוסיף בונה יהיה אם בשבת בקיר לדבקן אםחרסינה
 שאסור ד' ס' ש"מ כסי' הפחות. לכל מדרבנן אסור יהיה קצר לזמן בעראי אפילודבקם
 זה לגבי קביעות נקרא יהיה מה וגם לעראי אלא שאינו אע"ג בעסר או במשקיןלכתוב
 הרמה. לתשובתוואחכה

 דובב בשם והביא בשבת קרח לעשות בענין י"ט אות דש מלאכת עולם בבריתראיתי
 חלקת בשו"ת ועי' בונה משום לאסור אליעזר ציץ ובשם נולד משום לאסור סנ"המשרים
 משום הוה ולא מותר. צורד ובמקום בדיעבד אבל אסור רלכתחילה קי"ג ס" שלישי חלקיעקב
 גלירה לתת מותר אם ונסתפקתי )עש"ה(. עראי כבניז אפי' ואינו לינמס שעומד כיוןבונה

 לתקן. בדי הפריזר לתוך קצחשנימס

 רבבבבוד
 ירושלים ב,י.



נדברר תינוק נעגלתטככה זאמה שלישיחלק
 ה ב י שת

 תש"ל בא ד יוםבס"ד
 ננין על מוסיף כדין אסור פלסטיק של ]מטלהן ווים רהמדביק לי נראה א(שו"ב.

 שאינה מלאכה מקרי לא חה אחרת. צורה באיוה או במסמר דבוק אם בין חילוק ואיןקבע
 זה לפי' לעולם כן תתקיים הקיר מן להפריד מעשה עושין שאין דכ"ז כיוןמתקיימת,
 לבטל לא הוא שהדרך כיון ואולי להוציא. אפשר מסמר גם המתקיימת מלאכהחשיב

 להדביק בפירוש כיוון אם וכ"ש מעצמו נופל לפעמים וגם למקום ממקום מחליפיםולפעמים
 בנין. הוי לשעה בנין אם תליא וזה זמני,באופן

 הנתבאר ולפי החז"א בשם מ"ח[ סעיף 97 ]עמוד עולם בברית שמובא מה לפיולפ"ז
 אבל מחליפין שבשבת אא"כ לתלות מותר הפרוכת ולענין בנין הוי לשעה בנין דס"לשם
 מעצמה לפעמים דנופל דכית נאמר אמ אפילו מיהא לענינינו. וה"ג קבע, הוי אחד מיוםיותר
 הנדבקים בווים גם להחמיר ]ויש אופן. בכל איכא מיהא איסורא מ"מ מתקיימת כאינההוי

 דבק[. בלאמעצמן

 ב~ץבת, קרח עשיית אודות י"ט סעיף דש מלאכת עולם בברית שכתוב למה בקשרב(
 בזה בונה שייך שאין הוא דהע'קר סק"ל( קמ"ד )עמוד ח"א נדברו אז בספר כתבתיכבר
 בונה משום דחושש י"א מביא דשם והכוונה ל"ד סימן ח"ו צ"ל ה"ז. צ"א שם שצויין]ומה

 רק הוא והאיסור לטעות[. מקום נותן עולם בברית והלשון זו, סברא שם שדוחהוכמרומה
 גלירה ליתן לכתחילה ומותר עולם. בברית שם נתבאר כאשר מותר צורך ובמקום גולדמשום
 ה'[. תשובה לעיל ]ועיין נולד. משום בזה ואין יותר שיקרש כדי הפריז"ר לתוך קצתשנימס

כד

 ועוד תינוק עגלת שלסככה

 תשכ"ט תצא כי ב' יוםבס"ר

 ברכה קובע חשיבותו דמפני דכיון ענבים מיץ זולת מיצים על הבדלה לעשות איןא(
 מה ולא מברייתו שנשתנה מה זה לענין משקה גדר כי הברלה. לעגין גם משקה חשיבלעצמה
 המנהג אבל לבנה. בירה על מהדרין לכן משכר הוא אם דוקא ]וי"א טבעי באופןשהוא
 מדינה[. חמר שהיא כיון שחורה בירה על גםלהבריל

 מצוה שהרי ענבים מיץ על או יין על רק לכתחילה להבדיל אין יינות רמצויובאה"ק
 ופוסקים. בגמרא כמבואר היין עללהבדיל

 בברית הנה ולחברה לגמרי לפרקה מותר אם תינוק עגלת של לסוכה בקשרב(
 דאפילו ואפשר מסיים אני ולבסוף דמתיר החז"א לשון העתקתי סהר( 92 )עמודעולם
 והנה בשבת. ולמותחה לחברה מותר מהעגלה הסוכה מפרקים שלפעמים כפתור לזהיש
 השיב ולקפלה לנטותה ועשויה בעגלה קבועה שהסוכה "כיון כתוב ההז"א שבלשוןאף

 שאין ר"ל אין דקבועה אפ"ל קבועה, דוקא לכאורה דמשמע ציריה" על הסובבתכדלת
 תמיד. לזה דמיוחדת ר"ל אלא מהעגלה כללמפרקין



 שלישיחלק
מטנדברו תי::קעגלת זא

 דדוקא מטמע ושם תרכ"ו בסימן המבואר סוכה של מהגג ראי' מביא החז"אוהנה
 בברית ומובא שי"ג בסימן המבואר ע"פ משם ראי' דאינו נראה אמנם בצירים. מחובראם

 דבזה בסוכה כמו תמיד ויציאה לכניסה עשוי שאינו דלת בין הבדל דיש נז-נח( )97עולם
 כלל צירים לה אין אפילו תמיד ויציאה לכניסה העשוי בדלת אבל צירים רוקאבעיגן
 דרך באין אפילו נמי דמותר ציר היכר לה כיש מקרי שלנו ונידון ולפתות. לסגורמוהר
 לעשיית ב11ה בין הבדל יש דאולי להסתפק יש שעדיין היות אבל תמיד. ולסגורלפתוח
 דמותר. דמסתברא אף ,יאפשר" כחבתי לכןאוהל

 לפני מטוכ בזה שאין ללמוד יש בגמרא הנזכר הכביסה על העומדות נשים מדיןג(
 כמו כן ודרך דצורך ובמקום עצמו. את מכשיל והוא עיניו ועוצם לקיים אפ,טר שהריעור,

 לצורך בים הרחיצה מדויקים שהיום וניון מסייע משום חששו לא הכביסה עלבעומדות
 מותר. הרי הצלה ולצורך במזיד עליהם שיסתכלו עול להפורקי דגורם במה לחוש איזגדול

 להם. ואשרי בים כשרוחצות בגד איזה לובשות הצנועותומ"מ

 עור לפני על עוברת אינה פרוצות במלבושי ההולכת דאשה מכאן ללמוד איןומ"מ
 שסגירת הוא שהאמת אף בחוצפה, עונות שהן כמו להסתכל ולא עיניו לעצום לו רהי'משום
 ושאני לנעורת, כאש בבחי' לפעמים הוא הזה הנסיון אבל התאוה בפני חוצץ הואהעינים
 ולפי' שם מצוין שרבים במקום אינו רוב דע"פ הכביסה על להעומדות דדומהבנידונינו

 להזהר אפשר מהכלל יוצא באופן מ"מ לעבור, ומוכרח אחרינא דרכא לו שאין באופןאפי'

 אפשר[. משאי אפשר דנין דאין ]ועוד לנעורת כאש בזה אמרינן ולא העינים לעצוםבקל

 תח"י. ספרים שאין במקום כותב שאני ובפרט להאריך איזויותר

 מכירו. בלתי מוקירו כוח"טבברכת

כה

 מאוחר יותר האור שיכבה בכדי השעו7 מחוגהזזת

 תשל"א חשוון כ"דבס"ד,

 ... סליחתו אבקש מכתבי בריש ...כבוד

 לקולו, המקשיבים חברים בין אלו בימים הנירון בענין להשיבני אבקשו בינתייםורק

 זמן שימשיך כדי אורחים[ כשיש ]ל'משל בשבת השעון לסובב אפשר אם שבתבשעון
 השמן רהתם הרולק, לנר שמן להוסיף דאסור מהא דשאני יותר, מאוחר ויכבהדליקתו
 וחיותי' לדלוק, שימשיר גורם שאני רק לחיותי' מוסיף דאינני הכא משא"כ דנר, חיותי'זהו
 פתיחת דע"י דהגם פועל כשהוא חשמלי מקרר לפתוח דאפשר להא ודמי מאליו.בא

 כשהוא לפתחו דמותר לן פשוט מ"מ יותר, מוקדם תדלק המקרר שמכונת הריהמקרר
 וצ"ע. דליקתו זמן שימשיך שבת השעון להזיז אפשר ה"נ לכאורה וא"כפועל,

 לרצוני הלכות ולי:,'סיף ולהאדירה תורה להגדיל זה ויהא דבר שישיבני מאדאקוה
 ולעשות. לשמור ולקייםלשמוע

 ובברכה"ת.בתודה
 ירושלם ש.א.



 שלישיחלק
נדברר הכיכוי לאיהורגורם זאנ

תשרבה

 תשל"א כסליו ג' ויצא ג' יוםבס"ד

 ואהבה. בהוקרה והשלו' הברכה מבואאחרי

 מאוחד ויכבה דליקתו זמן שימשיך כדי השעון של המחוג לסובב להתיר שדןמה
יותר.

 אלא זה להתיר אין כרמ"א שנוהגין המנהג ולפי גרמא מקרי עכ"פ לכאודהוהנה
 מצוה. במקום הדיז שכן מאד מסתבר אבל מצוה. במקום גם שיתירו מצאנו ולא הפסדבמקום

 בהבערה שימשיך גורם אלא שיבעיד גורם אינו שהרי גדמא בכלל לא דזה י"לאמנם
 להתיישב יש עדייז אבל הנרות. יכבו שלא הדלת להסוגר דומה זה למה הא יכבהולא
 להחשמל מחובד דהשעון דכיון הדלת מהסוגר הנידון לחלק שאפשד למעשה טובאבזה
- שבת של בשעוןוכ"ש  לדלוק החשמל בכח אין וכאילו מהחשמל כחלק דהוי לזה המיוחד 
 כעושה דחשוב וכו' הנר בצד ויתן ביצה של שפופרת אדם יקוב לא דתנן וכעיןיותר,
 מהגרמות דהוי אסור מהנר בחותך דגם הרא"ש כשיטת מחמירין אנו וה-י הנר. בגוףמעשה

 כיון גרמא משום אסוד להיות צריך ולכה"פ הנד. בגוף מעשה דעושה כיח לכו"עהאסודות
 והוי הזה המכשיר את ומסיר בא והוא יותר מלהדלק שמונעו מכשיד יש המבעיררבגוף

 הדבוק דהמכשיר מגרמא דהמיד מאד מסתבר וגם דלת. להנועל דומה ואינו ממשכמבעירו
 יותר. לדלוק בכחו אין כאילו הוי ידועה בשעה לכבותבחשמל

 החשמל לכיבוי מיוחד שאינו בשעון ובשלמא מוקצה, משום אסוד בל"ה למעשהמיהו
 שבת שעוני אבל ומקומו, גופו לצודך מותר והרי איסור מחמת כמוקצה אלא דינוואין

 כ"א( סעיף 114 עולם בברית )כמובא כיס הסרון מחמת כמוקצה דדינו י"ל ל;ה רקהמיוהדים
 ע"ו[. ובסימן ס"ו סה ח"א נדברו באז זעי' טלטול שמה במקצתוטלטול

 תח"י הס' ואין בבנייברק כותב אני אין זמכתבי בח"ג( )כמדומה אומר" "יביעובס'
 ביחוד שנתבאר מה לפי אבל הדלת, להסוגר דומה שיהא להנידון בקשד שם שמביאכעת[
 הב"י מדן לשיטת ובפרט דלת להסוגד דומה שיהא כלל פשוט איגו שבת שלבשעון
 שיכבה בענין מלישרף המונע דבד שנדלק לאחר סביב ליתן דאסוד ס"ג תקי"ד סימןבש"ע
 דאסור שבת ולעניז מבעיד לענין הדיז דכן ומסתמא מיו"ט המדובר שם והנה שם.כשיגיע
 אין כאילו הוי שיכבה הגורם הנר בגוף הנדבק דדבד שיכבה הגודם הדבר בשבתלהסיר
 דאינו לפי המחבד על דחולקים הגחרונים דגם אפשד זו סבדא ולפי יות.. לידלק ראויהנד
 ל,חתוך דאסור הרא"ש שיטת לפי מ"מ בזה. וצ"ע בזה מודים הנדלק דבד בגוף מעשהעושה
 החוצה דבד דנותן להנ"ל דוסה ואינו המהבד שפסק וכמו לההמיד דיש המ"ב דכתבמהנד
 מהחשמל כחלק זה דואים אנו להחשמל ומחובר המיוחד השעון א"כ הנר, מגוף ואינולה
 של שפופרת יקום לא דתנן וכמו החשמל בגוף עושה כאילו בשעון שעושה פעולהוכל
 נתבאד. וכאשד וכר הנד בצד ויתננהביצה

 בסי' ורמ"א המחבד לפלוגתת זה את ומדמה למוקצה בנוגע להתיד שם שכתבומה
 משום אלא עצמו מצד מוקצה שאינו בדבד אלא זה שייך אינו תנאי, כועיל אם ס"דרע"ט
 לא היתד דבר לשום דאוי שאינו החשמל לכבות המיוחד בשעון משא"כ להשלהבת,בסיס
 באיסור ןמיהו מוקצה איסור עוד בזה יש הבעדה של החשש מלבד וממילא תנאי, בזהשייך
 אבל מוקצ41 איסור בזה שאין אופן יש יד כלאחד ע"י עצה יהי' אם צודך במקוםמוקצה
 נתבאד[. וכאשר הבעדה מלאכת חשש משוםאסור



 שלי,שיחלק
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כו

 גרמא ע"י ביחט הגזלכבות

 תשל"א חשון ער"חבס"ד,

 אם הגז את ויכבו המים שירתחו כדי מים מלא קומקום גז של כיריים על להניחאודות
 כיבוי גרם אם יוסי וד' ננס בן ר"ש פליגו ק"כ שבת בגמרא הנה כיבוי. גרם משוםאסור
 להפסיק הכלים בכל מחיצה דעושין סכ"ב של"ד סימן בטוש"ע כנפסק דמותר והלכהאסור
 מכבין אלא הדליקה את מוגעים רק דלא מים מלאים חדשים חרס כלי אפי' הדליקהבין
 מוסיף והדמ"א לזה דמיא נידונינו ולכאורה הדליקה, להם כשתגיע יתבקעו שבודאיממש
 פסידא. בכלל לא זה הגז דהפסד ואפשר פסידא. במקוםדוקא

 נר להעמיד ומותר : ברמ"א ס"ג תקי"ד בסימן והנה יו"ט. לענין מה לברר דישאלא
 אסוד כיבוי גרם דבשבת נאמד אם דאפי' בשה"צ ועיי"ש שיכבה כדי שולט שהדוחבמקום
 מותר. ביז"ט אבל הפסד במקוםשלא

 דפליגו מהנ"ל גם יותר וחמיר הדלת לפתיחת דומה נידונינו אין נעיין כדאבל
 בדבד רנוגע דכיון כהרא"ש דפוסק ג' בסעיף שם הב"י מרן לפי בזה אסוד ולכו"עתנאים
 המונע בדבר גם אוסר והמחבד שהודלק, לאחי הנד את לקצר ואסור יותר חמידהדולק
 האחדונים. חולקים זה פרט ועלמלישרף

 מן במסתפק אלא מכבה משום אסדו דלא כהמקילין דהמנהג כתב שהרמ"א אףוהנה
 נר לקצר משא"כ קצת אודו מכהה שמסתפק דבשעה ומשום דולק שהוא בשעה שבנרהשמן
 דיש אחרונים כמה בשם כתב המ"ב אבל כיבוי, גרם בכלל דהוי דמותר ושעוה חלבשל

 האוסרת. כדעה בזהלהחמיד

 הכלי שמעמיד במה נמי הכי שהרי הדלקה לאחר הנר לחתיכת דומה שלנוונידון
 אחרונים בשם במ"ב מהבא שהרי וראי' הדולק. בדבר כנוגע הוי שיכבה כדי האש מקוםעל
 שיכבה בענין בכותל הנר להדביק או הדלקה אחר ]צבת[ בצוויינגי"ל הנר יניחשלא

 שיכבה כדי המפח על משקין ליתן דמותר והא מזונ עדיף אינו ונידונינו לשם,כשיגיע
 שאני הדולק, בדבר שנוגע אף לעיקר( ס"ל דכן ומשמע שבשו"ע י"א )לפי האשכשיגיע
 הפמ"ג. בשם המ"ב כמוש"כ הדולק בדבר שנוגע מקרי לא לפי' להדלקה עומד שאינומפה

 יביע בס' ]וראיתי המים. נתינת בזמן הדולק מקום לא זה המים שנותן דבמקום י"לובל"ה
 במה אתווכח דבריו סוף עם אבל יותר. להאריך ואכ"מ לקולא ומסיק בזה שדן ח"גאומר

 אינו דהמציאות דליקה לידי יבא ושלא גדול לצורך נוגע שזה בגלל ג"כ ההיתרשמנמק
 של דחוק חשש גם בזה ואין בלבד. ממון הפסד רק וסכנה דליקה חשש שום בזה ואיןכן,

 שהגז היום כל דולק הגז דמשאידין בשבת ובפרט יום בכל מעשים דואות עינינו כיסכנה
 מגולה[. הי' שהגז מסיבה הי' לא זה שקדו והמקרים מעצמו. נכבה ולאמגולה
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 טעורר בשעון הצלצול מעצרלהסיר

 חשל"א שבט י"ג יתרו ב' ליום אורבס"ר

 באה"ר.אחרשה"ט

 מע"ש יכוין וגם מעורר השעין מע"ש להכיז מותר אמ למעשה לכרר ממני שביקשמה
 וע' מחוגיו. לכוון וגם השעון לכונן מדינא אסור בשבת ]כי המרוייקת לשעה מחוגיואח

 זה כי הצלצול את המעצר יסיר ובשבח גרוע[ יוחר זה ובאן ס"ב סימן ח"א נרברו"ב,,אז
 כירוע. הקצרים בימים וביחוד מאדנוגע

 מוחר דאינו סכ"ב של"ר בסי' לרמ"א הרי גרמא אלא שאינו נאמר אם אפילווהנה
 לענין וכן מותר, אינו מצוה לדבר אבל פסידא במקום דרוקא ולכאורה פסירא במקוםאלא
 אבל סכנה בו שאין חולה בשביל דמתירין אף הילוכו דופסק שלא כ"ז השעון אתלערוך
 אבל ה'ט( ס"ק שעה"צ של"ח )סימן מדמ"ב כרמוכח נכרי ע"י אלא מותר אינו מצוהלרבר
 לערוך אבל פסידא ממקום יותר חמיר אינו מצוה דדבר רמסחבר מטהי גרמא בין לחלקיש

 לדבר מוחר ואינו ררבנן, מחקן זה ואולי להאוסרים. מגרמא יוחר זה שהולך בזמןהשעון
 אבל מצו" לדבד גם הילוכו באמצע השעון להעדיך שמתיד למי שדאיחי ]וכמדומהמצוה

 במקום אלא נכרי ע"י מחיר אינו נ"ו בחשובה והכ"ס הנ"ל. והט"ב הח"א מכריעלמעשה
 .הפסר[

 מעשה שעושה כיון גרמא נקרא זה אם בו לדון יש מעורר, לשעון שנוגע מהוהנה
 אמנם בביצה[ והרא"ש התד בפלוגחת שהאדיך מה הנ"ל כ"ס בהשובח ]עיין הדבדבגוף
 כן ואם ב'[ ע"ז סנהררין ]עיין גרמא אלא אינו בודאי הצלצול את המעצר שמסלקבמה
 אינו הקול השמעת אבל ממש במלאכה דוקא זהו מצוה ברבר מותר ראינו נאמר אםאפי'

 שאינו ק"ד דף בעירובין כרבא פוסקים אנו הרין שמעיקר גמור, שבוח אפי' ואינומלאכה
 של"ח בסי' ררמ"א אלא דמותר שם להריא מבואר האדם ולעורר שיר קול אלאאסור
 בבה"ל עי'"ש טעמים איוה כוה נאמר וכבר להתמיר יש לכך המיוחד דבכלימביא

 איסור ובעיקר מצוה לרבר דמותר דחול עובדין משום אלא דאינו מביא ולבסוףבאריכוח.
 חילוק ואין בזה. חומרא מקום רואה איני לכן הזד, בזמן מקילין יש שיר השמעחשל
- מצבר ]כגון חשמל על שהולך או רגיל מעורר שעוןבין  חשש יש ואם באטערי"ין, 

 להחמיר. יש החשמל כח יוחר יפעילשעי"ז
 זצ"ל( זוננפלד הגר"ת עם שו"ת י"ד-ט"ו, סימן )ח"ר חיים" ב,,שלמח מצאתיוכעח

 היטב מבורר ואינו מע"ש, ולא בשבח המעצר שיסגור טוב שיוחר נוטה ודעחו נמירמחיר
 עשה לא ופותח שסוגר דמה נמצא לצלצל עומד ה" השבת שכשנכנס כיון ואוליהטעם,
 בע"ש. כשסוגר משא"ככלום

 כח דמייצר משום מנא חיקון משום שעון לערוך דאסור דאף האמור מכלהיוצא
 שהרי שיצלצל העריכו לאם דומה המחוג להזיז וכן אסור, נמי שיצלצל להעדיכו וה"החדש,
 שאינו להתיר יש שבזה השעה על המראה המחוג להמזיז רומה ואינו הצלצול גורםבזה
 שנתבאר במו המותרוח מהגרמות אלא אינו המעצר להסיר אבל חרש. כח שוםטייצר
 לקום שרוצה לשעה המחוג לסובב ערמה ויעשה הצלצול, להפסיק המחוג להזיז]אבל
 ס"א. בתשובה לקמן ועיין זה[. להתיראין
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 הפריזידר פתיחת להתיר יש אופובאיזה
 שונים ענינים ועוד דולקת נשארה הנורהאם

 תשל"א כסליו י"ב וישלח ה' ליום אורבס"ד

 וכ"ט.שו"ב

 היות הפריז'ידר לפתוח כיי החשמל לזרם הפריז'ידר שמחבר התקעלהוציא
 הנורית. לכבותששכחו

 מדרבנן. או מד"ת זה אם בפלוגתא דתליא מכבה משום א'. איסוריז, ג' בזהיש
 מצאנו מ"מ מדרבנן הוי וכיבוי פטור לגופה צריכה שאינה שמלאכה שאומר מייאפילו

 מכבה הוי שפועל בזמן הזרם בהפסק לכן מה"ת. היתה כאילו דברים בכמה בזדשהחמירו
 לגמרי. הזרם דנפסק ברור אינו וגם מכבה, הוי דלא ברור אינו פועל שאינו בזמןואפי'
 משום ג' סותר, הוי החז"א לפי ב' שוווים. הפריזידרס כל ולא פעולתו שומעין שאין בזמןאף

 הם הפריזידר המפעיל החשמל דחלקי וי"ל טלטול שמה במקצת דטלטול מוקצה,טלטול
 בברית כמבואר דבר לשום ראוים שאינם כיון לאיסור שמלאכתו כלי מסתם יותרחמור
עולם.

 הפסד במקום אפילו הרי לו שומעיז אין לכבות שבא קטן תנן קכ"א דףובשבת
 עושה כי בידו למחות יש לכבות מעצמו בא אם ואפי' קטן ע"י התירו לא דליקה שלגדול
 התירו לא שהרי שבת, עונג למצות רק הנוגע במקום להתיר שאין מכ"ש אביו דעתעל

 ואילו מצוה, דבר זה לענין חשיב ולא מהפוסקים כדמשמע לא"י אמירה שבת עונגבמקום
 אינו עדיין ממש מצוה דבר ]אמנם מפסיד. אינו המכבה כל לא"י לומר התירו דליקהלענין
 ממונו[. על בהול דאדם משום דהתירו י"ל וגם מהפסד, יותר דגרעראי'

 סימן בבה"ל ומובא בידים לי' ספינן דרבנן דבאיסור והר"ן הרשב"א שיטתאמנם
 ומשמע תינוק של לצרכו דוקא הוא הרשב"א של דההיתר כתבי כל בפרק הר"ן בשסשמ"ג
 דמותר מבואר בהגרש"ז אבל עראי באופן אפילו כלל מותי אינו דתינוק לצורךדשלא
 בקביעות. רק שייך לא וזה להתרגל דאתי הטעם דעיקר דתינוק, לצורך שלא גם עראיבאופן

 דבאיסורין לי משמע ומידו וז"ל הרשב"א כתב קי"ד דף יבמות הרשב"א בחי'והנה
 להפרישו מצווין ב"ד תורה בשל למ"ד דהא בפירוש לאכול לו לומר מותר דברידטשל
 אין תורה בשל דאף דקיי"ל כיון שכן וכיון וכו' להפרישו מצווין ב"ד אין דבריהםושל
 לומר אפילו בו ומתירין יותר אחת דרגא בו מתיריז דבריהם בשל להפרישו מצוויןב"ד
 פרוטה יהיב משרשיא רב דתולין אליעזר ר' פרק בשבת מדאמרינן ללמוד לי ויש לאכוללו

 אתי ופרקיגן ישראל לתיגוק לי' וליתן ומקשינן בכרמא כישותא לי' וזרע עכו"םלתינוק
 אף מדרבנן אסור גדול דישראל דכיון ישראל לתינוק לי' ליתן קושיא ומאילמיסרך
 אצל אלא ז"ל דכריהם העמידו דלא כדאמרן ודאי אלא לעבור לו לומר אסור ישראללתינוק
 שייך לא למיסרך דאתו משום התם דאסיקנא ואע"ג קטגיהם אצל ולא שבישראלגדולים
 כההיא הגדול לצורך אלא התינוק לצויך שאינו בדבר אלא למיסרך דאתו טעמאההיא
 עכ"ל. וכו' הכשות דזריעת משרשיאדר'

 מותר דכשות כההיא התינוק לצורך אינו אפילו דרבנז דבאיסור להדיא מבוארוהנה
 שנוהג בדבר אלא שייך לא למיסרך ואתו תאכילום. דלא באיסור דכריהם העמידודלא



נדברו פריז'יררפתיחת זאבד שלישיחלק
 לתינוק ונותנים הכוס על אומרים שאין ביוהכ"פ זמן לענין וכן דכשות בההיא כמו שנהבכל
 בתשובה הרשב"א כתב וכן דידן. בנידון כמו או העירוב בנתקלקל כמו עראי בדבר לאאבל
 צ"ג.סימן

 דרבנן באשורין וכו' הרשב"א לדברי ואפי' וז"ל כתב כתבי כל בפרק הר"1אבל
 דכי שאני הכא וכו' כר"ש דקיי"ל לדידן בעלמא מדרבנן דליקה וכיבוי בידים ליספינן
 וזה עכ"ל. שמעתין כדמוכח בידיה מחינן אדרבה לצרכנו אבל לצרכו בידים ליספינן
 אלא השיסות ב' מביא שם ]והגרש"ז וצ"ע. ובתשובוע הרשב"א בח" מהמבוארההיפך
 שלא גם דמותר זו שיטה על גם הדחק בשעת לסמוך שאפשר מינ" ומשמע מעורבב שםשדבריו
 דכל הר"ן לפי אבל בקביעות, שאינו למיסרך דאתו שייך שאין בדבר כגון התינוקלצורך
 אסור[. לעולם התינוק לצורךשאינו

 לצרכנו שהוא בדבר אלא למיסרך אתו אמרינן דלא החילוק כתב תולין בפרקוהר"ן
 וכשותא למיסרך לאתו חיישינן ושנה שנה בכל שהוא שבדבר התוס' חילוק כתבואח"כ
 החילוק דכתב כתבי כל בפ' הר"ן מדברי קשה ואינו ושנונ שנה בכל כן שיעשה לחושיש
 שאסור דבדבר אמת, דשניהם תאכילום לא של דרבנן באיסור התינוק לצורך צרכנובין

 שייך שלא ברבר דאפ" תאכילום לא משום אסור דרבנן באיסור גם האש בכיבוי כמומדינא
 בכשותא אסור דאינו והא לצרכינו, זה אם שנה, בכל בקביעות שאינו כגון למיסרך אתושמא
 ]ובתשובת בר"ן עייש"ה 'חומרא אלא ואינו בח"ל דמיירי משום למסרך דאתו משוםאלא

 דאינו וכתב בצ"ע והניח מכשותא, רא" שמביא מה הרשב"א בתשובת הרגיש סט"ורעק"א
 ח" הזכיר לא וגם הר"ן שכ"כ הזכיר שלא ופלא חומרא אלא הוי דלא מכשותאראי'

 הדין דמעיקר כוס על זמן אמירת לענין וכן יבמות[. על נדפס ל% עדיין ואוליהרשב"א.
 יסרך. לשמא חיישינן לצרכנו שעיקר כית אלא מותר להיות צריך הי' שותה שהתינוקכיון

 שמבואר מה מהרשב"א דמביא תמוה הוא כ"כ בפ' הר"ן שדברי אף לענינינוזנחזור
 מרעק"א הבה"ל שמביא ממה יותר להיקל קשה ולמעשה להלכה בנוגע אבל להיפךלכאורה
 יסרך, לשמא שייך לא אם אפ" אסור דרבנן באיסור גם דלצרכינו כן סובר הר"ן סוףדסוף
 רמ"א ושתיקת דרבנן בשבות אפילו גווני בכל דאסור כהרמב"ם פוסק שם הש"עוהלא

 דמיא.כהודאה
 דס"ל קע"ב( ס" )או"ה שיק מהר"ם לתשובת דמביא כ"ז( )ס"ק בכה"הוראיתי

 כ"ס ומתשובת קטן, ע"י הסידור לטלטל דמותר קי'ז( סימן )מה"ג משו"מ שם ומביאכרעק"א
 כעת עמדתי ולא עיינתי שו"מ ]ובתשו' אותו מזניחין אין להקל שהורה ומי להחמיר דישמביא
 אותה ראה דלא כותב רעק"א תשובת וגם ספרים לו שאין במקום זה דכותב ומדגיש דבריועל

 יותר. להאריך ואכ"מ רחבים עוד והדברים הטירחא[ מפניומקצר
 אסור הנורית יודלק ועי"כ הפריז'ידר לפתוח לקטן לומר הוא לנידוניע שנוגעומה

 ל", ניחא לא איסור מפגי שעכשיו אף ל" דניחא פס"ר נקרא דזה הקטן לצורך אפילולכו"ע
 פס"ר רק מקרי לא לזה מכוון לא שעכשיו אף זו לתכלית דעשוי כיון בזה לדון דיש נ"לועוד
 ממש. מכתזאלא

 להוציא להחמיר ויש לצורכו, גם זה אם קטן ע"י התקע להיציא להתיר ישאבל
 גם לכו"ע אסור כיבוי חשש שיש דבמקום נ"ל וגם פועל. אינו שהפריזידר בזמןדעוקע

 דכל מסוגיא מוכח וזה דרבנן איסורי משאר חמיר לגופה צריכה שאינה דמלאכהלהרהמב"א
 להרשב"א גם וממילא הר"ן. שהוכיח וכמו מזה הרשב"א על קשה ולא לכבות, שבא קטןכתבי
 *. הקטן לצזדך הוא אא"כ בזה היתראין

 אמירה לענין לא או ל" רשיחא פס"ר זה אם ונפק"ם : )כת"י( ח-ב ע~ם ברית מספר העתק*



 שלישיחלק
נהנדב:יך שוניםענינים זא

 הוי דפטור למדס"ל כבוי דגם דכתב וראיתי הנ"ל הרשב"א בח" התבוננתיושוב
 בדאורייתא להפרישו דמצוזין נבילות אוכל דקטן למדס"ל דזה דכתב אלא דרבנן איסוריכשאר

 וכו' לכבות שבא קטן כתבי דכל והמשנה תאכילום לא לעניז לדידן גם ומסתמא מדרבנןולא

 מהנ"ל. יותר להקל אין לדינא מ"מ הייב. משאצ"ל למדס"ל להמוקי

 שאינו טוהן משום בזה ואיז שיריה כדי אותם ולמלול ל,-כך מ,תר בשמים עציב(

 להריח סמוך גם אם לאכילה סמוך דק דק דמותר הרשב"א לשיטת ןוצ"ע דק דיחוהך

 אסור בהדסים שמצוי כמו כלל מריח אינו אם אבל קצת מריח ג"כ מקודם אם ודוקאמותר[

 ס"ט(. 101 עמוד עולם וברית במ"ב עיי"? ס"ה שכ"ב)סימן

 משזם בזה יש שלמסה מהטבעת העליון הלק שהותכין הבקבוקים שעל הפקקיםג(

 שיעשה קלקול ע"י להקל יש הדחק ובשעת מע"ש. לפתחן שכח אפילו ואסור כליעשייה
 משבירת יזהר זגם שמאל ביד לעשות לההמיר ויש לכיסוי אח"כ ראזי יהי' שלא חוראיזה

האותיות.

 כמבואר קידוש פעם עוד לעשות להחמיר א"צ מדיגא מוסף לפני קידוש עשה אםד(
 ז--ט. סימן ח"א נדברו" "אזבס'

 איסור דאין באופן שמן עם נרות השלחן על כשיש בנחת השלחן לטלטל מותרה(
 סק"ל. רע"ו סימן בש'ב כמבוארמוקצה

 מי האוצר עם השאובין ]לחבר להשיק אסור שיהא בפוסקים מוצאים לא אנוו(
 להמשיק דומה ואינו לשתי' ראזים שהמים כיון מנא תיקזן משום בןה ואין בשבתגשמים[
 לשתי'. הוכשרו דהמים תיקון מקרי דשם כ"א( )כיצה טמאיםמיכ

 מים שאין וכו' בכתף ממלא סאה מ' בז הי' מ"ג( )פ"ז במקואזת דתנן מהז(
 אם רק זה אין ג"ד סעיף ר"ב סימן יור"ד בש"ע כגפסק לעולם אותו פוסליןשאובין
 מים סאה מ' בתוכה שיש להמקוה נפלו אם דה"ה אלא גשמים מי של עצמו באוצרנפלו
 אחרונים שיש ]אלא אותה. פוסלין שאובין מים כל שאין האוצר דרך שנכנסוכשרים

 סאה ונטל  סאה נתן בגמרא שאמרו דמה דס"ל היאב"ד שיטת משום לכתחילהשהחמירו
 לעשות להחמיר זה בגלל שנהגו מקומות ויש שאוביז, לענין גם נאמר  רובו ידכשר
 שלנו במקואות שייך שאין טעמים כמה כתב קכ"ג( סי' )יור"ד החז"א אבל השקה,עוד
 שמן.עיין

 ס"ק קע"ה עמוד ח"א נדברו אז בס' )עיין וביררתי לאיי לומר דמותר אומרים יש דפס"ר שבות,לא"י

 ובמקום דאורייתא, באיסור ולא דרבנן באיסיר רק א"י. ע"י גם להקל אין לי רניחא רפס"רקע"ד(

 הפריו'ידר לפתוח לא"י לומר היתר אין לכן דאורייתא. באיסור גם ניחא רלא בפס"ר להקל ישצורך
 הוי קטן רצורכי גקטינן שהרי מותר קטן או חולי ובמקום הגורית. יודלק עי"כ אם צורך במקוםאפי'
 הנורית ולהוציא הפריז'ידר לפתוח טוב יותר ~ה ובאופן לא"י. אמירה דמותר סכנה בו שאיןכחולי

 עונג בשביל וגם גדול צורך ובמקום התקע. לחבר גם אח"כ שיצטרך כיון התקע להוציאמלהתיר
 שמשום שי"א אף מצוה במקום דשבות כשבות דהוי התקע את להוציא לא"י לזמר להתיר יששבת

 מאור גדול צורך רהוי שם גמצאים המאכלים עיקרי אבל וה, לעגין מצוה מקרי לא לבד שבתעונג
 להקל. דישאפשר



 נדברר בפריז'ידר רלוקהנורה זאנו של"שיחלק
כט

 הנ"ל מעניןעוד

 תשל"א בשבט כ"בבס"ד,

 על תס שלא שליט"א למעכ"ת להודות בזה אתי ומקום בשמתה, מכתבוקבלתי
 שהוא קדש שבת בעניני ובפרט בספקותי משאירני ולא בפעם פעם מרי להשיבניזמנו
 עולם.ברית

 מקדד בענין שליט"א מעכ"ת לפני ספיקי אפשוט אלו בימים נסתפקתי אשדואת
 שרי אי ההשמל, גם ידלק הרלת וכשיפתה הנורה ממנו להוציא בער"ש ששכההשמלי
 ע"י להוציאו לגרול שרי אי קטן, כשאין או פועל, אינו כשהמקרר קטן ע"י התקעלהוציא
 כיקצה טלטול איסור אלא בו ואין להוציאו שרגילים )התקע( דבר שהוא דכיוןשינוי,
 יה כלאחר ע"י לכאורהשרינן

 אי מבעו"י, לכבותה ששכח רלוקה הנורה ונמצאה החשמלי המקרר את בפתחוכן
 והוי לגופה, צריכה שאינה מלאכה הוא גופא הכיבוי דהא גדול, אפי' או לסוגרו, יכולקטן

 לכאורה. וצ"ע בפ"ר דרבנן תרי הוה יד וכלאחרדדבנן,
 שרי אי שני, סיר הניח הסיר ועל סיר, שבת של פלטה על בהניח לברר רציתיעוד

 השני. הסיר את עצמה הפלטה על ולהניח הראשון הסיר להוציאבשבת

 ירושלם ש.א.

21שרבה

 תשל"א שבט כ"ו משפטים שב"קמוצאי

 שו?י. ביום נתקבל שבט כ"ב מיום מכתבו יקדת וכ"ס ובדכהשלר

 יש לכן מוקצה איסוד אלא בו אין התקע שהוצאת כתב ו?ליט"א שכב' מהא(
 גם מכבה חשש וגם החז"א לפי סותר משום גם בו יש אלא בן אינו יד כלאחרלהתיר
 לגמרי, הזדם מפסיק ראינו דיש בזה שוים המקררים כל דלא רשמעתי פועלכשאינו
 מכבונ חשש בזה שאין פועל שאינו בזמן אפי' הזרם דהפסקת לי ברור אינו זהומלבד

 אלא שאינו בדבד אלא קטן ע"י מתירים שאין היתר בזה אין קטן ע"י גםולפ"1
 הרשב"א על וסומכין קטן של לצרכו גם זה אם גדול צורך בעת היתר יש אמנמחומרא.
 יבמות הדשב"א בחי' ומשמע שמ"ג(. בסי' בה"ל )עי' בידים לי' ספינן דרבנן דאיסורואד"ן
 עי' להתרגל, יבא שלא עראי באופן התנוק לצודך לא גם קטן ע"י דמותר א' קי"דדף

 מ*מ הרשב"(1, מחי הזביר ולא הרשב"א תשובת בצ"ע ואניח בזה שהרגיש רעק"אבתש'
 גוונה בכל קטן ע"י דאסור כהרמב"ם סוסק שהש"ע כיון בזה להקל קשהלמעשה

 איסור יד כלאחר גדול ע"י להתיד חלילה דולקת והנורה הפריזיד"ר ולסגורב(
 כיוז מכוון, אינו מקרי לא דכה"ג אחר במקום כתבנו וכבד זה. התיד מי יד כלאחדדדבנן
 פס"ר תם ל1ה. מכוון אינו שבת איסור מפני ,מעכשיו אע"פ ממש מכוון הוי בכךדדרכו
 של לצדכו הוי לא זה דהלא להתיד אין קטן ע"י וגם דרבנן. בתרתי גם אסוד ל"דניחא
 ובתשובה השבוה יום במשך קצת פתוח יהי' הפריזירר אם כ"כ הפסד בזה ואיןקטן.

 י*ג. בס"מן הוא התשובה סיר ע"ג סיר ומענין באדיכות. הדבריםהקודמת



בזנדברו כשכת שידקול זא שלישיחלק
ל

 מע"ש ובהוכן ובחול בשבת שיר קולמאיסור
 ומזוזה[ חנוכה מענין]ועוד

 תשל"א שבט י"אבס"ד

 כה עד קבלתי לא כי בעיני ופלא בהלכה בעיות מספר עם מכתב לכ"תשלחתי
 עדיין. מתעכב או המכתב אבר השביתות מפאת כי יתכן שהיא, כלתשובה

 שסדעת כי הפוסקים ישנם ולכן יתקן שמא משום בשבת שיר כלי על חכמיםגזרו
 הכפתורים(. ויסובב ויקטין )יגביה יתקן שמא מחשש בשבת אסור גוי ע"י המופעלרדיו
 בקיאים שאין ואף פלוג לא ובזה עצמה המכונה את - כפשוטו יתקן שמא וג"כויתכן
 ועוד(. חשמלי )לא בפסנתד לנגן אסור ולכןלתקנן

 שבת שעון על המופעל בטיי5 האם ופרטיהם הנ"ל הטעמים כל לפי לדעת רציתיא(
 או אחרים, וטעמים ומסיבות יתקן שמא של הסעם אף על בשבת להשתמש מותריהיה
 א"כ שיר כלי הוי כי נימא אי כי להעיר זרציתי בזה? הצדדים ומה זאת, אמדינןזילא
 נוסף א"כ לחורבן( )זכר וכלה חתן לשמחת שיר בכלי משתמשים לא שבירושליםנהגו

 שייך לא כי נאמר ואם בזה(. רדיו בדין מה וכן זה, מטעם ג"כ אסור יהא שבתלאיסור
 וכר. ורדיו שיר כלי שאר בין ההבדל מה יתקן שמא חשש איסורבטיי5

 מקום שאין שכיח לרמר צד יש ד', על ד' ששיעורו באוטו מזוזה ברין מהב(
 לה יש דאם סוכה גבי ר"י דעת למרנו ועוד הוי, כך ג"כ מחסן א"כ פטור, לריורקבוע
 במזוזה? קבוע גדר מה א"כ כקבוע הוי עגלה על אףתחתית

 למשל(, הגר"א זמן )לפי בזמן להרליק יוכל לא אחר כאשר עריף מה נ"ח בדיןג(
 לכתחילה של בזמן שלא אף בעצמו הרלקה של הידור ויקיים מאוחר שידליק טובהאם
 בעת גמצא שאיננו אף בזמן בשבילו שירליק הבר עם שישתתף או )למשל( הגר"אלפי

הברכה.

 ויראה. התורה בברכת דהלכתא אליבא שמעתתא לאסוקיבצפיה
 ירושלם ב. י.י.

תשרבה

 תשל"א שבט כ"ובס"ד

 מכתב, שלח שכנר שכתב ומה לנכון, נתקבל שבט י"א מיום המכתב וכ*נגשךב
 לי. ידוע לאזה

 ולא בשבת לזה מפעיל הוא אם אלא אינו שיר כלי יתקן שמא דגזירת נראהא(
 לזה ראמ ויש וכו' טייפרקורדר כמו מעצמו קול משמיע ובשבת מע"ש יזה שהוכןבמה
 של"ח סי' בש"ע ]וכ"ה מע"ש זייג"ר שקורין משקולת כלי להעמיד דמותר ס"ה רנ"במסימן
 לעגין לה מפרש בשבת שעון להעריך ש'מותר ולהי"א וכר קול שמשמיע אע"מס"ג[
 נ"41 סימן בתשובה סופר" ה,,כתב שכתב כמו קול השמעתאיסוד



נדברר נעליםשרוכי זאנח שלישיחלק
 זה ו ה י מ קול. המשמיעים המכשירים לשאר טייפרקורד"ר בין בזה חילוקואין

 אסור אבל '2יר כלי יתקן '2מא גזירת משום אסור דאעו דנהי למע,טה נוגע אל
 היטב ועיין האיסור, נכלל מע"וט בהוכן גם בודאי זה ובאיסור בזה"ה שיר וטמיעתמ,טום
 אסור זה הלא זה ומלבד רדע, וטקורץ המכשיר אודות מוט"כ ל"ב ס"ק י כלל ברוךבבית
  קול המשמיע כשעט כמו כך כל הטעמ שיך לא כזה כי דשכת, חילותא העין מראיתמשום
 כמיבה מע"ש, אותו  העריך אםדמיתר

 איסור חעהט שום בזה וטאין באופן כלוסר גוק ע"י הפועל רדיו אודות שעיררומה
 בוה הכרעה כעת לי אע ךקטז שיגדיל אי יתקן  לוימא להוש יש אם  החדשות,  לזממועורוצה

 יש בחתונות דבאמת אחר, ענץ זה 'טיר כלי למנוע בירושלים יטהמנהגומה
 דבירושלם אלא ס"ב(, של"ח בס" )כמבואר וכלה חתן יטמחת משום שיר בכלימצוה
 כ"ד. סימן ה"ב נדברו אז וע"ן הבית. חורבן מפני מסתמא מזה, למנוע מנהגיש

 וה הלוא במוחה אוטי ירין  הו(נה, כל '?ם שגר כדרך "ביתך" כתיב בסזחהב(
 בקונטרס ]ע"ן המזחה מן פטורה דספינה י"א סעיף רפ"ו סימן  ינפסי  ברמב"םמפירש
 מצד הבית מ"מ בקביעות ,ןנוסעים אלו ואפילו באריכות[ בזה מש"כ ס"א עמודהמזחה
 יש חנףות כמו בלילה ולא ביוס בקביעות 'טגר ובמקום קבע. לדירת דאף אינועצמו

 בעינן קבע דירת דס"ל יהודה מר' קשה ואינו ברכה. בלא לקבוע דיש ונקטינןפלוגתא
  הו(נה. כל כדירת זה לענין חשיב כתיב תדורו כעץ דת,טבו דכית החג סוכת מח"בלפ"

 :טכתבת מה ופלא ב' ז' דף בסוכה במבואר פטור וספעה עגלה ע"ג סוכה יהודה ר'ולפי
 בגמרא. מהמפוד,טלהיסך

 זריזץ משום רק ולא המצוה מעיקר הוא הלילה בתחילת להדליק יטמצוה מהג(
 אחרים עם להשתתף צריך הדץ מן לכן כן אחרי מדליק אם יוצא אייע ולהרמב"םלבד.
 בתיס בעלי לב' השתתפות מועיל שאינו שאומ- מי שיש כען יטליח, שיעוטה טובתותר
 אחד. בביתהגרים

לא

 בשבת נעלים שרוכיהכנסת

 תשל"א בשלח ג'יום

 "להכניסו נקרא זה מה שואל ואתה הנעל, רצועות שנקרע למעשה לך נוגע שהי'ומה
 )עמוד בפטיש מכה במלאכת עולם ברית בס' היטב באר מבואר הכל זה הלאבטורח",

 ברזל .2יש או בנקב ברזל אם וגם מותר. לקשור רגילים דאין שלנו דנעלים ו'(, סעיף100
 להחזיר. ומותר רחב כנקב דינו בהכנסתו טירחא שאין השרוךבקצה

 עולם הברית שחובר ]בזמן כ"א( אב קושר )מלאכת שמואל התולדות דבריואעתיק
 שלנו שבנעלים אלו נעלים מיני ועברו חלפו כבר וכעת וז"ל הזהן. מס' ממניגשכח
 ומ"מ עשייתן בתחילת אפי הרצועות כניסת בשעת קשר שום עושין שאין ידועהדבר

 בהם שהי' כל אבל מנא מתקן עכ"פ דהו"ל הרצועות בהם להכניס אסור וודאילכתחילה
 הנקב אא"כ חדשות רצועות להכניס חשש שום כאן לית וודאי ונפסקו רצועותכבר
 א"ר בשם המ"ב דברי בזה מעתיק שאינו פלא והדבר עכ"ד. בכניסתן טורח יש שאזצד



נטנדברו מטפחת"יצאת זא שלישיחלק
 נעליים בין בזה הבדל שאין עיקד וכן במ"ב להיפך דמבואד תמיד. כדדכו י"ח()בס"ק
 אסוד חדשים דבנעליים דמשמע "נשמטו" דאמרינן דכיון זה בענין שלנו לנעלייםשלהם
 דדוקא דמשמע מה ה"ה א"כ שלנו, ובין שלהם בין מחלק ואינו הנ"ל, בס' שכתבכמו
 מוקצה לענין דדוקא ברוד וזה בזה. חילוק דאין אסור חדשים אבל שנשמטו הדצועותאותן
 אפי' שהדי הבדל, אין מנא תיקון לענין אבל ט"ו( סעיף ש"ח סי' )עי' ביניהם הבדליש

 מנא תיקון הוי הדצועות בהם וכשמבטל ללבישה דאויין אינן הרצועות בלא שלנונעליים
 להקל יש הדחק במקום ואולי בעלמא. בסברא וסייעתו א"ד על לחלוק ספין ומאןממש
 לבטלם יבא ולא כן ללבוש שמתבייש צבועות דצועות או חבל כעין דצועות בהםשיתן

 שאין שרוך עם לקשוד הדחק במקום להתיד יש אם צע"ג ממש בחדשים אבללנעליים.
 עליו לסמוך ואין ומ"ב הא"ר על שחולק השלחן בקצות דאיתי ]וכעת שמ. שיבטלולהוש

 לנו ואין אסוד אחדים ונותן שנקרעו אלא רצועות כבר בהי' גם מנא תיקוןשלענין
 הרצועות אותן דדק משמע להחזירם מותר נשמטו אם הש"ע לשון כפשטותאלא
 שעדיין אף להחזיר, מותר עצמן הן דדוקא שבכסת מוכין לענין ש"מ דסימן דשיאעצמן
 ממש. מנא תיקון הוי אם מותד יהי' למה עצמן הרצועות אותן דאפי' כ"כ מובןאינו
 מהמ-א דאייתו שיסוד ודאיתי התידו. ממורש שאינו מה נמי נתיר זה בשביל לאאבל

 ונ"ל : ה~'א וכתב וכו' גמי עליו לכרוך מותר וכו' שנפסקה דסנדל כ"ט( ט"ק ש"מ)ס"
 תיקון משום המ"א קאמד ולא קיימא. של קשר והוי לי' מבטל דלמא אסור במשיחה אודבחוס
 ה"ה דבדי ע"פ לדון יש וגם בעצמו הוא כמוש"כ קאמד מינף דעדיטא ראי' ואינומנא,
 בפטישן, מכה זה את ביטל אח"כ אם בכה"ג דליכא בפטיש במכה פס"דשאין

לב

 אף מטפחתהוצאת

 לד"ה. ולצאת הצואד סביב המטפחת את לכ.'וך מותר אםשאלה

 מדן כש"כ מלבוש דדך לא הצואדון על המטפחת כדיכת הדי שאסוד נראהתשובה,
 דאשו על שנתנה שלאחר דהיינו מקופלת בטלית היוצא וז"ל כ"ג סי' ש"א סימןבשו"ע
 מפני קי"א בס"ק ברודה המשנה וכתב ע"ש וכו' חטאת חייב כתפיו על שוליהמגביה
 מלבוש. דרך זהשאין

 וכודכים לשוק ללכת כשצריכיט הנוהגים אבל וז"ל י"א ס' נ"ו כלל אדם החייוכתב
 שכורכים ואף המטפחת להוציא שהערים לכל שנדאה לכ"ע אסוד זה החגור על המטפחתאת
 כשהחוט שלפעמים כיון להתיד להס שיש אפשר המכנסיים על הבגדים תחת המטפהתאת

 שכוונתו אותו יחשדו לא וא"כ שעה לפי אותו וקושרין רפוי המכנסיים והמהדקהמחבד
 דרך ואין בכך מלבוש דרך דאין דכיון מאד חוכך אני בזה גם ומ"מ .להוציאלהערים
 דדך זה שאין נ"ל הצואד סביב המטפחת הכודכים ואותם להוציא אסור וא"כ כלללהברו
 אותו כודכים אם בידם למחות שאין אפשר הקור מפני כורכים שלפעמים כיון ומ"ממלבוש
 רק שמותר מדבריו ומתבאד ע"ש. עכ"ל מזידין יהיו ולא שוגגין שיהיו ב.שביל מלבושכדדך

 שייך שלא נראה ולענ"ד וכו' להם הנח ומשום מלבוש בדדך המטפחת אתשכודכים
 המטפחת את כודכים שהדי מלבוש דרך לא או מלבוש דדך הצואד על המטפחתבכדיכת
 אדם החיי שכוונת ויתכן מלבוש. דרך שיהיה אותה לכדוך אחרת דרך ואין הצואדסביב



נדברר מטפחתהוצאת זאס של"טיחלק
 היו-ים את לנקות כגון אחר לשמוש בהם משתמשים שהיו גדולות מטפחות להם היהשאז
 שבדרך בזמנינו היום אכל וכד/ צעיף כמו מלבוש כדרך אותה לכרוך אטשר היה לכןוכד'.
 פשיסא הצואר סכיב בשבת אותה יכרוך ואם האף את לנקות דק במטפחת משתמשיםכלל
 כודכים לא בקור אפילו הצואר סביב המטפחת את כורך לא אחד אף בחול הרי אסודשזה
 הצואר סביב המטפחת את שכורכים האנשים אותם כל ולכן וכדף. צעיף כורכים אלאאותה
 ודו"ק. כנ"ל 'מלבוש דדך זה אין הרי לסמוך מה על להם איןבשבת

 את לקנח צריך שלפעמים מפני להתיר שכחכ מ"ו כאות יוסף זכרון להרבוראיתי
 שלנו בר"ה גמודה הוצאה הותר הבריות וכבוד הבריות כבוד לצורך הוא א"כהחוטם
 לדעת הרי בשופי. כדמלית הוא שלנו הרבים שרשות שכתב עליו ותימא כרמליתשהיא
 והריטב"א והרשב"א והרמב"ן והר"ת הרמב"ם המה הלא ר"ה היום שיש ראשוניםהרבה

 במסכח מרדכי והגהת הרשב"א בשם בפי"ד ה"ה אשה במה בס"פ והר"1 בתשובהוהדיב"ש
 שכולם רבוא ששים ר"ה בתנאי כלל הזכיר שלא היראים וכ"כ והמאירי והרשב"םשבת
 ושווקים רחובות רה"ר איזהו שמ"ה סימן השו"ע פסק וכן רבוא ששים בעינן שלאס"ל

 וידוע הרבים רשות אינו יום בכל בו עוברים רבוא ששים שאין שכל וי"א אמה ט"זהרחבים
 הפוסקים בכללי מלאכי ביד ועיין כסתמ דעתו י"א ואת"כ סתמ דיעה מרן שכותב מתיהכלל
 בכף עיין י"א כשם ככרמלית דינו שלנו רה"ר רלדידן ח"י ס' ש"ג בסימן השו"עומש"ה
 טייב למה"ר עוד ועיין וסופרים ספרים ע"פ זו סתירה שישב ז' אות י"ג בסימןהחיים
 ואע"פ ב' אות תקפ"ח ובסימן ד' אות ש"ג וכס' ב אות שמה בסימן השלחן ערךבספרו
 וכן בימינו ר"ה שיש האחרונים הסכמת מ"מ היום רה"ר שאין שסוברים ראשונים הרבהשיש

 כהן חויתא ח. הרב של בהסכמות עוד ועיין כ"ט סי' רוכל אבקת בשו"ת להדיאמפורש
 על לסמוך אין ב' באות יוסף הברכי וז"ל למשה. הלכה שו"ת לספר יוסף עובדיהוהרב
 בחדא והרמב"ם הרי"ף וכ"ש רבוא ששים בעינן דלא ס"ל בנין ורוב מנין דרוב 11סברא
 שאנו המשתערבים גלילות כל ובפרט הפוסקים כל נגד עליהם נכון יוסף בית אשרסברא

 נהרים וארם מצרים וארץ המערב מסוף הקהלות שכל המערב וחכמי מצרים מגאונימקובלים
 פלאג"י יעקב מהר"ר הרב הרמב"ם חבור ע"פ להתנהג קבלו כולם ותימן ופרת צוכהוארם
 כנגד ראשו יקל דמי צ"ב בסימן בנימין המשאת כתב וכן עכ"ל. ס"ה ס' כ' בתשובותיווהמה

 החיים. הכף וכ"כ ע"כ מעשה לעשות סמכו לא המקילין ואפילוהמחמירים
 איסור עוברים הצואר סביב המטפחת את הכורכים אלו שכל העולה תורתוזאת

 ועונדים להחולצה הכפתור את שפותחים או במכנסים שקושרין אותם וכן הדיןמעיקר
 שמעריס לכל שנראה לכ"ע איסור שעוברים נראה כפתור של בתפקיד שישמש השעוןאת

 שמעתי וכן זה כהיתר מפקפק שהיה איש החזון בשם שמעתי וכן הנ"ל אדם החייכמ"ש
 למעשוג ולא להלכה ונ"ל זאת שאוסרים רבנים כמהבשם

 תפרח כ.א.

 שובהת

 תשל"א כסליו י"א וישלח ה' יוסבס"ד

 מעוטף המטפהת הוצאת אודות המכתב היטב קראתי והשלו/ הברכה המבואלאחר
 נמי רמביא המ"ב הזכיר לא ולמה הח"א, ע"פ לאיסור שמסיק מה פלא אבל הצואר.על

 שאין עיקר וכן עולם, ברית בספר שהעתקתי וכמו גמור הית. רהוי ממנו ומשמעלהח"א



 שלישיחלק
סאנדברר הגורההוצאת זא

 כל בבחי' הוא רבר עמא וכן שממיים ]ומה בצואר מטפחת של ההיתר על לפקפקמקום
 דברן. העמא הוא שכן וכמדומה להיקל, רבר דעמא להיפך לומר אפשר שהרי גורע,המוסיף

 מלבוש, ררך זו שאין מפני מקופלת בטלית מהיוצא סכ"ג ש"א מסי' סתירה שוםואין

 ולא הגוף בעיטוף רהיינו לבושו ררך אלא מותר אינו לגוף המיוחר דמלבוש התםרשאני
 להקפיד צריכין אין הצוא-, מלבוש 1ה דצעיף במישנה שמבואר כיון אבל הטלית בעיטוףסגי
 ]צעיףן הסודר שלובשים כררך לובש אם אלא לא או 1ה בשביל עשוי אם הצעיף צורתעל
 במטפחת. גם ולפעמים בקיץ, גם בצעיף לעטוף רגילים כאב איזה מפני לפעמיםוגם

 להערים מותר בכרמלית ררק רנקטינן להערמה בקשר רק היא העיקריתהשאלה
 חוששין ואין בר"ה גם מותר ממש רבמלבוש ראיות לי יש ע"ז ראורייתא, בר"הולא

להערמה.
 ררק ראי' לנו יש א"כ הקיץ, בימי 1ה בהיתר רפקפק הח1"א בשם שמביאומה

 רגם מובן אינו לחורף קיץ בין החילוק אבל מלבוש, דין מעיקר ולא חושש הערמהמשום
 ע"פ נוהגים שיש ושמעתי מסיו. שאומרים מה לסמוך שאין כלל ויש הערמה. ניכרבמורף
 ההלכה. מבחי' מאור מוזר וזה הכפתורים ופותחים השרוול עלבעיטוף

 ר"ה לנו שאין בגלל מ"ו באות יוסף הזכרון של הנימוק לרחות שהארכתומה
 נמי לנו שיש ס"ל הפומקים ררוב הארכת וע"ז הבריות, כבוד מפני ומותרראורייתא

 נפש בעל רק שהרי תימה וזה לעצמו. יחמיר נפש בעל רכל כתב והמ"ב ראורייתא,ר"ה
 מה אחר היתר יש ]ובחז"א העירובין, של הפתח צורת על סומכים העולם ורוביחמיר
 ולפי הרין". מעיקר גמור איסור "רעוברים מסיק אתה למה א"כ ממש[ ר"ה לנושאין
 עיי"ש ה"א נרברו אז הס' ראית לא שעריין וניכר יוסף. הזכרון של לההיתר א"צדברינו
 אקצר. לכן הבייותן וכבוד היק:"א ע"ד שם ]וכתבנו ס"ה-ם"ח בסימןבאריכות

לג

 ועוד מכשיעור, פחות ט"ק הסנדל, רצועות החגורה,היצאת

 יע"א ברוקלין פה תשל"א ויגש פרשתמוש"ק

 שהבטיח וראיתי נדברו א1 הנכבד ספרו כעת ראיתי כיאות. השלו' מבוא ררךאחרי
 שבת הלכות בלמדי ריקם. ישיבנו אל ונא לפניו שאלותי להציע אמרתי דבר. לשאלושישיב
 ראשו שיהפה כ"כ גדול אינו אם שאל הנקרא סורר אורות נסתפקתי ל"ר סעיף ש"אסי'

 כרעת מכתפיו למטה קשור שהוא לא אם בשבת, בו לצאת שלא להחמיר יש אםורובו
 שאומר מי ויום בלשון ל"ז בסעיף העתיק הטהור בשלחנו הגרש"ז שגם ראיתי וכעתהט"ז.
 גקרא סה הבנתי ולא בהול. מלבוש ררך שהוא בדבר אפילו לדבריו, לחוש להם וישוסיים
 של העליון בחצי בחגורה לצאת הדרך הוא לא הא כחגורה נחשב שיהא מכתפיולסטה
 לנו יהא לא בחול בה הולך שאינו למי בחגורה לצאת שאוסר מעלתו רברי ולפיהגוף.
 שם שכתוב מה גם מכתפיו. למטה אותו לקש['ר ררך אין בחול כי בשאל לצאת עצהשום

 שכתב מה הבנתי ולא חגורות. בב' להמתירים אחר באבנט שחגור אף במוסגרהגרש"ז
 לא אבל בכך תועלת לו שאין זו גבי על זו רק אוסרים אינם האוסרים רגם"להמתירים"

 זו ממש כך היינו אסור זו בצר זו שאף הספררי ה1"ל בשם כ' שבת המנהת כי אם זו, בצד11
 מהם. תועלת לו כשיש מותר חלוקים מקומות בשני אבל זו.בצר



 של"ם'חלק
נדברר כשכתהוצאה זאסב

 מסעיף לההיר ואין בה קשור שאין ב~מן הסנרל שתוך ברצועות לצאת מותי אםב(
 ואין ברורה, במשנה שם כמבואר לחגורה תפור שם כי בחגורה, התלויות ברצועותל"ט
 בשבת, להכניס אסור יהא רא"כ כתפורה מקרי פעמים כמה הנקבים בתוך שהוא כיוןלומר
 נראה. וכן מותר. קשור שאינו בזמן אף המנעל קצת שמחזק כיוןואפשר

 לבטלו רעתו ואין להבגד צורך שאין שרבר פעמים כמה בספרו שכתב מה אורותג(
 לשם שמחיבר נייר החתיכת בשבת להפריר מותי אם אשאל בשבת, בו לצאת אסורשם

 משמע לסמוך מה על לו יש גדול צורך במקום המתיר מעלתו שכתב וראיתי ברזל.במהדקי
 גוף ועל שבת. בערב להפרירו ושכח בשבת לו כשצריך יעשה מה א"כ לי' ברירארלא
 מקצתו שם ונשאר הבגר מעל המשיתה כשנקרע הרין יהי' האיך רבריו לפי לי קשההרין
 האחרונים ומסתימת כעת( תח"י עולם ברית טפרו )אין אסור. לכאורה משם. לחתכוודעתו
 הכי. משמעלא

 ברזל של ובשרשראות בחבלים יוצאים להפשיטו וכרי ר"ל כפוף שגבו מי נשאלתיר(
 כשמשמש וכ"ש מכבלים י"ט מסעיף שמותר ברור שנראה והשבתי בשבת. לצאת רינומה

 ע"ה. אות הציון בשער ברורה במשנה שמבואר כמולהגוף

 מספק בציצית מחייב שהוא בטלית בשבת לצאת אסור אמאי להבין זכיתי לאה(
 האימרא כמו והוה הציצית בלא לצאת שאסור להבגר צורך הוה הא ח' סעיף י'כבסימן
 לעולם. משם להסירו רעתו אין וגם גדול בטלית כמו הבגדשסביב

 לתשובההמצשה
 וו.ע.

תשובה

 תשל"א טבת כ"א יוםבס"ר

 ערכו. לפי כיאות והשלו' הברכה מבואלאחרי

 תועלת איזה לו שיש כל מ"מ בחול, בחגורה רגיל שאינו מי ראפי' מאוד מסתברא(
 שום ההוצאה כזמן לו ראין התפלה בשביל להוציא רק אסרתי ולא רמותר בשבתמזה

 תחת המשקפיים קושרין שהם מרקרקים מאיזה כאן שראיתי למה דומה וזה מזה.תועלת
 ס"ד סימן ח"א נדברו אז בס' ביררתי הרין ]לעצם בחול כן רגילים שאין אף יפלו שלאהראש

 לפני נחרותי שבימי ודכירנא ברבר, חשש שום אין נופלים שאין זמנינו שלשמשקפים
 היתר, ולא איסור לא לי ענה ולא לזה בקשר זצ"ל החז"א מרן שאלתי שנהשלושים
 רוצה שאני ממני ניכר שהי' באשר שמותר מפורש אמר שלא מה רושם עליועשה

להחמיר[.

 אם שבנעל בשרוך לצאת שאסור כהבתי ח'( סע' 103' )עמוד עולם ברית בס'ב(
 דמותר. שרוך בו הי' לא מאם יותר הרגל על הרוק הנעל שאט מסתברא אמנם קשור.אינו

 קורע. חשש מפני להחמיר יש ברזל במהרקי המחובר נייר החתיכת להפרירג(
 דעתו שאין כיון השוב אינו דהוי אף להבגד בטל אינו להפרידו דעתו אם הוצאהולענין
 להיות ררכו דאין כיון מותר שיהא ברור אינו ג"כ שם לבטלו כשרעתו ואפי' שם,לבטלו
 על הכוונה בטח לחתכו הרעתו שנקרע משיחה מענין ששואל ומה זמני. באופן רקבבגד



 של"2יחלק
סג נדברר טהטיעור טחות ט"ק הוצאת זא

 בטל לתקנו דעתו איז ואט בטל אינו לתקנו דעתו אם והנה הבגד, בו שתוליןהמשיחה
 ס"ח. מוציא במלאכת המבואד מהדין יוצא זה אבל עולם בבדית מפודש אינו וזהלהבגד,

 לחתכו בדדכו גם להתיד יש מחובד להיות דדרך כיון ונדאה צ"ע, בזה לחתכו דעתוואם
 הספד. ובגוף הס' שבסוף בהשמטה ה"ב נדברו אז בס'עי'

 בהערה( דט"ו עמוד י"א כלל בדוך בבית )המובא החז"א לסברת בזה התכווןה(
 דהוי דבגד הכי נמי דס"ל דבר" "המשיב בשם מובא תכה( )עמוד במלואים הספדובסוף
 כשיעור בו שאין כנפות בד' גם דיון ועיי"ש לר"ה. בו לצאת מותר בציצית חייב אםספק

 לצאת שאין והמ"ב הפמ"ג וכהכרעת הדאשונים הפוסקים כדעת דהעיקר לברר שםוהאדכתי
 כלפי אם רק הוא ותכסיסיו הבגד מגוי דציצית ה"כ בפי"ט הרמב"ם דכתב דהא לר"ה.בו

 להיוצא דומה ואינו המצוה, קיום משום הוא הנוי דעיקר ציצית מצות וקיים גליאשמיא
 הנ"ל מטעם דמותר שם הרמב"ם דכתב מצוה קיים ולא ציצית זמן דלאו בלילהבציצית
 הבגד בעצם החסרון כאז אבל זמנה. הגיע שלא אלא הבגד מצד החסדון דאין שאנידשם
 משיעוד בפחות וכ"ש בגד, כאן שאין כיון הבגד מנוי שזה שייך לא לפיכך החיובהגודם
 ולפעמים כלום לא זה שמיא שכלפי כיון כו המקום והמנהג בזה שיוצא שחושב אףבגד

 הבגד. מנוי שזה לומד אפשד איך ציצית מצות כיטול משום ע"זעונשין
 "שונה בעמח"ס שליט"א קניבסקי הגר"ח עם ויכוח לי הי' החז"א לדעתובקשר

 בפשיטות שהביאו החז"א( פסקי והוספת המ"ב ע"פ הפוסקים פסקי קיצוד )כוללהלכות"
 בס"ק שם מובא זזה להיפך כתב אחד במקום החז"א דאשית וטענתי מותד ש;המהחז"א
 הספרים חיבור סדר שלפי טענו והם מלתא הא לי' ברירא שלא או מזה חזר א"כנ"ט[
 כתב ולא כן" כתב לא "ובמ"ב מסיים שהחז"א כיון טענתי ועוד באחדונה. שהתל זההי'

 "ודבדי לכה"פ או בעירובין, וביחוד בספדיו הדגיל כהמ"ב" "דלא כמו חריף יותרביטוי
 ע"ז לסמוך שאין בזה ר"ל כן, כתב לא ובמ"ב סתם אלא וכדומה תמוהץ"המ"ב
 מצא לא הרבה שערם שעשה -- שף' ובמהדורה -- טענותי קבל לא זוהנ"ללמעשה
 סקילה[. לחיוב נוגע שזה אף זה את לתקןלנכון

 דבעם נמי מוכח הציצית עם לצאת מותר בלילה דלמה להסביד הר"מומדהאדיך
 היא בגד לאו זה דלענץ כית ותכסיסך" הבגד "וי בזה אמדינן לא בבגד חסרון שחןהיכא
 דרך מקרי מ"מ תפילץ זמן לאו שבת למ"ד דאפילו דאמרען תפילץ וכעץ הבגד. מי ש"ךלא

 המוציא בריש רש"י שכתב כמו משאוי הף תוסיף בל על דעובד היכא ואפ"המלבוש,
 שבחול כית אפ"ה בחול כמו בהם מתנאה תפילץ של והמלבוש הפאר שלגבי אףתפילץ.

 טובא בזה ולדת לדחות ויש מלבוש, הף לא כזו בצורה תפילין בלובבש איסור עוברהי'
 רחבים דב-ים ע""ש ע"ד עמוד ח"ב נדברו אז בס'מע'

 ועמוקים"

לד

 ועוד הוצאה, לענץ מכשיעור פחות קטןטלית

 חילו ויישר בזמנו נתקבל טבת כ"א מיום מכתבו יקרת השלום. מבוא דרךאחרי
לאודייתא.

 לשון כי לנכון. הבנתי לא החזו"א כדעת דלא בשבת ציצית בענין  שכתב מהא(
 עד עליהפ 1 ת ע ד 1 אצלו הם חשובים החוטים שאותם "מפני הוא ל"ח סי' ש"א ס"המחבר



 נד2:רך משיעור פחות ט"ק הושאת זאסד שלישיחלק
 תשובים אינם הציציות כי באמת משמע י"ג( סימו בב"י היא )וכן ציצית". ויעשהושישלים
 חשובים הם אז לתקנם. ודעתו כהלכתן עשוים שאין רק תכלת[ לנו שאיו ]כעתבעצמם
 כלל לתקנם רעתו שאיו דידן בנידון וא"כ בשבת. בהם לצאת ואסור משא נעשה וע"כאצלו
 מותר אמאי טעם ליתן הרמב"ם שהאריר ומה להבגד. שפיר בטילים משם אותם ליקחולא

 כדי בלילה שם מניחם רק בלילה חיוב שאין יודע שהוא מפני הוא בלילה. בהםלצאת
 כשיודע אבל בלילה. אצלו משא דהם לומר אפשר היה ע"כ החיוב בזמז ביום שםשיה"
 דעתו ואין ציצית בלי כנפות ד' של בבגד לילד מתבייש הוא רק בציצית מחויב איןשהבגד
 כהחזו"א. דמותר מסתבד ודאי מספק. בציצית שמחויב בבגד וכש"כ מותד. כלללתקנו

 המוקצה בדבר הפסד יהא אם בדין י"ג סעיף בסיס בריני עולם בברית שכתב מהב(
 תיבות" הראשי ב,,מפתח כי פי' ידעתי )לא הב"מ בשפ שם והביא לנער. צריד אםכשינער.

 בשם שם שכתב י"ז אות ש"ט סי' הציון בשער ברורה המשנה הביא שלא פלא נמצא(לא
 לנעד. צריר אין המוקצה בדבר הוא ההפסד דאפילו ש"י בסי'הב"ח

 כמו בספר כשמונח כיס, חסרון מחמת מוקצה דהוא חלק ניר כשמונח נשאלתיג(
 דהוה ואפשר להם. בסיס הספר נעשה אם חדושים. עליהם לכתוב כדי ניר שם לתתשדגילין

 כ"א סעיף עולם כבברית בסיס נעשה דלא שלחן או הבגד על פרוטות קצת רק מונח אםכמו
 דכל אפשר אבל היתר. הם הספר דפי שאר כי והיתר לאיסור בסיס דהוא ואפשר המ"ב,בשם
 להאיסור ומשמש להם שומר נעשה מלמעלה אשר הדפים גם כי להם בסיס נעשההספר
 וצ"ע. א' חלק נדברוכבאז

 יע"א ברוקלין פה תשל"א חג אסרו שמיני א'יום
 וו. ע. לתשובההמצפה

 ה ב ו שת

 תשל"א אייר ג' יוםבס"ד

 כיאות. והשלו' הברכה מבואלאחר
 עוד בזה לשנות דחיפה לי נתן מכתבו הטדדות ולמדות מכתבו יקרת בברכהנתקבל

פרק.
 לדה"ר ויוצא ובכסכסיה בכילה ארם מתעטף ב' קל"ט דף בשבת הוא זו הלכהמקור

 מצוייצת שאינה בטלית היוצא רב אמר הונא רב דאמר הונא מדדב מ"ש חושש ואינובשבת
 ובטלי. חשיבי לא הני בטלי ולא חשיבי טלית לגבי ציצית חטאת חייב בשבתכהלכתה
 הן עצמן מצד דציצית משום מבואר משאוי. בה והווה בטלי ולא הן דתכלת משוםופירש"י
 לפי מבוטלין שאינם וז"ל כתבו שם בתוס' אבל להשלים. דסופו משום ולא בטלי ולאחשובין

 פיד"ח. כך רביעית ציצית בטלית ליתן שדעתו בעיניו הםשחשובים
 אחד נפסק ולא בה שכולן דכיון אדם הנשמת שהבין וכמו פלוגתא בזה ישולכאודה

 כיון כהלכתא מצויצת שאינה בטלית אבל להבגד, ובסלי חשיבי ולא עליהן דעתו איןמהם
 בטלי. ולא חשיבי להשליפשרעתו

 שמביא לאחר שהדי זה בניגוד הוא ע"כ סל"ט ש"א בסימן הש"ע דעת לפ"זאבל
 חשיבי אינן ובין משי של כגון חשיבי הם אם בין הבדל יש באבנט התלויותדבדצועות

 חשוב ואינו לולאות כגון מחובר אחד וראשו הבגד מן שנפסק דבר לכל וה"ה וז"לכתב
 לא או חשוב הדבר אם תלוי שהכל הרי בו. לצאת אסור הוא חשוב ואם בו לצאתמותד
 על התימה ומן להשלים. דעתו שנפסק לולאות סתם שהדי ועוד להשלים. דעתו אםולא



סה נדברר משעור פחות כמ"ק "וצאה זא שלישיחלק
 חוטין דהן (~ע"ג חשיבי ציצית דחוטי המחבר שכתב מה דלפי הח"א בשם שמביאהמ"ב
 להישלים דעתו בשאין אלא מותר אינו לולאות גבי ה"ה עליהן להשלים שדעתו מפניבעלמא
 כבר בעצמו והנ"א כלל. במשמע זה אין אבל הש"ע כן דמפרש לכאורה דמשמע השנימצד
 ראשונים הרבה יש ועוד וז"ל בבה"ל כחב והמ"ב בצ"ע. הש"ע דברי והניח בזההרגיש
 לכמה  בוה ונ"מ כפירש"י תכלת של א"נ מצוה של הוטין דהן משום חשיבי הנידמפרשי
 בבה"ל, נדיר זה ליארירי' "אכיימ ]והלשון עכ"ד להאריך ואכ"מ נ"1 כלל בנ"א עייןצגיבים
 להאריך גם אלא בכתיבה להאריך רק לא מניעה איזה לו שהי' לחשוב מקום נותן זהממילא
 דסה"ת לולאותן של הדין ןעל כתב בעצמו והנ"א הנ"א[ אחרי נמשך לכן ובירורבעיון

 וצ"ל ט"ס ואולי חבית פ' סוף מהגמ"ר גם דמביא זועיי"ש והטור הרא"ש והסמ"קוהסמ"ג
 חשיבות דסעם רש"י כפי' או החפצי חשיבות משום דהוי דס"ל בפי"ט והג"מהמרדכי[
 תלוי דהעיקר ס"ל לפי' חשיבי המצוה דמטעם שבסמ"ק ר"י כפי' או תכלת מטעםהציצית
 להשלים. בדעתו ולאבחשיבות

 לכן בזה פלוגתא שום שאין דס"ל להדיא מוכח כלום בזה העיר לא שהב"י מהוגם
 חשיבי הציצית לפי' סל"ח בש"ע הב"י שהעתיק וכפי והר"מ הר"ח רמש"כ דרכו יורההאמת
 זוגט החשיבות, קובע להשלים דעתו אין או להשלים הדעתו אין להשלים שדעתומשום
 הציציות חשיבות ומשום ההוטיו של בחשיבות תלוי העיקר אלא מובן[ לו איןבסברא

 אין להשלים שדעתו והר"מ הר"ח ומש"כ החשיבות ע"ז נותן זה ציצית מצותשמקיימים
 ונתבטלו להשליכן עומדין הרי להשלים דעתו איו דאם ר"ל אלא חשיבי זה דמשוםהכוונה
 המצוה. משום רק הוא חשיבותן כל שהריחשיבותן

 המצוייצוז טלית אבל וז"ל ה"כ( )בפי"ט הר"ת דכתב מהא לזה מוכרחתוראי'
 היא הרי אלא משאוי הגמורה הציצית שאין בלילה ביו ביום בין בה לצאת מותרכהלכתה
 חשיבי לא דציצית נאמר ואם וכו'. היו ואילו בה וכיוצא האימרא כמו ומתכסיסיו הבגדמנוי
 בגלל להטעם צריר ולמה בה דכולן מיירי הרי א"כ להשלים שדעתו משום אלא עצמןמצד
 הבגד. מנוי שהם להטעם איצטריך ולפי' עצמז מצד חשיבי דהם ודאי אלא הבגד מנוישהם

 בטליתות שאפילו פי' ר"ת אבל וז"ל הרמב"ן מתשובות י"ג סימן בב"י מובאוכן
 להדיא הרי עכ"ל. טלית לגבי בטילו ולא מצוה לשם עשוין שהן חשיבי הציציתשלנו
 עצפן. הציצית חשיבות משום הוא ר"ח שלדטעם

 בלא טליתו ללבוש דמותר מסקינן וז"ל כתב החבית פרק בסוף המרדכיוהנה
 מותר לסרבלו ראשו שמכניס סרבלו רצועות נפסקו ואם הרבים לרשות ולצאתלולאות
 עוד לשומם וראויות מוזהבות הם ואם הטלית לגבי בטילות שהרצועות בכד בשבתללכת
 בין חילק לא הנה עכ"ד, לרה"ר בהן ללכת ואסור בטילי ולא חשובות הם א"כבסרבל
 דר"ל לדחות ואפשר עצמן. מצד חשובות הם אם רק לתקנן דעתו אין ובין לתקנןדעתו
 מהא קצת משמע וכו הש"ע סתימת ניחא ויהא לתקנן דעתו מסתמא אז תשובות הםדאם
 לולאות כל דמסהמא דוחק שזה נראה אבל בסרבל" עוד לשומם "וראויות המרדכידכתב
 נתיישן שהבגד לאחר דאם חשיבות, של שהגדר ר"ל אלא לחברן דעתו אחד מצדשניתקו
 וכן חשוב, גקראח  זה אחר בסרבל ומחברן הלולאות ממנו קורע ללבישה שוב ראויואינו
 "תהלה בס' מבואר מהאמור ]וקצת אחר בסרבל כלומר בסרבל" עור "לשומם הלשוןמוכח
 הכי[, הבין לא המרדכי דברי אבל להנ"ל נתעוררתי וע"ילדוד"

 מלל בשפתותיה שיש בטלית להתעטף  מותר וו"ל  שכתב הר"מ  בלשון צ"עאבל
 ואינו הטלית לגבי בטלים שהן מפני הטלית נוי שאינן ואע"פ ארוכין חוטין שהןאע"פ



נדברר כחגורההוצאה זאסח שלישיחלק

 החגורה הוצאתמענין

 ת"ו עיה"ק ירושלים פה לפ"ק תשל"א נשא לפ' חמישי יוםבע"ה

 וטעם מיר. בישיבת לומר והנני הפסח אחר מאמריקה באתי אני הנה כת"ר. ד"שאחר
 בשבת חגורה הלובשים נגד חוצץ שיצא עולם ברית בספרו שראיתי מחמת הוא,כתיבתי
 למלבוש משמש הוי רק עצמו, מצד מלבוש הוי לא החגורה דעצם כיון ולדעתו, הרבים,ברשות
 לבן חגורה עם בחוץ מלילך בושין רוב ע"פ השבוע באמצע דבזמה"ז כיון כן אםונוי,

 להעיר וגראה עכ"ד. לאסור, דעתו ולכן בשבת. ג"ב מלבוש נקרא דלא די"ל מאדמפקפק
 פה א' הגורה. הלובשין מאלו ראי' מכאן אין ברק ובבני בירושלים פה דהנה דבריו,על

 דהוי ברה"ר בו לצאת מותר ממילא א"כ להבגד בתפירה מחובר שהחגורה הנהוגבירושלים
 העולם וכן עירוב ממילא יש בירושלים( )וכן ברק ובבני ערוך השולחן לדעת הבגדעצם
 בלל, עירוב שם שאין יארק ניו שבעיר להעיד יכולני אבל הערוב. על סומכין רוב()ע"פ
 ולא דנא, מקדמת הנהוג כן ומסתמא בשבת, החגורה עם לחוץ יוצא אחד בל מקוםמכל
 אהת תשובה לו יש שליט"א פיינשטיין הגר"מ ]וגם זה. מנהג על שיערר מי כה עדמצאנו
 חידש לא אבל להתירה, איז חגורה על דחגורה השו"ע בשי' שם והולך באו"ח, חגורהבענין
 בעיקר הוא שלבושם מלבושים במה יש דהנה המנהג, ולתרץ להמליץ אפשר ואולי זה[.דבר

 )מובא קמא בבא מירושלמי ג"ב ]וראי' זה בלבוש שיהלך מי אין ובחול טוב ויוםבשבת
 הולכין שכשבת מהמת הירושלמי ומפרש ימים לשאר מועד אינו לשכת נגהן שורבש"מ(
 מי אין ג"כ ההסידים( אצל )הנהוג שבת מלבושי ושאר השבוע[. מכל משוגיםבבגדים
 עם ביחד או בביסו, לשאתו יכולין הימים שבשאר מחמת חגורה כן וכמו בחול.שילבשם
 נוי נעשה ממילא לשאתו שא"א בשבת משא"כ בו, לצאת נהגו לא לכן שלו ותפיליןהטלית
 ובחול - בו יוצאין הכל בשבת כי מחמת - ברה"ר. בו לצאת שיבוש מי ואין בן.שלובשו

 ונעשה בנ"ל בו יוצא שכ"א מחמת חגורה, בלא לצאת קשה כמעט ובשבת בו, שיוצא מיאין
 הפעמים רוב לובשו דאם פעמים רוב בלבישת דחגורה הנוי עצם תלה מדוע ידעתי ולאנוי.
 שאין מחמת רק נוי, שאינו מחמת לא זה אב.ל נוי, שאינו אה"נ דבחול אפ"ל דאולי נוי,הוי
 דהוי י"ל ממילא בו, לצאת כבוד ודרך בו יוצאין דהכל בשבת משא"כ בחול, בו שיוצאמי
 דהחגורה י"ל שלו, המלבוש את מכפתר אינו דאם לומר, אפשר ]ועוד ודו"ק. למלבוש,נוי
 באם לעשות שמעתי וכך נוי, דהוי רק ולא המלבוש, שסותם להמלבוש, בעצם משמשהוי
 שלא י"ל רואהו, איש אין דהלא נוי, הוי לא דלכאו' החגורה, על עליון בכסותהולך
 המלבושן. סותם דהחגורה נמצא גבו. על התגורה ויחגור שלו מלבושיסתום

 בספרים מובא כז דצפת, בערוב לשאת שנהג האריז"ל בשם בספרו שם מובא עודב(
 שאר לדעת רק או ז"ל, הרמב"ם לדעת אפי' עירוב שם הי' דאם להעיר יש ולבאו'בשמו.

 להקלן העולם שמנהג ]אע"פ ז"ל הרמב"ם לדעת לההמיר דנכוז כתב המ"כ דהלאהראשונים,
 דעת אפשר ואולי ז"ל. הרמב"ם לדעת עירוב שם הי' עיר, שהוא שבצפת אפשר וכיולכאר
 בזה. וצל"ע ז"ל. הרמב"ם לדעת גם ערוב הצריך ולא ז"ל הראשונים שאר כדעת הי'האריז"ל

 לתשובה. ומצפה לכת"ר, הראוי הכבוד בכל מסייםוהנני

 ב, י. א.מ.



 שלישיחלק
כוט נדב:רך בע"ש אקספרסמשלוד זא

 ה ב ו שת

 תשל"א בהעלותד ה' יוםבס"ד

 כראוי. והשלו' הברכה דרישתלאתר

 בו כשחגור בדגורה ולצאת לטלטל שנוהגין מה זכות בלימוד בטטו"ד שהאריךמה
 התפלה. לכבוד אלא הבגד וצורך לתכשיט נעשה לא הדגורה שעיקרבזמנינו

 ]ואני להקל הרבה לצדד יש בודאי לטלטל שלא ומחמירים עירוב שיש במקוםוהנה
 דאורייתא ברה"ר גם מותר שמותר דמה סתמתי לכן להאריך מקום הי' לא עולם בריתבספרי
 ושתקו הגדולים בפני שהקילו מה ראי' אין לכן גוונין בכל אסור שאסור ומה עירובובלא
 מקום יש ג"כ החגורה עם הוא לבושו שאופן חסידי ובבגד בזה. הקילו בעצמם שהגדוליםאו

 לטלטל שמותר שבזמן למי להתיר ברור זה אין מ"מ לשבת מיוחד כזה וטבגד כיוןלהתיר
 בודאי התפלה בזמן לא גם דגורה השבוע כל שלובשין ואלו התפלה. בזמן אלא בו דוגראינו

 שאלו שה"ה ]ומסתבר להקל שנהגו שלהם ומהגחלים מהם ראי' אין וממילא שמותר.מסתבר
 להקל[, יש נמי השבת כלשהולכיז

 שפיר הוי דכהיום כתב לכן לא, או נוי הוי אם זה שתליתי מה עלי תמה שכב'מה
 הדרך אם הקובע עיקר אלא הקובע זה ולא האוזן את לסבר זה נוי שהזכרתי מה ז"א אבלנוי,

 רק זה מתביישים שלא שהזכיר מה וגם בפוסקים, להדיא כדאיתא בדול גם כןללבוש

 בו מתאים שאין כזה בגד שלובשים אלו וביתוד היום כל אבל לתפלה בבוקרכשהולך
 שלו. תכשיט שזד לומר אפשר איך בו לילך מתביישים היום וכל קצר בבגד כמו כללהדגורה

 ממקומה זזה לא משנה אבל גדולים בפני כן שנהגו כיון דעתי קבלו אומר איניומ"מ
 תשובה בתור רק וכתבתי שכתבתי, ממה להיפך שמתנהג מי מותה אני ואין קבלן אניואין

 ס"ט ס"1, סימן ח"א נדברו אז בספר באריכות מזה עיין לכתתילה. להתנהג היאךלהשואלים
 מ"ה. סימן ח"ב נדברו ובאז קנ"ד, ס"ק קע"א עמודע"ט

 הדעות לכל יוצא הי' האריז"ל שב,דאי הדעות לכל הי' צפת של שהעירוב מסתברב(
 גס רואים שאנו וכמו או שה" הצרים וברהובות שבת באיסור מאד מחמיר שהי'כידוע
 הדעות. כל לצאת בקל אפשר הי' בודאיהיום

לר

 בשבת מוליכו והנכרי בע,יש "אקספרס,, מכתבלמסרר

 לפ"ק תשל"א נשא ד' יוםבעזהשי"ת

 ... הרב כב' אל המערכה מאלוקי וברכהשלום

 נסתפקתי דהנה דחוי, סובלת אינה אשר דתופה בשאלה מע"כ אל פונה הנניבזה
 נכרי ביד אגרת משלתין אין י"ט. שבת דת"ר "עקספרס" משלות בע"ש לשלוד מותראם
 לבית שיגיע כדי אומרים וב"ה לביתו שיגיע כדי אומרים ב"ש דמים לו קוצץ אא"כע"ש
 וכו' אומרים וב"ה וכו' אומרים ב"ש קצץ לא ואם ה"ק ששת א"ר קצץ והלא לתומה,הסמוך



נדברר בע"ש אקססרסמ"לוח זאע שלישיחלק
 דואר בי קביע דלא והא במתא דואר בי דקביע הא קשיא לא משלתין אין רישאוהאמרת
 כב"ה. ופסקינן עכלה"גבמתא

 דשרי פשיטא קביע דואר בי נמי והוי דמים לו דקצץ דהיכי דאמרן מהאהיוצא
 קבועים המחירים אשר בזמנינו כבדואר בשבת, אחריו לילך צריך ואינו טרח קאדבדידיה
 לו יאמר שלא ובלבד הוסיף, רמ"ז סי' או"ה ובשו"ע היא. קבועה עבודה דוארוהבאת
 וידוע א', ביום שם שתהיה ראה יאמר שלא בע"ש דכשמשלחו במג"א ועי' בשבת,שילך
 כתב ועור אסור, קצץ ואפי' בשבת לן' א"ל כאלו דהוי בשבת ילך אא"כ שם להגיעשא"א
 דאפי' בשבת לו לקנות מע"ש מ!ות לעכו"ם לתת דאסור ש"ז בסי' דפסקינן הא עלהמג"א
 מוכח הרי אסור. בשבת כ"א לקגות שא"א באופן מ"מ בשבת לקנות לו אומר אינואם

 נקרא בשבת לעבוד מוכרח שיהיה במצב הנכרי את שמשים ורק אמירה בלא דאפי'מהנ"ל
 מצאתי שלא ומכיון מע"ש, "עקספרס" משלוח לשלוח שאסור נמצא ולפי"ז מלאכתו,קובע
 אור. ישכון הדרך שיורני אבקשו זה מענין מוזכר כת"רבספרי

 שמעתי כי שמצלצל בשעה מעורר שעון בשבת להטסיק בענין הוראתו אבקשואגב
 אבל מנא, מתקן הוה והמפסיקו לזריקה עומד הוי הצלצול רבשעת זצוק"ל החזו"א מרןבשם
 עומד. לזריקה דלאו וודאי זמן לאחר מעצמו שיפסיק עשוי הרי השעון כי מובן  והאין

 הרם כערכו ומכבדו דו"ש בזה והנני לתשובה בצפוי פהאסיים

 לונדון מ. ה. א.א.

 ה ב ו שת

  זשל"א בהעלתך ה' יוםבס"ד

 ד' כיד בזה שדן מה היטב קראתי מכתבו יקרת נתקבל  תמול כיאות.  רש"תאתר
 זמגי וגכ לכך ראוי אני שאין אף למעשה שאכריע להעדפה אלא נצרכה ולא עליוהטובה
 דחוף. שזה כותב שכ"ת היות לזה אוזמנה זאת בכל אתי,אין

 דשם הדואר סניפי שבכל חושב ואני נכרים רוב שיש לונדון כמו בעירוהנה
 המד~בר דשם לעורר דיש אלא דמותר, רע"ו בסימן נפסק וכבר נכרים, לרוב הואהשירות
 בהא תליא דזה ונראה זה. אודות שיעוררו בפוסקים כעת מצאתי ולא מעצמו עושהשהגכרי
 שם אמנם אסור, ישראל בשביל גם שעשה יודעין דאם המ"א בשם י"ז ס"ק המ"ב שםדכתב
 למהות ואין להקל יש ישראל ולצורך עצמו לצורך בהדליק דאפי' ומסיק בזה האריךבבה"ל

 המסילים. על סומכים א"כ בזה, להקל שהמנהג מהמכתב שמשתמע מה וכפי להקללהנוהגים
 הלכה מקור בספר שכתבנו כמו בספינה שנוהגין כמו לכו"ע, שמותר דיתכן נראהועור

 נכרים בשביל נוסעות אפילי שלנו וספינוה וז"ל י"ג( ס"ק 100 עמוד ח"ב הלכה קיצור)חלק
 יסע לא הישראל אם אפי' שהרי ישראל בשביל גוסעת לא כאילו דינו מ"מ ישראלובשביל
 בחזרה נוסעים להביא בשביל נוסעת היתה ג"כ כלל נוסעים היו לא אם אפי' אלא עודולא
 שבת כלכלת בשם סק"ה ע"ד סימן המנ"ש מדברי למדתי קעביד. דגפשי' ארעתי' עיקרא"כ
עכ"ד.

 למאה, ונר לאחד דנר בנר רק הוא רע"1 בסי' הנ"ל ההיתר דכל לעיין דישאלא
 גתרבה והמשא טצאה איסור גם רוב ע"פ שיש כיון אבל לזה דמיא וספינה מכוניתונסיעת
 שי"ח ובסי' בש"ס הוא ומפורש מדרבנן, או מה"ת אסור שיעורין ומרבה ישראל,בשביל



עאנד2.רך בחגורה מפתחהוצאת זא שלישיחלק
 הנסיעה, רק הוא שההיתר מספינה ראי' ואינו בשיעורין. מרבה אסור נכרי ע"י דגם א'סעי
 ששייך במקום אפי' במכתבים גם שייך בספינה  שכתבנו הנ"ל הסברא אמנם לנר. דומהוזה

 במכחב ובין בספינה בין זו סברא ע"פ כן ונהגו זו. סברא לפי מותר נמי בשיעוריןמרבה
 עצמו. לצורך 1ה שעושה כיון לחוש אין המכתב מסמן שהנכרי ומה )דחוף(.אקספרס

 כאשר בשבח פתוח 1את ובכל ישראל בשביל רק מיוחד שהדואר במקופמיהא
 זה כותב ]אני הנ"ל. ההיחרים כלל שייך לא הרב לדאבונינו מדינות באיזה היוםמצוי

 שלי והספרים רוחני מנהל של בחפקיד שם נמצא שאני התלמוד ביח בישיבתבירושלים
 שגלע"ד ומה שליט"א זמנינו במחברי וביחוד בספרים לעיין באפשרותי אין לכן ברק,בבני

כתבחי.

 רבה והוקרה טוב כלבברכת

 שאי1 ומפורסם ידוע וכבר 1צ"ל הח1ו"א מרן בשפ שמוסרים מה מאד שתמוהנכון
 אותו. הבינו לא רוב ע"פ כי מפיו שמוסריפ מה עללסמוך

לז

 בחגורה המפתחהרצאת

 תשל"א חמוז י"ט יום3ס"ד

 וכ"ט. והשלו'הברכה

 שנוהגין שכחבו ויש סי"א ש"א בסימן הרמ"א שמביא ההיתר ע"ד שנתעוררחי...ומה
 שם( מ"ב )עי' בו לחגור קרטן כעין ]הוא זענקל כעין עשוי הוא אם והיינו להתיר.בזה

 דאינו משא משום גם בזה דיש בדבריהפ ומבואר אוסרין, בכה"ג דגפ משמעוהאוסרין
 את בו מחבר אם אגוז להוציא דמותר סכ"ג ש"ג מסימן מ"ש ולכאורה החגורה לגביבטל
 הי' כלומר בחגורה כן לעשוח רגילים היו לא דבזמנם הט"ז דברי ע"פ ניחא וזההבגד

 ש"ג בסי' שם מבואר שהרי לד קשה הי' וע"1 קרס., ע"י ולא עצמה החגורהקושריפ
 הערח. יפה להערים, אסורדברה"ר

 האוסרים טעם דזה אפ"ל ]יאולי ר"ה, לנו שאין סומכ:ם המתירים דהפוסקיפונראה
 ולפ"ז מדינא[. אלא אסרו לבר הערמה משופ דלא בדבריהם כדמוכח כנ"ל העיקראבל

 קרס, בשביל בחגורה קשור במפחח לצאח אסור יהי' דאוריתא ר"ה להם שישבמדינוח
 צורד באיזה שם שמבאר הנ"ל מענין יצחק במנחת חשובה מצאחי וכעת דין. חידושו1ה
 האמור לפי אבל אסור, יהי' דאורייחא שבר"ה להנ"ל כלל נחיח ולא מותר החיבורו~ל

 בדבריהם כמפורש דהוי משוס הפוסקים מסחימת ראי' להביא ואין שאסור, י"ללכאורה
 ממש. ר"ה מצוי הי' שלא ממש בר"ה לאדהמדובר

 ללבוש דרך שאין כאלו במלבושיפ אפי' דמותר מלבוש ע"ג ממלבוש  להקשוחואין
 שיש ס"ה סימן ח"א נדברו אז בס' כתבנו כבר מוחר, אפ"ה הערמה וניכר מאחחיותר
 אסור אינו דהערמה הגוף, צורך או הבגד חכשיט רק שזה דבר ובין ממש מלבוש ניןהבדל
 יפה, עלתה ולא לחגורה אגוז בין לחלק נסיתי באגוז, כמו ממש מלבוש שאינו בדבראלא
 דאורייחא. בר"ה לההמיר יש .טלמעשה נראהלכן
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לח

 ועוד במחובר ומוקצה במקצת מיקצה טלטילמעניצ

 גבי על להעלותם ואמרתים הערות אלו אי לי התעוררו עולם ברית ספרו אתבלומדי
 לכת"ר. ולשלחםהכתב

 ומתן ממשא בהם שיש מפני עיתונים לקרוא שאסור כת"ד כתב י'. ס"ק 26 בעמ'א[
 דהוי לקרוא אסור דלכו"ע ומשמע סתם כת"ר הנה ס"ג. ס"ק ש"ז סי' במשנ"בומקורו
 ורק מותר, להיות צריך מו"מ עניני ולא אותו מענינים חדשות שדק לאדם ולכאו'מוקצה
 בזה לו שאין אדם לסתם אבל אסור מו"מ של בענינים שמתענינים בנ"א או עסקיםלאנשי
 אסור. יהא אמאי כלל?ורך

 שצריך אלא המלאכות מן עצמו שפורש במה די ולא כת"ר כתב ב' ס"ק 13 בעמ'ב[.
 רס"א סי' למשנ"ב כת"ר וציין וכו' ברכו אמירת ע"י או שבת תוס' לשם בפה עליולקבל
 עליו שמקבל תוס' על שם קאי רצה דלשון כלל, רא" ליכא המשנ"ב מלשון הנה כ"ב.ס"ק
 בלי אף חל תוס' להיות מוכרח שהוא הזמן על אבל עליו ויקבל שירצה בעי ועל"ז מיליןג'

 בפה קבלה בעי שבת דתוס' והוכיח שם מאריך ל' ס" או"ח יואב בחלקת ואולםקבלה.
 האריך ]עוד יעש"ה. קבלה שבעי ט' דף ר"ה הריטב"א בשם ומביא כ"ח. דף דסוכהמהא
 זהן. נשמט ולע"ע בנשים שבת תוס' מענין השואלמאד

 של הכפתור וכו' טלטול שמה במקצת מוקצה טלטול כת"ר, כתב בס"א 116 בעמודג[
 מוקצה לטלטל שמותר כת"ר כתב כ"ו סע' 119 בעמ' לקמן ואילו וכר. גז של בורגחשמל
 במתובר דהא תשמל, של כפתור לטלטל מיניה לעיל אסר אמאי צ"ב וא"כ מעיקרוהמחובר
 בכה"ג יש אי בזה כיוצא בשאלה שדן וראיתי י"ג. ס"ק של"ו סי' בפמ"ג ויעוין מוקצה.ליכא

 רע"ז בסי' המחצה"ש דברי והביא קיידן[ ]דפוס ל"ו סי' ח"א מרדכי דעת בשו"תמוקצה,
 ויעש"ה ע"ז, דפליג דמשמע שם, ובפמ"ג מוקצה דין במחובר דאיו מיניה דמשמעסק"ג,
 ע"א פ"ב בשבת קמאי מח' הוא לכאו' במחובר מוסצה יש אי זה דבר ובעיקר לאסור.שכתב
 מותר בעשבים אבל הוא טלטול בר רלאו משום בצדור דאסר דמאן שם שכתב בר"ןריעיין
 עייש"ה. מוקצה דיז בעשבים דליכא דס"ל ומוכח שם. במאירי וכ"כ יתלשם, דלא היכאכל

 דרס" המשנ"ב וצ"ע שם ופמ"ג סק"ד של"ו ט"ז ועי ש"'ב בסי' דאסור משמעובפמ"ג
 נקט פ"א ס"ק ש"ח בס" ואילו כמג"א. ולא במחובר מוקצה דליכא סתם ושל"וי2י"ב

 דז זה דבדבר הערני שליט"א פלמן ציון בן ר' והרה"ג במחובר. מוקצה כן דישבפשיטות
 ברם ראיתו היא מה זוכר איני וכעת מוקצה אמרינן כן שבמחובר ראיה והביא לדודבתהלה
 לדמות והמ שם, מרדכי גדעת שדן וכמו האסור לדבר בסיס סברא הוי אי הוא כאן לעיין שישמה
 שם וברש"י האסור לדבר בסיס דהוי ופתילה ושמן לנר הנח מ"ז בשבת דאיתא להאזאת

 וצ"ע. להורידו אסור ויהא לתשמל מתובר דהכפתור רירן בנידון ה"ה וא"כ לשלהבת,דהיינו

 הדין מה ויל"ע כן, ובלח בישול, אחר בישול ליכא יבש דבדבר קיימ"ל הנהדן
 בתר אזלינן דאם שרי, אי ללח היבש יהפוך זה דע"י חם דבר יבש דבר על לשפוך אולתת
  ומצאתי  אסור, יהא ללח  יהפך אהר דמיד כיון דילמא או ושרי יבש כעת הא וא"כהשתא
 והנ"מ וז"ל שכתב בסופו ע"א ס"ק שי"ח סי' במשנ"ב דעיין המשנ"ב בדברי סתירה זהבדבר
 דאין לכו"ע בישול משום בו אין אותם שמבשלין ממים שעושין מלח אבל שחופרין,במלח



עגנדנברך ענינים ועודמוקצה זא שלי,שיחלק
 שהעבירהו לאחר בכ"ר ליתנו טעמא מהאי מותר בצוקער וכן ט"ו. בסה וכדלקמןבשאב"ש

 לשע"ת צייז ובשעה"צ עכ"ל. לכתהילה מכ"ר ליזהר וטוב בזה מפקפקין ויש האש.מן
 אסור. ולכן לח נהיה העירוי אחר מ"מ יבש הוי דכעת דאף משום הוא בזהדהמחמירים

 לערות להקל בפשיטות כתב ק' בס"ק לקמן ואילו בכ"ר. להחמיר לכתחילה כתב כןומשום
 עדיין. נמהה לא לחממו שנותנו שבשעה כיון יבש מיקרי מ"מ ונימות שחוזר ואף שומןעל

 יש ה"ה ולפי"ז וצ"ע. צוקער. גבי מיניה לעיל וכמש"כ להתמיר דטוב כתב לא אמאיוצ"ע
 אחר מיד והא אוכלין, על דסוחט משום דשרי צוקער על לימון לסתוט להחמירלכתחילה
 משקין על ולא דשרי הוא אוכלין על ולסחוט למשקה, הצוקער נהפך המשקה ע"זשפכו
 למעשה. וצ"ע בנ"לותליא

 להתפלל להתחיל שמותר ט"ז סע" רס"ג סי' או"ת בשו"ע דאיתא בהא מסתפקנאה[.
 אף סגי או שמו"ע, להתחיל דוקא אי שבת הציבור יקבלו שבינתיים שיודע אףמנחה
 מנחה שמתפללים מקומות בהנך דמסתפקנא אלא סגי. לא דבאשרי נראה ובפשיטותבאשרי
 בישיבות שנהוג ]כמו בלתש הציבור מתתילים ואח"כ ש"ץ ע"י דהיינו בקול קדוש אתהעד

 שבת הציבור יקבלו קדוש לאתה יגיע שהש"ץ כך כדי דתוך וידוע מנין עשו איבזמנינו[

 שמו"ע בהתתיל מסתפקנא כן וכמו שרי, אי לההפלל התהילו לא שעדיין המתפללים לשאראי
 להתפלל שנית להתחיל לו מותר אי לכתחילה שחוזר וכדומה טו"מ או ויבוא יעלה לומרושכת

 שהתחיל כיון לו מותר היה ראשונה שתפילה כיון נימא מי שבת בינתיים קיבלוהציבור
 כבר קיבל שהציבור וכיון תדהטה תפילה כעת הוי דילמא או לו מותרת זו תפילה ה"הבהתר
 בשמו"ע המאורע מעין הזכיר לא אי האתרונים דחקרו בהא דתליא לכאו' וחשבתי לו. אסורשבת
 וא"כ טו"מ[ לגבי סטנס"ל הלוי הגר"ת בח" ]כ"כ כלל התפלל דלא פי' התפלל כלא הויאם
 ויש שנית להתפלל לו שרי וא"כ בזכירה חסרון רק שהוי או לו ואסור חדשה תפילה הויכעת

 וכמובן. אסור יהא דאפ"ה ולומר בזהלפלפל

 בביהש"מ מלאכה דעשה שכתב ו' ס"ק רס"א בסי' המשנ"ב דברי סתירת צל"עו[
 יעש"ה ליהנות. שרי ספק דהוי דהיכא סק"ב שי"ח בסי' ממש"כ וצ"ע ממנה. ליהנותאסור

 לחומרא מדרבנן דאורייתא ספ' אי לכאוי דתליא צ"ב ובאמת הנ"ל. רס"א סי' הלכהובביאור
 וצ"ע. אסור, דרבנן מלאכה ראף שם הלכה ביאור ועי' מה"ת.או

 אי"ה ואכתבם כת"ר דברי על הערות עוד לי ויש הדברים ארכו כי לעתה אסייםבזאת
 . שבת הל' לגבי לדינא ספיקות וכן אחרתבפעם

 ר. ח.ש.
 פונביוישיבת

 ה ב ו שת

 תשל"א בשלח ה' יוםבס"ר

 הדברים א( בהערצה. נתקבל שבת בהל' הנחוצות הערותיו עם היקר מכתבו וכ"טשו"ב
 ומתן המשא ג"כ ויקרא ימשך שמא בגלל העתון שאר גם לקרוא שאסוד דמה לדינאנכונים

 שיש דבעתון כ"כ מצוי לא זה אבל ומתן במשא כלל מתענין שאינו במי שייך לא התששזה
 שהוא. למי יענין שלא שיתכן וכו' וספרים דירות מעניןמודעות
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 א-ב סימן ח"א נדברו אז בס' מזה עיין בנשים תו"ש ובדין שבת תוספת בדיןב(

 שבת קבלת עם הקשור תו"ש דין ויש ממלאכות פרישה תו"ש דין דיניס ב' שיש תידשנוושם
 מה בביאור שנוגע מה וכן כתובות, התוס' בביאור שכתבנו מה ועיי"ש מצותו. עיקרוזה

 דשבת מילי רלכל ברור דהדין ומכיון שם מבואר מהמ"ב" משמע "דכן עולס בבריתשכתבתי
 עוד וע" דאורייתא. בפלפולא להשתעשע כדי רק בוה אאריך לא לכן שוין ונשיםאנשים
 בהם[. עיינתי לא עדיין כת"ס ולשו"ת יואב תלקת לס' שצייז ןומה א-ה סימן ת"ב נדברו"ב,,אז

 "אז בס' בזה דנתי כבר עולם הברית בפסקי שהתקשה ומה במחובר מוקצה מעניןג(
 דאין דמשמע א' פ"ב שבת הגמרא שם והובא הרבה דברים לתדש שם זכינו ובס"ד ח"א,נדברו"
 ב' קכ"ה בדף שם מפורשת גמרא יש זאת ולעומת הר"ן( הת" פי' )לפי במחוברטלטול
 מעיקרו המחובר מוקצה לטלטל ומותר שהוספנו ומה ל"ט ס"ק ש"ה ס" במג"אומובא
 גופא מעשבים שהרי מספיק לא עדיין זה החשמל, כפתור לענין שכתבתי ממה ליישבכדי
 כהבנת נדנוד בלא דלקנח הר"ן החי' לפי הסוגיא ןכפשטות לכאורה הסוגיות סתירתיש

 מחובר, דבר על טלטול שם שייך אם דלענין הסברא הפך וגם מציאותין לא דבר זההמ"א
 כמחובר. דינו להיות צריך לכ"ע חיברו ולבסוף תלוש זהלענין

 הרלת שאין עלי', כשהנר הדלת טלטול לענין רע"ז מסה מפורשת ראי' ישוגם
 במחובר. טלטול ששייך אבל משמע הראשונים שם שכתבו הטעמים בגלל בסיסנעשה

 הבדל ואין לכו"ע במחובר טלטול איסור יש שלעולם שם למסקנא באתי זהבגלל
 משום לא הוא העשבים טלטול של ההיתר ויסוד מעיקרו. חיבור ובין חיברו ולבסוף תלוש3ין
 ובלימוד בהמה. לאכילת עומדין שהרי מוקצה הויין לא מחוברים שעשבים אלא טלטול זושאין

 בהמה, מאכילת ומקפידים לנוי דשא גני שעושין בזמנינו לפ"ז יהיה מה אותי שאלוהשיעור
 בידים. לטלטל אסור באמת יהי' האמורדלפי

 שאין הטעם ועיקר במחובר טלטול איסור שיש מאחר בזה שיש הקושי עיקרוהנה
 דאע"פ "וצ"ל : שם כתבנו ע"ז מוקצה הויין כשנתלשו למה א"כ מחוברין בעשביםמוקצה
 דמקודם הכוונה לגמרי" אחר כסוג הוי שנתלשו לאחר מ"מ מוקצה הוין לא שנתלשודלפני
 דכ' עליו מציין שהמ"ב עצמו בתו"ש ושו"ר ורוחק. טומאה, קבלת לענין אוכל דין עליהןאין
 משום מוקצה מקרי שיתלשו דלאחר היינו מוקצה הוי דמחובר שכ"ה בסי' דאיתא והאוז"ל

 להיפך ממנו משמע וקצת דבריו סתם בעצמו ןוהמ"ב בשבת. שיתלשו מיניה דעתי'דאקצי'
 משמע המיטלטל. בהנור אפי' היינו בתנור ליגע דמותר דהא י"ח ס"ק ש"ח בסי'דכתב
 מוקצה דיש רס"ל משמע פ"א בס"ק שמביא מה אבל במחובר מוקצה טלטול שאיןלכאורה
 רבותאן. בזה אין דבמחובר נקט דמלתא אורחא י"ח בס"ק מש"כ צ"ל לפי'במחובר,

 פ"א סימן ח"א נרברו" "אז בס' שנתבאר מה לפי בסיס, משום אסור שיהא שדןומה
 יהי' החשמל של שהכפתור שייך לא ממילא ההיתר, על כשהמוקצה רק הוא בסיסשדין
 *.בסיס

 ובגלל בהמה לאכילת ראויין שהן בגלל מוקצין אינן שעשבים ח"א נדברו באז שכתבנו מה*
 דף בשבת התום' הנה בטיטוי אסור יהי' לבהמה עומדין שאינן שעשבים בפנים כאן לחדש יצאתיזה

 מחוברין בעודן לעורביז דחזי כיון לטלטל אסירי לא מוקצה ומשום וז"ל כ"כ לא והא בד"ה ב'קנ"ו
 ואפ"ה במחוברין ראוים שהם דאע"פ מפורש הרי עכ"ד. לטלטל אסורין היו חיבורן שבשעתאע"פ
 יהא דלמה הטעם צ"ע וגם הר"ן. יהרי' התוס' בין פיוגתא בזה שיש נאמר האם וצ"ע לטלטל,אסור
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 כלומר שבת קבלו כבר הצבור אם שמו"ע להתהיל שאסור הוא שהעיקר מסתברה(

 להתפלל וצריד התפלל כבר אם אפי' שמו"ע להתהיל אסור שבת קבלו כבר הצבוראם
שנית.

 סימן או"ה בש"ע דעות ויש הראשונים פלוגתת הוא הגר"ה בשם שהזכיר מהובעיקר
 טו"מ ותן דהזכרת מחדש רק והגר"ת שם בתוס' כ"ד בברכות ומקורו ויבא יעלה לעניןק"ת
 שאין בזה לדון שיש מה בעצמו הרגיש כבר אמנם בה מודים וכו"ע עצמה התפלה מנוסחזו

 וכאמור. שבת קבלו שכבר לאחר גווני בכל להתחיל אין ובענינינו לזה, דומההנידון

 דמציאות לספיקא דדינא ספיקא בין הבדל שיש נ"ב סימן ח"א נדברו אז בס' עייןו(
 שיש דבר דהוי משום לקולא דרבנן ספק אמרינן דלא במציאות כספיקא הוי בהש"מוספק
 ביצה. בריש כמבואר מתיריןלו

 לבהמה מייחד ארם ראיו כן כתבו בפירות דדוקא לומר ודוחק לבהמה, רראוין כיון במחובראסורין
 לאדם. כ-כ ראויין שאיז בלבד, הנושריןאיא

 אפי' מחובר דכל הבנתי חיים לבעלי עשבים דמדמה כתבי כל בפרק שבת בר-ןועיינתי
 ב' מ"ה שבת בתו' מבואר וכן ואבנים. לעצ'ם רומה קיימו וללקוט דלתלוש כי,ן מ"מ לבהמההראוין
 אפי' עשבים שכל למדנו מדבריהם נתבאר. כאשר וזה וצמ,קים, כגרוגרות דהוי מודה ר"ש גםדבע"ח
 וסייעתס. יהט"ז יהמ"א ראי' וזה שנתבאר, מהטעם בטלטיל אסורים לבהמההעומדין

 בצרור מקנח ואינו בעשבים דמקנח  ועשבים צרור לפניו הי' דאמרינן א' פ"ב דף משבתוצ"ע
 ומהגמרא בטלטול, מותר דעשבים הר"ז בחי' יותר ומפורש שפירש"י כמו הוא טלטול בר דלאומשום
 נמי. בצרור גם דא"כ ועוד המציאות קשה זה כיי אותן מנדנד דאינו המ"א דמש"כ כן מוכחעצמה
 ושו"מ מותר, בגוף וטלטיל היד'ם טלטול בלא עצמה הגיף ע"י לקנח דאפשר המ"א דברי הבנתיוכעת
 בפמ.ג.כן

 התירו אפ"ה טלטול איסור יש דלעולם אפ"ל במ.א, מש"כ מלבד בעשבים מקינוח לתרץונראה
 סוף דסוף דכיון הטלטול באופן אלא מוקצה בהשם לא לעשבים צרור בין וההבדי הבריות, כבודמפני
 דמותר מ' סעיף ש"ח בסימן מצאנ. וכה"ג יותר. קיל במקצת טלטול רק דהוי להדיא מטלטלאינו

 חיים. בעלי צער משום במקצת טלטוללטלטל
 מה ב' קכ"ה בדף דכתב מה מוכח וכן בטלטול, לכתחילה דמותר מוכח הר"ן מהחי'אבל

 בקשירה ונפסדה לפירות עומדת שהיא לפי עלה קפיד דמסתמא פי' וז"ל, הזמורה לטלטלשאסור
 ולפי דמותר. והדסים עשבים דכמו משמע עכ"ד. לה מועלת מחשבה ואיז להתירה מעשה בעיובהא
 בטלטול. אסור מחובר דכל משם ראי' לנו איןדבריו

 כל דמקפיד הטעם דלולא משמע הר"ן )ומחי' בהדסים וביז בעשבים דבין נתבארומהאמור
 אלא האהרונים הפוסקיט בין רק לא פלוגתא בזה יש לבהמה( עומדין אין אפי' מוקצה הוי לאמחובר
 הראוי במחובר אפי' למעשה להחמיר יש לכן הכרע, איז הש"ם ומסוגיית הראשונים, הפוסקים ביןגם

 עומד שאין כמחובר גם להקל יש גדול צורך ובמקום במחוברן, גם לריח הראוי בהדסים ]אולבהמה
 ובהמה. אדםלשימוש

 שכתבנו הטעם האמור לפי כהט"ז דלא לקולא מכריע שהמ"ב שמריח בזמן הדסים טלטוללענין
 בגלל יומר ודוחק דוחק. כעת נראה זה בקנים וכן בעשבים כמו בהמה לאכילת שראוי בגללבפגים
 מבואר שהרי תלישה, איסור בגלל לאדם ראוין שאינן קנ"ו בתוס' בהמדובר משא"כ להריחשראוי

 מוכן הוי לבהמה ומוכן בהמה לאכילת ראוין שהם לפי שנתלשו לאחר מוקצה הוי דלאבדבריהם
 ראוין שהן בגלל לא מוקצה הוי לא דעשבים משמע הר-ן מהחי' וכן נמי. מחוברין כשהן א"כלאדם
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%א

 חדשים פמוטים לטלטל מותר ואם במוקצההזמנה

 שלים"א וואזנער הגר"ש והסניבה מאיר דזכרון ורי,מלהגאב"ר

 תשל"א טבת י"ד שמות ב' יוםבס"ד

 הזמנה בענין דדן מלאן בכסף מזמן לא זה ]שקניתי שליט"א דמר בספדוראיתי
 ןכנהוג מצוה לבר כשבת פמוטים ליתן דמותר ולמעשה להלכה ומסיק במוקצה היאמלתא
 בספר כתבתי זה מענין מוקצה. טלטול איסור משום בזה ואין בחול[ כשחל מקומותבאיזה
 הדברים. להרחיב רוצה אני וכאן נמרץ בקיצור סי"ג( 121 )עמוד עולם""בדית

 מהפוסקים והוא הואיל בזה. נגע שליט"א שכהדר"ג המ"ב דעת מה לברר עלינוראשית
 הרבה. קובע הוא וממילא ב"י, בכל שנתקבלהאחדונים
 שהרליקו פ"א בו נשתמש אם דרוקא בא"ד וכתב וז"ל כתב רע"ט בסימן הבה"להנה

 הוא להדלקה אותו ייחד רק מעולם בו נשתמש לא אם הא שעברה בשבת או בחול פ"אבו
 דברי המ"ב הביא ולא עכ"ל. היא מלתא לאו דהזמנה עריין להיתד שמלאכתו כליבכלל
 העשויים שלנו שרגא הא קרויז"ל נר זה ידאה מיהו וז"ל נף( "'ד )ס"ק שם שכתב מההפמ"ג
 שאין לאיסור מלאכתו הוי הדש אף פמוטימן - לייכט"ר שקוראים ]מה קנדיל"אלנר
 שא"א וכיון ע " צ 1 כתב יא ושם סק"ה ש"ח בסימן כתב וכ7 עכ"ל. וצ"ע לזה אלאעשוי
 צריד הי' דעכ"פ עליו דחולק משום לומד קשה וגם במקומם, הפמ"ג ראה לא שהמ"בלומר
 דעתו.להביא

 ובהרבה קצרן הוא דהמ"ב הפמ"ג, של בדינו בכלל דן לא דהמ"ב נראהלפיכך
 שאינו משום או מצוי שאינו משום או הפמ"ג של מחודשים דינים משמיט הואמקומות
 אינו שהא"ר חרש רין מחדש אלא הא"ר על חולק הפמ"ג אין כאן והדי כ"כ. לוברור
 כלי הוי והפוסקימ הגמרא של נר וסתם הש"ע, על מוסבים והמ"ב והא"ר מזה.מדבר

 משום המ"ב בזה בכלל דן לא לייכט"ר שקורין שלנו בנר אבל להיתר גם בושמשתמשים
 פמוטים מצוי הי' לא הקטנים בישובים וביחוד דבזמנו משום זאו בצ"ע זה הניחשהפמ"ג

 ההמו7ן.אצל

 בסימו המ"א דכתב ממה הנ"ל הפמ"ג של בדינו מודים והמ"ב הא"ר דגם רא"ויש
 כלי כדין ומקומו גופו לצורר רק לטלטלו מותר שעוה ושל חלב של שלם דנר י"ח ס"קש"ח

 נר וכן שפתילה אף בו הדליקו לא שעדייז אע"פ והמ"ב הא"ר ומביא לאיסורשמלאכתו
 כפשוטו הוא המ"א שכתב המנהג מ"מ האחרונים שכתבו כמו כלי הוי ג"כ קצת נרלקאפילו
 מפתילה במכש"כ הוא דאינשי בפומיה מרגלא ומכאן המ"א שכתב ןומה ממש שלםדהיינו
 מובנימן. אינם מדוקדקין המ"א דברי דאין התו"ש ומש.כ עיר'ש, קצתשנדלק

 קכ"ה רף בשבת המבואר בזמורה כגו7 מקפיד שאין כל שימוש לאיזה העומד מהובר כל אלאלבהמה
 סק"פן. ש,ח בסי' המ"כ בלשוו עוד ]וצ-ע קמ-ב שיטת ווה מוקצה הוילא

 הדסים בטלטול להתיר יהודה בית בשם ומביא בזה הרבה שהאריד השבת בשביתתועיין
 בזה. להחמיר יש האמור ולאור להאריד. ואכ"מ דבריו על הרבה הערות לי ויש שמריחבזמן



 שלמ2יחלק
עזנדברו מדשים פמ"יםמלטיל זא

 מעות עלי' הניח אמ דדוקא מטה בין החילוק הודגש סי"ד( )שמ עולמ בבריתוהנה
 שקורין נר ובין היא מלתא לא דהזמגה ש"י ובש"ע ב' מ"ד דף שבת בגמראהמבואר

 אף היתה דלא בגר משא"כ היתר למלאכת מיוחד מקודם הוי דהמטה משומ]לייכט"ר[
 וזה ופמ"ג. א"ר בין פלוגתא אין ולפ"ז כתוב: שמ ובסוגריימ היתר למלאכת מיוחדפעמ
 הגמכא ומן של גר סתם שהרי וה חילוק סובר איגו הא"ר ע"כ שהרי מחקדק אינוקצת

 היתה ולא וכו' עבידא דלהכי נר מה בגמרא: שמ וכמבואר להדלקה מתחילה נמיעשוי
 היתר למלאכת נמי הראוי גר סתמ בין הוא החילוק אלא היתר למלאכה רק מיוחדמעולמ
 באמת אבל היתר למלאכת כלל ראוי דאינו פמוט שקורין גר ובין לכך גם עומדולפעמים

 יודה הבה"ל דגמ י"ל וממילא הא"ר, על חולק שהוא כותב אינו הפמ"ג שהרי פלוגתאאין
 לאו שלם דנר שמ הכה"ל ]ומש"כ ודומ"כ. הא"ר גמ המביאו שלמ מנר שמוכרח וכמולוה,
 לאיסור שמלאכתו כלי דין לו יש קצת בגדלק גמ דהא הבדל אין שלדינא אף דוחק זהדוקא
 שמל"א[. כלי דין לו יש שלם בנר וגם ואבנים כעצימולא

 לה ומוקי בשבת לטלטלה מותר גקובה איגה וביז נקובה בין דמחט תנן קכ"גובדף
 מש"ע משמע וכן לאיסור שמלאכתו כלי הוי דשניהם ומשמע עדיין נקבה שלאבחדשה
 אבל דוחק שזה אף בה הפר כבר אמ דדוקא לדחוק אפשר בנקובה ובשלמא סל"טהגרש"ז
 אלא איסור מלאכת לה משכחת לא מותר בדרבגן פס"ר ולמדס"ל למימר איכא מאי נקובהאינה

 כ"כ דלא בתה"ל ]עי' הפירה למלאכת שגעשית הייצור בזמן מוקצה דין קובע ההזמנהודאי
 כנ"ל[. העיקראבל

 מהתו' להפמ"ג ראי' מביא ומג"ש[ בא"ח גמ ומובא ש"ע על ]בהגהותיווהמהרש"מ
 לא דחצוצרות בה תקע לא אפ" דאסר גראה וחצוצרות וז"ל הניח, לא ד"ה ב' מ"ד דףשבת
 הא"ר ראיית ]ובאמת עכ"ל. אחריגא לתשמיש חזיא ונר מטה אבל לתקיעה אלאחזיא
 היתר למלאכת רק מקודמ מיוחדת שהיתה שאני דמטה אמרינן ולא חזקה ראי' הויממטה
 דלהכי נר מה שאמרו במה זה חילוק מדגיש כעצמה והגמרא לזה, זה מדמה הגמראשהרי
 מטלטלין חדש דנר שם תגן להדיא שהרי ממטה זה ללמוד צריכים לא ולפ"ז וכו'עבידא
 וקצ"ע מטלטלין. אפ"ה בתוס' עייש"ה לכך בייחדה דמיירי משמע וכו' נר מה דאמרוומהא
 לגר[. מטה מדמה הגמרא להיפך ממטה, נר ללמוד צריך דלמה הא"רעל

 קכ"ב שבת בחי' הרשב"א שיטת רע"ט בסימן רעק"א בהג' שמובא למהובקשר
 בסיס דנעשה אלא איסור מלאכת משמש דאינו לאיסור שמלאכתו כלי בכלל הוי לאדגר

 ע"ז סמך לא למעשה הגה נאסרה לא דבהזמנה הפמוטימ לענין זה מצרף שליט"אוכת"ר
 כהתוס'. להומרא פוסק הש"ע דהלא לא"י אמירה לענין רקהרעק"א

 לי' דאית לב.'ש י"ח דף בשבת דמקשה מה טובא לי תמוה הרשב"א שיטתובעיקר
 משמשים ששניהמ לקדירה נר מדמה שהגמרא הרי וכו' וקדירה נר דאורייתא כלימשביתת
 דס"ל לומר הייתי וסבור וקדירה. ממדוכה גר דמ"ש מובן אינו מסברא וגם איסור,מלאכת
 קשה לא לב"ש דמקשה הגמרא אבל מוקצה לענין וכ"ז האיסור כמו ההיתר משמשדנר
 הרשב"א  שלנו בנרות ולפ"ז איסור. מלאכת משמש הנר בשבת שדולק בזמן סוףדסוף
 כלל הכרח שאין יראה הרשב"א בחף והמעיין הרעק"א שמציינו עצמו בתשב"ו ]וצ"עיודה

 להלכה[. זה כתבשהרשב"א

 114 עמוד עולמ בברית ]מובא החז"א כתב שהרי בפמוטימ להקל אין אחרומטעמ

 והתהל"ד גופן. לשימוש ראוין דאיגן כיון מקומו לצורך גמ לטלטלן אסור דפמוטימטכ"א[



 נדברר מדשים פמוטיםטלטול זאעח שלישיחלק
 בפלוגתא זה דתליא כתב במנ"ש ומובא סק"י( ש"ה )סימן והתהל"ד הפמ"ג, בשם כןמביא
 הכלים. כל פרק בתהילת והרשב"א המאור בעלביז

 ולצורך שלם בנר דמהמיר וקציעה מור בשם ל"ד( ס"ק ש"ה )סי' במ"ב מפורשוכן
 ומשמע בפמוטים ה"ה וא"כ ולתשמיש. לאכילה ראוי דאינו כלל כלי שם עליו דאיןמקומו
 הצירוף לה אזדא זוא"כ הטהורה מהמנורה התהל"ד הביא וכן למעשה. עיקר שכןמהמ"ב
 גופו[. לצורך שלא גם נר טלטול מתירין שישבגלל

 יקנה אם דאפ" הקנין בשעת ולא הייצור בשעת הוא הזמנה מעשה דעיקרונראה
 הייצור בשעת מוקצה שם כבר עליו שהל כיון יועיל לא היתר תשמיש איזה לצורךזה

 לקייטוט. קצר זמן על זה שמייהד מה מהני לא לפי' הנ"ל נקובה שאינה במהטוטמו

 היהוד דאין נראה לקישוט, זמז איזה על זה שמייהד בגלל מנמק שליט"א שכת"רומה
 הייצור אלא קובע הקנין אין כי היצור, משעת עליו הל שכבר מוקצה הדין להפקיע יכולהזמני

 וכאמור. נקובה שאינה במתט וכמוהקודמת

 דאם יוצא ס"ז( 116 )עמוד עולם בברית שכתבנו מה לפי הרי הנ"ל כלומלבד
 דין עליהם נותן זה בהם משתמש ואינו מקום להם וקובע לקישוט רק מיוחדיםהלייכט"ר
 פמוטים ליתן בשבת היתר שום אין שלמעשה האמור מכל ונלמד כיס. חסרוז מחמתמוקצה
 וממכר. מקח משום מתנה איסור שאין באופן אפילו מצוה ברלמתנת

 שליט'א ואזנר הגר"שתשובת

 בתשובות חייב שאני ואף קבלתי לנכון מכתבו יקרת באה"ר. וש"תאחדשה"ט
 הדברים ולקצר המאוחר הקדמתי אצלי רם שהוא כבודו מפני מכ"מ מכתבו לפניהרבה
 אתנו. יהי' וה' דבריו סדר עלאבא

 בביאור המ"ב דדעת נ"ו סי' הלוי שבט בספר במש"כ עלינו משיג כ"ת דבריוראשית
 להיתר שמלאכתו ככלי מעולם בה הישתמשו שלא מנורה לטלטל דמותר רע"ט סו"סהלכה
 לכך, רק עומדת שאינה מנורה לא מותר נר דדוקא למנורה נר בין דמחלק שם כפמ"גודלא
 ס"ק בא"א ש"ח בסי' מכ"מ רע"ט, בסי' בצ"ע זה חידוש בעצמו הניח דהפמ"ג דאף כתבוכב'
 גם נאסר לכך אלא עומד שאינו לאיסור שמלאכתו דכלי צ"ע בלי ל" פשיטא הדרה'

 איסור. מלאכת בו עשה לא ומעולםכשעדיין
 שמלאכתו בכלי היינו ש"ח בס" הפמ"ג דמש"כ בדקדוק שלא בזה כ"ת דבריהנה

 כבר דנ~6ר מעולם אדם נחלק לא ובזה התם. שמדבר וכיו"ב וכמדוכה כפטיש סתםלאיסור
 בסי' אבי וכיו"ב חצוצרות לענין ע"ב מ"ד שבת מדהתוס' יוצא מפורש כאשרמעיקרא
 נאסר דאינו שם ובתוס' ע"ב, מ"ד בשבת בסוגיא מבואר ובזה נר, בדיני הפמ"ג דן הלארע"ט

 יותר דמנורה למנורה נר ביז החילוק חידש דהפמ"ג אלא הא"ר, וכמש"כ בעלמאבהזמנה
 בצ"ע. הניחו י זה וחידוש לגר משדומה לחצוצרותדומה

 כמו לאיסור שמלאכתו בכלי אם ק"ו והדברים קובע המציאות הלא קובע הנר שם וכי1
 זו מנורה בהזמנה דנאסרה הפמ"ג פסק היתר למלאכת לפעמים משתמשים וגם דראוי ופטישמדוכה
 לי' נפשטה ש"ח לסי' שהגיע דבזמן סתירה שום לנו ואין בהזמנה, נאסרה בודאי פמוטיםכמו
 יותר.הרבר
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 כמ"ב רלא דסתס או אסור, רמנורה כהפמ"ג המ"ב רעת אם לקבוע דראוי נ"תומש"כ

 חידושי מביא אינו מקומות דבהרבה הפמ"ג בדין כלל דן לא דהמ"ב כתב הנה אניכמש"כ
 לא בכלל שלנו ובמנורות קרוז"ל, בנר אלא מנורה בנר מדבר אינו רהשו"ע כיון וגםדיניו
 וכו'. עשירים אצל רק כ"כ מצוי היה לא בזמנו או הפמ"ג של הצ"ע מפני אודן

 ולא הפמ"ג דברי המ"ב ראה אם דא"כ כלל, מת.קבלים אלה דבריו איןבמחכ"ת
 מקום ונותן להיתר כ"כ רבריו סתם איך כן רס"ל אף לדינא טובא רנפ"מ חילוקוהביא

 בין מנורה ז' סעיף שם ובי' מיני' הנה כ"כ, שכיח לא פמוט רמנורה כ"ת ומש"כלטעות,
 מ"ה ושם ע"א מ"ד שבת עייו ופמוט מנורה מדיני מלא היש"ס וכל וכו' קטנה ביוגרולה
 אם מזה אחרוו פוסק ירבר לא ולמה דביצה פ"ק ובש"ס ע"ב קכ"א ושם ע"א ומ"וע"ב
 !. כן ס"לבאמת

 סי' המ"ב כ' שהרי כהפמ"ג דלא ברור המ"ב דעת לענ"ד רנראה אלא עורולא
 דלפי ודע כ' כ"ג ס"ק שם וכן מעולם, הדליקו שלא חדשה אפילו מנורה, כ"א ס"קרע"ט

 מעולם בו הרליקו שלא אף לייכטר שקורין שלנו גרות לטלטל אסור זה בסעיףהמתבאר
 שלא לגמרי חדה2ה דגם כהפמ"ג להמ"ב דס"ל א"ת והשתא - פרקים. של עשוין הםדהרי
 איזה א"כ מעולם בה הדליקו כן כאילו לאיסור שמלאכתו ככלי הוא מעולם בההרליקו
 להיתר סברא שום נותו זה אין רלדינא מעולם הדליקו שלא אף במש"כ המ"ב כ'רבותא
 מעולם הרליקו לא דאם דס"ל כן המ"ב כ' שפיר שכתבנו למה אבל הדליקו מאילויותר
 ן, ובשו"ע בש"ס המבואר ומטעם אסור בפרקים מכ"ט להיתר, שמלאכתו כלינקרא

 שעוה ושל חלב של שלם רנר ח"י ס"ק ש"ח ס" המג"א ממש"כ ראי' כ"תומש"כ
 זה מה יודע איני דמר במטותא שמל"14, ככלי ומקומו גופו לצורך רק לטלטלומותר
 גם מתחילה דאסור חולק אין וכיו"ב האלה הדברים דבכל כתבנו דכבר שלנו לנירוןעגיז
 מקום ויש מפורש שאיגו למנורה התירו שמפורש נר בין לחלק ליתן אם היינו ונ"דחרש,
 4. ולכאןלכאן

 רע"ט בסי' במ"ב מבואר שהרי אחר מטעם זה מצוי דאיגו י"ל שמ"מ אלא צודקים הדברים2.
 גו"מ. לצורד גם גזירה משום אסור דבלא"ה פרקים של המנורה היתה שבזמנו כ"גס*ק

 כתב וה צד "שום היא מלתא לאו דהזמנה די"ל בידי' רפי' שהדגר רק מהמ"ב3הראי'
 מביאו הי, בהחלט כן סובר הי' אם שהרי כהפמ"ג, ס"ל לא שבהחלט ראי' אין אבי בחדשיםומיירי
 בו בהשתמשו גם דנפק"מ המ"ב כתב מדלא ולכאורה בידי,. רפיי שהדבר איא עליו,וחויק
 דלפי בדבר, מסתפק ג*כ דבזה לפי גו*מ לצורד גם אסור הגזירה ובשביל גו"מ לצורד אסורדאינו
 להחמיר שדעתו שם ומשמע גו"מ לצורך גם שלנו בנרות להחמיר מו"ק בשם מ"1 גס"ק שמביאמה
 דמשמע ש"ח יסימן שהגיע יאחר וימעשה ומקומו גפו ימרך גס בפמוטים אסור נמי יה.'בזה

 עדיף אינו ופמוטים לאיסור הוכרע הלי טלוגתא[ אין 11בזה שעוה ושל חלב של שלם בנרדמחמיר
 שלם.מנר

 כמוקצה דינה -לגמרי משמע כדרכה שיא וסיטוי הצד מן טלטול לענין נפק*מ קאמרמדיא
 ס-ב[. בסימן היטב זועיין עיי"ש. כלי הוי שגשבר לאחלוגם וצ-י צ"ע המ*א ודברי לנו מסייע ל-ג ס"ק ש"ח סי' במ"א הד"מ ודברי התהי-ד[ ]וכ"כ יקויאגם

 איז דפמוטים המציאות והרי קובע, הסוג אלא הקובע הוא מנורה או נר השם יכי תמוה,*
 הדוחק. צד על גם היתר ובר בהםמשהמשיז
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 לענין ע"ב מ"ד שבת מתוס' כ"ת שהביא המהרש"ם הגאון ראית ג"כ נדההוממילא

 יהודה דר' אליבא קאי שם התוס' דהא משם להביא אפשר אם יודע איני ובלא"התצוצרות
 ובפלוגתא ידועים מקומות מלבד מוקצה ל" דלית כר"ש קיי"ל ואנן מוקצה, לי'דאית

 ר"י בין מחלוקת אין התוס' שכ' הסברא דביסוד י"ל בזה מיהו כר"י, קיי"ל לאדהצוצרות
 '. גזה להאריך וא"צלר"ש

 סוברים והתשב"ץ המרדכי והרשב"א הרמב"ן דהראב"ד דכיון בתשובתיובמש"כ
 וכאשר עכ"פ לגמרי בחרשה עליהם לסמוך ראוי לאיסור שמלאכתו כלי כלל הוי לאדמנורה
- עכ"פ, לגוי אמירה לענין עליהם הגרעק"אסמך  יסלח לגוי, אמירה לענין דדוקא כ' וכ"ת 
 לענין גם להספיקא משוה דהגרעק"א יראה ה' ס"ק במג"א ש"י סי' הגרעק"א בח"לעיין
- ומקומו גופו לצורך שלא טלטול איסורעצם  דלמעשה אלא בזה, הלבוש בשם במש"כ 

 6. רע"ט סי' השו"ע דברי אלא לנו אין טלטול דבעצםפשיטא

 דאפילו הקנין, בשעת ולא הייצור בשעת הוא הזמנה מעשה דעיקר כ"תובמש"כ
 ככך הייצור בשעת מוקצה שם עליו שחל כיון יועיל לא היתר תשמיש איזה לצורך זהיקנה
 שם קאמר דהא ע"ב. מ"ד שבת ותוס' שלמה מסוגיא סתורים דבריו הנה נקובה. שאינהמהט
 ד"ה בתוס' וע"ש כ"ש, לא וכו' מטה לטלטולה שרי בה הודלק לא כי עבידי דלהכי נרומה
 חרס, של נר מתכת, של נר חילוקים, ג' דאיכא מדבריהם והיוצא לא ה ד' ובתוס'ומה,

 אחר לדבר שראוי אעפ"י חרס של ונר לבד להדלקה עשייתה אין מתכת של דנרוחצוצרות,
 דנר חזינן והשתא לתקיעה. אלא חזיא לא וחצוצרות בלבד, להדלקה אלא עשייתה איןמ"מ
 הזמנה דאין להלכה וצא וכן הש"ס מדייק אעפ"כ לבד להדלקה שעשייתה אעפ"י חרסשל
 בסוגיין, כ"ז וכמבואר בה הודלק לא שעדיין בחדשה להשתמש דאסור לומר מחייבתזאת
 מילתא הזמנה קיי"ל לא דבכה"ת פשוט והטעם בזה, קובע מעיקרא כלי עשיית דאיןהרי

 דק שעשייתה אעפ"י חרס של נר ולענין מדעת, בהקצאה תולה והכל שבת, לעניןוכמו"כ
 גורם הייצור דאין הרי אהר, תשמיש של אפשרות גם מדעתו מקצה אינו מ"מ לבדלהדלקה

 שוב אחריני למידי גם רחוק באופן שאפשר דכיון לומר ואין גורם, הוא מדעת הקצאהאלא
 אלא ע"ש. בסו"ד הנ"ל מדהתוס' במפורש נסתר דזה לכך, מעיקרא הי' לא הייצורגם

 גמורה. הקצאה איכא אחריני למידי כלל חזי שלא כיוןדבחצוצרות

 להשתמש וחישב מנורה שקנה דמי פשוט א"כ בהקצאה, רתולה דבררנו כיוןוהשתא
 אפי' מוקצה לענין ש"ח סי' מהמבואר גרע לא בזה ג"כ זה לתשמיש ומיחד היתר תשמישבה
 גרע ולא ג"כ מעשה שינוי בעינן בודדים בדברים ורק מע"ש, יחוד דמהני החמורמסוג

 וכיו"ב תשמישו, רוב בתר דאזלינן ולאיסור להיתר המיוחד דכלי ש"ח סי' רישמהמבואר
 '.בדידן

 בדף התוס' כתבו דחצוצרות הדברים וחומר קל שהרי פירכא לה שאיו חזקה ראי' זו הראי'5
 דנקטינז ההלכה דלפי מהתום' מביא י"ב ס-ק ש"ח סימו ובמ"א מים, לשתיית קצת דראויל"1

 שאין פמוטים וכ"ש בפמ4גן עיי"ש גו"מ לצורך ]"כוונה יטלטל מותר 'הי' חצוצרות גםכר"ש
 בהזמנה. נאסרו בודאי אחר השתמשות שוםלהם

 לאיסור שמלאכתו כלי הוי דלא שכתבו שהרבוותא מוכרע והדבר אסור, מוקצה ספק גם הלא6
 ולפ"ז להיתר גם משתמשין שבגמרא נר דסתם משום אלא איסור שימוש צורת זו שאין לפי הטעםאיז

 וכנ"ל. מחצוצרות וק"ו הדעות לכל מוקצה הויפמוטים
 במוקצות ובודאי עליהם. ומנורה נר ששם אף מק"ו מהצוצרות נלמד דסמוטים אמור כבר7



פאי'נדברר חרשים פמוטיםטלטול זא שלי,2'חלק

 שלא מה מצוה לבר כסף של מנורה דשולתים שם בתשובה שכתבנו בנדון שכןוכיון
 אצלינו, נהוג כאשר הבית לתכשיט יהי' ובינתיים שנים כמה אהרי דק להדלקה בה'שתמש

 ובינתיים בה ההדלקה זמן לפני חדשים כעשרה ד"מ חנוכה של מנורה לעצמו שקונה מיוכן
 כלי להיות ג"כ לנוי מעיקרא זה וקנה כמפודסם לנוי להיות רק כלל בה להדליק דעתואין

 המוזכרים הני לכל דומה דאינו אסודה הזמנה בגדר זה אם מאד צ"ע השגה כלתכשיט
 ', הנ"ל ש"ח סי' ובפמ"ג הכלים כלבדיש

 לשוס חזי דלא כיון שכתב י"ג אות ט"ז שבת ה' איש החזון מדברי העיר שכי'תאלא
 )ועיקר בזה ש"ח בסי' התהל"ד מדברי העיר ומן אסוד מקומה לצורך גם הגוףתשמיש
 לא דלכאורה הפוסקים מסתימת הדגיש עצמו איש החזון הגה דס"ו( בסי' הנ"ל בסימש"כ
 פרק ריש והרשב"א הבעה"מ במהלוקת לה תלי תהל"ר ובס' בצ"ע הדין והניח הכימ,ממע
 מקיל, והדשב"א הכליםכל

 דלהא"ד 1 כדברינו מפורש מצאתי ואדרבה שמה עיינתי הנה מנ"ש מס' כ"תומש"כ
 הי' לא עדיין הנ"ל תשובה שכתבתי בשעה כי היות איברא לטלטל מותר חדש לייכטי'דגם
 שיצא כיון ע"כ כיס חסרון מטעם להחמיד שנוטה מה דאיתי ולא שבת ה' איש חזון ס'לי
 להלכה אבל להחמיר, נראה למעשה זצ"ל איש החזון וצדיק גאון אותו ממי זהצ"ע

 זקן"י, הודה דכבד אלא יותד, להקל מראיןהדבדים

 בהקצאה תלוי אינו והכינו, משום ולא הראשונים שכתבו מהטעמים מודה ר"ש דגם ש"ח סי'של
 משום לא זה כן אחרי יחוד דמועיל ומה הייצור בזמן מדעת בהקצאה אלא כן אחרי שלמדעת
 זה ומשום מעשה, דוקא דצריך וי"א לעולם יחוד בעינן ולפי' כלי עשאה דבזה משום אלאוהכינו
 שע,ה נר מביא לבה"כ בנו אדם שמכניס ראשונה שפעם שנוהגיז מקים על י"ח בס"ק המ"אכתב
 המוקצה לטיטל מתרת דמרשבה להביאו חשבו שמע"ש כיון טלטול איסור בו אין בשבת אפי'בידו
 בנר כז שאין מה בשבת בהן להשתמש ראוי' דהתם לראיה רשה הנידון דאין המ"אומסיק
 כלי, נעשה דבזה להשתמש מחשבה אלא כלום לא זה לטלטול מחשבה כלומר שעוה,של

 אף במתנה ונתנו קנו זה ובשביל להדלקה בעיקר בו להשתמש מתחילה שנעשה~כיון
 השם מזה נפקע ולא קישוט כל- בזה נעשה לא לקישוט בו ששתמש זה את צריך הואשבגתים
 נעשה שבזה איא לבר מוקצה השם לבטל בא לא הוא דהיחוד נתבאר כבר שהרי נר, שלמוקצה

 אפי' או ד,קא, לעולם יחוד דבעינו משום או סגי, לא כזה ויחוד מקודם, שנעשה ממה אחדכלי
 בכל שהרי כלל יח,ד מקרי לא זה הפוסקים, לרוב לעולם יחוד בעינן ולא בכך דדרכי' נאמראם

 גם ראוי שדולקת בזמז וגם דולקת, שאינה בזמן לקישוט בהם משתמשים וזהב כסף שלהמנורות
 לאיסור שמלאכתו דבכלי י"אן סעיף 121 עמוד עולם בברית ןמובא החז"א כתב זה ומלבדלקישוט,
 לעולם, יחוד בעינןלכו"ע

 מכריע זה מה אבל בדוקא זה אם מבורר ואינו לייכט"ר בסוגריים הוסיף לגרמי'~המנ"ש
 שלם בנר שמודה (ה נ ואדרבה מלייכט"ר, מדבר שאינו יראה והר,אה מצוים הא"ר ספריהלא
 דוחק[. וזה דוקא לאו ד,,שלם" וכתב כלום לאו דהזמנה מצדד תהל"ד בספר ]רק לזה ראי'יש

 במה רע"ט בסימז הפמ"ג לדברי שמביא שיהא, ד"ה ס"א שי"ג סימן בבה"ל מצאתי שוב10
 הוי. ספקא ועכ"פ ע"ז חולק ראינו הרי שאני דפמוטים והיינו בזה" שמחלק מה עוד "וע"ששכתב
 והפמ"ג כן, משמע לא שם הש"ע מלשוז מהני לא לבד דיחוד שכתב במה הבה"ל דבדי בעיקר]אמנם



נדברר שימיייפטלטיל זאפב שלישיחלק

מ

 לפתחן איסור שיש ובקבוקים קיפסאותטלטיל

 יש אם כלי עשיית של חשש בו שיש בזה פקק להם שיש בקבוקיםנשאלתי
 יז(: סעיף 109 )עמוד עולם בברית שכתבנו ממה זה ללמוד רצה והשואל מוקצה איסורבזה

 כדין דינם לאבילה ראוי בתובם הנמצא אפילו בפתיחתם איסור שיש כיוז שמוריםקופסאות
 מן איסור חשש שיש כיון באכילה[ אסור ופתח עבר אם ]ואפילו לכלום ראוים שאינםבע"ח
 חשש שיש ביון שכתבתי ]ומה עכ"ד. לזה( יודה ב' ל"א בביצה רש"י גם דלפי' )ר"להתורה
 תנן ב' ל"א דבביצה ור"ל באיכור[ נפתח אם ולא מוקצה ענין על מוסב זה תורהאיסור
 דרבנן. איסור רק שהוא לפי ופרש"י הפחת ממקום נוטל ונפחת פירות מלא שהואבית

 והרמב"ן כהרמב"ם ט' סעיף תקי"ח סימן בש"ע נפסק ובאמת מאד, קצרנואבל
 להוביח מאריך שבה"ל אלא לזה, להגיע שא"א אלא לאבילה ראוי הוא עצמו דמצד ביוןדמותר
 לפי קופסאות לענין לכן הדחק, ע"י אלא להתיר ראוי ושאינו כן ס"ל לא ראשוניםדהרבה
 וכבר בטלטול להחמיר כתבנו למתוח מותר שיהא אופן שאין החז"א בשם שם שמובאמה

 הצורך שבמקוכ כיון בבקבוקים אבל לסמוך מי על לו יש בזה המיקל הדחק שבשעתנתבאר
 "כו"ע. בטלטול נאסר לא הור, לעשות עצה לויש

 לפני מסל התוס' שהקשו במה רש"י שיטת להסביר אצלי נתעורר בזה עיוניומידי

 אלא גאתי לחלוק לא הוא שכהבתי אלו והערות מעשהן. בעי לפי' היחר של כלי דהיחה בנרמדבר

 בגלל בדבר להחמיר שיש של'ט"א הגרש"ו של במכתבו מבואר שלמעשה ובפרט יכחף. הכעייןבכה"
 החז"א.דברי

 ומדברי : וז"ל ט-ו ס"1 מג"א ש"ו בסימן רעק-א לחי' ג. ל. ש, הרב חחני הראניושוב
 גופו צורך מקר1 יו"ט שמחת משומ לחבירו  דשילור שכחבו יכו' בסנדל לא ד"ה ס' דף שבתהתו'
 שבח באזתה בה הדליקו שלא כסף נרות בשבת התונתו ביום לחתן לשלוה להתיר אמרחיעיי"ש
 מלתא דהזמנה לי' דפשיטא הרי עכ"ל גופו צורך מקר' רתן שמחח דמשום כנהוג דרשהלדורן
 קיי"ל הרי שבח באותה הדליקו דאם היינו שבח, באותה בה הדליקו שלא ]ומש"כ במיקצההיא

 עם היא דינא דחד לשל.ח שנה.ג כמו ממש בחדשים מדובר מטחמא אבל גופו, לצורך גםדאסור
 בטלטול אסור כן ואחרי לכן קודם אבל מוחר השילוח דרק לי' פשוט ולפ"ז שבת[. באוחה הדליקולא
 היו בזמנו שהרי היתר למלאכת דרא.י הש"ס בזמן כמו בנרוח מדובר אם בדבריו להסתפקויש

 גופו, לצורך פמוטים גם דמתיר ממנו ראי' יש א"כ בפמוסים, מדובר או בשמן גם להדליקרגילים

 איסור משום לחתן כלים ששולחים המנהג על בצ"ע שהנ'ח המ"א על מוסב רעק"אוהנה
 הוכיח וע"ז מצוה, דבר חשיב לא דבזה ס"ל דמותר במ"א שם מבואר מצוה שלדבר ואףמתנה,
 בזה ואין חתן שמחת דהוי ה"ה א"כ יו"ט שמחח בזה ושייך במתנה שמרה דיש מהתו'רעק"א
 בזה. מצוה חשיב דלא גופ. צורך רשוב לא דזה מצוו, בר על מזה ראי' אין וא"כ מתנהאיסור

 מחמת אלא מותר ואינו מוקצ", הוי חדשים דפמוטים מרעק"א דמבואר מהאמורהיוצא
 משום בזה דאין היכא אפי' כלל להתיר אין מצוה לבר אבל גופו, לצורך חשוב דזה חתןשמחת
 המ*א דברי רק רעק"א דברי הזכיר לא זהמ"ב מוקצה. טלטול משום אסור בשבת מחנהאיסור
 ראה לא והמ"ב ש"ע, בהרבה הודפס לא רעק"א דדברי משום לחתן לשלוח מתנה איסורשיש

 הקנאה. בדרך יהן שלא או מע"ש להקנות יכתחילה להחמיר יש מתנה איסור ויעניןאוהם[.



פגנדברו ול"יתר לאיטורססיס זא שלישיחלק
 עצמן מצד ראוים דאינם התם שאני קושיא מה קשה דלכאורה מוכני ע"ג וממעותהאפרוחים
 בזה חילוק שאין מוקצה באיסור מצאנו שהרי כוונתם אבל ע"ז, רביע איסורא רק בזהמשא"כ
 א"כ מודה רש"י גם דאורייתא איסור לענין וגם חילוק, יהא אתקצאי שלענין נאמרולמה
 אם דוקא וזה והכינו משום הוא איתקצאי דיסוד ונראה אתקצאי. נאמר דרבנן באיסוראגם

 עבר בשוגג וגם חפצא איסור דהוי דאורייתא בין חילוק יש ובזה ראוי אעו עצמו מצדהחפץ
 אלא והכינו, משום אסור אינו לפי' גברא איסור אלא הוי לא דרבנן איסור משא"כ איסורעל
 רק שזה כיון אתקצאי בזה אומרים אין אבל ואבנים כעצים הוי אז לאכילה ראוי שאינוכ"ז

 לעורר. רק באתי ולא וצ"ע והכינו בי' קרינן ושפיר גבראכאיסור

מא

 פסידא מחמת האיסור לנער אפשר אי אם ולהיתר לאיסורבסיס
 לאיסור בסיס בדיו סי"ג( 118 )עמוד עולם בברית שכתבנו מה ע"ד העיר שכבימה
 טלטול היתר יש אם הפסד לידי יבא האיסור כשינער אם והב"מ הגרש"ז בין פלוגתאולהיתר
 הרי דמתיר, דמשמע י"ז ש"ט סימן השה"צ מדברי לנכון והעיר להחמיר ויש שם מסייםואני
 דע"כ לנער א"צ בניעור הפסד איכא ואי דכתב מה ל"ו ס"ק ש"י סימן במ"ב מפורשהדבר
 המ"ב וסתימת ס"ג ש"ט סימן בש"ע מפורש זה הרי ההיתר על ראילו המוקצה על קאיזה
 במ"א טעות דיש נראה אבל י"א, בס"ק המ"א אחר דנמשך ונראה מזה. עין להעלים ליגרם

 לחוד, האיסור לנער יכול אם וכן דכתב שם הג"ה על להיות וצריך במקומם שלא הםודבריו
 על דקאי בב"ח מפורש וזה הב"ח, מציין המ"א שהרי מוכרח וזה המ"א דברי מוסביםע"ז

 האיסור, דהיינו העצים עם מעורב דהאפר דמיירי דכיון ולומר לדחוק שיש ]אף לחוד.האיסור
 הרמ"א[. על דקאי מטתבר לה מדסתם אבל קאי,וע"ז

 מותר אינו ההיתר או האיסור לנער אפשר אם ולהיתר לאיסור בבסיס דלדינאיוצא
 לטלטל. ומותר לנער א"צ בהיתר או באיסור הפסד יש אם אבללטלטל.

 שע"י אלא לנער אפשר ואם לנער, א"א אם לטלטל דמותר היתר על מוקצהובשוכח
 אבל ההיתר, בשביל הטלטול עיקר שהרי לטלטל מותר נמי בזה להמוקצה הפסד יה"הניעור
 ניעור אפילו יגנבום שלא המוקצה פסידת משום שחושש רק אלא כלל להם צריך אינואם

 רי"ו בשם המ"א בשם י"ד ס"ק ש"ט בסימן המ"ב כ"כ בסיס געשה דלא בשוכח אפי'אסור
 מקרי רניעור שמתמה, מה מובן אינו לכאורה אבל ע"ז, שתמה מה ב"מ בשם בשה"צ]ע"ש
 זה[. התיר מי המוקצה לצורך א"כ ממש מטלטול קל יותר שזה אף טלטול,נמי

 והב"מ אוסר דהגרש"ז כתב ב"מ רבספר ראיתי "ושוב עולם בברית שכתבתיומה
 חליפת שמביא בב"מ עיינתי וכעת ממקורו, נעתק לא הנראה דכפי מדוקרק אינו עליו"חולק

 מהגרש"ז גם אמנם להיתר, מסיק הב"מ אבל לאסור, דמצדד הגרע"א עם לו שהי'מכתבים
 יש ולדינא המ"א. ולא הב"ח לא מזכירין שאיו ורעק"א הב"מ על ופלא לאיסור. דמצדדמשמע
להתיר.
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מב

 רטוב הי' השמשות ובין שנתכבס בבגד מוקצהדין

 רטוב ה" השמשות ובין שנתככס ]כתונתן הלוק ס"ג ס"ק ש"ה בסימן המ"בכתב
 לביה"ש דאיתקצאי דמיגו השבת כל החלוק לטלטל אסור להטפיח ע"מ טופח שהוא כךכל

 משום הוא טלטול דאיסור משום הוא להטפיח ע"מ טופה דבעינן והא יומא. לכוליאיתקצאי
 מ"ו. סעיף ש"א בסימן הרמ"א שפסק כמו סחיטהאיסוד

 כמו והוי וללבישה לשימוש ראוי שאינו עצמו מצד מוקצה אינו למה שקשהומה
 אם אלא אדם בידי גמרו של הטעם שייך ולא אדם בידי כגמרו דהוי משום ואבניםעצים
 בידו שאין לאמצעים זקוק ואינו יגמר שמעצמו כיון אומרים ע"ז עצמו, מצד ראויאינו

 טלטול האיסור אם אבל מוקצה, הו, לא שנגמר לפני ואפילו נגמד, כבר כאילו הוילהשיגן
 אז גס' עיין מזה ]ויותר וז"פ. גמרו, ללא גמרו בין הבדל אין סחיטה, איסור משוםהוא
 טזן. סעיף 14 עמוד עולם ובברית ר סימז ה"אנדברו

 ממש כמוקצה עשהו אם כנידונינו גזירה משום מוקצה דהוי באופן לעיין דישאלא
 הצד מן בטלטול דמותר עיקר וכן הצד, מן וטלטול בגופו טלטול לענין דהיינו לקולאגם

 ל"ג ס"ק מ"א ש"ח בסימן והמ"א הד"מ בין פלוגתא בזה שיש דמצאנו אלא בגופו,וטלטול
 וז"ל המ"א כתב מותר יום מבעוד עליה ישב אם ומ"מ מרגליה אחת שנשמט ספסללענין
 מוקצה משום הוא הטעם דהתם צ"ע ולכאורה )ד"מ( בס"כ כמ"ש דקל של מחריות גרעדלא
 רגל בלא א' פעם כך עליה שישב כיון ונ"ל יתקע. שמא דגזרינן הכא משא"כ ישב מהניולהכי
 עכ"ל. יתקע לאשוב

 הצד מן טלטול כמו מוקצה של המהות בעצם שאינם דינים בין הבדל רישונדאה
 של המציאות בעצם דהוי דין אבל לקולא, גם כמוקצה דהוי לומר שייך בזה בגופווטלטול
 הוי דלא משום לא טלטול האיסור אם זה שייך לא ככלי דהוי להשתמשות יחוד כגוןמוקצה
 המציאות בעצם זו הוי שנתבאר מה לפי אדם בידי גמרו לעגין וה"נ גזירה. כושום אלאככלי
 גזירה. משום הוא טלטול האיסור אם זה שייך ולא מוקצה,של

 נותן שהרמב"ם מה על דכתב סק"י ש"ה סימן מהמ"א לזה סתירה לכאורה דישאלא
 בהן להשתמש ראוין דאינן מהיכנו כלי מבטל דהוי משום במים וכסתות כרים דנותן האטעם
 וכ"מ להשתמש ראוים מלבוש כגדי אבל וכסתות כרים דוקא ונ"ל וז"ל עליהו המיםבעוד
 ס"ל ולא דבריו ראו בודאי הרי והגרש"ז והמ"ב עכ"ל. ס"א ש"ב וס" סמ"ו ש"אסימן
 בדעת כן דכתב י"ל ופשוט המ"א. דברי להבין צריכין סוף סוף אבל כבתראי. והלכתאכוותי'
 עיי"ש רטוב. בדבר טלטול איסור שיש רמ."א של הדין ס"ל לא בכלל שהר"מ ויתכןהד"מ
 זה מוכח דמשם וכו' אדם דמסתפג דשבת. המשנה רמביא מהמרדכי הוא דהמקורבמ"א
 המשנה השמיט הר"מ אבל בזה מש"כ עיי"ש משנה כאותה הל' שאין ואף טלטול איסורשיש

 משנה. כאותה הלכה דאין בגמראמדאמרי'
 לבוש כבר הוא אם היינו להשתמש ראוים מלבוש דבגדי המ"א מש"כ העיקראבל

 הא' אופן ]ועל ש"ב סימן מציין וע"ו לטלטל גם מותר כ"כ מרובים מימיו אין אם וגםבהם,
 משמע במים, שרוי בגד לנער דאסור רמ"א כתב דשם כלומר סמ"ו[ ש"א סימן דמ"אמציין
 ראוי אינו מים במעט ראפי' כרים ושאני מרובים, מימיו דאין והיינו טלטול איסור בזהדאין
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 שאין מועטין במים מיירי ס"א ש"ב דבסימן קע"א ס"ק ש"א בסי' במ"ב מבואר וכןלשימוש.
 והמ"ב. הגרש"ז וה השמיטו דמש"ה פלוגתא שום כאן אין וא"כ לסחיטה.חוששין

 ונראה מרובים במים דמיירי משמע וגם לכתחילה, ללבוש דאפשר משמע מהמ"אאבל
 ללבוש דמותר האחרונים בשם כתב קס"ב ס"ק ש"א בסימן המ"ב שהרי קשה לא זהדגם

 וראיתי אחרים. בגדים לו אין אם דדוקא מוסיף דהמ"ב אלא מרובים במים אפילומתחלה
 ומ"מ אחרים. בגדים לו יש אפילו דמותר ממנו ומשמע הכי נמי שהוכיח לדודבתהלה
 ללבוש. דא"צ היכא פלוגתא אין בזה מוקצה דהוי אתקצאי דאמרינן המ"ב של דייובעיקר
 כלי מבטל מותר הפסד דבמקום הרמב"ם בדעת ס"ב רס"ה בסימן המ"א מש"כ דלפי י"לועוד

 משא"כ השבת כל על ראוי אינו דסתמא וכסתות כרים חלוק בהכי א"כ שבת, למקצתמהיכנו
 והיאך שבת. למקצת רק מהיכנו כלי מבטל והוי ראוין הם קצת שיתייבשו לאחרבמלבושים
 שבת. בהל' במקומו מהמ"א עין העלים המ"ב דכאילו לומר חלילה אבלשנאמר

 שנוגע מה דהא צ"ע לכאורה יומא, לכולי איתקצאי מיגו דאומרים המ"ב מש"כאמנם
 גזירת משום שאסור ומה אדם בידי גמרו אומרים הלוא ע"ז לשימוש ראוי אין שהבגדלמה

 על דסמכו כלומר והכינו משום הוא אתקצאי שמיגו דאתקצאי מיגו בזה שייך לאסחיטה
 סחיטה, גזירת משום בטלטול דאסור רכיון ונראה וכאמור. המוקצה המהות בעצם וזהוהכינו
 אתקצאי. בזה ושייך ממש מוקצה דין ע"ז יש וממילא לשימושו נמי ראוי אינוא"כ

 ושמעתי כלל מזכירו ואינו להמ"ב בניגוד לקולא דפוסק ס"ב סימן הלוי בשבטוראיתי
 ומפני מהמ"א. ראי' שום אין להאמור אבל הנ"ל. המ"א על דמסתמך וכתב ע"ז לושהעירו
 כתבתי. שנלע"ד ומה למקומו" שתגיע .,עד לקיים נסתייע לא השעהטרדת

מג

 הציצית ראייתמצר1!

 אין שלדידי אף למכנסים מחוץ הציציות הוצאת ענין על הרב לכבוד לפנותברצוני
 ראשי על שמעתי ואף וראיתי היות אולם בחוץ. מצויות הם ואצלי היות מינא נפקאשום

 המ"ב את לנו יש והרי מוציאים. הם שאין בגדלותם, המפורסמים גדולים, ורבניםישיבות
 ששמעתי לי כמדומה אולם קולה, שום נראה אין החמורה לשונו לפי זה על מקפיר מאודשהוא
 מכנסים באיזה ציציותיהם את הדוחפים לאלה התכון שהמ"ב האומרת. סברא שהוא איזועל

 באיזה ראיתי וכן לגמרי להוצאה כונתו ואין כונתו כל ולזה הציצית בזיון וזהפנימיים
 בציץ שזה לי וכמדומה ציציות הוצאת לענין לספרדים האשכנזים בין הבדל שיששו"ת

 להקל אפשר מקרה ובאיזה זה לדין הצדדים על תשובה הרב מכבוד מבקש והייתיאליעזר.
 שמא בחוץ ציציות עם הולכים הם אין ולכן השם לחילול חוששים שהם הטוענים אלהכגון
 שנמצאים לאלה זה את לקשר אפשר והאם חילונית. בסביבה גרים והם היות וכו' ללעגיהיו
 שמ. כמבואר הגוייםביז

 כגון הגדרים ומה לאחות אח ביז נדה איסור קיים אם לברר ברצוני אחרלענין
 להקפיד יש הנערה של גיל ומאיזה לימוד איזה אתה וללמוד לשבת או מידה חפץ איזהלקחה
 זה.על

 להארה. המצפה אסייםובזה
 חסירים כפר ק.נ.
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 ה ב ו שת

 תשל"א חשון ו' לד לד ה' ליום אורבס"ד

 והשלו' הברכה מבואלאחרי

 מאחר בזה זהירים אין טובים וכן רבים למה שהתפלא מה הציציות, גילויבענין
 כפוסק המ"ב שנתפרסם לפני עוד הכי שהתרגלו תימא זו אין הרבה. בזה מחמירשהמ"ב
 הרבה הרבה יש זה מטעם ]וכן כידוע. מיוחדת לשיטה זה נעשה הזמן בהמשך וממילאהרור.
 המ"בן. פרסום לפני נהגו שכן מפני רק טעם שום בלא נתקבלו שלא והכרעותפסקים

 אותם שתוחבים  הבזיון בגלל הוא המ"ב של החרדה שעיקר שהבין מהאמנם
 במ"ב המעיין הפנימיימ, במכנסיים  תחבן  אם רוקא מיירי  רהמ"ב יצתה לחלק ולכןבמכגסים
 דמבואר הלשון המשך עייש"ה וכף דורון איזה להם היה ואילו : כותב שהרי נכון דאינויראה
 לגלותן. שמתבייש לפי הוא דהבזיוןברבריו

 דדינא שמעיקרא אף חילונית בסביבה הגרים לאלו ללעג הגורם השם לחילולובקשר
 יש שאת ליתד אבל לעג גורם זה ואין כן נוהגין הדבה שכהיום עצמה מהמציאותפירכא
 מקום אין ובאמת וז"ל י"ג מכתב ישראל אור בס' זצוקללה"ה האדמו"ר דברי בזהלצטט
 והמצוה התורה בשמירת יותר להחזיק ח"ה שמירת גדר כי מקומו, כאן אין לח"ה,לחוש
 להלבישה טלפיה פושטת חבריו, עליו שילעגו רוצה אינו שהאדם מה רק היא למעטה,לא

 עכ"ל. הצדקבמעיל

 שום לקבוע אוהב לא אני אבל תח"י הס' כעת אין אליעזר" "ציץ מס' לי שכתבומה
 להוסיף דלא והבו - מצטערים אנו הראשונים על - העדות בין ומנהגים שיטותהבדלי
 כלל, מבוסס אינו היום כל ללבוש החיוב שעיקר כיון ושיטה תורה מזה לעשות ואיןעלה.
 כשיעוד לובשים אין שבכלל מקומות יש שהרי הציציות. לגלות לא ספרד בגלות התרגלולכן

 להיות שצריך שכתב האריז"ל לדברי ובקשר מקלקלתא. נלמוד ואנו וש"ע בגמראהנפסק
 ורא" מגולים. להיות צריכין עצמן דהציציות וש"א המ"א כהבנת העיקר הבגדיםתחת
 וכו'. רגע ובכל שעה בכל בציצית להסתכל צריך ארם כי ודע : הכונות ספר שכתבממה

 כל מצוה יש אם נ"ה( ס" )ח"ב נדברו" "אז ובס' היראה בספר באריכות עודועיין
 לכו"ע וחיוב בזה עצמו להכניס ויש מצוה מקיים הולך שאם אלא מצוה שאין אוהיום,
 למעשה לכן עשה מצות מבטל אינו היום כל ציצית לובש אינו ראם כלומר מה"תאינו
 דאולי בזה ומתביישים מתנגדים שהם ואם אב לכבוד הנוגע במקום להתיישב עדייןיש
 מפורש מקוד ואין ברור איסוד זה אין המ"ב דכתב ומה החסידות. במשקל זה לשקוליש
 בדבר. חיוב אין בודאי ולמחותלזה

 שלפניו ציציות בב' רק דסגי ואפשר הציציות דאשי רק להוציא דאפשרונראה
 בהם מתבייש שאינו מראה שהרי בזה אין בזיון גם ומסתמא אותו, וראיתם בזהומקיים
 גם המלעיגים מחמת והנה וז"ל ומאחר( ד"ה חולין מסכת )בתחילת השל"ה כתב זהוכעין
 אותם ומשים לפנים שהם ציציות השתי לוקח אני ומ"מ המלבוש תחת הט"ק לובשאני
 בשם גם שמביא ]עיי"ש לנהוג ראוי וכן תמיד אותם רואה ואני המלבוש קרסי ביןחוצה
 הציצית[. לראות שצריכין הריטב"א בשםהנ"י

 לפחוד יש יותר דהא בזיון שזה כותב שהמ"ב ממה מפחדים דוקא למה מביןואינני
 המצות" ויזכור ידאהו שתמיד כדי וכו' ציצית מצות "עיקר גש"ע הב"י מרן דכתגממה
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 רכתיב ממה עיניהם שמעלימיו רי ולא : כותב בעצמו והמ"ב ז"ל לר"י מיראה מספרומקודו
 שצריכים פלוגתא[ בזה לעשות ]ואיז ראשונים כמה רברי פשטות הוא וכו וכו'. אותווראיתם
 ותכליתה. בפועל המ"ע קיום עיקר זה כלומר דקרא כפשטות ולראות ליראותהציצית

 מלומרה אגשים כמצות היא מעשגו כל מצבנו שבשפל אף - טעמא בתר וזיל-
 קרשיגו בית הורבן כיבת היתה שזו בגלל ויתכו יותר עוד התגבר הימים באתריתאשר

 הרין רקרוק בגלל רק הציציות מגלים ואנו בציצית ק"ש בזמן מסתכלים אנוותפארתנו
 היום כל וממילא הציציות ותובעים מזכירים מה לב שמים לא אבל במ"ב כתוב שכובגלל

 לזה. זמן איו פשוט מתבוננים ולא מסתכלים לא מהציציות לגמרישוכחים

 כעת להאריד האפשרות כהה יר בידי ואין ז"ל והראשונים חז"ל דרכי הם כן לאאבל
 חייב החשבון "כי וז"ל הנפש( חשבון משער )ש"ה חוה"ל רברי בציטוט בזה ונסתפקבזה
 נשימותיו כל עם - יוכל ואם עיז דרף כל עם תמיד הכרתו ומעלת שכלו כח כפי האדםבו
 מפ' זה ולומד תמיר" עליו המשקיף ית' מהאלקים והבושת והפחד המורא ממנו יפרד שלאכדי
 מוסר שקורין מה רק ולא ממש תורה זהו וציצית. תפיליז וממצות חייו" ימי כל בו "וקראמלך

 לפי כתיקונם כשהשנים אפילו וזה תורה, הראשונים למדו כך ביגיהמן הגבול א"י]ועדיין
 למזכירים זקוק הוא לפי' יתברך ממנו אותו המרחי';ים שרבים במקום לאדם הקב"הששמו
הרבה.

 ס"ט[. סימן לקמן נדפס השנ" שאלה עלזתשובה

מד

 ראש של ל..ךמקרה

 תשל"א חשון ה' ר' ליוםאור

 מלתא נסתייע לא אבל במועדה נתקבלה תש"ל תבא מעש"ק הגלו" וברבה.שלו'
 היטב לו נתברר ולא ראש של קשר הנחת מקום על שנסתפק מה תשובה. לכתוב היוםער
 משמי. שמוסריםמה

 הבולט הקטן עצם במקום היינו מהגומא למעלה הוא ראש של הקשר מקוםעיקר
 יורד הקשר של התחתון קצה אבל למעלה הוא הקשר עיקר ]ור"ל להגומא ממש סמוךוזה

 כנגד נמי הוא מאחוריו שהקשר עיניך" בין ,ילטטפות וסימניך הגומאן מול למסהלפעמים
 העינים. מול הוא הבולט הקטן עצם דמקוםהעינים,

 ראש שליט"א זלזניק הגרא"י ידירי תשובת מובא נ"ו סימו ח"ב נרברו" "או ובס'.
 השקע בתוך הוא הקשר אם יוצא אינו בריעבד גם אחרונים כמה דעת דלפי חיים עץישיבת
 בתוך הוא הקקיד כל אם גם יוצא הוא רבריעבד שם מסיק אני למעשה אבל הגומא,של
 ממקום קצת יצא ואם הראש. שערות שגדלים במקום והיינו הצואר, מקום עד הגומאשקע

 לבטלה. לברכה  לחוש ישהשערות

 רברי אלא לנו אין ולכעשה שם מסיק ואני בזה הארכנו פ"ח ס" ח"א נרברו" "אזובס'
 בש"ש, שהוזכר הקטן עצם על והיינו מהגומא למעלה הקשר יניח רלכתחילה ז"להאחרונים

 תפילין של קשר ב' ל"ה במנחות דאמדינן משום לכתחילה הקשר הנחת עיקר ששם מטעםאו



נדברר התפלה לאחרטטוד"ז זאפח שלישיחלק
 של השיפוע התהלת מתתיל ]דשם לאתור. ולא לפנים ישראל שיהו כדי למעלה שיהאצריד
 על הקשר סוף ירר שלא משום או השיסוען בתתילת הקשר שיהא וצריד מאתוריוהראש

 ראש של תפלה הנהת על ז"ל רכותינו הזהירו שהרי מספיק נמי האהרון זה וטעםהמפרקת.
 לא דאז השערות צמיחת מהתחלת למטה קצת ירד שלא כדי השערות מצמיחת למעלהקצת
 מניחו דאם יורנו דהנסיון ראש של בקשר ליזהר שיש וכ"ש לבטלה וברכתו המצוהקיים
 ובפרט השערות מצמיחת למטה הדל"ת רגל ירד שלא להזהר מאר קשה עצמהבגומא
 הנ"ל. בס' עכ"ד גדולבקשר

 אמת שפת ישיבת ראש שליט"א פלקסר הגר"י ידירי עם נפגשתי ימים כמהומלפני
 צריך שהקשר זצ"לן מקולמייא הלל ר' המפורסם ]מהגה"צ דל" אל "משכיל בספר כןשראה
 מהגומא. למעלהלהיות

 במכתבי קצ"ה עמוד פ"ח סימן ח"א נדברו אז בספר שכתבנו דמה למורעיןוזאת
 טעות הוא ה( ה, )ויקרא רש"י דברי העתיק לא דבשגגה שליט"א ט. ר. ר'להרה"ג
 דברי יפה שהעתיק נתברר באמת אבל אפריון בהחוברת הדטוס טעות מפני מאדמצערת
רש"ין.

מה

 ועוד התפלה, לאחר דזמרה פסוקיהשלמת

 סונדרלנר תשל"א שמות לפ' חמישייום

 פתרון להם מצאתי שלא בהלכה וספיקות שאלות כמה לי יש - כיאותאחדשכת"ה
 הלכה ממש נוגעים מהם שכמה בפרט - בשבילי אותם לברר יוכל כת"ר אם מארואשמח
למעשה.

 ובהערה כ"ה ס"ק י"ט כלל ברוך בית בספרו כת"ר דברי על לי שהוקשה במהואתחיל
 דילג אם דוקא הוא שדילג מה כל התפילה אחר להשלים שצריכים אדם שלחיי שהביןשם,
 הקיצור דברי בב"ב הביא כ"ו ובס"ק עכ"ל. להשלים צריך אין מקצת אמר כבר אם אבלכולם
 שם שמביא ומצאתי בקשו"ע שם ועיינתי בשבת. קדימה דין לו יש מזמור איזה בדיןשו"ע
 אותם יאמר והטסוקים המזמורים אלו "וכל שמ וז"ל שדילג מה כל להשלים שצריך הדיןג"כ
 שאפילו לשונו מהמשך מכואר עכ"ל. שדילג" מה כל ישלים התפילה ולאהר ישתבהקודם
 שדילג. מה כל ישלים אפ"ה והססוקים המזמורים מקצת כבראמר

 צרות לי יש פעמים הרבה בעוה"ר כי נקי גופו שאין מי בדין שאלות כמה ליויש
 ספיקות כמה לי נתעוררו וממילא מאוחר זמן עד להתפלל לי וא"א לפנות לי שא"אבבוקר
 זה.בענין

 כלל בב"ב כת"ר שביאר רכמו בבוקר גקי גוף בלי ללמוד היתר יש בכלל אם כלקודם
 עצמו להעמיד א"י דין לו יש לפנות( א"י אם )וה"ה פרסה לעמוד יכול אפילו א' ס"קג'
 דההיתר משמע כדרכו קורא ר"ה צ"ב בסי' הלכה הביאור מן לצואה. המאכל גהפך דבודאיכיון

 דידן בגידון משא"כ בהיתר והתחיל מקודם עצמו שבדק באופן דוקא הוא קרה"תלשמוע
 דוקא מדבר שהבה"ל ואפשר ללמוה בלי שעות כמה לשהות ישיבה לבן מאוד קשהוכמובן
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- דא"א בנד"ד משא"כ עכשיו עצמו ולפנות לצאת שיכולבאופן קצת דומה שכאן יתכן 
יניח אלא תפילין מצות לגמרי יבטל שלא חולי לו שיש במי ד' ס"ק פ' סי' במ"ב המבוארלדין

 יחזור לא ורגע רגע כל של תורה תלמוד דמצות כיון כאן ה"ה ואמשר - רגעים איזהבשביל
 ללמוד.מותר

 פטור הוא הריך שבעיקר שסובר מטעם וזה  ברכה  בלי להגיח פוסק שםוהמ"ב
 לנהוג איד ללמוד שיכולים הוא הדין אם מסופק אני בנד"ד וממילא הציון בשערכמבואר
 יש ובכלל מאוד קשה מפיו מילה שום יוציא שלא שעות כמה דליזהר התורה. ברכתלענין
 דאפילו להדין זה לדמות יש ואפשר לברך. צריד לבד הרהור דבשביל שסובריםפוסקים
 המ"ב )ובאמת ה' ס"ק צ"ב במ"ב כמבואר זה בשביל תפילה זמן יעבור לא נקי גוף ליכשאין
 בשם לעיל כמובא זה שייך לא בבוקר אבל פרסה לעמוד שיוכל משער אם דוקא אלא התירלא

 לא, או כשלומד, התיוב עכשיו שביטל מה משנה אינו אח"כ שמברך מה דהא ברוך(הבית
 שאחר עצה יש דאם ועוד ס"ב( )ס' מועיל דלא מהמ"ב משמע בהרהור ולברך אח"כ.ויברך
 מפיו כשמוציא דוקא הוא האיסור שכל לי אמר א' ורב כעונה, שומע מדין אותויוציא
 דאם ואף ר"ה ס"ב בסי' הלכה בביאור דמבואר כך כל ברור אינו זה אבל כעונה, בשומעמשא"כ
 דוקא דזה או כאן ה"ה אם יודע ואיני - בהרהור אפילו אסור מטונפים שיריויודע

 בחוץ.כשנראה
 ולצאת לשמוע שיכול ברור כ"כ אינו מותר שהרהור זה באופן הוא הרין אםואפילו

 ובאמצע, ר"ה קמ"ח סי' רביעי חלק מהרש"ם בשו"ת דראיתי כעונה. שומע ע"ימאחר
 שומע היה א' שגאון ממה ראיה והביא צפרניו, נטילת בשעת ללמוד יכולים אםשנשאל
 תולה שזה ואפשר כעונה. דשומע תורה לדבר שה"ה משם ולמד צפרניו, נטילת בשעתד"ת
 ועוד כ"ט סי' או"ח )חזו"א כעונה. שומע של ריז בעצם באחרונים השנוי המחלוקתעל

אחרוניס(.
 שבקדושה דבר נקרא אמן אם - נקי גוף בלי אמן לענות יכולים אם מסופקואני

 לא.או

 בענין צרות בעוה"ר לי יש למעלה שכתבתי שכמו וזה הרבה לי שנוגע שאלהועוד
 לענין לנהוג איך יודע ואיני חם, קעווי לשתות הוא קצת שמועיל היחירה והעצה תדיר,זה

 לא. או בהרהור לברך ואם יוציא( שאחר שייך לא הנהניז )ובברכת ולאחריה לפניהברכה

 במקום הכנסת לבית לבא איחר אם לנהוג איך הוא למעשה שנוגע אחרתושאלה
 ואחר אור יוצר לפני ישתבח אחר עומד והוא בתרא ברכו ואומרים ספרד נוסחשמתפללים

 אור יוצר לברכת ברכו יסמוך אם ועלינו, כאלוקינו אין - קדישים שני עוד יש בתראברכו
 לשהות רמוטב או אחד, אמן רק לומר יוכל לא וא"כ - ואמן איה"ר בשביל להפסיקויצטרך

 ליוצר. ישתבח בין הכל לענות כדי עלינו גמרעד

 דיכול כ"ג ס"ק כ"1 כלל ברוך בבית שמבואר במה למעשה נוגע ג"כ אחרתושאלה
 אדם בשביל לשהות שצריך אלא גמר כבר אחריו שהוא אחר אם שמ"ע אחר לאחוריולפסוע

 ד' לתוך יכנס שכשיפסע באופן אפילו כת"ר כוונת אם מסופק ואני אחריו, שהואשלישי

 א' ורכ קכוע, דבר נקרא אינו דהאדם אסור יהיה ז" דלכאורה לא, או האחרון שלאמותיו
 דלעיל. באופן אפילו כת"ר דברי הביןכאן

 גילוח לענין הראש פיאות שיעור בדיוק מהו הוא פתרון לה מצאתי שלא אחרתושאלה
 בסוף כמעט מתפרק התחתון הלחי החוש ועפ"י בדיוק. מבואר לא רפ"א בס"דבהמחבר
 האוזן. אורך כל אפילו מניחים לא עפ"ר כאן והחרידים האוזן אצל לא אבל -הפנים
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 זקן ומה ראש, נקרא מת זה בענין דמדבר כ"ג ס"ק ז' סי' בנגעים להתזו"אוראיתי
 למעלה התוט שמן כל לאוזן מאוזן תוט מותת מלפניו וז"ל הר"ש דברי שמביא נגעיםלענין
 וכו' לתי של פרק נמי דהיינו ונראה אוזן לסוף אוזן מסוף היינו הגר"א פי' וכו' ראשזהו

 בקיצור. עכ"ל זקן שאינו אלא דוקא לאו הראש דמכללואסשר
 ומדה שיעור היינו הוא נגעים בענין זקן שנקרא ומה ראש שנקרא מה אם מסופקואני

 השיעור. בדיוק מהו דומה אינו ואם גילותלענין

 פוסק כת"ר ל"ד ס"ק י"ט בכלל ברוך בבית גדול ומורא רב בכבוד הערהובדרך
 מדברי ראיה כת"ר מביא ולזה פסוד"ז. לדלג מותר הנה"ת עם כותיקין להתפללשבשביל
 שם וז"ל - כותיקין מתסללים שתדיר אנשים על מרבר שם והבה"ל נ"ת בסי' הלכההביאור
 כת"ר לשון מסתימת ולכאורה תמיד. שנזהר משם משמע וכו"' כותיקין לקרות דהנזהרים"ודע
 כותיקין. מתפלל הפעם שרק למי אפילו לדלג שמתירמשמע

 ל"ה סעי' האופה מלאכת עזלק ברית בספרו כת"ר שמבאר מה על הערה בדרךועוד
 ולכאורה טל. האגלי הבין ושכן ר"י מדברי מוכח שכן ומביא בישול. אחר בישול יששבמים
 כיון וא"כ הר"ן כמו פוסק והרמ"א עליו ותולק הר"י מביא ב"ט פ' ריש הר"ן דהאקשה

 ח' סי' האופה במלאכת והאג"ט בזה. לההמיר למה להלכה לדרמ"א הסכימודהאחרוניס
 האגל"ט בו חזר הספר בסוף בהשמטות אמנם כת"ר שכתב כמו להלכה כן ומבאר כןאומר
 מכת"ר ומשמע תע"ב. והמתמיר - לת דבר מכל מים תמור לא דמדינא ומסיקבעצמו
 להחמיר. יש שמדינאשסובר

 אלא ח"ו כת"ר על השגה באופן לא יתקבלו האלו שהערות אני ומקוה אסייםובזה
 ששאלתי בענינים כת"ר תשובת בשביל אני ומצפה - צריך אני ולהתלמד - קושיאבדרך
 למעשה. לידע נחוציםשהם

 רב בכבוד ומכבדוהמעריכו
 סונדרלנד ע. נ.י.

 ה ב ו שת

 תשל"א טבת כ"א וארא ג' יוםבסיר

 לאחר דזמרה מפסוקי להשלים לענין מש"כ אודות שעורר מה וכ"ט. וברכהשלו'
 זבכלל הד"א לשון בין הבדל רואה אני אין מקצת, רק או הכל חיסר בין הבדל שישהתפלה
 לנו אין אבל בהערה[ שם שכתבנו ]וכמו בזה חילקו שהם אף הקיש"ע ללשון ס"ה(י"ט

 כבר דאם כתבתי ע"ז בדבר חיוב מם אם רק הוא הנדון כל שהרי מדבריהם מפורשתסתירה
 חיוב שיהי' שייך לא יד"ח יצא דכבר התפלה לפני הברכות עם דזמרה פסוקי מקצתאמר
 קצת אונס במקום אבל התפלה לאחר דזמרה פסוקי כל להשלים להחמיר נכון ומ"מבדבר
 בזה. להקל יש טובא בגרסתו שט4וד יוםאו

 ריש פלוגתא יש בזה הכל בדלג מיירי הם הלוא בזה שדנו הדאשוניםוהפוסקים
 משום זה שאין ס"ל דהם דזמרה פסוקי כל בברכה לומר יש התפלה לאתר רגםאומרים
 נתקן שעיקרו וי"א בגמרא, הנזכר יום בכל הלול אמירת מענין קשור זה אלא לתפלההכגה
 זה דאין התפלה לאחר לאמרם רשאי אין דלפ"ז גאון( נטרונאי )רב וי"א לתפלה.רק
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 התפילה לאהר כשאומרים ולכאורה התפלל. שכבר לאהר שבהיו לסדר מקום שלכבודו
 אבל תהלים מזמורי לומר להוסיף מותר שהרי גאוז נטרונאי לרב גם רשאי ברכותבלא

 חלק שזה בגלל אומרם סוף דסוף כיון וצ"ל כן משמע לא ברוך בבית המובא הב"חמלשון
מהתפלה.

 להשלים דא"צ דזמרה פסוקי מלבד לאומרם שהמנהג דברים דשאר שכתבתיומה
 המובא וע"א המ"א הבגת ]וכפי רפ"א בסי' רמ"א בדברי מבואר כן הלא התפילהלאחר
 וממילא בא"א רמ"א דברי מפרש לדוד תהלה בס' אבל ברוך בבית בהערה שם ומונאבמ"ב,
 המ"ב שיטת לפי להחזיר אין דזמרה פסוקי דגם משם ראי' להביא יש ולכאורה ראי'[אין

 מפרש הייתי המ"ב ולולא פס"ד. כ"ש לחזור א"צ דנשמת מכיון דזמרה מפסוקי עדיףדנשמת
 בכל שאומרים הדברים על לא אבל בשבת שמוסיפים מה היינו דבר כל רמ"א שםדמש"כ
 או דזמרה פסוקי קצת אומר אם בין חילוק שיש וע"כ כן. לומר א"א המ"ב לפי אבליום.
 דנשמת המ"ב פוסק בזה לדלג קודם מה לענין דדוקא ראי' שאינו ושו"ר לגמרי. אמרלא
 משם ראי' יש אופן בכל אבל השיר ברכת דהוי ישתבח לברכת שייכות לה שיש לפיעדיף
 לחזור. א"צ ממש דזמרה פסוקי מלבד דבריםדשאר

 מפורש אינו וגם דזמרה בפסוקי חיוב שיש בגמרא להדיא מפורש שאיוומכיון
 כבר בהכרח מקצתן אמר כבר באם כתבתי שפיר לכן דזמרה פסוקי כל דוקא שזהלהדיא
 פסוקים בשאר אבל מזמורים לשאר קודמין והם להחמיר נכון רק לחזור חיוב אין יד"חיצא
 להחמיר.אין

 כלל לפנות יכול שאינו או יותר לפגות וא"י עצמו שבדק כ"ז נקי גוף של כללאב(
 אפ" או פרסה שיעור בלאחר עצמו לפנות שיצטרך שיתכן ואפילו נקי גוף בכלל הוא 'זכ

 אפילו היינו מספיקא, להחמיר ואיז ותפלה מתורה עצמו ימנע ולא נקי גוף בכלל מזהבפחות
 יותר. להחמיר איז שבקדושה בדבר שמותר להיות שיכול שמסתפק כ"ז כלל בדקלא

 מקום לעניז דדוקא בהרהור להחמיר איז דמי כדיבור לאו דהרהור דנקטינן כיוןג(
 לא זה איסור כעונה שומע לענין אבל בהרהור, גם אסור קדוש מחניך והי' דכתיבמטונף
 דכל פשוט דהא תפלה שם ע"ז יש שעי"ז כיון כעונה שומע של הגדר בפלוגתתתליא
 שבקדושה. דבר שאר לענין וה"ה כעונה, שומע של בתפלה גם שייך שבתפלההדינים

 )עי' אמן לענוח מותר להרהר שמותר מקום דבכל כמחשבה הוי אמן ענייתד(
 מתשובת שכתבת ומה הספר. שבסוף ימלואים וע"ע ובהערה ל"ז כ"ק ב' כלל ברוךבית

 ס"ק ת"י עמוד ג' כלל במלואים אמן עניית מעני] י,וד ועיין רעה רוח לעגיז זהמהרש"ם
 דעניית ג"כ אומרים נקיות שאינן ידים או ערוה כנגד לענין אם בצ"ע נשארתי דשםצ"ט(
 להחמיר. יש נמי גקי שאינו גוף לעניז ה"ה וא"כ כמחשבה הויאמן

 שמותר למה יפסיק כן ואחרי אור יוצר תיכף ויתחיל ברכו שיענה מסתבראה(
 נוטה(. )דעתלהפסיק

 המתפלל. למני פסיעת לענין וכ"ש שבת לענין מחיצה הוי אדסו(

 לחי עד דהיינו הצדעים סוף עד הוא הראש דפאות ס"ל ראשונים שהרבה אףז(
 פאה שיעור : פסק ס"ט קפ"א סח ביור"ר הש"ע הרי אבל בקירוב[ האוזן ]באמצעהעליון
 שם. ומתפרד יוצא התחתון שהלחי מקום האוזן מן למטה ועד פדחתו שעל שערמכנגד
 מהאוזן למסה עד מסדחת באורך הפיאה שיעור והנה וז"ל קנ"ד בתשובה הד"ס כתבוכן
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 מבואר וכן קל"ט. תשובה ביור"ד במש"כ עוד ]ועייז וכו'. כך שער כל אורך שיהי'ולא
 בני ובפרט דאורייתא באיסור יותר להקל יבא וה ומי אפילו. ד"ה ס"ב רנ"א כימןכבה"ל
 אין לכן תה"י חז"א הס' ]אין האוזן. בכלל לאו דזה בכלל האוזן תנוך דאין ומסתברתורה

 מזה[. לכתובביכולתי
 הפיאות דשיעור להוכיח ג'( )בסימו דהאריך צבי ארץ שו"ת ספר לידי נזדמוושוב

 לבסוף אבל דבריו בכל לעיין הססקתי לא ועדייו הש"ע, על ומתמה האוזו אמצעעד
 דמה"ת דאע"ג שם יוסף ובעץ י"א אות ואתחנן פרשת המד"ר מלשון להש"ע ראי'מביא
 ]ומש"כ האמורי. דרכי משוס האוזן מן למטה עד פיאה צריך מ"מ תער כעין רק איסוראין
 לעניז והשל"ה המהר"ל שכתבו ממה הידור משום הפיאות באורך דיש ראי' להביאשם
 לולב, לעניז וכן המצוה, בכלל הוי יותר שאוכל מה מקום מכל בכזית דסגי אףמצה
 אבל מצוה, יש באכילה שמרבה מה לכן באכילה, המצוה דשם לשם דומה הנידוןאיז

 במצה[. כמו הטעם  שייך לא הוא פיאות דלאו כיון הפיאות אורךלענין

 לומר דאין נה"ח עם להתפלל רגיל באינו אפי' כותיקין להתפלל דילוג בעניןח(
 ברגיל דדוקא המ"ב דכתב בציבור תפילה בענין דגם כמוה" להיות הדין מן לבא "דיובזה
 יותר הוי בה רגיל שאדם מצוה דבר שכל שמובן אף מקור ל,ה אין בצבור תפלה דותהאז

 לא אבל נקט והרגיל ההוה דבר דהמ"ב אפ"ל והי' לזה. טעם אין דתי' לעניז אבלמקודש
 אין בודאי ותיקין לתפלת דילוג לענין אכל כהוייתן בכה"ל המ"כ דברי העתקתי ומ"מבדוקא
 רגיל. לאינו רגיל ביןלתלק

 מבשאר יותר במים להתמיר דיש ל"ה( סעיף 59 )עמוד עולם בברית שכתבתי מהט(
 "ומהתו"א בסוגריים: שם שסיימתי מה הרי הומרא, בתור רק זה או מדינא זה אםתכשיל
 שכתב וכמו בברכות הרוצה רק שזה מפורש הרי משקין" לשאר מים בין חילוק שאיןמשמע
 ע"א(. ס"ק קנ"ג עמוד ח"א א"נ בס' עוד )ועי' תע"ב והמחמירהאג"ט

 אף קצת בחם לח דבר בכל גם מיהו לח דבר שאר על שבמים החומרא לעניזוכ"ז
 למחות שאין רק שזה מבואר פ"ד ס"ק במ"ב רנ"ג בסי' אבל האתרונים סתמו של'חשבסי'
 רנ"ג. בסי' מש"כ על שסמך שי"ח בסי' המ"ב שסתם מה וצ"ל עיי"ש, המקיליןביד

נ2ן

 המתפלל לפני העובר ובדין פסיעות, ג' לפני הפסקדיני

 תשל"א כסליו י"ב ליום אורבס"ד

 יהי אמר שכבר כיון אבל לדבר אסור לכן המלד לפני כעומד הוי פסע שלא כ"זא'(
 כלל ברוך בבית )כמובא וב"ש ב"ה אפי' לומר מותר לכן בתפלה כהפסק הוי ולאלרצון
 הצבור. עם לשבת עלינו לומר או ללמוד כמו שבקדושה דבר שאר דה"ה ופשוט קי"ד( ס"קכ"ד
 הצבור. עם ויכולו לומרוכן

 העינים שסוגר או בסידור מסתכל בין הבדל אין המתסלל לפני העובר לעניןב(
 שלא א"א עינים בסגירת המתפלל לפני העובר גם כי בתפלה שמתבלבל לפי הטעם לפיגם

 בסגירת אבל בבה"ל שם דיון יש עיניו על בטליתו שלשל אם לעניז ודק ומבלבלו בוירגיש
 דיון. שום אין לבדעינים
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מז

 התפילה כוונתמענין

 תובב"א ירושלים תש"ל בסיון י"טב"ה

אדשה"ט
 אם כת"ר עלי יכעס שלא אקוה מ"מ הקודם, למכתבי תשובה עדיין קיבלתי לאאמנם

 בתקוה ואשתעשע כת"ר, בדברי לעיון הודות באבות כונה בענין לי שנתחדש מה לואשלח
 בדברי. חפץ ימצאשכת"ר

 המלות פירוש בה לכוין הרבה להזהר "וצריך כ' ב' אות כ"ד כלל בח"א והנהא(
 אות ק"א סי' במ"ב דבריו והבין ולהתפלל" לחוור צריך באבות כיון לא אם הדין מצדכי
 למטה בהערה קפ"ח עמ' ברוך בבית וכת"ר המלות. פי' היא מעכבת אבות שכונת דכונתוא'

 רק אולי כ"כ צ"ח בריש והמחבר המלות פי' כונת מפורש לא דברמב"ם ואת, מניןשואל
 הרי המלות" פי' שיכיוין פי' לבו שיכוין צריך "המתפלל : הלשון צ"ח סי' בטור אמנםלכתחלה
 שנאמרת הלב כונת סתם היא שזאת משמע לכאורה ולפ"ז בלבו"ש הוא וכן הכונה של פי'שזהו

 מדברי הכרח דאין כת"ר הוסיף אלי ובמכתב סתם. לכונה הלב כונת בין לחלק ודוחקבתפלה
 בפי' מאד להזהר צריך לכן בדיעבד. אפי' מעכב האבות ברכת דכונת דכיון וכונתוהח"א.
 יצא המלות פירוש מבין שאינו אף בלה"ק התפלל דאם סי"ב כ"ב בכלל משמע וכןהמלות
 אבל המ"ב, לפי לומר מוכרחין כן אבות מברכת חוץ דהיינו ק"נ ס"ק בב"ב שםומש"כ
 כת"ר. עכ"ל כן אינו הדבריםפשטות

 מוכרח וה ולכאורה המילות בפי' תלוי באבות שהכונה ראיות, הרבה יש ולענ"דב(
 וזכות השם גדלות בה שיש - כאבודרהם - באבות הכונה בחשיבות שנאמרו הטעמיםלפי

 ומזכרת מקום של שבחו שמספרת ל"ז סי' תפלה הל' ובאו"ח אחרונים וגאולתראשונים
 ולכאורה אבות ברכת חשיבות בטעם ט"ז עמ' היראה במיור כת"ר מש"כ לפי וכןהאבות
 המלות. פי' בכונת תלויכ"ז

 ם י ח ב  ש ר 1 ר ס 1 מלכות קבלת שהן ותפלה "ק"ש כ' שם באו"ח הובאוהרשב"א
 לשאר ראשונה ברכה בין שחלקו חהו אחרים לדברים פתה לבו שיהא דץאין

 צריך כאן "אבל קודם ;טכ' כמו המילות לפ" הר;טב"א שכתנת ברור נלענ"ד וכףברכות
 כאן אין ]ולפ"ז סק"ג ק"א ס" המ"ב דברי מקור תהו אחרים" בדברים יהרהר 'טלא העמןכונת
 הביא וכן בהערה[ קפ"ח עמ' זטם בב"ב כת"ר ;2הקשה כמו בסק"ב המ"ב לדבריסתירה
 יהרהה שלא 1מר כל התין כמת דצרו קןא הען בפר הרשב"א בשם כתב ד"ה ס"ג י'ב"

 אחרים.בדברים
 ומפורז~

 כתה בהן יש וק"ש "תפלה שמ"ד ס" בתור הרשב"א בל' עתר
 בבקשת עןים ולבו סי שיהו כדי אחרים בדברים בהן להרהר שלא הלב כתנת והמאחרת
 טעמא נמי והיינו וכר ;?בחים ובסדור ;טמים מלכות עול ובקבלת וב"חודהרחמים
 מלות" ייקורא  כל  ואילך מכאן אבל וכר  הברכות לל:אר ראשונה ברכה בין דמחלקיםדתפלה
 בהפסקת א"רי דלא זה מל' ]מ,זמע כר". ענינ" ובקבלת בכותות" לבו כען שלא אע"פכתקנן
  הרזיב"א ל' לפי המתפלל ד"ה ק"א ס" בבה"ל שמסתפק כמו תפלה ~ברי ביןההרהור
 ס"ג[. סי בב"יוטהובא

 בתפלה כונות ,2תי שיש כ', עומדים אין בריט דהנה ענה ר' בשיטת נראה וכןג(
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 ולכוין המחשבות טירדות לפנות ואחת כו' והנאותיהם הזה העולם תענוגי מלבו לבטלאחת

 פי' כו' לבו שיכוין צריך המתפלל ד"ה וילנא( בש"ס 44 )עמ' ולהלן כו' התפילהבאמירת
 עתה שהו ת"ש אומר מהו שידע המילות לאמירת למ שווץ צרדכימר
 צרפת רכני יטיטת את עומדץ אין בסוף הכיא כאז2ר וא"כ הלב. טהרת כונת ולאה,2נ"
 הכונה דהא המלות פ" י2ל השנ" הכונה על שדעתו נראה באבות, רק מעכבתדהכונה

 חידוש הוי דהא ועוד התפלה בשעת ולא התפלה לפני מקומה הלב טהרת שלהראשונה
 את כלל הזכיר לא ועכ"פ לפרי2 צריך הי' לזה הר"י דעת היתה ואילו רא;טונים חסידים;טל

 נוכח. בל' ;2אומר המלות פ" בכונת כלולה ;טהיא משום ולענ"ד ה' לפני ;2עומדהכונה
 כ' ואח"כ בכונה תפלה זו ;2בלב עבודה איע י"א כמצוה '2כ' כסמ"ק מפוררשוכן

 הברכות בכל לכוין יכול אינו ואם כר פירושה תיבה בכל שיח;טוכ שאמרנו הכונה היאומה
 וכן המילות פ" כונת היא באבות המיוחדת ,ךהכונה מפורז2 הרי כו' באבות  יכון  ון"ן;טל

 אם יצא לא אבות ובברכת דבק";ץ דס"ל בהדיא יע"זט ס"ב קפ"ה סי' הרב ב;2"עמפורש
 י2בחע סידור עיקר י2היא רא,2ונה בברכה ונתכרן ;טהבין "כיון בלה"ק.לכ"ע אף הביןלא
 מקום של שבחו שסידר חכמים מצות עיקר שק"ם כתן ולהתפלל לחחר הצריכו לא הקב"השל

 כתה חשיבות בהסבירו פ"ג תפלה שער אלקים בבית המב"'ט וכ"כ כו" ובלבבובפיו
 בשפע". שמוצש במה מחשבתו לדבק היא הכתה זאת "וענץבתפלה

 בלתי כי שאמרת, התפילה ענץ ועל : באמצע תכ"ג ס" בתשר הרשב"א ל' זה אךד(
 ונחלקות רבות הכונות אבל הכל, יסוד הכונה כי באמת, לעובד כמאומה נחזטבתהכונה

 על" עומדים ישראל שכל ,:בכוונות הראשונה והמדרגה וכו' מזו לפנים זו רבותלמדרגות
 רצה כא;2ר ברצונו העולם חיד;ט המציאות מחתיב ית' אלוק" ש"ן ומודים יודעים ;2הכלהיא

 ולפנך אנחנו ולו צדיקים ומשפטים וחקים אמת תורת בסעי ישראל לעמו התורהח2נתן
 מאתו כי נתפלל ולפניו נודה ואליו ה'2ם בקראינו אליו נפשותינו למסור ,2צענו והואנעבוד
 יתפלל הזאת הכונה ועל ,2כר וליטימ לגמול מעשימ על והמ,2קיף המשגיח והוא הכלנמצא
 הם אשר עכודתם חלף שכר מקבלים וכולם הארץ ועמי הנשים ואפד בישראל מתפללכל

 המלות לכוץ ירע עחךנו מי ואפילועוברים

 ומחלי-

 יכתה על שגר מקכל כמלה מלה
 בכתות לכףן עדע שאעו מי כל מלהתפלל לממע וה"ו אהבה עלי ודגלו אז"ל וכןהכלליה
 אינה המילות פי' ;טכונת מדבריו מ'2מע ולכאורה יע"ין כו' החכמים גדולי אליהם;2מכונים
 הברכות בשאר דהלא ועוד המילוה לכתן יודע באעו דמ"רי כ' דהא באבות גםמעכבת

 לשומ שהבאתי כמו מעכבת הכתה אץ דבכלל הרשב"אכ'
 לעי~

 כתקנה המלים שיאמר רק
 באכות. מעכבת מילות פ" יךכונת לעיל ;2הבאנו לדבייו סתירה בזה ישולכאורה

 להתפלל וצייך שכר מקבל ואנוס יודע באינו דמ"רי דכלן הסתירה ל",ץבונלע"ד
 ללמוד עליו חובה יודע באיני וכמובן באבות כין לא אם לחחר צריך בעדע אבללכתחילה
 אבות. בברכת לכה"פ המלות פ"להבין

 נחןבח הוא תתפלה רכיי ;טכאמירתו כללית כונה לכרן צריך דעכ"פ נלע"דועוד
 הכתה לו הסרה אם אך בימימ גם ע"ה דרבה וכמו מלה כל פ" מבץ שאעו אף לה'יכודה
 בלה"ק יתפלל מ"מ לה"ק לדע דבאינו הסוברים וגם כלל. תפלה נח;טב זה אץ הזאתהכללית

 התפלה יץבכל זצ"ל מבריסק ח"ם ר' הרה"ג י2ו"ב דמש"כ נלע"ד וכן בכה"ג. מ"ריג"כ
 המילות פ" כונת מעכבת מדרבנן רק אבות ובברכת מה"ת ה' נגד ;2עומד הכונה רקמעכב
 ענץ ש"ך מה מובן לא זה כל אך לה' מי2בח שבדבריו מכיון ,2לכה"פ בכה"ג א"ריג"כ

 כת"ר שגם חושב והנף הפלה מצות מה"ת בזה שיצא ה' לפני ,טעומד בכונה רקתפלה
 המלות. פי' כונת ולא ה' לפני י2עומד הכונה רק מעכבת ז2באבות בכתבו לזההתכון



שנהנז24:רך בתפלהכוונה זא שליש'חלק
 לבו את שיפנה הכונה היא "כיצד ט"ז הל' תפילה מהל' בפ"ד הרמב"ם ומש"נה(

 ותחנונים" בנחת יתפלל ואח"כ וכו' השכינה לפני עומד הוא כאילו עצמו ויראה המחשבותמכל
 ברור רבר שוה המלות פי כונת על להוסיף שבא הרמב"ם רעת לפרש שפיר ויאפשרנלע"ר
 אחרים בדברים יחשוב שלא א( הר"מ הוסיף רק וכו' בנחת יתפלל ואח"כ בדבריו וכלוללכ"ע
 ילא נגדו העומד ה' עם שמדבר שיחשוב ב( הרשב"א. גם וכמש"כ המלות כונת פהעם

 ה' עם מדבר הי' כאילו לומר חז"ל שחייבו אותה כלומד התפלה תוכן עלשיחשוב
 " אות תפלה הל' הקטנה וביד נוכה( בל' שמדבר המילות פי' בכונת זאת יכלל)ולרשב"א

 הכונה היא כיצד כו' באבות יכוין בכולן לכוין יכול אינו "ואם דז"ל כו שפי' משמעג"כ
 לבו את ויכוין וכו' העולם הבלי הרהורי ומכל המחשבות מכל לבו את שיפנה צריךהמתפלל

 שכ' תל"ג מצוה בחינוך מפורש וכן מיירי שבאבות הרי ע"ש בשפתיו שמוציא. מהלכל
 העיר ]וכבר מיירי דבאבות שם ומפורש כידוע, אחריו נמשד שכרגיל לרמב"ם דומהבסגנון
 ע"ש[. זצ"ל מבריסק הגר"ח כפי' דלא משמע שמהחינוך א' אות ח' ס" ח"ג אומריביע

 למצוה הכונה דגם זצ"ל מבריסק הגר"ח בחי' שח' מה על להעיר לעצמי ארשה ועודו(
 להלכה בודאי הנה הרמב"ם, כיון לזה וגם מצ"כ פוסקים שאנו כיון התפלה בכלמעכב
 כמ"ש למצוה שמכוין ספק איל ש"ע להתפלל עומד אחד אם למעשה אבל כן להיותצריר

 לבו שיכוין אלא אינו מצ"כ שאמרו במה ועוד וז"ל שמ"ד סי' בתשו' בהדיאהרשב"א
 מצה ואכל ובכפאוהו שופר בתקיעת שאמרו וכעניל בעלמא כמתעסק יעשה ולאלצאת
 ברברים הרהר ולא לבו כיון בין יצא מצ"כ למ"ר ואפי' לצאת נתבון הרי 12התפללווה

 חובה ידי ולצאת להתפלל נתכוין הרי דמ"מ אחרים בדברים הרהר בן תפלתו בתודאחרים
 לומר שייך לימודו דרר קר"ש בקורא דדוקא ט' סעיף ס"ח בכלל הח"א שכ' וכמועכ"ל
 דבריו והובא יע"ש יצא התפלה בסדר קוראים שאנו כדרר ק"ש קורא אם אבל יצא ולאמצ"כ
 לכאורה ועור ארשב"א פליג שהרמב"ם לומר הכרח לנו אין ולכאורה סק"י. ס' סי'במ"ב
 הוא הראשונה דעת על העושה שכל לומר בגראי אפשר לשמה לענין כמו מצ"כלענין
 התפלה. בכל ולא לצאת לכוין פעולתו בראשית מספיקעושה

 בה שיוצאים האבות, ברכת חשיבות בהבנת לי שנתחדש מה לכת"ר אציע ועכשיוז(
 בחשיבותה בראשונים שנאמרו מהטעמים כי הסבר, טעון הדבר ולכאורה תפילה מצותעיקר
 תפלה בהל' הרמב"ם ומל' ב' באות לעיל שהבאתי כמו מקום של שבחו סיפור שהיא מפנינראה
 שכיון כ' ובכ"מ והודאה בקשה שבח הוא התפלה שסדר לכאורה משמע יע"ש הל"בפ"א

 מזה ומשמע היא דאורייתא אלמא יתפלל ואח"כ הקב"ה של שבחו אדם שיסדר ממשהשלמדנו
 יע"ש תפלה משער פ"א אלקים בבית המבי"ט זאת הגדיר וכן צרכים בקשת הוא תפלהשל'
 צרכיו יבקש ואח"כ יתפלל ור"י ר"א במהלוקת שם דאיתא להיפך לכאורה משמע ז': מע"ז)אך

 יע"ש(. תפלה נקראת אינו צרכיו שבקשתמשמע
 אדם מבקש "כאשר שכ' י"א במצוה הסמ"ג דברי ע"פ היא זאת ליישב הדרךולכאורה

 כחניעכד אני כמה לבי אל להזכיר כרי ממנו מבקש שאני ומה בחסדו יראנו שהקב"ה יחשובמה'
 נראה לפ"ז שאלתי".  ולעשות להביא יכול זולתו ואיז ומזה מזה ממנו צריך שאנילבוראי
 ששבהו לפ"ז לומר ואפשר בהקב"ה תלויים אנו כמה ולהרגיש להבין היא התפלה מטרתשעיקר
 העמורים צביון בפי' שליט"א שפירא צבי הרב שא"ב פי' באמת וכן התפלה עיקר הוא מקוםשל
 "שתכלית ט"ב תפלה שער אלקים בבית המבי"ט כ' וכדומה אבות. ברכת חשיבות טעם סמ"קעל

 בזה וכל מכל חסר שהוא ולהכיר ית' לא' אלא להתפלל שראוי למי בעולם שאין להורותהתפלה
 כמה אחת שאלה שואלים למה יתורץ ובזה כו' ית' הוא אלא חסרונו שימלא מי ואיוהעולם
 שמו להלל אם כי העולם בזה "אדם לצורך אינה התפלה עיקר כי ,, בפ"ט שם וכ"כ כו'"פעמים



נדברר כתסלהכוונה זאצר שליש'חלק
 תטלתו לכוין יכול שאינו מי כי שאמרו כמו כו' ונוראותיו ונפלאותיו גדולותיו ולספרית'

 הסובר רעת פי' שזה יע"ש כו"' ותשבחותיו גדולותיו סיפור שהיא אבות בברכת יכויןלפחות
 רט"ו עמ' ח"א ומוסר בחכמה מקלם זצ"ל זיו זיסל שמחה ר' כ' דומה ובסגנון למעלה. לבויכון
 סמיכת של החשיבות בטעם תר"י של הראשון מפי' נראה וכן יע"ש הראשונים" "כלבשם
 שעיקר כ"ז כ"א משלי בפי' הגר"א כ' ובדומה עבדות. הכרת עיקרה שהתפלה ותפלה,גאולה
 בחיבור כ' והמאירי קרבן, במקום שהיא בתפילה הוא וכן גאותו ישכר שהארםהקרבן

 שכ' למה מתאים וזה התפלה". יסוד הוא והכנעתו הלב "שבירת ה' פרק א' מאמרהתשובה
 ונכנע לה' עבד שהוא בלבו האדם מורה שבה שבלב עבודה התפלה נקראת מדועבטעם
 שפ" יש אמנם פ"כ( מ"ד והעיקרים פ"א העבודה נתיב עולם נתיבות מפרג )מהר"ללפניו
 העולם בעסקי הטרורה המחשבה להסיר היא גדולה עבודה כי שבלב עבודה נקראתשתפלה
 בעניני השל"ה שיה"ש, בפי' רמב"ן ראב"ר, בשם אבודרהם - הכונה בשיעבודולהביאה
 ראי' מהם אין אך - כ"ו אות קכ"ד - קי"ר לאלפים בחסר הובא צבור שלמי בחנוכה,תפלה

 התפלה. תכלית בעיקרשחולקים

 לה' שבח הם הראשונות ג' כל הלא כי מספיק, עויין זה כל אין לענ"ד אךח(
 עבדות מהכרת דחוץ דוקא, האבות ברכת בחשיבות טעם להוסיף עוד מצאתי ב"הולענ"ד
 גודל את ולהרגיש להבין עלינו עור יש ביראה קשור שזה בה', תלותינו והרגשתוהכנת
 ונפלאה מלאה בהשגחה בנו אל כאב אלינו ומתיחס במיוחד אותנו אוהב שהוא עלינו ה'חסדי

 קשור ווה ואהבה( יראה הם התפלה של פתחים ששני הקודם במכתבי לכת"ר)וכמ"ש
 במיוחד עלינו ה' חסדי הכרת התפלה שמעיקרי בודאי ולפ"ז ושמחה בטחון אהבהעם
 זו ברכה דעיקר בפ"ח שם המבי"ט לרברי ג"כ מתאים וזה האבות ברכת תוכן הלאוזהו

 שאח"כ )ר"ל ע"ש כלל בררך גדולותיו וספור אבותינו ועל עלינו אלוקותו ייחורלהראות
 אמצעית(. ברכה כל בסוף וכן בפרטים עוסקים וקדושהבגבורוח

 ומקורה התפלה לפני אומרים שאנו העולמים כל רבון בתסלת מפורש זהולענ"ד
 אנחנו אבל בה'[ ותלות הכנעה יסור ]שזהו וכו' אנו מה וכו' צרקותינו על לא :בתרב"א

 חייבים אנחנו לפיכך האבות[ בבחירת ואהבתו עלינו ה' חסדי גודל מביעים אנו ]שבזהכו'
-כו'  לכל הדואג אוהבנו אבינו הוא שה' מכיון מחסורינו על תחנונים להטיל לנו שאין פי' 

 טובתינו ודורש לנו תסר מה מאתנו יותר יודע שהוא אהרי לבקש לנו ייז ובוחצרכינו
 של העיקרי התוכן באמת וכ"ז חלקינו על ולהודות לשבחו רק עלינו אלא - ממנויותר
 מגן ג"כ בחתימה וכמ"ש באבותינו שבחר ה' חסדי על הודאה שעיקרה דוקא האבותברכת
 כת"ר שהסביר כמו לעתיד בה' הבטחון יסוד עיקר גם ובזה ע"ז. מעיד שמה וגםאברהכ
 לדברי מתאים וזה חוה"ל. ע"פ ט"ז: ברף יונה לר' היראה ס' על היראה במקורבאריכוח
 אחרונים". וגאולת ראשונים וזכות השם גדולת בה ..שיש אבות ברכח בחשיבותאבודרהם

 הנפש כלות היא בחפלה "כונתו תשיעי חשבון פ"ג הנפש חשבון שער חוה"ל לדבריוכן
 יהבי' כל והשלכת לפניו והודאתה ושמחתה לכוראה רוממותה עם לפניו וכניעתה אלקימאל

 בהקב"ה. הלב שמחת התפלה ששרש י"ח סי, חסידים בס' מש"כ לפ"ו מובן וגםעליו"

 זצ"ך מולאזין הגר"ח אא"ז מש"כ לפי אבות ברכת חשיבות לברר צריך ועדייןט(
 להסיר צ"ל ית' לפניו בכקשותיו האדם תפלת תכלית שכל טי"כ ב' שער החייםבנטש
 חסידים של שונים אדמורי"ם בשם מביאים ראיתי וכן בצערו המשתתף מעלה שלצער
 לגרום צרכים בבקשח הכונה ציבור שלמי בשם מביא קי"ד סי סוף לאלפים חסדובס'
 הקדושה ניצוצי לאור ולהוציא לברר ושנית העולמות וכל הספירוח אל וברכה גדולשפע
 דבון תפלת בסוף גם וכן גבוה, צורך הכ בבקשות והכונה התפלה המקובלים דלפיוהכלל



 שלישיחלק
צזנדבברך נתפלהסוונה זא

 למען חסד עמנו עשה כו' וידעו יכירו כו' שמך את קדש אומרים אנו שהזכרתי העולמיםכל
 שפי' בפ"ט שם המבי"ט כונת גם היא שזאת ונראה גבוה לצורך מתפרש זה שכל כו'שמך
 שיהיו כדי לעבודתו אדם בני להכין היא ותועלתה למטה שהשכינה שכיון למטה עיניויתן

 יע"ש. כו' צרכיו שיספיק ית' אליו לההפלל ראוי כו' העולם בזה ברכתו עליהם שיחולראוים
 לכאורה ולפ"ו בקשה. בה שאין האבות ברכת חשיבות מהי להביז צריך לכאורהוא"כ
 מבינים אנו מה כי קושיא, כאן שאין ברור אמנם כמובן. הקודמים ההסברים שייכיםלא

 ובכף מ"ב שם כנגד תיבות מ"ב בה שיש אבות ברכת חשיבות כ' בו ובכל קבלהבעניני
 התפלה כונת שרוב רש"ש ובס' הכונות בשער שמבואר כ' ק"א סימן ברישהחיים
 בשבילי. תורה סתרי וכ"ז אבות. בברכתהוא

 בקשתינו הוא "ברוך" תיבת של הפי' המקובלים לפי שהלא אפשר בגדרונלענ"ד
 וכמש"כ האריז"ל וכתבי הזוהר ע"פ פ"ב שע"ב ההיים בנפש כמ"ש כו' הרצון מקורשיתברך
 הפשטנים לפי )משא"כ מבורך שיהא פי' ש,,ברוך" הגר"א בשם א' סי' ו' בכללהח"א

 בעין הכותב העיקרים, שכ' כמו הברכה מקור שה' הכרה הבעת אתה ברוך פי'שלפיהם
 כוללת בקשה עכ"פ יש ולפ"ז הקודם( במכתבי שהארכתי וכמו ועוד הקטנה יד בס'יעקב,
 נדברו" "או בס' נדפס בר~ך של הפ" אודות שהעיר ]מה ובחתימה. בפתיחה אבותבבדכת
 נ"ח[. סימן ב'חלק

 שתהא - אתה ברוך שראיתי, כמו מתרגמים ללע"ז שבתרגומים להעיר עודויש
 וכן המקובלים כפי' השפע להתפשטות ולא אחרים אותך שיברכו נראה, כונתם אךמבורך
 מביעים הננו וכו' אתה ברוך שבאמרנו מוסיף הוא 623 סעיף ובחורב הירש ר. ש. הרבמתרגם
 שכיון לומר, שכונתו ונלענ"ד רצונו. למילוי ה' לעבודת כחנו כל להקדיש והבטחהההלטה
 שאנו בוה כלול הרי מתורגם( שהוא )כמו אחרים ע"י שמו שיתברך רצוננו מביעיםשאנו
 בפירוש הנ"ל החלטה להכניס כונתו אין אך ברכתנו. שתתגשם כדי הכל נעשהמצדנו
 אתה". "ברוךשל

 לפי גבוה, לצורך בבקשת גם העיקר היא העבדות שקגלת להוסיף נלענ"דועוד
 מלכותו עול קבלת וזהו לבקש שנרצה רצונו אלא זקוק ית' הוא לבקשותינו לא כיהמקובלים,

 חסידים[. אדמור"י בשם זה כעין מביאים ראיתי ]ודומני באהבהעלינו

 שהרגשת לומר אפשר אבות, בבדכת בקשה שאין הפשטנים דברי לפי שגם נלענ"דוכן

 הקודמות הברכותשתי
-  

 וההכרחי היסודי הבסיס היא - עלינו יחס-יו בה' תלותינו
 שתי את הנפש תרגיש אם ממילא שתבא עלינו, מלכותו עול קכלת הזאת השלישיתלבחינה
 לעמקן. הראשונותהבחינות

 לה' בדבקות יסודיות דרגות הן התפלה במהות שהזכרנו הללו הבחינות ששלשוגראה
 ו'( פרק אמצע העבודה )נתיב מפרג מהר"ל כלשון התפלה של והתכלית החפצאשהיא

 הת-כקות היא "התפלה עולם בנתיבות שם ב' ובפרק העלה עם הילול התחברות היאהתפלה
 התפלה שהיוב הסמ"ק לשי' ומתאים השי"ת" אל בה עולה שהאדם ישרה דרך והיא ית'בו

 היראה( זה )הרי ה' לגבי עצמי ביטול הדרד ותחלת אלקיך. ה' את משם ובקשתם מהפסוקנלמד
 וקבלת לה' אהבתינו התעוררות ועי"ז עליו יהבינו והשלכת אלינו ה' אהבת הכרתואח"כ
 העולמים. כל רבון בתפלת יפה מבואר זה שכל וכמועבדותו.

 וברכת התפלה תכלית ענין שמיציתי ח"ו חושב אינני מצדי, האריכות כל אהריוהנה
 מעוט למרות בזה, משהוא להשיג שזכיתי לה' מודה והנני מאד. עמוק הענין כיהאבות,



נדברר :תסלהטוונה זאק שלישיחלק
 הר"מ בדברי כלל מפורש איגו שהרי אהר, מצד הגר"ה דברי לי מובן אינואמנם

 הכוונה על מוסב בפ"י שהזכיר הכוונה ומסתמא אוקימתא, כעין והוי המלות, פיכוונת
 בפ"ד.שכתב

 ומהדברים התפלה לפני הכנה מדין בעיקר מיירי בפ"ד דהר"מ נראהלפיכך
 והדברים הגורמים כל ולבטל להסיר צריך להתפלל שבא לפני כלומר התפלה, אתהמעכבים
 תפלה, שלו התפלה שבדיעבד אף אופן יש אופנים. הרבה בזה ]ויש התפלה, אתהמעכבים
 וזה לגמרי התפלה בזה שיבטל אף יתפלל שלא כלומר התפלה מעכב לכתחילהאעט"כ
 את שיכסה עד יתפלל לא וכו' שכסה אע"פ כיצד ערוה כיסוי : שם דכתב ז' מהלכהנלמד
 יכסה במה לו ואין שנאנס או לבו כסה לא ואם : שסיים וכמו התפלה. שמעכב ור"ללבו

 מותר דבנאנס נטעה שלא י"ל עכ"ל. יעשה לא ולכתחילה 'צא. והתפלל ערותו וכסההואיל
 )ע" עי"ז תפילתו יתבטל אם אפי' יתפלל לא לכתחייה אופן שבכל אמר ע"ז לכתחילהגם
 ואף להיפך( כהאומרים דלא העיקר וזה המ"ב בשם ס"א ס"ק כ"ב כלל ברוך בביתמזה

 דהוי משום שאני הכא לכתחילה, מותר הדחק בשעת יוצא שבדיעבד מקום כל כללשבדרך
 ברמב"ם שם ]ויש יתפלל. שלא כלומר בדיעבד גם התפלה מעכב לכן המלך לפניכעומד
 אופנים[, כמהעוד

 דעתו מצא וכו' בכוונה שאינה תפלה כל כיצד הלב כוונת ט"1: בהל' הר"מוז"ל
 כיצד : ט"ז ובהלכה וכו' הדרך מן הבא לפי' וכו' להתפלל לו אסור טרוד ולבומשובשת

 וכו' מעט לישב צריך לפי' וטו' השכינה לפני עומד וכו' לבו את שיפנה הכוונההיא

 לא זה השכינה לפני דעומד לומר ]ויש התפלה לפני בהכנה בעיקר דמייריהרי
 כוונה בלא שתפלה וכיון התפלה[ לפני עצמו שיראה אלא התפלה בכל המעכבתנאי
 עצמו לפנות יכול אינו אם כלומר התפלה לשאר ראשונה ברכה בין הבדל אין תפלה הוילא

 מ"מ ולהתפלל לחזור צריך אינו שבדיעבד אע"פ להתפלל לו אסור חברכות בכלמהטרדות
 הלב[. כיסוי לענין ]וכנ"ל בדיעבד גם לגמרי התפלה מעכבלכתחילה

 חייבוהו לא ומתי לחזור חז"ל חייבוהו מתי בתפלה טעות מדיני מיירי בפ"יאבל
 אבות. ברכת רק מעכב בתפלה הזרה ומדיןלחזור,

 אומרת זאת אם כוונה חסרון מפני חזרה בדין לחקור יש דהנה יותר זהואנאר

 מפני לחזור צריך ואעפ"כ תפלה נקראת שכן או כלל תפילה הוי לא קודם שהתפללדמה
 הבה"ל. תמיהת מיושב יהא הב' כצד נאמר ואם דתפלה, כוונתחסרון

 לחזור צריך שאין שאמרו דמה אחר באופן לחקור יש הר"מ לדברי בנוגעאבל
 תפלה נקראת שלא או תפלה דיו ע"ז שיש הפי' אם אבות ברכת מלבד הברכות שארכגון
 לחרש שרציתי מה וזה  לחזור רבנן הטרהוהו לא התפלה בעיקר שכיוון כיון אלאבעצם

 התפלל ראם בפ"ר  הר"מ שכתב  וכמו כוונה בחסרון תפלה הוי לא רבעצם ראף  הר"מברברי
 לחזור רבנן הטרחיהו לא בדיעבד  שמו"מ,מ"מ של הברכות כל על עולה ווה ומתפלל,חוור
 שכתב מה על מוסב זה בכוונה ומתפלל וחוזר בפ"ד הר"מ שכתב ]ומה באבות שכיווןכיון

 גחית לא אבל תפלה, שאינה כיון ולהתפלל לחזור צריך שהי' כלומר תפלה דאינהקודם
 סק"ז כ"ר כלל ברוך בית ובס' בתפלה, טעות מריני רמיירי לפ"י שייך  שזה הפרטימלבאר

 שאינם פרטים איוה שם יש אבל  שכתבתי דרך על הר"מ פמקי  לבאר כתבנובהערה
  עיקרן. כאן ומש"כמרויקים

 עוד עיין אבל הידאה בספר מש"כ רק ראה לא הנה אבות ברכת בכוונת מש"כז(
 עייש"ה. ל"1 אות היראה במקור להרא"ש חייםבארחות



 שלישיחלק
יהאנדברר בתפלה חברהשיניי זא

 )א(מח

 ותפלה בק"ש הברה שינוימענין

 תשל"א טבת דר"ח ב' יוםבס"ד
 עניתי לא שעדיין וכמדומה תש"ל קרח ב' מיום מכתבד מצאתי עכשיו וכ"טשו"ב

 מה אבל להם. להזדקק לא נימוק לי הם בעיקר לרבנים השייך כשרות בעניני והשאלותע"ז.
 ספרדית בהברה המתפלל שאשכנזי ותפלה בק"ש שמים ששם זצ"ל החז"א מרן בשםשכתבת
 שמוסרים מת תמיד מסתייגים שאנו אף אשכנזית בהברה שמים השם לומר להזהר לויש

 זו אין שלה בהברה להתפלל לה יש עדה שכל דמה מאד מסתבר הדבר כאן אבלמשמו,
 איני ממש לשונות בשתי ]וגם ממש לשונות כשתי הוי ולא לכתחילה רק זה אלאלעיכובא
  שמעכבן. מקור כעתיודע

 כגון שהתרגל מהברה לשנות שרוצה דמי בקשר שלך הספק גם נפשטהוממילא

 לו נגרם ועי"ז לשנות ורוצה באה"ק כאן זה שמצוי כמו ספרדית בהברה שהתרגלאשכנזי
 להקפיד אין ולהאמור ותפלה מק"ש גורע זה אם אחרת מהברה באמצע דמערבב טעויותכמה
 כלל.ע"ז

 בתחילת בחיי ברבינו מזה עיין במבטא זהיר להיות שצריכין היאך השם אמירתמענין
 בחכמת הפשט ולפי הוא, ירוע קודש כשהוא קמוץ הזה השם היות וטעם וז"ל ויראפרשת

 גורעה או נקודה המוסיף ולכך וכו' תנועות לשבעה וראשון גדולה מעלה הקמץ :הנקודות
 אחר דבר הכל .הפת"ח שהקכהיץ שנראה ואע"פ ושרשיה. התורה נטיעות ומקצץ העולםמחריב
 הספרדיתן מעדה הי' בחיי רבינו ]כי במבטא הברל שיש אלא כן הדבר אין אחת,ותנועה

 שיש כהפרש לפת"ח קמ"ץ בין בתורתינו שיש הגדול ההפרש וזהו וכו' הקמץ תנועתשהרי
 כי לנשמה והנקודה לגוף האותיות גמשלו זה ומטעם וכו' לחול קדש ובין לחושך אורבין

 לכן לענינינו. הנצרך עכ"ל וכו' הגוף את מניעה שהנשמה כמו האותיות מניעותהנקודות

 או"ח צבי הר בס' )ועי' הברתה. לפי ועדה עדה כל היטב השם לבטא מאד ליזהר ישיודאי

 אבל בידיהם, אבותיהם מנהג השם באמירת גם כן נהגו כבר שאלו דאף כלומר ה'(.סימן
 כן. ינהגו לא אשכנזיםעדת

 זה, בנושא שהאריך ס"ט( )ח"ג יצחק מנתת שו"ת את ההדפסה בזמן מצאתי]ושוב
 ההרגל שכבר למי שלנו הנירון אבל המנהג לשגות שרוצים המדובר ושם לאיסורומסיק
 לשנות שיכול דמי ובודאי אשכנזית בהברה השם אמירת יגיד דלכה"פ לשנות לו וקשהמנעוריו

 כן[. לעשות דצריך אשכנזית בהברה התפלה כלאת.

 )ב(מח

 הקריאה שלחן שעל מפהדין

 תשל"א בשבט ט"ובס"ד

 שליט"א גריגבלט אפרים ר' הגאון הרב ידידי למ"כ וכ"טהחו"ש
 באה"ר וש"תאהדשה"ט

 בתורה, שקורין השלחן על מפה כיסוי אודות אלול ה' מיום מכתבו מצאתיתמול
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 אבל בטטו"ד. בזה שהאריך מה וראיתי השלחן ליפות כדי זה ואם הדין. מעיקר זהאם

 ]ומובא דתשמיש. תשמיש כורסיא האי אמינא הוי מריש ב' כ"ו במגילה מדאמרונלע"ד
 רק ולא הוא גמור דין בודאי הס"ת תתת מפה ליתן המנהג דה" משמע ס"ג[ קנ"ד סי'במ"ב
 לעולם היופי בתכלית השלתן יהה אפי' אם דלפ" התורה כבוד משום אלא השלתן ליפותכדי
 ולא מנהגא רק שזה לקבוע יכול זה מי עושים היו שכן בגמרא זה דמבואר כיון כיסויצריך
 השלהן על גם מחמירין אנו למעשה שהרי יגנזו שלא השלתו להציל הטעם ואין ממש.דין

 *. סק"י מ"ב קנ"ד בסי'כמבואר

 שבת לכבוד השלחנות כל לכסות דיש רס"ב בסימן באחרונים שהובא מה כןוכמו
 שמביא מה לכסותן. נמי נהגו ביותר יפים שהם בשולתנות אפי' דלפי' שבת כבוד משוםהוא

 ומכוסה מפה כשיש אפי' עצמה קדושה תשמיש אינו השלתן דלמה השפ"א בשםקושיא
 אם דק הוא קדושה תשמיש דין שהרי הקושיא מובן אינו בשלהן. לנגיעה לתוש ואיןהיטב

 בשעת שלא היום שאר גם יכסות המנהג שה" ראיה אינו שם מהגמרא שמביא מה הנה*
 )ואיברא מכוסה השלחן להיות היום כל גם חיוב שיש יכאורה משמע התשובה ומפשיטותקרה"ת,
 כדי התשובה בתחילת זה להדגיש ראוי אך קרה"ת בשעת דמיידי להמעיין יראה התשובדדבאמצע

 מנהג או חיוב יש גם היום כל אם בהתשובה זה לפרש דראוי ונראה בזה(. לטעות יבואושלא
 ]מ,,פורמייקא" נאה כשהשולחן בפרט היום שאר מכסים שאין מקומות איזה יש כי השלחן יכסותטוב

 מהספרים המפה תקרע שלא כדי היום כי שלומדים מדרשים בבתי בעיקר זה עושים ומסתםוכדו'ן
 שבזה להניחם לאסור ראוי הדין מצד שאויי )אף היימוד בשעת אחר מקום מחוסר עייוהמונחים
 השני' )ובתשובה היום במשך עייה מהנשענים המפה תשחק שלא כדי וגם כאז(, בתשובותמדובר
 השבוע"(. כל במפה מכוסה הי' שהשיחן המנהג הי' "דבזמנם מובאכאן

 חומרה יוצא קרה"ת בשעת רק השויחז עי שהמפה הנ"ל המנהג דלפי בזה להעיר ישועוד
 הנימוקים שייך יא אויי כי השויחן עי שמונחת בשעה המפה על ולהשען דברים להניחלעניז

 בזה. זכות וילמד יהקי מ"ט בתשובההנזכרים
 או היתר ימצוא יש אזיי מ"ט בסימן יאיסזר המובא "שלחן שעי דמסה עי לדפוקויעני[

  אפשר עכ"פ ואולי קדמוניות משנים ישראל תפוצות בכל כן נוהגים שכמדומני לזה זכותלימוד
 שאין גדויה מסה שיש במקים ובפרט בעצמו, השולחן על ולדפוק מהמפה קצח לסלקלהורות
 )יעויין דתשמיש תשמיש השיחן דהוי נראה דאז מפה ביא השיחן עי פעם שום מונחהס-ת
 ח'(.שעה"צ

 רק שזה לקבוע יכול זה מי עושים היו שבן בגמרא וה דמבואר "כיון : בתשובה כאןומ"ש

 עלויה דמותבי דחזינא כיון לרבא ס"ל דבמסקנא יהיפך היא הדאי' לכאורה ממש" דין ולאמנהגא
 ח' אות בשעה-צ כדמשמע ע"ז מקפידים היו יא פעמים דהרבה דמשמע )רש"י(ן מפה ןבלאס"ת

 מדינא זה שאין ומשמע ח'. אות בשעה"צ שכתב כמו מפה ביא שכיח יא זה היום ורק י' ס"קובמ"ב
 שייט"א(. צ. א. מ. הרב חתני )הערת מנהגא. כ"אממש

 שמונח השיחן כבור מפני ויא עצמה התורה כבוד מפני הוא המפה כי הוא דהעיקרוגראה
 בפנים שכתבנו כמו עצמה התורה כבוד אלא מצוה נוי משום השלחן ליפות כדי כלומר הס"תעלי'

 שיהא יהקפיד שיא נוהגין יש יכן השניה[ בהערה ןהמובא פדווה מהר"ם בתשובתוכמבואר
 היום. כלמכוסה

 כדין הוי לכן בגמרא שורש יש זה שלמנהג ר"ל וכו' בגמרא זה שמבואר כיון : שכתבנוומה
 מנהגא. הי' לא דע"ז כ"כ נזהרין לא לפעמים לכן ממנהגא שורשו אבלממש.



קגנדברי הבימה במפתשימוש זא שלישיחלק
 ועוד הגד"א דעת שלמעשה אלא בלבד, ולשימוש לשסירה רק נעשה אם ולא לכבודנעשה
 קדושה**. תשמיש דין לה יש נמי לשמירה נעשה אפילו אז עצמה בקדושה נגעדאם

מט

 הקייאה שלחן של במפהשימרש
 תשל"א בשבט כ"ח טוב כי בו שנכפל יוםנ"ה

 ואקוה אלה, בימים אצלי שהתעורר אחד גרגיר שליט"א כ"ת לפני להציעבאתי
 למעשה. נוגע הדבר שלדעתי מכיון בהקדם לי יענהשכת"ר

 לעמור או לכותל עצמו לסמוך ואפילו מעומר לקרות צריך : קמ"א סי רישבאו"ח
 ישען לא אך הא"ר בשם מביא ד'( )ס"ק ברורה ובמשנה בשר, בעל הוא כן אם אלאאסור
 עכ"ל. עצמו השלחן על אלא הוא קדושה שתשמיש השלחן שעל המפהעל

 דנהגו הרמ"א פסק ח' סעיף קנ"ד ס" לקמן הא המ"ב, כן פסק מדוע תימהלכאודה
 ליזהר אפשר דאי כיון והטעם ס"ת, של מעילים כגון קדושה, מדברי הנאות בכמהליהנות
 וכיון : 11"ל שלו המ"ב בגליון דציין זצ"ל אאמו"ר של במ"ב וראיתי עליהם. מתנה ב"דלב

 כרוכה שהס"ת אע"פ ליזהר, א"א בהם דגם משום עליהם מתנה ב"ד לב ס"ת שלדמעילים
 המטה כ"ש ולכאורה אותה, מוציאים קריאה בשעת ורק הקודש בארון ומונח תמידבהם

 קדושה תשמיש דע שהרי וכו' השפ"א בשט קושיא שמביא -שה : בתש1בה בא ומ"שא
 כתוב מ"ט בתשובה וגם בלבד- ולשימוש לשמירה רק נעשה אם ולא יכבוד נעשה אס רקהוא
 תשמיש דין לו אין בעלמא דינטורי איא מצינו יא ובשו"ע דבגמ' שכמדומני ע"ז יי וקשהזה,

 עצמו שימוש לעניז הא אבל( ד-ה בבה"ל יעוייז תש"ק הוי דלא כ-כ ברור אינו גופא )ונטוריקדושה
 פרש-י יפי המפה שתחת בכורסיא כאן איא יכבוד מנעשה דגרע מצינו יא מפה( הפסק שיש)אף
 ואי הס"ת עליו להניח נעשה התיבה דעיקר כיון תמוה הסברא : וז"י השפ"א מתמה קא גופאוע-ז
 ישון וגם התיבה, מן תשמיש שם יתבסי עי-ז תחת" מפה שמניחין רק בס-ת לקרות בלא"האפשר
 הספר. מן חסר דעיקר מפה בלי דהיינו רש-י כפי' משמע לא עליה ס"ת דמנחי דתזינא כיוןהגמ'
 הרמב"ם מל' שהוכיח לציון ראשוז בס' יי דמסייע תנא מצאתי ואח-כ וכו' נראה הי' ו"ל פירש-יולולי
 הוא, דק"ו חזקה יותר עוד דהקושיא כמדומני בעניי ואני השפ"א. עכ"ל ע"ש רש-י כפי' דלאו"ל
 בהס-ת כשמשתמשים השלחז על שכן כל הפסק( שיש )אף תשמיש קרוי הס"ת לכבוד נעשה רקאס
 להפריך אפשר דאולי )אף שולחן, בלא וא"א בה וללמוד לקרוא וכבודה הס"ת ומטרת תכליתשוהו
 וכנ"ל(. מכיבוד גרע גופי' דשימוש לומר מנ"ל עכ"פהק"1

 פ"ב תשובה פאדווה מהר"ם בתשו' ההסבר ע"פ התמוהין רש"י דברי קצת ליישב אפשרואולי
 בענין כאן התשובות שתי בעניו בירורים עוד עי"ו יתוסף אולי אשר לשונו )ואעתיק התשובהבאמצע
 הבימה על ערימה להניחה לס"ת גנאי יהי' כי לבושתו רק הכורסין כבוד בעבור אינו לכטותוהכורסין עי שמשימים המפה לדעת' ברור טעם והוא אחד כלל לך אומר והנה : וז"י השיחן( שעיהמפה
 לפגיך וה רבר תשים וכאשר וכו' לס"ת  תשמיש המפה נמצא הבימה לכסות תחתי' מפה משימיסבכן
 לוברי דשימוש אמרינן מקום בכל דאה"נ לומר אפשר ולפ"ו עכ"ל. כהוגו דגמרא הסוגיא כל לךיעלה
 לעיל וכדכתיבנא הס"ת לכבוד הנעשה מדבר מק"ו הפסק( כשיש )אף קדושה תשמיש הויקדושה



נדברר הביסה במפתשיסוש זאקד של"2יחלק
 על גם אמרו לא למה ביאור צריד ולדידי בה, להזהד אפשד דאי הבימה על תמידשמונחת
 ע"כ. מתנה בי"ד לבהמפה

 אסור ולכן הבימה על מונה שהס"ת איירי קמ"א דבסי' : לחלק אפשר היהולכאורה
 המפה עכשיו אם נפק"מ דמאי ז"א, אך מותר, יהי' ס"ת כשאין אולם המפה, עללישען
 עליו התנו ואם משמש, כשאינו גם אסור קדושה תשמיש הרי לא, או לקדושהמשמשת
 הוי הבימה על דלהישען לומר מסתברא ולא ל"ג. קנ"ד מ"ב עי, שמשמש בשעה גםמותד

 דלתשמיש מג"א בשם ל"ד( )ס"ק שם המ"ב שהביא כמו תנאי מהני לא ואז מגונה,תשמיש
 להקל לנו אין ולכו להקל מנהגא מבורר הדבר שאין לומר מסתבר לא וגם תנאה. מהני לאמגונה

 ליזהר, מאד שקשה רואות עינינו דהא א"ר, בשם ל"ו ס"ק שם במ"ב שכתוב כמומעצמנו.
 וצ"ע. המפה על להסמך מבלי היום, כל מונחתכשהמפה

 בסי' לעיין שצייו וראיתי סק"ג(, )קמ"א במקור ועיינתי א"ר הספד לידי הגהועתה
 ודו"ק. המפה על להשען מותר יהי' הנ"ל הרמ"א שלפי כונתו היתה באמת ואולי ס"ח,קנ"ד

 המכברו ידידו לתשובתוהמצפה
 תקוה פתח ס. י.מ,

 נעשה לכן השלחן על ערומה הס"ת תהי' שלא להציל הוא המפה נתינת דכל מכיון שאני הכאאד
 תשמיש והוי לבד בהשלחן להשתמש רוצים אנו אין רהא קרושה מתשמיש פחותה במדריגההשלחן
 במסקנא ורק דרבא ס"ד כפי המפה ביא פעם אף הס-ת להניח שלא שמקפידין במקוםדתשמיש
 קדושה תשמישי השלחן הוי לכן כ"כ מקפידים ולא )רש-י(ן מפה זבלא עליה הס"ת דמנחידחזינא

 השלחן ליפות כדי רק ולא וכו' מפה ייתן המנהג "רהי' מפה מעניז בתשובה כאןומ"ש
 הנ-י. פאדווה מהר"ם כדברי מכוונים שהדברים נראה התורה" כבוד משוםאלא

 אפ"ה מפה( ביא השיחן עי הס"ת )ייתז זה מצוי אין שבזמנינו "ואף ; ח' אות השעה"צומ"ש
 קדושה( תשמישי השלחן הוי )ולכן יס"ת" משמש והשיחז מהחתיה המטפחת קצת שנשמטפעמים
 ושרי, הוא דתשמיש תשמיש כורסיא האי דרבא אמינא הוה יפי דהא צ"ע איו שעה"צ דברייכאורה
 אף קדושה תשמישי השלחן הוי לא ויכך השיחן עי המפה מונח רתמיד סבור דהי' משוםוהטעם
 המפה מונה שתמיד בזמנינו וא"כ יס"ת, משמש והשיחן מתחתיה המטפחת קצת נשמטדפעמים
 דלפי לתרץ אפשר ואויי ינשמט, ניחוש דיא דרבא אמינא בהוה כמו הרין להיות צריך הס"תתחת
 נשמט יהיה שלא משגיחים הי' וא"כ הדין מעיקר ע-ז להקפיד דצריך ס"ל היה דרבא אמינאההוא
 המפה מונח להיות הדין מעיקר (ה ו(אין ס"ל מסקנתו לפי אבל קדושה,  תשמישי השלחן הוי לאולכז

 המפה מונח שתמיד בזמנינו אף ולכן מפה( ביי השיחן עי )דהיינו ס"ת" עיויה דמותבירחזינא
 הס"ת נשמט אמ כ"כ מקפידים לא לכן הדין מעיקר כ"כ קפידא זה שאין מכיון אך קרה"תבשעת
 ההוא לפי דאף י"ל עוד לדידן, אף קדושה תשמישי השלחן הוי ולכן בעצמו השלחן עללפעמים
 ורק מפה שמים רוב דע"פ כיון לרבא ס"ל היה ובכ"ז מפה שמים היו לא לפעמים ררבאאמינא

 מניחים אם דאף רבא חירש ואח"כ תש"ק, השלחן הוי לא לכן בעצמו השלחן על שמים היובאקראי

 לפי הגמי סוגיית השפ-א שמסביר )וכדרך תשמ"ק זה בגלל הוי גם באקראי מפה ביא השיחןעי
 השלחן הוי באקראי דגם יפעמים בנשמט בזמנינו דאף השעה"צ כתב שפיר וממייאררכו(.

 קדושה. תשמישי הוי יא אקראי שי דבשימוש ירבא ס"י הי' דשם אמינא מההוא תיקשי ולאתשמק"ר
 יתכן השיחן מעי המפה תשמט שלא באופן במהדקים להשלחן קבועה וגם גדולה שהמפהובמקומות

 דלא ס"ל דהרמב"ם דמוכיח לציוו והראשוו השפ"א לפי )אך קדושה תשמישי השלחן הוי דלאלומר
 ברבות שייד כזה באופן דגם לומר יש לרש"י גם ואולי קדושה( תשמישי הוי כזה באופן אףכרש"י
 צ. מ. א. הרב חתני הערת לפעמים. המפה נשמט שיהי'הימים



קהנדברו הכימה כמפתשימיש זא של"טיחלם
 ה ב ו שת

 נ"י חתני ע"י מכתבך יקרת לנכון נתקבל תמול והשלו'. הברכה מבואלאחרי
 אחרת טענה יש ולי נכונים. דבריך ההלכה מבחי' כי לדעת ונוכחתי ושניתיוקראתי
 אנו אין שהרי דברים שאר ע"ז להניח וכן השלחן שעל המפה על לסמוך מותרשיהא
 אלא קדושה, תשמהט של דבר ע"ג ולא עצמם הקודש כתבי ע"ג אלא איסור שיהאמוצאים
 המפח שרק ממה ראי' ואינו בשלחן אלא במפה משתמש לא והא ההשתמשות, הואהאיסור
 תלוי דשם משום בהשלחן הוא השימוש שעיקר אף השלחן, ולא קדושה תשמישנעשה
 אלא מהמפה נהנה לא והרי הנאה משום הוא ההשתמשות איסור אבל לכבוד, שנעשיתבמה

 והס"ת השלחן נתגלה שלפעמים לפי קדושה תשמיש הוי השלחן גם דין וע"פמהשלחן.
 השלחן.על

 דבשעת משום חנוכה נר כנגד מעות להרצות דאסור א' כ"ג בשבת ראמרוומהא
 א"כ בראשונים( )עיי"ש בזיון משום ואסור קדושה תשמישי דין ע"ז נתנו המצוהעשיית
 י"ל אבל שהקשינו. מה ניחא יהא ולפ"ז בזיון משום הוא השתמשות שאיסור רואיםאנו

 מקרי לא בנידונינו כמו אבל מזה ונהנה כהטתמש הוא אם בזיון הוי ההשתמשותדאימתי
 בזיון. הוי ולאהשתמשות

 בתור כ"ז ס"ק ל"א כלל ברוך בית בספר לזה רמזתי כבר שכתבת הנימוקובעיקר
 ובפרט לעצמו יחמיר נפש בעל דכל שם מסיק ואני בזה. נזהרים שאין אלו על זכותלימוד
 זצ"ל. מ"ב הבעל מרן זקן הורהשכבר

 שקשה הנימוק כתבתי דבזה המפה על סמיכה לענין שנוגע מה רק הוא כ"זאמנם
 מלהניח נזהרים לא שהיום כמו שימושים שאר אבל השלחן לגלות שבזיון בזהלהזהר
 במ"ב קנ"ד בסי' )ע" האהרונים כתבו שהרי להתיישב יש עריין קריאה השלהן עלרברים
 להקל לנו אין מנהגא שאינו במה אבל להקל מנהגא שמבורר במה דדוקא ובבה"ל( ל"1ס"ק

 ב"ד לב בסתמא אומרים אין ליזהר שאפשר בדבר וגמ ע"ז. התנו דלא דאפשרמעצמנו
 וביחוד השבוע כל במפה מכוסה ה" שהשלחן המנהג הי' לא דבזמנם י"ל ובזו עליהם.מתנה

 והנה מתנה. ב"ד לב בזה ושייך ליזהר, שא"א בכלל שהוא בזמנינו משא"כבעיירות,
 מפורש שבזה לפי קרושה תשמיש הוי השלחו גם והרי המפה על והמ"ב הא"ר שהקפידמה

 אפשר וגם מפורש אינו המפה על אבל מתנה ב"ר לב בזה ראומרימ ברמ"א( )שםלהדיא
ליזהר.

 ביד ולהכות בזה. להמקילין זכות לימור הוא הנ"ל בכל אבל להחמיר, ישולמעשה
 לצורך שזה אף גנאי תשמיש הוי הכאה דכל גמור איסור הוי בודאי השלחן על או המפהעל

 על להכות אין וכן למצוה. דגורם אלא מצוה הוי לא עצמה דהכאה הקהל להשקיטמצוה
 בהמפה הוא נהנה דבודאי בזה שתך לא וכנ"ל נהנה שאינו במפה להקל והנימוקהסידור,
 ואסור גנאי הוי לא חנוכה נד לפני שבת סעודת דאכילת מהראשונים משמע שם]ובשבת
 , הקהל[ להשקיט הכאה ובין זה בין לחלק אפשר אחר,מטעם

 מ"ח. יסימן גהערות עיין.



נדברר הנהנין בכרכותטעדת זאקר שלישיחלק

נ

 הנהנין ברכות בנוסחסעה

 שליט"א גרינבלט ר"אלהרה"ג

 באה"ר וש"תאתדשה"ט

 ... בכ"ח זלזול מפני ח"ו לא המכתבים. על השבחי שלא זכות לכף אותי לדוןגא
 וזה יצא דלא י"א ומביא הארץ פרי בורא בירך הארמה פרי בורא במקום באם שדןמה

 שינה אם אלא וכו' המשנה כל אמרינו דלא ברכות מה' בפ"א בר"מ מפורש שהריתימה
 רק בחתימה ולא בטחיחה לא שינה לא אם אבל וכו'. שאמרו במקום פחח או בברוךשחחם
 ובשאר לשון בכל נאמרין הברכוח שהרי מוכרח וזה בכ"מ( )וע"ש יצא בהנוסחששינה
 הדין ף בהלכה מתחילה הר"מ שם מביא ולכן להארץ. אדמה בין הבדל אין הלואלשונות
 שאצל המקרא על וסמכו שתיקנו ממה לשנות אין לכתחילה אבל לשון. בכל דנאמריןהזה
 -. אדמה - פירות ואצל - ארץ - נזכרלחם

 ופתח רוקח ומעשה הרדב"ז בשם כן כבר מביא ל"ה סימן ברכות מערכתוהשד"ח
 חבל א' באוח שם דמביא מהא נמי נחבאר וכן בזה. ולהסחפק להרהר עוד יש ומההדביר
 לא כאן ועד יצא אם האדמה טרי בורא הלחם על בירד דאם ואחרונים ראשוניםפוסקים
 מן לחם המוציא בירך אם אבל פרי מקרי לא שלחם לפי אלא יצא דלא סוסקים כמהכתבו
 לכו"ע. יוצא הואהאדמה

בא

 שוקולד על וברכה שהחיינו, ברכת החמה, נץזמן

 ת"ו עה"ק ירושלים טה תשל"א חשוון כ"ח חולדות ו' ליום אורבס"ד

 והשלו/ הברכה מבואלאחר

 אבל המקום. ממנהג לשנוח אין קבוע מנהג שיש במקום מתפלל אם נה"ח: זמןא(
 הוא השמש, מכדור הראשונה הנקודה שרואים מה היינו "הנראה" הנה"ח מנהג, שאיןבמקום
 שעה עישור כמו זה "ושיעור דכתב הי"א ק"ש מה' בפ"א מהר"מ נראה דכן יוחר עיקראצלי
 על במערב השמש שרואים במה כוונתו ונראה השמש" שחעלה קודם הנוסחא[ עיקר]כן
 שקה"ח לטני לענין גם זה סימן קבעו וחז"ל לכל ניכר הסימן שזה וההרים הבתיםראשי

 שרואים מה אלא בתשבונות בקיאים שאין לאלו גם הוא מסתמא נה"ת זמןכשקבעו
 מקומוח, ברוב זה לשער אחד לכל קל זה השמש מכדור הראשונה הנקודה ולראותבעינים.

 הנקודה שמעלוח ושערחי הארץ. בכדור עלה השמש גוף כשרואים הנה"ח שלאחר בזמןאו
 שתעלה עד המזרח בצד יצא השמש כדור כל שרואים ]וממה השמש גוף שתעלה עדהראשונה
 והענין דקות. שש דהיינו שעה עישור לוקח דקות[ באיזה הפרש יש מערב בצד וניכרהשמש
 שנלענ"ד. מה וכתבתי לזה, פנוי הזמן אין וגם חח"י הסטרים ואין מאדרחב
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 בברכת וימשיך בלוה שנדפס וכפי המוקדם נה"ה לפני ק"ש לקרוא תע"בוהמהמיר
 לפני דהרי הדעות, לכל דהוי נה"ה לאהר תפלתו שיתפלל כדי הנראה הנה"ה עד ויציבאמת
 ויציב אמת בברכת היטב לכווין שהות לו דיהי' מצוה גוררת ומצוה בדיעבד, רק הואנה"ה

 באמירתו. הז"לשההמירו

 ה" ומסתמא הפרי על הברכה אהר לברך שהמנהג אף שההיינו ברכת לעניזב(
 למע,~ה לנהוג ראוי שכו וברור קודם לברך שיש מסיק ואפ"ה המ"ב בזמן גם כןהמנהג
 לסוכה הוץ לאכול איסור שיש בסוכה לישב לברכת דומה דאינו מאד תמוה המנהגוגם

 כהמנהג[. הפרי ברכת לאחר לברך ומסיק בזה דעות מובא]ובכה"ח

 הפרי ברכת דיקדים הלק"ט הרב כתב : כתב ה'( ב' סימן ברכות )מערכתובשד"ח
 סי' סופר כתב ובשו"ת שהחיינו להקדים כתב סק"ז בא"א פ"מ והג' מנהגינו הוא וכןלשהחיינו

 פי"א דברמב"ם שלו הש"ע בגליון וכתב שהחיינו מקדים ה" חת"ס אביו שהג' העידכ"ה
 ומ"מ טפי דתדיר הפרי ברכת ומכ"ש לשהחיינו ידיון ברכת להקרים מבואר ה"המביכורים

 בזה האריך שם סופר כתב הג' ברי' ומר הח"ס גליוז עכ"ל מרנא עפ"י כן נוהגים אנואין
 אף הפרי אכילת על כך ואחר שהחיינו תחלה לברך כן ומסיק ואבוה רביה הוראתלקיים

 מנהג לשנות ראיתי לא זאת ובכל עייש"ה לשהחייגו מצוה ברכת מקדמינן הבן ופדיוןשבלולב
 עביד. כמר ודעביד עביד כמר דעביד דלמעשה ונראה עכ"ל וכו'הקחם

 ומסיק בזה דעות כה"ה מביא קלוי קאקאן ועל שהכל רק לברך אין שוקולדה עלג(
 דומה אינו ולפי' מינים עוד בתערובות אחרת למציאות שגשתנה בשוקולד וכ"ש שהכללברך
 להשוקולד. טפלים הם וכר ניכרים בטנים חתיכות יש דאפי' ומסתברא מרוסקין.לפירות

נב

 שופר תקיעת ולפני התפילה לפני ושתיהאכילה

 תשכ"ט אלול כ"חבס"ד

 הספק ומסתמא היטיב, מובנת השאלה אין א( הגלוי'. נתקבלה ערב לפנותעכשיו
 אין בזה גם כי התפלה, לפני לשתות או תק"ש לפני קידוש לעשות אם טוב יותרמה

 לכו"ע. כ"כ ברורההיתר

 קידוש יעשה ולא בפוסקים המבואר כפי המותר באופן התפלה לפני דישתהונראה
 לפני לטעום לא חמור למנהג זה להם שהי' באונגרין כמו מקומות שיש כיון תק"שלפני
 מקומות שבהרבה ואף תטוש, ואל משום בזה שיש ואמרו המדה על שהפריזו עדתק"ש
 שכתבתי מה בהערה כ"ז עמוד ח"א נדברו" "אז בספר ]ועיין בזה. להחמיר נוהגיזאין
 של טשיעה משום אלא אינו סעודה ואף חשש שום איז שמדינא ז"ל הח"ס מרן ובשםבזה

 שנוהג מי אבל התפלה לפני לשתות להחמיר תמיר נוהג שאינו מי דכ"ז ונראהשכחה[
 לפני קידוש שיעשה טוב יותר ס"א[ ט"ז כלל בחך בית ]ועיין בשתה גם להחמירתמיד
תק"ש.

 לפני אבל נה"ח, לאחר נה"ח קודם ובין ב', ליום א' יום בין זה בכל חילוק ואיןב(
 גם בזה דיוצא אפשר ברכות מקצת יאמר להחמיר והרוצה דמותר, הוא פשוט השחרעלות
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 להקל ואפשר השחר. עלות לפני שעה חצי להחמיר א"צ ובזה הקבלה. בשם שמביאיםמה

 הירושלמי. בלוח הנדפס השחר עלות הזמן על ]רקות[ מינוט ה"י עוד ולהוסיף זהלענין
 להפסיק וא"צ סעודה, מכשיעור ]בפחות ל,ה שזקוק מי מוונות מיני גם לאכול מותר דיןוע"פ

 קודם[. שעהחצי

 טובה חתימה גמרבברכת

נג

 אתרת בעיר הלומדים הישיבות לבני תנוכה נר הדלקתחירב

 התשל"א כסליו כ"ה המאורות בו שנתלו יוםבעזהי"ת
 רגלו" ואת ידו את איש ירים לא "ובלעדיךלסדר

 בשאלה תורה דעת קדשו דעת לחוות בא הנני רבא בשלמא דמסגינא בתר חביבאירב
 שוהה החנוכה חג ובמשר בישיבה הלומד ספרדי תורה בן של חנוכה נר אודות לפנישעמדה
 הנר. על לברך ומהו ? לא או חנוכה נר להדליק חייב האם הק'בישיבה

 בפריטי משתתטנא רב בי הוינא כי מריש זירא א"ר )כ"ג.( שבת בגמ' גרסינן :תשוכה
 בגו עלי מדליק דקא צריכנא לא ודאי השתא אמינא איתתא דנסיבי בתר אושפיזאבהדי
 ע"כ.ביתאי

 אכסנאי כשהייתי רב בי הואי כי הר"ן וכתב זירא דר' הלכתא להאי כתבאוהרי"ף
 אכסנאי. שהייתי וטעמים דאנסיבא בתר תורהללמוד

 צריך אינו ביתו בתוך עליו שמדליקין אורח הי"א( פ"ד חנוכה )בה' הרמב"םופסק
 במקום להדליק צריך בו עליו להדליק בית לו אין בו. שנתארח במקום עליולהדליק
 דמדליקין אורה דין לו יש תורה שבן אטשר וכו', בשמן עמהן ומשתתף בושנתארה
 הוא שבה ישיגה גאותה דהיינו שנתארח במקום עליו להדליק צריך דאין ביתו בחוךעליו
 דינשא. עד אביו שלחן על סומך הוא שבת או חג שבחופשת דמאחרלומד.

 גדול גדול לא יוחנו רבי אמר אבא בר חייא רבי דאמר )יב.( מציעא בגמ' שנינואולם
 ש~חן על סמוך ואינו קטן קטן זהו אביו שלחן על סמוך גדול אלא ממש קטן קטן ולאממש
 וכל אביו שלחן על תמיד סמוך דהוא דמאחר תורה בבן הדין דגם אפשר ע"כ גדול זהואביו

 וכו' ממש גדול גדול לא אמר יוחנן רבי בתוד"ה ועיי"ש הגישואין עד אביו על הבןהוצאות
 מציאתו כאן לעצמו מציאתו גדול דבסתם אף אביו שלחן על סומך דהוא גדול אותו וא"כע"כ.
 שם. יוסף בנמוקי וע"עלאביו

 בזה"ל ז"ל הרא"ש אביו תשובת דהביא תרע"ז סי' חיים אורח לטור כתובומצאתי
 שכיון להרליק צריך לשינה מיוחד בית לו ויש חבירו אצל האוכל או אביו אצל האוכלבן
 מדליק אינו אם חשדא איכא בו ויוצא נכנס אותו רואין והעולם לשינה מיוחר בית לושיש
 חצר בני ומסתמא בפנים מדליקין שאנו לדידן ואפילו אחר במקום שאוכל יודעין העולםשאין
 הבית פתת לפני ושבים עוברים השכנים כי חו~ד שייך אפ"ה אחר במקום שאוכליודעין
 ע"כ. מדליק שאינוורואים
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 אכסנאי. כדין להשתתף צריכים אבל להדליק דא"צ כתכ דהרשב"א כתב יוסףוהבית

 כאכסנאי הוא הרי אביו שלחן על סומך ואינו אביו בבית גדול בן א"ח בשם ז"ל מהרי"אוכתב
 דידן ובנדון עכ"ל בעבורם שידליקו בית להם דאין היכא בחתניו וה"ה להשתתףוצריך
 דמשמע ז"ל מהרי"א דהביאה דא"ח כעובדא ודלא אביו שלחן על סומך אגל גדול דהבןאף

 על ויסמוך כלל בעיגן לא הבי לאו הא בפריטי להשתתף בעינן לכן סומך דאינודכיוון
 דמדליק.אביו

 כתבו התוספות" "חכמי בד"ה דכתב דף-100( )כ"ג. שבת על למאיריומצאתי
 בבית ונשוי גדול בן אפילו אחד שלחן על וסמוכים אחד בכית הדרים בתים בעליששני
 הדברים נאמרו שלא כלל נראית אינה מיהא השניה וזו להשתתף או להדליק צריךאביו
 וכו'. כלום צריך אינו הבית בגי מכלל שהוא כל אבל הבית בני מכלל שאינה בזריםאלא

 לברוכי בעי וכן שבת בנר חייבין תורה בני דאף הוא הפוך הדיז שבת בנראבל
 להדליק צריכין לביתם חוד ללמור ההולכים דבחורים רצ"ר( )סי' המררכי דכתבכדהא
 ובאבן בעץ יכשל שלא בית שלום משום חובה ג"ש דהדלקת משום עליו ולברך בחדרםנ"ש
 כ"ט ס"ק ברורה למשנה וע"ע כהמרדכי. סייו( רס"ג )סי' השו"ע הלכתא להאי ופסקהעכ"ל
 שלו. הלכה כביאור וכן וכו'ל'

 בשעת נוכח להיות צריך אינו בביתו עליו מדליקין דאם משמע תרע"ז בסי'ומהטור
 נמצא לא דהוא משמע יותר א"צ בביתו עליו מדליקין ואם והשו"ע הטור דאמר מהאהדלקה
 מצאתי והנה צ"ט סי' הרמ"א לתשובת וע"ע תרע"ז סי' סק"ג זקנים" "העטרת וכ"כבבית.
 להשתתף דצריכין בחורים אודות רש"ל תשובת דהביא תרע"ז סימן בריש דכתבלמג"א
 א"צ ולדינא ב"ב. בכלל הוא בעה"ב שלחן על סמוך אם אבל בפ"ע כשאוכל דדוקאואפשר
 ברורה )והמשנה ע"כ. מהרי"א בשם מהב"י כדמוכח המהדרין מן להיות רוצה אם רקלהדליק
 באם לעצמו לברך דיש בסו"ד כתב סק"א הט"ז ברם סקל"ג( רס"ג בסי המג"א אתהביא
 נרות עמו שלוקח רואים ואנו ומאהר אבל עליו מדלקת ואשתו שב"ב ואף מביתוהולך
 ב"ב אף הנרות שלוקח שמזה ואסשר ללכת הרוח שם יהיה אשר במקום להדליקחנוכה
 בסמוך. כן פסק הרמ"א וגם נ"ח חובת ידי להוציאו מכוונים איןואשתו

 אחד דכל או המשפחה ראש שמדליק בזה סגי אם נ"ח גבי הפוסקים מחלוקתידועה
 לכל נר והמהדרין וביתו איש נר נ"ח מצות ת"ר )כ"א:( בשבת היא וסוגיא לעצמוידליק
 דיד~יק משמע המהדרין מן והמהדרין בד"ה לתוס' וכו' המהדרין מן והמהדרין ואחדאחד
 ושו"ע בטור וע"ע בזה יש דברים ואריכות מדליק אחד כל ולרמב"ם הבית בני לכלנר
 כהרמב"ם ודלא המשפהה ראש רק דמדליק פסק והשו"ע אחרונים. ושאר ובב"י תרע"אס"

 דהולכין תורה בני שאר וא"כ לבדו. מדליק ואחד אחד דכל כהרמב"ם ליה סביראוהרמ"א
 דהולכים לאותם רק לעצמם להדליק חייבין בבית יהיו דאפילו לענ"ד בעיא אין רמ"אבתר
 חשרא אין בישיבה נמצא ואם כבית עליו מדליקין וגם לכולם א' נר רסבר השו"עבתר

 דפטור דמאחר יברך לא מדליק ואם להדליק לו אין אזי מדליקין הישיבה בני ושארומאחר
מעיקרא.

 קריב ובזמן בעגלא הטהורה המנורה להדלקת ויזכנו משגיאות יצילנו אלוקיםה'
 אמןואמרו

 ולתשובה לישועה המצפה דבריכה
 שלם כפר י.י.



 שליש'חלק
נדברר בישיבות ח:וכהנר זאקי

 ה ב ו שת

 תשל"א ויגש שב"ק מוצאיבס"ד

 הדלקת בענין בטטו"ד שהאריך מה היטב וראיתי מכתבו יקרת לנכון נתקבל ו'ביומ
 מדליקין ישיבות שבני שנוהגין דמה למסקנתו. מסכים אני אין למעשה אבל ונ"שנ"ח

 גם כן נוהגין שהרי נ"ח, מצוח מעיקר זה אלא מהדרין מדין רק לא הוא בברכהבישיבה
 אינו בביתו עליו שמדליקיז היכא ולדידיה הב"י מרן אתרי הנמשכין וישיבות בניאלו

 בברכה.מדליק
 לפני אבל משמע צריכנא" לא ודאי "השתא הגמרא לשון מפשטוח מוכחוכן

 מלשון וכן בביתו עליו שמדליקיז אב לו שיש מיירי לא וכי תמיד משתתף הי' אשהדנשא
 בית לו שאין דכל להדיא משמע להדליק" בית לו "איז מביאו[ שליט"א כב' זאשרהר"מ
 ואין לאשכנזי. ספרדי ישיבה בן בין חילוק ואין דגמרא מדינא להשתתף מחויב הואלבד
 חייב מביתו גסע אם אבל שלחנו על וסמוך אביו בבית הוא אא"כ מהדלקה פטורהבן

 אביו. ממעוח דמתסרנס היכא גם ואפשרבהדלקה

 רואין אנו שהרי במק"א ביארתי וביתו איש לנר בביתו עליו מדליקין ביןוההבדל
 בביתו עליו במדליקין ואילו בעצמו להדליק הידור יש וביתו איש שבנר הידור במצות גםהבדל
 הדלקה מחיוב ב"ב רק פוטר וביתו איש דבנר בזה הוא וההבדל הש"ע. לפי הידור מצותאין
 דין יש לפי' בפועל, הדלקה מצות מקיימים ואינם בעצמם הדליקו כאילו חשוב אינואבל

 המצוה מקיים הבעל בביתו עליו מדליקין אבל ברכה עם ואחד אחד לכל נרמהדרין
 להיות שרוצה שמי בש"ע הב"י פוסק לפי' שלו הממון ומן בביתו שמדליקין כיוןבפועל

 משא"כ ממש שלחנו על סמוכין בעינן וביתו איש בנר נמי ולפיכך לברך לו שאיןמהמהדרין
 דפוסק הרמ"א ]לפי אחר במקום כשהוא אפי' אשתו בהדלקת יוצא בביתו עליובמדליקין
 נפק"מן. אין הנידון לענין מיהו בא"א, קצת לבאר ישכתה"ד

 אביו אצל שמתאכסנים אלא בית להם שיש מדובר שם אחר דין הוא הטורודברי
 סמוכים אינם ואם ביתו כאנשי הם הרי בקביעות שלחנו על סמוכים הם אם לכן חמותואו
 על ממש בסמוכים מדבר המאירי וכן להשתתף וצריכים כאכסנאי רק הם שלחנועל

 במאירי(. דמוכת' ט"ס שיש שכתב י"ט ס"ק תרע"ו בסי' ב.שעה"צ )ע"ע'ילחנו
 המ"א ולפי אביו שלחן על שסמוך בזמן רק הוא וביתו איש דנר הדיז דבר שלכללו

 בחורים כלומר בעה"ב שלחן על שסמוכים כ"ז באחרים ה"ה אלא בבניו רק לא זהוע"א
 שלחנו על סמוכים שאין בזמן בעה"ב עם להשתתף צריכים הם מתי בביתם שלאשלומדים

 תרע"ז(. סי' ריש במ"ב )עיי"ה להשתתף. א"צ מדינא שלחנו על סמוכים הם אםאבל

 דבחורים ננקוט אם דאפילו ונאמר לדון יש נ"י כב' של והנימוק הטענהובעיקר
 דמהדרין כהתוס' בש"ע הב"י של המנהג לפי גם מ"מ וביתו איש נר בכלל ג"כ הםבישיבה

 ניכר שאינו לפי הוא הטעם הלוא ואחד אחד לכל נר של ההידור ס"ל לא מוסיפיןשל
 לכל נר של ההידור יש הב"י לפי גם זה שייך דלא אחרת בעיר אבל מוסיפין שלההידור
 אביהם שלחן על סמוכין ואינם אחרת בעיר שהם שכיון היטב נתבאר כבר אבלאחד.
 בהדלקה. חייביםמדינא

 דהם חנוכה לנר שבת נר ביז הבדל שאיז למדים אנו רס"ג בסי הפוסקיםומדברי
 כמו"כ חנוכה מנר שפטור כמו בשבילו מדליקה וכשאשתו חנוכה מנר שבת נרלומדים



קיאנדברך שוניםענינים זא של"2יחלק
 עצם נמלבד ובאבן בעץ יכשל שלא שבה בנר מיוחד דין שיש לפי אלא שבת. מנרסטוו
 שאף מיוחד חדר לו יש באם הדין נשתנה בהכרח לכן שבת[ כבוד משום הדלקה שלהדין

 כשהוא גם שייך הדין וזה בברכה בחדרו להדליק צריך זאת בכל ממש בע"ב שלחן עלשאוכל
 בברכת שנפטר משום לברך לו שאין אלא להדליק צריך מיוחד חדר לו יש דאם אשתואצל

 לו יש לכו"ע אשתו הרלקת לפני אבל אשתו הרלקת לאחר בחררו מרליק אם היינואשתו,
 ג'. סימן לעיל עיין "'ד(. סעיף 15 )עמוד עולם בברית שכתבנו כמולברך

נד

 ועוד צניעות מעניני ביו"ט, כיבוי פגום,כוס

 תשל"א. סיון "'רב"ה

 למשרתו ברכה איחולי מכת"ה, לשמוע ושמחתי תו12בת1 מכתב קבלתי ידידי...כבוד
 בספרו שיזכני וכמובן הרחבה, דעתו ולחות ברצוף לעיין אבקשו התלמור, בית גישיבתהחרשה
 לאור. לכשיצא ח"ג גדברו אזהחדש

 מילה בברכת דחוינן פוגם אין בכוס אצבעו שם אם כתב הבדלה בהל'באבודרהם
 הא ישע הבגדי והקשה פגום, הוי ולא עליו ומברך התינוק בפי ונותן בכוס אצבעושמושיט
 הוי אצגעו שם אי הברכה באמצע באמת אבל כשתיה, הוי הכוס וטעימת הברכה אחריטועם
 זה אין מדוע הברכה אחרי הפסוקים כשאומרים האבודרהם דטענת לומר וחשבתיפוגם,
 מהברכה חלק וה ואי מהברכה חלק שוה ש"מ הפסק הו"ל ומדלא לברכה שתיה ביןהפסק
 באחד זה להדפיס וטוב בזה דעתו חות ומה פוגם אין דאצבע ש"מ באצבע אזונוגעים
 חשוב. דבר זה כימספריו

 ישרף או יתקלקל שלא טוב ביום הגעז של האש להקטין התירו דהאחרוניםבהא
 אבל מורידים אז להוריד שאפשר באופן ואולי מהאש המאכל שיורידו לכאורההמאכל

 המאכל יתקלקל שלא בכדי אז א"א הכנסת לבית כשהולכים או קרובים לבקרכשהולכים
 בזה. דעתו חות ומהמותר

 שצריך מובא מדלא ואמרתי תשמיש אחרי יצר אשר לברך שיש מובא אםנשאלתי
 בשם ר"ז מ"ע סמ"ג עי' יצר אשר מברך דאין דיעות יש מים בהטיל דע"כ ועוד דלא.ש"מ
 צריך לא בודאי א"כ דיברך נזכר לא פה וא"כ דמברך, ז' בס" מובא להלכה אבל מאירהר'

 אחר יצר אשר ברכת מברכין אין שכתב סקכ"ח כ"ג ס" החיים כף בספר ומצאתיוחפשתי
 לפטור ויכוין תשמיש אחר להשתין דהיינו כך לידי עצמו את להביא יכול אם אדתשמיש

 בזה. רעתו ומה מים הטיל בלא לא אבל יברך זה באופן וא"כ מאוד, טוב התשמישגם

 שבועות וליל פסח של א' בליל לשמש אין סק"ז ר"מ בסי' המ"ב דכתב האנשאלתי
 ריו"ט ב' יום אי אבל א', בליל ררק לרקרק אחר ורצה ב' בליל הדין איך קבלה. עפ"יוהוא
 פסח דבלילי ודע בסק"ה שכתב החיים בכף שם ומצאתי וחפשתי מ"ש לדעתי א'כיום

 בליל דג"כ גמורה ראיה הרי הזויג אסור בשניהם ימים ב' שעושין בחו"ל ושה"ת'ושבועות
 תוקפו. יצרו שאין במי דכ"ז וכמובן לא.ג'

 באמצע. אלא בסוף ולא הלילה בתחילת לא ישמש דלא ס"ז ר"מ בס" דמבואר האאגב



נדברר שונים~נינים זאקיב שלישיחלק
 מלמד שאני ש"ס לתבדה אמדתי כך קד"ש לקרא דיצטדך מסתבד מוקדם לישוןוכשהולד

 כנסת בספר דאיתי כעת אבל ק"ש. דיקרא אתד בעה"ב של שאלתו עפ"י פסתים במס'כעת
 לשמש וישר שטוב מקום באיזה זוכר ואיני כתוב ראיתי וז"ל שכתב רל"ט בסי'הגדולה
 בתתלת לא מטתו לשמש אין שהרי לי והוקשה ק"ש יאמר ואת"כ ק"ש שיאמר קודםמטתו
 מטתו שמשמש למי תיקון ואולי ניעור יהי' זמ, אותו דעד לומר ורוחק  הלילה בסוף ולאהלילה
 באמצע משמש אם לישון כשהולך .ק"ש לקרוא דיכול משמע וא"כ עכ"ל. קאמר שישןקודם
הלילה.

 משמע כן גמור היתר זה אין בבלפון דלסכך קי"ג עמוד ת"ב נדברו אז בספרמ"ש
 וכן דמתיר משמע כ"ת סי' ]מאדברג[ ישראל בשארית אבל סקל"ג תרנ"ט סי' השלחןמערוך
 אומר ביביע וכן כ'. סי' ת"ו עבדי בישכיל וכן ע"ו. בעמוד ןפומרנציק[ ברכה מהעמקמשמע
 להתיר. לסמוך מי על יש וא"כ מ"ט סי'ת"ב

 הש"ץ. שיתתיל לכה"פ עד שם יעמוד הפסיעות ג' שכלו דבמקום קל"טבעמוד
 ויכולו, או הקדיש בהתתלת אולי לעמוד צריך מתי עד שבת בליל או במעריבנסתפקתי

 הטוב. הדו"ש ידידו ממני אתכה ולתשובתו אסייםובזה

 גרינבלטאפרים

 ה ב ו שת

 תשל"א סיון כ"ה שלח ו' יוםבס"ד

 באה"ר. וש"תאהדשה"ט

 הגורל יהא שלא לענות ממהר ואני נחוצות, הערות עם מכתבו יקרת נתקבלתמול
 ביושבי זה כותב שאני ומכיון לתשובה. זכו שלא כב' של מכתכים הרבה כמו זה מכתבשל

 בספרים. לחפש האפשרות מבלי שנלע"ד מה רק כותב אניבישיבה
 וראי' כן לומר אפשר אי מהברכה, חלק שזה אבודרהם בכוונת לומר שרצה מהא(

 מה על המילה מברכת ראי' דמביא יחיאל רבינו אחיו בשם קפ"ט בסימן הטור שמביאממה
 מבהמ"ז חלק הוי דהרחמן לומר א"א ובודאי הפסק חשיב לא שזה הרחמן לומרשהמנהג
 הפסק חשיב ולא בהמ"ז צורך הוי בהמ"ז אחר זה לומר טוב לדבר זה דמחזיקין כיוןומ"מ
 זה וא"כ בברכה דין זה לכאורה פגום יהי' לא שהכוס לדין שייך זה מה אבל במילהוכמו"כ
 ברכה. צורך שזה מה ולא ברכה הוי שבעצם מה רקשייך

 דין זה או בברכה דין זה אם כוס דיני ושאר פגום של הדין אם להסתפק ישאמנם
 ברכת של הברכה בגלל רק ולא התקנה מעיקר היא שהשתי' נאמר דאם כלומרבשתי'
 בהא תליא ולכאורה השתי' בזמן הכוס דיני כל להיות צריך לפי' לבטלה יהא שלאהנהנין
 מכוס לשתות דצריך התוס' בשם המ"א בשם במ"ב עיי"ש אבל י"א רע"א בסימןדמבואר
 דין הוא לכו"ע פגום דדין ואפשר כוס, דיני שאר ה"ה לכתחילה אפשר א"כ רביעית בושיש
 ב' ק"ה דססחים מסוגיא לכו"ע למדין אגו שהרי לכתחילה, ע"ז להקפיד ויש בשתי'גם
 שיטת וזה לבטלה בדכתו יהא שלא רק ולא קידוש דין מעיקר הוא דהשתי' התוס'לפי



קיגנדברר שוגיםענינים זא שלישיחלק
 דאינה ברהמ"ז של מכוס מכ"ש לוגמיו מלא שתית על נמי להקפיד יש דבריו ולפיאבודר"ם,

 דהו. כל בשתית מקילין שהעולם וכמדומה כ"כהובה

 באופן רק היינו נפש אוכל לצורך כיבוי שמותר האומרים על שסומכים מה אפילוב(
 יכול אם ואכן וכדומה. ישרף שלא והושש המימותו את דצריך שכתב וכמו אהר בעניןשא"א
 האש. להקטין לו אסור קטן אתר אשלהדליק

 שהרי פשוט והטעם להומרא מקום ואין לתשמיש א"י ברכת תקנו שלא הוא העיקרג(
 לקיופ ועיקרו קדעת אלא קישוי אין שהרי לפניך" ולעמוד להתקיים אפשר "אי שייךלא

העולם.

 והמדקדק וכו'. פסח של א' בליל לשמש דאין סק"ז ר"מ בסי' המ"ב שכתב מהד(

 זה משום שהרי - בהחלט צודק הוא - להחמיר אין ב' בליל אבל א' בליל דדוקאמלשונו
 ומסתברא קולא. לידי זה מביא ולפעמים לצורך שלא בזה מחמיר החיים וכף א', ליל המ"בכותב
 לענין זה שייך ולא אבותינו מנהג משום אלא ואינו החודש, בקביעת בקיאין אנו שהריכן

 שניהם דהוי בספרים וכמובא זוהר וע"פ אריכתא, כיומא דהוי דר"ה ימים בב' אבלהקבלה.
 לעשות ישראל הכמי כלכ שנתן ד' והסד רפיא, דינא הוי ב' ויום קשש דינא הוי א' ויוםאמת
 דע"פ האחרונים בשם סק"ו תקפ"א בסימן המ"ב כתב לכן דבש, יערות בס' כמוש"כ יוםעוד

 *. בתשמיש אסורים הלילות בשתיקבלה

 המפיל עם ק"ש יקרא או קודם קישון והולך הלילה באמצע כשמשמש הדברים נכוןה(
 האריז"ל שנהג כמו או השינה, לפני משמש ואם המפיל. פעם עוד יברך לא ואח"כ השינהלפני

 ק"ש יקרא אז הרהור לידי יבא שלא כדי התשמיש עד בתורה ועסק טבילה בליל ניעורשה"

 סק"ה. ל"ה כלל כרוך בכית כתוכ מוה ויותר התשמיש, לאחר המפילוברכת

 מי על דיש מסיק ומכ"ת גמור" היתר זה "דאין דכתבתי בבלפון סיכוך אודותו(
 בזה לי והי' לסמ.וך. מי על דיש הכוונה ברור היתר זה אין דגם ביגינו מרחק איןלסמוך"

 .בפסה )והרמ"ז(: מיך המקדש ישון מביא ש"ו עמוד קדושים והייתם בספד דאיתי.
 שיא בזה מחמיר החוים .וכף כאן ומ"ש בשבת", להיות חל אם גם אסור הראשונות לילותבב'

 ולחושבי ד' ליראי אלא הללו דברים נאמרו לא כה בין קולא" לידי זה מביא ולפעמיםלצורך
 האספסוף בפני לאמור ודאסור זה( ענין המביאים הפוסקים )וכל הנ"ל מלך במקדש שכתב כמושמו
 מנ"י המ"ב זה דהביא כיון ועכ"פ וכר האלו האזהרותכל

 צדיקים אור )ובספר בדברי-סוד לחלק
 ראי' אין משם אך וכו'. פסת של ראשונים ימים ובב' וכו' פרישות נהגו : י"א סעיף כ-זסימן
 שכתוב במקומות אך אב, י"א ליל עד אב ומר"ח עשי"ת גם שם ומביא וגהגו רק כתב דהואברורה
 חתני הערת חיפוש. צריך ועדיין שמביא( החומרות כל מובאים לא הקבלה בשם איסורלשון
 צ. א. מ.הרב

 היו"ט על רק נאמר תשמיש דאיסור פשוט זה אבל בנסתרות עסק לנו שאין דאףונראה
 ספיקא דהוי נאמר אם הן, על רק זה הימים בשני שאסור שהוזכר ומה החול, יום על ולאעצמו
 בקביעא בקיאין שאנו שנקטינן כיוו אבל ספיקא, ויהי' דירחא קביעא ישתכח שוב ואוליממש,
 הנ"ל ספרים שמסתימת אף ד'. ליראי גם ב' ביום להחמיר מקום שאין ברורין המ"ב דברידירחא

 שלאו כיון מ"מ אבותינו, מנהג משום הוא שיו"ט חז"ל שקבעו לאחר עי גם מדברים שהםמשמע
 והמטהרים הכתקדשים ד' יראי לאלו שגם למעשה כן להכריע קדמנא שפיר ע"ז חתום עצמוהאריז"ל
 ב'. ביו"ט להחמיר להם שאין האמת חכמי חובת גםלצאת
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 אינו וגש השעה, נטרד אבל אליעזר, ציץ בס' וגם לי שצייז בספרים גדול ודיוןאריכות
 בזה. להקל הדוחק( מפני )אולי בירושלים המנהג שכבר כיון למעשה כ"כגוגע

 ברוך בית בספר כן כתבתי ערבית של תתקבל קדיש לפגי פסיעות ג' לעניןז(
 קכ"ה. ס"ק כ"דכלל

 להחשמל כשמחובר תשמלי קומקום טלטול אודות אתר[ ]במכתב ששאל מהח(
 בישול תנור או חימום דתנור נראה חמור יותר דזה תימום לתנור זה בין לחלקורוצה
 אלא ראוי שאינו דמוקצה ולהאומרים לו יש מוקצה דין להחשמל מחובר אינו אםאפילו

 גופו לצורר גם לטלטלו אסור תנור א"כ ומקומו גופו לצורך גם אסור איסורלמלאכת
 א' מ"ז דף משבת ראי' דמביא ד' סימן יו"ט בהל' נזר להאבני כן מצאתי וכעתומקומו.
 חשמלי קומקום אבל בזה[ עליו חולקים שאינם מהתו' משמע אמנם טרש"י ע"פ]וראייתו

 חמים מים בו שיש וכ"ז לאיסור שמלאכתו ככלי דינו מחובר שאינו ובין לחשמל שמחוברבין
  להמכשיר בסיס נעשה ואינו בו. שמבשלימ סיר כמו ומקומו גופו לצורך שלא גםמותר

 שתנור שי"ל לי העירו ]ושוב להקומקום. בסיס נעשה זה אדרבה לסיר המחוברהחשמל
 הואן. ונכון היתר, למלאכת ראויהנ"ל

נה

 שקר שבועת על תשובהעשיית

 תשכ"ט פנחס א'יום

 אודות שאל ]אחד תיכף לענות ההבטחה על לי וימחול ממני נשכח הטרדותמפני
 ארבעים במקום לשקר שנשבעת האשה לשקר[ שנשבעת שבא"י מהמושב אחתאשה

 יום ארבעים זה חטא על תתודה זה במקום כח, לה הי' אם לצום צריכה שהיתהתעניות
 הפחות לכל תתפלל להתפלל יודעת ואם בעלה( )ברשות יכולתה כפי לצרקה קצתותחלק
 מכן ולאחר שמביגה. בלשון תפלה איזה או בתהלים מזמורים איזה שתגיד או ביוםפעמ

 והרי לשקר בשמך ונשבעתי לפניך פשעתי עויתי חטאתי השם "אנא : הלכוון בזהתתודה
 הזה". לדבר חוזרת איני ולעולם במעשי ובושתי מתחרטתאני

 עבודות וכל שבת, ושמירת המשפחה וטהרת בכשרות זהירה שתהא לדבר מהואין
 היום כל כלל תדבר לא יום ארבעים שבאותן טוב ומה רב. הוראת פי על יהי'חקלאות
 עון. יכפר רחומ והוא לזה. לדאוג צריכה לא ויותר ביום. שעות איזה הפחותולכל

 ובברכה הכבודבכל
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נר

 רשעים ואם אב כיבודמצות
 תשל"א תולרות ב' ליוםאור

 והשלו' הברכה מבואלאחר

 דברים בכמה שמולזלין אלא הדת עיקרי שמקיימים באו"א למעשה הלכה ששאלמה
 וכו'. בישיבות שימשיכו להבנים ומתנגדים צניעות עניניכמו

 פוסק דהש"ע 1'"מ סימן ביור"ד פלוגתא בזה יש רשעים שהם או"א בכבודהנה

 על ותו"ח והקיש"ע לכו"ע אסור דלצערן האחרונים וכתבו דפטור י"א מביא ורמ"אדחייב
 בדאורייתא. להחמיר יש דחייב ס"ל ראשונים דהרבה דכיון כתבוהח"א

 רוב דעת ווה כהטור פסק הרמ"א ורבינו דכתב ל"ט בסעיף השלחן להערוךוראיתי
 תירוצים ג' בזה ונאמר צ"ד דף בב"ק מדאמרינז והוא שם בש"ס עיקר נראה וכןהפוסקים
 דאיז ב' פ"ה בסגהדרין דאיתא מהא נראה הרמב"ם של וטעמו כן משמע לא הש"סולשון
 אבל גדול בזיוז דזהו ראי' זה ואין רשע שהוא אף ולקללו להכותו לאביו שליח נעשההבן
 רוב דכתב מה ראשית לדבריו הכרח שום ואין ע"כ. ד' אויבי יכבד ואיך לכבדו ענין זהאין

 מכיבוד דפטור כתבו הסמ"ג בשם והג"מ והסמ"ג הטור הם. מי בידור צריך עדייןהפוסקים
 עוד צריך וה וגם הת"ח כתב כן בכיבוד דחייב כתבו והרא"ש הר"מ הרי"ף והולעומת
 למה דפטור ס"ל הפוסקים דרוב נאמר אם אפ" אופן בכל בס"דן יתבאר ובמקומובירור,
 א"כ דאסור מודה גדול בזיון דלענין וכיק כהרמב"ם דפוסק כהש"ע בדאורייתא נאמרלא

 לענין ג"כ אב הוי לא למה תיראו ואביו אמו איש בכלל או ואמו אביו מקלה בכללהוא
 בעיקר אבל ההרים בין להכריע בזה רצוגי אין "עמיתך" או "עמך" נאמר שלא וכיוןכיבוד,

 במקום דדוקא כלל טענה אינו דזה ד'" אויבי יכבד "ואיך שם דטען מה לתרץרצוני
 כבוד דאין לומר שייך וכו' תקום שיבה מפגי במצות כמו חהשיבות בגלל היאשהמצוה
 כבודם הוקשו ולפי' באדם יש שותפין דג' בגלל כבוד הדין או"א בכבוד אבלברשעים
 לרשע. צדיק בין הבדל מה הטובה[ הכרת ]מלבד המקוםלכבוד

 עברו אם דוקא זהו ברשעים כבוד דין דאין הסוברים דגם כתבו אחרוגיםוכמה
 לכל כיבוד של חיוב יש ... אלא הדת עיקדי מקיימים שהם בגידונינו וממילא אחת מפעםיותר

 שדואגים בגלל בגיהם את מבטלים שההורים הזה הדבר הלא הרב ולדאבוניגוהפוסקים
 דשופרי. משופרי בתים בהרבה פשתה כבר וו גגע תכליתבשבילם

 הלא וכו' ולהשקותו להאכילו דהייגו ועשה בקום בעיקר שזה כיבוד דיןומלבד
 אביו "מקלה בכלל הוא לצערו של והאיסור דאסור, מודים שכולם נתבאר כברלצערו
 בירור עוד וצריך שאסור מודים כולם מורא בדין גם ]ולפ"ז מורא מצות בכלל אוואמו",
 על לעבוד עלול הוא ההורים עם קטן הכי סכסוך דכל ליזהר יש מאד א"כ מזהן.בפוסקים
 אינם אם דהיינו או"א. של וצער בויון לא אבל או"א כבוד דוחה ות"ת או"א.מקלה
 הם תורה שמדין בתוקה לתבעם רשאי איגו יכולים שהם אף בו ולתמוך לעזוררוצים
 לו יש אם לד"ת לתבעם שרשאי הסוברים להשיטות ואפילו שנים, שש לאחרפסורים
 ובזטגות. צער להם זה גורם לא אם דוקא זהו כספיות תביעותעלידם

 זה ולפעמים מבקרים שההורים אלו באופנים שמצוי מה מאד ליזהר שישוכ"ש
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 קשים הכי נוהדברים שזה שידענו אף להם, לענות ולא להתאפק שיש כבוד בדרך ב"כלא
 שלימותינו. ע"י שנשיג הקדושה תורתו לנו נתן זה ובשביל לעולם באנו זה בשביל הריאבל

 ההורים ובהסכמת ברצון כ"כ לא בישיבות נמצאים שהם לאלו וביהוד תורה בניועל
 מיתות בהייבי בשע"ת זה מביא יונה ורבינו ע"א( )פ"ו יומא הגמרא לזכור תמידצריכים
 ושונה קורא שאדם ובזמן וכו' הבר?ת עם בנהת ודבורו ושונה קורא שאדם בזמן : שמיםבידי
 אוי עליו אומרות הבריות מה וכו' נאה בשוק ומתנו מקהו ואין הבריות עם בנהת דיבורוואין
 שדוחה ת"ת שגדול אף וכו'. תורה לו שלמדו ולאביו לרבו לו אוי תורה שלמד לפלונילו

 שירגישו עד כלפיהם ובאדיבות בהתאפקות להתנהג יש עכ"פ אלו באופנים גם כאו"אמצות
 אתפאר בך אשר ישראל שיקוים ונזכה תורה. שלמדו רבו אשרי התורה בשבחבעצמם
 ג'(. מ"ט)ישעיה

3ז

 צדיקים בקברי אף לכהן מת טומאתאיסור

 הפוסקים שרוב ראיתי צדיקים קברי לבקר לכהן מותר אם וכו' טומאת בעתבלומדי
 בותבים והזוהר ט' משלי הילקוט הלא כי טובא לי וקשה לתוכם, להכנס אוסריםאחרונים
 החולקים והרשב"א הרמב"ן רבים ראשונים סוברים וכמוהם מטמאים אינם שצדיקיםבפירוש

 בחיי ורבינו רס"ג מצוה והחינוך חוקת פרשת בהתחלת והרמב"ן ס"א דף ביבמות התוס'על
 מהתוס' חוץ זה בנושא המדברים הראשונים כל אומרת זאת אהבה, ערך סוה הקמח כרבספרו
 אהרונים לשיטת וגם צדיקים, קברי לבקר לכהנים להתיר נוטים קי"ד וב"מ ס"אביכמות
 צדיקים, קברי בבקור מצוה שיש מציינים אחרונים והרבה ק"ג בכתובות כהן חיים ר'אחדים
 הלכה אין ואם מטמאים אינם צדיקים שקברי ההלכה אולי משולש, ספיקא ספק זהועוד
 יהודה שבט שבספר להעיר )ועלי טומאה אחר טומאה שאין כראב"ד הלכה אוליכמוה.
 ישראל( לגדולי באנציקלופדיה מובא פטירתו בשעת לו נטמאו הראב"ד שתלמידימזכיר
 ככהנים מוחזקים אינם בימינו שכהנים הסוברות כשיטות ההלכה אולי כמותו הלכה איןואם

 לאחר אסילו לחומרא הפוסקים אחרונים אותם של דעתם לעומק לרדת זכיתי לא ולכןודאיים
 שראשונים העובדא בעצם ומבוסס מבורר לקולא צד יש הלא כי ודחיותיהם בהוכחותיהםעיון
 למעשה... להלכה נוגע הדבר כי אבקש... מתירים.רבים

 ירושלים וגן בית ל.א.

 ה ב ו שת

 התשל"א אסתר תענית אדר י"ג יום ברק. בניבס"ר.

 כיון כבודו, עליו שעורר החשוב לענין כראוי בארוכה לבירור באן להכנס ברצוניאיז
 ובאמת הברעה, שצריך נידון בזה שיש רושם יעורר בזה ואריכות למעשה, הלבהשהשאלה
 )ובמכתבו כלל נידון בגדר ואינו מוחלט צדיקים ובקברי בצדיקים אף לכהן מת טומאתאיסור
 צדיקים קברי וטומאת ומשא במגע צדיקים שטומאת הענין: נעיקר דברים. ערבוב קצתיש

 הכוונה אחרונים שהביאו בכתובות כהן חיים שר' שצטט: ובמקורות נפרדים. עניניםבאהל



קיזנדברר צדיקים בקבריכהו זא שלישיחלק
 האחדונים(. מן כהן חיים ר' שו"ת בעל ואינו התוס' מבעלי ראשון והוא שם כאובותלתוס'
 : נקודות כמה גמרז בקיצורואציין

 בדין ולא עכו"ם קברי בדין רק התוס' על הולקים ביבמות והרשב"א הרמב"ןא(
 חוקת פרשת בריש התורה על והרמב"ן היטב, שם למעיין שמבואר כמו צדיקיםקברי

 המצוות טעךי ביאור בדרך הוא התורה( על בחיי ברבינו )וכ"ה שציין בחיי ורבינווהחינוך
 מקומו היה להלכה כן מכריע הרמב"ן היה ואילו להלכה, ולא )משלי( המדרשע"פ

 מת שאינו למת כהן טומאת איסור סתום שם ובאמת הכהניס( )עניז להרמב"ז האדםבתורת
 בכלל. וצדיקיםמצוה

 אבל צרדי, בנושא רק שייך בנושא" המדברים הראשונים "כל ע"פ ענין בירורב(
 הראשונים כל הרי מהכלל להוציאם ובאנו אדם למת טומאה איסור בכלל שהם צדיקיםענין

 אדם למת טומאה איסור שסתמו והטוש"ע והרמב"ם הרי"ף ובכללם בנושא מדבריםשאינם
 אדם. בכלל שהם צדיקים דבריהםבכלל

 שיבוש שנפל האחרונים העירו כבר הזוהר ובנידון ממדרש, הלכה למדים איןג(
 אחרוניס. ובשאר המה, בזהרי ועיין שם,בווהר

 וכמה )בכמה במקומם התוס' כדברי שכתבו במקומם הש"ס על הראשונים מכל הוץד(
 בתראי והוא לאיסור שפוסק ק"נ ס" מהרי"ל בשו"ת גם מצאתי הנה בש"ס(,מקומות

 כבתראי. והלכה הראשוניםמן

 כן שכתבו במקומם מהאחרונים והוץ לאיסור, האהרונים בכל רווהת הלכהד(
 ישראל ארץ דיני השלהן בפאת גם מצאתי הנה סתימתם, מתוך כן שמבואר אומפורש
 שציין, במה המד בשדה ועיין האיסור, שמהליטים. כ"ג סימן דין בית כהונה בתיובשו"ת
 הענין שהשמיט עשה טוב תר"מ( )שגת כהניס טומאת דיני על המיוחד הקדש נזרובספר
 מהר"ט וכן האיסור, בהחלט האריך שם בהערות ואך בכלל נירון בגרר שאינו כיוןבפנים
 מוחלט. שהאיסור כתב שם בהגה' וילנא אב"דהכהן

 שקברי מבואר וכר מערתא מציין א' נ"ה בתרא בבבא בגמרא. מפורש האיסורה(
 כ"ה בסוכה שם. ראשונים ובשאר ובתוס' ברש"י עיין מטמא, המכפלה מערת ובכללוצדיקים

 מפורש זה ולמ"ד וכו' יוסף של ארונו נושאי היו מי האנשים אותם וגו' אדם לנפש טמאים :א'
 בש"ס. מקומות הרבה בעוד וכ"מ בצדיקים, טומאהבקרא

 הזה בומן וכהנים לאיסור, והוחזקו שהוכרעו מסטיקות מצרפים אין ספיקא ספקו(
  נחשב מקודם שנטמא טומאה אחר אף למת להטמא והאיסור איסור, לגבי כהנים לודאיהוחזקו
 להטמא האיסור וכן לסמוך(, אין ואנציקלופריות שבספרים מעשיות סיפורי )וע"פ איסורודאי

 שנתבאר. וכמו מוחלטלצדיקים

 קברי ניקור במצות המוחזקים מעשה ואנשי הסידים ואף לאיסור, דבר עמאז(
 ואף וכו'( המכפלה )במערת באיסור יכשלו בל מרחוק מבתוץ עומרים הכהניםצדיקים
 צדיקים בקברי וכ"ש בספרים, וכדמבואר גמורה, קבלה במקום הקבר קיום שאיזבמקומות
 ושוכני לנצח... המות ובלע ה"ו... בזה להקל מישראל כהן דעת על עלה לא מעולםהדשים
 בב"א. יקומו..,עפר



 נדברו למקסי המיוהר בחרר מזוזה זאקידו שלישיחלק

נח

 זמכונית[ טקסי להחזקת המיוחד בחדר מזוזהחיוב

 ידי"נ...לכבוד
 מחובר מהם והרבה במ[וזה, חייב 1טקסי[ מכונית בה שיש בתדר הנהאתדשה"ט.

 ההולד לאדם ויציאה לכניסה מיוחד שהטתח חייב נמי לבית מחובר שאין המיעוט אבללבית
 זה מדין יודעים אינם הרבה שיהיה. טעם ומאיזה ולהכניס המכונית להוציא ביום פעמיםשם

 שאין ואמר שליט"א פיינשטיין הגר"מ עם ודבר הרבנים אגודת של המנהל עםוריברתי
 הגר"י וכן דחייב מסכים ולדינא שו"ע של דין כל על מודעה ליתן הרבנים לאגודתשייך
 וה לדין להסכיט רוצים שאינם הצופים תורה( בני )שאינם מאברכים ויש שליט"אהענקין
 מניחים שאינם יראים אפילו אנשים הרבה וראיתי פטורה לבית מחובר אין שאם לי אמרואחד
 דהעצה ואפשר לי, לכתוב נא לדבר עצה שיש ואפשר הדבר לפרסם גדולה ומצוה שםמזוזה
 תערובות... ברבר  שעשינו קורא הקול וזכרתי הרבנים ע"ד המעוררים ולחחום קורא קוללעשות

 ארה"ב ל. ד. ה.בידידות

 ה ב ו שת

 התשל"א. אסתר תענית ארר י"ג יום ברק. בניבס"ר.
 ר'... הרה"ג ידידילכבוד

 וש"ת.אחדשה"ט

 פשיטות .על הרבימ.... דזיכוי רבה במצוה שאלתו ואמנם אדר, ד' ביום קבלתימכתבו
 ולהקל לפקטק מקום אין ודאי מוווה, לקבוע שצריך שליט"א הגאונים הרבנים וכבודכת"ר
 לקבוע צריך לבית, מחובר אינו אם ובין לבית מחובר החדר אם בין והמקילים... בזה,ראש
 : דינים פרטי כמה בזה ויש החדר, בפתחמזוזה

 אמות ד' שיעור מזוזה. לקבוע צריד אין אמות ד' על אמוח מר' פחות הוא התדר אםא(
 - שליט"א פיינשטיין משה רבי הגאון למרן משה )אגרות ורביע אינץ כ"א אמה כל-

 בארכו לתרר אין אם אינץ. 13 ועור יארד 2 והייגו אינץ, 85 אמוה ד' עולה קל"ו(. סימןאו"ח
 קובעים כן גם זה, כשיעור לרבע כדי בו יש אך אינץ 131 יארד 2 אמות ד' שיעור ברחבווגם

 האורך אם וכגון: מרובעים, אינץ 7225 )הכפל( שעולה אינץ 85 על אינץ 85 והשיעורמזוזה,
 )הכפל( שעולה אינץ 72 על אינץ 99 והיינו יארד 2 הוא והרוחב רבעים וג' יארד 2הוא
 יארד 2 הוא והרוהב והצי יארד 2 הוא האורך ואם מזוזה, קובעים אין מרובעים אינץ7128
 )חיי מ[וזה קובעים כן מרובעים אינץ 7290 )הכפל( שעולה אינץ 81 על אינץ 90 והיינוורבע
 ברוך בבית ועיין וכו', חייבין בית שיעור להם יש אם וכו' אוצרות : סי"ב ט"ו כללאדם
 כ"ג-כ"ד(. ס"ק רפ"ו סימן ברוך לביה הנלוה המזוזה ובקונטרסשם

 אין וכו' )באוצרות מזוזה לקבוע השוכר על החיוב שוכר אלא שלו אינו אם אףב(
 י"ב(. ס"ק רפ"ו סשן המ~ו~ה קונטרס - בשוכרלהקל



יחיטנדברר לאחרים מזוזהקונט זא שלישיחלק
 אין וכו' )באוצרות מזווה לקבוע יש כתיקונו אינו שהרלת או רלת לו אין אם אףג(
 כ"ה(. ס"ק שם המזוזה קונטרס - רלת בלאלהקל

 המשרד יד על בו וכיוצא למכונית חרר לו שיש )וכגון מהבית רחוק הוא אם אףר(
 כ"ט(. ס"ק שם המזוזה )קונטרס מזוזה לקבוע יש הכי אפילו וכרומה(שלו

 שימושי גם ומשמש לבית, סמוך היה אא"כ מווזה, בו קובעים אין תקרה לו אין אםה(
 כ"וו. ס"ק שם המזוזה )קונטרס תקרה בלא שימושו וררךבית

 שמשמש כיון שם, אוכלים ולא שם ישנים שאין אע"ג מדאורייתא, הוא מזוזה החיובו(
 י"ג(. ס"ק שם המווזה )קונטרס מדאורייתא ביתד נקרא אדם שללצרכיו

 סימן המזוזה )קונטרס וכו' ישמור ד' : ויאמר המזוזה על יריו יניח לררך כשיוצאז(
 ובזכות המכונית, חרר של המווזה על גם ידיו להניח לו ויש שם(, עייז כ"ט-ל"א ס"קרפ"ה
 ללא בטוחה נסיעתו ויהיה למכוניתו מויקים ח"ו נכנסו שלא בטוח לבו יהיה מזוזהמצות
 לדירה  יוכה מווזה מצות ובזכות יפנה, אשר בכל בררכו ויצליח רח"ל אהרת צרה אותאונה
 מבטל וה הרי מזווה ממצות והנמגע בניו. וימי ימיו ויאריכו ארם, של רעתו  המרחיבהנאה
 )שו"ע  וגו' נפשות דם דכתיב קטנים מתים ובנותיו ובניו עשה, מצוות שני ויום יוםבכל

 נוראים(. רברים יור  שם וייין רפ"ה, סימן המזוזה קונטרמ -ופוסקים

 הרבים. בויכוי הצלחה  ובברכת בשלוםואחתום

נט

 לאחרים מזוזהקובע

 קובע דכששליח הרמב"ם משם מביא א' סעי רפ"ט בסי' המווזהבקונטרס
 זה ולכאורה מזוזה. לקבוע ולא מווזה קביעת על אקב"ו יברך בעה"ב בשבילהמזווה
 בהחילוק הרמב"ם של השיטה על בנוי מברכות י"א בפ' הרמב"ם שאומר הוה דריןקשה
 הראשונים אבל "ל". בנוסח שמברכים והברכות "על" בנוסח שמברכים הברכות ביןשיש

 מקומות מכמה ומבואר ו' סי פסחים פ"ק הרא"ש בוה הרמב"ם על חולקיםהאחרים
 מערכת שלי( בדפוס הי )חלק חמר בשרי שראיתי ואע"פ הרמב"ם. כמו פוסק לאשהמחבר
 - להלכה אלו הרמב"ם דברי הביא והוא - שלמה מכתב ספר שמביא קכ"ח כללהמ"ם
 מ"הן. שבסימן שאלה מהמכתב ןהמשך צ"ע. ג"כ זה ולכאורה זה. מטעם עליהם משיגואינו

 ה ב ו שת

 היטב, שם מבואר הרי לאחרים, מווזה קביעת על ברכה אורות שעורר מהולעניו
 המקומות. ציין לא למה כהרמב"ם פוסק לא שהמחבר מקומות בכמה דמבוארומש"כ

 : אי"ה הדין בהכרעת סיפוקו די ימצא ושם ההערות, חלק מתוך העתק כאן מצרףוהנני

 נוסח איזה לאחרים מווזה בקובע לעיוני איכא א'. סעי' שם רפ"ט סימן יור"דשו"ע
 מווזה לקבוע מברך דלעולם לכאורה משמע והאחרונים וב"י הטוש"ע מסתימת והנהמברך.
 כתב וי"ג י"ב הלכה פי"א ברכות בהלכו' רהרמב"ם אלא לאחר, מווזה הקובע שליחואף



נדברו לאחרים מזוזהקמע זאקכ שלישיחלק
 על מברך לאחרים מזוזה קבע אם אבל מזוזה לקבוע מברך לעצמו מזוזה בקובעדדוקא
 ובהגהותיו ג' ס"ק מעט )מקדש להלכה הרמב"ם דברי הביאו כבר מחברים וכמה מזוזה,קביעת
 ראיתי אך ביתך( מזוזת וקונ' לקצש"ע דוד ומצודת לקצש"ע זהב ומסגרת ה' ס"קבדע"ק
 וטוען בזה כהרמב"ם נקטינן דלא לקבוע מברך שליח דאף שהכריע ע"ג ס"ק מ"מבספר
 לומר יש ב( כוותיה, ס"ל דלא משמע דינו השמיטו שהפוסקים כיון א( טענות ג'בזה

 דנקטינן לדידן אבל המל לשליח הבן אבי מל אם בין במילה גם שחילק לשיטתיהדהרמב"ם
 ה"ג פ"ט ברכות בירושלמי ג( לקבוע, מברכין לעולם כאן ה"ה על מברכין דלעולםשם

 עושה ואם מזוזה לעשות מברך לעצמו מזוזה דהעושה שם דאיתא כהרמב"ם דלאמפורש
 לשמו אלא על מברך אינו לאחר מצוה דעושה והרי לשמו מזוזה לעשות מברך לאחרמזוזה
 עכת"ה קיי"ל לא כהירושלמי גםאך

 : הוא פסוקה הלכה הרמב"ם ודין טענות אינם דטענותיו לברוריואתינא
 דקיי"ל דאפשר בזה להוסיף ויש היא חזקה טענה לכאורה שטען הג' הטענהוהנה
 הסברא ששמענו בזה אבל כלל מברך אינו מזוזה דהעושה דקיי"ל ואףכהירושלמי
 לאחרים מזוזה והקובע כן קיי"ל לשמו לעשות מברך לאחרים מצוה דבעושהמהירושלמי

 להלכה שפסק )כת"י( מזוזה הלכו' ח"ב האסופות בספר מצאתי וכן לשמו, מזוזה לקבועמברך
 לפסק זכר אין פו0קים בשאר הנה אך לשמו, מזוזה לקבוע מברך לאחרים מזוזהדקובע
 העושה זה: בלשון לירושלמי שהביאו ברכות הלכו' פ"ז( )סי' בו וכל בא"ח ומצאתיזה,

 ולפי מזווה, עשיית על מברד לאחרים אותה עשה ואם מוווה לעשות מברך לעצמומזווה
 מצוות עוד מונה שם בירושלמי והנה הרמב"ם, לדין סיוע יש מהירושלמי אדרבא זהלשון
 לשמו לעשות מברך לאחרים עושה דאם לפנינו בירושלמי איתא ובכולן וכו' וסוכהציצית
 גירסא בציצית גם דמזכירים עיי"ש עשיית על דמברך בכולהו גרסי כנראה בו והכלוהא"ח

 דהעושה דירושלמי לשוז דמביא ג' סי' פ"ד סוכה ברא"ש זו לגיר0א סמך עוד ומצאתיזו,
 ובתוס' תרמ"א, סי' או"ח בטור הירושלמי הובא וכן סוכה עשיית על מברך לאחריםסוכה
 לאחרים והן לעצמו הן מזוזה דהעושה בלשון לירושלמי מביא ע"א מ"ו דף שםסוכה
 העתיק ולא קיצר שם דהתוס' ונראה קתני, בבי תרי דבירושלמי תמוה והוא לעשותמברך
 וכתוב קיצר שם הרא"ש בתוס' )וכן העשיה על דברכה לדין לגמרי שדוחה כיון הלשוןכל

 לאחרים דהעושה הרא"ש כלשון התוס' בלשון תיקן בהגהותיו והגר"א התוס'(,כלשון
 שתיקנו ומהם התוס' על אחרונים ושאר ומהרש"ל במהרש"א ועיי"ש סוכה, עשיית עלמברך
 עיקר ואכן לשמו, לעשות דמברך לפנינו הירושלמי כלשון שתיקנו ומהם הרא"שכלשון
 שהעתיקו הראשונים רבו ובאמת הירושלמי, בנוסחת הראשונים במחלוקת הואהדברים
 שם ב0וכה והמאירי והמכתם ההשלמה בעל והם לשמו לעשות דמברך בנוסחלירושלמי
 להוסיף וצריך ט"ס שם )ויש ע"ב נ"א דף לנדה בהידושיו והרמב"1 ]ציצית[ צץ בערדוהערוך
 וגם ר"ל, סי' ריקאנטי ובפסקי רכ"ה ס" ח"א זרוע והאור ועיי"ש(, לאחריםהעושה

 כהרמב"ם דלא מוכרע לכאורה זו ולגירסא כן, גרסינז )דפו"י( הספרים בכל לפנינובירושלמי
 לבדכה כלל מברכין אין דלדידן המצוה גמר שאינה העשייה על ברכה בין לחלקדאין
 שהוא תרומה הפדשת גם איתא שם בידושלמי דהא מזוזה קביעת וכגון מצוה גמרעל
 לשמו, לעשות מברך לאחרים דמפדיש שם איתא ואפ"ה מברכין לדידן ואף _המצוהגמר
 חלה בהפרשת שם הירושלמי דכל דאפשר דעורר רכ"ה סי' ח"א זרוע באור מצאתיאך

 הובא וכן עיי"ש, שייך לשמו דמאי היא הלכה לאו לשמו לעשות דמברך וכו'ומזוזה
 ע"פ מעצמינו הרמב"ם דין לדחות לנו דאין נראה הדבדים ועיקר ר"ל, סי,בריקאנשי
 מצוה דעושה זו סברא דמפורש ע"ב ז' פסחים מבבלי להרמב"ם מקור יש דהאירושלמי
 בעל. לברך לו יש שמל אחר וכגוןלאחרים



קכאנדברו לאחרים מזוזהקעע זא שלישיחלק

 ראפילו כלל טענה אינה ג"כ מילה בהלכו' לשיטתיה הרמב"ם ררברי הב'והטענה
 אלא זה איז בעל מברך הבז אבי ראפילו מילה בהלכו' שפסקו ורמ"א וטורהראשונים

 ראסור מדבריהם להוציא לנו אין אבל בעל לברך הבז באבי גם נוספת סברא רמצאומשום
 מברך שפיר לאחרים קובע אבל בלמר מברך לעצמו רהקובע אע"ג ובמזוזה בברכותלחלק
 שם. פסהים בגמ' הסברא שמצינו וכמובעל

 הרמב"ם היה ראילו טענה, אינה ג"כ הרמב"ם לריז השמיטו דהטוסקים הא'והטענה
 מזוזה בהלכו' וטוש"ע שהפוסקים ממה טענה מקום קצת היה מזוזה בהלכו' ההלכ'מביא

 ברכות בהלכו' מש"כ על וסמך השמיטו מזוזה בהלכו' עצמו הרמב"ם הרי אבלהשמיטוהו
 להלו. שיתבאר וכמו הרמב"ם לרין והביאו השמיטוהו לא ברכות בהלכו' הפוסקיםואכן

 והם בעל, מברך לאהרים מזוזה רהקובע להריא כז שפסקו אחרונים בכמהומצאתי
 מ"ב, ס" סופרים קנאת ובשו"ת רפ"ט סי' מזוזה הלכו' חיים שנות בשו"ת קלוגרהמהר"ש
 סתימת מצר בזה וטרי ששקיל אחרי ו'( )ס"ק אברהם אח בירך בספר הר"א וכןעיי"ש.
 מרין לזוז לכתחילה נכון ראיז מסיק מחלקינן רלא במילה הפוסקים ומצרהפוסקים
 רכל הרא"ש רברי ביאור לענין שכתב ע"א כ"ו רף סוכה במהרש"א מצאתי וכןהרמב"ם,
 בקרבן רבריו הובא 1כ1 פ"ק, בפסחים וכמבואר בעל מברך לכו"ע אחר ע"י שנעשיחמצוה
 הרמב"ם רין הביא תכ"ז סי' חו"מ לשו"ע בהגהותיו הרעק"א וכן שם הרא"ש עלנתנאל

 לעיל, שהבאנו וכמו במזוזה הרמב"ם רברי הביאו אחרונים מחברים כמה וכן מעקהלגבי
 מרליק רכשאחר הב"ח רברי שמביא ר' ס"ק תרע"ו ס" או"ה אברהם במגן רמצאתיאלא
 תרומה הפרשח גבי רפסחים פ"ק רבר"1 וכתב הנוכה נר הרלקת על מברך חנוכהנרות
 רס"ל מסתימתו ונראה השליח רברכת זה נידון כלל הזכיר לא שם והמ"ב הכי, משמעלא

 עיי"ש  המג"א כדעת דהעיקר שט באהרונים מבואר וכך המג"א, וכדעת להלק דאיןעיקר
 הר"1 שם ממש"כ כנראה המג"א וכוונת וש"א, השלחן וערוך ורה"ח וא"ר כנה"גבשיורי
 רהפרשת בעצמו כשעושהו אף בעל מברכין שליח ע"י לעשות שאפשר רמצוה הכלללעניו
 כעשאה והוי בעלים רעת צריך רהשליה כיוז שליח ע"י לעשות אפשר מקרי לאתרומה
 וה"ה על מברך אין עצמו השליח כשהפריש הרין הוא זה רלפי למג"א וס"ל עצמוהבעלים

 מפורש דברכות פי"א ברמב"מ באמת הא והנה שם, השקל במחצית נתבאר וכן חנוכה,נר
 הרמב"ם מרברי לנטות ריש במג"א מבואר ולכאורה על, מברך לאחר תרומהרהמפריש

 מברך בעצמו בקובע הא במזוזה ה"ה וא"כ זה כלל שכתבו ראשונים ושאר הר"ןע"פ
 אך בלמר, מברך קובע כשהשליח ואף שליח ע"י לעשות אפשר מקרי רלא וע"כבלמר
 גמ' ע"פ שכתבו זו בהלכה פוסקים ושאר הרמב"ם מרברי לנטות תמוהים הרבריםבאמת
 אינו שם הר"1 ומש"כ על, אלא בלמד לברך שייך לא המצוה עושה שאתר דכלכפסחים
 מקרי לא רזה על מברך בעצמו בעושה אף שליח ע"י לעשות שאפשר רכל הכלל לעניןאלא
 מרברי נסתר אינו המג"א רין עיקר מיהו צ"ע. המג"א ורברי שליה ע"י לעשותאפשר

 שיש ואפשר חנוכה נר לאחר דמרליק רין דברכות בפי"א הזכיר לא הרמב"ם רהאהרמב"ם
 המפורשים, הרמב"ם מרברי לנטות אין ומזוזה תרומה בהפרשת אבל לחלק, סבראאיזה

 המאירי להריא שכתב וכמו לכו"ע שליח ומקרי מתרומה דעריף סברא עוד לצרף ישובמזוזה
 ראשונים ועור הר"ז שכתב הכלל את לרחות ח' ענין אבוח ובמגן ע"ב ז' רףבפסחים
 רעת רצריך שאני רתרומה ותירצו בעל מברך לעולם שליח ע"י לעשות ראפשרדהיכא
 ואף בלמד, ומברך מרעתו שלא אף שליח להעשות דאפשר במזוזה יעשו רמה -בעלים

 בקובע למה לן יקשה הרי זה ולפי הראשונים שכתבו לכלל רחיה ררך כן כתבטוהמאירי
 ולעולם קובעים אינם רהכללים ראשונים בשם לעיל כתבנו כבר אבל בלמר מברךלעצמו



 שלישיחלק
נדברו ולאחרים לומזו,ה זאקכב
 בקובע אך מזוזה, לקבוע הנוסה נתקבל ובמזוזה המקובל הברכה מנוסח לנטות לנואין

 הבעלים מדעת שלא אף במזוזה שליח דנעשה המאירי כסברת לנקוט לנו תשלאחרים
 ז2לא שמל דאף למילה ממש דמי דמזוזה עיקר נראה וכן על, מברך ודאי הקובעוהשליה
 דהכריע רפ"ט סי' ריש הקדש וגידולי במק"מ )עיין מזוזה וה"ה המצוה קיים האבבשליהות

 ואכימ(, עיי"ש כשר, רצונו נגד וקבע הבעלים בו שמיחה ואף שליחות א"צ דבמזוזהכן
 מזוזה. ה"ה בלמד לברך לו אין המל דבאחר הסברא מבואר דבגמ'וכיון

 הרמב"ם, רין על להריא שחולק מי מצינו דלא הראשונים מרברי ההכרעועיקר
 המכריע )בספר הראשון ישעיה רבינו והם כוותיה, שפסקו ראשונים הרבה מצאתי זהולעומת

 דאין דס"ל דאע"ג ז'( דמ פסחים בשה"ג מובא )ריא"ז אחרון ישעיה ורבינו ס"א(סי'
 המצוה אין דאם כתבו אפ"ה בלמד אי בעל אי מברך אדם שרוצה והיאך הברכה בנוסחכלל

 מזוזה להדיא מזכירים )ואינם על אלא בלמד מברך אינו שליח שהוא אלא עליומוטלת
 הביאו ראשונים הרבה ועוד לעיל(, עיין - מזוזה דכ"ש ונראה חנוכה נר מזכירוהריא"ז
 הסמ"ג : ודם מצוות בשאר וכן בעל מברך לאחרים מזוזה דהקובע הרמב"ם לדיןלהדיא
 ברכות, שערי הבתים ספר היטב עיי"ש י' אות דברכות פי"א מיימוני הגהו' כ"ז,מ"ע
 ז' בפסחים המכתם בעל ברכות הלכו' לרמב"ם בפירושו מנותר'

 ע"ב_
 בפסחים המאירי

 תילו( על הרמב"ם ודין כלל להעמיד מאד דמאריך )עיי"ש ח' ענין אבות מגן ובספרושם
 להר"א א"ח פ"ח ברכות הלכו' חיים עץ ל"א( )עמו' לזרעים בפירושיו מלונדורישהר"א
 הבושם ערוגת ג'(, )שער הספר בריש אבודרהם ברכות, הלכו' צ"ת( )ס" בו וכלמלוניל
 דבריו בתוך הרמב"ם דין הביאו הבושם וערוגת ואבודרהם בו וכל )בא"ח קס"ז, עמודח"ב
 הרמב"ם(, של זה לדין ניגוד אין הכללים בשאר אך כללים שאר הביאו ואח"כ הברכותבכלל
 אחרים דברים שאר על שהשיגו אף בזה הרמב"ם על השיגו לא והרמ"ך הראב"דוכן
 תוס' הגליון ודעת מגילה הלכו' לסמ"ג בביאוריו הרא"ם דעת בודאי לצרף יש וכןשם,

 במזוזה דכ"ש ונראה על מברך לאחרים חנוכה נר דהמדליק שכתבו שם( ברא"ם)המובא
 אך הרמב"ם דין מובא מזוזה הלכו' הרצ"א הוצא' ]ובאשכול לעיל( )עיין מצוותושאר

 הראשונים גדולי עוד הדין להכרעת לצרף יש וגם זה[, ליתא המוגה ירושליםבאשכול
 ע"ב( ז' דף ססחים )במס' לרי"ף ובפירושו בחידושיו והר"ן הרמב"ן ותלמיר הרמב"ןוהם

 .כול אינו דשלית זה עיקר שם מגמ' דשמעינן דכתבו קפ"ו( ס" דעים )בתמיםוהרא"ה
 אף בעל מברכין מתי הברכות בכללי שכתבו דבריהם דהמשך ונראה על אלא בלמדלברך
 "באר ווכינו היטב. עי"'ש שם מגמ' ששמענו וה לעיקר בגיגזד אינו לעצמו מצוההעושה
 תשכ"ר[. ]שנת נקטינן והכי בראשונים מוסכם הרמב"םדדיז

 ולאתרים לו מזוזהקובע

 השותפין בית וכגון כאחד ולאחרים לו מזוזה בקובע עוד לעיוני איכא א'. סעי'שם
 מזוזה מצות בזה יוצאים ושניהם שניהם של מזוזה קובע ואחד במזוזה ח"ביםששניהם
 לעצמו גם שעושה דכיון בסברא נראה ולכאורה בעל, או בלמד אם מברך הוא נוסחאיזה
 דהמדליק דאע"ג רכתב תרע"ו סימן או"ח הטור על בב"ה מצאתי וכן בלמר, מברךודאי
 להדליק, מברך בשמן( )נשתתפו כאחד ולאחרים לו הדליק אם מ"מ בעל מברך לאחריםרק
 בג' אלא בלמד מברכין אין : וז"ל שם דכתב ח' ענין להמאירי אבות במגן מצאתי1כ1



קכגנדברך המזוזה קניעתאופל זא שלישיחלק
 עליו מוטלת המצוה מעשה שיהיה צריך עכ"פ מצוה שהוא בדבר שאף והשנית וכו'תנאים
 אהר שם נמשך דהמאירי אלא עכ"ל. עמו, ואחרים הוא הן לבדו הוא בה חייב שיה" הןוכו'
 לו המצוה עשה : זה לשון כתב בהי"א שם והרמב"ם דברכות בפי"א הרמב"םרברי

 מצות על מברך הוא לפיכך העשיה על מברך הובה שאינה מצוה היה אם כאחרולאהרים
 לפיכך לעשות מברך אחרים ולהוציא חובתו מידי עצמו להוציא וגתבוון חובה היתהעירוב
 ג' דיש דבריו בסוף דמסיק משנה בכסף ועיי"ש עכ"ל. שופר. קול לשמוע מברךהוא

 הרשות דבר דהוא ירים בנטילת ולפיכך הרשות רבר - חובה אינה - חובהמדריגות
 כתב ולכן חובה אינה אך הרשות דבר אינו עירוב אבל לעצמו רק שהוא אע"ג עלמברך

 שהוא מזוזה בנירוו לנו יוצא זה ולפי על, מברך כאהד ולאהרים לו שהוא דכיוןהרמב"ם
 ישכון רצה שאם כיון חובה אינה דמקרי ב' בהלכה לעיל הרמב"ם וכמוש"כ הובה אינהג"כ
 כאחר ולאהרים לו עשה ואם עירוב כרין דינו ממזוזה ויפטר בספינה או באהל ימיוכל

 הם ב' בהלכה הרמב"ם דדברי ועור מרריגות, ד' לעשות כלל מסתבר ואיז על, לברךצריך
 א' כמדריגה ועירוב מזוזה נכלל אלו בכללים ובודאי אח"כ שכתב בברכות לכלליםכהקדמה

 בהרל;ת דוקא הם הב"ח דברי זה ולפי חובה, אינו - הלשון בשניהם הרמב"ם שכתבוכמו
 ה"ג. בפי"א שם הרמב"ם להדיא שהקדים וכסו חובה דמקדי חנוכהנרות

 שותף עוד שיש ומה הרר, תובת דהקביעות מזוזה, לקבוע רמברך ברור נראהולדיגא
 ואינה כאחר ולאחרים לו ביסודה שהמצוה עירוב משא"כ מוייד, ולא מעלה לאבדירה
 כלל.חובה

ס
 המזוזה קביעתאופן

 תשל"א חנוכה ששי נרבס"י

 שאלות: בשתי אליו לפנות רציתי מזוזה, בהלכות עוסק וכב'היות
 האם כן מסמרים. במקום ברגים עם מזוזות שקובעים ראיתי המזוזוע קביעת עניןא(

 לקבוע אפשר והאם במסמרים? לקובעה במקום המזוזה את עמיר בדבק להדביקמותר
 להדביק. ולמטה מלמעלה, אחדבמסמר

 נקרא המזחה בית בתוך ששמים לפני שקוף בניילוז המזוזה עוטפים כאשר האםב(
 1 כלי בתוךכלי

 לתשובתו.המיחל
 ה. ה.י.

 תקוהפתח

 שובהת

 התשל"א טבת בדר"ח יוםבס"ר
 ובכל ובדבק ובברגים במסמרים קביעתו ומועיל המזוזה בקביעת כלל דינים איןא(

 ולמטה. למעלה היטב קבוע שיהא והעיקר שבעולםדבר

 וכיסוי שקוף ברבר המזוזה מונח אם בין ומועיל וכשר, כיסוי חויוב שקוף גיילוןב(



נדברר הרבה מזוזותקובע זאקכד שלישיחלק
 של כיסוים בב' לכסות אבל שקוף, אינו והתחתון שקוף העליון אם ובין שקוף אינוהעליון
 המזוזה קונטרס ב' כרך ברוך בבית נתבאר )כך מתוכן נדאית שהמזוזה כיון מהני לאשקוף
 קי"ג(. ס"ק רפ"וסימן

 סניח אם כליין שאינו אחד כלי דבעינן כלי בתוך כלי של הרין בעיקר אמנםג(
 אדם לחכמת ברודה המשנה מעתיק כלי בתוך כלי שיחשב ושפופרת נייד בתוךבמיוחר
 כאינו חשיב לא דזה ס"ל החזו"א ומכללם פוסקים כמה אבל כליין כאינו חשיבדזה
 אפשר הדחק ובשעת תשמיש. בעתות במטפחת מכסה אם אלא מותר אינו ולרידהוכליין
 ק"'ד(. ס"ק שם המזוזה )קונטרס בזהלהקל

סא

 הרבה מזוזותקובע

 וכמו דבים, בלשון הברכה לביך דצריך פשוט נראה הרבה מזוזות קובע...ובדבר
 בשו"ע...שמפורש

 ה ב ו שת

 ג' או ב' והקובע בהג"ה: א' סעי' רפ"ט סימן מזוזה הלכות יור"ד השו"עלשון
- מברך ג"כ בכה"ג אם לכאורה עיון מקום "יה ואמנם לכולן. אחת ברכה מברךמוווות  
 לעיל כלים טבילת הלכות בשו"ע מצינו דהא מזוזות, לקבוע - שמברך או מזוזהלקבוע
 כלים, טבילת על מברך יותר או שנים הם ואם כלי טבילת על דמברך ג' סעי' ק"כסי'
 וכן מזוזה, לקבוע מברך ולעולם להלק אין דכאן משמע והאחרונים הרמ"א מסתימתוהנה
 מספק יברך דלא המרדש דבית בהך י' סעי' רפ"ו סי' לעיל והש"ך הב"ח ממש"כנראה
 בספיקות אהרונימ עוד וכ"נ לשניהם אחת ברכה ויברך דירה בית פתח עם יתד יקבעאלא
- אמת בשערי מבואר וכן לשתים, אחת בין הברכה בנוסח חילוק דאין נראהוהרי  בית 
 והוא מרויק הלשון שאין עיי"ש )מיהו יחיר בלשון מברך בהרבה דגם ג' ס"ק מט"זאריה
 הובא ט' ס" יוסף ויצבר .ושו"ת רפ"ב סה למשה הלכה בשו"ת פסקו וכן חרוזים(,לשון
 ד"ח והחכם רנ"ד סי' )תרצ"ז( מרדכי לבושי ושו"ת ע"ח ס"ק מלכים[ ]מזוזותבמ"מ
 כלים, מטבילת שנא מאי לבאר ומאריכים מזוזה לקבוע מברך לעולם דבמזוזה שםיו"ט
 רבים בלשון בא ואינו מושאל שם הוא שמזוזה הדקדוק כללי מצד הטעם שכתב ישוהנה
 לוי מדדבי לאפוקי בברכה לחדש יחיד בלשון דוקא דקדקו דבמזוזה הטעם שכתבויש

 מכאן ואחת מכאן אחת תורה אמרה מזוזות ו,טתי שאמר תתקמ"ג( )רמז משלישבילקוט
 יותד שייך כן ועל יחר כלים כמה מטבילים שהרי כלים טבילת דשאני הטעם שכתבויש
 כלי כל על נפרדת מצוה גרר כאן שאין כלים טבילת דשאני לבאר נראה ולענ"ד רבים,לשון

 שלא ע"ב ע"ח רף זרה בעבודה הריטב"א רעת מצינו באמת שהרי נפרדת ברכהשתחייב
 שאנן ואף זו ברכה הזכיד שלא הרמב"ם דעת נראה שכן וכתב זה על ברכה כללתיקנו
 שאסוד משום לטבול רחייב רהא לן דסבירא משום היינו זה על ברכה דתיקנוקיי"ל

 מצוה יחר כלים כמה טובל אם מיהו ברכה לענין מצוה מיקרי נמי טבילה בלאלהשתמש
 וחרר פתח כל מזוזה משא"כ כלים טבילת על הברכה נוסח ולכן כליו סטובל מיקריאחת
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 מזוזה לקבוע מברך שאם אלא מזוזות" לקבוע "מצוה לנו ואין מזוזה לקבוע נפרדתמצוה
 ועיין ורו"ק, קביעות לכמה זו ברכה עולה הפסיק ולא הראשונה והמצוה הקביעהעל

 תפילין מצוית על מברך אי תפילין בענין ומ"ב האחרונים מש"כ ה' כ"ה סימןאו"ח
 מברך אם עירוב בענין ומ"ב האחרונים מש"כ י"ר סעי' שס"ו סי' שם ועיין רבים,לשון
 על דמברך שמתבאר י"ט סי' שחיטה הלכו' יור"ד ועיין רבים, בלשון עירובין מצויתעל

 ובוראי רלעיל, כלים לטבילת דמי המצוה שבגרר אף בהמות כמה בשוחט אףהשחיטה
 בכלים מברך היה לא הטבילה על בכלים מברך היה ואילו קובע הברכה היקדוק נוסחגם

 הברכה בנוסח החלוקה עיקר רבאמת לעורר ראר אך יותר, ואכמ"ל הטבי~ת עלהרבה
 אף כלים טבילת על רבים בלשון לעולם מברך ד,מם לומר ויש כ"כ ברור אינובכלים
 מברך ודאי במזוזה ועכ"פ ג'ן סעי' ק"כ בסימן בס"ד בזה ןוהארכנו אחד כלישטובל
 וכמש"כ. יחיר בלשוןלעולם

סב

 חותמת*( בהם שנחתם תפילין של ופרשיותמזוזות

 חותמת יש כולם ועל מא"י הנשלחות תפילין של ופרשיות מזוזות בדבר : ה ל אש

 צבת כעין עשץה ברזל של חתם ע"י נחקקות רק צבע או דיו כל בלי - ד. מ. נברק-
 נחקקות )במזוזה( ולפעמים הפרשה מאחורי חוץ לצר ובולטות פנים מצר שוקעותוהאותיות
 הפרשיות בקצה )בתפילין( ולפעמים מהן למטד ולפעמים הארץ על תיבות עם אחתבשורה
לרחבה.

 פוסל. המזוזה בגליון דברים הוספת בכלל אם א( פנים: לב' נחלקת השאלהוהנה
 ומזוזות. תפילין בו לכתוב כשר שאינו בכתב רהוסיף בכה"ג גם פוסל אי רפוסל ואת"לב(

 נתבאר לא המזוזה בגליון דברים הוספת דין ראשון: ראשון על נענה ובה:תש
 הארכנו ולכן להכשר, או לפסול במודלט מוכרע דין בו מצאנו לא וגם להריא,בשו"ע
 וסידרנו המזוזה, בגליון ריתירות דין ביררנו ואד"כ רעלמא, יתירות ריני בבירורמקודם
- בשו"ע מקומם סדר עלהרברים  תמצית וזה התשובה, בסוף להלן בארוכה תמצאם 
 ; שביררנוהדברים

- כ' סעי' ל"ב סי'ארח  במקום סלא שכתב וכגון עצמה בתיבה יתירות דין ביררנו 
 הפסוקות. ההלכות מן וההא הוא פסול דודאיחסר,

- שם הלכהביאור  תיבה בין הוא ראם לתיבה, מדובר שאינו אות יתר דין ביררנו 
 פסול, כספק לרונו וראוי להכשיר ולא לפסול לא הכרע אין לפרשה פרשה בין אולתיבה
 לפסול. ומוכרע עצמה בתיבה כנוסף הוי לתיבה מעל השיטין ביז הוא אםאבל

 שנשלחו מווזות בדבר תשכ"ד בשנת הברית בארצות מפורסם מאדמו"ר נתקבלה זו שאלה*(

 שליט"א. הריא=ז לבגי השאלה מסרתי הטרדה מפני ד. מ. גבדק בחותמת ונחתמו ונבדקומע"'
 זומשתנים מן הענין שחומר והבודקים, עצמה, הבדיקה ני'דון בענין דברים אריכותהושמס

 בספר. לקבוע ראוי ואינו התקופות חילופיעם
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- ד' סעי' קמ"ג ס"שם  משמעות לו שאיז יתר מאות דגרע כפולה תיבה דין ביררנו 

 לפסול. מוכרעוהדין

- ז' סעי' רע"ד סי'יור"ד  ואפילי פסול הם"ת בתורה כתובות דברכות דין ביררנו 
 ועיי"ש אחיים, רבריס הוספת הדין והוא לפרשה, פ-שה בין ולא בנפרד כתוביםהברכות
 בתפילין והן בס"ת הן זה וכל הכלליים, יתירות בדיני שביררנו מה כאן עד הרין.בפרטי
 יתירות דלעולם הדעה מצד להקל כלל לצרף אין השאלה דבגידון למדנו ומזהומזוזה,
 הדעה מצר או פוסל אינו כפולה רתיבה הרעה מצר או עצמה בתיבה אף כלל פוסלאינו

 בכל ונקטינן כלל נינהו דסמכא לאו הדעות אלו רכל פוסל, אינו בם"ת כתובותדברכות
 שם שאין לתיבה מחובר שאינו יתר אות לנידון השאלה גידון לרמות ואין לפסול,זה

 השאלה ונידון יתר, מקרי ולא היתר לאות משמעות לו שאין התם דשאני לפסול,הכרע
 הוא כפולה תיבה מיהו דפסול, דנקטינן בתורה כתובות לברכות או כפולה לתיבהדמי
 לכתב. דקרובים לומ,- יש בתורה כתובים בברכות וכן הכתבבתוך

 : השאלה נירון לעיקר נבואועתה
 דראוי הוא להלכה הדברים ותמצית ט"ו, סעי' רפ"ח ס" ביור"ד ביררנו הנידוןוזה

 מהפרשיות רחוק רברים בהוסיף דאפילו מזוזה בהלכו' דם"ל שביארנו הרמב"ם לדעתלחוש
 הדיו מהפרשיי" שרחוק וכל במוחלט לפסול בידינו אין אך פסול, בפנים שכתוב כלהרבה
 אלא למעשה להקל ואין המרחק שיעור שמענו לא אך אחרים, ראשונים מכח להכשירגוטה
 ביניהם ואין הארץ" "על התיבות עם אחת בשורה למטה הוא דההוספה והיכא הרבה,ברהוק
 זה ובכל לכו"ע, ופסול לכתב קרוב מקרי ודאי זה אותיות ט' של פרשה שיעורהפסק
 אופי ויש ההוספה גמצא היכן ופרשה פרשה כל לבדוק צריך וא"כ בתפילין, הדיןהוא

 לפוסל. לחוש ראוי ואך להכשיר נוטה שהדין אופן ויש שצ"ע אופן ויש בודאישפסול
 להקל יש שלפניגו בשאלה אבל ומזווות, תפילין לכתיבת הכשר בכתב בהוסיף זהוכל
 אינו זו הוסכה אולי ומזוזות בתפילין כשר שאינו בכתב רהוסיף דכיון אחר נידוןמצד
 וראיתי כלל, הכרע מצאתי ולא חיפוש אחר חיסוש חיפשתי זה נידון והנה כלל,פוסל
 הפוסל רבהוספה דפוסל בפשיטות דהכריע שליט"א פיינשטיין להגר"מ כת"יבתשו'
 כזה, לפשיטות מקומ ידעתי לא צעיר איש ואנוכי פוסל, כתב צורת שניכר וכל דיניםאין

 המזוזה כתב בין הבדל מינכר ולא דפסול מינכר דאינו באופן פסול בדיו בהוסיףיאיה"נ
 אלא כלל דיו כתב כאן ראין שלפנינו בנידון אבל ופוסל, יתר דהוי מסתברלהוססה
 הכרע ואין תורה שאמ-ה הפרשיות על הוסיף רלא מילתא מינכר בנייר חקיקה ע"יכתב

 דין רע"א סי' יור"ד קדושים( דעת )על הקורש גידולי בספר לדבר סמך ומצאתילפסול,
 מדין פוסל אינו כתב מקרי דלא דם"ל למאן עופרה דכתב לומר דיש להדיא דכתבי"ד
 אין דבהוספה שליט"א פיינשטיין הגר"מ כסברת ס"ל דלא למדנו ועכ"פ היטב, עיי"שיתר
 מציעשניאוו הגר"ש בתשו' וראיתי פוסל. אינו דין עפ"י כתב שאינו כל אלא כלל,רינים
 ס"ת לפסול שכתבו אחרונים ועוד קל"ו סי' ס"ת הלכו' דוד בית מספר לפסול ראיהרהביא
 ראיה איגה זו ולדעתי עיי"ש, בעופ-ת, אלא בדיו שלא אף ונקודות טעמים בושהוסיסו
 בו להכיר שאפשר וכל וטעמים ניקור בלא להיות צריך דם"ת מיוחד רין דיש התםדשאני
 לפסול דכתב ז' סעי' ל"ב סי' באו"ח מהלבוש ראיה הביא ועוד פסול, וטעמים ניקודסימני
 השורות בין המיותר דהקו יתר מדין לשרטוט הפסול בעופרת שרטוט בהם שישתפילין
 אין משם גם ולדעתי יתר, מדין פוסל הפסול הכתב דגם והרי ופוסל, יתר ככתבהוי

 נפסל דאיגו עליו החולקים כאחרונים אלא הלבוש כדברי נקטינן לא להלכה דהאהכרע,
 עצמו דמהלבוש וכתבו מהראשונים כו שהוכיחו ועיי"ש כ"ב, ס"ק שם במ"בוכמבואר
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 ויש נפסל, לא למה פירשו ולא הדבוים סתמו אך נפסל, רלא מוכח ס"ת הלכרביור"ר
 לומר דיש כאן אין להיפו דאיה אד יתר, מדין פוסל אינו פסול דכתב משום רבאמתלומר
 שם הקדש גידולי בס' וה טעם וכ"כ כלל פוסל אינו השורות בין יתר קו רלעולם הואדהטעם
 א"ע זה ראין אפשד באו"ח הלבוש מש"כ לפי ואפילו כתב(, מיקרי דלא טעם גם שם)ונקיט
 למטה דהוסיף השאלה בנירון אבל יותד רחמיד לשודה שורה בין התפילין שבתוךבהוספה

 הכרע מצאנו שלא וכיון פוסל, ואינו נפרד ענין דהוא מילתא מינכד כשר אינו שהכתבכל
 בגליון בהוסיף רלעולם הנ"ל הראשונים רלדעת ונראה מסברא, הרבדים נבררבספרים
 ייו בכתב אלא פוסל זה אין פוסל, לכתב קרוב בהוסיף ואך פוסל אינו מהפרשיותרחוק
 דמינכר הכתב מן כרחוק הוי לפרשיות קדוב אף דיו ללא בחקיקה בהוסיף אבל למזוזהשכשר
 דהזק הוסיף ראפילו הרמב"ם לרעת אבל המווזה, על להוסיף בא ולא נפרר ענין שהואמילתא

 הוסיף דין בסברא מוכרע אין המזווה, פנים בצד כלום יוסיף שלא הוא ורין פסולמהפרשיות
 למוווה. הכשר ריו כתב אלא פוסל ראינו ואפשר פוסל כתב צורת רכל ראפשר חקיקהבכתב
 לדעת לחוש ראוי ואך לעיל שנתבאר וכמו הראשונים כרעת נוטה הרין שעיקר כיוןוהנה

 בהוסיח טובא להקל יש פוסל בחקיקה הוספה אם הוא ספק הרמב"ם לדעת דגם וכיוןהרמב"ם,
 הדבריכ וסיכום הרמב"ם, לדעת פסול בספק לכתחילה להכנס שלא ראוי ומ"מ בחקיקה,בגליון
 נחקקו שכבר והפרשיות ר. מ. נבדק התיבות מחקיקת לכתחילה להמנע רראוי נראה :עמעשה

 הבית במווזות קבועים או בבתים תפורין כבר ואם ימחוק. החקיקה למחוק בקלות אפשראם
 בידי למחות אין אבל ברכה, עליו תבא הפרשיות ולתקן להוציאן ומתאמץ לעצמוהמחמיר
 רכשרים. הדין רעיקר המוווה, ועל התפיליז על ומברכין מתקנין שאיןהמקילין

 ברורים - בגליון שהוסיף ויתירות דעלמא יתירות הלכות בירורי נעתיקועתה
 : השו"ע לסרר המתאים מקומו על דין דיןומסודרים

 עצמה בתיבהיתירות
 הטור לשון הוא פסולים. אחת אות ית- או חסר שאם : כ' סעיף ל"ב סי' או"חשרע

 המנהיג בס' ]והוא המנהיג רעת הביא ל"1 סי' סוף ובב"י הרא"ש, מדברי מקורו כתבוהב"י
 כתבו ע"א ל' במנחות ותוס' דרש"י הוא רטעות וכתב פסול אינו ריתידות תפילילןהלכות
 באיוה וראיתי הפוסקים. כל הם מי פירש ולא הרברים הב"י וסתם הפוסקים. כל דעת וכןדפסול

 באות אות רנרבק הרשב"א דלרעת שכתב תמיד העולת להם וראשון וה, בדין פיקפוקאחרונים
 על והמברך פסול אינו לתקן שצריך אף יתירות הרין הוא וכו' לבילה הראוי דכל פסולאינו

 תיקון קונט' גיבורים ובמגן בצ"ע הדברים והניח בא"ד והובא לבטלה, ברכה אינוהתפילין
 המנהיג כדעת ס"ל ס"ת הלכו' קטנות בהלכות יוסף רהנימוקי מעורר ע"א( ק"ו )דףסופדים
 ס"ת הלכו' במדדכי רמצא מסיים ואך מוכרע אינו הב"י שמביא רש"י ודעת כשרדיהירות

 לפקפק מתחזק שע"א סימן ח"ב יוד"ד נור אבני ובשו"ת רש"י, ברעת גם כז וכתב שפסולדס"ל

 הראשונים מגדולי היה המנהיג דגם וטוען התוס' דעת משום המנהיג דעת לרחות הב"יבמש"כ
 לסמוך ויש רכשר כתב יוסף הנימוקי רהא שפסול הפוסקים כל רדעת הב"י מש"כ עלותמה
 להדיא, שפוסל זוהר לתיקוני שם מצא שוב ואך בדיעבר להכשיר יוסף והנמוקי המנהיגעל
 דכתב ע"א( ר' )דף ס"ת הלכו' היי"ף על )הנרמ"ח( מלוניל יהונתן רבינו בפירוש מצאתיוהנה

 לן ]לית מלא עשוי והוא חסר להיות שראוי כלומר ביתירות אבל : וז"ל יוסף הנימוקיכדברי
 ואינון ]מעלה ואינו דמי כנטול יתר כל אמרינן הא יותד הוא ואם כלום חסר אינו שהריבה[

 ראשון : יתירות לפסול שכתבו הפוסקים שאר הם מי ולפרש להזקק ראוי ולכן עכ"ל,מוריד
 סמ"ג ה"א, ופ"י והי"ג הי"א ופ"ו ה"ג ופ"ח ה"ג פ"ב וס"ת ומזווה תפילין בהלכו' הרמב"םלהם



 נדברר שלאמחוכרלתיכה יתיאות זאקכח שלישיחלק
 בחידושיו וכ"כ כ"ח( )עמו' התורה על בדרשתו וכ"כ התורה לפירוש במתיחתו רמב"1 כ"ב,עשי1

 מש"כ בזה ]ונדחה קמ"ב סף הדיטב"א בשו"ת - וריטב"א ורא"ה רשב"א ע"א, י"זלמגילה
 פשוט[, והוא גרע יתידות אבל מכשיר בנדבק דדוקא להכשיר הרשב"א דדעת תמידהעולת
 י"ה במגילה מאירי חיים(, סם )בספר ע"ב ל"ב מנחות מזוזה בהלכו' הראשון ישעיהרבינו
 בדוך ע"א(, קצ"ג )דף השלם הלקט שבלי ח"ב, ב' מאמר ספר ובקרית ע"א כ' וסוטהע"ב

 הלכו' בו וכל מלוניל להר"א חיים אדחות ח"ב, ב' נתיב ירוחם רבינו ע"א(, ט"ז )דףשאמד
 ל' מנהות אגודה י"א, בתשו' רשב"ש רפ"ה, ותשו' ז' בתשו' דיב"ש מזוזה, והלכו'תפילין
 ורא"ש ומדדכי תוספות דעח וכן להרשב"א(, )ואינו ע"כ ל"כ הדשב"א הידושי בעלע"א,
 יור"ד ס"ת בהלכו' גם שמענו ערוך והשולחן הטור ודעת שנתבאר וכמו ערוך ושולחןוטוד
 אלא כלל נראה אינו עיי"ש גבורים במגן בזה שמפקפק ומה דש"י דעת וכן ו', סעי' רע"הסי'
 להדיא הוא וכן רש"י, בדעת שם בתשו' הריטב"א וכ"כ בדעתו והב"י המדדכי שכתבוכמו

- פסק בדדך דש"י דביבספרי  ומזוזה : וז"ל תנ"ח סי' רש"י וסדור תקט"ו סי' ויטדי במחזוד 
 לר"י חבר מצאנו ולא עכ"ל, חובתו ידי בה יוצא אינו האות גריעת או תוספת או מחק בהשיש
 ל"ב מנחות בגמ' מבואר דפסול יתירות דין ושורש המכשידים, והמנהיג ונמוק"ימלוניל
 שפירשו וכמו ויתירות בחסירות רקדק שלא והיינו פסולה אגרת דכתבה מזוזה לעניןע"ב
 תפילין לענין בא פרש' סוף במכילחא מבואד וכן והרא"ש, ישעיה ודבינו ותוס' רש"ישם
 תפילין מהלכר פ"ב משנה הכסף מביא כך - היתר שימחק עד פסול מלא החסר כתבדאם
 כ"ה תיקון זוהר בתיקוני מבואר וכן דרשב"י, במכילתא ולא לפנינו במכילתא וליתאה"ג
 רובא שכתבו וכמו פסול דיתירות נקטינן והכי פסול, דחסד באתר מלא דכתב ס"תלענין
 הפסוקות. ההלכות מן הלכה וזו קמאי, דרבוותאדרובא

 לתיבה מחובר שאינו אותיתר
- אחת אות יתר או וז"ל: כתב - שם הלכהביאור  היה לא היתר אות ואם 

 משום התפילין נפסל אם השיטין בין או לתיבה תיבה בין שעמד רק תיבה לשוםמחובד
 ח' בשעד אפרים והשערי בזה שמקיל ע"ד בסי' ח"א חיור"ד ביההךה בנודע עייןזה

 הלכה הביאור ודברי עכ"ל, בזה שמחמיד רש"ל עם ומסכים עליו חולק שעריםבפתחי
 מדברי ביהודה הנודע ראית על אלא השיג שלא יראה שם אפרים בשערי דהמעייןתמוהין
 דודאי והשיג בתפילין כפולות תיבות שהכשיד ל"ג ס"ק ל"ב סי' במג"א המובאהראב"ד
 פוסק ועפ"ו גרירה לאחר דכשר הראב"ד וכוונת וכו' נדרש דכפל פסול כפולותתיבות
 של דינו עיקר על אבל אחרת, תורה ספר יוציא תורה בספר כפולה תיבה דמצא בפניםשם

 אפרים שערי בעל ואדרבא כלל, משיג אינו לתיבה סמוך שאינו אות ביתר ביהודההנודע
 הוא אמת דין ביהודה הנודע דדין דנראה כתב ס"ד סי' יור"ד אפדים ביתבתשובותיו

 ופסול, גדע משמעות בה שיש כיון כפולה דתיבה ראיה אינו הראב"ד מדבדי דאייתואך
 המהרש"ל על השיג רע"ד סימן תורה ספר הלכות )בארוך( יעקב הבני דגםומצאתי
 ר' ותשובות בשאלות )מובא אברהם ר' הגאוו עליו השיג וכן פוסל, היתד דאותשכתב
 סעי' רע"ה סי' יור"ד השולחן הערוך ביהודה לנודע הסכים וכן נ"ד(, סי' כהןחיים
 להחמיר, שהסכימו אחרים באחרונימ דמצאתי להקל, הכרעה לנו דאין נראה ומ"מכ"א,

 דמסכים ומשמע המהרש"ל דברי דמביא ע"ה סי' בתשובותיו מלובלין המהר"ם להםוראשון
 בנסוע ויהי בפרשת דהנונין שנקט בזה עליו משיג ואך פוסל היתר דאות שנקט בזהלו
 סוסל יתר דאות למהרש"ל הסכים נ"ד סי' כהן חיים ר' בשו"ת וכן עיי"ש, יתר אותהוי
 י"ז( ס" החקירות )הלק הסופר בקסת וכן להכשיר, שדן אברהם ר' הגאון דבריודחה



קכט נדברו לתיכה שלאמחוכף יתראות זא שלישיחלק
 ,השיגו א'( )סי' יהודה גבול ושו"ת הספר( בסוף )בהשמטה יור"ד שיק מהר"םושףת
 הגמ' ומן באהרונים, מוסכם הדין שאין לשמוע וזכינו לפסול, והסכימו ביהודה הנודעעל
 ל"ב מגילא מגמ' ראיה יהורה וגבול כהן חיים ר' בשו"ת שהביאו ומה הכרע, לגו איןג"כ
 לזה דאין עצמה בפני אחת אות דשאני הכרע, איז פסול בתורה כתובות דברכותע"א
 סי' ביור"ד מש"כ עיין בתורה כתובות ברכות )ובדין כלל יתר מקרי ולא משמעותשום
 ה"ג מזוזה מהלכו' בפ"ה הרמב"ם .מרברי הוא להחמיר הצד עיקר ואך ז'(, סעי'רע"ד
 יתר לפסול דכוונתו ובפ"י בפ"ב הרמב"ם דברי לבאר האריך ביהודה הנודע דהנהוה"ד,
 דקדק שלא או : וז"ל שכתב מזוזה בהלכו' לרמב"ם כלל הזכיר ולא לתיבה, המחובראות
 פשוט מנהג )ה"ד( פסולה זו הרי אחת אות אפילו מכפנים שהוסיף או וחסרבמלא

 שהוא לפי הפסד בזה ואין לפרשה פרשה שבין הריוח כנגד מבחוץ המזחה עלשכותבין
 בדברי ומבואר עכ"ל. וכו' המצוה שבטלו רי לא וכו' מבפנים שכותבין אלו אבלמבחוץ
 אחת אות בהוסיף אף אלא עצמה בתיבה וחס. במלא דקרק לא אם רק דלאהרמב"מ
 דהוסיף ד' בהלכה הרמב"ם דברי המשך וזה פסול שהוא מקום באיזה המזוזהבפנים
 וס"ל הרמב"ם על החולקים הראשונים דאף ונראה המצוה, ובטלו פסול בפנים וכו'חותמות
 מן רחוק המזוזה בגליון דוקא אלא זה אין וכו' חותמות המזמה בפנים להוסיףד"ש
 הכתב, מן רחוק שיהיה דהזהיר תקט"ו סי' ויטרי במחזור להריא שמצינו וכמוהכתב
 )הועתק ט"ו סעי' רפ"ח סי' ביור"ד במקומו הארכנו שם והראשונים הרמב"ם בדבריוהנה
 נבאר וכאן הכתב, מן רחוק המזוזה בגליוז דברים הוסיף דין ביררנו ושם עי"ש,להלן(
 דעת שמענו ובזה הכתב, בתוך אחת אות דהוסיף שלפנינו לנידון הנוגע הדבריםתמצית
 לדברי מקור כתב שם הגר"א והביאור להדיא שחולק מי שמענו ולא לפסולהרמב"ם
 לגמ' השמיט הרי"ף אך ע"ב ל"ב מנחות מהגמ' פסול בפנים אחת אות דהוסיףהרמב"ם

 להדיא מבואר שם משנה בכסף מרן ובדברי בגמ' כן פירשו לא שם הראשונים ושארשם
 ועוד והסמ"ג הטוד וכן השמיטו שם בשר'ע ואכן אחר מקור מצא ולא זה מקור ס"לדלא
 אף פסול אחת אות מבפנים דהוסיף הרמב"ם לדיז השמיטו שם( )שמנינו. פוסקיםהרבה
 הדברים וסיכום פסול, בלשון לא זה וגם וכו' חותמות בענין הרמב"ם דבדי להמשךשהביאו
 צריד אך לתיבה סמוך שאינו אחת אות בה שהוסיף מזוזה לפסול הכרע דאין נראהלהלכה
 לכו"ע וס"ת בתפילין אבל במזוזה אלא אינו זה דכל אפשר והנה הרמב"ם. כדעתלהחמיר
 נתבאר לא ותפילין ס"ת בהלכו' הרמב"ם דמדברי ביהודה הנודע שהאריך וכמוכשר
 אפשר מיהו במזוזה, אלא זה דין כתב לא שהרמב"ם מזה קצת משמע וכן בזה,פסול

 הגר"א לפי הרמב"ם דברי מקור שהוא פסולה אגית דכתבה הגמ' אחר נמשךדהרמב"ם
 וס"ת, בתפילין וה"ה דוקא לאו והוא הרמב"ם גם כן נקט במזוזה הדין נקט דבגמ'וכיון

 שמצינו )וכמו בכה"ג פסול ואינו יותר קיל ס"ת אבל בזה למזוזה דמי תפילין דאךואסשר
 הקיל ביהורה והנורע בס"ת גם החמיר הרש"ל מיהו ותכילין(, מזוזה רחמיר אחריםבדינים

 ודאי ולכתחילה לפסול, לדונו לעולם להחמיר וצריך זה בכל הכרע לנו ואין בהפילין,גם
 סי' יור"ד אפרים בית בשו"ת שכתבו וכמו ביהודה הנודע לדעת אף לכו"ע תיקוןצריך
 שצ"ב. סי' ח"ב מאהבה תשובה ושו"תס"ד

 השיטין, בין או לתיבה תיבה בין שעמד : הלשון כתב שם הלכה הביאורוהנה
 ביהודה, הנודע מכשיר לתיבה מעל אלא לתיבה תיבה בין שלא אפילו השיטין דביןומשמע
 ככתוב הוי השיטין בין דתולין דכיון יותד חמור השיטין רבין לומד דיש ' צ"ע,ודבדיו
 לא אבל להחמיר אלא זה דאין לומר יש תולין דאין ומזוזה בתפילין ואף עצמהבתיבה
 בענין הוא שם נידונו ועיקד השיטין בין כלל נזכר לא שם ביהודה נודע ובשו"תלהקל
 הנמצא יתיר לפסול אבל : הלשון שם וכתב לפרשה פרשה בין שכתובק המנוזריןהנונין



 של',2יחלק
נדברר כפולהת*כח זאקלב
 מכשיר והפמ"4 לראב"ד כלל הזכירו לא הכא האחרונים ורבותינו הרדב"זן, בשםבכנה"ג
 הזכיר אפרים בשערי תוד מסברא, פוסלים עילאי דבי אריה ותשו' והדה"ח והא*רמסביא
 דלא וקמ"ל היתירה החיבה שגורר לאחר דוקא דכשר הראב"ד דכוונח ומחדשלראב"ד

 ביהודה נודע דבשו"ת מוסכם, אפרים השערי של פירושו ואין בתפילין, כסדרן שלאהוי
 על וסמך גרירה בלא אף דכשר הדאב"ד רכוונח מבואר אפרים( בשערי )ומובאשפ

 שפירש במה אפרים לשערי שהטכימו יש ובאחיונים בס"ח, דה"ה וכחב להלכההראב"ד
 והמלאכת ז'( סער ד' )סי' הסופד והקסח רע"ד סר ביור"ד שאול היד והם הראב"דבדברי
 דכוונת הסכימו אחרתים רוב אבל א'(, )סי' יהודה גבול ושו"ת ח( אות ח' )כללשמים

 ע"א(, ק"ו )דף סופרים חיקון קונ' גיבורים מגן והם: גרירה, בלא אף דכשרהראב"ד
 שו"ת הספר(, בסוף )בהשמטה יור"ד שיק מהר"ם שו"ת רל"ה(, )סי' ורעת טעט טובשו"ח
 לאברהם חסד שו"ת ל"ב(, )סר לאור"ח יעקב באר ע"ז(, )סר יור"ד יהודה אייהגור

 שערי ל"ב(, )סי השולחן ערוך שע"א(, )סי' יור"ד נזר אבני שרת ר(, )סי' או"חתניינא
 חלקת שו"ת קכ"ב(, )סר מיעקב כוכב שו"ת ל"ב(, )סר תפילין הלכו' אדיה ותפארתאמת
 גרירה, בלא אף מכשיר דהראב"ד באחרונים דעלמא דסוגיין וראינו ב'(, )סי' או"חיואב
 בתשו' )וליתא הדדב"ז חשובות בשם בכנה"ג שהוא הראב"ד דבדי ממקור להדיא גראהוכן

 הראב"ד הכשיר כפולות תיבות בהם שנמצאו חפילין : וז"ל שם וכתב הנדפסוח(,הרדב"ז
 העתיק וכן עכ"ל, ק"כ, ס" ח"א הרדב"ז לחלוק כדאי שאיני אלא מגמגם ולבי בתשובהז"ל
 בדבר גמגמו שרבותינו ומזה לחלוק, כדאי שאיני אלא מגמגם ולבי הלשון אבדהםהמגן
 צדיכים אנו אדרבא בגרירה ראי גרירה בלא אף דכשר הדאב"ד דכוונת שהבינו ודאינדאה
 הרדב"ז הבנח ובפרט מכרעת רבותינו והבנת לפקפק, מקום ואין הראב"ד קמ"ל מאילפרש
 דהעיקר ונתבאר הראב"ד דברי בפיווש הוא זה כל והנה המקורית. הראב"ד תשרשראה
 תיבה בה שיש ס"ה לפסול הסכימו האחרונים רוב להלכה אך גרירה, בלא אףדמכשיר
 כי - גרירה לאחר דוקא מכשיר דה-אב"ד שהסכימו הנ"ל האחרונים מלבד וזהכפולה,

 תפילין בין שחילקו ומהם פוסלים, דובם גרירה בלא אף דמכשיר שהסכימו האחרוניםגם
 לגמרי שדחו ומהם לאברהם(, וחסד נזר )אבני דפסול בס"ת מודה דהראב"ד וכתבולס"ה
 לא ששם אחרים בעניינים בלשיטתיה הראב"ד דברי שתלו ע"י מהלכה הראב"דלדברי
 אריה גור בשו"ת ועיין לולב, בהלכו' לשיסתיה הראב"ד - שיק )מהר"ם כןנקטינן

ובא-

 השולחן )ערוך שבמג"א הפיקפוק סמך על מהלכה הראב"ר דברי שרחו ומהם יעקב(,
 מכדיעות, אינם מהלכה הראב"ד דבדי לדחות האחדונים דטענות לענ"ד ונראה אמת(,ושערי
 - לחלוק כח בידי ואין : הלשון סיים המג"א רהא טענה אינה שבמג"א הפיקפוקדטענת
 הראב"ד, על ולחלוק מרבותינו יותר להתחכם לנו ואין בכנה"ג, המובא הידב"ז לשוןוהוא
 סמך על מהלכה הראב"ד רברי לדחות לנו דאין טענה אינה ודאי ה"לשיטתיה"וטענת
 לס"ת תפילין בין להלק והטענה באחרונימ, עיי"ש סמך, כל ללא אחרים בענייניםתלייתמ

 בס"ת הוא סברא ואי ומזוזה בתפילין יותר רמחמרי13 מצינו בעלמא דאדדבה טענה אינוג"כ
 הוא דפסול ומזוזה בחפילין הוא כ"ש בסיני הניתנה התורה על הוספה שיש כל ההודפסול
 שיש ס"ת לפסול אחרוניט כמה הכרעת ועיקר תורה, שאמרה הפישיות יל הוספה שישכל
 הראשון את מקיים שמות ב' הכותב דתנן ה"א פ"ה סופרים ממסכ' הוא כפולה תיבהבה

 השם, את לקיר מתירים היינו לא שהוא כמו כשד הס"ת היה ואם וכו' האחרח אתומעכב
 בקידור איסור צד היה ואם היריעה בסילוק עצה יש לעולם דהא מכדעת, ראיה אינהיזו
 ואין ואכ"מ( רע"ד, ס" ביור"ד )ועיין איסוד דליכא וע"כ קידוד מחירים היינו לאהשם
 ולמחזק לתקן רצריך הוא דין אפ"ה אך כשר הס"ת דלעולם קידור בלא פסול דהס"תראיה
 שצ"ב סי' ח"ב מאהבה תשובה ושו"ת ס"ד סי' יור"ד אפרים בית בשו"ת שכחב וכמוהיתר



קלגנדברר כפולהתיכה זא שלישיחלק

 ובשו"ת היתר, למחוק צריך כשר רהס"ת דאע"ג לתיבה מתובר שאינו ית- אותבנידון
 לבטלה ה' להוצאת לבוא דיכול כיון רפסול כפול שם בין לחלק סברא כתב שם שיקמהר"ם
 והנה כפול. בשם לפסול מוכרעין רבריו ואין להלכה, כן ופסק כפולות תיבות שארלבין
 להכשיר פסק שם ארם רהחיי כך, כל מכריעין אינם להכשיר שהסכימו האחרונים רבריגם
 ויסודו ל"ב, בס" הא"ר ע"פ כן שפסק אלא מסתפק מסברא ראררבא סברא ע"פלא

 ל"ב )ובס" פסול כפולה רתיבה והכריע קמ"ג בס" חזר עצמו שהא"ר ממנו רנעלםמוטעה
 ציין כי מאוחרים קמ"ג בסי' ורבר'יו וצ"ע, - שם רסיים להכשיר במוחלט הכריע לאג"כ
 למעשה הלכה מסיק שם ורעת טעם טוב בשו"ת קלוגר והגר"ש ל"ב(, בסי' למש"כשם

 לכתחילה ראף שם ומבואר כפול בשם שם ומיירי כפולה תיבה בה שנמצא ס"תלהכשיר
 עכ"פ ללמוד יש שמשם הנ"ל סופרים מסכ' ממנו ונעלם מתקן, רוצה אם ואך תיקוןא"צ
 ומפרש בתטילין הראב"ר רברי מביא אך שם גיבורים והמגן לכתחילה, לתקן יש כפולרשם

 בס"ת הרין דהוא פירש אמנם ביהודה והנורע בס"ת, הרין כתב ולא גרירה בלארמיירי
 שיש לתיבה סמוך שאינו יתר אות על הוא שם נירונו ועיקר בזה כלל וטרי שקיל לאאך

 וכתב ריריה, לנידון מהראב"ר ראיה מביא ואך משמעות לו שאין כית יותר רקילסברא
 נקט ריהטא ראגב נראה ביהחיה בנורע הגאון וגם : וז"ל ס"ר סי' יור"ר אפרים ביתבשו"ת
 כלל קשור אינו כפולה תיבה רנירון לעורר וראוי עכ"ל. וכו' אות ביתר דינו ועיקרכפולות
 למיקל ראף פשיטא וזה ל"ב(, בסי' לעיל )שביררנו לתיבה סמוך שאינו יתר אותבנירון
 שם, אפרים בית בשו"ת וכמבואר טפי וגרע משמעות לו ריש כיון להחמיר יש הכאשם

 רכיון הסברא משום להקל יש הכא שם למחמיר ראף גיסא לאידך גם לומר דאפשר נראהאך
 בשו"ת זו סברא ומצאתי יתר, מקרי לא היא כפולה ואך במקומה היא הכפולהדהתיבה
 לעיל ביררנו לתיבה קשור שאינו יתר אות רבנירון אף וא"כ קכ"ב, סה מיעקבכוכב
 להכשיר מקום יש שפיר מ"מ הרסב"ם לרעת להוש וצדיך דפסול הדמב"ס דדעת ל-בבס"
 הרמב"ם על שם השיג לא שהראב"ד ממה זה לחילוק וסמך הראב"ר, רברי ע"פ כפולהתיבה
 שהתיבה רכל מסתבר דלכאורה זו בסברא מאר מפקפק הלב שבאמת ואף פ"ה, מזוזהבהלכר
 דהא יתר כאן ואין היא שכפולה רמינכר אמרינן ולא בעלמא יתירה כתיבה הוי כפולההיא

 על לחלוק כח בירינו אין אך נררש, וכפל כפולה תיבה בתורה כתוב באמתלפעמים
 כתבו ברבר שפקפקו אף והמג"א והכנה"ג דהררב"ז רכיון הוא הרברים ועיקרהראב"ר,
 אחרונים ועוד שהמג"א וממה להלכה, הראב"ר מרברי לזוז לנו אין לחלוק כח בידםראין
 מ"מ הוא דכשר דאף סתירה, אין כפולה תיבה תיקון באופני האריכו שם ל"ב בסי'ומ"ב
 לכתחילה, נתקן לא לטה בהכשר מפקפק רהלב רכיון ועור לעיל, שנתבאר וכמו לתקןצריך
 ואע"ג כפולה תיבה תיקון באופני האריך פ"ב( סי )ה"ר אחרת בתשף עצמו הרדב"זואף

 תיבה מצא אם ובס"ת רכשר, נוטה הדין עיקר אבל הראב"ר, על לחלוק בידו ראיןשכתב
 אף רהא רכשר, נוטה הרין רעיקר בכה"ג אחרת ס"ת להוציא אין הקריאה באמצעכפולה
 דסמכינן אחרת ס"ת להוציא דאין כ"ה ס"ק במ"ב והובא והרה"ח הפמ"ג כתבו פסולבספק

 פסולה. בס"ת ולברך לקרוא ראפשר הפוסקיםעי
 שס וכתב א', סי' הנרמ"ח הראב"ד בשו"ת - המקורית הראב"ר לתשו' זכינוועתה

 האלקים הכהן שמואל ר' חמורי אחי ז"ל רור ב"ר אברהם ר' הרב תשובת תפילין ענין :וז"ל
 ההרסיס בין עומר והנך שבמרבר ההרס מן לררוש באתם מרוע מאתס לדרוש בלתילאין
 או עצלות לי תחשוב שמא אפשר אי חלק ולהוציאך היטב ושאלת וררשת במצולהאשר
 אס בתפילין מצאת אשר הכפולות תיבות על שאלת "נה רבריך על משגיח שאינולמי
 זה שאין כשם שוה הרבי כי משיבך אני הרעת מן האותיות ליתירות תמלות כפלרומה
 עברינהו ואי סתומות פ-שיותיה לעשות מזוזה אמרו והלא פוסל זה אין כך בס"תפוסל



נדברו כפיהמכ" זאקלד שלישיהלק
 כשר פסול בסכך או בקרובים מיעטו אם פוסל שהאהר במקום ומה רמי שפירפתוחות
 כי המלה חשוב ועתה יפסלו לא פסול וסכך שהקרובים רין אינו פוסל האויר שאיןמקום
 בין לס"ת בין תשובה מכאן וכשרוהו מלה באותה ומלאוהו בתחילה אויר היהמקומה
 מפורשים לרברים וזכינו עכ"ל. תפילין, לכתב מזתה כתב בין הפר,ם מצינו ולאלתפילה
 להכרעת זכינו ולכאורה בס"ת, והן ומזוזה בתפילין הן וכשר גרירה בלא שהוא כמורכשר
 אחרת. ס"ת להוציא אין הקריאה באמצע כן מצאו ואם הוא כשר רס"תהדין

 משם להכשיר שבאנו וממקום לפ0.ל נוטה הרין עיקר ראררבא לברוריואתינא
 אם שאל מלוניל שמואל ר' דהשיאל נראה הראב"ר בתשר היטב נתבונן רכאשרנפסול,
 והראב"ר רכשר שמצינו בס"ת האותיות ליתירות לו שנזרמנו בתפילין כפולות תיבותדומה
 כשד, בס"ת האותיות דיתידות מצאו היכן ביאוד וצדיך וכשד, דדומה ע"1 לו השיבמלוניל
 בתיבה ביתר אף כשר בס"ת האותיות ריתירות לוניל לחכמי רס"ל נראה הרבריםוביאור
 יהונתן רבינו רפירש בה לן לית בס"ת ריתירות ע"ב ל' מנחות בגמ' שמצינו וכמועצמה
 והראב"ר תיקת' בלא אף רכשר הגמ' דכוונת שם ס"ת הלכר לרי"ף בפירושומלוניל
 ריתירות דנקטינן לרידן וא"כ וכו', מאויר רק"ו אות מיתר גרע לא יתירה דתיבהמאריך
 בתיבה אף לפסול לנו יש ל"כ בסי' לעיל שביררנו וכמו פסול ודאי עצמה בתיבההאותיות
 וס"ת ומזוזה תפילין בהלכר הרמב"ם על השיג לא הראב"ר למה צ"ע א"כ מיהוכפולה,
 האותיות ליתירות לרמות רהכוונה לומר ואפשר פוסל, אות ריתר פעמים היבה וכפלשחזר
 כן שפירשו או להכשיר מסברא נקטו ובזה לתיבה תיבה בין כגון אלא עצמה בתיבהלא

 הראב"ד רין אין כן נאמר אם גם אך כפולה, תיבה רה"ה מחרש והראב"ר שם מנחותבגמ'
 רלעולם וה"ד ה"ג מזוזה מהלכו' פ"ה ברמב"ם וכרמפורש זה על חולק והרמב"םמוסכם
 הראב"ד והרי ל"ב(, כסי' לעיל שביארנו )וכמו לתיבה מחובר שאינו אף פוסל אותיתי
 הרמב"ם, על השיג לא הראב"ר למה צ"ע לעולם ת1"כ שמסיים וכמו במזוזה גם דינוכתב
 דלא כיון מוסכם הראב"ר של דינו אין לעולם ועכ"פ הראב"ר, בכוונת הכרע לנו איןוא"כ
 זה מרמה ואך במקומה שהיא כיון יתי מקרי לא- כפולה דתיבה סברא בראב"דשמענו
 בזה להחמיר ראוי לתיבה מחוץ אותיות ליתירות לדמות כוונתו ואם האותיות,ליתירוה
 שהראב"ד עתה שמענו אם ואף ל"ב( בסי' לעיל שביררנו )וכמו דפסול ס"ל שהרמב"םכייו
 כיון להחמיר ראוי ודאי עצמה בתיבה האוהיות ליתירות לרמות כוונתו ואם להקל, איןחולק
 מוחלט הדין אין לעולס מיהו שס(, לעיל ו?ביררנו )וכמו רפסול במוחלט נקטינןרבזה
 ובזה לתיבה מחוץ האותיות ליתירות לדמות מסברא לנו ראפש- כיון כפולה תיבהלפסול
 גרע, כהטמעות בה דיש כיון שלימה רהיבה אפשר מיהו להחמיר, ראוי ואך לפסול הכרעאין
 לחרש לנו דאין עדיף, במקומה שהיא כיון כפולה רתיבה להיפך לומר מסתבר לאמיהו

 וכמו המסתבדת סברא 11 ואיז בדאב"ד זו סבדא נתנ.אד שלא כיון 1ו סבראמעצמינו
 הלכות ח"א זרוע באור להלכה ]ומובא פ"ה סופרים במסכת שמצינו ובפרט לעיל,שנתבאר
 מקרי רלא לחדש מקור לנו ואין השס, אי: לקר.'ר שראוי לענין יחר רמקרי תקנ"ו1 סי'תפיליו
 וכמו אחרות לתיבות השם בין לחלק מסתבר ילצ גרירה, בלא בדיעבר לפסול לעניויתר

שנתבאר.

 בס"ת, פ"ס" כסולה דתיבה בפשיטית דנקיס ק"ה ס:' ח"א הרשב"ץ בשו"תומצאתי
 לפסלו היא כדאי ח"ל: וכתב ניכר רישומה אך כפולה תיבה רמחק היכא שדןעיי"ש
 ב"ר רת. רבי השואל בפשיטות שם נקיט וכן וכר, 3יכר שרישומה כיון בדיעבדאפילו
 ניכר. שרישומו כל שמחק אע"ג לפסול לו שנראה מה על להרשב"ץ שאל ואךשמואל
 בציבור לקרוא אם שדן עיי"ש י, בית בתשובותיו הרד"ך בפשיטות נמי נקיט דכןומצאתי



קלהנדברו נתורה כתוכותכרכות זא שלישיחלק
 וחסירות, יתירות תיבות בו שנמצא היינו פסול דס"ת כתוב השאלה ובלשון פסולבס"ת
 יוד"ד בב"י המובא בתשובה הרא"ש בן יהודה רבינו בפשיטות שנקיט נראה דכןומצאתי

 השם את וקדרו מיותרת והאחת שתים אזכרות בה שכתבו ס"ת על שדן עיי"ש רע"ו,סי'
 בדיעבד דאולי יהודה רבינו .כתב השם את לקדור דאין הרא"ש לדעת בניגודהמיותר

 טוב בה עבירה ש:עשה כ'ון מ"מ אך היריעה לסלק פיסק הרא"ש היה לא השם נקדראם
- ג' סי' יהודה וכ-ון בשו"ת ועייןלהחליפנה,  אריכות ביתר והתשובה השאלה נמצא שם 
 לא אחרת ס"ת שמצא זמן דכל היה יהודה רבינו שהנהגת השאלה בלשון שםונתבאר
 שם ונתבאף הרא"ש לדעת בניגוד השם את בו שקדרו בס"ת התורה קריאת קוראהיה

 אלא כפולה באזכדה מיירי לא הרא"ש ששם ו' אות ג' בכלל הרא"ש לתשו'שכוונתו
 רבי:ו נסתפק ובזה דשם, וקדידת ההיקון לפני היה פסול דהס"ת וסתומה דפתוחהבטעות
 נראה הספי וסברת היריעה, לההליף צריך השם שקדד בדיעבד אם הרא"ש בןיהודה
 הרא"ש לדעה עבירה שהיא בקדירה להכשיר ובא פסול הס"ת היה הקדירה דלפנידכיון
 מסתפק יהודה שרבינו מזה וא"כ מתכשר, לא בעבירה להכשיר ,יבא דכל לומר מקוםיש
 פוסל, כפולה דתיבה להדיא משמע היריעה להחליף דטוב ומחמיר השאלה בנידון גםכן

 הכפולה האזכרה קדירת אחרי גם בו לקדוא ואפשר כשד כפולה תיבה בה שיש ס"תדאי
 משמע וא"כ לפוסלה, נבא לכתחילה הס"ת בתיקון עבירה שעשה משום דכי לפסול שייךלא
 פסול. כפולה תיבה בה שיש דס"ת עליה העיר ולא זו תשובה שהביא הב"י מדן דעתדגם

 אוה תותיר או החסד אל סופר אתה ואם : וז"ל דכתב יתה לרבינו היראה בספרומצאתי
 ספדים ובשאר כת"י ע"פ צבי בליקוטי הנדפס היראה בספר הנוסח זכך עכ"ל תיבהאו

 דמזהיר לומר דיש בדיעבד, פוסל תיבה דיתוד מדבריו הכרע דאין נראה מיהומשובשן.
 מודים כו"ע דבזה לכתחילה למחוק יש כפל ואם תיבה לכפול שלא ליזהד דצדיךלכתחילה

 בה שיש ס"ת לפסול בפשיטות ,ן:קטו הנ"ל הראשונים כל והנה לעיל. שנתבארוכמו
 הדאב"ד תיטו' היתה ואילו להכשיד, הדאב"ד לתשר כלל מזכירים אינם כפולהתיבה

 הוו הקדום הראב"ד לתשו' הראשונים חזו דאילו לומר לנו דהיה אפשר להלכהמכדעת

 מצד להכשיד וכוונתו להלכה מכרעת הדאב"ד תשו' דאיז שביארנו כיון אבל בהו,חזדי
 שנתבאר, וכמו לפסול להלכה שמוסכם דין מצד או להכשיר להלכה מוסכט שאינו אחדדין
 דעת ומשמעות יהודה ורבינו והרד"ך שמואל ב"ר רור ודבינו הרשב"ץ דברי לקבלעלינו
 מפקפק דהלב ידמג"א והכנה"ג הדדב"ז דעת להם לצרף ויש פסוקה כהלכה הב"ימדן

 פסולות, כפול,: תיבה בהם שיש ומזוזה תפילין דס"ת פסוקה להלכה וזכינובהכשר,
 אחרת. ס"ת מוציא כפולה תיבה הקריאה באמצע בס"תוהמוצא

 בתורה כתובותברכות

 שברכות בס"ת לעיוגי איכא פסול. המנוקד ספר : ז' סעי' רע"ד סי' יוד"דשו"ע
 מגילה בגמ' וכרמפורש הברכית לכתוב אין ודאי ולכתחילה פסול, אי בתוכו כתובותהתורה
 י' סעי' תרצ"א סי' או"ח בשי"ע וה:ה ד'. סעי' קל"ט סי' או"ח בשו"ע ומתבאר ע"אל"ב
 הביא בב". ושם בכך, נפסלת אינה ופיוטים בדכות הדאשון בדף בה שכתב דמגילה2פסק
 משמע הראבי"ה בשם המרדכי ודעת דכשירה הדשב"א דדעת ראשונים מחלוקתבזה

 ]והוא המכשיד מהדשב"א והנה בדיעבד, להכשיר לסמוך יש הדשב"א דעל ומסיקדפסולה
 בהרבה שמצינו וכמו טפי דחמיר ס"ת לע:ין ראיה אין ק"נ[ ס" ח"א הרשב"א בתשו'לפנינו
 ומקורו שם בשו"ע שנפסק וכמו במגילה פוסל ואינו בס"ת דפוסל ניקוד וכגוןעניינים
 בדיעבד אף דפוסל הראבי"ה בשם להמידכי גיסא ולאידך ש"ע, סי' ח"א הדשב"אמתשו'



נדברר נתורה כתוכותברפות זאקלר שלישיחלק
 המעיין הנה אד שם, במרדכי וכמבואר למגילה למדו דמס"ת בס"ת כ"ש הב"י מש"כלפי

 שם דקאי בריעבד לפסול גילוי שום דאין יראה תתל"א[ ס" כפילה ]בסוף שםבמרדכי
- ע"א ל"ב דף בגמ'עמש"כ  נלמוד : ח"ל ע"ז וכתב בתורה כתובות ברכות יאמרו שלא 
 דמי ולא לס"ת דאיתקש ועור במגילה דה"ה ראביהה ופסק התורה ברכות לכתובדאין

 הכתובים בין הכתובה למגילה רמי דלא ממש"כ והנה עכ"ל. הכתובים בין הכתובהלמגילה
 לכתחילה בה קודא היחיד הכתובים בין הכתובה מגילה דהא ריעבד לענין דכוונתו דאיהאין
 וביאור ח' סעי' שם בשו"ע עיין לכתחילה בה קודין הציבוד שאף אפשר היכר ישואם
 )אות מגילה מהלכות פ"א מיימוני והגהות שם( )מגילה באגודה ראיתי וכן שם.הלכה
 ואפשר במגילה הברכות לכתוב דאין הלשון אלא בדבריהם נתבאר זלא הראבי"ה בשםה'(

 בדכות יאמרו שלא בגמ' שאמרו דמה בפשיטות נקיט דהב"י ונראה לכתחילה,דהיינו
 לס"ת מגילה מדמה שהמרדכי ומזה בדייבד אף פסול הס"ת דבכה"ג היינו בתורהכתובות
 כהן חיים ר' ושו"ת קל"ט סי' או"ח בלבוש ומצאתי בדיעבר, פסהלה מגילה דאף דס"ללמד
 שאמדו דמה דנפשייהו מסבדא בפשיטות נקטו דג"כ א' ס" יהודה גבול ושו"ת נ"דס"
 מגמ' והנה בדיעבד, אף פסול הס"ת דבכה"ג היינו בתורה כתובות ברכות יאמדו שלאבגמ'
 לכתוב לכתחילה יבואו שלא דהיינו לפרש דאפשר הכרע אין שם הראשונים ופירושיעצמה
 מצאתי אך בתורה", תרגום למכתב "ואהו תרגום לענין שם דש"י שפידש וכמו בתורהברכות
 שלא הספר לכבוד לחוש צדיך וכן : וז"ל רכתב א' חלק ד' מאמר להמאירי ספרבקרית
 מה  זה דין ובכלל וכו' שאמרו והוא לפסול בעיניהם השוב הספר שיהא דברלעשות
 אבל בתורה כתוב  תרגום יאמרו שלא  למתורגמו יטייע לא הקורא  מגיויו בממכ'שיגינו
 כתובות ברכות  יאמרו שמא  חוששין  ואין לפניו פתוח שהמפר אע"פ  מברכיןבביכות
 שביארנו כמו בזו אף חולקין ויש שיברך קורם לגלול דאוי שקרא אחר אבלבתורה
 פסול שהס"ת יאמרו שלא הוא שם במגילה הגמ' דסוגית להדיא ומבואר עכ"ל,במקומו,

 "ב בזה ואף בתורה כתובים שאין דיודעים חוששין דאין נקטינן התורה בברכותהאר
 כדמוכח פסול הס"ת בתורה כתובות דברכות נקטינן והכי שלאחדיה, בברכהמחמירים

 הנ"ל. והאחרונים והב"י המאירי שפירשו וכמובגמ'

 דוקא דהייבו ואפשר פסול, בתורה כתובות ברכות אופן באיזה נתבאד לאוהנה
 מיהו באמצע, כתובות ברכות יאמרו שלא הגמ' וכוונת הפרשיות בין באמצעבכתובות
 דאף והמרדכי הראבי"ה בדעת פירום דהא פסול בנפרד בכתובות דאף משמעמהב"י
 המגילה לפני בנפרד הברנות דכותב מסתבר הא ושם בו פיסלות כתובות ברכותבמגילה
 להדיא שם וכמבואר המגילה בתחילת בכתובין מיירי הא במגילה המכשיד דהדשב"אועוד

 הב"י כתב ואפ"ה דפסול יודה הרשב"א גם דבאמצע ומסתבר הראשון בדףדכתובין
 ואפשר באמצע, שלא אף דפסול והרי דפסול וס"ל הרשב"א על חולקים והמרדכידהראבי"ה
 פוסל, אינו הכתב מן רחוק בגליון בכתובות אבל הס"ת לכתב סמוך בכתובות רוקאדהיינו
 דהוסיף נוטה הדין דעיקר ט"ו סעי' רפ"ח בסה להלן שביארנו מה לפי לומר צריךוכן

 בשיעור מש"כ ועיי"ש בס"ת, וכ"ש מפסיל לא הכתב מן דחוק המזחה בגליוןדברים
 דברים דהוספת ושמענו אחרים, לעניינים ברכות בין נסק"מ דאין מסתבד והנההמרחק.
 בתשובה כתב שליט"א פיינשטיין ]והגר"מ ומזווה. בתפילין דכ"ש ונראה בס"ת,פוסל

 והאחרונים הראשונים דברי ממנו ונעלם בכך, הס"ת מפסיל לא בתורה כתובותדברכות
 .הג"ל[

 הוא )הלא אמרכל מספד ליקוטים ובו קונטרסים חמשה ספר לידי ובא זכיתי]כעת
 מגילה מסכ' בסוף : וז"ל פורים בהלכות שכתב וראיתי הרבה( להביאו הא"ר שדרךהספר



 זגפקנדברר כנליון רבריםהוספת זא שלישיחלק
 בה שכתובים המגילה את לפסול שלא אומרים יש טעמא ומהאי ולברך בס"ת לעייןמותר

 במגילה הברכות לכתוב שלא כתב מיינבלא שמעון הרב אבל ברוך רבינו כתב וכןהברכוח
 איגרת נקראת מגילה דהא לחוש דאין בתב הלוי יואל רבינו אך אבי"ה רבינו כחבוכן

 יאמרו שמא דאמרי' והא ובראש בסוף ברכות בי' כחב אי דאסור לימא מאן בס"חואפילו
 בקיצור מביא שבא"ד דאיתי ושוב עכ"ל, לפרשה פרשה בין ר"ל בתורה כתובותברכוח
 שנהגו המגהג בזה שמצדיק ועיי"ש בקודש(, )כדרכו לו שהיה כח"י מתוך האמרכללדברי
 חיפוש לחפש וראוי לחוש, דאוי מיהו רלכתחילה שם וסיים במגילה הברכות לכחובלהקל

 תשכ"ז[. כ~שנח הוספה יותר. ואכמ"ל קאמרי, מאי קמאי ברבוותאמדוקדק

 בגליון דבריםהוספת

 כותבין שמבחוץ אלא מאומה בה להוסיף אסור : ט"ו סעי' רפ"ח ס" יור"דשו"ע
 על דבר שום להוסיף אין בפנים אבל וכפל: חזר הסעי' בסוף הרמ"א ובהגה'שד4,

 ברמב"ם אבל בכך, נפסלת המזחה אם בפנים והוסיף עבר דין נתבאר ולא פרשיות,ב'
 דקדק שלא : וז"ל שם דכתב בכך נפסלת רהמזוזה מפורש וה"ד ה"ג מזוזה מהלכו'פ"ה
 פשוט מנהג )ה"ד( פסולה זו הרי אחת אות אפילו מבפנים שהוסיף או וחסרבמלא

 לפי הפסד בזה ואין שד---י לפישה פרשה בין הריוח כנגד מבחוין המזוזה עלשכוחבין
 או פסוק או קדושים שמות או המלאכים שמות מבפנים שכותבין אלו אבל מבחוץשהוא

 שבטלו להם די לא הטפשים שאלו הבא לעולם חלק להם שאין מי בכלל הן הריחוחמות
 קמיע היא כאילו ועבודתו ואהבתו הקב"ה של יחוד שהיא גדולה מצוה שעשו אלאהמצוה
 אות אפילו שהוא מקומ באיזה מבפנים שהוסיף דכל מלשונו להדיא ונראה עכ"ל,וכו',
 הקודמת ההלבה ע"פ היינו המצוה דבטלו ומש"כ פסולה המווזה פרשיות הב' עלאחת

 שבתב צ' סי' תניינא אהע"ז סופד חתם בשו"ת מצאתי וכן פסולה, אחת אותדהוסיף
 משומ אלא וכף קמיע היא באילו המצוה שעשו משום אינו המצוה דבטלו הרמב"םדמש"כ
 להוסיף דאין להלכה שהעתיק הקטנה ביד מצאתי וכן פסולה, והמזוזה מבפניםדהוסיפו

 הוסיף דאם להך השמיט הטור דהנה אלא פסולוע הוסיף ואם פרשיות הב' על מאומהבה
 העתיק המלאכים שמות בענין הרמב"ם ומש"כ פסולה זו הרי אהת אות אפילומבפנים
 שנדפס דמו"י בטור גם הנוסח ]וכך וכף שבטלו המצווח להם די לא : לשון בשינויבשמו
 לא הטפשים דאלו אלא מזוזה מצוות דבטלו מתפרש אין זה נוסח ולפי ב"י[, ללאעוד

 לפי שמענו ולא קמיע ההא כאילו 'מזוזה מצות גם עשו אם כי מצוות שאר שבטלו להםדי
 שבטלו - שראיתי ודפויי בתא בבל הנוסח ברמב"ם אך בכך, נפסלת דהמזוזה זהנוסח

 שהו"ל נוסחאות )בשינוי עצמו הרמב"ם של יד מכחיבח שהוגה בספר הנוסח וכןהמצוה,
 הלכף בו וכל מלוניל להר"א בא"ח הרמב"ם של זה לשון הובא ובן תש"ט(, בש'הרמ"ח
 בכך, נפסלת שהמזוזה לו נראה היה שלא משום הלשון שינה בכוונה שהטור ואפשרמזוזה,
 לעשות ולא מאומה להוסיף אין בפנים אבל וז"ל: כתב מזוזה הלכף בסוף הרא"שוכן

 כחיקונה המצוה יעשה אלא לשמירה קמיע לו לעשות מכוין כאילו שנראה לפיחאמות
 דברי מקור והנה עכ"ל, ימינינה יד על וצלנו ישמרנו והוא יחברך הבורא מאמרלקיים
 ומזה הרמב"ם, מדברי שם הרא"ש שהעתיק דברים שאר כמו הרמב"ם מדברי הואהרא"ש
 ליה פסיקא דלא חזינן קא המצוה ובטלו נפסלת המזוזה הוסיפו דאם ההלכה לעיקרשדלג
 חילק ולא מאומה בה להוסיף דאסור רק וכתב זה השמיט בשו"ע מרן וכן בכך,לפסול
 פסול, לשון כתב לא ג"כ אך מבפנים - בתוב הרמ"א בלשון ואך למבחוץ, מבפנים ביןכלל

 ע"ב[ ל"ב ]מנחות כמש"ש - להוסיף אסור : וז"ל כתב בשףע הגר"א הביאורואמנם



נדברר בגליון דכריםהיטפת זאקלח שלישיחלק
 אפילו מבפנים שהוסיף או ויתירות בחסירות רקרק שלא הרמב"ם ופי' פסולה אגדתכתבה
 הנה אך השו"ע, בכוונת כן רפירש ומשמע דפסולה להלכה דס"ל ולמדנו עכ"ל, אחתאות

 רש"י והם שם דאשונים ושאר אג-ת רכתבה להך לגמרי השמיט מזוזה בהלכו'הרי"ף
 גם בזה דנכלל אגרת דכתבה להך כן פירשו לא והרא"ש חיים( )בסם ישעיה ורבינוותר
 מקור מצא ולא זה מקור לו נראה לא משנה בכסף עצמו מרן וכן אחת, אות מבפניםהוסיף
 שמואל אמר יהודה ר' אמר שם וחסר במלא רקדק שלא או ומ"ש : וז"ל שם דכתבאחר
 ]וכך עכ"ל, מבפנים, שהוסיף או שאמר מה אך וכו' רש"י ופירש פסולה אגרתכתבה
 וכר אד שכתב משנה בכסף זה ולשון של"ד[, ש' ראשון דפו' משנה בכסף גםהנוסח
- המקור סייםולא  דס"ל למדנו ועכ"פ לזה, מקור מצא לא שמרן רהיינו אחרונים פירשו 
 דהוסיף דין ולא ויתירות בחסירות דקדק דלא דין אלא ללמוד אין אגרת דמכהבהלמרן

 מבפנים דהוסיף הרמב"ם לשון בשו"ע מרן השמיס דבכוונה ואפשר אהת, אותמבפנים
 המצוה. ובטלו פסולה אחתאות

 דדבדי כתב עוז המגדל הגאונים: דעת ודאשונה הראשונים, דעת נבררועתה
 רב בי המהד"י הביא וכן הגאונים מתשובת הוא ההלכה סוף עד פשוט ממנהגהרמב"ם
 ליתא הגאונים שבתשר ואפשר הנדפסות הגאן'נים בתשובות וליתא לרמב"ם,בפירושו
 אות דהוסיף הקורמת בהלכה בעצמו הרמב"ם מש"כ ע"פ שהוא המצוה" -שבטלוהלשון
 נוהגים שהיו : וז"ל שכתב כ"א דף לסנהדו-.ן הר"ן גחידושי ומצאתי פסולה, מבפניםאחת
 ויש עכ"ל, ההם באותידת המזוזה בגג שמות קצת כותבים שהיו הגאונים גזמןמקדם
 שמות לכתוב גאונים מנהג להוציא אין שם רש"י לשון פירוש דרך הר"ן דממש"כלהעיר
 שנהגו המנהג הוא שהוא מסתבד אדרבא אלא הגאונים, בשם לעיל למבואר בניגודוכו'

 ואין טפשים שהם נוראות בתשובתם הגאונים צווחו ועליהם הגאוגים בזמן בעלמאאנשים
 להוסיף דאסוד הדמב"ם לדברי הביאו דאשונים הרבה והנה וכר. הבא לעולם חלקלהם
 אות מבפנים דהוסיף הרמב"ם שכתב ההלכה לעיקר השמיטו כולם אך וכו' שמותבפנים
 קנ"ר(, )סי סמ"ק כ"ג(, )עשין הסמ"ג והם: המצוה, בטלו השמות וכותבי פסולהאחת
 אביגדוד ר' בשם מיימוני הגהות הי"ט(, )ס" הפרנס ספר תתק"ס(, אות מזוזה )הלכו'מרדכי
 הלכף )ריש גיבורים שלטי ה"ו(, כ"א )נתיב ירוחם דבינו מזוזה(, מהלכו' )פ"הכהן

 ע"א(, ל"ה )דף הקנה ספר ע"א(, כ"ח )דף טודות שושן ח'(, )שער שערים מאהמזוזה(,
 המצוה, רבטלו הרמב"ם למש"כ גם הביאו מזוזה הלכות בו וכל מלוניל להר"א בא"חואך

 ודאשוניט וכו', שמות המזוזה בפנים להוסיף מנהג להלכה הביאו ראשונים הרבה זהולעומת
 הפרדס וספד תנ"ה סי' דש"י וסידור תקט"ו סי' ויטדי מחזוד - רש"י דבי ספרילהם

 להלכה הביא וכן ליבונאהן, ד"ה ע"ב כ"א סנהדרין ברש"י גם לדבר ]וזכר רפ"ה סילדש"י
 מלאכים שמות רעביד מאן ואיכא  יו"ל: שם  יבתב תאשביל  בספר  אב"ד  הראב"י והמגהג

 בידי הסימנים הם וידועים הכי למעבד ומצוה הירועות בשיטות שיטה בסוףוחותמות
- לקטע השמיט הרצ"א ]באשכול עכ"ל, ההלכה מעיקר הרבר לנו ברוי- אין אבלספריא  
 הובא וכן ק"ץ[, עמוד בירושלים שנדפס המוגה מאשכול העתקנו ואנו הכי, למעבדומצוה
 חותמות השורות בסוף לכתוב הביח שמירת לתוספת העולם הורגלו : וז"ל ביראים זהמנהג
 י"ח סי' יראים ]בספר עכ"ל שמירה תוספת אלא מצוה לא אף לעיכובא ואינם וכףושמות
 יראים מספר העתקנו ואנו עיי"ש. משובש נוסח והוא וכו' מצוה אלא עיכובא ואינוכתוב:
 לדש"י הפרדס ובספר שמחה רבינו בשם שם מיימוני בהגהות מובא וכן ת'[, סי'הולם
 יל  השיג הרמ"ך יבן  המזיזה, בפנים שמות לכתוב שנהגו חסיר יההרה דבינו בשםשם

 )שנדפס השגותיו בספר אדיכות ביתר והוא בקיצור בכ"מ שמובא וכמו גזההרמב-ם
 וכר אונקלוס ליה דאמר מהני משמע ע"ז רבמסכת זה הוא תמה וז"ל: שם וכתבבחוברת(
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 ומבואד עכ"ל, וכו' הוא ראונקלוס לדחוק יש מ"מ שמות בה לכתוב מזתה כותביימנהג
 קמיע ענין שמ דנזכר ע"ז מגמ' עליו יקשה שלא הרמב"ם דעת ליישב דדחיקדאע"ג
 לכתוב מקומו מנהג והביא זה הוא רתמה - לשון הרמב"ם על כתב מ"מ במזוזהלשמידה

 : וז"ל השמות לכותבי אזהרה הוסיף תקט"ו( )סי שם ויטרי במחזור והנה שמות.בה
 ויש עכ"ל, המצוה מעיקר שאינם לפי וכר השורה בסוף בגליון )מרוחקין( מופלגיןשיהיו
 אכל בגליון, מופלגין היינו שמות דהוספת למנהג שהביאו הראשונים שאר רגםלומר
 )מסברא שם הרמב"ם על מלכו ישועות בס' וכ"כ שיכשיר, מי מצינו לא לכתב קרובים הםאם

 לכו"ע פסול לכתב רקרוב רבכה"ג עיקר נראה וכן ויטרי(, למחזור ראה ולארנפשיה
 פרז2ה בין כתובים אין הכרכות ואפילו פסול הס"ת בתורה כתובות רברכות נקטינזדהא

 רפוסל ומזוזה בתפילין וכ"ש אהרים רברימ הוסיף רה"ה ומסתבר למעלה אלאלפרשה
 ראף משמע הרמב"ם ודעת עיי"ש, ז' סעי' רע"ר בסי' לעיל זה כל שביררנו וכמובכה"ג
 מבפנים שהוסיף רכל שסתם מלשונו שנראה וכמו פסול הפרשיות מכתב רדוקשהוסיף
 הראשונים כל והנה שם. מלכו ישועות בס' מתבאר וכן כלל, חילק ולא המצוה ובטלופסול

 אות בפנים דהוסיף הרמב"ם דעת על חולקים בודאי שמות לכתוב המנהג להלכהשהביאו
 שייכים שאינם אחרים רברים יכתוב אפילו אלא שמות רוקא לאו ולרבריהם פסולהאחת
 אחרים רבדברים כתב א' סי' יהודה גבול ובשו"ת בכך, המזוזה תפסל לא למזוזהכלל
 ס"ל אחרים בדברים דאפילו כמש"כ מתבאר שם מלכו בישועות אבל פסולה, דהמזוזהמודו
 אלא מזיזה מצות מעיקר אינם גו' דהשמות הראשונים מודו רהא עיק- נראה וכזרכשר,
 ומצוה - הלשון שכתב אב"ד הראב"י ואף ברבדיהם להדיא שנתבאר וכמו בעלמאמנהג
 מעיקד הרבר ברור שאין לבטוף כתב רהא המנהג לקיים דמצוה רק כוונתו הכילמעבד
 וע"כ ליפסל צריך השמות בהוסיף ה"ה נפסל היה אחרים דברים בכותב ואילוההלכה,
 לסופר רהזהיר רע"ר( )אות יונה לרבינו היראה בספר ומצאתי פסול. אינו דלעולםרס"ל
 רחוק בגליון דברים דמוסיף ראיה מזה דאין ונראה עיי"ש, שיטין בראשי שמו יחתוםשלא

 אזהרה אלא כתב רלא ואפשר לפרשיות קרוב בכותב רמיירי ראפשר פסול,מהפרשיות
 נפסל. לא בריעבד אבל להוסיף לאלכתחילה

 דרעת מהפרשיות, רחוק המזוזה בגליון רברים הוסיף ברין להלכה הדבריםוסיכום
 אבל דבריו הביאו בו וכל א"ח שבספר אלא הבר לו מצינו ולא פסולה רהמזוזההרמב"ם
 לדברי שהביאו אף פסולה דהמזוזה זה לדין השמיטו הנ"ל ראשונים הרבה ועודבטוש"ע
 המנהג להלכה שהביאו הנ"ל ראשונים הרבה ודעת וכו' שמות להוסיף דאסורהרמב"ם
 ברחוק זה וכל נוטה, הרין עיקר וכך דברים, בהוספת נפסלת המזוזה ראין שמותדכתיבת

 ויש נתבאר לא מהפרשיות המרחק ושיעור פסול, לכו"ע לפרשיות קרוב אבלמהפרשיות
 בסוף בצר הוסיף - למטה הוסיף - מהפרשיות למעלה הוסיף וכגון שונש אופניםבזה

 שהוסיף רכל ונראה הרבה, ברחוק אלא להכשיר ואין למעשה עיון צריך זה ובכלהשורות
 אותיות דט' פרשה שיעור להרחיק בלא הארץ" "על התיבות ע"י האחרונה בשורהבמזוזה
 דשיעוד הלשון נקיט רג"כ שם מלכו ישועות בס' ועיין ופסול, לכתכ קרוב מקריודאי
 הרמב"ם לדעת לחוש ראף לעולם אבל הריז בעיקר זה וכל היטב, עיי"ש פרשההפרש
 הרבה מהפדשיות ברחוק ואפילו שיעור שום כתב ולא פסולה מבפנים שהוסיף רכלשכתב
 אבל לחלק, סברא דאין בתפילין הדין הוא זה דבכל ומסתבר לפסול. ולדונו להחמירראוי
 מבפנים דבר איזה שהוסיף רכל רין ראין הרמב"ם ומודה יותר להקל יש אוליבס"ת
 וכו' השמות בהוסיף אבל אהרים רברים בהוסיף זה וכל וצ"ע. פסול, מהכתב רחוקאפילו
 מאד הזהירו לעיל( )עיין הראשונים ורוב והרמב"ם דהגאונים דכיון גדע מיגרעבמזוזה
 חלק לו ראין כתבו ראשונים ועוד והרמב"ם שמות ולהוסיף כקמיע מזוזה לעשותראין



 נדברר דמרהץ החיצון בבית סזוזה זאקמ שלישיחלק
 אף להחמיר חייב מהפרשיות הרבה רחוקים השמות ה~פילו בזה להקל ח~י הבאלעולם
 התשכ"ד. כסלו י"ז ביום הבורא בחסד סיסתי המזחה. לגנחבדיעבד

סג

 מרחץ*( של החיצון בביתמזוזה

 דף שבת בגכמ דהנה מיירי, בית באיוה לעיין יש ממזזזה דפטזר מדחץ ביתבדין
 לענין חלוקים ודיניהם ופנימי ואמצעי חיצוני בית במרחץ הם בתים דג' מבואר ע"א"

 דאמצעי כתב בכהטב"ז פ"ד ס" ק"ש הלכ' באו"ח רהפמ"ג ומצאתי ותפילין, שבקדושהדבר
 מרחץ לפני חצר לענין שדן שם בפמ"ג ועיין ז' ס"ק שם במ"ב ומובא ממזוזה, פטורנמי

 הט"ז ע"פ והוא ממזוזה פטור ואמצעי כאמצעי דדינו ואומר שם ערומים עומדיםשמקצתם
 מנוה רבינו שכתב וכמו ממזוזה פטור ודאי הטבילה ובית אמצעי כבית הוי הטבילהדבית
 הטבילה מבית ק"ו והוא מוכרע ודאי ממזוזה פטור דאמצעי הדין והנה שם, בט"זהמובא
 ואעפ"כ שבקדושה דבר לענין כמרחץ דינו אין הטבילה דבית  עצמו מנוח בר' המבוארלפי
 רהוי אמצעי בית וכ"ש האחרונים שביארו וכמו כבוד דירת שאינו משום ממזוזהפטור
 האמצעי בבית לברך אפשר הדחק דבשעת הט"ז שם )ומש"כ שבקדושה דבד לעניןכמרחץ
 חיצוני בית ודין ממזוזה, ופטור כבוד דירת הוי לא ודאי אחדונים( איזה בזה פיקפקוכבר
 מזוזה : הלשון וכתבו דבריו שהביאו שם ומ"ב היום עבודת מלשון אך להדיא, שם נתבארלא

 דנחתו קצת משמע וכו' הצר לפניה שיש מרחץ וה"ה פטור ובאמצעי הפנימי בביתבמרחץ
 מוכרע, ואינו חייב, חיצוני אבל פטור אמצעי ודוקא ממזוזה פטוד מרחז איזהלבאר
 המרחץ שלסני חצר דין לבאר אלא ממזוזה פטור מרחץ איזה לבאד כלל נחית לא שםובפמ"ג
 בזמנו. נהוגשהיה

 האמצעי בבית תלוקו שלבש שאתר היה דרכם כי ]והיינו הגמ' שבזמן חיצוני ביתורין
 לא שם[ הלכה בביאור ומובא שם בשבת רש"י הלבישה. שם לגמור החיצון לבית יוצאהיה
 כמרחז  הוי לא  החיצוני בית שבקיושה דבר  לענין והנה לבאד, ו(ם האחרונים רבותינונחתו
 לענין זה דין חילוק שמצינו וכמו ממזוזה ופסור כבוד  דירת וה אין מוחה רלעגין אפשראך
 החיצון פתח דירה בית לה יש אם פטורה המרחץ בית איתא מזוזה במס' והנה הטבילהבית
 מס' שעל פ"ס ובביאור דידן. בגמ' מתני' דהך לבירורא זכינו ולא סתומים והדבריםחייב,
 ררכו נכנסים אם במזוזה חייב דמרחץ החיצון בית דפתח דהכוונה הב'( )בפידושו כתבמזוזה
 משום אינו הפטור רטעם שם וכתב  ממזוזה פטור דעלמא החיצון בית פתה אבל דירהלבית
 דבית משום הפטור טעם אלא פטור יירה לבית ררכו נכנסים אם גם רא"כ מרחז בכללד"וא
  פטור ובכה"ג  מתקשטרת רנשים  כשומוש ו~י החשתי בבית  והשימוש שצר כבית הויחיצוני
 דמרחץ לשימוש עשוי דמרחץ החיצון בית אבל למעבר עשוי שער דבית נוחט רבריו ואיןעיי"ש,
 לרירה המשמש חיצוני בית ככל והוי לפוטרו לנו אין שם ג"כ ועוברים הוא דחיצוניומשום
 שיתבאר וכמו כלל אדם לדירת רמי דלא משום החיצון בית לפטור דיש ונראה במזוזהדהייב
 שאין ואף  מווזה לענין מרתץ בכלל דהוי משום החיצון בית לפטור חא ד,חפיר נראה ועודלהלן,
 כבוד של דירה זה אין דמרחץ ושימושים לבישה לגמר שהוא כיון מ"מ ערומים שםיומרין
 החיצון לבית הכוונה אין חייב החיצון דפתח מזוזה במס' שם ומש"כ לעיל, שנתבארוכמו

 למרחי מחוי לפתח אלאדמרחץ
 וצ"ע, במקומו( בזה מש"כ )ועיין שער בית או חדר וכגון

 ח"ד[ נדברו" ב"אז בס"ר יודפס עצמה ]התשובה בתוכ"ס על לתשובה שמד התשית, חלק מתוד*(
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הולכים דאין כיון הקדש כתבי בזיון חשש כאן דאין הפסיד לא חיצון בבית מזוזהוהקובע
ממזוזה לפטוד מקום דיש ממזוזה החיצון בית לפטור לדון צדדים עוד יש והנה ערומים,שם

 וקיי"ל ממזוזה הפוטרים פוסקים דיש האוצרות מבית עדיף ולא אדם דירת שימוש דאינומשום
 עדיף לא המרחץ דבית א'( סעי א' )נוסחא ליו"ד דוד בית בס' כתוב וכן ברכה בלאדקובע
 וכו'. כבוד של דירה דאינה הסברא בלא אף לפוטרו מקום ויש וכו' האוצרותמבית

 שם ישנים שאיז דכטן אחרונים ועוד הט"ז דדעת מחנות עדיף דלא לדון ישועוד
 מסוימים בעלים לו דאין מצד דרבים מרחץ לפטור לדון יש ועוד דירה מקרי דלא פטוריםבלילה
 למעט לי למה דא"כ להקשות ואין כשלו והוי חלקו מכיר אחד דכל השותפין מביתוגרע
 שם וישן דדר היכא לענין קאי דהמיעוט לומר דיש כבוד, דירת שאינו מצד ממזוזהמרחץ
 לנו אין מיהו צדדים הני מכל לפטוד לדון יש שם דרים שאין במרחץ אבל פטור,דאפ"ה
 בבית וכן ברכה. בלא החיצון בבית מזוזה יקבע דלמעשה נראה ולכן פטור, להחליט זהבכל

 שם יושבים וכן מרחץ דמי שם לו ומשלמים הבלן שם שיושב בזמנינו[ ןהנהוגהחיצון
 שמדינא החיצון מבית דעדיף שאפשר אף לגמרי( לבושים )מיהו ולהתייבש לנוחאנשים
 שוב ברכוג בלא מזוזה לקבוע ויש במזוזה, דתייב ברור אינו מ"מ כלל מרחץ בכלל ואינודגמ'

 עיי"ש, במזוזה חייב דמרחץ החיצון דבית להדיא שכתב כ"א סי' או"ח וקציעה במורמצאתי
 מגינים ובאפיקי דינו, עיקר על ולא פילפולו על ומפקפק דבריו הביא שם ברכהובמתזיק
 כנ"ל. נדאה הלכה ולענין במזוזה, חייב דמרחץ חיצון בית אי מסתפק מ' סימןלאו"ח

סד

 לאביזריהו שייך הסתכלות ואיסור צניעות עניניאם

 לפ"ק תשכ"ט מנ"א ה' ואתחנז א'יום

 כנהוג אתדשוש"ת ... הרבכבוד
 וראוים נשים ומלבושי הסתכלות תורת ספר מאד והיקר החשוב ספרו לפנינזדמן

 כמו נשים מלבושי בענין הדבדים להרחיב היה צריך באמת אבל שאמרם. למיהדברים
 בענין. לדבד הרבה שיש חושב ואני הסתכלות בעניןשהרחיב

 על יעבור ואל יהרג של דין יש אם א' בשאלה. באתי חידוש בלא המדרש ביתואין
 נשים מלבושי על וכנ"ל ב' נשים. על לראות שמוכרח לו שאומרים כגון בנשיםהסתכלות
 ב,,תיהרג" מחויבת ואין עולם קרקע דאשה סוברים שיש דאף הדין, לפי לא בבגדשהולכים

 כמעשה, הוי בפריצות והליכה נפשה למסור צריכה ערוה עליה שתביא אשה אונסין אםאבל
 עצמו. למסור צריך דרבנן אביזרייהו על דאף פוסקין יו דרבנן הוי יהודית דת על דעוברתאף
 בספרו ביאר גם וכן דאורייתא והוי משה דת על עוברת דהוי אפשר בפריצות הליכהאבל
 דב. בכבוד תשובה ולכתוב פנאי לקחת אבקש דאורייתאדהוי

 ירושלים י. י.י.

 ה ב ו שת

 תשכ"ט תצא כי ב' ליום אורבס"ד

 דג"ע מאביזרייהו דהוי בהסתכלות נוהג יעבור ואל יהרג של הדין לכאורהוהנה
 מדרבנן. רק הוי הנאה לשם ובשלא הנאה, לשם לא הסתכלות הוי הרי ואונס דבכפיהאף



נדברו כשוק אשתו עם"ליכה זאק23ב שלישיחלק
 עבירות דג' באביזרייהו דרבנן באיסור גם הרי אבל ההסתכלות. תורת בספרכמוש"כ
 לענין י"ז סימן ח"ב שבת ע"מ הלכה במקור באריכות וכמש"כ יעבור, ואל יהרגאמרינן

 תקרבו.לא
 בנהרא איתתא טבעהדקא כגון שוטה חסיד דמי היכי ב' כ"א סוטה במסכתאבל

 וצ"ע אביזרייהו משום בזה שאין נלמוד ואצולה, בה לאיסתכולי ארעא אורח לאוואמר
 שהר"מ לפי ברוסאים דהתיר הש"ך שיטת לפי י"ל תקרבו לא לענין ובשלמא דבר שלטעמא
 רפואה לצורך מקריבה שאני הוי לא הצלה לעניז ה"ה א"כ ביאה וחיבת תאוה דרךכתב
 דהרי ועוד צ"ע הסתכלות איסור לענין אבל הסתכלות רק מזכיר שהגמרא מה ניחאויהא
 ואל ימות חכמים ואמרו בא"א עיניו שנתן ההוא פ"ח דף בסנהדרין היא מפורשתגמרא
 אכיזרייהו משומ בזה דיש מוכה הגדר. מאהורי עמו תספר ואל ימות ערומה לפניותעמוד
 ולכאורה יעבור, ואל יהרג אמרינן ג"כ דבאביזרייהו ראי' משם דמביאים ונמ"ילהר"ן
 משום דהוי מהנ"ל מעתיק סק"י קנ"ז בסימן הש"ך אבל הסתכלות. משום הואהאיסור

 הלכה מקור בספרנו עי' דאורייתא דבור אטו מהרש"א בגליון שם שתמה ]ומה תקרבולא
 הסתכלות. בלא גם דאסור תספר ואל משום ואולי ניחא[ ויהא י"ז סימןח"ב

 במס"י ]ועי' הנאה לו יש שהרי אביזרייהו מקרי שהסתכלות ברור שזה דאףונראה
 שאד ככל שנאסר הוא זנות ומשום ממש האיסור של ערותו הוא פה שניבול וז"לפי"א,
 הראשון האיסור אל ומביאים גורמים שהם מה מלבד עצמם איסור הם וכו' הזנותמיני
 ממינו שהוא מה כל העריות של זה בענין אסרו הדרך וע"ז וז"ל, עוד כתב ושם ע"כ.עצמו
 וכו'[ בראיה בין במעשה בין דהיינו שיהי' חוש באיזה יהיה אליו הקרוב או הזנותשל
 אבל בסנהדרין. הנ"ל באופן לא אם תמצא היכי לא זה אבל עצמז, עריות איסור מעיןוהוי
 לשם שלא הסתכלות דאילו הנאה לשם לא מהסתכלות טוב יותר זה להסתכל אותו יאנסואם

 דיון יש האשה אל שמדבר בזמן הסתכלות לעניז ואף צורתה ולהכיר להסתכל מתכויןהנאה
 והכרענו במלואים[ שני' במהדורה הארכנו ]וביחוד ההסתכלות בתורת כמוש"כ בזהגרול

 להכיר מעונין שאינו אלא יהי' שלא טעם מאיזה בה להסתכל מתכוון לכה"פ דהתםלאיסור
 ע"ז. אותו כשאונסין משא"כצורתה

 משום או עצמה צניעות משום או צניעות, בגדי ללבוש מוזהרת שאשה מהאבל
 זו אין אביזרייהו על לעבור לאחרים דהגורט מאביזרייהו, זו אין אחרים תכשילשלא

 שאין במקום נמצא אני וכעת עצמה. ערוה לאיסור שייכות לה ואין נהנה שאינומאביזרייהו
 יותר. בזה להאריך ואין זה מענין שמדברים שכמדומה תח"יספרים

סה

 * בשוק אשתו עם אדם ילך ולא יספר דאלבענין

 ועוד. ועוד עולם ברית הלכה מקור הנפלאים ספרים בעמ"ח ידידי...לכבוד

 לעצמו, עכ"פ לזה( האפשרות לו )כשיש ד"ת של הכתיבה חובת חל דעתנו שלפיכיון
 הן ויר"ש במוסר והז באגדה, והן בהלכה הן בד"ת וחידוש הערה איזה לו שנתעוררבשעה

 מדובו ועוד, הערבות קונטרס מחבר בעל וכו' "נעלה הגאון מהרב נתקבל הזה המכתב*
 תשובה. בלא זה מציג ואני ע-עא סימז וח"ב י"ג סימז ח"א נדברו" "אז שבס'מהעניז



קמגנדברר כשוק אשתו עם"ליכה זא ש*שיחלק
 - אחר. במקום נכתב ושלא הזמן, במשך ממנו לד,שתכח שיכול גדול דבד והן קטןדבר
 ועצמו הדבים לזכות ההדפסה חובת חל תורה גדולי עם ובהתיעצות והחקידה הבדיקהואחר
- תורתובדברי - האבדר"נ מדבדי יסוד לנו שנתעורר כיון לכן   רשמנו מפורסם שאינו 
 שליט"א, מעכת"ה שהאריך וענין לנושא זה עניז שנוגע כיוז נתעורר ומזה לעצמנו,הדבדים
 בפנים, הדברים בפרטי לעיין בלי מקופייא, רק מזה עיינו שלא ולמרות )אף הדברים. לולמסור
 הזאת(. בסוגיא כעת עוסקים אנו ואיז לעצמנו היתה הדברים ומטרתהיות

 כשהוא יצא אל חכם, לתלמיד לו גנאי דברים ששה ת"ר )מ"ג:( ברכות במס'אי'
 אשה עם יספר ואל המטולאים במנעלים יצא ואל בלילה יחידי יצא ואל לשוקמבושם
 אומרים ויש המדרש, לבית באחרונה יכנס ואל הארץ עמי של בחבורה יסב ואלבשוק
 יספר ואל : שם בגמרא ואי' - עכ"ל. כו' זקופה בקומה יהלך ואל גסה פסיעה יפסיע לאאף
 אפילו הכי( צ"ל )לכאודה הכא נמי תניא אשתו, היא ואפילו חסדא רב אמר בשוק, אשהעם
 עכ"ל. בקרובותיו בקיאין הכל שאין לפי אחותו, היא ואפילו בתו היא ואפילו אשתוהיא

 הדיז כעיז זה אם בשוק, אשה עם יספר דאל זה בדין לחקור קצת מקום שהי'ואף
 אי חשדא. הדבר שמעורר משום אלא מגונה אינו המעשה דעצם בלילה יהידי יצאדאל
 מלספי מתבייש שאינו לת"ח, גנאי הוא הדבד דעצם המטולאים במנעלים יצא דאל כדיןהוי
 האשה, עם שיהה תרבה אל בבית אפי' לצודך דלא לצורך, שהוא מה )אפ" בשוק אשהעם

 לספר שאסור ואצ"ל בדיבוריו לקצר לדבד שצריכין במאי אפי' תרבה, בואלוהכוינה
 מכירין הכל "שאין ופרש"י: אשתו, היא אפ" בגמרא שאי' ומה כלל(, לצורך שלאדברים
 אולי אלא זנות, משום שם המוזכר חשדא כסתם הוא שהחשד ראי' אינו אותו", וחושדיזבה,

 גנאי. הוי הדבר ועצם זרה אשה דהוי אזתוחושדין

 חשרא משום הוא יספר אל של הדין דעצם מפורש, אי' פ"ב נתן דד' באבותאולם
 אל אמרו מכאן תקרבו לא בשדו שאד כל אל איש איש י"ח( )ויקרא אומר הוא הרי :וז"ל

 לא הבריות, דעת מפגי בתו ועם אחותו עם אפילו בפונדק, הנשים )כל( עם אדםיתייחד
 הבריות, טענת מפני אחרת אשה עם צ"ל ואין אשתו, עם ואפי' בשוק האשה עםיספר
- בשוק" האשה "עם הגר"א )גי' בשוק האשה אחר אדם ילךלא  שהובא כמו מסתברא, וכז 

 אחר דהא עם, ילך דאל בדיז בעיקד שייך גרידא הבריות טענת משום הטעם וכן "עם",לךלן
 אשתו עם ואפילו ארץ( דרר חסרון משום נמי אשתו ואצל והרהור, הסתכלות משוםנמי
 )הגר"א להלז ונאמר תקרבו לא כאן נאמד הבריות, טענת מפני אחרת אשה עם צ"לואין

 מן הרחק תקרב, לא עבידה לידי המביא לדבר תקרב, לא "להלן"( "כאן" המליםמוציא
 שלא( הגר"א )גי' שמא הקל מחטא הרחק חכמים אמרו )לפיכר( לכיעור הדומה ומןהכיעור
 - עכ"ל. חמורה( הגר"א )גי' רבה למצוה שיביאך קלה למצוה רץ הוי חמור, להטאיביאך
 שמדבר היא רחשדא לומד ואין זרה, באשה אפ" הוי וחשדא הבריות דטענת הטעמהרי
- בשוק לצורר דברים גם לכז ואסור לצורך שאינם דבריםאתה  כז. אינו חשדא דסתם 

 היא. דזנות חשדא דמשום כו' יתייחד לאל דמיאובודאי

 לכל או נאמר, לת"ח דחקא קצת משמע ת"ח לעניז ברכות במס' שמוזכרומה
- בזה. כת"ח להתנהג הרוצהא'  חשד דאינו י"ל א', לכל זה שייך הלא חשדא משום ואם 

 ומדקדקים מסתכלים ת"ח דאצל דכיון י"ל ועוד ליזהר. בעיקד ת"ח ועל רחוק חשד אלאממש
 שמקנאים הארצים מעמי ובפרט השי"ת, ולחילול לחשד יותד גורמים ומעשיו היטבאחריו
 דוקא אינו הת"ק דאליבא י"א בשם דק גסה ופסיעה זקופה רקומה הדיז נשנית לכן )ואוליבו,

לת"ח(.



נדברר בשוק אשתו עם"ליכה זאקמד שלישיחלק
 יספר דאל הדין אם נתן, דר' דאבות וברייתא הגמרא בין מהלוקת שיש אצ"לאולם

 גסה פסיעה שמנאו בהגמרא לי"א גם דהא א', לכל גם או לת"ח רק נשנית בשוק אשהעם
 מזה רואין כו', ילך ואל כו' יפסיע דאל הכללי מדין ראי' הגמ' הביא ת"ח לגבי זקופהוקומה
 מיוחד דין יש ת"ח על דהיינו לת"ח, הוא דגנאי ללמוד וכאן סתם אסור א' במקום ללמודדיתכן
 אפושי כשאפשר בסתמא, יספר דאל הדין שנשנית באבדד"נ שרואין כיון וא"כ יתירה,והקפדה
 וגורם אחריו שמסתכלים משום ביותר גנאי ת"ח דאצל אמ לומדים מפשינן, לאמחלוקת

 וא'. א' לכל שייך הדין עצם אבל השי"ת חילולבזה

 שלא אף אשתו, עם אפי' בשוק אשה עם ילך דאל להדין בקשר נקודהואותה
 דאל דין בתוך זה דנכלל משום אלא הוזכר, לא כן ס"ל דלא משום אצ"ל בהגמרא,נשנית
 שהביא דעות בהל' בהרמב"ם וכמו"כ - מפשינן לא מחלוקת אפושי אמרי' בוה וגםיספר,
 בגדר ילך דאל הדין שהטליל שלנו גמרא כעיז הוא ילך, דאל דין הביא ולא יספר דאלדין
 דעוח, בהל' הרמב"ם בפסקי וכן דאבדר"נ בהברייתא להעיר יש ועוד - יספר. דאלדין

וקצרנו.

 זוגות זוגות לטייל הוא רע שמנהג הרגשה הביא 28, עמוד עולם, ברית בס' אולםב(
 רוצה ומסברא מ"ג, בברכות דגמרא מדינא זה הובא ח"א נדברו אז ובס' קודש. בשבתובפרט
 יספר, דאל לדין גרידא טיול לשם ולא מסוימת למטרה אפי' אשתו עם ללכחלדמוח

 מפורש. כן דאי' בפ"ב האבדר"נ מדברי יפה עולהוהשוואתו
 טיול לשם ללכת דהיינו יחדיו רלטייל נדברו" .אז בספרו שם לומר רצה ואח"כג(

 דא"כ עליו, תמהין ואנן נדה, מהל' לזה סמך והביא אהרים, לפני חיבה דברי מצד מדינאאסור
 דאה"נ נאמר אם חוץ חיבה דברי הוי ביחד הולכים דאם טיול, לשם הוי לא כשזה גם אסוריהי'

 בדרך יחד ומדברים כשמטיילים היינו טיול בדרך לאסור סברתו דבריו לקיים כדיוכנראה - בזה מפיס מי אולם - גרידא מטייל שאינו בולט שזה באופן מסוימת למטרה גםדהותר
 דברי הסביר לא ברם זו, בדרך כשהולך מסוימת למטרה אפי' ההולך דבר שאותו ויתכןתבה,
 כן.עצמו

 דמותר מוכח נדה באשתו רק ונאסרה הוזכרה השאלה שכל נדה, בהל' הדין מגוףועוד
 אחרים בפני גם הוא טיול וסתם ח"ב(, נדברו באז עליו טענו כבר )וכן נדתה בשעתשלא
 טיול שהוא הליכה בין קצת לחלק מקום יש ובודאי ח"ב(, נדברו באז שטען כמו)ולא
 התרוה"ד סברת אלא דגמרא דינא אינו טיול דדין טיול, לשם ארוכה לנסיעה קצרלזמן

 מחדר טיול בין לחלק מקום שיש וכמו להתיר, ברור שאינו רק החלטי באופן לאשאסרה
 טיול לשם מנסיעה לחלק קצת יש קצר בטיול לחוץ בהליכה גם טיול, שם כאן שאיןלחדר
 שאסור חבה דברי ובין הרהור לידי אחרים המביא חבה דברי בין לחלק מקום יש בודאיועוד
 אסור אינו הרהור דלגבי הרחקה, דיני עוד כמו יותר, בו שהחמירו נדתה בזמן לאשתובעל
 להביא שיכול דבר כל אסור נדה ובהל' ברישי', לעיין כעין עכ"פ ממש חבה של דבריםרק
 לאחרים. מאשתו דאי' אין חבה מסבת שנאסר מה אפי'וא"כ - אחרים לפני לעשות נאסרו שלא דברים וכו' ליד מיד דבר להושיט כעין קורבהלידי

 מזה א' עוד העיר וכן אלו, מטענות א' העיר ק"כ עמוד ח"ב נדברו אז שבס'וראינו
 המטיילת א~זה "שהרי שליט"א המחבר הרה"ג טוען אלו להערות שם ובתשובתם קכ"בבעמוד
 אשה ליר נתינה מרמה שכ' מה וממילא וכו' פריצות ומעשה בגירה לזה קורין  ור אישעם
 מותר הדין עיקר ע"פ שהרי הבנה, שום לו ואין תמוה הוא אחרים בפני לטיול אחריםבפני
 שאסור ברור א"א עם לטייל אבל בבה"ל(, סכ"ה י"ד סי' ח"ב הלכה מקור )עי א"א לידליתן



יממה נדברר בשוק אשתו עם הליכה זא שלישיחלק
 ללוותה מטייל אלא חיבה ררך עשוי לא ראם לן -נ' אחרים" בפני באשתו זה אסורולפי'
 ומה ראש, קלות ררך הוי אם רק ברור, איסור אינו וכדו' שצריכין מה אתה לשוחחאו

 אבל ביניהם, ענינים עור )'שיש לרבר רגלים שיש בכה"ג רק ופריצות בגידה לזהשקורין
- גופא בהטיוללא  משום באברר"נ שהוסבר וכעין 

 חשרא,
-  "והרי שהעיר מה וכמו"כ 

 דרך הוי לטייל ודגם נאמד לא למה א"כ דאסור, יודו כולם אהרים בפני ידים שלוכיללכת
 טיול משא"כ חבה דרך ממש הוי וכרו' ידים רשלובי הוא מאוד פשוט כמובן התי' -חיבה"
 ררך ביחר ומדבר שמטייל בכה"ג המחבר הרב רברי לקיים שאפשר שהערנו האיך ולפי-

 יותר. רבריו יובן חיבה וררך ראשקלות
 נ כו"' כתיקונן אצלן האישות חיי שאין הרבה "יש ח"א, נרברו באז שם שהעירומה

 ויש בזה, לרקדק אחרים להעיר שאפשר הנהגות יש מוסריות בהנהגות ראפי' בזה לומרלן
 לכתוב מקום אין בוראי אבל עליה, בני בשביל חשבון להיות יכול שגם מוסריותהנהגות
 ולפי מילים, כמה או שורה שם רחסר רנראה בזה, מרקרקים שלא כאילו תלונה בלשוןמזה
 כתיקונן אצלן האישות חיי שאין כאלה שיש כיון הוא טוען רבריו להבין לנו שניתןמה

 רעת, לבעל צער לעורר מקום כלל אין )ולמעשה אותם, מצער אשתו עם לטייל זאתובהנהגה
 ללכת אסור יהי' כאלה שיקולים ולפי ענינים( בשאר האישות חיי על ראי' בכלל זה איןכי

 בזר מרקדק ולפניהם מזה לו ירוע אם ממילא ויצערנו וכרו' א' חיגר עם יפגש אוליברחוב
 מצרו שהי' יתכן לפניו חיגר רואה אם וגם ולחשוש, לחשוש סתם אבל ברכה, עליותבא
 בסתמיות לחשוש לא אבל לבינו, בינך ההבדל ולהבליט לפניו מהר לילך לא ומוסרנימוס
 הוא כשהטיול רעכ"פ שליט"א המחבר הרב צורק בוראי אולם - בזה כיוצא כל וכןלזה,
 מקושטת, כשהיא בפרט פנימה, מלך בת כבורה כל מצד מהטיול להמנע ראוי לצורךשלא
 להיזהר ראוי וכמו"כ מרינא, אסור שאינו ואף בזה, להמסתכל הרהור לירי קצת רמביאמשום
 בטוב בזה מוסר רברי עור שכתב נדברו אז בס' ע"ש וכן - בזה הסתכלות לידי לבואלא
 ורעת.טעם

 דאל דין בגרר הוא לצורך אפי' בשוק אשתו עם ארם ילך ראל מרברינו היוצאמיהו
 וברין ארם, לכל בסתמיות זה הובא ובאברר"נ לת"ח, הוא רגנאי בגמ' שמבואר וכו'יספר
 בפשטות שהערנו כיון וכן מותר, לצורך בקצור רבור אבל אסור ספור רוקא יתכן יספרדאל

 בזה קצת שרגילים מסוימים ובמקומות בזמנינו בעו"ה היא, לעבירה חשרא משום שרקמשמע
 שלום כדוגמת הצורך ובמקום בהילוך, ה"ה ואולי חשדא, כל מעורר ראינו יותר שקליתכן
 בכה"ג אפי' ובאפשר ראש, קלות של בצורה ולא צניעות בדרך אולם בזה, להקל ישבית

 למטרח שגם מזה להבין שאפשר )ונ' בהילוכם. קצת להתרחק בוראי היא טובההנהגה
 ממשנת זה אין - שיכירנה, ורצונו שיראנה ער חז"ל -מצות לקיים כרי רהיינונישואין,
 ומספיק - אחרים אצל יבררו בכך רצונה או מ-ותיה לברר ברצונו ואם עמה, לטיילחסידים
 הכרה עריין זה אין ירירות מעורר הטיול ואם טיול, ררך בחוץ שיחה וא"צ ביתיתשיחה
- כו' אלא ניכר ארם ואין -אמיתית  יכולה הטיול הנהגת מכשולים כמה הפרוץ ובדורנו 
 ור"ל(.להביא,

 ק', שבת מכבור עולם ברית כספרו שהעיר כוהו ויישר ונהכנעה בהוקרהבידידות

 הקדושים. ברבריו הרבים בזה זיכהובוראי

 בו משנכנס רגים, מזל השנים, ר"ח תרומה, לסרר בש"ק רגים( בו )שנבראו ה'יום
 בינינו. הקרושה השכינה שרויה שתהי' שמחה בשמחה, מרביןארר
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 עולם ברית הספר עלהערות

 יצ"1 ברוקלין פה לפ"ג התשל"א כסלו י"תבס"ר
 ה' כיד עליהם ולהשיב עיונו לשום ונא כ"ת לפני אלו בשורות בזה אבואאחדשה"ט.

הטובה.
 כתב מע"ש. המעורר שעון עריכת בנדון ל"ח סי' ח"ב נדברו אז בספרו ראיתיא(

 הכוונה ואם כוונתו, לי מובן אין החשמל. לכבות גם להתיר היום פשוט דהמנהג כ"תשם
 דהכפתור מטעם זה דאוסר נ"ח סי' ח"א יעקב חלקת בתשו' עיין החשמל כפתורלסיבוב
 בזה. לאימור ג"כ שפסק מרדכי לבושי משו"ת הבש וגם הוא,מוקצה

 עד האחרונים פסקי בו שכלול בטובו במינו יחיד והוא עולם ברית ספרו לי יש הנהב(
 הלכות על ובפרט או"ח חלקי שאר על גם כזה ספר שיעשה מציע והייתי ז"ל. והחזו"אהמ"ב
 בפה"ג במ"מ דיני כל כאחד, המוציא ברכת דיני כל נכון בסרר לרכז הנהנין. ברכות ועליו"ט
 במק"א 17כהב דבש כיערות וראיתי למאד, הנצרך דבר שזה ומועיל נכון בסדר כולםוכו'

 שבת בהלכות בקי שאינו "מי זה כלשון שם כתב וברכות, שבת ה' לימוד חיוב עלבדברו
 אכי"ר. כראוי מצותיו כל שנקיים יעזרנו ה' ישראלי". איש בגדר שאינו כמעט הנהניןוברכות

 שלי. עולם הברית בגליון מזמן שכתבתי ההערות מקצת להעתיק לנכוןראיתי
 בס" הגר"ז מ"ש להחמיר. שראוי הגרש"ז וכ"כ וכו' וי"א ה' אות המעמרבמלאכת

 שהביא )וכמו כבשדה בבית לעשות דרך דזה דבילה המקבץ על מבואר כ11נת1 להחמירש"מ
 שזה וכמדומה הבית, מקרקע פירות קיבוץ להחמיר כלל דיבר לא אבל ג'(, סעיף לעילבברי"ע
 ט.פשו

 הבוקר. לצורך מלבושים או כתונת בלילה לברור שלא ה' אות בורר במלאכתג(
 מיני שאר גם שם שמונחין או יחד, מונחין וגרועים טובים כשיש דוקא דהיינו לבארצריך

 ברירה. שייך ולא אחד מין ה11 דאל"המלבושים,

 מה יברור וצרורות בעפר ונתערבו לארץ שנפלו פירות כ"א. אות בבורר להלןד(
 אין בחצר בנפלו אבל בבית בנפלו דוקא דהיינו לבאר יש סעודה. באותה לאכוךשרוצה
 ואוכל. אחד אחד מלקט אלא סעודה לאותה שצריך מה כלמותר

 קונטרס עצמו בפני הוברת או נדברו" ה"אז בסוף מדפיס הי' כ"ת אם הי' נכוןלדעתי
 ספרו על הזמן במשך שנתבררו וביאורים והוספות וההערות הדברים קיצור כולל במיוחדקטן

 נסדר הד ואם נדברו. אז מספריו הנחוצים הענינים תמצית לרכז מאד קשה דבר כיברי"ע
 והעיון הבירור ולצורך בקצרה. מבוארת וההלכה טירחא צריכין אין ססרו דפי סדר עלבקצרה
 זה. נחוץ ולדעתי נרברו" ב,,אז בפנים אח"כמביטין

 שקרה ד"מ כותב שבת, ה' לימוד נחיצות מגודל כתבו אחר שבת לה' המ"ב בהקדמתה(
 על מים שישפוך דהיינו בזה המותר אופן לידע וכו', בשבת השלחן שעל המפהשנדלקה
 הכריע ם"ד סעיף של"ד בשו"ע אולם ע"כ. לכבות לעו"ג שיקרא או האש אחז שלאהמקום
 כתב ושם ש"ב סי' בבה"ל לעיין ציין שם ובמ"ב מותר. משקין שאר ורק אסור דמיםהמחבר
 בפשיטות כאן התיר למה א"כ וש"א". בא"ז משמע וכן תורה באיסור ולהחמיר לחוש יש"בודאי
 אין רבזה נקייי שאין מלוכלכין במים מקום לו יש הדין עצם לכתחילה. מים עליולשפוך
 צע"ג. בסתמא שהן כמו הדברים אבל המפה,מכבס
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 לידע. הנחוץ דבר על מעורר כי וראיתי באידי"ש שבח הלכוח קונטרס לאור כאןיצא
 הרוח נשיבת ידי על כגון האדם מעל מלבוש איזה שגופל לפעמים מיחרמי ברחובבהילוך
 והוי מחיצתא אחית גוד דאמרי' משם ליקחנו אסור אויט"א תחח הדבר נפל ואםוכדומה,
 כמובן(. עירוב שאין )במקוכ איסור עושה לרחוב משם וכשמוציא היחיד רשוחתחתיו

 אשר ולכל ולתורתו לו שלו', ואומר אצא ובזה יותר. כעח כ"ת על להטריח רציתילא
 בב"א. דוד בן בביאח ברנה לציון לשוב יזכנו והשי"חלו.

 ה. ש. ש.מנאי

 ה ב ו שת

 תשל"א טבת כ' מוש"קשמותבס"ר

 שבת בעניגי נחוצוח הערות עם מכחבו יקרת כראוי... והשלו' הברכה מבואלאחר
 בברכה.נתקבל

 מוקצה איסור מטעם החשמל כפחור וסגירת פחיחת וכן המחוגים הזזת מעניןא(
 חלקת מהספרים גם ומובא קל"א( עמוד ע"ו )סימן ח"א נדברו" "אז בספד זה נזברבבר
 ומנ"י.יעקב

 לא מוסב זה הלוא וכו' להתיר פעיט דדגמנהג הלשון על התקשה נ"י שכ' מהפלא
 הוא שאצלנו אף החשמל לכבות מע"ש השעון להעריך לענין השאלה על אלא שבתעל
 הדור. חכמי ביז בזה גדול ויכוח ה" הקודמים בדורות אבל מהמוסכמוחכבר

 בעמוד הוא - יוהנתן ר' מוסרי בספר י"א בדרשה הוא דבש מיערות שמעתיק מהב(
 אינו ממש בהן בקי שאינו מי הנהנין וברכוח ויו"ט שבת הל' ובסרט וז"ל -ק"מ

 לכתוב אלו תשובה ימי ביו"ד נדר והסכמת נדר בלי בלבי וגמרתי ישראלי, אדםבחורת
 מזהיר הנ"ל( מס' ):עתק דבש ביערות מקומות בחמשה ועוד אשכנז בלשון בקצרה שבתדיני
 בפרט. שבח ודיני בכלל הל' לימודעל

 הדברים מעמר מענין הגרש"ז בשם עולם בברית שכתבחי מה ע"ד שהעיר מהג(
 דרכו שאין בדבר גם גידולו במקום בשלא גם הוי מעמר הגרש"ז שסובר הכרח שאיןנכונים
 ביתר מזה ועי' עולם, בבריח שכתוב מה שאבחי וממנו כמוש"כ דמשמע באג"ט ]וע"בכך.
 עולם בברית שכתבתי רמה שם והוספתי ק5"ב. עמור ע"ט סי' ח"א גרברו אז בס'ביאור
 החומרא[. צד על הוא ה-וסעיף

 רמ"א דמסיק מה דלפי ונראה נחוצה. הערה הוא המ"ב הקדמח על שהעיר מהד(
 זה הרי הזריז דכל דין ויש סקו"נ, של חשש תמיד יש הגוים בין הגרים דאנו של"דבס"ס
 בפשיטות החיר ולכן משקין, שאר אחרי לחזור החמיר לא למעשה המ"ב זה משוםמשובה
 בזה. סרטים כמה יש שבש"ע אף א"יע"י
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 חייב נדברו אז עלהערות

 עכו רעיר הראשי הרג שליט"א לוסס שלום ר'מהרה"ג

 וברכות שלומיםשפע
 שהחיבה גם מה ונפש, בלב בו והגיתי ב'" נדברו "אז ספרו את קבלתי רבבעונג

 המרץ אותו אין כי אבוש ולא אודה חדשים בספרים ולהגות חידושים לשמוע מרוביםוהחשק
 הקשבנו ואילו כחדשים. בעיגיך יהיו יום בכל רו"ל דברי נאמנז ומה הרגיל, בלימודיזהשקידה
 כיאות ובעונג במסירות הראשונים ובפוסקים בש"ס ומתעמקים עוסקים והיינו זולעצה
 לספוק זוכים והיינו משיגים שהיינו והטוב התועלת רבה מה חרשים, וחרושים לרבריםובערך
 אמיהית ופלפול חריפות ישרה, והבנה לעיון זוכים מהם ונצהית, אמיתית והצלחהמלא,

 הרים ועוקר סיני של הבחינות הם הם מסיני, כנתינתם ושמחים כהלכה, ומושרשיםמיוסדים
 ושמתה בהם נקנית הקדושה שתורתינו מהמעלות היסודות אהד ואולי פרט שזה לומדיכולים
 לשמה". "תודה והתואר ההגררה לה מתאימה כחדשים רגע ובכל יום בכל ממשכזאת

 שנפגשתי מקום ובכל * שבת" "תוספת בעניו תורתו את בקוראי לרווחהנשמתי
 על לנו כואב מאוד כי גואל לנו השבית שלא לה' להודות בעצמי חובה הדגשתיכהערותיו...

 ! ירחם ה' ה' לעם ומכשולים כפרצות שמהוים ופסקים הוראות וקולותהתרים

 דברים כשראיתי נצטערתי כי השואל, רברי על הערות כתבתי הרצוףבד"ת
 הקרוש" - האל של אמן "גם שגורס הב"ח בשם שכ' הערה עוד אוסיף כאן ומטעים,מוטעים
 פוסק ראינו איסורא לענין זו גירסא עיקר כל כי והנכון להיתרא, משמעותם אלודברים
 הקדוש. של אמן לענות רשאי אינו מרן ולרעת קרושה. ועונה פוסק ביוצר אפילו ראינוכי

 כל מצות שתי באמת הם כי לה ושייכת קדושה בכלל שהיא לומר מקום איןולענ"ד
 עצמה. בפנימצוה

 עלינו ב"י כסברת שפוסקים הספררים התלמירים כי להודיע מקום היה השאלהולעצם
 בעלמא. דאמירן עד תיבות כ"ח עונים תמיד אנחנו כי בעלמא, דאמירן עד בשתיקהלכוין

 ובנין צדקנו. משיח בהגלות ית' ושמו הכסא שלימות במהרה שיתקיים נזכהיה"ר
 בב"א. ה' את דעה האדץ ומלאהביהמ"ק

 ס' סימן ח"ב נרברו באז הויאל דברי על מהניילהערות

 ק"ט. בסי' וגם ס"ו בסי' הגיה שרמ"א הנכון 2. מספר : השואל דברי על לו,עירראיתי
 וקדושה. לקדיש כ"א להפסיק דאין נמרן דס"ל משמע ומדשתיק הגיה. לא ק"ד בסי'ורק
 מידי. לאזתז

 הטור. ברברי גורסין יש כתב הב"ח באמת כי רייק לא 3 במס'גם
 שהזכיר מה כי דייק. לא בזה גם "ברכו". לעניית גם לכויז החיים כף בשם כתב 4במס'

 לברכו. פוסק אינו כן לקדיש יוסק שאינו כשם איסורא לענין הסעיף תחילת על הוא"ברכו"
 להתירא. ממנו ללמוד ואין הסעיף תחילת על כן כתב המ"בגם

 שבת לקבל בירושלים המנהג ולחוק להצדיק שם במש"כ ג' סימו ח"ב נדברו לאז הכונה*
 השקיעה. לפני רקות40



 שלישיחלק
קכוטנד21רך ב' חלק עלהערות זא

 דוומירן עד כ' המהה"ש הקדיש" סוף "עד לשמוע השקל מהצית בשם הביא ןובאות
 אותיות כ"ה שהוא עלמיא עד אם יש"ד עניית בעיקר במהלוקת תליא דבדיו ויסודבעלמא

 עד ויכוין ישתוק בשמו"ע נמי המג"א לדעת כי כאן וכתב תיבות. כ"ח שהוא בעלמא עראו
 דכוונת בטעות הבין ולכן זו מחלוקת מהשואל שנעלם נראה דכ"ע אליבא לצאת כדיבעלמא,
  אמן.  ואמרו ער לכוין חיוב אין כי וליתא הקדיש. סוף ערמחה"ש

 יונה דבינו שהדגיש כמו מאד חמוד דידן שנדון הבנתי בעניותי אני השאלהולעצם
 בעמודי שתלוי ודבד וז"ל בשתיקה להפסיק אם זו פלוגתא לענין שכ' בב"י הובאו בדבדיוז"ל
 בכגון אמינא לכן עביד. כמד ודעביד עביד כמו ודעביר ביניהם. להכריע כח לנו איןעולם
 כי ובפדט לא. ותו וקדושה" "קדיש הש"ע דברי אלא לנו ואין עלה. לוסיף דלא הבוזה

 בבדכות והתוס' וקדושה. יש"ר אלא הזכירו שלא סוכה במס' ותוס' ברש"י טהורמקורו
 לא. נהוג רלא ומאי נהוג. רנהוג ומאי המנהג. עלסמכו

 מתדמי לא א"כ להפסיק דאין היום אותו שמעו כבר דאם מילתא דבדירא כיוןועוד
 זה ואין תפלתם, אריכות מפני זה לבידור שהוזקקו להשואלים ובפרט "ברכו". שמעודלא
 כהלכתה. במצוה וזכו ענו שכבר דיוצר קמא" "לברכונוגע

 בלי מרן בדבדי וקוץ קוץ כל על ודקדק פקיחא בעינא הסתכל שתמיד דמ"א כיועוד
 היא שזו ודאי וחתום. סתום זה סעיף שיניח איך ובפסקיו בהערותיו עינינו והאיר שיורשום

 גדולה כי נוטה. והדעת טעמים להסביד וקל להוספינ מקום שום כאן שאין משה שלתורתו
 בדברי לזה וסעד מקוד נמצא כשלא סבדא. על לסמוך וקשה וקדושה קדיש מצותיותר

קדמונינו.
 כעונה. שומע מדין זו הלכה יסוד כי בנ"ד שייך לא לענ"ד הקדיש של אמןבענין

 שהוא לומר ואין לבד. הדהור מדין "אמן" לכוין יצטרך והוא הבדכה סוף שומע הואוכאן
 *. לקהל ולא לש"ץ דק להפסיק רשות אין המסקנה לפי כי מהקהל, אמן לשמועיכוין

 הם. שקולים כי תפלה, דשומע לאמן גם יתחייב הקדוש של לאמן מפסיק איועוד
 אמנים משאד עדיפות אין לשניהם מרן לסברת ואי כקדושה חשובים שניהם דמ"אלסבדת
 מהם. אחת לשום מפסיק לא ביוצדואפי'

 הפסקה יעשה אם וברוך לקדוש רק מכוין שהוא ויו"ט דשבת כתר בקדושת יעשהומה
 כל לאוד חדשה, הפסקה ויעשה בתפלתו, ימשיך או הבדכה, לסיום הש"ץ שיגיע עדאדובה
 עינינו יאיד ה' ובדוך וקדוש דבא. שמ" יהא לשמוע ודיינו עדיף תעשה ואל שבהאמור
 אמן. בדצון ישראל עמו תפלות ויקבלבתוה"ק

 העתיק נ"ב ס"ק של"ד ס" במ"ב ראיחי כסף שטדי בנדון ס"ד. סימן ב' נדבדו""אז
 נטבעו כי והטעם אותיות ד' בן שם של מטבעות להתיך שהתיר שט"ז סי' יאיד חות.תשובת
 ע"שא. בפמ"ג משמע וכן מ"ב וסיים חול, לשמ בפירוש נכתבו כאלו והו"ללהוציאם

 בכלל הוא כי להכשידו לצדד אין לענ"ד בתער. מגלח ע"י קדה"ת בדין ס"ט.סימן
 היו לא בתשובה יחזוד הוא ואם מעבירות. דיקן שיהי' שצריך ס"ד נ"ג בסי המבוארש"ץ
 שגם זה ובמצב דרכו לעזוב מתדצה ואינו מעשיו לתקן מסדב שהוא נדאה ספק. לכללבאים

 שומע דשייך מוצאימ זאנו הקהי. בשמיעת גם לצאת דאפשר שם מסיק אני שהרי פיא*זה

 נמי הוי ומשם שאומרים, לאמן יכוין והמברך ס"ב קס"ז בסימן כמבואר אמן. בשמיעתכעונה
 מסכים אני למעשה אמנם זה. לעניז כעונה שומע שייך נמי להוציאו מכיוז אינו אם דאפי'ראי'
 גדול. הססק דהוי הקדוש של האמן על לחכותשא*צ

 ויציב. אמת זה בזיון מנהג בו לנהוג דאסור קדושה, לשם לא שנרפם דבדבר שכתבתי מה**



נדברר במשודטתהטתכלות זאקב שלישיחלק
 שהוא מוכיח סופו ה" שוגג תחילתו שה" נאמר אם אפ" והעברינות הרשע דרד אוהזלהבא
 במעשיו גורם כזה שש"ז מקומות יש אמונה מקטני והוא ה' יראת בו ואיןמזיד
 בשאלות דעתו שמקבלים ויש רבי אותו וקורין בעיני"ם כת"ח הוא כי גרול. ה'לחלול

 בזה קטגור ואין ידים בשתי ודוחים רלת נועלים אצלגו לכן וכו' וכו' אצלם.המתעוררים
 זקנך. פאת את ת~וחית לא למקרא כשיגיע יענה ומה יר"ח. הציבור להוציא סנגורלהיות
 להזהיר הת"ח רגילים ואצלנו למנין, לצרפו שלא ופסק פעלים רב בס' תשובה שישוזכורני

 כשוגג. לרונו אין העבר על אפ" לכן הזקן גילוח איסורעל
 הש"ץ ושיה" המ"ב. על הרחק ביועת לסמוך יש לכן שבקטנים, קטן אלא אינו זהוגרול

 חטא. בו שאין הבל זו קהלהשל
 לו יזכרו ואל יקרבוהו חברות דברי עליו ויקבל תשובה בעל יהיות יזכה אםורק

 וכת"ר סיגי, הר למעמר לרמותו המוסר בעלי הפליגו התורה שקריאת ידוע כי הראשונים.מעשיו
 זכאי. ע"י זכות ומגלגלין בצבור קורא להיות לו להרשות שאין במסקנתו חזישפיר

סח

 במשודכתהסתכלות

 תשכ"ח ויגש ועש"ק צאנז קריתב"ה,
 שליט"א ... לכבור*

 כבוד חולקין אין השם חילול במקום ראחז"ל וכיון ספרו, קבלתי היוםאחרשת"ה,
 הרבים, למכשול נוגע שזה כיון מגדרי לצאת אתי ההכרח מ"מ בכאלה דרכי שאין והגםלרב,
 זאת מלבו ובדה מכהם בהם אין שלו, במשורכת להסתכל שמותר שמ"ש לכת"ה אוריעע"כ
 מסברות אפשר ואיך לרנא, כעוכלא צררים מצרי הוה נרה לאשתו והרמיון מקור,בלא

 עליהם שאיז בעיקר דר"ל יראה שם בחו"י המעייז בחו"י והמובא והס"ז הב"ח של"נמיו
 בזיון מנהג בו לנהוג אסור מ-מ אבל ממש. קודש דהוי החו-י בזה הדן חותם על בשם כמוקדושה
 והוא דיגוז ב'( ס"א )שבת המטה וכרעי הכלים על כתוב שם בהי' בעצמו החו-י שם שכתבוכמו
 עייש-ה.  בויון איסורמשוט

 בקורנס שמכה דהפועל קדושה משום בזה דאין הטעם כתב ק-פ( סימן )נוב-תובתשובות
 אם ד' בן להשם גדול בזיון דהוי משום להתיכו דיש הט-ז כתב דלפי' ומסיק כוונה שום לואין

 ע"ז. לשםטבעוהו

 למש"כ בקשר 11ה ממני. תשובה בלא שהוא כמו להדפיסם "בטחתי אלו "מכתבים שני*
 בדיוק כ-כ שלא )ונדפס מזה, עוד מבואר במלואים השניה ובמהדודה 1' סימן ההסתכלות תורתבס'

 כחמורות, קלות על מדקדקים הם דברים שבשאר אלו על זכות לימוד בתור הפוסקיסןבאוצר

 ההכרח רק להתיר וגם תורה. איסורי על העוברים כרשעים לשווים למרייהו להו ניחא לאדבודאי
 רק הסתכלות לשם לא הסתכלות תמיד מתיר הפלאה שבעל כיון והסתמכתי הדבר, שנפרץ כמוולא

 במשורכוג מ להתיר יש  לכה"פ להחסיר, פוסקיס כמ" דעת ע-פ זה מכריע שאני אף לאשהכשמדבר
 ומן לאחר היתר לה שיש לפי נדה גאשתו ההיתר טעם  כתג שהר-מ כיון כתבתי  לרבר  וכרובתור
 הסתכלות לשם היינו אסור שידוכין שלאחר הפלאה בעל 11מש"כ במשודכת גם יפה כוחו והסעם

 יפה[. היא אםלבדקה



קנאנדברו כמשודכתהסתכלות זא שלישיחלק
 שאין רק תורה איסור פוסקים לכמה הוה להרמב"ם ואפי' לר"י תורה איסור להתירנרסיות
 נינהו, נדות דידן ובתולות בתולה, על אתבונן מה ובד"ק מרדות, מכת לוקה ולכו"עלוקין
 פוסקים. גדולי על בכזה לחלוק להרהיבומכ"ש

 בספרו שהביא בעדי הדרך סתם זי"ע הגה"ק אא"ז אבל הרבה, בזה להאריך ליוהיה
 לומר רק ולפלפל להאריך אין כאלו שבדברים טעט ברוך בעל מחותנו חיים דברישו"ת
 איסורים להתיר בידו תורתו שכ"א הדור אסין בעוה"ר וזה גמור, איסור שזה ברורההלכה
 א"צ והפרוצים רח"ל, זה בדרך נגיע לאן יודע ומי אבותיגו, שערום שלא סברותע"י

 יאמרו אשר תורה שומרי בחוריס מהרבה מעט בס"ד לפליטה לנו שנשאר עוד יש רקלהתירו,
 ידיו. תחה הזאת והמכשלה ר"ל, מזה יצאו ח"ו מכשולוה וכמה ר"ל, פרושים לנוהתירו

 ויפרסם בידי הוא טעות שאמרתי דברים שיאמר ותהנונים בקשות מיני בכל מיני'ובמטותא
 שבחייהו. היינו דרבנן ומודים ישראל, מבחורי מכשול להסיר כדי גמור איסור לזהברבים

 -לכרשטאט י.י.
 צאנזאבדק"ק

 שליט"א[ מקלוזנברג,האדמו"ר

סט

 הנ"למעניז

 תשכ"מ בנ"י שמות ה' יום ת"ו ירושלים:"ה,

 - וברכה שלו' - שליט"א ... לכבוד*
 לנו זכר שבשפלנו ראיתי מלואים ובקונט' החדש ההסתכלות תורה ספרו לידיאתי

 ההפלאה בעל הגה"ק של פסקו נגד במשודכת ההסתכלות להקל שיצא ע"ד שהעירותיבמה
 בגוף עיינתי שלא לי גרם ושזה פסקו על השגתי כמשפט דשלא כת"ר כותב וע"זזצ"ל
 אין קושיא דמשום בהעירותי כתבתי כבר - חזי למאי פלפול לפלפל עתה באתי לאברם - הוא כן כי אגידה והאמת מנביא עדיף הכם עליו אומר אני - לשבת נתיבות ובס'ספרו
 בהוראתו להרהר רבנן מלכי המלך אחר יבא ומי לאיסור ההפלאה בעל זקן שהירה מהלרחות
 קול בעל הגאון בשם כתב 7( )עמ' למשה זכרון בס' ראה - חיים אלדים דברי דבריואשר
 דבריו ודחה השואל וחזר להלכה תשובה השיב שפ"א זצ"ל חת"ס בעל מורו על שסיפרארי'
 להשואל, ז"ל מדן אביו שהשיב מה ז"ל הכת"ס בנו ראה וכאשר בדוחק א"ע לתדץ כתבוהח"ס
 שאם ד' אל התפללתי אני כי בני דע מרן אביו לו והשיב השואל, דברי צדקו הלא אבאאמר
 להלכה, מכוון הוא שהשבתי מה ע"כ וכהלכה, כהוגן להשיב שיעזרני שאלה ממניישאלו
 ויתרץ ממני טוב יותר ללמוד שיכול מי יבוא אבל דוחק, גלא א"ע לתרץ יכול איניאך
- עכ"ד יותר בחרחבהאותי  לנו חלילה כי כ"ט סי ח"ב מהד"ק שו"מ בשו"ת ויעוין 
 החסרון לתלות ומוטב קושיא איזה מפני והאחרוגים הראשונים רבותינו מדברי כ"ש זיזלזוז

- עכ"דבדעתנו  והיושר אמת יסודי על בנוים כת"ר דברי הי' אם אפילו אתרת ועוד ~את 
 ההגמ"י כתב הא - במשודכת ההסתכלות בהיתר שיצא בזה עשה יפה לא ועקש נפתלבלי

 לזה. גם השייך הקורם המכתג על הערה ראה'



נדברר כמשודכתהסתכלות זאקנב של"2יחלק
 להתיר להחכם אסור ה"נ החכם במני להורות דאסור היכי וכי וי"ו אות ת"ת מהל'פ"ה

 עצומות ראיותיו עש"ה לתקלה דחיישינן טיהר או האסור את שהתיר לרבים שדומההתמוה
 וכמה כמה אחת על - יו"ד סעיף רמ"ב סי' יו"ד בש"ע ב"י הרב והעתיקו לזהמגמרא
 ח"ט הטוסקים אוצר בספר שהבאנו כמו גמור באיסור אסרו האחרונים גרולי שכלמה

- שם בהערותבסופו  בספר קנדיא מדו"י האלדי ההוקר הגאון ניבא וכאלה אלה ועל 
" והמ"י תורה" של קלקולה כמ"פ הדפזס "מלאכת"אלים"  

 תשובות והוא תום" "אהלי בתלק ישרים תומת בספר עוד מצאתי כותביואתרי
 בארץ שאירע מעשה יל אותו ששאלו מה על ק"י ס" בריש שכתב יהיא בן תוםהג"מ
 הג"מ השיבו וכה במכתבו, שלו המדינה מנהגי שהביא על התנצל כנראה והשואלקסופא
 יקרים מאד מנהגים הם וכו' ההיא הארץ מנהגי מספר בנוסח שהתנצל מה - יחייא ףתום
 הטוב על ומנהגיהם, מתקניהם ולברך בעקבותיהם ולצאת זכרונם להשאיר ראוייםונאים
 לא שהמשורר ההיא, הארץ תושבי שנהגו וקדושים צנועים מנהג והוא האחד שמם,יזכר
 הזיווג תור שיגיע עד פניס להתראות אפילו ולא משודכתו עם אחד בבית לבא רשאייהי'

- עכל"ק יחד לחופה הכניסה עם הקדושין דמסירת לזה זהוהנשואין  הזה הספר ]ונדפס 
 ראובז : הלשון ב(ה השאלה לשון בתזך שם מביא ל"ג ס" ח"ג ובמהרש"ק - שפ"ב(וטנת
 כמנהג ארוסתו בבית ונכנס יוצא ראובן והף כמנהג, ושבועה בקנין ארוסתו עם משודךה"

 ע"ש. וכף רעמנהג

 לחומה הכניסה ער במשודכתו ההסתכלות אסרו הגדולים כל נשמע הכל דברסוף
- זאת להתיר יהין ומי -יהד  - והבן שבחייהו היינו דרבנן מודים אמרו וכבר 

 קדשינו עיר מירושלים בברכהההותם

 ווטלץ"טראל
 עה"קן בירושלם כעת בודאפעסט]ראב"ד

ע
 כקרוכות - תקרבו דלאלאו

 אמו כגון התורה מן תקרבו דלא בלאו עוברין אין עליהן נוקפו לבו שאין עריותא(
 א"א איסור עליהם נתוסף אם עריות אלו וכל ובתה מאמו חוץ בו יש איסור מיהו וכרובתו
 התורה. מן תקדבו בלאעובר

 שלא קטנה כשהיא בשד בקירוב עמה ולישן ולנשקה לבתו לחבק מותר האבב(
 אסור הזה זמן לאחר אבל אחד ויום שנים י"א בת דהיינו צומח ושערך נכונו לשדיםהגיעה
 לעמוד בושה הבת ואם אחד, ויום שנה י"ב קודם בנה עם אשה הדין וכן בשר. בקידובלישן
 ]ובת אסור. נמי הזה זמן קוים אפילו ערומה בנה בפני לעמוד בושה האם או אביהבפני
 להתרחק. יש נשואה ובבתו הפוסקים( הסכמת כבתו דינו בן בת אובת

 הדין מה פלוגתא יש ובזה גדולים. כשהם אפילו עמהם לישן מותר במלבושים אבלג(
 הד"ן ומדברי בנשואה גם הבגדים עם ושינה ונישוק בחבוק רמותר הב"ש דדעתבנשואה
 י"ז סימן ח"ב הלכה במקוד מבזאר כ"ז קרובות. של בא"א ונישוק חיבוק דאסורמבואר



ימבגנדברר בקרובות - תקרבולא זא שלישיחלק
 שאחרי בהערה אבל מ'. שבעמוד בהערה המבואר ע"פ זה ונדפס הפוסקים. בשם הלכהבבירור

 א"כ בנשואה גם בנה עם האם וכן בבתו ונישוק חיבוק והתרנו מזה חזרנו מ"ד בעמודזה
 מנשק שהה האריז"ל כתבי בשם הפוסקים שמביאים ומה כהב"ש. וזה נדה, כשהיאה"ה
 רק המיוחדת הנהגה זו ואין לדורות להוראה כן כתבו הרי סוד, ע"פ שבת בליל האםיד

 דבריהם מסתימת ומשמע בזה להחמיר ואין איסור חשש שום בזה שאין כלומרלהאריז"ל,
 פנוי'. ובין נדה או א"א בין הבדלשאין

 לישן אפי' מותר הכל התורה דמן נראה זה דין של וגדרו כ"ג( )דף שם לשוניוזה
 לדבר וגבול גדר נתנו דרבנן אלא עליהם נוקפו אדם של לבו שאין בעריות בשרבקירוב
 לישן אפי' לגמרי התירו ואמו ובבתו ונשוק, מחבוק אפי' להתרחק שצריכין קרובותדיש

 אסור אינו תקרבו לא דמטעם דנהי בשר קירוב אסרו נשואות או ובגדולות בשר,בקירוב
 קריבות חיבת לשם ונישוק חיבוק אבל הרהור לידי יבא שלא ונשמרת מדין אסורמיהא
 עכ"ד. אסרו לא אישות חיבת לשםולא

 סק"ח כ"א סימן באה"ע רכתב ודאיתי לשבת נתיבות הספר לידי נזדמן כעתוהנה
  וכן אסור, קרבות מיגי ושאר ונישוק  חבוק גם רבזה משמע  וכו' בושה הבת היתה ואםוז"ל
 כתבו דלא והיינו דמקדשה, מר סבר לא דאמר דקדושין מסוגיא למדו  דהא רמקרשה,היבא

 אסור גדולה וה דבלא משום קיים דאביו היכא ונישוק חבוק דאסור אמו עם בבןהפוסקים
 דהאם ה"ל דאל"כ האשה, על איסור דאיו עוד ומשמע בכסותו, מישן חוץ קירוב מיניבכל
 לפניו לעמוד בושה אינה אם אפילו ואילך ט' מבן בנה עם לישן אסורה בעל להכשיש
 אין עריות איסורי שלענין אף עכ"ל. יצרה תקיף דלא האשה על איסור דאין אלאערומה
 כ"כ. החמירו לא באשה לפי' הרהור משום אלא שאינו בזה מ"מ לאשה איש ביןהבדל

 לענין בין בשר, בקירוב שינה של להדין שוה ונישוק דחיבוק מרבריו נתבארוהנה
 הפרישה שכתב כמו הוא והטור הר"מ לשון פשטות אבל נתקדשה. אם לענין וביןהשנים
 היא אפ" אמו את לנשק לבן היתר שום שאין יוצא דבריו ולפי שם. שכתבנו כמווב"ש
 מה הלכה מקור בספר ]עיש"ה האריז"ל. בשם המביאים האחרונים מכל היפך וזהפנו",

 לדינאן.שהסקתי

 כלומר כנתקדשה, דינה דאין מודים כולם דבזה נראה נדה, היתה אם שאלתךולענין
 האיסור דיסוד משום בכלל, נדה איסור אין שנתקדשה בגלל רק הוא שהאיסורדבמקום

 א"א[ מאיסור להתרחק שיש רש"י כוונת ]וזה ונשמרת משום אלא תקרבו לא משום לאהוא
 בין הבדל אין ונישוק חיבוק דלענין שנתבאר מה ולפי זה. איסור בכלל נדה איןלפי'

 ונישוק. חיבוק לענין למעשה נוגע זה אין נתקדשה לאינהנתקרשה

 שמביא פתים מנחת מספר גם ומביא לשבת להנתיבות דמביא באוצה"פוראיתי
 נתבאר וכבר בש"ק. אמו ידי מנשק היה שהארח"ל רע"ד רס"י במג"א ממש"כ להתיררא"
 בשנים הבדל יש הרהור משום דהוי בשר בקירוב שינה לענין דדוקא עיקר נראהדכן
 לא משום אלא הרהור משום הוי דלא ונישוק חיבוק סתם אבל בנתקדשה, החמירווכן

  בנתטד,מה. וכו מותר ולעולם בשנים הבדל איןתקרבו,



 שלישיחלק
נדברו באשה,ול זאקבד

עא

 נשים של נאומים לשמוע מותר ואם ערוה באשה קולמדין

 תשליא ואתחנן ב'נס"ד

 הגאון... למ"כ וכ"טשו"ב

 כי הקודמים, מכתביו על השבתי שלא לי וימחל אב ח' ביום מכתבו יקרתנתקבל
 כתיבת ועל הספרים על זמן מעט לי ונשאר שבע"פ תורה בבחי' להרבים שאול כבר,מני

 לרווה שיזכה מצוה הבר בשביל ספרים כמה ועוד ח"ב, נדברו" "אז ספר שלחתימכתבים.
 וכו'. הקדושים האבות לתפארת ויהי' יו"ח ומכל ממנו נחתרב

 הוי הרגיל דיבור הוי דלא דכל ברבים נואמת אשה לשמוע מותר אם להשאלהבקשר
 סי' דבאהע"ז הש"ע לשון בשינוי שליט"א כ"ק הרגיש כבר הנה ערוה. באשה קולבכלל
 אשה זמר קול משמיעת ליזהר יש כתוב ע"ה ובאו"ח ערוה קול לשמוע ואסור כתובכ"א

 מפני ממש. אסור ולא ליזהר יש ורק בתר"י מפורש כמוש"כ זמר קול דוקא ק"שבשעת
 איסור דלענין הם דינים וב' לק"ש. הוי לא ערוה באשה דקול סוברים פוסקיםשהרבה
 נהנה משום או הרהור משומ אסור נמי רגיל אינו קול רק זמר של שאינו קול אפי'ערוה
 של דוקא לק"ש אבל רגיל, קול הוי לא שלו' דעניית קידושין מסוף ומקורו הערוהמן
 דמיירי ]ולהמפרשים דיבור ולא קול דוקא כן[ ]להסוברים ערוה באשה קול כדאמרינןזמר
 זמר[. ולא קול כתוב ולפי' קול, נמי מקרי רגיל שאינו דיבור ערוה איסורלענין

 שמכוון כל אחרת באשה אסור נמי זמר של שאינו קול דאפילו מהמאירי דמביאומה
 אלא לשמוע, מכוון שהרי א"א עם לדבר אסור יהי' דא"כ כפשוטו להבין איןלשמוע
 והשבתו שלו' ששאלת לומר אפשר מקום "ומכל וז"ל המאירי שם שמסיים למההכוונה
 זמר כקול הוי רגיל שאינו דקול שם בברכות הרשב"א החי' כתב וכן הוא". זמרכעין

 מקידושין.ומקורו
 יזהר אפי' רגיל, שאינו קול הוי דבודאי נשים. של נאומיס לשמוע דאסור נלמודלפ",

 בעל דכהב מה דמפרשיס והא"ח הכ"ב דכתבו מהא וכן אסור. נמי עליהן יסתכלשלא
 באשה קול משום ומפרשים האנשים את מוציאות ואין לקרות חייבות הנשים דאיןהעיטור
 מהסן. ראי' שאין שליט"א כ"ק עמש"כ ]ופלא אסור רגיל שאינו דקול ראי' הויערוה,
 תקנו לא זה טעם דמשום אלא יוצאין, אין קול השמעת איסור דמשום הכוונה דאיןונראה
 באשה דקול הדין משום יוצא דאינו אומרים אין אבל קריאה. ולא שמיעה אלאחכמים
 גם הוא כ"ד בברכות הנאמר  ערוה באשה דקול להאומרים דאפילו גתבאר שהריערוה,
 רגיל. שאינו בקול לא אבל ממש, בזמר הוא ק"שלעניז

 תקרא לא שאשה ראמרו מהא התקשה שליט"א שכת"ר מה ליישב בזהונרווחנו
 וכמו רגיל, שאינו קול הוי שהרי ערוה באשה קול משום אמרו לא ולמה הצבור כבודממני

 זמר בקול אלא יוצא דאינו אמרו לא  רגיל  שאינו  רבקול  מסום המגילה, בקריאתשאמרו
 ערוה באשה קול בזה ששייך כיון בנשים קריאה תקנו לא מתחילה דבמגילה אלאממש,
 ממש[. זמר הוי ומגילה דקרה"ת לומר ]דדוחק שמיעה.לענין

 דאינו באופן אפילו בתורה יקראו לא נשים הצבור כבוד דמפני מחודש דין כאןויש
 בבנים. כמו ע"ז מוזהרין שאינן כאלו בקרובים כגון א"א קול השמעת של האיסור בהםשייך
 עשרה דדין בצבור תלוי דאינו המגילה קריאת משא"כ בצבור רתיקנו בקרה"ת דוקא שייךוזה
 ניסא. פרסומי משום רקהוא



קנהנדברך מעוררשעון זא שלישיחלק
 אסור קול הי' אפי' להביט אבל דכתב ע"ד אות בברכות ראבי"ה דברי דמביאמה
 מזה ומובת בה להביט דרכו שמנגנת דבשעה משום המפרשים דברי ומביא וכו'דכתיב
 תדא דתדא הראבי"ה ופשטות לזה, צריכין אין האמור לפי נואמת, אשה לשמועדאסור
 להביט. ואסור להסתכל אסורקאמר

 משום דאם נשים לפני לנאום מותר אנשים אם לענין לקולא גם בזה נפק"מולפ"ז
 בנשים גם דאסור הנאה לשם עליהם יסתכלו הנשים דשמא אסור להיות צריך הי'גזירה,
 לדרוש דמותר ונראה גזרינן[. לא דכ"כ זה לדחות ]ויש ההסתכלות. תורת בס'כמוש"כ
 להנות רלכוון ראע"פ והרהור. מהסתכלות להזהר שאפשר בעצמו יורע אם נשים לפניולנאום
 נינהו הרגשה בני לאו דנשים כיון אבל בהסתכלות כמו שאסור להיות צריך הי' אישמזמר
 להרהור.. יבואו ואולי הנאה לשם יסתכלו דאולי כלומר איסור, משום היתר גזרינןלא

 ותקח מפורש שהרי להיפך ראי' הוי דהא תמוה הנביאה ממרים ראי' שמביאומה
 שכתב ]ומה לבד. ונשים לבד אנשים וכו' מרים להם ותען אחריה הנשים כל ותצאןוכו'
 ד( ו', )מיכה עזרא האבן דכתב הא לציין ויש נכוניס[ הדברים זמרה זו אין דבורהותשר
 ולנאום לדרוש מתירים שאנו דאע"פ לנשים. ומרים ומרים. אהרן משה את לפניךואשלח
 ההסתכלות תורת בספר עוד ועיין בקביעות. זאת לעשות התורה דרך זו אין נשיםלפני
 מזה. שכתבנו ו'בסימן

 ליהנות לכוין אסור הרגיל דיבורה דאפילו ס"ו( ד' )כלל הח"א שכתב מה לפיוהנה
 קולה תשמע שלא תזהר הצניעות מדרכי מ"מ אשה עם לדבר אסרו שלא אףמדיבורה,

 ס"ק ברוך בבית שם זה כעין ועיין משותפים, בבתים וביחוד להילדים, כשקוראת כגוןבחוץ
 במכירה(. דוקא אם )ועיי"שי"ט

 לשמוע מותר אם להסתפק סופר החתן בשם מביא סק"ד א' סעיף כ"א סימןבאוצה"פ
 משתמעי דלא קלא תרי דהוי משום שבתן של בזמירות ]כגון יחד ואשה איש של זמרקול
 איכא והכא בתרי, אפי' ומשתמע דע-תי' יהיב דחביב דהיכא דאמרינן ואע"ג שם:וכתב

 שמע לא ממילא משתמעי לא קלא דתרי דאמרינן דכיון אינו זה האשה, לקולחביבותא
 האשה לקול כששמע דדוקא דעתיה, דיהיב דנימא חביבות לידי אתי ולא האשהלקול

 לחביבות התהלה וליכא משתמע לא קלי תרי אדרבה אמרינן כאן אבל בה להרהרנתעורר
 אמרינן ווביבות דבמקום יצויר היאך דא"כ כלל מוב:ים הדברים אין ריהטא ולפיעכ"ד
 ספר בשם שם שמובא כמו דאסור ברור ולדינא תח"י( הס' )איז משתמע. קלידתרי
 ל"בן. ס"ק י' כלל ברוך בית עיין ברדיו ערוה באשה קול ]ומעניז יהודה.באר

עב

 משמו שמוסרים ומה חז"א אגרותמעניו
 תופר לעניז הבטחון וסיכת מחטומענין

 תשל"א מנ"א ג' יוםבס"ד
 כב' אל שנשלה מהמכתב העתק נתקבל וגם בברכה. נתקבל מכתבו יקרת וכ"ט.שו"ב
 למעשה אצלי מכריע לא זה אמנם הצלצול. המעצר להסיר להתיר שאין המז"א הוראתו;כולל
 זצ"ל. מהחז"א שמוסרימ מה להאמין שאין שכתבתי מה שיחתי אתואפרש

 המובא כל כי בזה, ואציין : ההקדמה לשון וזה ח"א ברוך בית בספר הקדמתיוכבר
 כתורה בשמו שמוסרים ממה ולא הקדושים בחיבוריו שנדפס ממה ורק אך הוא החז"אבשם

 רבינו ודברי מוסמכים דבריס ורק אך לכנס שיטתי היתה הקדמתי שכבר כפי שכןשבעופ.



נדברר שלומ" "שיםק*צור זאקנו של"שיחלק
 חדוש שכל מב"ב ששמעתי וכפי ודורות, שעה להוראת עליהם שסמך מה הם הםשבכתב
 ע4כ. הגליון על מיד העלה לו שנתבררהלכה

 שכתבתי קדושה בשביל שלו' שים לקצר אם להדין בקשר עובדה, ההובדידי
 הבאתי לא דלמה בטענה בא וכאילו שם, בעילום מכתב וקבלתי לקצר, שאין ברוךבבית
 צריכין ושכן שכתבתי ממה ההיפך בירושלם מפורסם ממחבר אחד בספר בשמו שנדפסממה
 מחזק ואני ע4ז. תשובה יש פ"ד סימן ח"א נדברו4 "אז ובספר מזה התפעלתי ולאלקצר.
 כבר אבל 11"ל ממיו. ששמעו שמוסרים ממה בניגוד לקצר דאין ברוך בבית שכתבתי מהשם

 לסמוך שאין בשמו, שמדפיסים מה או  הח1"א בשם שאומרים מה  מביא אני שאיןהקרמתי
 בשמו אומרים שאם שאמר עוד מפריזים ויש מפיו זאת ששמעו מפורסם וה ודבר כלל,ע"1
  מעיד רכה גברא מאן חזי ופוק הכללות מן למדין שאינ ואף להיפך בדיוק הוא דבר,איזה
 ע"כ. ע"ז אחראין אנו ואין טעמא בלא כ"לכתא הוי בספריו כן מבואר שאינו כיון אבלע"ז,

 לי העיר שליט"א קניבסקי הגר"ח אצל נתקכל נדברו" "אז כשהספר : פלאותשמעו
 *לו', *ים  לקצר *אין *כתבתי, במו מפור* לו  השמר הח1"א עם  מ1ה דיבר בעצמושהוא
 לי  *נתברר אף ע"ו.  עוברה לי  ומיפר  ת*ובתו  הבינו לא יה*ומעים יי* עור ליוהומיף
 כאן הה הדעת בהכרעת כזה דין שתלוי כיון יתכן אבל בהבנתו, ימעה 1ה  *רב  יתבו*לא
 בתפלה, *מאריך בגלל לעצמו לו גתע הף אותו, **אל הוה יהרב ממתבר ויותרחזרה,
 לו לפסוק לנכון מצא לכן אלי[ ממכתבו הכנתי  ובו  הרבה ע"ו  *מצטער התו"אוראה

 להוראות להתייחס היאך כללי לימוד מזה לנו יש הרי שיקצר, לומר צד גם שיש כעןשיקצר,
 איש. מפי איש הנמסרהחדא

 החז"א הרי הצלצול של המעצר להסיר מותר אם להנידון בקשר שכותב מהוכפי
 להשואל. להחמיר לנחוץ שמצא ויתכן א ל סתם אלא ר 1 ס א שזה לאמר שלאהקפיד
 שבררתי מה וכפי לדורות. הוראה מזה ללמוד אין היא בשמים לא שתורה כיון אופןבכל

 תורה, ביטול בגלל רק לא פקפוק שום בלא מותר זה דבר כ"ג[ בסימן ]נדפסהבתשובה
 בידים.  היקוו מעשה כעושה שזה המחוג להזיז ולא הצלצול המונע להסיר רק מותרואינו

  אחר  ואמנם להשואלים והחמרתי הוראה מיראי ה=תי אני גם  הת*ובה  בתיבתולפגי
 *. ההיתר[ נימוקי ל"ז תשובה נועיין להו:יר השבתי במקורם  הרברים  לברר*זביתי

 נטי להתייחס יש איש מפי איש המוסרים החז"א יפסקי בקשר בפנים שכתבתי הרבר ואותו.
 ירורו" כהוראה האגרות כי את לראות אין נתפרסם שיא מה ונין נתפרסם שכבר סה ביןלאגרותיו
 יתכן אשר השואל, של והמסיבות הנימוקים כל לנו ירוע אין שהרי בפנים שנתבאר הנימוקיםמפני

 שו"ת ספי יחבר התכ111 לא שהחז"א רטכיון שעה. הוראת בבחי' להשואל רק שיך זושהוראה
 לרורות. כהוראה הכל את יראות אין הטיה מובןבטיא

 תחיבות בשתי בטחט חיבור אורות מהחז"א מכתב ירושיס באוצרות נתפרסם כעת לרוגמאחנה
 עולמ בברית 1והובא כ"ז ס"ק ש"מ בסיפן והס"ב בזה יהקי שנוהגץ טה על מתטה נתגאידהקרבן
 הברי כלל מוכיר ואינו שמתיר במכתבו שהחז"א ופלא עברף. שפיר .דלאו ולתב מביאו ב-ג[ סעיף 82עמוך
 בספר בס"ר הרברים והרחבתי לזה התכוונתי כבר במכתבו החז"ח שכתב ותמינה תמיר. בררכוהמ"ב
 יהתיר נימוקים שכתבתי ואף באמריקהן יג"א גרולה תשובה ]עף"ש נ"ז תשובה ח"א נרברו""אז
 יאסור להורות רגילים אנו וכן להקל אץ ררבוואתא טפומא שיצא כיון מ"מ וז"י ,טסתם אני זאתבכל
 איא אינו זה אחת בתחיבה שטתקמם אף הבטחון בסיכת גם אחת בתחיבה ויהתיר תחיבותבשתי
 יהחטירן. טההוראה לזוז מקוםאין יהקי נראה הרבהש בטקור שבבירור אף יהחטיר באחרונים שטפורש ]רכל תפירה. ולא ישעהחיבור

 בפשיטות וכתכ המנהג עם התחשב לא שהט"ב טהם"ב, יגטרי התעלם כאן שהחזיא מהופלא



קנזנדברר כשכת כטחווטיכת זא שלישיחלק
עג

 * ובהמ"ד בהכ"נקדושת

 ואין ראש קלות בהן נוהגין אין כנסיות בתי ת"ר גרסיגן א' כ"ח דף מגילהבגמרא
 מהל' בפי"א זהרמב"ם זכז'. בהם מטיילין ואין בהם גיאותין ואין בהן שוח?1 ואין בהןאוכלין
 והיתול שחוק כגון ראש קלות בהן גוהגין אין מדרשות ובתי כגסיות בתי כתב ר הלכהתפלה
 המ"ב וכתב קנ"ו. סימן או"ח ושו"ע בטור הוא וכן וכו' שותין ואין אוכלי1 ואין בטלהושיחה
 לגמרי בטלה שיחה ובפרט אסור בבהכ"נ שרי דבחוץ פרנסה לצורך שהיא חולין שיחתאפילו
 דיבורים מעוון ובבהמ"ד בבהכ"נ ליזהר שיש וכ"ש )פמ"ג(. מזה תמיד למגוע שראוישבודאי
 יגדל  עוד מאד חמורים עוונות שהם דמלבד וקטטות ומחלוקת ורכילות לה"ר כגוןאסורים
 עצמו לבין ביגו החוטא דומה ואינו השכינה בכבוד מזלול הוא כי קדוש במקום יותרהעוון
 בעונות הרבים את גם מכשיל שהוא בוה הרעה תגדל רעוד המלך לפני מלך של בפלטיןלחוטא

 י"ז כלל בב"ב כ"ז ומובא הכל להעתיק נלאה כהה יד וידי שהאריך ]עיי"ש וכרהחמורות
 מ"א[.ס"ק

 את בה יתחוב שמותר וה"ה כתב מ"1 ם"ק ש"ח בסימן שהמ"ב ממה יומר 11ח"ו עברי" שפיר.דיאו
 .בשעת כתב, דמש"ה ואפשר ההיתר, באופן סיירי דססתמא משום הדחק בשעת לחברןהמיבושים
 אא"כ ומקומו גופו יגורך מותר ואינו לאיסור שסלאכתו כלי דהוי דמשום ואפשר סוחר דוקאהדחק"

 היתרן. כלי לואין
 אשר תינוקות, בשביל כמו נחוץ רבר זה הי השואל שאצל החז"א התיר דלפי' מסתברלכן

 ]שאייו הדחק שעת משום יא שזה עשמע המכתב שלשון אף לזה, והדומה םכנה בו שאין כחולהרינם
 למסדר העתק מוםר היה נתנאל לקרבן בניגוד להקל לדורות הלכה לקבוע איש החזון כוונתהיה

 לרורות[. איש החזון שקבע שבת הלכות הזה בספר ונרפס תקופה באותה שנרפסספרו
 אחת תחיבה יעשות דיש ק"ה ס"ק ק"ס עמוד ח"א נדברו אז בםפר נתבאר כבראמנם

 מחוברים הצדדים שני ראין דכיון תחיבות, בשתי החיתויים שי השני יהצד ויחבר החיתוייםבראש

 הדברים שאר של וכן הילרים, של הבעי' נפתרה ובזה חיבור. אלא תפירה זו אין תחיבותבשתי
 כיל הח[יק לא אחת שבתחיבה במחט מדובר הכל זה החז"א בשם שנמםד ומה להקל שנהגודסה

 בטהון. בסיכתמשא"כ
 בהג' כעת ראיתי המ"ב בשם רק נדברו ואז עוים בברית המובא הבטחון סיכתומענין

 וי"ט םי"ז ג' כלי חא"ח תררים גנת בתשו' וכ"כ : וממיים הק"נ לדברי םתמא נמי דמביארעק"א

 ]אמנם חולק שום בלא מביא )מספינקא( ובא"ח הש"ע על מהרש"ם הג' 1כ1 עכ"ד. עיי"שבאורך

 בסוף רהגוו"ר מכיק ובשע"ת רמתיר[. לא"א דמביא מהמרש"ם "וספה יש "הדש א"ה שבס' ליאמרו

 ומטעמי עולם ובפתחי מהרעק"א( היפך )וזה שיתקיים ע"ר בעושה איא מחסיר דאינו סשסערבריו
 אחר לו ואין בשבת הלבוש לו שנקרע מי כתב אורות בטל : וכתב ורעק"א יהק"נ מביאהשיחן

 אין עכ"ל פ-ת להקל יורה הגוו"ר גם בזה וכ"ש מחט. הקרע בקצה לתחוב יכול קרוע יהי' שלאכדי
 מוהר. הבריות כבור רמשום הכוונה ולכאורה אצלי פ"ת הם' ואין תח"י גת"רהם'

 מותר תחיבות מג' רבפחות ס"ח אות י"ר סימן הד"ט עקרי ועייו עור: כתב מהרש"םובהג'

 תחיבות כג' הוי תחיבות בשתי הבטחוז בםיכת וא"כ עכ"ר. יקצר[ ארוך מחט בין עוד שחילקזע"ש
 שרעק"א רמביא רעק"א של מחתנו רבר בחשב וראיתי להחמיר. יש דבוראי ארוך, וכמחטבסחט

 הק-נ. חומרת משום בשבת, החתולים בעצמו התיר לא סוהלבתור
 מפורשיס שהם אף בהם ונכשלים מזיזלים ארם בני שיש דברים מביל הםפר סוף 91ד מכאו*
 שליט"א. מביאלע הארמו"ל כ"ק המפורסם הגה"צ התעוררות ע"פ וזאת ופוסקיםבש"ס



 שלישיחלק
נדברר וכהמ"ד גהכ"וקדישת זאקבח

 בספר וכתב מ"ב( )בה"ט ע"ג לבית נהפכין בבהכ"נ ראש קלות שבעוון בסמ"קוכתב
 ובהכ"נ וישיבות התורה, מבצרי על בעו"ה שירד הנורא חורבן ולאחר : צ"ה אות היראהמקור

 ולהתבונן לב לשים צריכים תורה לומדי ובפרט מישראל אדם כל עו"ג לבית נהפכוובהמ"ד
 להם אוי : ו1"ל קנ"א בסימן אחרונים ושאר במ"א דבריו ומובאים י"א במצוה הסמ"קבמ"ש

 וגם ותלמוד במדרש ומצינו וכו' בב"ה ראש וקלות שחוק עושים או בטלים דבריםלמדברים
 עכו"ם בית להיות נהפכו אשר כנסיות בתי כמה כי בעינינו וראינו אבותינו לנוסיפרו
 כן על ה1ה הבית לי הי' פריצים המערת אומר הנביא וכן ראש קלות בהם נוהגים שהיועל
 מ"ד. ס"ק ברוך בבית שם מובא ע"כ בוראו לפני וחרד ירא להיות לבו אל יתן אחדכל

 לירא עליהם ומוזהרים מאד גדולה ובהמ"ד בהכ"נ קדושת ו( )סימן הח"א שםוכתב
 ובהמ"ד בבהכ"נ נוהג המקדש מן לירא 11 דמצוה הפוסקים וכתבו וכו' בהמ ששוכןממי

 היראים דעת מביא 1'( )בעשה בפתיחה והח"ח שצ"ה(. סי' יראים בספר )עייןמדאורייתא
 בבמ"ח(. )עיי"ש דאורייתא שהוא והסמ"קהסמ"ג

 אות הבי"ת )מערכת חמד השדי ב1ה האריך ה1ה ב1מן דאורייתא הוי 1ה אם 1הובנידון
 והח"א המבי"ט דברי מביא דרבגן, שהוא שמצדדים ספרים אי1ה בשם שמביא לאחרמ"ג(

 גמורה. דרשה הוי בהכ"נ לרבות מקדשיכם את והשימותי הח1"ל שדרשתוהרא"ם
 הרוקח שרבינו צבור שלמי הרב שהביא ממה לענ"ד מתבאר וכן עוד: כן אחריוכתב

 וילקה יום מ' יתענה התפלה בשעת שלא אפילו חול של דבור בבהכ"נ לדבר דהרגילכתב
 ביאה לביהמ"ק ליכנס לכהנים אסור דקיי"ל משום שטעמו ע"ד הראשונים שכתבו וכתבוכו'

 מעבודה ריקני הוא חולין שיחת שמדבר בעת וכן וכו' מעט מקדש המ שלנו ובהכ"נרקנית
 דנקטו למדנו מדבריהם מ"מ ב1ה לפקפק יש לענ"ד כי ואם וכו' קבלה דברי ודבריווכו'

 עכ"ד. מדאררייתא הרי בהכ"נדקדושת
 לאבד שלא ו1"ל ס"ה סי' במל"ת היד שבספר  המצות במנין הרמב"ם לדברי שםומציין

 הבית על שם ומשיג עכ"ל. וכו' אבד שנאמר מדרשות בתי או כנסיות בתי או המקדשבית
 שבס' המצות במנין אבל דאורייתא הוי אכ המצות בספר הר"מ בלשון שמסתפקשלמה
 והרמב"ן הר"ן בין פלוגתא ב1ה שיש שמביא עוד ועיי"ש דאויייתא. דהוי להדיא מבוארהיד
 הפמ"גן. על שתמה מה ]ועיי"ש דאויייתא הוי הרמב"זדלפי

 מדאורייתא הוי בהכ"נ דקדושת נקטי רבים וכן דשלמים למדגו דרכינו לפי : שםומסיק
 כחבר1י וכגר הר"ן 1ולת מדרבגן שהיא בפירוש שכתב מי ראיתי לא הפוסקים גדוליובדברי
 1:תורה. מן היא דקדושתה הרמב"ן דסברת מודה הר"ן דגם לענ"ד דנראהלמעלה

 בפוסקים מפורש המבואר הרבה בדברים מקילים תורה ובני ההמון לדאבונינווהנה
 אסור בחורבנן גם ראש ובקלות חורבנן לאחר רק הוא תנאי ששייך במק~ם ואפילולאיסור.
 יתבטלו שלא ושתי' אכילה אלא התירו לא בקביעות הלומדים לת"ח וגם תנאי, מועילואינו

 פלילי. עון היא ז1מדרש לבית ח1'ץ שגם ראש וקלות שז1וק בטילה שיחה ולאמלימודים
 קנ"א בסי' המ"ב ופוסקים בש"כ מפורש איסור זה ובהמ"ד בבהכ"נ ושתיה אכילהאיסור

 טיודת כגון אלא מצוה בסעודת הוזזר דלא פמ"ק ז1גהת בשם שז1ביא במ"א עיין ו1"ל כ'סק"כ
 סעודת לאפוקי ור"ל בויבד וקטניות בפת עשויה שהיתה ראש קל1'ת בה שאין' השנהעיבור
 סעודת לעשות להקל הנודגין ומ"מ ע"ש[ ]פמ"ג בגיהמ"ד אף אסור שכרות בה שישמצוה
 על להם דיש בידם למדווה א.ן' לזה מרווה אחר מק1'מ להם שאין מפ:י בביהמ"ד הש"ססיום
 אתרת מצוה של ולא ת"ת של מצוה בטעודת ודוקא כתב השלחן והערוך עכ"ל. לסמוךמה

 שבספר ומה עכ"ל. לביהמ"ד שייכות ל1ה דאין אסור חתונה או פדה"ב או מילה בריתכסעודת
 דכהיום הכרה. לזה אין וחהונה ופדה"ב מילה בין לחלק רציתי סק"ק( י"1 )כלל ברוךבית
 גם סעודה שבכל רואימ ואנו ראש, קלות של במציאות העיקר אלא שכרות איז בחתונהגם



קבטנדברר בערכאותשיטוט זא שלישיחלק
 ושאר ליצנות דברי יהי' שלא והלואי בטלים דברים ושיחת ראש קלות יש מצוהסעודת
 אסורים.דיבורים

 לתורה עלר של קידוס לעשות שנוהגין מה אבל ממש, מצוה בסעודת המדוכר כלוהנה
 וכבר מצוה, סעודת נקראת אם בפוסקים דיון יש מצוה בר בסעודת וכן לזה, היתר איןלחתן,
 והשד"ח שכרות, בלא אפי' ראש קלות יש באם היתר אין ממש מצוה סעודת דאפילונתבאר
 מצא. ולא הנפטר של השנה ביום משקה שנותנין מה זכות למצאהאריך

 הפרטיים צרכיו בשביל המדרש הבית אולם את שמנצלים מה מזה גדול בזיוןאין
 דירתו את ללכלך רוצה שאינו אלא מרווח מקום לו שאין בשביל לא וה ולפעמיםוהאישים,

 אחרת. נוחיות אחה כשבילאו
 בדבר היתר קצת למצא אפשר הי' ומוסר בד"ת המאורע לכבוד דורשים הי'ואם
 מובא במהרש"ל ועיין אחר. במקום מרווח מקום מוצא אינו אם סיום לסעודת זה אתולדמות
 אבל לדרוש מצוה הבר את שמחנכים מה בצירוף מצוה סעודת הוי מצוה בר שסעודתבפוסקים

 הפוסקים על לסמוך דאפשר בטלים ודברים ראש וקלות לשחוק באים לא אם ניחא היהוה
 בטלים ודברים לשחוק דבאים דחזינן כיון אבל שבא"י. בבהכ"נ וגם תנאי מהני בישובןדגם
 לכו"ע. תנאי מהני לאובזה

 מתחילים הדרשה שמתחיל שתיכף ככנור בניך עשאוני נתקיים שבעונותינו עקאודא
 בזה לומר מתחילים שתיכף ב,ה אכל להפסיק, מנהג שיש שי"א ומה ולהפריע.לזמר

 לו יתגו שלא ולא הסוף לפני ולהפסיקו יגמור שלא היתה המנהג שהרי המנהג, גםמבטלים
 המתנה שקורין ]וכמו ישראל. בכלל ותיק מנהג ,ה מצוה ובר בחתן הדרשה ועניןלהתחיל.
 בעלמא. קוף כמעשה טאן נאך של דור הוא ה,ה הדור אבל געשנקן.דרשה

 למסיבות. חדר איוה מתחילה שיכנו ובהכ"נ בהמד"ר שבונים שבזמן לתקן הראוימן

עך

 בערכארת השיפוטאיסור

 ישראל כדיני שדנים בדין ואפילו שלהם ובערכאות עכו"ם דייני בפני לדוןאסור
 וכאלו רשע זה הרי בפניהם לידון הבא וכל אסור בפניהם לדון דינים בעלי ב' נתרצוואפי'
 והטור(. והרמב"1 מהרמב"ם והוא כ"ו סימן חו"מ )שו"ע משה בתורת יד והרים וגידףחירף

 וה רין לו שיש ישראל רין לבעל מניין משפטים פרשת בתחלת בתנחומא הגר"אוז"ל
 תשים אשר ת"ל לפניהם להזדקק שאסור ישראל כדיני אותו ידין שעכו"ם שיודעים זהעם

 כפר עכו"ם לפני והולך ישראל דייני שמניח מי שכל עכו"ם לפני ולא ישראל לפנילפניהם
 עכ"ל. וכר שנאמר בתורה כפר ואח"כ תחלהבהקב"ה

 לדון שלא החמורות המצוות ומן כ'( אות ג' שער תשובה )בשערי יונה רבינווז"ל
 שם וכתב בה. יכשלו ופושעים וכו' המשפטים ואלה שנאמר זרה עבודה עובדי שלבערכאות
 ,ה אלא עשה מצות על כעובר רק הוי לא בזה שנכשל דמי - ופושעים : השער ,הבביאור
 כאשר ה' ובתורת בד' דמורד כלומר פושע נעשה הוא עצמו שבזה או פושע, דהואראי'

 עכ"ד.נתבאר
 דן ישראל אם דאפילו הנ"ל תנחומא המדרש מדברי ומשמע השער: בזה שםוכתב
 דיברו לא הפוסקים והנה עכ"ל. הרמב"1 דברי לפי עלייהו קבלו מהני לא נמי עכו"םבמשפטי
 דמשיחא עיקבתא בימי בזמנינו לדאבונינו אבל בזמנם מצוי ה" לא ש,ה בגלל טזהמפורש
 המלכים. מלכי מלך של ובפלטין הקדושה בארץ אלא הטמאה בארץ לא מצוי מאדהדבר



 שלישיחלק
נדברר כערכאותשיטוט זאקס

 בתורת יד ומרים ד' את מחלל ישראל בדיני שדן לעכו"ם ההולך דאם מאד פשוטוזה
 להוציא בידו ואין ח"ו אמת אינו משה תורת כאילו דמראה גוים בדיני שדן בישראל כ"שמשה
 יש ]ובכלל האנושי. שכל ע"פ הנוסד הגוים בדתי הבקיאים לאלו הולך ולכך השמש לאורהדין
 ררק זמנו על כותב יונה רבינו ואם כעכו"ם[, דינם בפרהסיא שבת המחללים זה לענין דגםלדון

 בם. יכשלו תפילין יום בכל המניהים מאלו רבימ גם בזמננו הרי בם, יכשלופושוום
 דיין ביניהם דליכא ואע"ג וז"ל סק"ד( ט'1 )סימן חו"מ סנהדרין החזו*א בדבריוראתי

 לקבל רשאים אינם האדם, מוסרי לפי שכל בעל להמנות ומוכרחים התורה משפטי עפ"ישידין
 בכלל זהו אליו הנראה לפי שלפניו דין כל שהשופט הוקים, להוקק או עמים הוקיעליהם
 על יסכימו אם אבל נשברים בורות לחצוב חיים מים מקור שעזבו הדבר ניכר ואיןפשרה
 ואין הדיוטות לפני ולא לפניהם תשים אשר נאמר וע"ז התורה את מתללים הם הרימוקים
 הרבר ועוד בדוים הוקים עפ"י ששופט ישראל ובין ישראלים, אינם לפני בא ביןנפקותא
 אין זה על העיר בני יסכימו ואם הבל, משפטי על התורה משפטי את שהמירו מגונהיותר

 עכ"ד. משה בתורת יד ומרימים ועושק גזלנותא זה על יכופו ואם ממשבהסכמתם
 ותבע בתו שמתה אחד על שנשאל וז"ל הרשב"א תשובת בשם כ"ו בסימן הב"יכתב

 את יורש הבעל ישראל שבדיני שאע"פ הנרוניא כל לו שיחזיר .העכו"ם בערכאות חתנואת
 התנה כאילו שם אשה הנושא כל הרי העכו"ם בדיני הולכים שהם יודעים שהכל כיוןאשתו
 מפני כן לנהוג אבל זה בכענין שמתגין אמרו ובאמת קיים תנאו שבממון דבר כל והשיבוכו'
 התורה שהזהירה ווה העכו"ם את מחקה שהוא לפי דאסור נ"ל באמת העכו"ם משפטשהוא
 התורה הניחה שלא שבממון דבר והוא בכך רוצים ששניהם ואע"פ העכו"ם לפני ולאלפניהם

 לפניהם לעמוד אפילו ולא ודיניהם העכו"ם חוקת שייקרו רצונם על לו לנחלה שהוא העםאת
 בררך לילך מזה ללמוד אבל וכו' ראיה והמביא ישראל כדיני שדיניהם בדבר אפילולדין

 הסומך נחלה לעקור לחטוא יוסיפו עתה אם וכ"ש ככה קדוש לעם ח"ו ומשפטיהםהעכו"ם
 מידו התורה וענף שרש ועוקר התורה חומות מפיל אלה ועושה הזה הרצוץ קנה משענתעל

 וכו'  הוא  וגולן טועה דמלכותא דינא משום שמותר לומר בזה הסומך שכל אני ואומרתבקש
  רבי לגו  שחברו המוקדשים הקודש לסמרי לגו ומה  השלימה התורה דיגי בל עוקרובכלל
 מדרשי בבית טלואות במות להם ויבנו העכו"ם דיני בניהם את ילמדו אשי ור' רבינאואחריו
 עכ"ל. עליהם שק התורה תחגור שמא ושלום חס בישראל כואת תהא לא חלילההעכו"ם

 במאי אלא אמרו שלא דינא דמלכותא דינא לענין בתשובה הרשב"א כתב : שםועוד
 אין בערכאות שדנים דינים אבל וכו' המלכות מדיני שהם ובדברים דמלכא הורמנאדאיכא
 אי שאם הריינים בספרי שימצאו כמו לעצמם דנין הערכאות אלא המלוכה ממשפטיאלו
 עכ"ל. ישראל דיני ח"ו בטלת כן אומראתה

 לדון עליו קיבל דאם העה"ש[ הבנת ]לפי ט"ו ס"ק כ"ב בסימן הש"ך דמש"כונראה
 פסול או קרוב כקבלת מהני הקבוע בדינם ולא דעתו הוות לפי שידון מה ע"פ ויסמוך נכרילפני
 יותר זה עדיף אינו דבערכאות לגמרי פרטי באופן אלא שלהם בערכאות אינו אם דוקאזהו

 ישראל. דיני ע"פ לגמרי רנומאילו
 שיעשה החילוני המחוקק לפני מתרפסים שהדתיים מה שלילי זה דכמה מובןומעתה

 אסור ישראל דיני ע"פ בשופט דאפילו אמור כבר שהרי מתוה"ק, חוקים איזה לקחתטובה
 דאולי צ"ע זה ]ומלבד הערכאות את להכשיר  לגרום יכול  שזה מה ומלבד לפניהם,לדון
 ככולם רובם כי לגוי תורה דברי למסור שאסור ידעום בל ומשפטים של האיסור בכללהוא
 נתבאר כאשר לפניהם לדון אסור ישראל כמשפטי ידונו אם אפי' גם וממילא עול, פורקיהם
 א"כ הגוים, חוקי לפי המשפט מוסדות שנתיסדו כיון עול מפורקי יהי' לא אם אפילוגם
 ערכאות[. שם ע"ז יש התורה משפט לפי אפי' שדנים מההכל



קסאנדב~רך בערכאותשיטוט זא שלישיחלק

 המדינה חוקי על הסכימו המדינה סוחרי אם דאפילו הנ"ל הרשב"א לדבריובקשר
 חו"מ להרמ"א שמציין ומה סנ"ב( )ה"ד יצחק מנחת בשו"ת שמביא מה כעת ראיתיאסור,
 שס"ט שבסי' למרות הרשב"א על שחולק שנראה הריב"ש לדברי דמביא ס"א רמ"חסימן
 הפ"ת מביא רמ"ח בסי' שם אבל הש"ע. במפדשי עיי"ש הרשב"א של לדינו הרמ"אמביא
 על דחולק ס"א( סי' )ח"א התשב"ץ דברי הרמ"א ראה דאילו דכתב קמ"ב( )תשובהמהח"ס
 דילי' בעובדא אלא אמר לא דהריב"ש נראה דיותר עוד וכתב עליו, חולק הי' לאהריב"ש
 שם במהרי"ט ומבואר הרמ"א, על חולק ו'( סי' חו"מ )ח"ב בתשובה הסהרי"ט וכןעיי"ש.
 דייני ליכא אי ואפילו המלוכה. משפטי אלו אין בערכאות ללכת בהדיא המלך גזרדאפילו
 ס"א(. ח' סי' חו"מ )רמ"א שבהם והחכמים הטובים ממנים בעירישראל

 נ"ב( )סי' רמ"א בתשו' מבואד העדכאות בפני להעיד בנוגע וז"ל במנ"י שם עודוכתב
 מסייע דהוי להעיד אסור חבירו עם דן וכשישראל להעיד, מותר גוי עם דןדכשישראל

 גוונא בכהאי סק"א( כ"ו סימן משפט )חושן שם המשפט לשער ואף עבירה, עוברייוי
 י"ל התורה משפטי יודע שאינו מי וביותר משפטו. מה להשופט שיאמר להשופט,דמסייע
 בחשבונות שבקי באחד המדובר ]שם עכ"ד. כדין שלא ממון להוציא דגורם אסורדלכ"ע

 השופטים אצל הבאים בענינים דעתו להביע בקי בתור שלהם בערכאות אותו ומינו מסחרועניני
 מסייע דהוי ואפשר דין" "עורך קורין שאנו מה הדין דכן ומסתמא למקצועוהנוגעים
 לערכאותן. ללכתלהאיסור
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 ההקדמ

 יתירה וחיבה ד'. כרד נדברו" "או הספר הופעת עם ד' את אודההפעם
 שאלות תופס ספר של רובו השמיטה, בשנת הוא הופעתו כי זה לכרדנודעת

 בשעתח. מצוה וחביבה שמיטה, בעניניותשובות
 להם נשאר שלא ישראל בני מאחינו רבים חוגים יש שלדאבונינוולמרות

 הקודש בארץ גרים לא אנו שיטתם ולפי בעלמא, זכר איוה רק שמיטהממצות
 קבל החרדי מהצבור שחלק ד' בחסדי זכינו ואת לעומת אבל בסוריא, אםכי

 ויש וספיחין, שמור נעבד איסור כמו תעשה ואל בשב שמיטה מצותלקיים
 כל עם לאכלה" לכם הארץ שבת "והיתה המצוה בפועל שמקיימיםמהחרדים
 עם לד'" שבת הארץ "ושבתה שמיטה מצות עיקר גם מקיימים וישפרטיה,

 פרטיה.כל
 חלקי ושאר בשבת כמו שמיטה בענייני השאלות שנתרבו לראותוזכינו

 למעשה. הלכה שמיטה לענייני ער התורני שהעולם ומשמח טוב סימן ווההתורה

 בדעת כן דס"ל כהפוסקים העיקר דעתנו ]ולפי ראשונים דהרבהוידוע
 דאוריתא. הזה בומן דשמיטה ס"ל מקומות[ ועוד נ"ה בסימן כמבוארהרמב"ם
 בין המעשי מהחיוב כלל פוחת אין דרבנן בוה"ו דשביעית להאומריםואפילו

 דרבנן. במלאכות ובין דאוריתאבמלאכות
 של ב"ד עשו דברים שלשה לוי בן יהושע ר' "אמר כ"ג( )מכות ז"לואמרו

 ומשם ותו'(. )עיי"ש מעשר" והבאת וכו' ידם על מעלה של ב"ד והסכימומטה
 הברכה דהיתה "ומסתבר : סק"ד( .י"ח )סימן איש החזון שכתב למה ראי'יש
 של בב"ד שגוזרין מה עושין מעלה של שב"ד החורבן אחר וגם שני בביתגם

 אלא מצויה הברכה שאין דכתב סק"ב ס"ז בסימן הסמ"ע לדברי ]בניגודמטה"
 דס"ל שהבינו כמו דלא דבריו לפרש וכינו ע"ד, ובסימן התורה. מן שהואבומן
 הזה[. בומן שביעית חיוב שוםדאין

 היחיד אבל ישראל לכל אלא אינה הברכה "וגם : איש החזון עוד שםוכתב
 הזמנים בכל שייך התורה שכל במוסר הכלל לפי אבל חבירו" בשביל ללקותיכול
 על לסמוך ,וש : סכ"ט( ד' )סימן עולם ברית בספר כתבנו לכן ואחד, אחדולכל

 מתקיים ולפעמים נצחית שזה הששית בשנה ברכתי את וצויתי התורההבטחת
 נסתרת".בהנהגה

 לקבל התורה מן נתחייבנו וז"ל ד'( אות ג' )שער יונה לרבינו בשע"תועיין
 לא שנאמר בגדריהם, ולהוהר חכמים דברי ולשמוע והשופטים הנביאיםתקנות
 אשר ככל עושים להיות עלינו לקיים התורה מן הווהרנו כי וגם וכו',תסור
 תורה מדברי חמורים סופרים דברי שם ימצאון וצדדים דרכים ויש וכו'.יורנו
 עכ"ל.וכו'

 והרמב"ם כהרמב"ם, דנוהגין השמיטה שנת מתי להפלוגתא 'שנוגע מהוגם
 ומרן להתלות, ראוי ובהן בהוראה גדולים עמודים והמעשה "שהקבלה ימוסיף



הקדמה4

 שנת היתה האמיתית השמיטה "ושנת : כתב סי"ט של"א סימן יור"דבש"ע
 לשון עוד זוכר ]ואיני "האמיתית" שהיא לקבוע ידע מאיפוא לכאורהחשי"ג".

 וי"א הדור פוסק הי' שהרמב"ם כיון אלא מקום[ באיזה ז"ל מרן בדבריכזה
 הדורות בכל כותי' נוהגין השמיטה שנת ולענין דישראל דארעא מראשנקרא
 לענין השנח בעיבור שאמרו כעין נשתנה הטבע וגם בשמים, גם כן נתקבלבטח
 דבשמים עלי גומר לא-ל נאמר וע"ז חוזרין דבתוליה אחד ויום שנים ג'בת

 שמיטה של הנסית ההנהגה שמתקיימת וכ"ש מלמטה, שגוזרין מהמסכימים
 החטה שיבול שעברה בשנה בעינינו זאת לראות וזכינו ברכתי", את"וצויתי
 מתמיד. כפול כמעטהיתה

 וז"ל קצ"ב( )תשובה במהרשד"ם כעת ראיתי השמיטה לשנת בקשרועוד
 השמים עד גדלה ז"ל הרמב"ם חכמת כי ידענו אך וכו' השמיטה שנתולענין
 משעה כמוהו שאין שחברו מי על מעיד היד חבור גם ידים עשר לו החכמותובכל

 וקדושתו חסידותו מראים מפרקיו מקומות ובכמה עתה עד התלמודשנחתם

 האיכות ורב הכמות קטן חבור חבר זצ"ל חביב בן לוי מהרר"י הגדול הר'ומורי
 ראשונים הפוסקים ובדברי התלמוד בסוגיית ודרש וחקר השמיטה שנתבדרוש

 עכ"ל. וכו' בו נשתטח שלא זוית הניח לא ולע"דואחרונים

 דאיכא במקום להחמיר רשאי אדם "שאין מהש"ס: מוכיח כןואחרי
 וצריך אמת הקג"ה של שחותמו לפי לדורות הלכה ויקבעו יטעו שמאלמיחש
 דבשלש ב' ד' ע"ז בגמרא ]ועיין לקולא". אפילו אמת שהוא במה האמתלקיים
 ראשונות "דשלש : משום ביחידות מוסף תפלת אדם יתפלל לא הראשונותשעות

 תמכור ואל קנה אמת דכתיב אמת בה דכתיב תורה בתורה, ועוסק יושבהקב"ה
 דבורה ובתומר ד' שער בשע"ת עוד ועיין הדין". משורת לפנים עושה הקב"האין
 להתיר שאסור דכשם הירושלמי בשם מביאים דמש"ה ואולי חתפארת, מדתפ"ג
 וכו'[. האיסוראת

 ט'( סעיף והיתר איסור בכללי רמ"ב סימן )יור"ד להש"ך ראיתי]אמנם

 במקום הקל צד בו יש הרוב שעל מפני המותר את לאסור שאסור הטעםכתב
 בתשובת שתמה מה ומיושב קולא. לידי דאתי חומרא והוי שנאסר מחמתאחר

 שרוצה למי ולנדות ולהחרים האחר בקצה לילך אפשר "היאך הנ"למהרשד"ם
 לידי דאתי דחומרא שמיטהן שנים ב' להחזיק ]כלומר חסידות" מדתלנהוג
 וגם שביעית, בשמירת ידיהם רפו זה ספק שמשום המבי"ט שכתב כמוקולא

 כמערערים חוי זו ובחומרא גדולים יטודים הם והמעשה שהקבלה כתבהרמב"ם
 שבשאר אלו על בקורת כתבו והשל"ה והחרדים המבי"ט וכן הקבלה. יסודיבזה

 מעשרות[. ב' לעשר מחמירים שמיטהשני

 רשות לי שאין הוא והרגשתי שנשאלתי שאלות על תשובות מכילהספר
 פתרון למצא בכך להם ולסייע בשאלות אלי לפונים דעתי חות מלהגידלהשתמט
 שמתחת בהערות הצגתיו ההדפסה בזמן שנתוסף מה לפניהם. העומדתלבעיה
 דמי מסירת ונעבד שמור באיטור כמו שביעית עניני מכיל מהט וחלקלקו,

 מקשיבים חברים בדבוק האחרון אלול בחודש ונתחדש שנתגרר מה לע"השביעית
 זצ"ל. יפהן הגר"א מרן של בהכולל ויראח בתורהגדולים



5הקדמה

 מגדרי שיצאתי ויתכן לזה, רגיש ואני ללבי, מאד נוגע שמיטה שעניןוהיות
 שהקדמתי )כמו בהלכה לזה זה נוחין להיות שצריכין המורה נדברו" "אזשל

 : זצלה"ה איש החזון מרן כתב וכבר כשגגה. זה שיחשב בזה אתנצל לכן א'(,בחלק

 *לו' לחחזיק התורה "ומדרך התיר( אחד שרב לחליבה בקשר נ"ו סימן)באו"ח
 שכתבם[. למי הראויס דבריס עוד ]ועיי"ש אדם" כלעט

 שבת מעניני מכתבים הרבה על עניתי שלא לזכות אותי לדון אבקשועוד
 מעטפה עם תזכורת מכתב נתקבל פעם אצלי. שנאבדו מכתביס ויש ענינים,ושאר
 מכתב לכתוב הכתובת ידעתי ולא תזכורת, המכתב גם ממני ונאבדה ובולריקה

 ענינים, ושאר לשבת שנוגע מה מהתשובות חלק רק הודפס זה ובחלקהתנצלות".
 סדר", לה,,אי והסיבה עולם". "ברית לספרי הנוגעים לאלו בכורה זכותונתתי

 גדולק תקופה הייתי ומקודם שביעית, בעניני בעיקר עסקתי האחרונהשבתקופה
 )הוריות לכם" נותן אני "עבדות ז"ל שאמרו מה היטב והרגשתי בישיבה.משגיח

 על הודאה נותן ואני הזה. מהעבדות להשתחרר לי עזר הסבות כל והמסבבז'(.
 מה לסייס שיעזרני עלי הגומר להא' ואקוה להבא, על גם ואבקששעבר

 לעשות.שהחילותי

 התשל"ג. השמיטה שנתחנוכה



פתיחה
 המצות טעשהטטית

 תורה להם הרבה לפיכך ישראל את לזכות הקב"ה "רצה : אומרת מכות בסוףהמשנה
 תשובה בשערי יונה רבינו וכתב ויאדיר". תורה יגריל צדקו למען חפץ ד' שנאמרומצות
 ולהיות עולם, חיי להנחילם המצוות כל בקיזם ישראל את לזכות דשאיל ,גי : "( אות ג')שער
 מעמו". שלימה משכורתם תהי מלאכתם חק בהשלים כי לראהמם, חן לוית יחדיו המצוותכל

 לזכות הקב"ה רצה כי ומצות", תורה להם הרבה "לפיכך ו"ל שאמרו מה מפרשרבינו
 ,ילהיות המצות" כל "בקיום דוקא הוא הבא ועולם הזה עולם כלומר עולם" חיי"להנחילם

 כמה בו שיש עטרה כמו לראשם" חן "לוית אז ביחדיו כשהם כלומר יחדיו" המצותכל
 חשובים העטרה של היופי לשלימות שקשור דמה וזולים, יקרים טובים אבנים של גווניםוכמה
 ב,,זה )עייש"ה העטרה. של היופי נשלם ביחד דבכולם היקרים האבנים כמו הזוליםהאבנים
 רוב לפי "והכל כבחמורה. קלה במצוה זהיר הוי הכהטנה שם רבינו מסביר ובזההשער"(.
 והקדושה האור של להשפע זוכה הרצו" בכוונתו המצות כל מעשה ידי על כיהמעשה",
 יתברך. בווהרביקות

 לעבדיו אמר אשר המלך מענין זה על "ומשלו : תנחומא המדרש רבינו עור שםומביא
 כי אילן כל מטע שכר לו הודיעם ולא להם לתת אמר ושכר נחמד עץ כל בפרדסולנטוע
 עבדיו ידעו ואילו נעמנים נטעי מינים רב יטעו כן על בפרדסו כל יחסר לא אשר המלךחפץ
 מן רב שכרם אשר מטעיו בנצרי עמלם כל את יתנו אז הפרדס מעצי עץ כל נטיעותשכר
 שכר". להרבותהשאר

 "ישראל בבח" הוא כי המצות בין שהם והחיבור הקשר על לעורר הבא נקודה עודזו
 ואיש ישראל בית צבאות ה' כרם "כי להתפאר". ידי מעשי מטעי "נצר אתפאר" בךאשר
 הוספתי שורק כמנין מצות ושש מאות שש שורק נטעתים ז'(, ה' )ישעיה שעשעיר' נטעיהודה
 העליונים. לשרשיו מגיע האדם מעשה כלומר )רש"י(. נח בני שנצטוו מצות שבע עלעליהם

 קשר הן המצות כי שתדע וראוי וז"ל חרדים לספר בהקדמה יותר מבואר זהויסוד
 ועוזר בחבירו דבק וחוט חוט שכל הנארג כבגד האחרת בלתי האחת להיות אפשר איאחר

 מן והמים הרעב מן מצלת שהפת החוש מן ידוע כבר אחד משל לך ונמשל וכו'.בקיומו
 השכר למתן גדול צורך ומצוה מצוה כל כך מחבירו משונה אחת וכל הקור מז והאשהצמא
 ולא רבים מזונות שקבץ מי דמיון החסרון ימצא קיימן ולא מהן אחת בטל ואם לההראוי
 כן הצורך מיני לשאר הרין והוא מזונות מיני כל שהכין אע"פ בצמא ימות מות מיםהכין

 עכ"ל. מקיומם המוכן השכר מידו נפל כולם קיים לא אםהמצוות
 הפרי, שהיא הטהורה נפש והנה וז"ל קדושה בעזערי מבוארים הדבריםופנימיות

 על אליה נמשך הקדושה נפש של הרזחני מזזן ואמנם זכף, זגידים איברים מתרי"גכלזלה
 "לחם" ונקרא הם, גם הנפש איברי תרי"ג כדמיון מצות, מתרי"ג הכלולה התורה, קיוםידי
 וכאשר פרטית. מצוה מן ניזון איברים רמ"ח מן אבר וכל בלחמי', לחמו "לכו שכתובכמו
 הנמשך מזונו, ממנו יחסר למצוה המתחייס הפרטי האבר גם מצוה, איזו קיום לאדםיחסר
 א'(. חלק א' )שער הוי"ה אותיות ארבע מןלו

 ולהתקדש, ליסהר בא להיות אותו רוחו נדבה אשר האיש "והנה :  עוי שמוכתב
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 תר"'ג כל לקיים וטדרז כחו בכל עצמו יכין אמתתה, על שמים מלכות עול עליולקבל
 ממנו תחסר אם כי השכלית נפשו של וגידין איברים תר"'ג יושלמו - בקיומם כימצוות,
 ומן כל כי ונמצא וכף מנפטע אחד אבר חסר הוא עדיין עשה מצוות רמ"ח מן אחתמצוה
 ע"ה רביבו משה התפלל חנם על לא כי גמור" שאינו "צדיק נקרא מצוות תרי"ג קייםשלא
 )שער מצוות" תר"'ג כל בקיום נפשו להשלים אלא בארץ, ליכנס ,יאתחנן" כגגרתפלות
 א'(. חלקדהטלישי

 שעדיין עבדך" את להראות החילות "אתה ע"ה רבינו משה תפלת לבאר, אפשרובזה
 רבי "דרש א': י"ד בסוטה הגמרא הנה כי עזרא(. באבן )עיי"ש ד' עבודת בהתחלתעומד
 לשבוע או צריך הוא מפריה לאכול וכי לא"י ליכגס רבינו משה נתאוה מה מפנישמלאי
 בא"י אלא מתקיימין ואין ישראל נצטוו מצות הרדה משה אמר כך אלא צריך הואמטובה
 שכר לקבל אלא מבקש אתה כלום הקב"ה לו אמר ידי על כולן שיתקיימו כדי לארץ אניאכנס
 מחשבה מצד רק זה אם עשיתם" ד,,כאילו הא ביאור וצריך עשיתם". כאילו עליך אנימעלה
 "וראה דנאמר הא הענין מה להבין יש וגם ממש, עשיתם כאלו שזה הדברים ופשטותטובה,
 מכהם. אותם עשה כאלו הוי דבזה רמשמעבעיניך"

 יש הגוף אברי כל כמו להם אחד וחיבור קשר המצות דכל מבואר מהאמורוהנה
 הנפש. אברי תרי"ג לכל מגיע והפגם המצות בכל חסרון הוי אחת מצוה וכשחסרמכולם,
 כלולה מצוה כל נמצא הנפש, של אברים בתרי"ג גם הוא כן לזה זה ושייכות חיבורלהם
 ערך אין ועי"ז אחד שרוול לו חסר אבל ויקר חשוב מלבוש לו שיש למי דומה הדברולמה
 מדרגתו לפי אבל התחלה. של במצב שהוא רגינו משה התפלל זו ובהרגשה הבגדלכל
 למעשים שוב זקוק אינו העשי' מהעולם וגפרד הרוחניים בעולמות דבוק שהה רבינו משהשל
 להשיג יכול הוא בעלמא ברא" דגם הנפש ושלימות מזון שהמ האורות ידם על להשיגממש
 ממש. כעשייה עשיתם" "כאילו וזההכל

 של וקשר חיבור של להסוד מרמז דבורה תומר בספר קורדובירו משה רבינווגם
 עד ועלה פורח אלא כובשו אינו "הטוב וז"ל עונותינו" "יכבוש המדה בביאורהמצות
 את המלה"ד מציין ובהערה נכבר". ולבוש בנין ממנו וגבנה במצוה מצוה ונכלללמאר
 ואיתעביד קדישא דמלכא לגבי אינון טמירין כולהון דיומיהון צדיקיא אינו זכאין וז"להזוהר
 עביד נש דבר טבין עובדין הזוהר כתב ועור דאתי. בעלמא בהו לאתלבשא יקר לבושימנייהו
 ע"כ. בהו לאתלבשא עלאה יקירא לבושא עלמא בההוא ליה עבדין עלמאבהאי

 אותך והלבש וכו' צואים בגדים לבוש היה ":יהושע : ג'( )זכריה נאמר זו כוונהועל
 ואב"ע( ברש"י )עיי"ש לסנבלט חתן הי בניו מבני שאחד בגלל שזה ז"ל ואמרומחלצות",
 הזכויות. כל על ולהחשיך להסתיר גרם תוכחה מצות ביטול של הזה העון מיחו שלאובשביל

 ארץ "ישיבת י"ב( דגרים )ספרי חי"ל שאמרו מה ע"פ עמוק יותר ענין בזה קטאבל
 כמו"כ בו תלו" שהנשמה אברים "ם הגוף באברי וכמו שבתורה" המצות ככל שקולהישראל
 המצות מכל כלולה מצוה שכל אף תלוי', הנשמה בבחה שהם מצות יש וכנגדן הנפשבאברי
 להגוף. ממש כנשמה הוי המצות כל כנגד שאמרו מצות אבל השלישי( שער)שם

 הרבה ובעוד ה'( )כ"ו. תולדות בפרשת הרמב"1 שכתב מה ע"פ יותר זהומובן
 קיימו דהאבות שם וכתב הארץ אלקי ונקרא בא"י הוא ומצות התורה קיום שעיקרמקומות
 התורה השעו הם כלומר אחיות, ב' בח"ל אבינו יעקב לקח לפי' ועושה מצווה כאינוהתורה
 דמצוה מלבד בארץ דוקא זה לפיכך בשע"ק( )שם התרי"ג כל ג"כ הכולל אלקים הצלםמצד
 המצות, לכל כנשמה נמי הוי המצות( מענפי זו הוי ולהרמב"ם )להרמב"1, התרי"ג מכללזו

 מצות שחסר כיון בהתחלה, עדיין שעומד החילות" "אתה ואמר מרע"ה התפללולפיכך
 המצות. לכל הנשמה שהיא מצותיה וקיום א"יישוב
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 וכו' בה הדר איש ואשריו א"י "חביבה וז"ל א"י בהלכות התרומה בספר כעתוראיתי
 בזה כלומד הקב"ה". של במחיצתו להיות זוכה בה התלויין מצות ומקיים בה הדד שכןוכל
 ,והדברים הרמב"ן שכתב כמו יקרא הארץ אלקי כי שלימה שמים מלכות עול לקבלתזוכה

 .דחבים[
 מלבד השמיטה, בשנת וביהוד בה, התלויות המצות ולקיים בא"י לגוד שזוכיםולאלו

 היא עוד בה, התלויות המצות קיום שתכליתה א"י ישוב ממצות הלק היא שמיטהשמצות
 והלא סיני הד אצל שמיטה ענין מה אמרו ולפי' שבת, דאיקרי המצות כל כוללתבעצמותה

 והמקור השודש היא כי בהר(. בתהילת )תו"כ וכו' שמיטה מה אלא מסיני נאמדו המצותכל
 המצות העושה על המשפיע הרוחני והאור המצות בטעמי התבוננות ע"י ואשר המצות,לכל
 סיני. הר מעמד של הרוחנית לההשראהזוכה

 הומר נביז זה עץרענו אחרוהנף

 המצ-

 עהאנו כירנו אשר העבורה ויקר עלינו אהצר
 מרמז ג"כ פייא "טרים מטלת בםסר ורמח"ל כהלכתה. שמיטה מצות בשמירת לזכותיכולים
 וכת5 חאמיתי, חתכלית אל איתנו המביאים האמצעיים הם המצות כי חנייל רברינולהימוד
 להגיעו שימעד ואשר נמצאו אשר ם י י ע צ מ א ף ל כ בעח אלא מגיע התכלית אין "מי :שם
 באמצעים שימצא קטן  הפרש וכל מהם הנולר התכלית "י' כן ושימושם האמצעיים כחוכפי
 וראי מעתה ברור. וזה כולם מקיכוץ הנולר התכלית זמן כחגיע ודאי ככירור תולדתותבחן
 כאשר הרקדוק בתכלית שיהיה מוכרח והעבודה חמצות עגין על שירוקדק עוהרקרוקהוא

 עףוארם זמן כל כי אם שמיטה, למצות שנוגע מה נאמר אנו גם והכס-". הזהכ עעקל**רקרקו
 לנשמתו, שמאיר האורות את כהלכתה שמיטה ביימירת כ"כ מרגיש. אינו חבשריכלבוען
 שומר כין ומה כלל, שמיטה שומר שאינו ובין שמיטף עדמר בין מי ש*רגיש היום יבאאבל

 וחביכה לשמוח צריך וכמה ועשח. קום בכחי' עומיטה ה,טומי וכץ מרע סור בבהי' רקשמיטה
 לאכלה". לכם הארץ שבת "והיתה בפועל לקיים כעוזוכה כעועתהכד~וה

 לאסוף כה הט טעם מה למשל ואומר זו מצוה וחמכטל המלגלג על זאתולעומת
 דינים ועוך מרבותינו, ולא מוננותינו לא כ?את רא*נו לא ולגונזן, נניילון והשיייימהקליפות
 )משלי "טולם הוא מ.שוה וייא לו יחבל לרבר "וכז נאטף עליו שמטה טצות עם הקשורכאלו
 לו יש דכי כל וכו מ"ע רכדיח וכנגרן בארם אברים רמייח יש כי הגי"א וז'יל י"ג("יב
 חם. נעשה הוא כי עצמו את מחכל הוא מצוה רכף לשום הבז ולכן המצות מי חיוניכח
 שום מלעזוכ הירא אבל רבר, מאותו ההיונימכח

 מ'ב-

 שלם יהיה רבר כל לקיים ורואה
 כבחטורהיי. קלה במצוה יהיר "והוי התנא הזהיר בזה כיוצא ועל וע"ז עכ"ל. אנריוככל



 העניניםמפתח
 שביעיתעניני

עמודסימן

ה ונעבד שמור איסור ובעניז הלוקח, על סהורה איסור ישאםא
 ומענין ולנכרי הארץ לעם שביעית דמי מסירת מענין : הנ"ל בסימוכהערה
ט נכרי כשל שביעיתקרושת

 ע"י נעבד בענין מקיף ]ביאור מנטרי, וקוניז כוכריו איו ובעניו הנ"ל,כעניוכ
 י ולנכרי[ לע"ה שביעית דמי מסירת באיסורנכרי,

 יח ססיחיו ואיטור שביעית קדושת לעניז וסיגריות טכקג
 בעציץ וספיחין מספיחין, הנאה בבשמים, ספיחין איסור ]ומענין הנ"ל,מעניזד

כ נקוב[שאינו
כד נכרים בשל שכיעית קדהטת כדיו הימכיש ובפטקי הנ"ל, מעניזעודה
כו כשביעית קיוגידולי1
 מענין ל"א כעמוד ]ובהערה הכלעה ומענין שביעית", "הלכות פפר עלהעיותז

ל הזה[ כזמן ושביעית נכרים,פירות
לב בזה החד'א וססקי ונעבד כהטומרבעניזח
לו הכלעהכעניזט
 ובדיו ו,,לאברויי", "לאוקומ"' ומעניו חריעוה,כדיוי

 שמו-

לז ונעבד
מ המכירה"[ "היתר ואודות בנכרי, ]קדו"ש כנב-י, דטמור ונעכד, שכירבעניויא
מה בשביעיתריסוסיב
מו משותף בכית הגינהעכודתיג
מח שכחצר גינה נקיוו חי, גדר גיזוז השקאה,מעניויד
טיפולטו

 בגד-

מט ס"ז[ בסימן לזה ]המשך כשכיעית. חי
קיא בשביעית לעובדים כליםמכירתמח
קיג בשביעית מיםגידולינא
קטו שביעיתדמינכ
קטז שביעיתדמינג
קיז בעומור הנאה ואיסור בסרהים, שמוראיסורנד
קיט בזה( הרמב"ן בשיטת התשובה )וכסוף הזה בזמן בשכיעית הרמב"םעדפתנה
קכח כשביעית להפסידו שמותר בתבשיל סגםערעורנו

 בשכיעית מינים ארבעה בענייניתשובות
 שליט"א הריא"ז מכני)נ"ז-ס"א(

קכט בלולב שכיעית קדווטתנז
קלב בשביעית ונל-טו בששית עתחנטו אתרוגיםנח
 לשונות אתרוג, זה הדר עץ פרי : בעומינית ונלקטו כשביעית שנחנטואתרוגיםנט

קלד רבעי ונטע שני ומעשר ויזכל שמיטה ובהלכזת בעלמא ו"להרמב"ם
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 ולשאר במשנה, מפורש אתרוגים ללקיטת בתשרי: אהד לשכיטה העעהרחוםס
קמא איש בחזון מפודש אילנותדיני

קמב בשבט ט"ו לפני השמיטה כוטנת עתלקטו ולימוניםאתרוגסא
קמה ועור כציק, קנייה שביעית, דמי חיהטמעניןסד
קמז בוצכיעית ייז ובישול אוכליםריסוקסה
קמט ,31יעית קדחצת "דעמש" על הצאמסו
קגא ט"ו( בסימן עוד )ועי' נוי בגינות ב,,רימאייטיפולסז
 בקונטרס עוד ןועיין המכירה" "היהר ומעניז שביעית, לשוכשיי בצפת נידוהאםסח

קנבאחרון[
 נקוב עציץ ודין הארץ", "ויטבתה ומעניך עפרו, עם שתיל לשתול מותראםסט

קנה נקובואתו
קנז בעו3יעית לרפואה כהצקיםשתייתע
קנח פתיש לכתיבת עפצים שלדיועא
קנט לשביעית שנכנטו עדטית בפירות ושמור נעבד ורין עו3יעית, קדושת עניניעב
קסא שביעית פירות על שביעית דמיחילולעג
 ,יכיעית קדושת לעניו מכירה" ה,4היתר על הדחק כעיעת להפתמך ישהאםעד

קסג פפיחיוהאיפור
 החרם ואודות נכרי בשל ק"ש מענין המנהג אודות מקיף בירור אחרוו,קונטרסעה

 שכתב למה הכ"מ ובסתירת דאורייתא בזה"ז דשביעית הרמב-ם שיטתבירור
 רוכל. ואבקתבב"י

 ועוד שבתעניבי
נב לבהכ"נן לבא במאחר בציבור תפלה ]ומענין לנכרי אמירה מעניוטז
גד ומבשל בתה, דש; זורע, המלאכות:בענינייז
 נוגעת כשהקדירה הטמגה ודין וחזרה( שה" )לענין מ של בכיריים פחהפפקיח

נזבהחהצ
גט הניולבעניןיט
ס פירות בגרעיני -בוררכ
סא המינים בדי מוקצה ודיו וכיוייב, מהמרק הבשר במוציא בוררמדיוכא
סג המים"ן "קירור מכונת הפעלת ]ובענין נולדבעניזכב
 במלחיה והשתמשות שבפרי, גרעיז הוצאת למשקה, שנפל )בזבוב בוררדיגיכג

סד ומלח( אורז בהשיש
 הדרמים סכנת בזהירות השתדלות ומענין שבת(, לפני )במהחיל כשבתתרופותכד

סז ובטחון[ אמונה,ומענין
סח כאילן כהטתכדט וכענין יום, מבעוד הכירה על תבערל החזרתבדיוכה
 סגור ותנור פה, כיסוי גשגת, פלטה ]ובענין והטמנה הזרה, ,צהיה, בעניניכו

ע עולם( הברית דברי )ביאורבמנעול[,
 חשמל' תנור ובענין באיסור, כששהה מהאש התבשיל ]סילוק וחזרה, ,צהיהכז

עד שמתחתיו[ האש כשנכבה אחר לאש התבשיל ובהעברת  שעת, ע"י בשבתהנדלק
 בהפסקת תשל"ב בחורף שאירע מה )נידון שבת מעוצה בחיומל, השתמעיתכח

עה התבשילים( בדין הארץ, ברוב מחדש וחיבורה שבת בלילהחשמל
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עח בשכת שקרסחיטתכט
 בשאר כיבוסו זהו שחייחו מלכלוך, בעלים קינוח )לענין מלכן מלאכתכעניזל

עט מאבק( בגדים ניעורמשקין,
 אם . ]ונידון כתמים(, ושאר טיט מכתמי הבגד ניקוי )לעניו מלכו מלאכתבעניןלא

פא מימן בלי .,מלבן"שייך
פד הנ"למעניניםלב
 ונרות, מצות של קד~1 קופסאות סרדינים, )בנידון כוצבת קופסאותפתיחתלג

פז עולם[ הברית דברי ]ביאור וחלב( סוכרשקיות
פח וזיהום( מחלה )למניעת רפואה ומענין מע"ש, מעורר עועוןעריכתלד
 תנודות ע"י לפעול )הממשיך אוטומטי יר" "11ע11 ענידת כמד-חום,שיטושלה

צ אור כיסויהיד(,
צא כשכת כלים הדחתלו
 כנגד ותפלה לתורה עינים עצימת הוצאה, לענין גשט ומעיל מגבעת עולניילוןלז

 לנעים המיוחדת ב"טשחה" ילבעהי "לא כדין )רייל(, וטלוהיה פריצותתמונות
צא ריה עםוסבוז

 קיפול מכה, הגנת לדפואה. טיל הגשם, מפני ריצה הוצאה, )עניני עזוניםטניניםלח
 "אש" נקרא אם החשמל אוד תפצך". "ממצא טפח, רחב בקפילוש אהלטלית,
צד שבת של נרלענין

צז טלטיל לדין עתשמטה כלים שאר הטל סיית ושל דלת שלידיתלט
קמד לט( סימן לעיל מזה )ועוד עתפלה חיים" ה,,שן שלידיתסג

צט בהטכת השער  המקשה בחומר שימוש החשמל, מנורתטלטולמ
 בשעזן מזקצה בנד, בניעור מלאכה לחעדכה, סכמך ממלאכות הפר"ןהזמומו

קי ועוד בורר עניני וכהכפתוריט,חשטל
קז עדטבת עכו"םמעניזמז

קיב בשכת "פליט" עםריסוסמט
קיג חזרה( מדין )ועוד דדה"נ לפני הא,צ על כשטעמידז התבשיל ביעילמדתנ
 הטיית ומדין באש(, הנוגעח ובקדירה בבגדים, המכוסה )בקדירה ךטמנהמדיןסב

קמג עולם[ הברית דברי ]ביאור מתוכו לשאוב כדי האש שעל מיםדוד

 שרניםענינים

ק וכוי וקדועוה לקדיש תפלתו באמצע הפסקהבדיזמא

קב לחש כתפלת שטעה עהיץ וכדין להיפך, וי לחלב בשר אכילת ביז הפסקכדיןמב
קג פסח כערכ עשירה" "מצהבדיזמג
קד רייה בערב נדרים התרתבדיזמד
קה שמוייע בסוף אנשים( )לשמות פסוקים אמירת ומענין ניחוש, איסורמעניןמה
קט חלל לפני לולכנטילתמח





 אסימן

 ונעבד שמור ומאיסור הלוקח על סחורה איסור ישאם

 תשכ"ז. נה סדר וד ליוםאור

 * ! לכת"ר וכטו"ס רבשלום

 לוקחין ואין מוכרין אין וז"ל הי"ב פ"ו דשביעית בתוספתא דאיתא מהא אחתראיה
 קנין אין קסבר שלו מתוך תימא ואפי' וז"ל בחסדי-רור ועיין וכו' הנכרי ומן הכותימן

 בודאי שביעית דמי משום אם מנכרי בקנין איסור מה צ"ע וא"כ עכ"ל וכו' בא"ילעכו"ם
 בהכי עליו עיברין איז ובודאי הביעור בשעת לבערם או בקדו"ש בהם להשתמש מצווהאינו
 מעט אפי' דבנכרי הקונה על גם שחל איירי סחורה כאיסור וראי אלא וכו' עור לפנימשום

- ב"ר אוצר ע"י או מבהבלעה חוץ-  להחיותו. מצווין אנו שאין סחורה איסור הוי 
 אתרוג לו ליתן רוצה אינו דאם לולב דקונה אהא הונא רב אמר ל"ט בסוכהועור

 אפשר הא בהבלעה דוקא למה בזה האחרונים עמדו וכבר בהבלעה הת"ח לוקחובמתנה
- בקדו"ש קדושים הדמים אין בהקפה שגםבהקטה  אמאי ועוד - סייב: בט"ז כתוסי 
 שביאר ובאופן כאן אין סתורה איסור דמשום דאיירי ליה ופשוט בהדיא לי" וליתובמקשינו
 וכבר קושיא כאן ואין סחורה איסור שיש באופן דאיירי לוקמי ל"ט בסוכה כאוהתוספות

 שישתמש עור לפני איתא בהדיא ליה יהיב דאי מתרצינן אמאי ועוד לנר" ב,,ערוך וה עלעמד
 בהמה שיקנה או כרש"י סחורה איסור משום ג"כ רהוה הביעור אחר שביעית בדמיהע"ה
 ע"מ קנה שהמוכר כגון פשוט, סחורה דאיסור עור לפני דאיכא פשוט לוקמי כתוס',טמאה

 וכו' עור לפני אלא ממש איסור בזה עובר אינו הקונה וההבר וכו' הרבה אולהשתכר

 אחרי שביעית בדמי איסורים שיעשה במה וכו' עור לפני מאשר לאיסור קרוב יותר ווהלע"ה
 עובר סחורה איסור של באופן מוכר שהמוכר שבמקום פשוט נלפע"ד אלא הע"ה,שקבלם
- ג"כהלוקח  שהקונה איירי והכא וכו' עור לפני על רק ולא סתורה איסור על - יורע אם 
 הע"ה את שגם תקנה ומחסשים איסור שום לעבור רוצה אינו ומצדו הלכה ויורעחבר

 שרוצים או יודעים שאין במה להם תקנה לעשות שייך אין עמ"ה שניהם אם אבל יכשיללא
 יעשה שבודאי עצה צריך אין ג"כ חבר לבד וכשהמוכר עצה, צריכים אינם וחבריםלעבור,

 ומחפשים חבר והלוקח ע"ה כשהמוכר רוקא ואיירי כלל, תקלה ע"י יצא ולא המותר אופןעל
 יתכן לא וזה לזה עצה וימצא שישכיל החבר ע"י המוכר מצד ההיתר צד על גם שיהי'אופן
 שאף האיסור בצד מוכר שהמוכר סחורה באיסור בודאי וע"כ סחורה איסור שישבאופן
- קדו"ש בדמים דאין בהקפה אף - סחורה באיסור איתאהלוקח  הכא לאוקמי ליכא 
 דמי מוסרין שאין איסור ידענו לא ועדיין הלוקח על איסור שאין באופז אלא אוטובשום

 גם הוא סחורה שאיסור ראיות לו דיש פא'ש עמי שדיבר למה בקשר הוא הזה המכתב*.

 הלוקה.עי



נדב:רך סחורהאיסור ז14ך רביעיחלק
 רבע"ה ומשני הבלעה בלא אף היתר שבשניהם בהריא ליה וליתוב מקשינן ע"כשביעית
 המרובר כאן להיות יכול שאין פשוט סתורה באיסור אבל הבלעה, בלי רלפ"ע איסוראיכא
 וכו'. לאכלה משום עובר הלוקת אףשאז

 בזה, לע"ע אסתפק אר ראיות עוריש
 כיאות דאורייתאביקרא

 י. י.הרב
 אמריקה -בני-ברק

תשרבה

 התשכ"ז, וארא ד' יוםבס"ד

 ועיינתי בברכה נתקבל מכתבו יקרת ערכו כפי כיאות והשלו' הברכה מבואאחרי
 שהאריך ואע"פ הלוקח, גם הוא סחורה דאיסור ראיות מביא שליט"א שכ"ת מה וראיתיהיטב

 טובא. בזה לדון עוד יש אבלבטטו"ד
 הכותי מן לוקחין ואין מוכרין אין : דתניא דשביעית פ"ו מהתוספתא העיקריתהרא"

 שביעית פירות למסור דאסור מוכרין אין : בכורים המנחת וכתב שביעית. פירות הנכריומן
 רמי ומוסר שביעית בקדושת נתפסים רהדמים ממנו לוקחין אין וכן בזה נזהר שאינולמי

 ]בלאו עכ"ר עריף תעשה ואל שב הפירות ממנו דמציל ואף השביעית על לחשודשביעית
 ובין רש"י של לטעם בין הדמים ובין הפירות בין גדול הבדל יש עדיף שוא"ת שלהטעם
 א'[. ל"ט בסוכה התו' שללטעם

 החשוד של המשומר מן הביא שמא למימר איכא הלקיחה איסור : כתב רורוהחסרי
 המכירה ואיסור הוא חשוד סתמא והכותי בא"י לנכרי קנין אין קסבר שלו מתוך תימאאפילו
 עכ"ר. פשוטהוא

 שביעית דמי משום אם מנכרי בקנין יש איסור מה : כותב שכ"ת מה ניחזיוהשתא
 מביאו והרידב"ז השל"ה דהלא גרולה פלוגתא בזה שיש ששכח הנראה שכפי פלא זהוכו',
 הפאה"ש כתבו וכן רמותר פסקו והשע"צ והמהרי"ט לנכרי, ד"ש למסור שאסורכתבו

 המחמיר ורק להקל יש הרין דמעיקר נ"ה ס"ק ט' סימן שביעית הל' בספרנו ]ועייןוהחז"א,
 בר"ה ג' סעיף ז' כסימן בבה"ל מובא זצ"ל דסקין הגרי"ל לעצמו שהחמיר כמותע"ב,
 ר' בסימן הרידב"ז ובבית י' סעיף ט' בסי' ברבריו עי' להחמיר, הרידב"ז כתב וכןוראיתי,
 דמי מסירת משום לפרש הם האוסרים לפי א"כ ע"ז[. טעמים מהרי"ט בשם נ"געמוד

 שמור איסור משום לפרש יש ועוד הנ"ל. בכורים המנחת באמת שפירש וכמושביעית,
 מן קודם דור החסרי שכתב וכמו נכרי, אצל בשמור גם באכילה אסור רשמורלהאומרים
 על קאי וכו' שלו מתוך תימא אפ" דור" "החסדי אח"כ מש"כ א"כ החשוד, שלהמשומר

 זה נזכר דלא איסור משום מלומר מסתבר יותר וזה משומר איסור משום קודם שכתבמה
 דוד. בחסדיכלל

 הטעם לומר נמי שרצה להתוספתא בקשר י"ר ס"ק י' בסימן בחז"א עודועייז
 סחודה. משום שזה לומר דעתו על עלה ולא שביעית דמי מסירת איסור משום קוניןדאין
 נתפסין הדמים הנכרי ביד שגם לומר מקום ויש וכו' אסור למה הנכרי מן ליקח אלאוז"ל
 עכו"ם דדמי א' ס"ד ע"ז דמסקינן למאי ומיהו שביעית רמי לנכרי ישראל כמוסרוחשוב



זנדברר סחורהאיסור זא רביעיחלק
 בדמי דה"ה מסתבר לעכו"ם ולא נאמר לישראל מהי' שאתה כל דדין מותר עכו"םביד

 הנכרי מן כו' שלקח דישראל ואפשר הלוקח, הוא הישראל הכא דשאני י"ל אבלשביעית,
 של איסור דאין ראיות מביא מ"מ ס"ד מע"ז הטעם שדוחה ואע"פ עכ"ד, הדמיןנתפסין
 הזכיר ולא הזה, הדין השמיט הר"מ ושגם ממנו לקנות ומותר לנכרי שביעית דמימסירת
 כספרנו זה טעם אחרי נונמשכתי השע"צ גם כתב הוה וכטעם המהרי"ט של הא/הטעם
 שביד ואע"פ ע"ז, מוזהר אינו קדושים אינם עדייז דהדמין כיון עולם[ וברית שביעיתהל'

 עולם ברית בס' במש"כ תלוי דזה בהערה היטב ]עייז מוזהר אינו העכו"ם הלא יתפסועכו"ם
 הפסד[. באיסור אסור גרמאשגם

 דרוב במקום דברייתא דתנא ואפשר וז"ל התוספתא בביאור עוד כתב שםוהחז"א
 הרגיש והנה משדהו. אלו פירות הביא לא המוכר והנכרי וחשודים כותים בידהשדות
 כמו שנשמר דבר מהחשוד לקנות דאסור כמו הוא שהאיסור מאחר בהדוחק. בעצמוהחז"א

 לנכרי גם נמשך הזה שהקנס לומר תמוה א"כ אסור ששמור לא אבל קודם, שםשכתב
 חשודים. של שדות ברוב דמיירי לדחוק צריכין לפ"ז וגם החשודים, של בשדותיהםהלוקט

 הביא שמא תמיד חששו היא דאורייתא דכיון ניהא יהא אסור דשמור להאומראנל
 איסור. יש הנכרי אצל ותמיד מהחשוד שקנה לזה א"צ קנין אין אם אבל לשמור, החשודמן
 בנכרי גם אם ניהא זה מיהו דוד". וע,חסדי 1בכ11נת התוספתא בדברי הנכון ביאורוזה
 בנכרי שמור ומענין בנכרי שמור איסור אין להראב"ד אבל הרז"ה לפי וזה שמור איסוריש
 ג/ סימן לקמן היטבעיין

 מותר דשמור דס"ל מנכרי, קונין דאין הא הר"מ השמטת להסביר אפשר יהאובזה
 מפורש ובנעבד לאיסור, גם מפורש אינו אנל להיתר מפורש שאינו אף נישראל,אפי'

 אסור(, משומר דס"ל הר"מ בדעת שכתב הרש"ס על )וצ"ע מהמפורש סתום נלמדלהיתר

 השבות מן בתו"כ שאמרו ומה דשביעית, מ"ב בפ"ב יהודה ור' ר"מ בפלוגתת תליא דזהוס"ל
 אפשר והתוספתא הוא ר"י ספרא דסתם ר"י לפי זה המשומר מן אוכל אתה ואי אוכלאתה
 בבה"ל 1' סעיף ד' סימן שביעית" "הל' בספרנו באריכות מזה ]ועייז יהודה, ר' לפישזה

 למופקר משומר בין מחלק שאינו הקוצריז כדרך קצירה באיסור הר"מ שיטתבביאור
 בירושלמי[.כדאיתא

 להיפך משם ראי' מביא שם הכפ"ת הרי ל"ט, מסוכה כ"ת של השני' להראיובקשר
 סיפא דקתני סחורה איסור משום לאוקמה א"א דמתנ' וז"ל הלוקה על סחורה איסורדאין
 האיסור סחורה משום דאי הלוקח על הוא דהאיסור בשביעית ללוקחו רשאי אדם שאיןןפי
 מללו ברור ישפתיו הרי עכ"ד, וכו' למוכרו רשאי אדם שאין לפי והול"ל המוכר עלהוא

 האחרונים. מגדולי הי' והוא משם, ראי' להביא רצה שכ"ת ממהההיפך

 נשים בחמש במעשה לו שהקשו ע"ז סימן אה"ע במהדו"ק הנו"ב בשם מביאיםוכן
 שליח נעשית לחברתה אשה הלא המה המקדש של שליחות וכי וז"ל הנו"ב ותירץוכו'
 המקנה אבל כעת(. תח"י הס' )אין אכילה. לצורך קונה אם פ"ש בלוקח יש איסורומה
 דידהו. שליחות בטל המוכר על כמו הלוקח על איסורא דאיכא כיון וז"ל כ"כ לאשם

 סחורה איסור שהרי הלוקח על סחורה איסור שאין פשוט נראה הסברא מצדוהנה
 שלא בהם דמשתמש במוכר רק שייך וזה לסחורה ולא לאכלה דדרשינן דלאכלה מקראנלמד

 לקיים כדי בעיקר קונה הוא שהרי הלוקח על איסור שייך מה אבל להרוחה רקלאכילה
 האשה לגבי גם וה שייך כקידושין דדוקא כזה,  יורה הנ"ל המקנה גם בניוון לכןלאכלה.



נדברר סחורהאיסור זאח רביעיחלק
 מעשה תל שיהא רק אלא רוקא אכילה למטרת היתה לא שביעית הפירות קבלתהשהרי

 הבעל. שלהקירושין
 ל"ט, בסוכה האתרונים לקושית בנוגע שליט"א מר ל1 דברק מה ניחזיוהשתא

 לאשמעינ1 בעיקר בא רהמשנה בפשטות נראה סתורה, איסור משום הגמרא אומרת לאדלמה
 באוס1 רק לקנות עצה שום ראי1 ומשמע מע"ה, אתרוג לקנות לת"ת מותר שיהאהעצה

 שיש ירוע שזה סתורה איסור משום זה ראי1 וע"כ במתנה, או בהבלעה רהיינושנתבאר
 מסירח של איסור ריש וע"כ החו' שכתבו וכמו סתורה מאיסור להנצל היאך אופניםהרבה
 כן שהקשו במכתבו שמביא )כמו הקפה של עצה יש בזה שגם ואף לע"ה, שביעיתרמי

 ובפרט לבד, במשיכה ולא דאורייתא קני1 רהוי בכסף דוקא לקנות רגיליםהאחרוגים(
 יאמינו. לא ע"ה א"כ שנאכל, לאחד לו משלם א"כ אלא מותד דאינו וסייעתולהרמב"ן

 לנו אי1 להיפך גם אבל הלוקח על סחורה איסור שיהא ראי' לנו שאי1 אףאמנם
 מוכר יתכן רלא כיון י"ל אבל הלוקת על סתורה איסור שאין לעיל אמרנו ומסברארא",
 שהוא המוכר עושה הקנין שמעשה תמיר לומר שרגילים כמו כשנאמר ואטי' לוקחבלא
 הלוקח שגם בתורה מפורש כאילו הוי א"כ בזה שותף הוא הלוקח גם הרי מ"מ החפץבעל
 ההלות עיקר עושה והוא הבעל על הוא קידושי1 מצות הנה לזה ]ורוגמא האיסור.בכלל
 במצוה חלק לה יש האשה גם מ"מ האשה, ולא ורביה בפריה מצווה והבעל הקידושיו,של
 עיי"ש מבשלותה יותר בה שמצוה מקרש האיש בתתילת אמרינן שהרי מסייע בתור רקלא

בר"1[.
 על סחורה איסור אין מנכרי הקונה האמור שלפי נכרי הוא שהמוכר היכא לרינאונפק"מ

 זה הקונה ואצל חכם ע"פ היתר לו שיש ממי הלוקח כגו1 חומרא גם מזה ויוצא לכו"ע,הלוקח
 משמע הנ"ל תמריט הכפות ]מרברי עור רלפני רק עובר רהלוקה נאמר ראם ממש,איסור
 משום בזה אי1 היחר איזה ע"פ עושה שהמוכר באופ1 בזה[ אי1 עור לפני רגםלכאורה
 מה מועיל אינו סחורה, באיסור חלק ממש לו יש אם אבל המבי"ט שפסק כמו עורלפני

 ממי לקנות רמותר שכתב להמבי"ט מוצאים שאנו ומכיו1 היתר. איזה על סומךשהמוכר
 ראי' לגו יש דאורייתא איסור הוא שיטתו רלפי אע"פ נכרים בפירות המתיר עלשסומך
 והסומך לבד, עור לפני של השש משום רק הלוקת על איסור שום ראין רס"למוכרתת

 לסמוך. מי על לו ריש הוא פשוט המבי"טעל
 הקלתי לא ומ"מ ס"ב. ס"ק ט' סימן שביעית" "הלכות בספרנו מש"כ מוב1ומהאמור

 להחמיר יש דבזה ממש בסחורה לא אבל החשוד, מ1 קני' לאיסור שנוגע מה רקלמעשה
 עולם ברית בספר ]ועיין סחורה, באיסור גם בהבלעה המתירי1 על לסמוך בהבלעהלקנות
 בבה"ל ג' סעיף ו' בסימן שם שמובא וממה בהערות. שם שכתבתי מה לאור כעתשיצא
 סחורה מאיסור נזכר ולא מנכרי בקונה שהחמיר מה זצ"ל הגריל"ר בשם וראיתיר"ה
 לי' פשוט הנכרי מן בקונה רלכה"פ נמי מוכח המלקט על איסור יש וסייעתו הר"שרלפי
 נראה ומיהו שכחב במה אמר, ד"ה' סק"ר ר' סימ1 שביעית בחז"א ושו"מ סחורה. איסורראי1
 שום דאין נכרי הוא רהמוכר היכא הפחות לכל רא" ריש וכף הנכרי מ1 בלוקחדהכא
 *. בהערה עוד ועיין הלוקת[. על סהורהאיסור

 לכו"ע סחורה באיסור להקל אז המנהג שהרי סחורה איסור מזכיר לא שהמב"'טושו"ר
 מהמבי"ט. ראי' אי1וא"כ

 אם "אבל רכתב שביעית( בסרר סקיה כ"ו )בסימן החז"א בלשו1 כעתוהסתכלתי
 ולא עצמי איסור שזה מורה זה לשון ממנו", ליקח ואסור אסור סחורת1 על וקבע הרבהלקח
 מנכרי, מדמותד האמור ע"פ זה להבין ויש עוד, ולפני מסייע משוםדק



טנדברר לנפרי שבקיתימ* זא רביעיחלק
 ויש נכרים בשל בק"ש נוהרים אינם בירושלם שמיטה של ומהחנויות כהיוםולפ"ז

 סוכה על פספיו חפיפ פן ומהר"ם וחרדים ומהר",ט כהמפי"ט טצמן טל שמחמיריםהרפה
 לנהוג עדש הדין עיקר ושכן שהמנהג שכתבו וצ"ל החו"א מרן אחרון ואחרון ועוד,ור"ה
 מבי"ט של ההיתר בזה אין האמור שלפי וכיון סחורה, איסור עם יעשו ומה נפרים בשלק"ש
 נוהגים שה" המנהג על לסמוך מוכרחין אפשר ובאי עצה ובאין עור רלפני באיסורשכתב
 והיכא זכות. ט"ז לומד פ"ג רף יומא על בספרו חביב בן ומהר"ם סחורה באיסורלהקל
 בס' ]וע" הבלעה מועיל בסחורה רגם האומרים על ולסמוך בהבלעה לקנות ישראפשר
 המבי"ט[. בשיטת שם מש"כ מרוקדק שאינו עצה( ויש ר"ה ק"ד )עמור עולםברית

 מנכרי לקונה וה רומה וממילא כאנוס הוי חכמים ע"פ כן רנוהגין כיון עורונראה
 הלוקח. על איסור אקשלכו"ע

 נכרי בהטל קד"ש ומעניז ולנפרי הארץ לעמ שפיטית דמי ממירתמעניז

 השואל הרב דברי לרחות בפנים שכתבנו בשביעית מנכרי קונין שאין בתוספהא דאיתא מה*.
 ללמד נכרי נזכר זה ובגלל הנכרי מן בקונה אפילו הלוקח על סחורה איסור שיש להוניחשרצה

 באיסור דמיירי משמע לא התוספתא דלשון מלבד סחורה משום אלא עור לפני משום האיסורשאין
 מהחשוד, בקונה מיירי שם הרישא וגם במפורש, זאת כותב הי' זה לאשמעינן רצה ואםטחורה,

 שביארנו כמו הכל בנכרי משומר איטור משום שר"ל אלא דוד" ה,,חסדי לזה התכוון לאזמעולם
 משום רק לא הלוקח על איסור שיש נאמר אם ואפילו הר"מ. השמטת והסברנו באריכותבפנים

 בפנים. שכתבנו כמו נכרי הוא כשהמוכר שייך לא וזה בהמסחר, שותף שהוא משום רק זהו עורלפני
 מב"'ט את נ"א( עמוד ד' )סימן הרידב"ז ובית )פאה"ש( ישראל הבית שמביא מה מצאתיוכעת

 שביעית פירות דמי מטירת איסור משום התוספתא דברי שהבינו תח"י(, הספרים )איןומהרי"ט
 בשביעית מנכרי לקנות שמותר מוכיח והרוצה, ד"ה כ"א סימן במבי"ס ראיתי והנה : כתבוהפאה"ש

 מסוגיין וכו', הכותי ומן הגוי מן לוקחין ואין מוכרין אין דתנינא דשביעית דפ"ו כהתוספתאדלא
 נתכוין שלא בלום אמר לא הם עזקה של וכו' ואמר בשוק פירות מוכר שהי' גוי א' קכ"בדיבמות

 ל"ש הביעוך זמן עבר אם כאן יש איסור דמאי רבותיו עפ"י הקשה ורש"י מקחו להשביחאלא

 לק"מ ז' פירות הגוי מן ליקח אסור ואי מותרין ואלו אלו הביעור זמן וקודם אטור כו' המופקרמן

 דמביא דתוספתא נראה אלא נתכוון מקחו דלהשביח חוששיז איז ז' פירות ממנו ליקח דאסורדמשום
 כן. דפסק ע"ש לוקחין דאיז אתוספתא פליגאגמרא

 לנכרי, שביעית דמי מסירת איסור מש~ם דהוא דוד" "החסדי בכוונת לומר טוב יותרלפ"1

 אנו מ"מ המבי"ט, כמוש"כ ביבמות המובא התוספתא משום זהו כן, טוברים אינם דהרבהאע"פ

 בקונה גם סחורה איסור בזה שיש נאמר אם וגם סחורה, איסור משום מפרש אינו אחד שאףרואים

 הרמב"ם. זה השמיט טעמא מאימהנכרי
 בכורים מהמנחת גמ ולכאורה )עיי"ש, נכרי גרסינז דלא בתוספתא טעות תיקון עושהופאה"ש

 רק מביא הרמב"ם דבי וצ"ע הזה, ב1מן כותי שאין הרמב"ם השמיטו דלפיבך וכתב הכי(משמע

 כותי. מזביר אינו החזקה היד בכל וכי עכשיו שנוגעמה
 אם בין נכרים בשל קד"ש שיש מוכרחת ראי' יש שלנו הספרים בי נוסחת לפי אופןבכל

 וכמו משומר, משום דהוי נאמר אם ובין לגוי שביעית דמי מסירת משום הוי קונין דאין דהאנאמר

 התוספתא. מפרשישפירשו
 הרמב"ם השמיט דלפי' והמהרי"ט המבי"ט שכתבו מה ולעניז לנכרי, שביעית דמי מסירתמענין

 למסירת חוששין דאין רמוכח ביבמות המובא הברייתא על דטומך משום דשביעית דפ"ו דתוספתאהא

 זו כראי' הרגיש י"ד( ס"ק י' )בסימן הח1"א גם דהנה מלין' צור בזה לי יש לנכרי שביעיתדמי



 נדברר לנכר. .לסעורל,נות זאי רביעיחלק
 בסימן

 מנכרי וקונין מוכרין אין ומאיסור הנ"ל, מענין מהנ"ל.שנית
 לע"ה שביעית דמי מסירת ובאיסור נכרי ע"י נעבד בענין מקיףביאור

ולנכרי
 תשכ"ז. שרה היי לסדר אייום

 וכטוייס! רבשלום

 ואתו צריד אני וללמוד היא תורה אד דברי ברב אלאהו אשר על אתנצלתחלה
הסליחה.
 על דוקא הטענה עיקר שהרי לנו הרידב"ז שמביא השל"ה ענין מה הבנתי לאא(
 שע"צ בספרו הח"א הביא וכן בשביעית י' בסימן להיתר שמסיק החזו"א עלהמסתמכים

 אינו ראשית ביאור וצריכים תמוהים מקום באותו החזו"א דברי עצם וא"כ המהרי"טאת
 באמת לאסור הא' אופנים, בשני הקדימו שכבר התוספתא על דוד ההסדי את כללמזכיר

 משום בשביעית הנכרי מן ייקח דמותר אמר ה"א דדמאי פ"ב ובירושימי וז"י דכתב מה אבימיבמות
 רש"י שי רבותיו יפי' א' קכ"ב יבמות מוכח וכן מיעוטא, כותים והוו פטורים ונכרים משמטיןדישראל

 בסמוך( עיין הירושלמי )ביאור עכ"ל הי"ג בפ"ה שביעית פירות מוכרין אין דין רק הביא הר"מגם
 הי' משומר של האסור דלויא דמשמע משביעית דמיירי רש"י של מרבותיו הראי' הבינותיולא

 רק הוא המבי"ט ראיית ולפי' בהקפה, לאוקמי אפשר הירושלמי וגם מהקפה, מיירי דלמאמותר,

 וגם הפאה"ש, זה שדחה מה עיין זה ראי' על וגם בזה. יש איסור איזה יודע דאינו דכתבמרס"י
 המבי"ט ראיית דגם "המבי"ט" הס' בגוף ןוצ"ע ברייתות. סתם שתי בין פלוגתא לעשות דוחקקצת

 .מהברייתא[

 דהנה מנכרי", קונין "דאין דשביעית התוספתא הר"מ השמטת על אחר טעם לי נראה כןועי
 מהתו', משמע וכן עור, לסני משום דהוא א' ל"ט בסוכה רש"י כתב יע"ה ד"ש מוסרין דאיןבהא
 לעבוד שאסור כדרך וז"י א' בהלכה דכתב ממה הישון דשינה בפ"ח הר"מ מלשון נראהאמנם
 י' בהל' ואילו עבירה, עוברי ידי לחזק שאסור לפי וכו' ישראל ידי לחזק אסור כך בשביעיתהארץ
 משמע וכו' הארץ מעם ליקח אסור כך לשמרן או שביעית בפירות סחורה לעשות שאסור כשםכתב
 ע"ה דסתם משום מוכרחת ראי' שאין אף עבירה, עוברי ידי יחזק שאסור משומ המדובר איןדכאז

 עצמי איסור ג"כ זהו ליקד דאסור דמה הר"מ מלשון נראה כן אבל דשוד. הוי דלא יהר"מס"י
 לענין ונפק"מ להפסד, ולא לסחורה ולא לאכלה בזה קרינז נמי בק"ש יאכל יא שהלוקח דגורםכיון
 ס"ב ס"ק ט' סימן שביעית" "הלכות בספר רמזתיה נפק"מ ועוד עור. לפני משום בו דאיןנכרי
 ל"ט-מ"ב[ סעיף ס"ט עולם וברית נ"ב בס"ק שמ עוד ]ועי' וכו' לסמוך אפשר אם וצ"ע : שכתבנובמה

 עור. לפני משום רק הוי דלא שם לשיטתווהמבי"ט
 כתב דהוא מטעמי' לא אבל הרידב"ז מסיק וכן לנכרי, ד"ש כמסירת לההמיר ישולפ"ז
 באיזה חז"ל דחששו דאע"פ לדחות אפשר הא משום דאי ונראה לישראל, ימסרי שמאדחיישינן
 תייא עור לפני משום ויא עצמי דין דהוי דמש"כ נראה אמנמ לזו, זו דבריהם לדמות איןמקומוח

 כן. ס"ל הרידב"ז וכן ד,חותר, דס"ל לשיטתו דמהרי"ט להפסד ולא לאכלה בדין מותר גרמאאם
 ז"'ש במסירת ולפיכך האיסור, בכלל הוי דגרמא בבה"ל ח' סעיף ה' בסימן דאסקינן מה לפיאבל

 לאכלה. על עכר עצמו הישראל כאילו הוי ,.לאכלה" בזה יקיים לא והנכרילנכרי



יא נדברר לנכרי ולמכורלקנות זא רביעיחלק
 הוסיף רק בזה לכאורה החזו"א חשור מישראל קנה שמא חשש מטעמ רק מהעכו"םהקנין
 וראי וזה חשורים בירי השדות שרוב במקום רק הוא זה שחשש מובן שממילא ההסבראת
 בתוספתא מיירי זה באופן שרק לומר ורחוק שקשה הדגיש כת"ר גם שבאמת כפי מארדחוק
 לעכו"ם קנין שאין מהעכו"ם, קנין בעצם איסור שיש ב' ואופן כזאת, לפרש ליה הוהובוראי
 איסור הביא ולא מכירה איסור דין שהביא מהרמב"ם ראיה שמביא תמוה גם וכןוכו'
 מה וק"ל וכו' לעכו"ם לא אותו מאכילין ראין שם דאיתא הי"ג פ"ה הר"מ את וצייןקנין
 כמאכיל הלאכלה את הישראל מבטל מאכילין דאין רבהא מכירה לענין מאכילין איןענין

 אולי הוא המכירה איסור ואררבה עליו ומזונותיו שכיר הוא אפי' בעכו"ם מועיל ואיןלבהמה
 מכירה איסור עדיין יורע הייתי לא לבר מאכילים אין מטעם אבל מאכילין שאיןמטעם
 מאכילין דאין בכ"מ ההלכה מקור ועוד הכ"מ באמת ציינו וכן בפירוש לן משמיע היה לאאם

 איסור בר"מ הוזכר לא וא"כ בפ"ו הוא וכו' מוכרין דאין שהוספתא בזמז פ"דבתוספתא
 מאכילין אין אם אף לפרש לו היה כזה שדבר מעכו"ם קנין היתר הוזכר שלא וכ"שמכירה
 בפירוש, לפרש מכירה ואיסור ממשמעות ללמור מספיק קנין היתר שאין למכירה הכונההיה

 איסור משום מנכרי קונין דאין הא להביא איצטרך לא ולפי' וכנ"ל כן ס"ל הרמב"םוגם
 דלא משום אלא עור לפני משום לא הוא האיסור דיסוד הארץ מעם הוא דכ"ש שביעית דמימסירת
 בעצמו, זה דחה הלא בנכרי ק"ש חי יא דבכלל החז"א שכתב השני ]וטעם יאכיה, בוהמתקיים

 הרידב"ז[. בבית ע"ז מש"כ עיין וחליוה גוים באו משום המהרי"ט שי הסעםוגם
 ממש בדבריו אין כאילו השי"ה שי חסידותו את מבקר שפאה"ש דמה תבין ביןומעתה

 מרוב המדה על דהפריז ז"ל השל"ה כהרב ודלא הרידב"ז( הבית לפי נ"1-נ"ז )בדף וז"ל כן,אינו
 ארבא כההיא יישראל ומכשיי בידו קדושים שהמעות מפני מגוי לקנות דאסור ופסקחסידזתי'
 א"צ ולהאמור נרגא, בזה ששדיתי מה לעיל ועיין ברידב"ז המובא הטעם ]ס"ל בפסחיםדחיטי
 תשובת ראה יא ז"ל והשל"ה בחילוף. או במתנה היינו מותרין ]רמב"ם[ רבינו מ"ש ופירשלזה[

 דריב"ל הא הירושלמי היפך מעולם נשמע שלא בחומרא לכל והפחיד החמיר ויכן הנ"למהרימ"ט
 יש ולנוי ז"ל, כהשל"ה מורה דפ"1 התוספתא פשטות האמור ויאור עכ"ד, משביעיח מגוידקנה
 תורת הוא שלנו הספרים ג'רסת אה ז"י הפאה"ש שמשבש מה שכי יהאמין חכמים אמונת כ"כלו

 אינו השי"ה למה וא"י בהקפה, שקנה לאוקמי אפשר שהרי ראי' אינו מהירושלמי וראייתואמת
 דקסבר דשביעית פ"ט בסוף הרש"ס דברי את ראה ולא מותר. לכו"ע האכילה לאחר ולשלם וה,מזכיר

 שם לקנות הזהירו דלפי' שם וכתב מחו"ל שהיתה כלומר בדבורה הכתוב סיסרא היה הגינהדבעי
 סק"ד ד' )בסימן החז"א וגם כע"ה. דינו דנכרי מבואר הרי יע"ה שביעית דמי מוסרין דאיןמשומ
 ותמוה ספיחין, לענין לה מפרש דההז"א )ועיי"ש בסוריא רהיתה הגר"א נשם מביא ועוברא(ד"ה
 אחר. מגוי ולא דסיסרא מגינתא דוקאדלמה

 כמו להחמיר לו אומרים לשאול הבא אבל לסמוך מי על לו יש בזה דהמיקל סלקינןובהכי
 הגריל"ר בשם שמובא וכמו הרידב"ז שהכריע וכמו ז"ל( פאה"ש של הלגלוג )למרות השל"השכתב
 ]וזה בהקפה לקנות יש ב"ד אוצר ע"י ובין יחיד ע"י בין מנכרים ופירות ירקות הקונים לכןז"ל

 המתע"ב[. בבחי' רק שזה שביעית על בספרי שכתבתי למהבניגוד
 הרמב"ם של המקור דזה כתב דפאה"ש הנ"ל דדמאי להירושלמי בנוגע להעיר יש אגכודרך

 למכור, ישראל מארץ דמביאים שם דמדובר נכרי בשל ק"ש שאין כן[ אינו אבל הפאה"ש שיטת]לפי
 בשביעית אלו הרי ]ופריך[ דמאי שבוע שני בשאר היתר בשביעית אלו "הרי : הירושלמיוז"ל
 רבים וגוי וישראל פטור וגוי משמטין ישראל שביעית ]ומשני[ שביעית בשביעית ויהיוהיתר
 ד' בסימו החז"א אבל נכרי בשל ק"ש דאין ראי' הפאה"ש מביא פטור דבגוי ומדקאמר כותים".על



נדברר לנכרי ולםכורלק13ה זאיב רביעיחלק
 כבר שנאסרו רמים לענין מרברים שהם לי נימה א"כ ת"י. אינם הרידב"ז וכןהשל"ה
 זה אין אך לעכו"ם מוסרין אין רמים שאותם מישראל ישראל קנין ע"י שביעיתבאיסור
 למסרם ואסורים תופסים הרמים היו ואם מהם קונים למעשה שאף איירינן לרירן דאנןמעלה
 מהעכו"ם הקנין איסור א"כ מה וע"כ סתם, שליח וכ"ש ב"ר אוצר אף לזה מועיל היה לאלהם
 באיסור הכל עכו"ם שאצל גדול חדוש משום העכו"ם ונקט בלוקח, ואף סחורה לאאם

 בשעת להם מוסרין ר"ש אך בישראל משא"כ כבהמוע לאכלה אצלו שאין מעט אפילוסחורה
 פטורים. יעכו"ם בו שמפורש ה"א פ"ב דדמאי הייושלמי את החזו"א כמ"ש מהםקניז

 ברור שהרי עובר שהלוקח לומר נוטה סברתי לפע"ר הסברא, מצד כת"רומ"ש
 ופשוט ומלאכה הוא רקדו"ש זלזול משום וסחורה הפסר וטעם הוא חפצא איסורשסרו"ש
 ועוד עובר זה באופן המוכר או בזלזול שקונה הקונה בין המזלזל יבל המזלזל מיהו נ"מוזאין
 מתקיים הלוקח של הקנין בסעשה אם במוכר סחורה איסור יתכן שלא נלפע"ר הסבראשמצר

 דישראל מירי משני לא דא"כ ק"ש לעניו יא שביעית בשביעית ויהיו דפריך הא יה מפרשסק"ר
 משומר משום אמוריז שיהיו רפריך אלא ק"ש, בהו רנהוג נמי הכי אין איא הכותים עי רביםינכרים

 יהא משמטיו ישראי ישון ]ואדרבה פטור. ונכרי משמטיז רישראי משני וע"ז בשביעיתונעבר
 דיני ושאר משומר מריו רפטור משמע פטור ונכרי ישוו וגם ק"ש, לעניז ויא משומר לעניו טפיניחא

 שומרים רר"י משמטין, דישראי רמשני הא מפרש ופאה"ש מותרים, אינם פירותיו אבלשביעית
 רגוי נמי מיירי דהא וצ"ע ששית, משי הביאו ודאי איא סחורה באיסור נכשלים הי' ויאשביעית
 מיהודי שקנה בנכרי ואם בנכרי, שהך סחורה איסור ומה בעצמו שם שכתב כמו ימכורהביא
 ק"ש ריש מהירושימי מוכה אלא סחורה. איסור בוה שאיז ימכור שמותר אופנים יש היאבא"י

 את יתרץ ואין פירושו עי יהקשות שהאריך מה סק"ו כ' סימן בהו"א עוד ועייז נכרים.בשל

 שהרי ז"א הירושימי רברי הכי לפרש א"א ויפי' מותר דשמור הר"מ בשיטת שסובר כיוןהפאה"ש
 א"כ במשנה, ור"י ר"מ פייגו הראב"ד ויפי רמותר, דסוסק אלא בוה שיטות שיש מודה הר"מגם

 נכרי בשל ביעור דיו ראיו ויהאומר מותר. דשמור האומר יפי הירושימי דברי כז יפרשאפשר

 רמיירי משמע משמטיז שישוז איא לפאה"ש, ראי' יהי' לא וג"כ ביעור יעניו הירושימי אתאפ"י
 שפירש סק"ו י' סימן בהז"א 1ש1"ר ונטשתה.  תשמטנה והארץ שכתוב כמו ונעבד שמורמאיסור

 כן[. אינו הירושימי ופשטות אריס, הוא רלמא והיישינן קאמר ממנו ייקה ריעניז ידעתהירושלמי

 רהמבהט יבמות, סוף של להברייתא בקשר והב"י המבי"ט פלוגתת רמביא בפאה"שוראיתי

 רמפרש לר"ת הישר ס' דברי מביא ופאה"ש ישראל, בשל לה מפרש והב"י נכרים בשל דמיירי להמפרש

 ראל"כ נכרים בשי ק"ש דאיז ראי' מכאו מביא וממייא הב"י שכתב כמו ישראל בשלרמיירי

 לה מוקי מש"ה משומר איסור לענין לה רמפרש יר"ת שהרי ותימה ישראי, בשי יה מוקילמה

 מפורש והרי נכרים, בשי ק"ש דאיז משום ויא משומר אסור איז נכרי דבשי משים ישראיבשל

 נכרי בשי קד"ש דיש דס"ל מפורש א"כ בנכרי שמור איסור יש אם המאור בעל עם הראב"רבפלוגתת
 לעשות דאיז ישראל, בשל דמירי יבמות דסוף הברייתא רוכל האבקת לה דמוקי כמו יומרדדוהק

 בעיקר עליהם חויק דר"ת נאמר למה וא"כ מהגמרא, יותר לפרש דררכם הפוסקים ברבריאוקימתות

 שייך לא מישראי תלושין פירות קנה אם ועור מפשינו. יא פלוגתא דאפושי נכרי בשל קד"שרין
 משומר.איסור

 בשל דמהרי מהסיפא ומוכיה נכרי בשי נהע דערלה ר"ת בשם רקידושין פ"ק בסוףוהרא"ש

 ונראה הרא"ש[ דברי לשבש ורצה בפאה"ש ע"ז עמד ]כבר הישר, יספר בניגוד זה ~כאורהנכרי

 ישראל של אם נפק"מ יש שביעית בשי דדוקא כדאיתא, והא כדאיתא הא קתני מחתא בהדאדלאו

 ותבין. באריכות יותר ושם י' בסימן בהערה היטב ועיין המצשות, מצד לאו אםהוא
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 ואם נעשה באיסור קגין המעווה א"ו תבירו את כמאכיל אלא בזה המוכר שאיןהלאכלה
 דרך ממוכר הלוקת כבר עבר אשר את הלוקת באכילת לתקנה א"א שוב באיסורנעשה
 ולא היתר, דרך שהמכירה במקום אלא הלוקה קנין במטרת כלל היתר ואין סהורה,איסור
 ס"ת. במוכר כגון גברא באיסור אלא בלוקת והיתר במוכר איסוריצוייר

 אין מצטטו שכת"ר כפי אבל עתה ת"י אינו אמנם הנוב"י בשם הביא שכת"רמ"ש
 שהתירו דס"ב ע"ז תוס' ועיין עובר המוכר שאין במקום עובר הקונה שאין דודאי כללהוכחה
 בכלל הוה דאף לכאורה משמע וכו' המקדש ד"ה נ"ב דף בקדושין ולרש"י בפ"שלקדש
 שאסור כשם לקדש לאסור ה"א פ"א במע"ש וכן ה"ת פ"ת שביעית להירושלמי ואףלאכלה
 נופל סתורה איסור שאין סחורה איסור משום הטעם אין טמאה ובהמה שפהה בפ"שלקנות
 וע"כ טמאה ובהמה שפחה, באשה, שייך שאין מה קדו"ש התמורה על שתל במקוםאלא
 בעצם איסור הוא בפ"ש קדושין ואיסור כנגדם שיאכל דשביעית מ"ת פ"ח במשנהקנסו

 הוא. לאכלה ולאו אכי' של שאינה הנאה מהפרישנהנה

 מ"א פ"ו כבפיהמ"ש באיסור נעבר איסור בהלכה הרמב"ם הוכיר לא טעם מה ב.נ.
 שבהלכה הכ"מ לומר רוצה אתד שבאופן וכ"מ הרדב"ז שם ומ"ש הכ"ט פ"ד בר"מעיין
 התחרט ההלכה מעצם שגם הכונה האם בפיה"מ הזאת המשנה את שפירש מפירוש בוהור
 לכת"ר מאד ואודה לנעבד, בפירוש היתר כותב היה שמא מתחרט לגמרי הי' דאם לאואו
 ואת. לי יברראמ

תשובה

 בתוספתא שכתוב שמה הקודם במכתב שכתב מה לחזק רוצה שליט"א שכ"ת מהא(
 וכן סחורה איסור יש הלוקח על שגם ור"ל סחורה מאיסור דמיירי קונין ואין מוכריןאין
 שבין וקניה במכירה רק השייך מיוחד דין כאן שיש דמשמע כן נראה אין דוד" ה,,חסדיהבין
 משמיט הרמב"ם לכן משומר משום הוא קונין אין של שהאיסור כתבנו לכן לישראלנכרי
 משום דהוי לעיל שכתבנו מה נראה ובעיקר מותר, דשמור ב"ה לפי כר"מ רס"לוה

 לע"ה. שביעית דמי מוסרין שאין שפסק במה זה ונכלל לנכרי שביעית דמי מסירתאיסור
 סחורה באיסור הכל עכו"ם שאצל גדול חדוש משום בעכו"ם סחורה איסור דנקט]ומש"כ
 שיעור הוא מכירה בהיתר מעט שמעט שהבין הנראה וכפי לאכלה, אצלו שאין מעטאפילו

 אותו דחו כבר אבל הכ"מ כשיטת לע"ה שביעית דמי מוסרין אין אצל הנאמר סעודותג'
 דאין בגלל התוספתא נקט מוכרין ואין ו'[ סי' בתחילת בבה"ל מובא וההו"אהפאה"ש
 ואשמע" לנכרי שביעית סירות אכילת של בהאיסור נכלל כבר מכירה האיסור אבלקונין
 מוכרין. האין מביא אינו קונין האין מביא אינו שהר"מ וכיון וה, מטעם לו מוכריןדאין

 בספרי שכתבתי כמו ]דלא מטעמי', ולא כהשל"ה העיקר דלמעשה לפ"ז לנויוצא
 גרמא אם הרמב"ם דעת מה לברר יש ובעיקר קצת, בוה להאריך עוד ורצוני שביעית[,על

 הואיל לסחורה ולא לאכלה משום בוה אין מהרי"ט וו"ל להפסד ולא לאכלה באיסוראסור
 לה מסלקין דירקי קניבתא הדין פ"ח בירושלמי כדמוכח ביד מפסידים ואינם היאוגרמא
 בהמה, אוכלי מאבד נמצא ולא תשיעי בפ' איתא ותו גרמה מן יבשה והיאלאיגרא

 והופסלו ר"ה לפני והוקשו לזרע שקיימן הדילועין ששנינו ואותה אבודין הן מאיליהןומשני
 ז"ל הרמב"ם שפה בשביעית לקיימם אסור לא ואם בשביעית לקיימם מותר אדםמאוכל
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 וכבר ליתא רהמנא, אמר דלאכלה לזריעה להשהותם להפסידם אסור אדם מאכל והןדהואיל
 בהטתי והנה ז"ל עכ"ל עיקר וכן ספיהיו כהטום לקיימו דאסור הטעם ומפרש בתיבורו בוהזר

 רא" היא בתיבורו בו הזר ז"ל שהרמב"ם במה הרא" אבל לדחות יש הראשונותהראיות
 מהרי"ט(. דברי נעתק )ממן ה' סימן בריש הרידב"ז עכ"ל עיקר וכןאלימתא

 כאן שייד דלא התכוין מסתמא לדחות יש הראעינות דראוות הרידב"ז מש"כוהנה
 ה' סימן דוד בכסא שכתבנו ]כמו כלל גורם אינו לאדם עומדין אין כך שבין כיוןגרמא
 דאין הוא פשוט ודבר כלל, זה מובן לא הוא, אלימתא דרא" דכתב מה אמנם ק'[,ס"ק

 אהר טעם שכתב אלא כלל מפורש אין וכאן מפורש, זה אא"כ בו הזר שבהיבורואומרים
 ניחא ספיהין איסור בזה דיש דכתב כיון בפירושו, שכתב מהטעם שהזר ז"א איןועדיין
 שבין כיזן כלזם גזרם דאיט גרמא כאן אק ממילא ספיחע איסור שיש דלאהר זוע טעםל"
 4' סימן בבה"ל מזה כתבנו ]וכבר ספיחין גם להפסיד אסור מכהט דבידים ואף אסור,כך

 גרמא איסור דאת רא" המהרי"ט מביא דכהטם דפ"ט הירושלמי דברי מבואר ושם ה',סעיף
 עייש"ה[. כלום גורם ואינו באכילה אסור דבל"ה בספיחין דמיירי התם דשאניבהפסד

 יש דהנה הך היינו הוא בפירושו כהם"כ עם בחיבורו הר"מ שכתב דמה עודונראה
 יכול אם אפ" חכלם ואינו שביעית פירות % שיש מי דכי גרמא בזה שייך דמהלתמוה
 שיש שסובר ]ומי גרמא, משום הפסד איסוד על עובר וכי מתקלקלין הם ועי"זלאוכלם
 צ"ע. פהמ"ש ודברי מצוה[ רק בזה שמבטי יתכן שביעית פירות באכילתמצוה

 בזה דאין דס"ל הר"ש בשיטת החז"א כמוש"כ פהט"ש בכוונת לומר מסתברלפ"
 בכסא ]עיין לזריעה משמרו קוהוא דיחשדוהו ואסור כהטשית, שנכנס כיון ספיחין איסורכהטום
 זה טעם כתב דלא במה מהרמב"ם רא" שום אין וממילא ב'[ סעיף ד' סימן ובבה"לדוד

 בגרמא. הפסד איסור דאין שס"ל בפהמ"ששכתב

 בחיבורו הר"מ דמדכתב בפירושו, הר"מ דברי הכי שהבין סק"ה שם בפה"שוראיתי
 דגם בששית לגמרי בנגמר דמיירי משום ואולי ממש ספיחין הוי דלא כהטמע"כספיחיך'

 לה דבעי העין מראית משום כספיחין דהוי אלא ספיחין, איסור בזה דאין מודההר"מ
 ספיחין גזירת ותל ק"ש אחת שעה דהל דכיון שחידש לדעמש"ר רא" אין ]ולפ"זלזריעה.
 י"ג[. ס"ק דוד בכסא עיי"ש ק"ש בלא ספיהין איסור דיש להחז"א רא" ואין פקע, לאשוב

 דתנן אסור הפסד ולא לאכלה בדין דגרמא ס"ל דהר"מ מפורשת רא" ישאמנם
 ופיר,ם פסול לידי יביאנר שלא תרומה של בשמן שביעית של ירק מבשלין אין מ"זבפ"ח
 יאכלו, שלא שביעיח לפירות שגורם מפני הכל ישרף התרומה בשביל נפסל שאםהר"מ
 ביעזר ומן עד אלא לאכלז יזכל שלא קאי התרומה דעל מפרש והר"ש ברע"ב.וכ"ה
 ב' מביא והרדב"ז פסול, לידי יביאמ שלא המשנה כלשון סתם כתב ה"ד בפ"הוהר"מ

 ]ופלא הרדב"ז כ"כ  הטעמים, לב' מובן יה" זה וכף מעט בישל ואם הר"מ ומש"כהטעמים,
 לא בפירושו שכתב ממה חזר הרמב"ם כאן דגם נאמר ואם כ"כ[ דלא במשניות התו"חעל
 הר"ש עם ?הרע"ב הר"מ פלוגתת להבית בכהטמרת שכתב ומה הכהטבה. כלשון סותםהי
 הוא הסוגיא[ כנמחמעות ע"ה דף תרומה הפסד משום דהף ובחים זחד ברש"י מבזאר]זכן
 לטומאה לחוש דאין די"ל בפלוגתא להרבות דאין כן נראה לא אסור, בהפסד גרמאאם

 שביעית. הפסד משום הר"ש לה מפרש לא לפ" גרמא, ווי ולא בזה זהירומיזהר

 סימן בבה"ל מזה כתבנו כבר בגרמא מותר ד,טביעית ל"ה דף מסוכה הרידב"זוראיית
 עייש"ונ הרידב"ז, של מטעמ" לא אבל תרומות, במקומרת תל" דתרומה עי5'ש ח' סעיףה'
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 ההצלומי לעניו מקוטון כעת זוכר ןאיני הירושלמי שמבהש הרידב"ז בבית אחדוראיתי
 מתנתו או מקדשתו הפרשתו אם תלוי יהה בטהרה לשמור שלא שגורם אף לע"התרומה
 "משמרת העיקרי דהיסור תרומה ד,פאני נראה להאמור אבל להמהרי"ס, ראה שזהמקדשתו
 על מוזהר אינו לכן תרומה של חלות ע"ז אין עדיין לו שמסר שבזמן כיע ממילאתרומותי"
 חילוק ואיו לא או גרמא נקרא זה אם הדיון עיקר בשביעית אבל תרומותי","סהטמרת

 שהגיע לאחר רק קדושין המעות דאין מנכרי לקנות כגון לא או קד"ש ע"ז יש כבר אםבין
 למסור אסור לכן אסור סביעית דמי או שביעית פירות בהפסד שגרמא וכיון נכרקלרקעת
 בק"ש, שלא הוי נכרי ]אכילת בק"ש שלא אותם יאכל קזהנכרי כין לנכרי שביעיתדמי

 "לאכלה". על עבר הישראל בדמימן השתמשיות מיני שאר וכ"ש הפסד,ומקרי
 נכריהדמיםנתפסיזוחשיב לומרשגםביד מקום ויש י"ד(: ס"ק " )בס" כ' החז"אוהנה

 ביד עכו"ם דדמי א' ס"ד ע"ז דמסקינן למאי ומיהו שביעית דמי לנכרי ישראלכמוסר
 וכו' שביעית דה"ה מסתבר לעכו"ם ולא נאמר לישראל מהה קואתה כל דדין מותרעכו"ם
 שמדמה אלא למש"כ, התכוון וכו' לומר מקום ויש במסקנתו שכתב דמה הנראה כפיעכ"ל
 הדמיון כלל מובן אעו ולכאורה אחר, מטעם זה שרוחה אלא גתפסין הדמים דאין לע"זזה

 חלא קצוק להבין אפשי ה" עכו"ם ביד רמיו תופס  שאיגו מיחר פסוק ה" אם  רבשלמאלע"ו
 מעאד  פסוק שחין עכו"ם  ואצל  תופמ, ישראל שאצל כמוה"  "חרם מדבתיב הוא  הכתובשגוהית
 מהרי"ט שכתב החידוש וגם מעכו"ם, שביורת ללמוד שייך ומה תאס, שאעו ממילאידעין
 חידוש זה נ"ב( )ע"ז חולין מהחה פריצים בה שבאו מכיון וחיללוה פריצים בה ובאומשום

 נ"ג(. )עמור הרידב"ז בבית שתמה כמו לזה זה לדמותגדוי
 ימסור שמא דחיישינן השל"ה שכתב מה זמלבר להתיר נימוק שום לנו אין האמורלפי

 אחרי והולכין מעורב הכסף רוב רע"פ רכיון לדחות יש זה וטעם לישראל, הכסף הנכריאח"כ
 הרמב"ם השמטת בגלל להתיר החז"א מסקנת ומ"מ בזה[, דמכשילו מקרי לא הכסףרוב
 השמטה שזה יהא דלו מאר קלושה רא" שזה וכמובן מהם קונין דאין התוספתא של הדיןאת
 כל מביא ראינו אלא רתוספתא, סתמא על יחלוק דלמה לדינא דחולק רא" אינוממש

 כלל. השמטה זו אין למעלה ולהאמור בגמרג נזכרין שאינן אלו וביחודהתוספתות
 בשביעית הנכרי .מן ליקח דמותר אמר ה"א דדמאי פ"ב ובירושלמי : החז"א כתבועוד

 לפ" א' קכ"ב יבמות מוכח וכן מיעוטא כותים והוו פטורים ונכרים משמטין רישראלמשום
 השל"ה וכן בהקפה, מנכרי לקנות ררך אין דכי זה לדחות אפהטר עכ"ל, רש"י שלרבותיו
 בהקפונ לקנות אופן יש הלא ומתנה החלפה רקהזכיר

 אסור שהרי וצ"ע הנכרי מן ליקח רמותר דירושלמי בהא להעיר רציתי אגבבדרך
 ונראה רוב. כאן אין הלא משמטין רישראל מה מועיל מה א"כ שביעית פירות לנכרילמכור
 א"כ החז"א שם כמוש"כ לנכרי שביעית פירות מאכילין דאין כהחום הוא דהאיסורכיון
 מחמרינן. לא ומספיקא לישראל זה רימכור דאפשר למכור מותר תגרלנכרי

 על חל אעו סחורה שאיסור הדבר בטעם עוד התקשה שליט"א שמע"כ מהב(
 מכמה  שמשמע מה ולפי המוכר להבעלים מדברת שהתורה הקודם במכתב כתבנו כברהלוקח,
 רק כלום פועל אינו והלוקח הדבר של הבעלים ע"י נעשה הקנין שעיקר בש"סמקומות
 כיון רק ממסייע יותר הוא הלוקח על סהורה שהאיסור יתכן ורק דעתו, לסמיכתצריכיז
 נכרי, הוא המוכר אם שייך לא זה אבל ברבר, כהיותף ויי א"כ המכירה, יתכן לאשבלעדו

 משום הוא מכהרה האיסור בס"ה גם דלכאורה מובן אינו לס"ת שביעית בין שמחלקמה
 להיתר. משם ראה הוי א"כ הס"ת, של החפצאקדושת

 של הא' האופן לפי בין הנה נעבד, באיסור הרמב"ם לשיטת בקשר ששאל מהג(
 באכילה דאסור שלו בשדה עכו"ם היינו אחר ע"י ונעבד בפירושו הדמב"ם שכתב דמההכ"מ



נז24:רך נכרי עי"נעבר זאטז רביעיחלק

 ומ"ש הוא דמ"ש תמוה זה ~ופירוש בשדהו העובד בישראל דמיירי הב' האופן לפיובין
 ההלכה מעצם בו הזר ההזקה ביד בהיבורו מ"מ ישראל[ של הם ששניהם מאהראתר
 דאיל משמע באכילה, אסורין וכו' הספיהיל וכל וכו' שההזיקו כל כ"ו בהל' מדכתבשהרי
 לגמרי מותר ספיהין איסור בהם שאיל שדות בד' וממילא ספיחין בתורת רק מדינאאסור
 באגרות. מפורש וכ"כ ה"א, בפ"ד להדיא מבוארובל

 בין הבדל שום שאיו ביארנו בבה"ל י( סעיף ד' )סימו שביעית הל' דבספרודע
 להכ"מ בניגוד שזה אף להאמת שכיוונתי הושב ואני בפירושו, שכתב מה ובין בהיבורוהר"מ

 ספיהין איסור משום ג"כ הוא באכילה ואסור בפירושו הר"מ שכתב דמה ופרהולהכפתור
 לזה מסייע נאכל, לא מקודם נעבר ולא נאכל לא המשנה ולשוו הכ"ו. בפ"ד שכתבכמו
 בנכרי ימיירי ספיהין משום עצמי איסור זה אלא עבודה, איסור משום אכילה האיסורדאיז
 מעצמן ספיהיל שיעלו מצוי דלא נקט דמלתא ואורהא המותר באופן ישראל של בשדהשעבד
 נעבדה אפילו משמע נעבד ולא צ"ל( )כן נאכל לא המשנה דלשון בספרי: שם מש"כזוזה

 מותר דנטייבה כב"ה דקיי"ל ממה שם אנשי ותו' התפא"י שהקשו מה מיושב ויהאבהיתר[
 למש"כ, התכוון שבאמת שם אנשי בתו' עוד עיינתי )וכעת לנזרעה. נטייבה בין להלקודוהק
 באכילה. אסור דנעבד מ'שום ולא ספיהין מאיסור המדובר דכאן אלא בהז"א(וכ"ה

 והולק בשמור הברייתא דמפרש הרז"ה על בהשגות הראב"ד דברי אבאר אגבודרך
 ספיהים ואם ומטוייבת עבודה ארץ היא עזקה של אבל וז"ל וכתב בנכרי שמור דאיןעליו

 דשיטתו משמע עכ"ל ישראל של בין ע"א של בין עבורה ארץ פירות כ"ש בשביעיתאסורים
 איסור שייך ומה לספיהים, זה שייך מה וצ"ע בפירות וגם נכרי, בשל אסוריםדספיחים
 לספיהין. שייך זה מה אבל משומר, כמו אסור דנעבד לשיטתו שהראב"ד ואף בנכרי,ספיהים

 ע"י וכ"ש מעצמו (;פ" בשביעית שנזרע דבר דכל גדול הידוש מהדש דהרידב"זודע
 בתו"כ ראמרינז בארץ השבות ומן התורה, מן באבילה אסור בעצמו ישראל ע"י וכ"שנכרי
 משא"כ מתירין ב"ה שניטייבה בשדה לפיכך קודם בארץ השבות מן הוא דהזרעמפרש

 וכבר בזה, והאריך אסור, מעצמו אפי' בשביעית נזרע אלא מקודם בארץ שבת לאכשהצמה
 ג'. סימן בתהילת בבה"ל מש"כ ועיין להבית, במשמרת באריכות אמהו' לי'מחו

 מעצמו נזרע דאם שחידש שמה עזאף שתים שהן אחת כאן שיש עמדנו לאאמנם
 בבה"ל, עייש"ה מהאהרונים ולא מהראשונים לא חבר שום לו מצאנו לא ולוה ג"כאסור
 בביאור ופרח הכפתור כתב כן הלא חבר לו מצאנו שלו בקרקע אפי' נכרי ע"י בנזרעאבל
 וגם התורה מן דאסור ומשמע שלו בשדה נכרי היינו אחר ע"י דנעבד להר"מ פהמ"שדברי
 מטעמי' ולא זה ואבאר קנין. יש אמרינן נכרי שביד דכ"ז שסובר לולא בזה לו מסכים הי'מרן
 שהתורה מה מלבד תשבות שהארץ התורה כוונת הארץ ושבתה שאמרה דדתורה הרידב"זשל

 ישבות. האדם שגםרצתה
 עובר הישראל ישראל של דעתו לפי בשביעית שעבד דהנכרי בספרנו נתבארוכבר

 נקראת זה ומה בשביעית, תשבות שהארץ ישראל כל על מצוה שזה שלו השדה כשאיןאסי'
 שהרי שובת לא דהארץ מקרי לא עצמו ע"י שנעשה מה אבל אדם, ע"י שנעשה מהשביתה
 הקליטה אם מסתפקים רק ויש שביעית לפני בה שנטע ומה שנזרע מה מגדלת הארץתמיד
 בזה נתבטל לא מעצמו שנזרע מה אבל אדם ממע.(ה שבא לפי שם וגם בשביעיתהיתה
 היינו אוכל אתה בארץ השבות מן וכו' שבת והיתה בתו"כ דאומרים וכיון הארץ.שביתת
 באכילה. אסור נכרי בזרע כגון בהיתר אפי' שבת לא הארץדאם

 הר"מ שכתב מטעם הוא מעצמו שגדל מה ספיחין דאיסור להכו"פ ס"ל דלאונראה
 דס"ל אלא וכו' נחשדו שלא מ"א מפ"ט ומקורו וכו', בסתר ויזרע ילך שלא ה"בבס"ד
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 שם מפורש כתב וכו הארץ שבת משום התורה מן דאסור זריעה ע"י שגדל הפירותמגזירת
 כשתדים פירותיו מותרים שספיחיו ומי אסורים פירותיו אסורים שספיתיו מי לומר ואיןוז"ל
 הפירות איסורי טצה 5א הפפיחיפ איסור אלא הספיחים מכת בא אינו הפידות איסורשהרי
 אסורים וספיחיו ספיחיו היתר מפני העבו"ם פירות היתר נתלה והיאך תניא בדלא תניאותלי
 דלמעימה אלא עכו"ם של ספיחים דמתיר הר"מ על ומקעוה עכ"ל, הפירות ולא גוירהמשום
 הלק. מפ' מקור ומביא ימין שהוא שמאל על אפילו להאמיו לי חם הרב ואלמסיק

 ועדוך )כם"ת האתרונים תמהו ובבר ז"ל הראב"ד לדברי פתרא מצאנו דבהכיונראה
 היטב הדבר מבואר ולהאמור נברי, של לנעבד נברי של משומר בין ההבדל מהלנר(

 משום לא הוא נעבד איסור אבל מותר בנברי לפ" שימור איסור משום הוא משומרדאיסור
 הארץ שבת והיתה ב" קרינן "א לפ" הארץ ושבתה בה קרינן רלא לפי אלא עבודהאיסור
 והראב"ד שובתת, שהארץ מה בלומר אוכל, אתה בארץ השבות מן בתו"ב דנלמד לאכלהלכם

 אחר[, במקום בזה שהארכתי ]כמו יהודה דר' אליבי' לב"ה גם שזה בתו"כ בפ"לשיטתו
 גוים דספיחי וס"ל נתבאר וכאשר תליא בהא דהא דס"ל ספיחין מזכיר דהראב"ד האוא"ש
 שידע ביון בהל'. הר"מ על השיג שלא ממה הוכחה ]ואין נכרי ע"י בנעבד במו אסוריםנמי

 רלא כיון היינו וכו' חרדל ספיחי אומרת דהמשנה והא דב"ה[ אליבי' כר"מ פסקשהר"מ
 בחז"א ]ועיין שדות. דד' ספיחי של הטעם וזה הספיחין על גזרו לא נעבד בזהשכיח
 בשיטת שם בבה"ל מש"כ ניחא, ולהאמור עליו, ותמה כו"פ בדברי שהרגיש כ"הס"ג

 דיצא היכא ושאני כן, מבואר אינו התו"כ על הראב"ד בפי' אבל החז"א, לפי זההראב"ד
 שביעית[.למוצאי

 דאפ" לדינו רא" ממנו מביא דהרידב"ז ד', סימן ביור"ד בכסף" ה,,נחפה פסקוכן
 ממש בנזרע מיירי בכסף רהנחפה לומר ורציתי תמה אני ג' סי' ובבה"ל אסור, מעצמונזרע

 בזמן היבי ובי וז"ל נברי בשל דמיירי וראיתי "ספר בגוף לעיין זכיתי כעת אבלבשביעית,
 לבם הארץ שבת והיתה אמר דרחמנא משום הפירות אסודים גוים ע"י עושה הי' אםהבית
 בזמן ה"ה ויובל שמיטה מה' בפ"ד הר"מ שפסק ובמו אוכל אתה דוקא השבות מןלאכלה
 הפירות אלו אסורים דרבנן[ בזה"ז שביעית ס"ל פוסקים דרוב ]ס"ל מדרבנן .דאסורהזה
 ומה מובן, אינו זה מהר"מ שמביא במה ]אלא עכ"ל תקון דאוריתא כעין דרבנן דתקוןדכל

 "שנפל הרמב"ם מדכתב זה ומדייק אסור מעצמו בנזרע דאפי' דס"ל לדייק הרידב"זשרצה
 שהולך ויתכן ג'(, סימן בבה"י מזה כתבנו )ובבר מאד תמוה זה שביעית" מקודםבה

 סובר באגרות הרמב"ם וגם מנ"ל, צ"ע אבל אסור דשמור סובר שהרמב"ם הרש"סבשיטת
 צ"ע עדיין העובד על רק לא כללי דין הוא הארץ ששבתה דברינו ובעיקר מותר,דנעבד
 *. בכ"זן וצ"ע מדבריו כן נראה לא דלכאודה כן סובר הרמב"םאם

 ראייתו את רוחה י"ח( )הערה להבית המשמרת על בהערות שהרירב"ז כעת וראיתי*.
 הרכיב כי הרבר בזה עיונו שם לא וחריפותו בויאותו ייב מתוד הזה הגאון הרב וז"למהרמב"ם

 דאיו בהא בשביעית גרמא דמותר ז"ל המהרי"ט של הפסק תיה סמוכים, ועשה רחוקים עניניםב'
 דשמא בהבישול גרמא רזהו ולדעתו יטמא שמא משום תרומה של בשמן שביעית של ירקמבשלין

 עניגים, ב' הוא הפסול לבית קדועים מביאין ואיז גרמא כי כז, לומר הלילה קודם, ויאכל יטמאלא
 דממילא גרמא אלא הוי דלא מותר וזה ממילא יפסידו או רירקבו פ"ש יופסד גרמותו דע"י הואגרמא
 רחיישיגו תרומה בשמן שביעית של ירק במבשל משא"כ בידים להם מפסיד %א ותפסרוירקבו
 )עחו טמינה תרומה שריפת של במ"ע ולשורפו בידים להפסיד משיב ויהי' התרומה תטמאשמא
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 גסימן

 וסגריות בטבק ספיחין ואיסור שביעיתקדושת

 תשל"ב. קורח ה'בס"ד

 שטבק מרדכי גדולת בשם מע"ב בתב פ"ח ס"ק דוד בסא ד' ס" שביעית הל'בס'

 הרחה, לטבק אלא הכוונה אין ולבאורה שוה. וביעודו שהנאתו כיון שביעית דין בונוהג
 מן שנהנה הסקה לעצי ודומה העשז, פן נהנה שהרי ביעורו, אחר הנאתו לעקטון טבקאבל
 יודיעני הדברים. בנים אם לידע יבול איני כאן מצויים מע"כ שצין הספרים שאין וביוןההום.
 מע"ב.2א

 ו.עג

תשובה

 דצושל"ב. ול,צמחה לששון יהפך ט"ב מוצאיבס"ד
 והשלף. הברבה מבואלאחר

 נתעבב עצמו מרדב"' "גדולת בפ לעייז שרציתי מפני אבל במועדו נתקבלההגלו"
 הנ"ל. ספר להשיג מלתא נסתייע ולאתשובתי

 שוה וביעורו הנאתו וצי זה אם קד"ש בו קט לעקטון טבק גם אם השאלהובעיקר
 דמבואר ב', ק"א ב"ק בתף ראה אבל הדחה, לטבק דומה אינו שעישון מע"ב צודקולכאורה

 קדשים ובמבעין מאיליו ההפסד בא דבגדמא מזה זה דחוקים עגיגים ב' הף רצ"כ ב'( כ"ז שבתבתו'
 עכ"ד. בידים להפסיד יצטרך שמא הוא הפסוללבית

 עוד בו יש אם לרע"ק ספיחין איסח- כגון התורה מן שגאסר בדבד אם חליא דזהוגראה
 ולא בעלמא כעז הוי חורה דבאיסור להוכיח האדיד הי"א( א' )בסימן דוידב"ו והנה הפסד,איסור
 התורה. מן אסוד שנעשה במה נפקע אינו הק"ש חל שכבר דהכא מהנ"ל קשה ולא ק"ש לגמריחל

 שאר בין לחלק ויש ח'( סעיף ס"ג בבה"ל )עיין ק"ש בו יש דרבנן ספיחיו דבאיסור המטירודעת
 משום בזה דאין בטומאה כמו כן אחרי חל האיסוד אפי' התורה מן דבאסור הפ)זד, לאיסודק"ש
 בזיון משום אסוד לעולם בידים דהפסד שצדדחי בבה"ל )ועיי"ש בזה. יש גרמא אבל בידים,מפסיד
 בפנים שכתבחי ומה ח'. סעיף ה' בסימן בבה"ל בקיצוד שכתבתי גדמא מענין עוד )ועייןדק"ש(.
 מהר"מ דרק כן ד"ל הנ"ל שגם כעת וראיתי ודחיתיו, והד"מ הר"ש בזה דפליגו להבית, המשמרתבשם

 כלל[. דאי' אינו מהד"ש אבל לאיסור ראי'הוי
 דביעור לשיטתו דהדמב"ם אחד באופן הדידב"ז טענת סתר שליט"א טנצמן מ. א. הדבוחחני

 הביעוד זמן עד להחזיקו ינול שהדי השביעית בזה מפסיד אינו כשנטמא תו"כ העולם מן ביעח-היינו
 גורם הדא ורק בהשם טמאה תרומה כמפסיד הוי ולא שנטבחה, תרומה של שדיפה מצות גםויקהם
 גכוגים. והדבדים אסוד, הפסד דגדם הדמב"ם דשיטת מוכח וא"כ בלבד,להפסד
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 שנעשה לאהר לאפות שררד לפי אלא שוה וביעור הנאתו אין מקרי לא דעציםבדבריהם
 שהשלהבת אף שוה וביעורו הנאתו מקרי עצמו השלהבת כנגד להתהמם או לבשל אבלגהלת
 שהולכין לולא שוה וביעורו הנאתו מקרי שביעית לענין מ"מ נשרף שכבר מהעציםבא

 רמבואר הנאה איסור מדין שהילקו מה ועיי"ש שוה, וביעורן הנאתן שאין עצים רובאהרי
 כנגרה. להתהמם או להאיר רק בעשוי אפ" האיסור מן נהנה מקרי רלאבפסחים

 רהגוף כיון העצים שאר מכלל יוצאים שהם בשמים בעצי מהמירין דאנו למאיא"כ
 ובין להרתה טבק בין הברל אין א"כ להומרא[ והולכין בספק נשאר זובירושלמי מזה,נהנה
 וז"ב. לעישון,טבק

 מהברי מאהר נשאלתי וגם ספיהין, בריו לברר רצוני טבק בענין ועסיקנאהואיל
 הוא פשיטא ק"ש שיש האמור לפי והנה ק"ש, בלא ספהזין איסור יש אם שלכםהכולל
 ספיתין לאיסור בין ירקות ככל הוא הרי לשמינית היוצא ולענין ספיתין, איסור גם בושיש
 לק"ש.ובין

 היטב מבוסס זה וסגרית טבק גם זה ובכלל בבשמים קר"ש שיש רין בעיקרוהנה
 ששביעית להי"א ]גם ראורייתא בספק לתומרא הולכין א"כ בירושלמי ספק שישמאהר
 בבבלי המפורש הר"מ השמטת שאפילו מאהר הר"מ, השמטת מכה לדון ואין ררבנן[בזה"ז
 הר"מ ששיטת ואף בירושלמי. ספק רק שזה ובפרט בודאית הר"מ שיטת בזה להכריעאין
 הוי הגוף דהנאת בשמים שאני שוה*. וביעורו שהנאתו בדבר אפי בעצים ק"שדאין

 נפשטא ולא נפש לכל שוה שיהא בזה בעינן אם ההז"א( )לפי הירושלמי ובעייתכאכילה
 הנאת שיש כיון נפש לכל שוה שיהא בע" לא שביעית רלענין להומרא אזלינןוממילא
 למצוה, בעיקר שנלקט לפי ק"ש בו דאין ד"'א להדסים רמי ]ולא רלאכלה. רומיא הויהגוף
 בהדסים[. גם לההמיר דיש עולם ברית הספר בסוף ובהערה מינים ארבעה בקונטרסועיין

 אלא וגתבער נתבטל העיקר שאין בגלל בבשמים הירושלמי בעיית מפרשוהרש"ס
 שוה וביעורו הנאתו דבעינן מרש"י קצת שמשמע כמו להרש"ס ס"ל לכאורה תמיר,נשאר
 בסוכה המאור לבעל בניגור שוה, וביעורו הנאתו מקרי לא ביעורו לפני הנאתו רגםממש
 להרש"ס דס"ל יותר נראה אבל סק"ג[. ה' סימן שביעית" "הל' בספרנו מסברא ]וקיימתיהמ"א
 רתל יורה ביעורו לפני הנאתו יצויר אם ממש בביעור אבל ה,לאכלה" רומיא דאינומשום

 בביאור מ"א דף בסוכה תמרים כפות ועי' הראב"ד בשם ק"א דף בב"ק הרשב"א חיי עייז".
 כ"כ מרוות אינו הרמב"ם עי הכ"ת של ותירוץ הקודש, כ~יץ ועי' ביויב ק"ש דאין הר"משיטת
 וביעורו שהנאתו יפי ביויב נוהג דשביעית יד"פ קורם יהם שהי' ממה חזר בסוכה הש"ם דבריודיפי
 עצים כל כמו דינו יפי' ממש עצים מסוג דהוי דמשחן יעצי דומה ואינו מטאטאות, מהם דעושיןשוה

 הראב"ד שיטת יפי שם כתב הרשב"א דהחי' בצ"ע שהניח ומה לגמרי. אחר סוג דהוי לולבמשא"כ
 להר"מ דס"י וצ"י ק"ש, דיש פוסק הרי הר"מ אבי יוסי, כר' דאתי' צבעוניז עי ק"ש דישדהא

 בחילופי תייא דזה הכל, מיושב ויהי' יהוסיף ונראה רך. כשהש בהמה לאכילת ראוידצבעונין
 ]ף'י בהמה ומאבי אדם מאכל שאינו דבל הר"מ גירסת דלפי דשביעית מ"ב בפ"1גרסאות

 ע"י רק
 הר"ש גירסת יפי אבי הדחק, ע"י רק לאכייה ראוי שאינו מין עי ק"ש חי א"כ ק"ש ישהדחק[
 הדהק, ע"י יאכילה רק ראוי שאינו דבר עי ק"ש דיש מכאז ראי' אין גדוי כיי בפ' בשבתוהתוי

 יוסי, ר' לפי ילך דזה ע"כ שוה וביעורו בשהנאתו אפי' עצים על ק"ש דאין שם הראב"ד שיטתלפי
 סי"ד. ס"ח שביעית הל' בספר היטב ועי' בסוכה, שם המאור בבעל עודועיין
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 ר,,לאכלה" רומיא והוי לחומרא, אזלינן פשטא רלא כיון להרש"ס גם מסתמא ולרינאקייש.
 הצררים. מכל רומה שיהא בע" ולא הגוף הנאת בזה שישבמה

 ספיהין. איסור גם שיש הוא ברור בבשמים ק"ש שיש שנקטינן שנתבררולאחר
 תלוי ספיהין דאיסור ספיהין, איסור יש בבשמים ק"ש שאין נאמר אם דאפילו לומרונראה
 מאכל, באילני כמו מדו'ת הוא סרק אילן שנטיעת שנקטינן זכיזז בק"ש, ולא עבודהבאיסור
 ספיהין. איסור גם בזה ישממילא

 כתב אלא מקומות בשאר כמו פידות הזכיר לא ה"ב רבפ"ר הרמב"ם לשוןומרויק
 כל אכילה איסור קודם שהזכיר ואע"פ בשביעית", הצומחים הספיחים כל אסרו"לפיכך
 כתבנו ועור לבהמה, גם אסור ספיחין שהרי הוא, אכילה בכלל זה בשביל שנזרעהנאות
  החז"א. דברי הובא ושם ג' סימן סוף עולם בבריתמזה

 נקוב, שאינו בעציץ ספיחין מאיסור שלנו נידון נשתנה במה לעיין עור שישאלא
 ספק הוא נקוב שאינו רעציץ רכיון רכתב ז"ל ברלין הגר"ח בשם השמיטה בספרעיין

 עולם[. ובברית שביעית בהל' זה ]והובא ספיחין באיסור להחמיר איןבירושלמי
 הזה הספק לצרופי שייך לא בק"ש תליא ספיחין איסור שאין האמור רלפיונראה

 הירושלמי ובעיית תליא, עבודה באיסור ספיחין דאיסור ספיהין, איסור שאין לומר ק"ששל
 שליט"א להגראי"ו ]וראיתי ספיחין, באיסור להקל מצרפינן ושפיר עבורה באיסור תליאבבית
 הנ"ל בכל עמר ולא עיי"ש בטבק ספיחין איסור ראיז דמסיק שפ"ט עמוד ציון" "כרםבס'
 המחנות לכל כמאסף רהוא בתשובות בקורש כררכו החז"א רברי מביא רלא ממהאמנם
 הערה[. בתור רק כן כתב רלא לשערניתן

 דסימן

 הנ"ל מענין מהנ"לעוד

 תשל"ב. עקב ב'בס"ר

 הבהירה. תשובתו על תודה רב, שלוםכבור...

 איסורי בין לחלק שיש אי ק"א ב"ק בתוס' שמבואר שכתב מה הנה תשובתוולעצם
 כנגרו באבוקה אף אה"נ שלענין שאע"פ שלהבת, לעניז רק שתילקו נראה לשביעית,הנאה
 בגחלים אפילו גחלת, לעניז אבל ש11ה, וביעורו הנאתו מיקרי שביעית לענין מ"מ נאסראינו

 כת"ר גם הרגיש וכן ביעורו, אחר הנאתו שמיקרי משמע ואררבה כן כתבו לאלוחשות
 שהעמירו מכלל ר"ה ב' כ"ז פסחים בתוס' מפורש וכן לשלהבת, גחלת בין לחלקברבריו
 לוחשות דלרבי למ"ר בקושיא שנשארו דבריהם מסוף וכז כנגדו אבוקה על רקקושייתם
 כגחלימ אלא הוי לא העישון לכאורה וא"כ ניחא. לרבנן וכ"ש מ"ד דלאידך ומשמעאסורים,
  דכהיום לפי"ו נדאה היה וביותר, קדו"ש. עליו יהא ומדוע ממש, כשלהבת זלאלוחשות
 שאף בעצים שאמרו כמו קרו"ש עליו תחול לא להרתה  טבק אף לעישון הוא  הטבקשעיקר
 קד,חי. לא רמשתןעצי

 כת"ר בשם וינוגרר יוסף הרב ג"כ לי אמר מזמן לא זה הנה ספיחיז, איסורבענין
 למראה ונזרעיז ריח בהם שאין פרחים אף ולפיכך בקרריש תלוי ספיחיז איסור איןשלדעתו
 בענין מעשרות סוף הירושלמי  בבעיית תלוי הדבר ולכאורה ספיחים. משום אסוריםבלבד
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 הוא שפשוט פשתן בדין תלוי הדבר זה ולפי י"ב, שביעית, החזו"א שפיו,עו מה לפיכדימין
 משום וצא בירושלמי ראשוגה ולדעה החשוד, מן אותו לוקחין אין ואעפ"כ קדו"ש בושאין
 איסוד בו אין שלישית ולדעת זרעה, משום הוא שניה לדעה ספיחים, איסור בעצמושיש
 איסור בפשתן שאין פעמיים פשתן שם בד"ה שם סתם והחזו"א לתשוד. קנס אלא ואינוכלל

 בטבק. ואף בפרחים שה"ה לכאורה נראה וא"כ קנס משום הוא ואיסורוספיחים

 הכמים גזרו ספיחין דאיסוד די"ל החזו"א כתב לסוצ קרוב ד' ס"ק ט' בס"ואמנם
 נאכלין שאינן געה זרעוני אף ולפיכך בהן, נוהג שביעית שאין דבר אף הצומחין כלעל

 שאינן גינה זרעוני שהתיר ב' ס"ק כ"ז בסה לכאורה מבואר וכן ספיחים. משוםאסורין
 היו לכך חיישינן אילו הא ומשמע גינה, זרעוני כשביל שיזרעו חיישינן דלא כיוןנאכלין
 לומר ואין זא"ז. סותרין דבריו ולכאורה נאכלין. ואינן כהם אין שקדו"ש אע"פאסורים
 שם. " בס" למ"ש שם ש בסי' ציין שהרי בו חזרשבאמת

 כידושלמי הפלוגתא שהביא י"ט א' מעשדות בחזו"א נמצא דבר שפשר בעיניודומה
 שפשט הראשונה הדעה )והיינו ספיחים משום גזרו אי בו נוהג שביעית שאין דבראי

 תשיבי לא גינה שזרעוני שי"ל והוסיף האחרונות( הדעות שתי וכנגדו לכרכמיןמפשתן
 שצריך ומבואר ספיחים. משום עליהן גזרו ולא בשביעית בשבילן לזרוע חשוד אדםואין
 הא שתליא למ"ד אבל קדו"ש, בו שאין במה אף ספיתים איסור שיש למ"ד רק זהלטעם
 שהביא כמו קנס, משום אלא אסור אינו שפשתן המסקנא לפי וא"כ לזה. צריכא לאבהא

 ואף נפקא. לא פלוגתא מידי ועכ"פ בהא. הא שתליא נמצא דבריו, בתחילת שם גםהחזו"א
 ספיחים באיסור עכ"פ דאורייתא, שעיקרו או דאורייתא מספק בטבק יש דקדו"ש נימאאם

 שאין לומר יותר קרוב ובעניננו ברורה, ראיה בלי להחמיר לכאורה אין מדרבנןדעיקרו
 בדרבנן. פלוגתא היא ועכ"פ בירושלמי, האחרונות הדעות כשתי ספיחיםאיסור

 קשה בגמ' מפורש שאינו כיון בשמים לדין הרמב"ם השמטת כת"ר שתירץומה
 אע"כ קדו"ש בהם יש כיבושין שמיני מיניה דלעיל הירושלמי הביא הרמב"ם שהרילהבין,
 שהאריכו וכמו דידן, תלמוד יסתור שלא ולתרץ לעמול שיש אלא בגמ' מפורש שאינו רקשלא
 הוא. דבר הלא הר"מ, השמיט בשמים דין ואת ובחזו"א בכ"מכזה

 שווה ריח ואין בפירות אלא קדו"ש נוהג דאינו כהראב"ד "דס"ל כת"ר שכתבומה
 אינו שקרו"ש הראב"ר ששיטת שוגים. טעמים שני כזה שעירב כמהכ"ת דומה נפש",לכל
 מפי' לקוח הוא זה וענין לאו. אם נפש לכל שווה הוא אם נ"מ ואין בעץ, ולא בפריאלא
 הירושלמי. של בספיקוחזו"א

 בזכרוני ע"ז. מזהירין הרפואה שמומחי אע"פ כהיום מאוד נתפשט שהעישון שכתבומה
 לכל שווה ממש צ"ל נפש לכל השווה שדכר ביף'ט, עישון בענין סופר כתכ בתשובתשאיתא
 אמרו בזמנו שהרופאים מפני נפש לכל שווה לדידיה חשיב שעישון אלא לרוב, ולאנפש

 על אלא דעישון הפרט על מסתכלין ואין נפש, לכל שווה הוא והבריאות לעיכול,שמועיל
 בירה. בפרק בתוס' כמ"ש דזיעה דומיא דבריאות,הכלל

 שנסתפקנו דברים כמה בענין ולדכר בהיכלו לבקר ירשני ואם וברכה תודהואכפול
 עם הנוכר עולם" "ברית הספר לי לשלוח יצווה אם אורה כן כמו מראש. אורהבהם
 לאור.צאתו

 ש.1.



 דביעיחלק
 נד21רי ופרחים כנשטים אפיחיו ""ש צא3ב

תשובה

 תשל"ב. מג"א י"ט עקב שב"ק מוצאיבס"ד,

 בענין בטוטו"ד דן שליט"א כב' אשד שנית מכתבו יקרת נתקבל שעבר ששיביום
 ספיחין. ובעניןסגריות

 - רבי - לפי לגחלת שלהבת בין חילוק שיש כ"ז דף דפסחים בסוגיאמבואר
 ע"ז כגחלת הוי שלהבת דגם הנאה באיסורי חילוק אין - רבנן - ולפי הנאה באיסוריגם

 גחלת בין הבדל יש לרבנן דגם שאני הוי דבשביעית וכתבו משביעית, מ"ש התו'הקשו
 שוה. וביעורו הנאתו מקרי דשלהבתלשלהבת,

 לרבי ס"ל לוחשות בגחלים דגם למ"ד בתימה הניחו מכלל, ד"ה ב' כ"ז שםובתר
 גם שוה וביעורו דהנאתו ב' ק' בב"ק לשיטתם והתו' שוה, וביעורו הנאתו וצי א"כדאסור
 ממש דבעצים היא", תנאי "ועצים ב' ק"א בב"ק הגירסא לפי אבל בק"ש, חייבבעצים

 לפ"ז לולב, לענין הר"ט שיטת וגם הראב"ד שיטת וזו קד'ש אין שוה וביעווו הנאתואפי
 ב'1. בסימן בהערה ~עיין מידי קשה יהאלא

 דלרבנן לוחשות לגחלים דומה דעישון ר"ל שליט"א שכ"ת מה מובן אינולפ"ז
 לאיסורי שביעית בין שחילקו מה דבריהם בכלל ג"כ וזה התו' מדברי כן נראה דלאמותר,
 לפני הנאתו ולפ" הפסד, כעין הוי ביעורו לאחר דהנאתו נראה דברים של וגדרןהנאה,
 מקרי דלא דאע"פ הנאה, לאיסורי שביעית בין ההבדל ומובן בק"ש. דהייב הוא כ"שביעורו
 לענין שוה וביצודו הנאתו הוי מ"מ לוחשות בגחלים וכ"ש בשלהבת אפ" האיסור מןנהנה

 לוחשות, בגחלים לא אבל בשלהבת רק וזה וההנאה, הביעור בין הפסק אין שהרישביעית
 פסחים בתו' )וכמבואר ק"ש אין עצים דעל וב"ק בסוכה שמבואר מה היינו לוחשותדגחלים
 לוחשות. לגחלים ולא לשלהבת דומה בוראי עישון אבלשם(

 לזחשזת דגם למ"ד רבי על בצ"ע הניחז שהתז' מה מובז אינו לכאורה האמורלפי
 לעגין שוה והנאתו גיעורו הוי לא מ"מ האיסור גוף מן דנהגה דאע"פ לומר דאפשראסור,
 ניכר. זמן הגאה לפני בא הביעור אם הפסד כעין דהוישביעית

 משום וי"ל וו"ל דכתבו מכלל, ד"ה ב' כ"ז פסחים התו' בדברי הסתכלתיושוב
 התם ילפינן דמיגה באכילה שהרי שביעית לענין ביעורן אחר הנאה חשוב לא כזהדשיעור
 הוי לא מועט דשיעור בוה אחר גדר מבואר הרי עכ"ל שוה וביעודן הנאה לגמריליכא

 הביעורו תמיד הוי באכילה וגם ה,לאכלה", דומיא הוי אם הוא דהעיקר ביעורו, אחרכהנאתו
 מקרי לרבי דאם גקושיא הניחו שהתו' מה גיחא ויהא ב'(. ל' דף כתובות )ע" ההנאהלפני
 דהוי בשביעית גם שוה וביעורו כהנאתו נמי חשוב לוחשות בגחלים האיסור גוף מןנהנה
 הנאתו הוי דסגריות מדבריהם להוכיח שכתב מה כ"ת על ופלא דלאכלה. דומיאשפיר
 בתו/ זה את מצא איפא ביעורואחרי

 בזה שהאריך מה ראיתי ק"ש בו שאין בדבר גם נוהג ספיחין איסור אםבענין
 צאעני ופשתו ספיהין, איסור דנוהג מבואר דמהחז"א והעיקר החו"א פסקי ומביאבטטו"ד
 שיש ואע"פ עצמו, הפשתן בשביל לזרוע אתו לא הזרע על גזדו שכבר כיון לקעהדדומה
 הירושלמי בבעיית לחומרא נקטינן מ"מ חמור יותר דפשתן לומר סברא ויש בזהדעות



כג נדברר ופרחים בבשמים וספיהין ,ייש זא רביע'חלק
 וז"ל: י"ד סעיף טי בסימן השלתן הפאת רברי פשטות הוא וכן בפשתן. וה"הבכרכום

 סייר ובסייק רוד בכסא ועיישייה טפיח*ז. משום בשביעית "גדל הכרכום ממנו לוקתין איןוכן
 הוא העיקר אבל קייש בלא ספיתין איסור דיש להנ'יל בניגור הוא שם שלי המסקנארלפי
 ג'. סימן סוף עולם בברית מזה כתבנו וכבר וכמושייכ,כהנ"ל

 פשתן בין הברל ריש האמור לאור בררבנן", פלוגתא היא ,יעכ"פ בזה כ"תומש"כ
 פלוגתא בזה ריש הכרח ואין רברים בשאר ולא מקלינן בפשתן דוקא א"כ רברים,לשאר
 גינה. זרעוני לעניז במכתבו המובא מהחז"א נראהוכן

 זה מקובל וביחור לומר שרגילין מה לומר בעיקר התכוונתי הרמב"ם רעתאורות
 כמה ער זה, ס"ל רלא כלומר הרמב"ם רעת על הוראה זה הרמב"ם דהשמטתב"ייבות

 1בפרט בבבלי מפודש שאינו דבר אבל בבבלי, להמפורש בנוגע רק זהו מ"מ מבוססשזה
 קצת זה תוקן ]וכבר הרמב"ם. מהשמטת הוכחה שום אין בספק זה נשאר בירושלמירגם

 יהא התיקון לאחר נפש, לכל שווה שהזכרתי מה וכן לרפוס מסירה בזמן הראשוןבמכתבי
 יותר[. הרבריםמובנים

 דלא אמרינן מספק א"כ וכהאמור הירושלמי בעיית גופא רבהא הרבריםויסור
 ד,,לאכלה" רומיא בעינן בשביעית אבל "לכם" רכתיב מיו"ט וחלוק נפש, לכל שוהבעי

 הוי דלא צרכיכם לכל מ,,לכם" רמרבינן מה ורוקא כאכילה, הוי הגוף רהנאתואמרינן
 כבוסין מיני בירושלמי רמרבינן כמו נפש לכל שוה שיהא בעינן בזה ר,,לאכלה"רומיא

 טלוגמא.וממעטינן

 ממנו שנשמט פלא בבשמים אפ" ספיחין באיסור להקל דמספק ממכתבו רמשמעומה
 ספיחין איסור ר"ן האמור ולפי ספיחין, איסור ריוט מפורש רשם סק"ט בסי"ר החז"ארברי
 מצטרף בק"ש הספק ראין ררבנן ספיקא בזה שייך רלא יותר מובן ק"ש בו שאיןברבר
 בהג' עוד שם מוסיף בעציז נושם נקוב שאינו בעציץ לספיחין דומה ואינו ספיחין,להדיז
 איסור משום הוא הריגים רשני ררבגן[, בזה"ז דשביעית האומרים בצירוף ברלין ר"חשל

 בספיחין. להקל בעציץ הספק מצטרף לפי'עבודוע
 משמע דלא זה מבואר מהכ"מ גם א"כ וו'1, פ"א מהכ"מ דמביא מה בחז"אעיי"ש

 בשמים גם הזכיר ובהרש"ס לגוי זה רעושין כתב שם וברדב"ז לאכילה, בגזרעדמיירי
 גם ספיחין איסור דיש הרברים משמעות להכ"מ גם ואפשר דלהרדב"ז להגידוןונפק"מ
 מג--מה(. ס"ק כס"ד א' )סימן שביעית "הל' בספרגו ועיין ק"ש.בלא

 כספיחין דהוי להחיר סברא עור יש לכאורה נקוב שאינו בעציץ ספיחין איסורובענין
 בכוונת תירוצים בב' תליא שזה הנראה כפי אבל זריעונ מקום זה אין שהרי שרותשבד'
 אינו זריעה מקום הוא ולריח לנוי כאלו שזרעים כיון הגג על ספיחין איסור יש אםהכ"מ
 שרות. ר' של לספיחיןרומה

 ק"ש לענין לא הירושלמי בעייח דמפרש נאמר ראם הרמב"ם השמטת ע"רועוד
 קפ"ג( עמוד ת"ב שביעית" "הל' בספרנו )עי' הפנ"מ שמפרש כמו ספיהין איסור לעניןאלא
 המקור ומזה לחומרא, ונקטינן ק"ש בו ואין לאכילה ראוי שאינו בגלל י"ל הספקועיקר
 על ק"ש ריש ראי' לנו אין כן נאמר ואם וכו', הארץ שתוציא כל הנ"ל הרמב"ם שכתבמה

 כאמור. להחמיר יש למעשה אבלבשמים,



נדברו נכריט בשלשביעית זאכו רביעיהלק
 שנאמר ממה ספיהין, האיסור על שעולה יותר מורה דזה סתם "מותרין" כתב נתבארוכאשר
 כתב לפי' ק"ש, בו ריש שז"פ לפי באכילה מותריז מפורש, כתב ולא לגמרי. שמותרשר"ל
 *. וז"ב ספיהין משום דמותרין והיינומותרין

 נכרי בשל שגיעית בקדחצת הרמב"םשיטת

 החזקה" "יד בספרו הרמב"ם דברי בביאור בפנים מש"כ על להוסיף באים אלו שורות*.
 הב"י מרן אשר הדור בפאר בעצמו שכתב ממה הוכרע כבר למעשה אבל נכרי, בשל ק"שבענין

 כמעתיק רק שאגי מכיון ההרים, בין ראשי כמכניס שאני יחשדוני ולא אותו. ראו לאופאה"ש
 להחמיר. ושהמגהג מזה חזר שמרן ז"ל החררים בעל דברי עלינו קבלנו בעיקר וגם קודמי,את

 לגמרי מתעלם הוא והנה פשוט זה שלכאורה ספיחין היתר על רק טעם גותן שהרמב"םממה
 שמותר ר"ל הרמב"ם שכתב מותרין של שהפירוש מעיד עצמו זה נכרים בשל ק"ש דאין שכתבממה
 איסור אין דאעפ"כ הרמב"ם מוסיף לפי' ק"ש, בזה יש אבל עוסק הוא זה שבדין ספיחיןמשום
 מישראל. נכרי חלוק זה בפרט ורקספיחין

 ועדיין דבריו את להבין נשפך דיו וכמה מאד, והתמוהים מהסתומים הוא כאן הכ"מדברי
 מעצמו. מובן זה כאלו "מותרים" ולכתוב מזה לגמרי יתעלם שהרמב"ם יתכן ואיךסתומים

 אין הרמב"ם שפסק דמה החידוש ראשית לתמוה, שיש מה עקריות נקודות לדוגמאונציג
 לא כאלו היא הרי אלא יחיד ככיבוש אינה ממגו ולקחה הישראל חזר שאם לענין היינוקנין

 אלא אינו במעשר חייבים שפרותיהם ומה היא מופקעת העכו"ם ביד בעודה אבל מעולםנמכרה
 גדולה דשגגה כמה ועוד סק"ח של"א בסימן בבהגר'א ע"ז כתב וכבר עכ"ד, דוקא ישראלכשמירחם

 ראשון במבט יראה והרואה קנין, דאין הרמב"ם פסק פירות אפילו הנכרי מן בלקח דהאהיא
 חזר אם לפיכך רבינו שכתב דמה הרדב"ז בפי' שם שכתב כמו אלא כהכ"מ הפשט שאיןברמב"ם
 צ"ל ולפ"ז עייש"ה. וכו' כתב שכן התורה מן יתחייב לא הפירות לקח שאם למימרא לאוולקחה
 ביותר הקשים מהדברים הוא אשר מהרי"ט שכתב כמו החיוב עיקר הגורם הוא ישראלדמירוח
 כן(. גמי כותב אשר בכת"י אחרון או ראשון איזה עוד ימצא אם נרויח )ומה זה. אתלהבין

 נעבדה שלא אע"פ אהא לאקשויי דאיכא ומשום וז"ל ספיחין בענין הכ"מ שכתב מהוגם
 תירץ לכך אסורים אפ"ה ישראל ע"י עוברו שלא מספיחים גריעי דלא לאוסרה לנו היה ישראלע"י
 אומר הייתי איך כח"ל והוי קנין יש ואם וכו'. אבל כדבריך הי' הדין מן אסורים הספיחים הי'אילו
 התכוון לא ומעולם ל"פ בזה שייך דלא ]1כמובן בנכרי גם אסורים הי' דין ע"פ אסור היהשאם
 המחשבה, על שעולה מה לומר הפקר ריניהם אין אבל הפקר הם שביעית דפירות דאע"פ הכ"מלזה

 הואן. עצמו בפני דעם לנכרי מישראל וכ"ש שדות ד' של מספיחי וראי' ל"פ אמרו לא הרידבספיחין
 עבודה באיסור וספיחים עבודה איסור בו ויש ממש כח"ל זה אין להכ"מ שאפי'ובהכרח

 לתרומה קד"ש ובין עבודה איסור ובין הבעלים עם גם דקשור קד"ש בין לחלק וצריכיםתליא,
 דמחזיק זה הוא ומי להו[ אחר דדין משמע שביעית תרומה בהל' רמזכיר בעצמו הרמב"ם]אשר
 כ"ז. יתרוצי נגר ובר לנגרעצמו

 מהרי"ס הגר'ש קושיית ב1ה מביא 1את בכל ז"ל מרן דברי לקייפ מתאמץ שהוא הפאה"שאפילו
 אחר ממקום סמך הביא רק תרופה שום לקושייתם מצא ולא קנין מאין הכ"מ על שהשיגוופ"ח
 הארץ על ק"ש דחל הארץ" שבת "והיתה קודם מ"ש : וה"פ לאחרים, ולא לכם בתו"כ דאמרינןמהא
 הק"א כטי' דלא ק"ש, חל לא בא"י בשדהו דגנו שזרע גט לגוים לאחרים ולא שלכם בקרקעהיינו
 כהק"א. פירשו דכולם רואים הראשונים עם להתו"כ שזכינו אנו אבל לגוים, להאכיל ולא לכםשפי'
 בשל ואילו שלבם מקרי דלא הערלה מן פטור דהקדש הרמב"ם פסק ערלה דלענין מוכרחוהדבר



כזנדברו קשגיייי זא רביעיחלק

 וסימן

 קשגידולי

 תשל"ב. שמות ואלה לסדר א'יום
 קש דמדמי קש, גידולי בדבר שביעית, הל' בספרו כת"ר שכתב מהאחדשה"ט,

 תימי דזבל ל"ד, לכאורה בקש. שכן כל איש התזון אסר חימי בזבל ואם תימי,לזבל
 לזבל יותר דמי שנרקב ולאתר קרקע. גידולי רק הוי קש משא"כ מהקרקע, עפר ממשהוי
 לקרקע. מאשר הבהמה, במעי המתעכלים מצמהים נמי דהויהגס,

 כאריכות(. הרידב"ו בבית )עי' בי' קרינן ,~מלכם" קנין דאין דכיון מוכרה אלא עריה, נוהגעכו"ם
 הרידב"ז שם כתב וכבר לשביעית. ערלה בין ההבדל להסביר שיכוי נגר והבר הנגר ?ה הואומי
 מזה בונה ואין הקולמס אחורי הדברים דמביא סניף לאיזה הוא זה טעם ז"ל מרן שהזכירדמה
 הספרא[. מזכיר אינו זה ]ובגלל כלל, ראי' אין ומהספרא יותר יפלפל צריך הי' לא דאל"כ ראי'שום
 מעצמו. מובן זה כאייו מותרין סתם וכתב הרמכ"ם מתעלם זהומכל

 וכתב ימיו בסוף שהי' כההרדים שהעיקר להמסקנא לבא צריכיז אנו דבר סוף אופןובכל
 )אבל יהקל המנהג אז שהי' וכיון הפאה"ש( דמביא התאריכים עם להתחשב )ומביי בו חזרדמרן
 חייב ישראל ביד מלאכה שגמר גם נשכח הגלות כובד שמפני המבי"ט וכתב פשוט( כמנהגלא

 מעשר לענין הי"א מה"ת פ"א הכ"מ שכתב ממה זה לראות שאפשר גדולה היתה והעניותבמעשר,
 ששביעית האומרים על שסמך וכיון בו, לעמוד יכוליו הצבור רוב שאיז גזירה שהיא נכריםטפירות
 המנהג. את לתרץ מתחילה ז"י מרן מהדר הי' לכןדרבנן,

 וכפ"ת יוסף ומהברכי פשוט, המנהג כ"כ הי' שלא מורה ג"כ זה כ"כ מאריך שהפאה"שוממה
 ע"ז למדו שרק מדבריהם משמע כזה וגם וביעור, סחורה יעניז רק היתה המנהג שעיקררואים
 אחרי הי' אלו כל נכרים בשל ק"ש שאין שהמנהג פשוט לדבר שמביאים ומה הדין, מעיקר ולאזכות

 הזה. המטהג נעשה ובהשפעתו השלחן"ה,;פאת
 הורה כמה מזה הנכרי כקרקע שביעית גדולי על וז"ל כתב מ"ג( שאלה )בח"אממהרי"ט

 המעשרות מן ופטורים שביעית פירות דיני בכל חייבים שהם הדצ"ב משנת זלה"ה הרב מוריאבא
 שהרב שאע"פ הדורות מזקני חכמים והעידו למעשה הלכה שביעית שנת בכל ובא מורה היהוכן

 ז"ל מארי אבא הכריחו אח"כ ברכה בלא להפריש נוהג והיה יהחמיר חוכך היה ז"ל קארומהר"י
 פירות ההפסד בדבר שיש הוא קולא לידי דאתי דחומרא עיקר כל יעשרו שלא בפומבי שעמווחכמים
 בדבר. שערער מי היה ולאשכיעית

 הניח שלא הגדולים" "שם בספר עליו שמעיד החיז"'א של ]רבו צ"ב( )עמוד בכסףוהנחפה
 זה הרי לאו או ביעור צריכין אם ביעור לענין אכן : הישון בזה כתב הגלילות[ בכל כמותופסקו

 מה כפי אכן להאריך יכולתי לא פנאי ולאפס בתשובה הב"י מרן עם מבי"ט דהרב בפלוגתאתלוי
 הי"י ומרן לעשר שלא והטכימו צפת חכמי כל שנתווערו הנ"ל סימן ח"א בתשובה מהרי"טשכתב
 וכמ"ש דסתרן תרתי והם מעשר ולא זה עושים שאינם אנשים כמה ראיתי כי לי ואוי וכו' עמהפג"כ
 אכן 1"ל הראשתיפ מ1מן שנהגו כמו יעשר שיא בעיני הנכון אכן יכפר. וה' באורך בתשובהמרן

 ובודאי ישראל עניי כשאר בהם ולזכזת וי"זור ג' בפני אותם להסקיר זה לעשות אנוצריכין
 סוברים פוסקים דרוב ג"כ סוברים בכסף והנחפה שהמהרי"ט ]ואף עכ"ל, בזה נזהרים היושהראשונים
 דרבנן[. בזה"זשביעית



 נדבנרו ערי בוול שנהדת קהות זאכח רביעיחלק
 אפשר שבלתי כיון לקרקע רמתבטל הבית לגג לקש, שמתחת הנילון רמרמה מאי1כ1
 במספר הערוגה את פירקו רלמעשה מבין, אינני ה'(, )ס" גביו שעל העפר מערימתלהוציא
 אפשר וכן כך, הערוגות את פירקו השנה ובסוף שתחתיו, הנילון את לברוק כדימקומות
 לקרקע. מתבטל ואמאי לקש, מתחת ולהוציאו הנילון אתלמשוך

 לנהוג פשוט דהמנהג כתב שנה האתיים מלפני דישראל דארשו מרא שהי' חביב בןמהר"מ
 לי;קל. הנוהגין על זכות היפש סחורה לענין רק נכרי בשלק"ש

 פירות הפסד ברבר שיש וכו' להחמיר חוכך שהיה ז"ל הב"י בשם הג"ל המהרי"טמלשון
 ומה להפסד שנונע מה לכה"פ נכרים בשל ק"ש לנהת שיש מודה הב"י שגם משמע וכו'שביעית

 בזה. היקל לא למעשה אבל להלכה היינו נכרים בשל ק"ש כלל שליכא דן רוכל אבקתשבתשובות
 דבריו[. הבינו לא שהרבה ושמעתי וכבר, ד"ה כ' בסי' החז"א מש"כ ניחא]וכזה

 שנמשך משום וכו' בטעמו ונראה וכו' תמרים בכפות והנה כתב ט"1( )סימן הקדשובציץ

 ז"ל, המבי"ט אביו לשיטת ג"כ הסכים ז"ל הב"י דמרן לכאורה דמשמע ז"ל המהריט"א דבריאחרי

 כלל, תו"מ אין דבשביעית שכתב סי"ט( של"א )סי' בש"ע הב"י מרן מרברי ג"כ לכאורה משמע1כ1

 כמו יעשרו לא נכרים של דגם דהכונה משמע ברמב"ם ולא בטור לא שאינו "כלל" תיבתומדטסיף
 עכ"ד. וכו' הארז שדה כשו"ת מובא ז"ל אחד גדול זהשהוכיח

 אדרבה אלא בראשונים כזלזול הוי דלא נכרי, בשל ק"ש השומרים לחזק כרי בזההארכתי
 ק"ש לנהוג שלא הכ"י מזמן פשוט שהמנהג קונטרס ההמון אצל כעת ונתפרסם והיות החמירוהראשונים

 יכול וזה הנ"ל לכל בניגור סחורה איסור שאין חביב בן מהר"מ דברי מובא ואח"כ נכרי,בשל
 שכתבתי. מה כתבתי לכן הדעת, ובלבול לקרירותלהכיא

 ]מיכר נכרים בשי כק"ש יהיקי יסוד שום ואין מדואשונים פוסק שום שאין נתבארוכבר
 ורק המנהג[ על זכות לימוד בתור אלא כתבו לא זה וגם הזקן ר"ש על שסומכים וסהורהביעור

 שהאריך מה ]ועיין קנין, שיש סוריא כמו הוי הזה שבזמן דמסתפק סה"ת של יחיד דעת עלסומכים
 בטטו"ד[ שהאריך עייש"ה היום שייך לא סה"ת של ההיהר שגם שליט"א שטרנבוך הגר"מ ידידנובזה

 המכירה. של ההיתר יסודוזה
 סוף מוף הלא ו"ל פאה"ש בעל ע"י  בעיקר נתפשס  שהמנהג שנתברר יאחר אף תאמרואם

 אבל עצמם, על שהחמירו יחידים רק להקל נהגו שאחריו הגדולים וכל באגמא, קניא קטלא לאהוא

 שמסר שביעית בעניז ביחוד כוותיה שנהגו האחרון הוא החז"א ומרן ככתראי, דהלכה כלל ישהלא
 החז"א. לשון ההם, בימים יהיה אשר כשופט ההלכה לעולם כי ע"ז.עצמו

 1' דף חוליז בגמרא תשובה יש ע"ז המנהג, שינו ולא לפניו גדולים הי' הלא תשאלואם

 ארמו"ר והנה וז"ל המוסר לימוד לעניז זצ"ל בלזר הגר"י למרן מ"א( )עמוד ישראל באור זהמובא

 מקום כי בעולם פרסם אשר המוסר לימור דבר על תלמהיו, לפני אחת פעם אמר סלנטר[זר"י

 אפשר כו' הנחושת נחש וכתת 1' רף בחולין חז"ל בדברי כמבואר בזה להתגדר השמים מו לוהניחו

 לענינינו שנוגע מה נאמר כמו"כ בו, להתגרר השמים מן לו הניחו מקום אלא כו' ביערו ולא אסאבא

 ודורשיו, דור דור ומנהיגיו רור רור הראשוו לאדם הקב"ה דהראה ז"ל ואמרו חפץ לכל וזמו עתכי

 שהי' כמלאכים הראשונים אל כי המנהג גרול משום כאן ואין ותפקידיו", דור "דור גם בזהונכלל

 ליושנו. העטרה שהחזירו עינינו האחרונים ואל להחמיר המנהג שה" שומעיז אנו ממתנינו עבהקטנם
 1כי11 אלו, בימים הקשה הכלכלה מצב בגלל היתה להקל המנהג שיסוד ומפורסם שידוע11בפרט
 מעצמהן. המנהג נתבטל הטעםשנתבטל

 נוהג שאינו חשוד הארץ שעם א' ל"ט בסוכה התו' שכתבו בגלל להקל נימוק עוד שראיתיומה

 לא אם ק"ש, בהן לנהוג שצריך שביעית בפירות שיש ולאיסורים לדינים מספר שאין בדמיםק"ש



 רביע'חלק
כטנדברר קשגייולי זא

 הוא שבקיץ אלא השנה, כל בכה~ך )חממה( נילון סוכח דעושה היכא בית, ריןולגבי
 שאינה ברוח אף ועומרת מהצדדיז, גם לחלוטין סגורה הסוכה ובחורף מהנילון, חלקמוריד
 שהסוכה ובזמן שחחתיו, מהקרקע שדה של שם לבטל בית הוי ממילא בזה האם כ"כ,מצויה
סגורה.

 שיש מפני קש, בגידולי ישתמשו לא ששמעחי כטי הבעל"ט, השמיטה לשנחובנוגע
 מהערבים. ירקותמספיק

 התורהבברכת
 יעקב באר ל.י.

 שובהת

 שמות. ר' ליום אורבס"ר

 השוה"ט. ברכתלאחר

 קש. גידולי מענין מכתבך נתקבלעכשיו

 זה נוגע אינו הגס, לזבל אלא חימי לזבל רומה אינו רקש לומר שרצית מהא(
 שיתיר אחר אף אין ממש ובקרקע ממש, כקרקע הוי דניילון שנתבאר לאחר הנידוןלעיקר
 שהוא משער )אני יסורות ממשק הי"ו לוי שמואל ר' ממ"כ מכחב תח"י ]וישנו הגס.זבל

 הומר בין ההבדל ,4מה : המכתב בהמשך כותב הוא בו התשכ"ז לך לך ערש"ק מיוםאביך(

 )או אורגני אי חומר לעומת וכו' קש אורגני, זבל כמו גללים( ההלכה )בלשוןאורגני
 מורכב אורגני חומר כל היא. ההגררה מנרלי(, המרעי בלשון )או אדמה כמואנאורגני(
 הך היינו כימי וזבל שקש זה ממשפט הבנתי מהם" מחלק או וחמצן חנקן מימן,מפחמז,
 חימי[. זבל נוחנים בקש שגם ובפרט הנידוז לעיקר קשור לא זה אופובכל

 לי אומר ולבי ביח, השם מבטל שאינו הוא משוט חחתיו לגרל מלאכוחית סוכהב(

 מסולתה הוא והמדובר תורה, לדעה בניגוד שהם כאלו דברים שיתפרסם שיתכן האמנתי לאראיתי

 הירדוף ואימא הדס לענין ב, ל"ב בסוכה הגמרא ושמע, אזנך הט החרדית. היהדות שלומשמנה
 חדין עשוין עליו שראשי הידים את כקוצימ דמבריז משום וליכא, נועם דרכי דרביה אבייאמר
 מן למצוה לקחת שמחים והי' בשעתה, מצוה וחביבה קדושימ שישראל ואף ברשי'י( )עיי"שכמחט

 ואילו נועם". דרכי "ררכיה שכתוב ממה ההיפך שוה יתכן לא זה אבל מהידים, דמ קצת שיורירכזה
 אסור עצמה ובשביעית שביעית מלפני מעצמו שגדל מה גמ הכל את להפקיר שהמצוהבשביעית

 להיות הוא שהמצוה מאר, וחוקה חושית הוא השביעית בשנה נאכל מה של והשאלה לורוע,לגמרי
 אדדב" אלא מ,,הנועם" ההיפך לא שוה ומשמע החטא, קודמ הראשון וכאדםכמלאכים

 הנועם זהז

 השאלה עומר ואינו כלום, להסקיר צריכים אין רוב שע"פ בימינו ואילו הבריאה, ותכליתהאמיתי

 להחויק ניילון איוה לייחד כמו שביעית בדיני ליוהר דיש מה אלא השביעית, בשנה נאכל מהשל

 ק"ש לנהוג שאין ומפרסמים באים ע"ו לזה, והדומה אדם מאכילת שיפסל ער האוכל שלהשיריים

 ותורה תורה" אשווערע איו "עס ההמון כלשון דינים הרבה כך כל לקיימ שקשה בגלל גבריםבשל
 נועם,'. דרכי "דרכי" צועק שהימוב ממה ההיפךבבדהן



 רביעיחלק
נדברו קשנהילי זאל
 השנים בכל שרגילין מה מדובר אינו מלאכותית סוכה להתיר מהחז"א שמשמעמה

 השם נתבטל שבזה לומר כ"כ עצמו את לרמות יכול זה מי )חממה(, נילון סוכתלעשות
 סביביו. ומכל למטה ניילון כשיש גם בית מקרי דלא הוא ופשוטשדה

 אמת זה מש"כ לכלי ולא לגג דומה שנילון שכתבנו מה לערער רוצה שאתה ומהג(
 ומש"כ קצ"ב, עמוד ה"ב נדברו" ב,,4!ז שנדפס התשובה ראית לא שעדיין הנראה וכפיויציב
 התיר שלא זצ"ל ההז"א מרן כנגד גבורתנו מה כוחנו מה עייש"ונ טל, האגלי בשםשם
 רצה ולא בספר נתפרסם לא זה וגם נפש, חיי ובשביל ובבית ממש בכלים מים גידולירק

 של סככה תחת נפש, חיי בשביל לא הרווחה לשם נתיר ואנו לדורות, הוראה מזהלעשות
 שלפי כיון יותר להאריך ואיז כלל, כלי דין לו שאין נילון ועל תחתיו לגדל העשוינילון
 זו. בשמיטה אקטואלי לא זהדבריך

 יסימו
 שביעית הל' הספר עלהערות

 הבלעהומענין

 תובב"א. ירושלם עיה"ק תשכ"ז חשון ג' ג, יוםב"ה

 !אחדשה"ט

 שנתעוררו הערות כמה להעיר בזה והנני ח"א, שביעית הלכות החשוב בספרועיינתי
 שליט"ש דמר בספרו בעייניאצלי

 מפחות ראיה שמביא זצ"ל מוהריל"ד הגאון על תמה ט"ו דף הלכה בביאור א'בסימן
 בס"א השולחן פאת בעל הגאון שגם להתפלא ויש גדולה, תמיהה והיא חורשין, איןמכאן
 עי"'ש. חיים במים חדש הפרי בשם וכ"כ זו, ראיה מביאוק"ה

 במקום דמותר משבת חמור יהא למה רפואה במקום דלכאורה עוד: שתמהומה
 במקום שם הנדון שאין יראה שם במוהריל"ד המעיין וכף, דאורייתא איסור אפילוחולי
 בשבת. הותר לא וזה חולי, מונע הדבר אלאחולי,

 דס"ל משמע דרבנן, בזה"ז דשביעית ההיתר הזכיר מדלא וכן ט"ז, בדף שםומ"ש
 דשביעית סברו דרבים אחרי ולפ"ז : שכתב י"ז סעיף במוהריל"ד עיי"ש וכו'. ע"ז סומכיןדאין
 הגאון של במכתבו שם בס"א וגם להתיר, אפשר וכו', דרבנן זו מלאכה וגם דרבנן,בזה"ז

 בזוג ליה שתיק ריל"ד והגאון כן, כתב הערץ נפתליר'

 כן לומר קשה בתוס' אבל : שליט"א מר כתב הלכה בביאור ע"א מ"ה דף א'בסימן
 וכו'. דאורייתא נמי הוי דנדיידה צ"ל שיטתם ולפיוכו,,

 עיי"ש מנתקווצה טפי וחשיב דרבנן הוי דנדיירה מפורש כתבו שם שהתוס'תמיהני
 רש"י. בדברי מ"ש השולחן בפאת ועיין נטייבה,בתוד"ה

 טירחה השכר עם להבליע בדבר היתר אין אבל : דוד בכסא קס"א דף דמבסימז
 בזה, גם מתיר הארץ שהשבת הזכיר לא למה תמיהני וכוין, הירושלמי מפשטות מוכח]כן



לאנדגברך הזה כזמןשפיעית זא רבמעיחלק

 אין אולם הירושלמי, מן יו ראיה ומביא ע"א( ל"ב רף רידב"ז )עיין הולק הרידב"זאולם
 בפג"מ. ועיין סיריליא הר"ש פירוש לפיהכרה

 לתשובתו.המהכה

 רבבכבוד
 ירושלם פ. הלוי י.ב.

 שובהת

 תשכ"ז. לד ה'בס"ד,

 כערכו. והשלו' הברכה מבואלאחר

 ראשון על ואשיב שביעית" "הל' הס' על הגחוצות הערותיו קודש בחיבת נתקבלתמול
 מאיפא מובן איגו בשכת הותר לא וזה חולי כינע הרכר אלא מש"כ על שהעיר מהראשון
 בו שיש לחולי ובין לחשב"ס בין דהותר דמה להיפך פשוט הדבר אצלי זאת, לופשוט
 לחולי. יבא שלא גם הותרסכנה

 זצ"ל רהגריל"ד הוא הכוונה בזה"ז שביעית מענין שביעית הל' בס' שכתבנומה
 בעלמא לצרופי רק זו מביא י"1 ובסעיף דרבנן ב1ה"ז דשביעית כהפוסקים בהחלט ס"ללא
 לכל כמעט שפשוט כמו הלכה, וכן ררבגן רהוי ס"ל הפוסקים ררוב לי' דפשוט נאמרדאם

 ע"י לכה"פ חולי במקום להיתרא פשוט הדבר א"כ ספק, לענין גם ע"ז וסומכיםהמחברים
 כדאורייתא. דעשאוהו או דאוריתא הוא רעיקר רס"ל ודאי אלא ישראל. ע"י גם ואפשרנכרי

 ע"פ שם וכתבתי מאר, צורק נזדבלה מענין התו' שיטת אורות העיר שכ"תומה
 בעה"ת, רבותינו בין פלוגתא מזה לעשות הכרח אין אבל בגיטין, התו'סתימת

 שהארכתי מה על וסמכתי ההרפסה בגמר 1ה הוספתי ה' בסימן שכתבנו הבלעהמענין
 כהרידב"ז רמוכרח נתבאר ושם שה"א, רברי שם ומובא צ"א עמור י"א סעיף ט'בסימן
 *. הירושלמימלבד

 נכרים ופירות הזה כזמן שכיעיתמענין

 סובריס הפוסקים רוב כותבים יש שזנזת, דרגזת בספרים ראיתי הוה בומן שביעית מענין*.
 ואני דרבנן, דהוי סוברים דכולם כותבים ויש דרובא" "רובא כותבים ויש דרבנן, בזה"זשביעית
 בסימן שכתב מה רק אלא למנין שבא להחז"א מצאתי ולא החז"א פסקי אחרי נמשכתי כללבדרך
 לסמוך דיש )בסק"ח( שם כתב כרבי הלכה דאין הגמרא מסוגית דנראה ז'( )בס"ק שכתב לאחרג'

 הרמב"ן ואלו המ"מ לזה והסכים הרשב"א דעת שכן שם ומביא הרמב"ם, דעת שזו מדרבנןשהוא
 ט' סעיף ד' כסימן שביעית" ,ן;ל' בספר בעניי ואני דאורייתא. דהוי כתבו מקומות בב'והראב"ד

 דרכי למעשה אמנם דאורייתא. הוי הזה דבזמן הר'ש בדעת דס"ל להרבוותא סמוכותהבאתי
 לחוש יש דאפשר היכא אפשר משאי אפשר דנין דאין הכלל לפי עולם ברית ובס' הנ"לבספר

 של דרכו גם וזו דרבנן, דהוי האומרים על לסמוך יש אפשר דלא והיכא דאורייתא דהוילהאומרים
 אלא דרובא רובא או רובא לומר למנין בא לא הרידב"ז וכן למעלה. שכתבנו כמו זצ"להגריל"ד

 מנא רבנן "תנו קיימתי לא ועדייז אחרים של שלחן על כסומך אני ולשיע שסקים", ,4;רבהכתב



טשומראזלב
 ק

נדברר חז"א קי

 תשמן

 * התז"א ופסקי ונעבד משומדמענין

 תשכ"ז. תשרי כ"גבס"ד

 פ"ת. מרבני שליט"א אהרנפון מוצה יהושע ר' המפורסם הגאון למ"כ וגמ"טשו"ב

 שהספר וחבל הקדוש יום בערב קודש בהיבת לידי נתקבל משה" "ישועת היקרהספר
 אחריתי. במסכת וקקאי שביעית מעניני דעתי הסחתי כבר וכעת קודם, נתקבללא

 במילואים שביעית" "הל' בספר מש"כ על שהקשה במה להעיר רצונידאשית
 דרבבתא פלוגתא דהוי התורה מן אסור ישראל ידי על ומשומר דנעבד נקטען הדיןשמעיקר
 דבמקום משום לק"מ זה הדחק במקום לשלא הדתק מקום בין להלק אין התורהדבאיסור
 במקום שלא גם להקל אין ומ"מ דרבנן הוא בזה"ז דשביעית האומדים על סומכיםהדחק
  שמאיוה אף בדאורייתא הוא הספק שעיקר כיון דדבנן ספיקא או ספיקא ספק משזםהדחק

 ועיקד. בד"ה כ"ב סימן בחז"א מפורש כן אבל בזה חילוק שאין משמעחחרוגים

 וע"ז אחר, במקום זה לברר ואקוה בזה"ז, בשביעית הראשונים שיטות לבירור בקשר לה",אמינא
 בתורתך. חלקנו ותן מתפלליןאנו

 אי(, ל"ה )ע"ז תורה של מיינה יותר סופרים דברי חביבים כי כך כל נפק"מ לא זהולמעשה

 הניח שלא עליו מעיד ]שהדיד"א בכסף נחפה בספר ועי' זה על רחב ביאור ז' ג', בשע"תועי'
 ושיטתו הזה בזמן גם בשביעית אסור מנוקב שאינו שכלי שמוכיח לאחר הגלילותן בכל כמותופסקן
 אישתמיט מדלא וז"ל ומסיק לגזירה כגזירה הוי לא דמ"מ דרבנן הוי דבזה"ז ס"ל הפוסקים דרובשם
 מדרבנן אלא הבית בזמן אסור הוי דלא דמלתא לפרש דרבנן בזה"ז דשביעית דס"ל לפוסקיםלהו

 בזמן הוי דלא מידי אפי' בזה"ז שביעית חכמים דכשאסרו דס"ל משמע ודאי אלא הזה בזמןשרי
 ס"ח(. בעמוד )עיי"ש כו'הבית

 דרבנן בזה"ז דשביעית האומרים על מבוסס הי' לא ז"ל הגרי"א של מכירה שההיתרוברור
 דינו הזה שבזמן לומר דמסתפק סה"ת של יחיד דעת על אלא דאוריתא מלאכות גם מותר הי'דא"כ
 הדרשה ]מלבד נכרים בפירות ק"ש שאין פאה"ש דפוסק מה בעיקר מבוסס וע"ז קנין, שישכסוריא

 הפסוק[. מפשט נטי' שזה "שלכם"של
 אומר ומז"ה : וז"ל הריא"ז בשם דקידושיז( )בסופ"ק הגבורים בשיטי מפורשים יותרוהדברים

 מעשר בהן נוהגין עזרא שקדש העיירות ואותן בטלה לא עזרא קדושת בטלה יהושע שקדושתשאע"פ

 בטלה עזרא קדושת שאף בקונטרס ביארתי וכבר סופרים מדברי ירק ומעשר ויצהר ותירושדגן

 אבל חתרומה ספר שיטת היא וכר מד"ס איא הוה בזמן נוהג אינו דגן מעשר ואפילו הביתמשחרב

 שקדש המקומות שאותן יהושע לקדושת דומה אינה הזה בזמן עזרא קדושת שבטלה פי עלאף

 מד"ס הזה בזמן ומעשר שביעית בהן נוהגין קדושתן שבטלה פי על אף עזרא קדשם לאיהושע
 שבשי וכשם הבית יזמן נוהגיז שהיו כמו הזה בזמן בהן שנוהג'ן לטי עזרא[ קדושת על עולה]זה
 מירי להפקיע כוכבים לעוכר קניז שאין לפי תיישת כוכבים העובר בשרה הגרילה תבואההבית
 וכל הבית, בזמן ובין הזה בזמן בין כלל הבדי שאין מפורש הרי עכ"ל. חייבת הזה כזמן כךמעשר
 נכרים בשל ק"ש שאין שלו הפסק של היסוד עיקר ונסתר השלחן לפאת מפורשת סתירה הואהנ"ל
 שליט"א[. טנצמן מ. א. הרב חתני לי העיר]ולזה

 משה". "ישזעת בספר כבר נדפס זה ממכתב קטעים*.



 רכיע'הלק
לגנדברו חז"א שטקיטשמר זא

 אגי שאין ודרכי כן, תשבתי אנוכי גם מקודם התז"א, בשיטת העיר שכ"תמה
 שכתב שבזמן יתכן לא שהרי האגרות גם זה ובכלל משמו. שמוסרים מה רוב ש"פמתתשב
 כל לגו ותסר תוג, לאיזה או יתיד לאיזה זמן הרבה לאתר שיכתוב מה על סמךהספר

 לדיין שאין כלומר הדתק לשעת זה תשב להם שנכתב התוג שבשביל יתכן שהריהפרטים,
 חיים הרב. הגאון ידידי עם מזה ]וכשדברתי עצמו, איש בתזון רואות שעיניו מהאלא

 אבל איש הת1ון בשם שמוסרים מה לקבל שאין דעתו כן גם והביע שליט"אגרייגימן
 סתמא כתב כ"ו ובסימן ט' דבסימן רואים ואנו להאגרות[ בקשר אתי הסכיםלא

 ולומר להתיר. נימוקים כמה שמצרף בעליל שם רואים " בסימן ואילו אסורדמשומר
 שם כתב שהרי כלל להאמר ניתן לא זה ט' בסימן שכתב ממה חזר "שבסימן
 שביעית בסדר כ"ו דבסימן ועוד י', בסימן מש"כ ידע ט' בסימן א"כ בזה קולא יש "ובטימן
 כתב ולחומרא דמותר ס"ל בעיקר אם לספוקי מקום שיש אלא אסור, דמשומר כתבלמעשה
 וגם שנתבאר, כמו בעיקר הכרעתי וכן דאסור, ס"ל דבעיקר להיפך או דאסור כ"ובס"
 שדברתי לאחר אבל הדחק. בשעת רק הוא שההיתר כן משתמע בזה קולא "ט שכתבהלשון
 "הל' ספר בסוף הוזכר לא לכן מותר, שמשומר בעיקר סובר שהחז"א לי נסתבר הנ"לעם

 החז"א. שיטת ח"בשביעית"

 ח"ל. של גם שנמצאים כיון באתרוגים, הדחק שעת נקרא למה בדבר הקושיאלא
 לשבירת שחשש שליט"א כת"ר שכתב כמו או אתרוגים סוחרי תקנת מפני מקודםוחשבתי

 אבל התפתחותו, בראשית מורכבים בלתי האתרוגים גידול של החקלאות ענףולהתמוטטות
 על עוברים לח"ל והשולחים הסוחרים אופן בכל החז"א שלפי כיון לי השביע לא עדייןכ"ז

 לבו על נושא שהי' כיון לי נראה הי' לכן איסורים. על להעוברים תקנתא עבדינן וכיאיסור
 יוצאים אינם בנ"י דאלפי לסבול יכול הי' לא לכן ומפלגתיהם לעדותיהם ב"י כלהטהור
 והיתרא. בכח יצא לכן לבטל" ברכות ומברכים אתרוגבמצות

 דס"ל ממנו ומשמע ור"ת רש"י פלוגתת דמביא בסוכה הרא"ש לתו' מצאתיוכעת
 לפי הוי וזה התו' שכתבו כמו סעודות ג' בו יש דבאתרוג דכתב מהא מוכח וכן כר"תעיקר
 במשומר גם מיירי מותר דמשומר להאומר דאילו במשומר ולא במופקר לה דמוקי ר"תשיטת
 ובמילואים ראשונה. המשנה שהבין וכמו פ"ט בריש מהרע"ב משמע וכן שהוא. בכלואסור
 דמשומר נמי דס"ל ברור מה"ת אסור דנעבד הגר"א בשם מובא שביעית מה' ח"אבסוף
 אוכל אתה ואי אוכל אתה השבות מן בתו"כ דתניא מהא אלא אחר מקור לנו דאיןאסור
 1' סעיף ד' סימן ובספרנו השלחן, בפאת מפורש הגר"א שיטת הרי זה ומלבד המשומר.מן

 היא דעבירה לאסור מסתבר יותר דמשומר מפורש בראב"ד ושם אסור. דשמורבהג"ה
 לענין הוא והכמים דר"ש הפלוגתא וכל פ"ט בריש בשנו"א דכתב וסה הפירות. שלבגופם
 אלא ממש במשומר המדובר אין דשם לק"מ מותרים הם בודאי אכילה לענין האנלקחים
 אם לאכילה בקשר משומר לאיסור לחוש אין דין וע"פ משומר חשש מפני ליקחשאסרו
 מוסרין שאין מפני ממנו ליקח חכמים אסרו דמ"מ אלא ע"ז נחשד אינו ע"ה דסתםנאמר
 לשמוד שדרכן היינו משומר חשש שיש במקום אלא זה אסרו שלא אלא לע"ה שביעיתרמי
 דספיחין בעיקר לומר אלא בא לא והגר"א בהם. לסחור המעות ישמוד שמא חוששיןואז
 שברידב"ז בהג"ה וכ"ה בפאה"ש ]ועיין משומר, איסור שאין באופן באכילה אסוראינו

 שמשובש[. ניכר בשנו"אשהדברים
 רק זאת כתבו אסור דמשומד בכ"ד התו' שכתבו מה שהבינו שיש הרושם ליויש
 כר"ת דשיטתם להדיא דמבואר בדבריהמ היטב המעיין אבל כן ס"ל לא והם ר"תבשיטת
 מזה לדקדק אין קושיא בלשון שכתבו אף ב' ל"ט בסוכה התו' דעת וכן פקפוק, שוםבלא



 רביעיחלק

 כתבו איפכח מהגמ' רייקו שמקורם ובגלל תשובה, ע"ז שאין רא" רהוי מורה זהאררבה
 ]ובנוגע בתו"כ המפורש לעומת בגמרא שיש הריוק עם התתשבו לא אבל קושיא,בלשון
 הרא"ש[. בתו' עור ועיין ע"ז ישוב להלן עיין ננעלו לא תירוצים שערילהריוק

 עיון בזה לנו יש משומר לאסור הרמב"ם שדעת הרש"ס שכתב רבמה אף רברסוף
 תמיד הלכה אין א"י בהל' דגם ההו"א שכתב מה לפי מכריע לא זה מ"מ כלל מוסכםואינו

 דמשומר תיים אנו שמפיהם כהראשונים שהלכה הרש"ס כמסקנת העיקר לכןכהרמב"ם
 רי"ד, תו' הרא"ש, והראב"ר, הרז"ה, תם, ורבינו התו', בעלי רבותינו הן, המה הלאאסור
 הס' בסוף שנתבאר כמו בכהטומר היתה רהקצירה היכא ]והמאירי קפ"ו במצוההיראים
 סתירה יהא שלא רש"י שיטת גם כן לפרש ויתכן מהתינוך, משמע וכן ת"ב, שביעיתהל'
 רש"ין בכוונת הרא"ם מביאים כן ושו"ר בגמרא שכתב מה עם בהר בפ' שפירשממה

 ואפילו שנתבאר. וכמו ביניהם לתלק ראין משומר לעניז ובין נעבר לענין ביןוהגר"א
 משומר לענין ובין נעבר לענין בין אסור מיהא רמררבנן "'ל מותר רמשומרלהאומר
 ומש"כ מררבנן[ אסור רמשומר תירוצא בחר קי"ת וב"מ ט' בר"ה הרא"ש בתו']ועיין
 לענין כן לפרש א"א מותר, ומשומר אסור רנעבר למעלה( בזה מש"כ )עיין באגרותהתז"א

 רמ"מ אלא רמותר הסוברים בשיטות במשומר ובין בנעבר בין שם דקאי אלאדאורייתא
 משום עשה, איסור רק רהוי משומר ובין לאו איסור רהוי נעבר איסור בין תילוקיש

 איסור לי ומה לאו איסור לי רמה כאמור הכרת איז אבל ראסור, מפורש נעבררלענין
 נטתייע לא שליט"א מסטמר האדטו"ר לכ"ק תאיפות שלש מהקונטרם טביא שטת"ר טהעשה.
 תחייי*. אינו הארץ פרי הספר וגם הזמו, טל לראותומלתא

 רף ר"ה  הרא"ש תו' יי ומציין מכירו( )אינני שורץ שמואל בשם מאחד מכתב נתקבל וכעת..
 בסוכה[ הרא"ש מתו' ימעלה כתבתי ]וכבר שם מקובצת בשיטה גם ומובא קי"א,  דף  ובב"םט'

 שהקשו דכוימ ההדשים והריטב"א נ"ח דף בב"מ משאנץ והתוספות שם, בב"מ בחידושיםהר"ן
 ישראי. ממשקה לגבוה נאסר וא"כ יהדיוט דאסורים כיון ימקדש שביעית ספיתי שמרוהיאד
 משום ואפשר הכי, משמע לא יבמות בסוף שמהריטב"א איא באכייה, אסור דמשומר דס"ימוכח
 מהמשקה שהקשו כולם מדברי אבי הראב"ד, כשיטת בנכרי משומר איסור דאין וס"ל בנכרירמיירי

 דאין דס"ל מוכח א"כ זה מקשים לא התו' שהרי העשה עי עבר דלא דברור אע"פלישראי
 עצמי איסור שזה כרז"ה איא הראב"ד כשיטת דשמירה עשה איסור עי שעבר במה משומרהאיסור
 וכמו שימור, באסור משומר איסור דתלוי אחד תירוז יש פ"ר במנחות ובתו' נכרים. בשלונפק"מ
 מזה. עוד נתבאר ה' בסימז ויקמן ב'. חיק שביעית" "הי' ס' בסוףשביארנו

 הנשמר, אתרוג על המברכימ של בזכותו זצ"ל החז"א מרן מהדר שהי' אתבונוומזקנים
 דשביעית האומרים עי דסומכיז יפי כתבתי דבפנים יברך, סשכין מה עי מובן אינודלכאורה

 לרש"י דגם כיון כלל, ספק בזה אין האמור לאור אבל דרבנן, כספיקא והוי מדרבנז הזהבזמן
 שלא הרמב"ם דעת רק ונשאר במופקר היתה והקצירה הבצירה אם דוקא זהו דמותר דס"לוהחינוך
 על גם סומכיז בדרבנז ואולי מדרבנן. אסור שיהא מצדד הוא וגם והרמב"ז דמותר מפורשכתב
 וצ"ע. מדרבנן הוא לבטלה ברכה שאיסור בעיקר דנקטינן ברכה לעניז גם יחידדעת

 בתומש רש"י דברי שמביאים יבמות בסוף והריטב"א הרשב"א הרמב"ן בחי' עיינתיושוב
 כרמו המשמר עי לאו ייתן ורק בשמור איסוד שאין לשיטתו שרש"י ומרגישים תבצור, יאעל

 כנ"ל דלא וזה פירות באכילת כלי איסור איז שירש"י מרבריהם ומשמע מפקיר, ואינו אותוובוצר
 וכו'. אוכל אתה השבות מן התו"כ בשם מביא שרש"י מה הזכידו שלא מה פלא אבל הרא"םבשם
 הכתוב לפרש בעיקר בזה רוצה ורש"י דב"ה, אליבי' יהודה רבי שיטת לפי רק רזה דס"לואולי
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 טעבעלי( ר' )הנקרא טוב" מהרב מבוררת" "הלכה בשם ספר הגיעני אלובימים
 וירושלמי בבלי ע"פ ומברר ידושלם, מגדולי שה" וניכר תרנ"ד משנת מירושלםראוינטאל
 ליישב שכתב במה רק מצטט ואני נכרים[ בשל גם שם ]ואוסר באכילה אסורדמשומר

 דבשמעתין תו' דאמרי ומאי וז"ל בעיגי מאד וישרו ל"ט סוכה הגמ' מלשון שדקדקומה
 דאי להשוד שביעית דמי שמוסר לפי אלא איסר כתצי אפילו המשומר מן אסור דלאמשמע
 ולא המשומר מן בלוקת בלישנא מדנקטי הוא דקדוקם וכו' האסור דבר דרך וכי אסיריפירות
 אבל לישנא, בהאי ליה נקיט במקח דאיירי איידי לשנויי יכילנא משומר אבל סתםקאמרי

 ס"ל וכן שמור. איסור אין בישראל אפי' אלא כהנ"ל דלא הריטב"א מהח" ]ומשמע להכריע.ולא
 .להר"ש[

 לתלוש נוהגים שהי' מה על זכות שלימד הרשד"ם תשובת הוא אחר ממקום תקנהוחפשת'
 הוא הזה בזמן שטבל לפי מהנימוקים ואחד מעשר, בלא בזה ויוצאין נכרי של משרדסאתרוגים
 לאוכלו חותך שאינו כיון דמלתא לרווחא כתב ועוד דמאי, של באתרוג שיוצאין כמו ויוצאיודרבנן
 כיון שלנו שאתרוגים שסובר מי יש בספרנו מובא וכבר שביעית, לענין וה"נ עיי"ש, בו לצאתאלא
 ודוחה הרשד"ם את דמביא ל"ד בדף להכפ"ת ראיתי אבל משביעית, פטור לאכילה נוטעיזדאיז
 ומביא בשביעית[ זה שייך דלא הרמב"1 שיטת בצירוף בטבל אלא התיר לא הרשד"ם ]וגםאותו

 כל ונטעתם דכתיב אע"פ בערלה חייב למצוה דהנוטע שני דמעשר בפ"י הרמב"ם וכ"כהירושלמי
 עיקר. זה איז אבל שאני, הוי למצוה רק הוא הנטיעה עיקר דהיום לומר עוד ואפשר מאכל.עץ

 "משומר" ויש "נשמר" יש דינים, ב' דיש י' בסימן שביארנו מה ע"פ להליץ נראהלפיכך
 "ונטשת" של מהעשה דפטור משום הטעם דאי1 נכרי בשל דמתיר ר"ת דברי מתוך נתבררשם
 זה ההפקר מן לזכות הבאים אדם בני ממנו שמפרישים ד,,נזירך" דומיא הוי דלא משוםאלא
 לא זה משומר לענין סוף סוף אבל ה,,עשה", על שעוברים שמסתבר אף כהיום אבל "משומר"נקרא

 על דעובר כיון לנשמר, משומר בין הבדל איז אוכל, אתה השבוה מן הארץ משבת דיליףלהראב"ד אבי להרז"ה גם ואפשר התו' בעלי רבותינו לפי זהו מיהו נשמר, הוא דממילא מנכרי שאניהוי
 ונטשת. שלהמ"ע

 מה עיי"ש היום של שמור על זכות לימוד ג"כ ב' בפרק כהלכתה" "שביעית בס' מצאתיוכעת
 לפקפק שיש הרידב"ז על שם וכ"כ צע"ג, הרידב"ז דברי בפנים ולהאמור הרידב"ז, בית בשםשמביא
 לזה. התכוון ואולי יותר מבורר הדבר ולהאמור שם, שכתב זכות הלימוד עוד וצ"ע טובא.בזה
 הפירות. נאסרו המצוה וקיים בפועל הפקיר שלא כל להראב"דאמנם

 משומר שהתיר החז"א בשם ששמעתי שלאחר בפנים ובמש"כ החז"א דברי לסתירתובקשר

 זה הרי שבע"פ, כתורה מפיו שמוסרים דמה נתחשב ואם הכרח שזם לזה אין כחזרה, דהויהבנתי
 ההספקה שאלת אז דעמד הוא וברור מסיני, למשנה כהלכה לקבל ואין ובירור עיון לימודצריך
 נוקפם לבם יהא שלא המחמירים וכנגד לגמרי יחמירו הדחק בשעת להקל שאפשר אומר הי' אסלכן

 אין עדיין אבל דרבנן(, בזה"ז דשביעית )ובצירוף  חשש שום בלא לגמרי מותר זה כאילופירסם
 שכתב כמו נאמר אם בין דאסור מפורש דכתבו הראשונים כל יד במחי ביטל כאילו אומרתזאת
 האסור, ס"ל ררובא למש"ב ובין חמותר ס"ל דרובא ועור ז"ל דחסלוויץ  להגאון השבע שנתבס'
 שכתבנו להכלל שוב חוזרים ואנו שכתבנו כמו להבין צריכים ודאי אלא מחצה על  כמחצהאו

 בין כמופץ דלא להקל, יש לתינוק או קצת חולי שבמקום אפשר משאי אפשר דנין שאיןבספר
 ההספקה ושאלת לאיסור, בספר שכתב ממה בו דחוזר פירסם שלא כיון דמותר ס"ל דהחז"אההמון
 דרק משה כישועת ]ודלא דרבנן בזה"ז דשביעית האומרים בצירוף דמקילין גדול צורך מקרילרבים

 תע"בן. לעצמוהמהמיר



 רביעיחלק
5ך

מ~
נד~מריך בהבלעהסחורה ז

 אכילה דאיסור לישנא רנקט קרא גבי לעיל שאמרנו רכדרד כלל דקדוק כאן איןבאמת
 איסור למינקט חכמים לשון הוא כן לאכול הוי בוצרים רסתם משום הבצור רלא בצירהבלשון
 כמה שכתב ולאחר לאכילוג הוי מאכל רבר לוקחים רסתם משום לקיחה בלשוןאכילה
 כו' והירבוזין רהפגם ממתנ" שם בסוכה רפריד הא על והיינו וז"ל עור כתב לזהראיות
 ואי שנו מן בכדי עלה משני. נשמר בהם כיוצא שאין לפי בשביעית ארם מכלונקחים
 מוסרין כמה תני לא היכא לע"ה דמיהם למסור ריכולים הוא לאשמעינן מתנ" ראתיעיקר
 שאין לפי מותרים דהפירות אלא לאשמעינן אתא לא אע"כ רבעי כמה משמע ובסתמאלהם
 הא על וסמוך הכא לאשמעינן איירי לא לע"ה המעות מסירת ובאיסור נשמר, בהםכיוצא
 ראסור רבנשמר אלמא שנו מן בכרי דהכא ממילא ירעינן רמהתם אחר במקוםרתנינן

 לאכילה אהם מכל ללוקחם רמותר מינים בהני אשמעיגן הלכך באכילה אסורים רהפירותפי
עכ"ל.

 שביעית רמי מוסרין ראין משום הלקיחה היא האיסור כל ראם עור להוסיףונראה
 שהוא בכל אפ" אסור רבכהטומר משומר מאיגו משומר מ"ש להסביר צריכים אגולע"ה
 והרמים שביעית בו גוהג משומר באיגו גם הא סעודות ג' כדי מותר משומר באינוואילו

 כל רהאיסור ניחא זה ולר"ת רש"י, על התו' בקושיית גכלל זה ובעצם שביעיתרמי
 מן הרא" לע"ה שביעית רמי נתינת של והאיסור משומר, משום אכילה איסור הואשהוא

 מזה ופחות סחורה לעשות שיצגיע האיסור סיבת עיקר שזה סעודות מג' ביותרהמופקר
 ררך וכי הקשו בסוכה שהתו' ואף בידים, להפסיר חשור ואינו אותם, ואוכל חשובאינו
 אבל קצירה, בלשון גכלל אכילה ראיסור מבואר ששם התו"כ שהביאו לפני זה וכו'לקנות
 חששו לא ה"נ אכילה בלשון כתוב שלא אע"פ בהו"כ מפורש שזה להם שנתבררלאחר
 מבוררתן. הלכה הקונטרס בשם זוכנ"ללזה.

 טסימן

 הבלעה מענין להניילעוד

 אצלי גם נתעורר לסוחר, הריוט בין לחלק התעורר שכ"ת מה בספרו העיוןע"י
 הבלעה היתר רמקור כותב שכ"ת י"א, סעיף ט' בסימן בזה שהארכתי מה מחרשלעיין
 מבשל שהי' חנוני ה"א פ"ז הירושלמי בשם שם זה מובא כבה י"ר-ט"ו, פ"ו בתוספתאהוא
 להחנוני חשוב ראינו הירקות בעד כלל יחשוב לא שבאמת התוספתא רכוונת לרחות וישוכו',
 אלו דבדים על המחיד קצת דמעלה נפדש אם ואפילו הבטלה, והשכד והיין השמןכנגד
 כלל. ניכר אינו הירקותבשביל

 מש"כ מ"מ והרירב"ז הגריל"ר הגאונים זה על סמכו כבר הבלעה היתר שבעיקרואף
 בסימן ולא שביעית בסרר לא החז"א זה הזכיר רלא מזה, חוזרני כעת ס"ל החז"א שגםשם
 הראי' שרחיתי בבה"ל ועיי"ש כן. מוכח הר"ש מרברי הרי אבל האתרוגים. של בהיתרף

 בזיון. משום האיסור עיקר רהתם ב' ל"אמבכורות
 היתה כך וז"ל להפסר ולא לאכלה לענין מ"י בפ"ר התוי"ט מש"כ ע"פ לומרוניתן

 י"ל לפ"ז נפסדים, ולא חשובים הפירות יהיו אבל פירותיה להפסיר שלא השביעיתמצות
 כמו להתיר יש בהבלעה לפ" כבזיון והוי הפירות, חשיבות כהמום ג"כ הוא סחורהדאיסור
 ושו"ר לסמוך, מי על יש וא"כ עליו, שמקשה אף הר"ש שיטת רזתו מודה החן"א והריבבכור,
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לזנדברו נשמטית"רשה זא

 בסחורה אבל אחר כמוכר הוי בהבלעה לפ" רוקא המלקט על רהאיסור הר"ש ביז לחלקשיש
 מהר"ש. רא" אין להרויחממש

 שאין הי"א לפי וה בהרסים, גם להבליע אתרוג בקניית בבה"ל שם שהזכרתימה
 ואף בזוע להחמיר החן"א בשם שמוסרים מה הובא מינים ארבעה בקונטרס אבל ק"שבו

 שבסוף בהערות הרי בוה, לההמיר ההז"א בשם שמוסרים מה להוש אין- שמדינא שםשמשמע
 בוה. להחמיר סמוכיז הבאתי עולםברית

 יסימן
 ושמור נעבד ודין ולאברויי, ולאוקומי חרישה,בדין

 תשל"ב. שלח עש"קבס"ר,

 כ"ת. לאחר"ש וכט"ס,שלו'

 ד'( לסעיף הלכה )בביאור החורש ד"ה בהג"ה א' סימן שביעית הלכות בספרוראיתי

 מררבנן. אלא ראינו רס"ל הפאה"ש[ ]של בשמו שכתבו ועוד הרידב"ו על ותשהשכ'
 לשיטתו רהר"מ סק"א בסוף כמש"כ היינו ררבנן ותרישה רנוטע בסק"ר המחבר רכתבומה
 אבל כאן. בכוונתך טעיתי ואולי ע"כ. סופרים רברי ל" קרי בתורה מפורש שאינורכל
 אבל התולרות. מכל טפי חמור דחרישה הפאה"ש רעת לבאר רצה כ"ת שהבנתי, מהלפי

 משאר חמיר לא בשביעית רחרישה הרידב"ז כמש"כ בפאה"ש רמבואר נלע"רבמחכת"ה
 דרבנן ל"י דהנך כו' ומשקים ד"ה ע"ב נ' ע"ו תוס' ועי' וו"ל כ' סק"א דבסוףתולרות.
 שעבורת אע"פ רש"י כ' ושם עכ"ל. מררבנן הוא רהלמ"מ כרבינו ס"ל רש"י רגםומשמע
 הן מררבנן ל"י רהגך הנטיעות. ימותו שלא שרי הכא ר"ה לפני יום שלשים אסורהאילן
 מכח ראסור רר"ל כ' והפאה"ש ממש. ררבנן הם רהל"י ומשמע עכ"ל. גוור לאוהכא

 רין מ"מ מהלכתא דיליף דאע"ג הרמב"ם, דעת ושכן כררבנן. רינו הלכה דכל רקהלכתא.
 כ"ד אות 11 מע' הכללים מערכת שד"ח )ועי' להקל דספיקז ר"ל לכ"ד. לו "םדרבנן
 תלה הרב והנה בר"ה ב' שרש בסה"מ שהרמב"ן לענינינו. והעיקר בהללמ"מ. ספקברין
 1כ1 עליו, חולק שהרמב"1 רק ררבנן ספיקא כרין להקל הללמ"מ רספק הרמב"ם ברעתהבין
 וכמו ורמב"1( הרמב"ם מח' תמ"א אות ס' מע' ררבנן ארעא בס' אלגזי מהרי"טהביא
 הספר לפי הנ"ל מרש"י מוכח )זה להם. הנראה במקום להקל ז"ל חכמים יכוליםכן

 דדעת אתרונים ושאר הרידב"ו כתבו ושפיר מה"ת עליו לוקין אין כן וכמוהפאה"ש(.
 טעיתי ואולי כ"ת, ברברי הבנתי לפי זה כל כתבתי וכאמור מדרבנן, אסור דחרישההפא""ש
בכווגתו.

 אילנא לאוקמי דא"כ וק' הנטיעות. ימותו שלא שרי הכא שכ' צ"ע ע"כ רש"יוברברי
 ויהום ומיהו מזהמין, ר"ה מ"ד פ"ב בר"ש ק' 1ס1 וצ"ע. עצמה, בשביעית אף ומותרהיא
 ר"ה לפני יום ל' אסירה איון דבעבורת ואע"ג כו'. ומשביהו האילן את רמהזק צ"לדהכא
 רלאוקמי דע"ו סוגיא הביא שמתחילה ברבריו, וצ"ע ע"כ הנטיעות ימותו שלא שריהכא
 ימותו שלא היינו ר"ה לפני יום ל' רמותר רויהום כ' ותוכ"ר בשביעית אף מותראילנא

 מפני נירחית דע"ו רסוגיא רס"ל הרמב"ם דעת יישב י"א ס"ק א' ס" והפאה"שהנטיעות.
 דע"ז. סוגיא בעצמו שהביא הר"ש ברעת מספיק לא וה ותה ע"ש.הירושלמי

 )ומש"כ קפ"א. ע' במילואים )ח"א( שביעית הלכות בס' בוה דן שכ"ת נעבר,וברין



נדברו קצית"י זאלמ
 סעיף על )ואולי הספר בפנים קאי מה על ידעתי לא ז'" סעיף ג' ס" הלכה "לביאורשם
- ?(א'  וז"ל בפאה"ד הרמב"ם בל' דייק והגה ד"ה ע"ב ל' בדף ג' בסי' הרידב"ז הגה 

 היוצא הירק ישראל גבי דפתח בחדא ומסיים בתרתי דפתח ז"ל דבריו על ק' לכאורהדהא
 ע"ש מאליו. היוצא הדבר לאכול ומותר בחדא ומסיים מה"ת מותר וזרע עבר אם אומאליו
 מג"ל, ידעתי לא ולעג"ד אסור, דגעבד הרמב"ם דדעת למסקגא הרידב"ז בא זה דיוקשמכח
 וזרע עבר אם או מאליו היוצא הירק אבל דה"ק הל' בפשטות "'ל דשפיר ק',והדיוק
 מן היוצא הדבר לאכול מותר ואעפ"כ לזרעה שאסור זרעים כלאי כמו מה"ת מותרהוא

 בזונ כ"ת דעת ומההכלאים
 האיך וגסתפקתי שרטוט בעי לא תיבות דב' מבואר ו' דף בגיטין הגה אחר,ובעגין

 מצטרפות אם תיבה עוד כותב השנ" השורה ובתחילת השורה בסוף תיבות ב' כותב אםהדין
 למעשוג להלכה זה על להשיב גא שימחול מכת"ה ואבקש שרטוט.להצריך

 לתשובתו. ואחכה טוב, בכלואסיים

 רב,בכבוד

 תקוה פתה ק. נע4כ

 שובהת

 תשל"ב. קרח ג' יוםבס"ד

 ניכר אשר באהבה, נתקבל שביעית על הערות עם המכתב את באה"ר,אחדשה"ט
 גכון. דרך על התורה העמל בוהיטב

 ולפי הרמב"ם שפוסק וכמו ה2מעאל ר' לפי מסיגי למשה הלכה דהוי חרישהבעגין
 כדרבגן דיגו זה אם בתורוע מפורש שאינו מה כל דרבגן גקרא להרמב"ם פאה"שתירוץ
 ראי' ואין ממש, דרבגן כאיסור דיגו דאין דבריגו כמשמעות דהעיקר לא, או מילילכל
 לפי' מדבריהם הספיקות דכל לשיטתו שהר"מ בגלל אולי וגם הדברים, כל על ספיקותמדין
 בתורה. המפורש דבר על רק החמירולא

 בגלל דרבגן הוי יום דל' דכתב ב' ג. בע"ז רש"י דברי את הפאה"ש שמבארומה
 ועוד ההכרח, צד על רש"י בדעת כן דכתב כ"כ, הכרח אין ממש, כדרבגן הוישהלמ"מ

 וצ"ל טהד"פ הוא סוכה מסכת שם ]מש"כ בבה"ל שם וכמוש"כ להקל צד עוד שםיש
 ע"זן.מסכת

 ואחריו ררבגן דהוי ס"ל דהפאה"ש הרידב"ז ממש"כ לאפוקי בבה"ל שםומש"כ
 דבאמת גראה ]וכעת מה"ת. הוי ולכו"ע פלוגתא בזה שאין כתבגו ע"ז מחברים, כמהגמשכו
 שהבין לפי אלא תורה, איסור דהוי ס"ל דפאה"ש שביררגו ממה התעלם לא הרידב"זגם

 עשה[. איסור גמי בזה דיש הרידב"ז כתב ע"ז הכי הבין ג"י שכב' וכמו ממש כדרבגןדדיגו
 תולדות. כשאר גרידא דרבנן איסור הוא דחרמ2ה שיכתוב אחד אף איןולהאמור

 יתייבשי, יחרשו לא שאם כאלו בגטיעות חרישה להתיר מסתפקים שראיתי במה יה"וגפק"מ
 להתיר ממש דרבגן כאיסור הוי לא והלמ"מ מהללמ"מ, איסור בזה יש לכו"ע האמורדלאור
 הרמב"ם, על חולקין ספיקא לענין גם שהרי להחמיר יש בודאי ולמעשה פסידא.במקום
 משם ראי' איגו ברש"י הפאה"ש הבגת לפי אפ" וגם התו', בעלי חולקים בע"ז רש"יועל
 כאמור. מקומות שארעל



לטנדברר ושמור:עבד זא רביעיחלק
 יותר שתורש תורה אסרה דאבות כדבא דנקטינן למה ברור שזה מהאמורנלמד

 עליו, תולקים התו' הלא ב' בע"ז רש"י בשיטת שנאמר ואיך תורה, איסור בזה רישתמור
 או הללמ"מ משום או תודה איסור בזה יש דלכו"ע לתורש בנוגע פלוגתא שום איןובזה
 מה הפאה"ש רברי יותר לי ניתא לוג-מב"ם בקשר אלא תשבות" ובקציר "בתרישבעשה
 איצטרך לא והר"מ בתורה, מפורש שאינו כיון דרבנן דהוי השאר עם תרישה גםדכלל
 במקום מתיריז אין דרבנן מהתולדות הרבה דאפילו לרינא, כ"כ נוגע זה שאין כיון זהלפרש
 ובבה"ל(. " בסע' היטב )עיין תרישה וכ"שהפסד

 שפרש"י כמו שרי, מי בשביעית וחרישה וזריעה ב' ב' במו"ק סתמא מקשהוהגמרא
 הריטב"א, בחי' שכתב וכמו מהלכה ילפינן ר"י ולפי רע"ק לפי וזה וכו' בחרישמדכתיב

 כאמור, התורה מן אסור תרישה סוף דסוף תמוה לכאורה וכו' אסרה אבות מתר? שרבאומה
 השקאה אין א"כ לשבת דומה ואינו תולרות, ולא תורה אסרה דאבות נאמר דאםנראה
 והבן. תרישה,בכלל

 מביאים המלך שער ובשם כתבתי: וגם, ד"ה י"ב בעמוד שביעית" "הל' בס'והנה
 ולהאמור זה, כעין לומר נמי שרצה המלך, בשער הסתכלתי וכעת וכו' מהרמב"ן רא"דמביא

 )עמוד בבה"ל ]והסתפקתי תורונ איסור בזה יהי' שלא יסבור שלא אחד אף דאין מוכרחזה
 לזה סמך ['מצאתי חרישה, כמו תורה איסור יש תולדות בכל דאולי ובדעת( ד"הי"ד

 שסובר מי אפי' ר"ה עד מותר התולדות כל מהילכתא, דילפינן ישמעאל ר' לפימהרש"ס
 כן[. משמע לא מהחז"א אבל מ"ב, מפ"ב כדמשמע דאורייתאתולדות

 במו"ק הריטב"א ומציין חרישה, על הארץ ושבתה עשה דיש נמי כתב המלךובשער
 בפ"א פוסק הרמב"ם והלא כן, נמי דכתב השלחן הערוך על התפלאתי וכבר זה מצאתיולא
 שי"א שכהבנו ואף לאו. שיש במקום אלא עשה על עוברין שאין בירושלמי יוסי כר'ה"א
 והאומר הארץ, על דין שזה דהאומרים עכו"ם, לענין נפק"מ יהי' וכו', בחריש של עשהשיש
 לכו"ע האמור לאור בחרישה אבל הארץ", ד,,ושבתה בעשה עובר מלאכה לעשותלנכרי
 בשבת. כמו לנכרי דאמירה שבות רק בזה יהי'לא

 להרש"י שנוגע מה אבל חזקה, קושיא הוא והר"ש רש"י על הקשה שליט"א שכב'מה
 ובהכי אסור לאברויי הוי אם  דלאוקומי  להברות( ד"ה ל"א )עמוד בבה"ל זה רמזתיכבר
 להקשות לכב' הי' אבל יותר, להאריך באפשרותי אין כי ועייש"ה. וא"ש, והר"ש, רש"ימיירי
 שכתב ממה ההיפך וזה פסידא משום ולא דרבנן דתולדות לפי הטעם דכתב מ"ב שםמהר"ש
 בספר מקומות בכמה אהריו ונמשכתי הר"מ בדעת הפאה"ש שכתב מה ולפי ד'במשנה
 מה זה חילוק ס"ל הר"ש דגם נאמר ואם לא, או אילן של בגופה עבודה בין חילוקשיש
 ב' במשנה כמו אלא מותר דרבנן תולדות דמשום הר"ש אמר דלא ניתא יהא לתו"ששנוגע
 מותר דאינו להר"ש ס"ל אילן של בגופה עבודה אבל אילן, של בגופה כעבודה חשיבדלא
 כדוחק. נראה זה ותירוץ הפסד. דהוי מטעם גםאלא

 דלא משמע ומדבריו הר"ש, דברי בסתירת בזה הרגיש "'ח ס"ק י"ז בסימןוהחז"א
 דתולדות משום .מ"ב מש"כ דגם ר"ל למ"ב, גם שייך במ"ד הר"ש ודברי לקושיא, זהחשיב
 תולדות דס"ל דלמאן הר"ש על שעמד מה ועיי"ש פסידא, של הטעם בצירוף הואדרבנן

 התו' ע"פ לתרץ שם דמסיק מה אמנם בתו"ש. מותר למה המשנה יפרש היאךדאורייתא
 הר"ש לשיטת שהלא מובן אינו לכאורה וכו', וחרישה זריעה של מלאכות דדוקא ב' נ'בע"ז
 כר"ת הוא לכאורה הנ"ל התו' של ותירוץ זה, תירוץ שייך לא בתו"ש אסור נטיעהדגם
 מחר"~ה. מק"ו שביעית על כמכין דהוי אלא מפורש דזריעה משוםלא



נדברו בנכרישמור זאמב: רביע'חלק
 הר"מ כמוש"כ מוכרח הדבר הר"מ ובדעת להראב"ד, ובין להר"מ בין בזה חילוקשאין

 והנה, בד"ה סק"ג כ"ב בסימן החז"א מש"כ עוד ועיין כן. אינו הראב"ד דעת אבלבאגרות
 עומר ההד בירושלמי שלנו הספרים כגירסת היתה לא הראב"ד דגירסת לב שם לאאמנם
 שזה לפרש הראב"ד מוכרח לפי' ספיהין שומרי המשגה על עולה אלא בתהלה""שיזרע
 בהשגתי ולהאמור ד"ה א' סעיף ג' בסימן בבה"ל ועיין דאורייתא. דספיחין דס"ל רע"קלפי
 בדקדוק שלא והוא הראב"ד", לגירסת הראב"ד פי' בין ההבדל "ומה  שכתבתי הרידב"זעל

 הרידב"ז[. בזה וצודק כהראב"ד, דלא הוא שלנו ספרים כל דגירסת הרידב"זדכוונת
 השבות מן הארץ משבת בעיקר דלומדים לשיטתו שהראב"ר בגלל זה רכלונראה

 בשמור ומסיים משבות מתחיל ולפי' והפקר, מלאכה השבתה דיני כל ר"ל ושבות אוכלאתה
 מ,,ועגבי זה דלומדים מקומות בכמה להתו' אבל סק"1( י' בסי' החז"א נמי זה שביאר)וכמו
 בלשון לא תבצור לא בלשון ומדכתיב שמור, דאסור דרשות ב' ולומדים תבצור" לאנזירך
 מ,,וענבי" דנלמד הרש"ס שכתב כמו ]או הקוצרין. כדרך אסור במופקר דגם גלמדאכילה

 דהוי שמור בין לחלק דיש באכילה, אסור יהא שנעבד ראי' לנו אין לפ"זומ,,נזירך"[.
 אתה ואין אוכל אתה השבות מן בספרא דאמרו ]והא נעבד. לסתם פירות של בגופןעבירה
 והמלבי"ם, אהרן הקרבן שפירשו כמו נעבדה על דקאי לפרש אפשר השמור מןאוכל
 לאשמעינן אתא דב"ש דטעמא דוחק קצת וזה ב"ש, לפי וזה ולשמרה, לעבדה כמו שמורולשון
 לה[. קאמר דב"ש אפ"לאבל

 הכרח גם אין אבל שמור כמו הוא דנעבד דס"ל הכרח אין דבריהם שלפי אףמיהא
 שכתב מה ניחא ויהא משמור. נעבד כלומר מהמפורש סתום ללמוד אפשר וממילא שני,לצד

 לא על דעבר כיון כלומר נפקא, תזרע דמלא אסור בשביעית דנזרע א'( ט' )בר"ההריב"א
 באכילה. דאסור "ונטשת" מצות על רק עבר מאילו עדיף אינותורע

 לי' פסיקא מהיכן צ"ע וכו', ריב"א גשם התו' ומ"ש וז"ל כ' כ"ה( ס"ק ג' )ס"וגחזו"א
 קנס משום אלא אסר לא הראב"ד ואף הר"מ דעת כן ואין אסורין הפירות באיסור זרעדאם
 כמה יראה המעיין התורה מן אסור דספיחין רע"ק שיטת לפי נמי שזה שתירץ ]ומהעכ"ל

 בשנו"א דאיתא ]ומה לשמור, נעבד בין חילוק דיש להחז"א לי' פשוט הגה בזה[, שישמהדוחק
 הוא ולפעמים עצמו מהגר"א לא שזה כיון כ"כ החז"א חשש לא אולי מה"ת אסורדנעבד
 הראב"ד ושיטת תמה כאן אין האמור לאור אמנם דבריהם על תמה לכן בזה[ וצ"עמשובש
 נלמד להתו' וגם מה"ת, אסור שמור ובין נעבד דבין בתו"כ בפירושו כמפורש הוקבעכבר
 ונכרי משמטין ישראל הירושלמי בביאור סק"ד ד' בסימן בעצמו ]והחז"א מהמפורש.סתום
 לשמור[. נעבד והשווה אסור ושמור דנעבד האומר ע"פ ביארפטור,

 שביעית למוצאי ויצא בשביעית וזרע דעבר הט"1 בפ"ג הראב"ד מדברי שמביאומה
 - משם ראי' אינו קנס, משום אלא אסורדאינו

 מיבעיא לא - שאני שגיעית למוצאי דיצא'
 לשאר קובע זה כמו"כ ק"ש לענין קובע שהלקיטה כמו א"כ לקיטה, בתר דאזלינןדבירק
 בשביעית ראוי שאינו דבר מ"מ במחובר, ק"ש יש בירק שגם רא" שיש ואף שביעית,איסורי
 ד' סימן בספרנו עיין עתיקים ]והדברים קובע מוצ"ש של הלקיטה רק אז למו"שונזרע
 בבה"ל[.ס"ח

 דמותר, הרמב"ם שכתב מה על רק עולה קנס משום דאסור דכתב דהראב"ד נראהועוד
 באם אוסר דהרמב"ם מה אבל קנס משום אסור מ"מ קובע שהלקיטה דאף הראב"ד באע"ז
 אפילו אפשר התורה מן אסור דנעבד הראב"ד דלפי הראב"ד מדבר לא ע"ז לזרעזרע

 דלענין משום כ"כ ברור שאיגו אפשר בלשון ]כתבתי אסור נמי בשביעית שליש רקבבתגרל
 דכ"ז נעבד לענין דגם אפשר שליש, בתר אזלינן דלא שם בר"ה התר כתבו לרע"קספיחין
 לאכלה[. לכם הארץ שבת בי קרינן בשביעית היינו בעבירה הכל נתגדלשלא
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 נעבד גם אסור דמשומר דס"ל בעה"ת רבותינו ושאר לר"ת דגם שנתבאר מהוהנה

 תזרע דמלא אסור ב'שביעית דנזרע הנ"ל ריב"א שכתב ומה כן, דאינו לחדש נראהאסור
 איסור יש כך שבין כיון שביעית במוצאי שביעית תוס' של קרא ע"ז דא"צ כלומרנפקא
 כן[. הבין שלא החז"א על ]ופלא מרשיעי. מדבר הכתוב וכי ה,ריעה,על

 אוכל אתה השבות מן הארץ ושבתה מן דלומד הראב"ד שיטת בין יסודי הבדלויש
 תלוי שמור האיסור אם זה ותליא תבצור", לא נזירך מ,,וענבי דלומד ר"ת שיטתלבין

 ונטשתה. תשמטנה והשביעית על שעבר בגלל כלומר שימורבאיסור
 אלא תורה אסרה שלא נכון ואינו וז"ל כתב הרז"ה על בהשגתו הראב"דדהנה

 ועוד אסרה לא א"י ביד שמור אבל תשמטנה שביעית על שעבר מפני ישראל בידהמשומר
 ואם ומטוייבת עבודה ארץ היא עוקה של אבל שמור לשאינו שמור בין יש שבחאיוה
 לבאר ויש עכ"ל. הטראל של בין א"י של בין עבודה ארץ כ"ש בשביעית אסוריםספיחים
 דהאיסור ס"ל דהראב"ד מבואר דלהאמור בא"י, אסור שמור אם הפלוגתא תליאבמה
 של המקור ומה עצמי, איסור שוה ס"ל הרז"ה ואילו שימור, האיסור מפני הואשמור

פלוגתתם.

 לאכלה" לכם הארץ שבת מ,,והיתה שמור איסור דלומד לשיטתו דהראב"דונראה
 שיטת כמו ס"ל הרז"ה אבל עבודה, של או שימור של או איסור על בעבר דוקא זהוא"כ

 שמור איסור מינה שמע ותרתי תבצור" לא נזירך מ,,וענבי זה דנלמד בעה"ת,רבותינו
 שימור באיסור מותנה שמור האיסור אין א"כ במופקר, אפי' הבוצרין כדרך בצירה1איסור
 שימור. הם פירותיו דכל נמי בגוי אפילו א"כ הפירות אוסר השמירה דמעשה הואוגזה"כ

 על עבר בלא דאפילו שיטתם הוא דזה דוכתי בכמה מהתו' מפורשת ראי' ליויש
 דלמה ספיחין שומרי של הדין על שהקשו מהא אזלו ולטעמייהו אסור הוא שימוראיסור
 דאין פשיטא דזה לשמור מותר דלמה הקשו לא התו' והרי לפיך והמותר מן אסוראינו
 דאם ס"ל ואפ"ה זה, על מחלו וכולם ישראל כל בשביל שמרו שהרי דונטשת המצוהע"ז
 ]1ש1"ר דאסור, הוא, גזה"כ נזירך מוענבי דנלמד כיון באכילה, נאסר הי' ממש שמירההיתה
 הוא שימור איסור הלא משמרין איך קשה ולכאורה והקשה, ד"ה סק"ה " סימןבחז"א

 להו קני דלא דעלמא אינש אבל לבעלים אלא שימור איסור אין אמנם לכו"ע,דאוריתא
 לא ששומרין כאן וכ"ש הוא בעלמא גרמא מליכנס אחרים ומונע אלם הוא אםלפירות
 במה אבל שכתבנו, דרך על הוא האחרון זה וטעם עכ"ל וכו' הקדש לצורך אלאלעצמן
 שלא רצתה והתורה הפקר, הכל שבשביעית דכיון קודם, חשבתי מסברא קודם,שכתב
 בהווה[. הכתוב ודיבר אחרים או עצמם הבעלים בין ההבדל מה בעלות מנהג בשדהינהגו

 לשמור נעבד בין חילוק דאין מבואר דמהראב"ד נעבד לאיסור שנוגע מהולפ"ז
 האיסור על עבר בלא אפילו אוסר השימור דמעשה התו' לפי אבל האיץ, משבת שנלמדכיון
 לגמרי. הוא אחר דדין כיון מצינו במה מהמפורש סתום משמור נעבד ללמוד שייךלא

 דס"ל כמו אסור בנכרי בשמור גם לר"ת הרי האמור, דלפי תיובתא ע"ז לי דישאלא
 משום דהאיסור היא עזקה דשל דיבמות ההיא פירש לר"ת הישר בספר אבללהרז"ה,
 בפאה"ש זה מובא אבל תח"י הספר )אין נכרי. של ולא ישראל של בפירות דמיירישמור
 ב'(. מ"טבדף

 כאשר שימור איסור על עבר דלא באופן ישראל  של ובין נכרי, של בין לחלקונראה
 אדם לבני ומודיעין הבהמות, בשביל שומר דהי' התו' שמתרצים מה קשה דלכאורהנתבאר
 שיש בוה והנראה נשמר השדה סוף סוף דהא מעצמן, פורשים וה" העומר לצורךשהם
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 כלל בדרך נשמר השדה גכרי של כגון שביעית דין ע"ז שאין שדה רסתם שמור, וישנשמר
 ממנו מפריש שה" ד8ירושו "נזירך" ומדכתיב אבל לגזול, באהם אין רוב שע"פמעצמה
 אדם בני להפריש בפועל לשמור וצריכין הפקר הם שהשדות בשביעית שייך זה אדם,בני

 מעשה שיש אלא ממש שימור איסור על עבר דלא היכא אפילו תורה, אסרה בזהמהפירות
 *. ל"נוירך" דומה אינו מעצמו דנשמר בנכרי אבל דשמר כהדיאשימור

 הישר ספר ראה יא סק"ה( י' )בסימן ההחז"א נכרים, בשי ודין מה בזה פהמו והתו'*.
 ומ"מ משומר הוא לעולם נכרי דשל ישראל נה% דהוח דאיירי ואפשד ח"ל לזה מעצמוודא!כוון

 פטורים דגכרים שביעית משום חוששין דחין דחמר ה"א פ"ב דמאי ביררילמי וכרמוכח נאטרלא
 אלא שאעו צ"ע אבל נכרי, ביד משומר ליקח דאסרו הרמב"ן צדד ועוד לשיטט, הדמב"ן פ"וכן

 וגם משומר מאינו יותר במשומר בנכרי למיסר שייך לא לע"ה  שביעית דמי מוסרין שאיןמשום
 ההערה, בסוף א' בסשן לעיי מובא הירושלמי על החז"א של ביאורו עכ"ד. דירושלמי מהאקשה

 ישראל כלומר ושמור, נעבד לענין החז"א שביאר כמו ביעור יענין הירושלמי לפרש שאפשרוכתבנו
 החז"א ולפי לגמרי שפטור י"א פטור ונכרי בזמן שמפקירין ע"י ביעור מצות מקחמיןמשמטין
 דכותים למיעוטא לחשוש ואין ביעור מצות אח"כ לקיים אפשר וא"כ אצלו, שנמצא זמן כל רקפטור

 לפעמים ביעור דזמן אף ביעור, זמן שהגיע לפני אפילו הזמנים כל על נאמר דסתמא  מעוםןואולי
 משם ראי' לנו ואין דרמב"ן, ההש ניחא ויהא בשמינית[ הוא רוב ע"פ אבל  בשביעית גםהוא
 משומר. אוסר אין נכרידבשל

 דינא לא ישראל בשל דמיירי הישר בספר ד"ת שכתב דמה לומר הייתי סבורומתחילה
 דמדובר קאמר ע"ז משומר לשאינו  משומר בין זה הוא שבח מה מקשה שהראב"ד כיון אלאקאמר

 שבא להפירות הוא שבח הטובים הפידות ובחזין הפקר דהכל ובשביעית ישראל של .הםדהפירות
 דנוהג זו מהברייתא ראי' דמביא ר"ת בשם הרא"ש דברי יותר ויובן נרויח ובזה מששי,ממקום
 א'[. סימן בסוף בהערה לעיל זוכתבנו הישר לס' בניגוד זה ולכאורה נכרי בשלערלה

 הרז"ה בשיטת דאזיל ר"ת דברי ואת יבמות דסוף הבדייהא את הבין תמרים כפותובספר
 מותר דשמור סובר בישראל גם אם מתחילה הסתפק ר1ו"י ובדעת בנכרי, גם נההג  שמורדאיסור
 דכ"ז דס"ל הרא"ם ואת בחומש רש"י ומבש בישראל, גם מותר דשמור דס"ל מסוכה מוכיחואח"כ
 דשמור והרמב"ן הרמב"ם דדעת ומוכיח באכילה מותר ובצרו הפקיד אם אבל לאוכלו אסור שמורשהמ
 אסורין ר~השומר מן דפירות דס"ל ור"ת והרז"ה רעף'י של רבותיו ולשיטת בזה"ל כתב כן אחרימותר
 דראינו וכיח דגוי  משמור הם חפירות דכל רז' פירות לאכול א"י לבני תקנה אין א"כ דגויאפילו
 הפוסקים שאר כשיטת מותרין 2אמורין דפידות הוי דעלמא דסוגש משמע לאוכלם המנהגדפשט
 דהפירות לחוש דיש א18ור דישדאל שמור אבל דגוי בשמור אלא המנזע פשט דלא י"למיהו
 עכ"ל. לדינא וומ'ענאסרו

 בקרהא שנה מאתתם לפני שהי' הספרדים אחב"י של עולם מגדולי לאחד מפורש רואההנך
 לשמור בקשר ומסתפק נכרי, בשל בקד"ש להחמיר היתה פקיט שהמנהג מעיר דידושליםקדישא
 פאה"ש בעל ע"י הונוננ להקל הפעיט והמנהג ההיפוך, את דכתב לפאה"ש גמור בניגוד בצ"ע,ונשאר
 עיד ]ועתן המכירה" ,(ויתר שקזרין מה זהמוזר האזמלל ההיתד כיסוד כן לאחרי שנעשיתז"ל

 היתה דהמנהג והבדכ"י, הכפ"ת בשם שם שהובא מה ח"ב,  שביעית" ב"הל' הספר בסוףבהשמטות
 ובהערה, ד' בסימן לעיל חמין הזקן[. הר"ש יחיד דעת על לסמוך סחורה גם והא ביעור לעניןרק

 בשם שמבש מה הפאה"ש על גדולה תשה לכן נכרי. בשל ק"ש בענין הרמב"ם שיטתבביאור
 חביב בן מהו"ם מדברי הרגיש כבר כ' סימן ובחו"א נכרים, בשל קד"ש דאין חביב בןמהר"מ
 מצץ. בוול ק"ש לנהוג הנצהג  היתה שכן דמצרש בכפ"ת כאן דבריז ראה %א א', פ"גביזכא
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 יבסימו
 בשביעיתריסוס

 תשל"ב. בהעלתך ערש"ק יוםבס"ד
 הראוי. כמשפט והשלו' הברכה מבאלאחר

 זה כאילו ריסום שביעית" "הל' בספר מתיר שאני מה ע"ד לי העיר שליטי'אכ"ת
 אסור דבשביעית דמבואר ר"ה עד ומזהמין דמעשנין פ"ב שביעית מפורשת ממשנהבניגוד
 להבין הגורם זהו בעלמא בהבטה והסתכל הספר של הסגנון מסתמא כי זה את לבררמחובתי
 בעיקר נוגע וזה לאוקומי נוגע זה אם רק הוא שם שלי ההיתר ויסוד מהמשנה. היפך זהכאילו
 ויש הפריחה שמייבש הפריחה" ל,,עש שנוגע מה ובפרט מחלות, לקבל שעלול אתרוגבעצי
 היטב מבוסס זה והיתר החז"א. נמי מתיר הפירות הפסד מפני וגם להאתרוגים גדולהפסד
 שנבאר. כמו הדוחק צד על ולא התורה מן בזמה"ז דשביעית הפוסקים דעת פי עלגם

 דזיהום המשנה על שרי דזיהום מהברייתא שם דרמי ב' נ' בע"ז בגמרא הואהמקור
 ותירוץ שרי אילנא לאוקמי אבל ]להשביחו[, אילנא לאברויי דמתני' זיהום ומוקיאסור
 כ' )עמוד בבה"ל בספרנו שמובא מה אלו כל מלבד נתן ר' משנת בספר וכן בר"ש, מובאזה

 הר"ש( )מביאו בירושלמי המובא רבנן דברי בפשיטות מביא א' ב' מו"ק והפיר"חבסוסו(.
 צריכים דדבריהם זאלא לא, ד"ה ב' פ' דף ב"ב בתו' הוא וכן ולזהם. לעשזדמותר
 ואכמ"ל[.ביאור,

 לאברויי, לאוקומי בין מחלק איגו הר"מ שהרי בזה יצאנו לא פלוגתא מידי עדייןמיהו
 ורבי כרבנן, דהברייתא הירושלמי של התירוץ על עצמו סמך הר"מ ועוד השלחז פאתולפי
 כל ע"פ והכרענו האילן, בגוף עבודה דהוי משום ענין בכל דאסור כדעתו המשנהסתם
 לאוקומי בין החילוק סתם מביא הר"ש דאסור. סובר הר"מ הנ"ל שלפי למרות לקולאהג"ל
 נמי ס"ל וסתמא הכריע ולא ורבנן רבי פלוגתת הירושלמי מביא ואח"כ לאברויי,ובין

 השלחן ופאת כרבנן. דהלכה משום או הירושלמי כנגד הבבלי סוגיית סתם משום אודמותר
 דלכו"ע וס"ל ע"ו חולק שהרידב"ז אלא אומרים. יש בשם ה' בסעיף הר"ש שיטתכביא
 פנים כל ועל בדבריו(, טובא שדנתי בבה"ל כ' בעמור )ועיין הטבע מפגעי להצילאסור
 מבואר להדיא שהרי ליתא בודאי זה שיטות ב' כאן שאין הפאה"ש על הרידב"ז שהשיגמה

 בגמרא. הרירב"ז שפירש הזה כפי' דלא לאברויי, לאוקומי בין לחלק הגמרא דמסקנתבר"ש

 לחומרא, וגם לקולא דינים חידושי כמה מזה יוצא נשמר, ויש שמור שיש בפנים שחידשנומה
 איסור שאין ב"ד, באוצר נוגע יהי' ולחומרא בסופו, בהערה ז, בסימו מש"כ עיין לקולא שנוגעמה

 הספיחין בשמירת כמו "ונטשת" של המצוה על עוברין דאין נאמר אם ואפי' בב"ד, הותרשמור
 מליקח ישראל מונעין הי' דלא משום אלא באכילה מותר אינו שם גם הרי אבל העומרלצורך
 ב"ד, ע"י במחובר נשמר שיהא עצה איז וא"כ ובייד, בר"ה התו' כמוש"כ פורשין היי שממילאאלא

 ד' סימן דול בכסא למש"כ בניגוד וזה ואילך, מבצירה רק נזכר לא המקור שמשםובתוספתא
 זה בעיקר מיהא להראב"ד, אלא מותר יהי' ולא להיתר, בהחז"א זה איפא זוכר איני וכעתסק"צ,
 וממילא שימור איסור אין אבל נכרי בשל קד"ש שיש אף נכרים בשל ולא ישראל של לפירותנוגע
 להרז"ה. זולת לכו"ע, דמותר מעצמו נשמר רק שמור דיזאין



נדברו משיתף שבכיתנעה זאמר רביעימלק
 מש"כ כאילו רושם לעשות יכול רוה לחומרא מהחז"א משמע רכן בבה"ל שםומש"כ

 בוראי התולרות כל שם שמיקל בתפו"ז דלהחז"א ו"א, אבל להחו"א בניגוד וה בריסוסלהקל
 דאורייתא דתולדות למדס"ל דאפ" מאד דמסתבר הפסד במקום וריסוס זיהום גם מותריה"

 דן לא וההז"א החז"א(, נמי כתב זה )וכעין חייב הוא שבת שאצל מה רק והבשביעית,
 דעתנו כתבנז וכבד מנה, מאתיים בכלל יש אבל בתפו"ז, כ"כ נוגע זה שאין לפיבריסוס

 אפ" מאד, גדולה קולא זו וניכוש וזיבול גיזום החו"א שהיקל שמה שביעית הל' בס'הענ"
 כלל. נהוץ אינו וגם דרבנן, בזה"ו דשביעית האומריםבצירוף

 דרכו ע"פ להר"מ. גם מותר יה" ריסוס כעין דהיינו לאוקומי דמזהמין לומרואפשר
 עייש"ה( "'ח עמוד בבה"ל היטב )עיין דבריו וישבתי עליו שתמהו המשנה" ה,,מרכבתשל

 שהרמב"ם רבי אוסר ובזה לאבדויי נמי דהוי לאזקזמי מדזבד זרבנן דבי דפלוגתת הדבדויסוד
 חזק ריה לו שיש מיוחד בשמן אפ" בשמן שמושחין מה דסתם משנה, כסתם כוות"פסק

 ל" קרי האילן התפתחות דלמנוע בא"א קצת כתבתי בבה"ל ]ושם לאברויי נמי תמיךהוי
 .לאוקומי[

 דמה שם בע"ז מהר"ם שכתב מה לפי הר"מ, ובין הר"ש בין לדינא הבדל איןולפ"ז
 דלפ" דמפרש מפרש"י מוכרח וזה לאברויי, גם ר"ל בלאברויי מיירי דשביעית דמשנהשאמרו
 דיש ודאי אלא בלאברויי, מדזבר שהרי וצ"ע הר"ש, וכ"כ הנטיעות ימותו שלא ר"ה עדמותר
 בקיצור ]ומובא בלבד בלאוקומי אלא לאוקומי מותר דאינו אסור ואפ"ה לאוקומי משום נמיבזה

 דיש משום היינו כרבי פוסק דוצ"'מ מה שנתבאר מה ולפי להברות[, ד"ה לא עמודבבה"ל
 הוא ההיתר אם תליא וסלוגתתם דמותר מודים כולם לבד לאוקומי אבל לאברויי גםבוה
 לאברתי גם הוי אם ולפ" שם, בע"ז שפרש"י כמו וכרם שדה לעבודת דומה דאינומשום
 בהשקאה, כמו לאברויי נמי הוי אם גם מזתד לפ" הפסד כהשום דהזי ס"ל רבנן אבלאסור,
 מבואר הרהצ"ס בפ" וכן כן, כהטמע לא שומר כעושה דדשי לפי הירושלמי מלשוןאבל

 ופשטות דאסור, מודים רבנן נם לאברויי גם הוי אם אבל לבד בלאוקומי הואדפלוגתתם

 כוותיונ טצרה הנ"ל הירושלמידברי

 יגסימן
 משותף שבבית הגינהעבודת

 תשל"ב. באב ט"ו ד' יוםבס"ד,

 בסופו עולם" "ברית בס' עחז תינוק בשביל לסנן מותר אופן באיוה שבתמענין
 ע"פ מסננת שישים להקל יש הדחק ובשעת : כתוב שם ל' סעיף בקצרה לש דיניבקונטרס

 ט"ו(. ס"ק ש"'ט סי' קדע"ת )עיין הכוס לתוך וישפוךהכלי
 המעביד על או העובד על הוא ושבתה האיסור אם להסתפק כתב שליט"א שמע"כמה
 שם שלי המסקנא לפי היטב, עייז לא הנה להלכה, הסקתי ולא פלוגתא מובא שליובספר
 שניהם אחר בעובד אפ" השדה בעל וכן השרה, בעל אינו אפילו העובד רביןבבה"ל,
 נכרי הוא ]הפועל[ העובד אם אבל ישראל הוא העובד אם ודוקא ,ישבתה", עלעוברים
 לשביתת דומה אינו ושבתה דדין הסקתי מוה החז"א. בשם שם מובא כ"ו פלוגתא. בוהיש

 להשתדל להם שיש ישראל כל על כללי רין זה אלא לנכרי, ישראל בין הבדל דאיןבהמתד
 נקראת לא דשביתה נלמד תזרע, לא דשדך להלאו דסמכה כיון בשביעית. תשבותשהארץ



מזנדברך מעעתף שגגיתגעה זא רביעיחלק
 איסור עליו שאין כיון בכלל נכרי עובד דאם פלוגתא יש וע"ז ממש, ממלאכה שובתאא"כ
 תזרע. ללא דומה אינואולי

 אלא רי"ד, התף על דחולקים התר בשיטת הכרח שאין כיון לחומרא הסקתיולמעשה
 סעיף ד' בסימן הסקתי וכן מפשינה לא פלוגתא ואפושי מהגמרא, רא" אין פירושםשלפי
 שזה הספר בסוף בהערות עולם ברית בספר מש"כ עוד ועיין מהרי.ט. שיטת בביאורי"ד

 לאור. יצאעכשיו

 בנידונו כמו וגם בהמתו, בשביתת כמו הפקר בזה מועיל שאינו חומרא מזהיוצא
 באפשרות הי' אם דמ"מ להשתמשות רק עליהם בעלות להבית שאין גינות עושים הביתשסביב
 למנוע משתדלים אינם ואם זאת לעשות צריכים הם הגינה לעשות למנוע הדייריםשל

 באפשרותם איז שאם קולא גם יש זאת ולעומת ד,,ושבתה". בעשה עוברים הםהעבודה
 עם משותף בבית אפילו או ממכתבו שמשמע כמו בבעלותם שאינם בגלל זה את~מנוע
 למכור לא וא"צ כלום עובר אינו העבודה למנוע בהץ שאין חפשים הם הגרים ורובםהגינה
 להפקיר.ולא

 המכירה היתר שיסוד ידוע הגה המכירה על סמכינן אם עוד שאל שליט"א שמע"כומה
 רק זה אבל קנין יש אמרינן נכרי ביד שהקרקע דכ"ז בכ"מ מש"כ ע"פ הב"י שיטת עלהיתה
 לא התירו לא לכן ח"ל כמו שיהא מהארץ הקדושה נפקע לא אבל הפירות על ק"שלענין
 מלאכות התירו פועלים לשכור יכול שאינו לעני רק דרבנן, מלאכה ולא דאורייתאמלאכה
 גם נזכר וזה בסוריא, כמו דינו שבזה"ז בעה"ת על יחיד דעת על לסמוך דוקאדרבנן
 זצ"ל מחסלביץ להגאון השבע" "שנת בספר ראיתי כעת אמנם האתרוגים. לעניןבחז"א
 שיסבור אחד אף אין קרקע שמיטת לענין אבל כספים, משמיטת בעיקר מיירי דסה"תשכתב
 הראשון(. במקור עיינתי לא )עדיין בזה"ז נוהגשאינו

 בשל ק"ש נוהגים כאן וכשאנו לגמרי, חל לא שהמכירה מחזיקים אנו כללבדרך
 זלזול בזה ואין ההיתר. של העיקרי היסוד נתמוטט א"כ וכו, והחרדים כהמבי"טנכרים
 צד על בלבד שעה להוראת ההיתר נתנו שהם מאחר לעז, והוצאת המתירים שלבכבודם
 שגם שמצ14 בגלל היתה לא בההיתר, להמשיך והחליטו הרבנים כשישבו ובזמנינוהדוחק.
 שמעולם הרידב"ז צועק תר"ע בשנת הרידב"ז בזמן שעוד ]מלבד פק"נ של חשש ישהיום
 הארץ כל דלהשבית מאד פשוט אלא ז"ל[ מקובנה הרב את והטעו פק"נ בזה היתהלא

 שאין כיון הארץ, את להשבית רשות יתנו לא והרשעים מדהטלטונות ולעזר לרשותזקוקים
 של הטענה להם, ישמעו לא זה לתבוע להדתיים האומץ להם יהה אם ואפה קוו סטטוסבזה
 בשנת וביחוד הטבע פגעי שקורים ומה והתאונות השריפות של ההפסדים הנה מלחמהמצב

 על יותר בהרבה עולה זה להחקלאים מליונים מזרימה שהממשלה ר"ל עצמזהשביעית
 מצב בגלל מוציאה שהמכהטלה המיליארדים כנגד מכהט אפסי וזה הארץ. שביתת שלההפסדים
 נקרא שהיום הטענה לקבל אפשר והיאך מחו"ל, תקציבים ע"ז להשיג אפשר הה וגםהמלחמה,

 אבל מארצנו. גלינו שבשבילה שביעית באיסור ולהקל המלחמה מצב בגלל הדחקשעת
 עולם. ברית לספר אחרון בקונטרס זה ורמזתי התורה. לשלטון זכינו לא שעדיין עקאדא

 נטיעות כגון דאורייתא מלאכות גם יעבדו שבשביעית שהמדובר המכתב מתוךהבנתי
 לא שבכלל מסתבר אבל מכירה, היתר גם מועיל איגו וע"ז סרק באילני גם מה"הדאסור
 דרבנן, מלאכות ולא מה"ת מלאכות לא נכרי, ע"י גם להתיר אין א"כ המגרשים, אתמכרו
 אמירה משום אסור עכ"פ הארץ ושבתה משום ליכא דרבנן דבמלאכות נאמר אםדאפה
 שבות.לנכרי



נדנברך בשכיעיתהשקאה זאמה רביעיחלק
 ששכר בישראל האומרים שיטת ח"ב, הלכה במקור לבאר שכתבנו מה לפי עודודע
 להמסקנא דאפילו אלא ספק, או תומרא משום זה דאין בהמתו בשביתת תייב מנכריבהמה

 בעלים נקרא הוא השוכר גם אבל המשביר של הבעלות נפקע רלא היינו קניא לאדשכירות
 ברשות והפירות השדה הזמן כל אם המכירה מועיל מה א"כ בזה( רחבים דברים)עיי"ש

 דינה החזרה לפני להב"י שגם יתכן וא"כ משכירות, יותר ועדיף ישראל שלובאחריות
 הדינים. כל לענין ישראל שלכשדה

 ידסימן
 שבחצר גינה נקיון חי, גדר גיזוו השקאה,מענין

 התשל"ב. א.ל.ו.ל. לחוד,ם ג'בס"ד

 שהאריך במה היטב ועיינתי נתקבל הקונטרס כערכו והשלו' הברכה מבואלאחר
 מענין אתדות, בנקודות רק ואעורר לידידי... צריך ואינו בקודש כדרכו וישרותבבקיאות
 בשביעית.השקאה

 יהי לא אבל וכו' צרכו כל להשקות מותר לכאורה : הדברים בהמשך שהוסיףמה
 י"ז( ס"ק )סכ"א החז"א שכתב כמו דעיקר לבסוף דמסיים ממה הנה וכו', ושמניםטובים
 אלו בכל להקל לסמוך יש הפירות כל שיפסדו או העץ כל שימות הפסד במקום ולכןוז"ל
 הרוחה אלא שאינו וכל העץ שימות חשש בזה יש אם ועבודה עבודה כל לשקול צריךאד

 ע"כ. פעמים שתי לעשות אסור אחת בפעם להסתפק אפשר ואםאסור

 דהתירו הוא דשיטתו והדומה וניכוש מזיבול אלא מהשקאה שם מדבר לא החז"אהנה
 דשביעית להאומרים גם מותר השקאה אבל דדבנן, הוא בזה"ז דשביעית האומרים הדבריםאלו

 דאוריתא. הואבזה"ז

 מה יופסד לא אם אבל כבר שגדל מה שנפסד נקרא הפסד והרווהה, הפסד גדרמהו
 הפסד על הקפידא אם להסתפק יש עדיין ומ"מ הרווהה בכלל זהו יוסיף שלא אלא גדלשכבר
 מספקת השקאה יתו לא ואם למכירה, עומדים הפירות למשל אם ממון, ההפסד על אוהפרי
 שלי ובספר להם, קונים ימצאו ולא בפירות, ועסיסית שמנונית יוסיף שלא גורם יהי'זה

 ע"י יתברר אם להשקות אין בודאי הסתם ומן האתרוגים. לענין שנוגע מה להקל בזה גםנטיתי
 לשער קשה אבל בפירות, ועסיסית שמנונית יוסיף שלא רק יגרום ההשקאה שמניעתמומתה
 שהמים אלא האילן לתוך מים הוספת גורם אינו מרובה והשקאה הרווחה, גם יש השקאהדבכל
 עד מוגבל הסתם מן בזה וגם זמן יותר שנמשך אלא כרגיל מקבל והאילן האדמה בבטןנשארין
 א' סימן שביעית הל' בספר שכתבתי כמו המחוור ולמעשה לקבל. יכול האדמה הבטןכמה
 השקאה בין גדול יותר הפסק יעשה אבל אחת, בפעם ההשקאה בכמות למעט שאין ע"בס"ק

 בזה, להחמיר ואין בגינה, וה"ה בסק"י, בספרנו עיי"ש הגינה לנקות עייש"ה.להשקאה
 כהלכה(. שביעית מצות בס' )כמוש"כ ישקה לא שהגנן יתמיר טובומהיות

 אסור בשדה שאסור מה לעגין הנה גינה, המנקין לכלים מטאטא בין הילק שכ"תומה
 נקיוז בכלל תמיד לנקות הוא שהדדך כיון שבחצר בגינה אבל ביד ללקט גם אופןבכל
 גוירות לגזוד כח לנו ואין יותד, בזה להתמיר אין מתכוון, הוא שלזה יודעים דהכל הואהחצר

 נמלך. לשמאמעצמנו



מטנדברו חי 8גדרטשל זא רב'ע'חלק
 הספר, בסוף בהערות עולם ברית ובספר שם, מזה כבר כתבנו חי הגרר גיזוזבענין

 לי שיש אלא נשתנה, מה שיאמרו ההמון בשביל גזירות לגזור נראה איגו המותרובאופן
 היכר איזה לכה"פ שיהא ,~מיטה ריני לעניני שייכות להם אין אנשים שרוב כיוןההרגש,
 לר'. שבת הארץ ושבתה השמיטה שנת עלדנאמר

 סוסימן

 חי בגדרטיפול
 שעושים הזמירה כררד שלא נעשה וזה נאה, צורה לשם תי"[ 1,,גרר נוי אילנותגיזום

 אסור. או מותר הצמתה,לשם
 ר' טפת, ירתיק אומד הגלילי יוסי ר' וכו' בגפגים המזנב מ"1( )פ"ר שביעיתתנן
 והתו"'ט לזמור, נתכוין בשלא רמתנ" הר"מ ופ" וכ'. בקררום כררכו קוצץ אומרעקיבא
 י"ד )י"ט, והחזו"א המלכ"ש וכ"כ העצים, לצורך שכורת ורע"ב ר"ש בדעת כ' ובמ"י()שם
 מה הבאנו המפרשים( בש" ל"1. עמ' )ת"ב יוסף משנת ובספרנו - להסתפק(. יש וכןד"ה

 משביה הרי מ"מ עצים, לצורך כורת אלא לזמור, מתכוין אינו אם רגם האתרונים,שהקשו
 רק הוא שזימור א( 1 הזימור, כסרר עושה אינו שהמזנב ותירצו זמירה. והוי האילן,את

 או ג( מהצר, תותך ומזנב הגזע בראש הוא שזומר או ב( לגמרי, תותכם ומזנבביבשים
 חותך אינו שהזומר או ר( הזמורות, בקצה רק תותך והמזנב הזמורות כל קוצץשזומר
 עצמן[, מבענפים קצת תותך והמזנב הענפים, שעל היבשות הזמורות רק אלא עצמןהענפים
 רמ"מ זימור, זה אין רבלא"ה הגם עצים, לצורך ושיתתוך לזמור יתכוין שלא צריךואפ"ה
 זימור משום בזה יש היבשות הזמורות עי"ז יכרתו שממילא הענפים בכריתת יכויןאם

 רמקרי טעמא, מתרי הוא זינוב רהיתר שם הבאנו פ"ג( סה )ת"א מהרייט ובשס -עיי"ש.
 ראינו ותו זמן, לאתר יגדל שע"'ז אע"ג עכשיו, שמפסירו כ"ו.( סנהררין )כתוס' לאילןקשה

 עיי"ש. זמן לאתר זימור עי"ז שגורם אע"ג לכך,מתכוין
 עכשיו ל" איכפת ולא לעצים, רבקוצץ כתב וט"1( י"ר ס"ק י"ט )סי' אישוהתזון

 הותר רלא כ"ו.( )סנהררין התוס' ומש"כ לאילן. ניהותא באיכא אף מותר האילן,בתקון
 יש מומין והרבה וחכמה, דקדוק צריך זימור שכל כוגתם לאילן, שקשה באופן אלאלעקל

 גרעון עושה הדקרוק צר על שאינו זימור וכל ובפירותיהן, בגידולם גרעון שגורמיםבאילנות
 באיזה הפסר וגורמת הנטיעה, תכמת פי על הצריך הזימור בתנאי שאינו שזימורבפירות.
 אם לכן הזינוב, ע"י משתבת הגפן גירול אופן שבכל כיון ומ"מ לה, קשה וראי מקריענין,
 עיי"ש. אסור לזימורנתכוין

 לזימווע מתכוין שאינו אע"פ נאה, צורה לשם נוי לאילנות הגורם והה"ד שהמזגב,תזינז
 אסור. ובלא"ה עצים, לצורך שיתתוך צריך מ"מ לאילן, קשה וגם הזימור. כסרר עושהואינו
 עושה נקרא זה אם ב( לזמור. מתכוין אינו מקרי אם א( : נוי לשם בגיזום מעתה לדוןויש
 עצים. לצורך ככריתה הוא הרי לנוי הגיזום אם ד( לאילן. קשה אם ג( הזימור. כסררשלא

 אינו שהגיזום הבתים, בצדדי תי "בגדר כתב סי"א( )פ"א כהלכתה" "שביעיתובספר
 בנויו, וישאר יגרל שלא להיפך זרצונו כונתו אדרבא שבזה וגיזום, זמירה ככל שיצמתכרי
 שזהו שמתמירים פוסקים יש אבל בשביעית, זמותר זמירה נקראת לא לבר לנוי שגוזםוכיון

 מעט, בגיזום ולהסתפק לשנות ראוי ולכן לזמירה, שאינו בצורה לקצוץ וצריךכזמירה,
 הוסיף ס'( )בעמ' ושם עכ"ר. מהרגיל" אתר ובכלי ניוון, מונע אלא שאינו שמוכתבאופן
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 כזומר דמיתזי העין מראית דאטילו כתב וגם איש, התזון מרן זה בכעין הורה שכןששמע
 מיותדת. בצורה נוי לשם תותך שהרי כאן,אין

 בירושלמי מראמרינן אלי, במכתבו שליט"א וייזר שמעון הרב מביא להיתר נוספתרא"
 ומזיקים הרואים ענפים רהיינו סיריליאו הר"ש ופה הרואה, את הוא גוטל ה"ג( )פ"בשביעית
 בשביעית לקצצן מותר ברוכבו(, עובר גמל שיהא כדי קוצץ לרה"ר שנוטה אילן : כ"ז)כב"ב
 אפי' רמותר הרש"ס פ" מתוך כ'.( )הף יוסף האמונת ומדייק באילן. עבורה מיחזירלא
 לצורך רשלא מילתא דמינכרא היכא רכל וטעמא אילנא, אברויי והוי לאילן רמעליהיכא
 כ"ז.( עמ' )ח"ב יוסף במשנת הדברים והסברנו עיי"ש, איסורא ליכא באילז קוצץ הואעבודה
 יגיע עי"ז אם אף עצים, לצורך אילן כריתת אלא כלל, אילן עבודת שאינה מלאכהרכל

 לרה"ר הנוטים הענפים קציצת שע"י אף הרואה בנטילת וה"נ מותרת. ה"ז לאילן,תועלת
 תקון ולא המזיק, נטילת מלאכתו אלא גיזום, פעולת עושה הקוצץ אין מ"מ האילן,גדל

 מלאכתו כשאין שרי, ממילא הגאה לי' ראתי' אע"ג ולכן הזומרים, כדרך עושה ואיגוהאילז,
 הוא הבר לבית לומר שיכול כרמו דכסח בההוא כ"ו. בסנהדרין דאמרינן ]והא אילןעבורת
 וצריך זומר ע"ג:( )שבת כראמריגז הכרם משביח מ"מ הא התוס' והק' הזמורות, אתצריך
 אבל עיי"ש, לאילן דקשה בענין ל" רעביך ותי' נוטע, ומשום קוצר משום הייבלעצים

 משמע וכן לעצים, שכורת מה מועיל לא ובזה זומר, שה" התם שאגי אסור, האילןכשמשביח
 2זאינה מוכחת כשמלאכתו כאן אכל חייב. ולכן לעצים, וצריך "זומר" הנ"ל ע"ג:משבת
 הרברים מתאימים ולכאורה לאילן[. הנאה באה עי"ז אם אף מותרת, ה"ז כלל אילןמלאכת
 כררך שחותך שכל הנ"ל וט"ו( י"ד ס"ק י"ט )סי' החזו"א לימרנו שכבר וכפרט רידן,לנדון

 צעיר שאינו חי שבגרר וביחור הנ"ל. הרש"ס דברי כעין הם ודבריו מותר, לעציםהחותכים
 חי גרר שגיזום אומרים המומחים ואררבא כסמוך[. יתבאר ]כאשר ברבר ניחותא כלאין
 מהר יתנוונו הגיזום בגלל הגדלים ענפים שאותם האילן, לטובת שלא הצימוח אתמזרז
 ביאור. בתוספת הנ"ל הרב אתו"ר זה,בגלל

 פירשו בירושלמי המפרשים שהרי בשביעית הגיזום להתיר בכרי זו מראי' איןולענ"ר
 פירעהי הפנ"מ לו וברומה הרש"ס ורק שומא, שפה כ"ו( )י"ז, בחזו"א ועיה תולעת,"רואה"
 רירו'. זו מימרא השמיט בכלל והרמב"ם קי"ר( עמ' ח"א יוסף משנת בספרנו )ראהכנ"ל
 יוסף שהאמונת אלא מותר, אילנא אברויי בזה כשיש רגם מפורש אינו ברש"ס שגםועור
 בירושלים )שנרפסו שלו שביעית" ב,,מנהגי עצמו אמונ"י בעל שהג' ותו כן. מרייק ריוקמתוך
 התורה מן אסורה באילנות קציצה : וז"ל כ"ח-ל', בסעיפים כותב האמונ"י( אחר-תרצ"ז,
 ר"ה : פ' ב"ב רשב"ם ה"ב, משמיטה פ"א )רמב"ם דכר לכל בכרם זמירה כדין היאוהרי

 במקום ואפילו לאילן קשה רודאי היכא אלא בשביעית מותרת באילנות קציצה איןהלכך(.
 הענפים את לקצוץ אסור לכן כ"ו.(. סנהדרין )ן,י:' כלל עבורה לצורך הקוצץ כוונתשאין
 אסור כה"ג וכל לאילן, קשה ודאי זו קצ'צה שאין מפני כחג, מצוה של סוכה בהן לסכךכרי
 ר"ח(, בשם שנתקווצה תור"ה מ"ר: )גיטין הפקר בשל בין חבירו בשל כין בשלובין

 שמעשה הנ"ל מהטעם לסכך, סרק אילגי לקצוץ מתיר ט"ו( )י"ט, שהחזו"א כי ואםעכ"ל.
 האמונ"י על חולק ד'( הערה פ"ג פסוקות )הל' ציון בכרם וגם זימור, משום בו איןהדיוט
 אין עכ"פ ה'(, בהערה )שם לאסור נוטה אוקליפטוס בעצי אם כי לסכך, לקצוץהאוסר
 בהלכותיו זה אחרי בעצמו שהוא במקומ אילנא, באברויי אפ" להתיר מהאמוג"ילהוכיח
אוסר.

 ובטעמי מותר, לעצים החותכים כררך שחותך שכל הג"ל החזו"א מרברי בראהוגם
 : טעמים מכמה מהסס לבי עדיין הנ"ל, כהלכתה" "שביעיתבעל

 גיוום ע"י מ"מ הענפים, ראשי את להשוות הוא הגיזום עיקר שלכאורה הגםא(
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 כתו השיח או העץ מוציא עי"ז כי תדשים, ענפים למטה שיצאו פועל הרי העליונימהענטימ
 סמיד, יה" החי שהגדר הגננים מכוונות אתת וזו כראוי, עב גדר ונעשה למטה,וצמיחתו,
 התקלאית" בהתישבות להלכה הגבוה "ביהמ"ר ע"י נתאשר זה ודבר למטה. צפופים יהיווענפיו
 צימוח את מזרז הגיזום ובאמת תדשים, ענפים למטה שיצאו פועל חי גדר "בגיזום לישכתבו
 הגדר אם ג"כ, לזה מכוון והוא בכך, לגגן וגיחא הגדר, עובי שבתוךהעגפים

 הו~
 צעיר

 לזה, אינה בגיזום הכוונה עיקר כי אם בפנים. בעוביו צרכו כל התעבה לא ועדייןלימים
 עבודת זו והרי לזימור כוונה כאן יש הרי וא"כ - הגדר". של נאה צורה לשמוראלא
 מזנב הרע"ב ]ומש"כ לזימור. גם מכוין הרי מ"מ אבל לנוי, כונתו עיקר אם ואפמאילן,
 התוי"ט פירש כבר ע"כ, כתו ויגביר ויגדל הגזע שיעבה כדי הגפנים זנבות מקסעבגפנים
 בספרנו שהבאנו כמו לעצים, רק במזנב איירי כאן אבל כנ"ל, הוא בעלמא דמזנבשכוונתו

 אסור תי וגדר כ' כ"ב( עמ' ל"ו ס"ק א' )סמ שביעית הלכות בס' ואכן ל"ה[. עמ'ח"ב
 כשמכוין אפ" בזה, לי' וניחא ברתבם יותר גדלים הם דבזה ראשיהם, לתתוך אסור וכןיקצוץ,

 לימים(, )צעיר חי גרר בגיזום ישנן הנ"ל הנקודות ד' כל ומעתה - אסור. נמי לנוירק
 יגדל שלא דרכו שזה כיון לאילן קשה לא תי, בגדר הזימור כסדר עושה לזימור,מתכוין
 לעצימ. ככורת ואינו לרותב, כ"אלגובה

 צעיר, שאינו תי בגדר כגון למטה, ענפים צמיחת פועל הגיזום ע"י הי לולא אפילוב(
 דידהו. לגבי הש אילן עבודת א"כ עבודתן, היא זו אלה שבשיחים דכיון לומר מקוםיש

 בזוהמא אילן כשסך היא מלאכה מה יל"ע שכ' ו,( )נ"ט, דוד המקד,ם מדברי זה יסודולמדתי
 ובאילנות בקרקע לעשות שרגילים הדברים דכל וכ' היא, דמה ותולדה העוף, יאכלנושלא
 התולדות שאר ועל שכ' א'( א', )שמו"י מהרמב"ם לה והוכיח שביעית, לענין מלאכותתשיבי

 מכת מכין אבל עליהן לוקה אינו זה בענין נתפרשו שלא האבות שאר עם הארץשבעבורת
 רק אתרות אבות ג"כ איכא בקרא, דכתיבי אבות מהנך תולדות שמלבר היינו ע"כ,מרדות
 דאורייתא הוו וזריעה חרישה של מלאכות דרוקא "'ל עוד נ':( )ע"ז התוס' וכ"כ מדרבנן,שהן
 בשביעית דאסורין אתרות אבות דאיכא ומוכת עיי"ש, מדרבנן אלא אינן מלאכות שאראבל

 מדרבנן, שהן רק בשביעית מלאכה הוי קרקע בעבודת לעשות שררכו כל והיינומדרבנן,
 אתו"ד. נינהו, דאבות בשביעית מלאכה חשיב באילגות בן לעשות דדרך ביון זהוםולכן
- העמוד(. בסוף ס"ב. )דף ה"ה פ"ד באמונ"י גם נזכרת זווסברא  בין לתלק שיש והגם 
 ששיחים כיון מ"מ כנ"ל(, ישן )בשית הגיזום משא"כ בעץ, לטובה פעולה שעשהזהום
 עבודתה היא זו נוין, לשמור להם שנעשה מה כל א"כ נטועים, הם גוי לשםאלה

 נוי אילגות לגזום הגחיצות היא מה לדעת הס הג"ל, האיסור טעמי בלי גםג(
 בזה אדרבה נוי, משום ואי שביעית, במוצאי ומיד שביעית ערב לגזום יכול הריבשביעית.

 התי הגדר שיגדל ידי על כי שליט"א כת"ר לי שכתב וכמו הוא, שמיטה ששומריוכר
 - הארץ. הושבתה יתשכת שלא זכר בתור לכה"פ לכולם יתפרסם פראית, בצורהוהדשא
 לעבוד הדבר את פרושים התירו התפשים שיאמרו שפתיים, לזות גם בזה הםולכאורה
 - לקיומו. כמעט נצרך שזה כרמנו נזמר לא ולמה לנוי, רק שהוא באילנות אט"בשביעית

 כל לשקול שצריך אילנא, אוקמי משום שהותרו המלאכות לגבי י"ז( )כ"א, החזו"א כ'וכבר
 קודם ולנכש לזבל וחייבים פעמים, ב' אסור אחת פעם להסתפק אפשר ואם ועבודה,עבודה
 ומה למעט, חייב למיעוטי דאפשר מה רכל גשביעית, לעשותם יצטרכו שלא השנהראש

 בכלל שאינה אפ" יהא לוא בדידן, ה"נ א"כ עיי"ש. לאחר חייב שביעית, עד לאחרשאפשר
 לעשותו. שאין פשיטא בשביעית לעשותו הכרח שאינו כל ט~מזימור,



 רביע'חלק
נדברו לניריאמירה זאנב

 אילנות בגיזום נחיצות שאין לקבוע אפשר שאי שליט"א וייזר  שמעון הרב לי כתבאכן
 לאחר ואם מאד, הענפים יתעבו יגזמום לא אם ננדר שהם שיחים אותם כי בשביעית,נוי

 הרב לו וסיפר מאר, ניכר ההיזק ויהא בעץ גדולים סרקים[ ןר"ל פצעים יתהוו יחתכםשביעית
 לא ההדש, בביהו כבר שגר זצ"ל ההזר'א מרן לחיי האהרון שבשביעית שליט"א כהנאקלמן
 אין זאמנם ה" אשד החי הגדד וביחוד האילנזת, כל זהתקלקלו בחצירו אשד בגינהטיפלו
 שורת ע"פ להתיר מקום שהף אע"פ שההמיר שאפשר זה, ממעשה לאיסור ראהלהביא
 רב נזק שיש מזה למדנו ומ"מ העצים, חנזקו כמה ער מראש לשער הה קשה אולי אוהדין,
 עכ"ר. ניכרת,ופסידא

 לא שהשיח דהגם אילנא. אוקומי משום נוי שיחי גיזום להתיר מקום לכאורה ישולפ"ז
 שלא ]והגם יתקלקל אז ענפיו שיתעבו אה"כ יגזמודו אלא יגזכשהו, לא אם מעצמזיהקלקל
 שלא אוקומי נ':( )ע"ז רש"י וכמש"כ אילנא, אוקמי בכלל זה גם מ"מ העץ וימותיתקלקל
 מהתורת קע"ב עכה ה"א בספרנו הבאגו וכן עכ"ל, משביחו אינו אבל שהוא מכמותיתקלקל
 אותו, נוטעים הע לא ובלא"ה הי, גדר שיהא זה שיח שמטרת כיון מ"מ עיי"ש[,הארץ
 אז עד ענפיו יתעבו ואם שביעית, אהר להתכו מוכרחים וא"כ ישר, שיהה צריך חיוגרר
 זהו אם אך לכאורה, י"ל כז עכשיו, להתכו הוא אילנ* אוקומי א"כ ההיתוך, ע"ייסרקו
 אותם יניח אם אשר אלה החי, שבגדר עבים היותר הענפים את רק יחהוך א"כההיתר,
 החי הגרר את ישר בקו יחתוך לא אבל הגיזום, ע"י אז ויסדקו יתעבו השביעהת אחרעד
 להתיר יכולים העבים הענפים ואין אילנא. אוקומי בכלל אינה הרקים הענפים חתיכתכי

 מה וכל ועבודה, עבודה כל לשקול שצריך י"ז( )כ"א, וכהחזו"א הדקים. הענפים גםלהתוך
 בסכק או במסור כגון שינוי ע"י לעשות ראוי זה וגם - למעט. חייב למיעוטידאפשר
 בו.וכיוצא

 * ל.י.
 ת"ו ירושלםפעה"ק

 טזסימן

 בצבור תפלה ומענין לא"י אמירהמענין

 תשל"ב. תצוה דפרשת ייום

 עם במלה סלה הש"ע לאמר שטוב ל"ה ס"ק "'ט כלל ברוד בית בספר מצאתיא(
 דזמרא פסוקי על לרלג כדאי הוא האם לרעת ורציתי הכנסת. לבית לבוא איחר אםהש"ץ
 לדלג להתיר ממש בציבור תפלה נחשב זה אין האם או כן. לעשות יכול שיהיהבכרי
 כאשר הציבור אל להגיע בכרי רזמרא פסוקי על לרלג יכולים האם וג"כ דזמרא.פסוקי
 בציבזד, תפלה נקרא זה האם ש"ע. באמצע עומדיםהם

 ועבר שבת לפני שעה בא - ה,טלפון" שקובע שהאיש שלי בשכן שתיה מעשהב(
 בש"5 שכתוב כמו ליאת לו לאמר צריך שהוא אמרתי ואני בשבת. שעות שתי ביתובתוד
 שהוא יודעים הכל שהרי עין מראית זה שאין טען הוא אבל ג'. סעיף רנ"ב סימואו"ח

 ס"ג. סשן לקמן "יטכ.'ין השמיטה. תורת ~"אייר לדגזיי כדי נדפס ז" מכתב*,



נגנדברו בצהץרת5לה זא רבמויחלק
 לו לאמר מהריב אינו הוא וממילא ה,,קמפני", מאת נשלח שהוא אלא זה איש את שכרלא

 לכתחילה. לנהוג צריכים איך זה, בענין דעתו מה לדעת ורציתילצאת.

 רב. בכבוד חותםוהנני
 נכנ
 הבריתארצות

תשובה

 תשל"ב. אדר "'ז יוםבס"ד
 וכ"ט. וברכהשלף

 הש"ץ עם ביחד דוחתפלל כ"ד ס"ק י"ט כלל בדוך בבית מפורש זה מבואר כברא(
 בהערה(. )עיי"ש דילוג לענין גם ממש בצבוד תפלהפקרי

 מסבר8, כותב ואני אצלי, ספרים שאין במקום כעת נמצא אני השנ" לשאלתוובנוגע
 עיקר היא דאשונה שבדכה כיון המצוה השלימות צד על זה ביחד, להתחיל שמדקדקיןדמה

 האחרונים מסתשת נדאה וכן נינהו כחדא ברכות עשרה השמונה כל בדיעבד אבלהתפלוע
 מתפללין, שהצבוד בשעה אלא ממש בצבוד תפלה זה דאין אמרו תפלות סוגי בשתידדוקא
 תפלה הוי דלא משמע וכף ומצא לבהכ"נ בגכנס ק"ט מסימן לדברינו סתירה להביאואין

 מרן אמנם מצוה, רק זה בצבור ותפלה חיוב, יש וקדיש דבקדושה התם דשאני ז"אבצבור,
 הוי דלא הפמ"ג דבדי ומביא זה, דין נוהג אם הש"ץ עם בשוה בהתחיל מסתפקבבה"ל
 וקדיש, לקדושה חוששין ולא מתחילק בתפלה שהמאריכיז המנהג וגם גמורה", צבור"תפלת
 הוי דאו משום רא" אעו מזה גם אבל בצבור. תפלה הוי לא באמצע דהבא ע"כא"כ
 הוי ילא ומש"כ באמצע, הבא כהטא"כ הבה"ל( )כמוש"כ לעשות לו ה" דמאי אונסבגדר
 *. למעלה שכתבנו דרך על יתפרש גמורה צבורתפלת

 זה שהרי החשד, מפני בידז למחוה צריכים הטלפון לתקן מהחברה בא כשנכריב(

 ההרפסה( )בזמן וכעת עי"ש. סזה עור כתבנו בהערה שם מ"ב ס"ק י"ט כלל ברזך בבית*.
 רתפלה שכתבנו כמו שם מובא וכו זה, בענין ס"ז( )ח"ב אומר" "יביע בספר שכתוכ סהראיתי
 קובע  זה איז זוננפלד הגדי"ח בשם חיים שלמת משו"ח שמכיא ומה צבזד, תפלת הוי הש"ץעם
 נוטה. רית רק שבותב שמדנישביוו

 אמנם בצכור. תפלה דחשוב וססיק לחש תפלת באסצע מתחיל אם בענין דעות שם מביאוכן
 במקום רוקא וזה דמותר, רמסיק הצבור, לפני הקרמה באיסח- שם הנירון עיקר הצבור לפניבהמקדים
 טירחא משום כגון אונס איזה וכה"ג ותיקין עם המתפלל כגון בצבור לתפלה ולהקפיד לחשוששאין

 י"א מביא וכן המאהר ובין המקדים בין המדה שם שהשהה דאע"פ נראה זה זולת אבלדציבורא,
 שנוגע מה כמו"כ ראשונה ברכה הוא העיקר כוונה דלענין כיון בזה הברל ריש נראה אבל כןרס"ל
 אבות ברכת שהרי בצבור תפלה הוי הצבור של לחש תפלת באמצע מתחיל דאם בצבור,לתפלה
 באופן הצבור לפני קצת אבות ברכת במתחיל ונראה הצבור לפני במתחיל סשא"ב בצבורהיתה
 שאין בודאי שזה עלסא, לכולי דמי ושפיר נראה בכוונה במאריך כגת אבות ברכת ביחר גםעמןמר
 ביחר. הברכה התחלת דוקא להתחיל ומצוה דוןשום



 נדברו כלי עשיית דשזורע זאבד רביעיחלק
 מותר דאינו מקבלנות יותר טוב דאינו אסור הטלפון לתקן לו אמר הישראל אםברור
 תיכף מטלפן הטלפון אצלו שנתקלקל דמי מצוי זה בחול והרי בשבת, לו אומר אינו אםרק

 חשדא או יום דשכיר חשדא בין נפק"מ דמאי חשדא, בזה שייך א"כ לתקן, שישלחולהחברה
 בגדרי ח"ב הלכה במקור היטב )עיין קל יותר דזה נאמר אם אפ" בשבת לעשות לודאומר
 במ"ב מפורש זה וכעין חשדא. בזה שייך מדרבנן מיהו שאסור כיון מ"מ יום( ושכירקבלנות

 הח"א. בשם י"ז ס"ק רנ"בבס"

 יזסימן
 ומבשל בונה דש זורע במלאכת שאלותד'

אחדשה"ט.

 אולי שליט"א הרב כב' לפני שאלותי להציע ואמרתי דברים במספד מתלבטהגני
 לעזר. לי לד~ות הסדו ברוביוכל

 וכדומה, קטניות, לפרק המתיר "המחגר" דעת אני רואה "דש" מלאכת בעניןא(

 והתקשתי ט"ז. סעיף עולם" ב,,ברית הדברים הובאו וגם בזה המחמיר הרמ"א ודעתבשינוי,
 שבתפו"ז לעצמי אמרתי אמנם בשבת. שונים פירות מיני לקלף נהוג זה כיצד הרמ"א דעתלפי
 ראוי הצהוב והחלק לאנשים ראוי הלבן )החלק לאכילה ראויה שקליפה משום קשה זהאין

 אינה קליפתה הרי ז בננה לקלף מותר כיצד אולם עץ. בתפוח כמו"כ ריבה( ממנולעשות
 אינה הקליפה הרי בטנים, או גרעינים .לפצה מותר כיצד מבין אינני גם דבר. לשוםראויה
 הירוקה מהקליפה לפצח אסור גדולים אגוזים או לוזים שבאגוזים כתוב אמנם ?ראויה
 שהיא הקליפה לשבר מותר כיום המצויים בגרעינימ גם א"כ הקשה, הקליפה לשברומותר
 לבין בינה ההבדל ומה קשה בקליפה מותר מדוע מבין אינני בעניותי, אני, אולםקשה,
 ןהירוקה

 אלא בעיר כמו לכולם מרכזית ביוב רשת כאן ואין בכפר, גר אני זורע. במלאכתב(
 הצואה, לכלוך כולל השופכין, כל להלן. שאסביר כמו ומסודר משלו, ביוב יש ביתלכל

 בבור הקרקעית. כולל בטון, עשויים שלו הדפנות שכל באדמה בור לתוך צנור דרךזורמים
 הם זה ובבור מטרים 4 עמוק אחר לבור צנור דרך ממשיכים והמים הצואה נשארתזה

 לרוהי צריך לספוג( מפסיקה האדמה )אם מתמלאים הבורות שני כאשר באדמה.גספגים
 "רטיבות בגלל כנראה, שגדלים, עשבים מאד הרבה ישנם השני הבור ליד והנהאותם.
 זורע. של חשש משום אין בבית, בכיור המים בשפיכת האם אני ושואל שם.שיש

 "אסור ד"ה הלכח" ה,,באור כתב א' סעיף שי"ד בסימן בשבת. "מקלקל" בגדרג(
 עכ"ל. שבת" לצורך שהוא משום ישראל ע"י מותר שיהיה שבות שום מצינו "ולא :לשברם"

 שמובא וכדוגמא מדרבנן אסור קלקול הרי ז אסור ואיזה מותר קלקול איזה לי ברור לאא"כ
 מותר ומדוע מקלקל, משום מדרבנן דאסור שלמה חבית בשובר ז' ס"ק שי"ד ברורהבמשנה
 שפופרות בענין ל"ב סעיף עולם" ו,,בברית כ"ה, ס"ק במ"ב כמובא יין חבית מעל העורלקרוע
 או בקבוק, מעל פקק לשבור מותר - כ"ה בסעיף וכן ההזו"א. בשם בשר, בהם שישנייר

- בקבוק של ב,,שטאפקי" חורלעשות  קשה לזה ובהתאם ? בזה וק,שטאפקי" מתקלקל הא 

 ? השקית את מקלקל הא - חלב עם נילון שקית בשבת לפתוח מותר האםלי



בהנדברו שני בכליבהיל זא רביעיחלק
 לפני היטב, זאת לנער ו,,לבן" "אשל" של בגביעים בבית נוהגים אנו ענין.ובאותו

 ועוד לשתיה במכסה קטן תור עושים ואת"כ מים, כמו נוזל שנהיה עד המכסה, שלהפתיהה
 בזפת שבריה שדיבק לחבית דומה זה לכאורה - מותר זה האם האויר, בשביל קטןתור

 מנא(. מתקן )משום ? יפה נקב יעשה לא אך לשברהדמותר
 בכלי לשים דמותר כתב כ"ג ס"ק ברורה" ב,,מוונה שי"ת בסימן בישול. בדיניד(

 במרק לחם ~שים דאין כתב מ"ה בס"ק והנה בישול. אתר בישול בו ששייך דברשני
 ררכיך, במירי בקיאים אנו ואין שני בכלי המתבשל ררכיך הכלל בגלל שני, כלישהוא

 לעצמי ותרצתי 1 בישול אחר בישול בו ששייך דבר שני בכלי לשים מותר מדוע -ושאלתי
 ז זה כך האמנם מותר, ולכן הבישול מקלי שהוא נחשב לא ודאי זהרבמקרה

 עסוק שליט"א הדב כב' כי אני, ויודע לי, מובנים שאינם בדברים כאן הארכתיהנה
 זו חסד מצות עליו חביבה כי ביודעי אליו, לפנות אני מרשה אך הקודש, בעבודתמאד
 לשואליס. ענינים הבהרתשל

 רבבכבור

 הראה כפר ה.א.

תשובה

 תשל"ב. בהעלתך שב"קמוצאי
 וברכה.שלר

 ברית להספר חומר לדפוס למסור טרוד שהייתי מפני אבל במועדו נתקבלמכתבך
 תשובתי. נתעכב לכן שביעית עלעולם

 מה הוא דש של שגדר לפי הקשה, קליפה וביז הירוקה קליפה שבין ההבדלא(
 ]על הקשה, הקליפה רק כשנשארה אבל לסעודה, סמוך רק ולא העליונה הקליפהשמסירק
 אי! לסעודה סמוך רוב ע"פ שנקלפת הירוקה[ קליפה שנקראת עלי' קליפה יש הקשהקליפה

 הוי דלא משום או לסעודה, סמוך לקלוף שדרכן בגלל או הם, טעמים וב' דש, של גדרזו
 אז בס' כתוב מזה ויותר עליונה. קליפה עלי דאין בטנים לענין ונפק"מ עליונהקליפה
 עיי"ש מובן[ בלתי וכמעט בקיצור נכתב עולם ברית ]בס' קמב-קמג עמוד ח"אנדברו
 הוא הדפוס טעות שינוי בלא לאכול שיכול י"ז סעיף עולם בברית שכתב ]מה הפרטים.כל

 פירוקן. בלאוצ"ל

 אבל ל"ה( )עמוד שם שכתבתי כמו אסור הי' לחוץ ה2ר הולכין הי' המים אםב(
 באיסוי ניחא דלא פם"ר הוי א"כ בחוץ זבין כשהם כוחו ונפסק להבור קודם שנכנסיזכיון

 גם מחמירין אנו שלמעשה אף שלון לא זה אם או העשבים בגירול רוצה לא ]אםדרבנן
 ביחד, דנתערב רגלים, ומי משקין כשאר הוי דאולי צדדין כמה עוד יש כאן ררבנן,באיסור
 )עיי"ש מותר ממש להעשבים מגיוין המים אין דאם י"א וגם זורע, משום בזה דאיזו",א
 נלענ"ד לכן )אג"ט( פטור ראשון מכח הזרעים על הולכין המים איז דאם י"א וגם נדברו(באז
 בזה. להחמירשאין

 בלא אפי' או עצמם, הזרעים על באים המים אם וכ"ש בהשקאה לי' ניחא אםאמנם
 להחמיר. יש חורש משום בזה דיש די"א ונטיעה וזריעה לחרישה עומר שהקרקע אלאזרעים

 דהוי.גרמא ברור דאינו ענין בכל להחמיר יש מקורם ואיקנות עשבים יש דאםונדאה



נדברו מימנהשהי' זאנר רביעימלק
 הלכה מקור וע" זורע, לענין כחו נמי מקרי העליונים יצא תיכף המים שנכנסין דע"יכיוו
 לבסוף שכתבתי ]ומה עיי"ש דאוריתא הוי שני בכוח דאפ" שם מצדד שאני כ"ז סימןח"ב

 שמחמירין זעו אבל דרבנן באיסור מותר ל" ניחא דלא רפס"ר למרס"ל זהו לדינאוהנפק"מ
 ודבנן[. עוד "4 אא"כ בזה"ז בזה נפק"מ איןבזה

 שט"1 סימן בבה"ל 1ה כעין כמבואר יותר. להקל יש כלל ל" ניאא דלא בנ"עניעאמנם

 ויש. ד"ה נ'סע"
 עד אלא להחבית משמש לא זה העור החבית, פי שעל העור לקרוע שמותר מהג(
 כשובר הוי שבתוכה מה להוומא בעיקר שכוונתו כיון וקורע סותר שם ע"ז חין לפרהפתיחה
 הוי השימוש עד לכסות רק ועשוי הכלי מגוף הוי ולא ממש מחובר שאינו פקק וכןהאגוז,
 כבר הבקבוק על שלבהבה כיון חנור האגוז. כעובר ההוי סותר. שם ע"1 ואין שימושבגלל
 הגביעים של במכסה חור וועושין מה שאלתו נפתר ומכאן לשבירה. שעומד כלי מתורתבטלה
 הנ"ל(. הסברות את שאבתי שמשם נ"א בסימן בחז"א היטב )ועיין סךתר. שזה לבןשל

 אח"כ, בו להשתנה4 רגילים שאין אף סרדינים, לקופסת רומה חלב של שקיתולפתוח
 גדול לצורך להקל ויש בקבוק, במקום החלב לשימוש זסגי באופן עשוי זאת לעומתאבל

 באופן אפילו כלי יעשה שלא באופן השחתה דרך ויקרע גדול, כלי לתוך השקיתשישים
 ראוי אח"כ וגם כלי במקום בו שמשתמשים ]כיון שמאל. ביד לקרוע להחמיר וישזמני,

 להחז"א[. כלי עשיית של חשש ויש האגוז לשובר לדמות איןלשימוש
 הבישול קלי של חשש בגלל שני בכלי שמחמירין שמה כיון הוא המ"ב של הביאויד(

 להחמיר. אין לכן בזה פלוגתא שיש כיון בישול אחר בישול של בדבר לכן חומרא רקהוא
 בדין להתיר צ"ע בזה שני כלי מדיגא -שאסור יתכן ראז בו נכוית יד הנוים יה" אםאולם
 אחר. במקום בזה שהארכנו כמו ביש[ל אחרבישול

 יחסימן
 בהאשי נוגעת כשהקדירה הטמנה ודין גז, של בכיריים פחהפסק

 לפ"ק. תשל"א תמוז ב' קרח פ' ערש"ק ריום

אחדשה"ט.

 להעירו לנכון ומצאתי - והטמנה שה" בריני ברית-עולם, הח' בספרו ועיינתיהיות
 לענ"ד. שנראהמה

 במקצת, הטמנה מטעם פח, הפסק בלי הגז על קדרה להניח כב"ת שאסר מהא.

 י"ג(. דין וחזרה שה")בדיני
 שודכו בגחלים הוא במקצת הטמנה של הדין שכל איסור חשש שום כאן שאיןנלע"ר

 אין ולכן במדורה, להטמין דרך שאין באש כמ2א"כ אסור, ג"כ במקצת הטמנה ולכןבהטמנה,
 היטב יעו"ש י"ד ס"ק ל"ז סימן מהחזו"א לזה, רא" יש וגם הטמנה, של האיסור באששייך
 בישול כדרך חשוב שזה מטעם בשבת, שם, שאוסר בקדירה, נוגע המדורה של שאשבענין
 ע"ש. והרשב"א הר"ן אליבא שמתירין והמ"ב להגר"א שם והק' בשבת, כמבשל,ומיחזי
 במקצת, הטמנה הוה בקרירה נוגע דכשהאש להקשות. לו ה" הטמנוע שייך שבאש נאמרואם
 בדבי במקצת והטמנה י"ט, ס"ק בהזו"א שם כמובא במקצת הטמנה מהאוסרים הואוהר"ן
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 שייך לא לבר שבאש פשוט רבר שזה ודאי אלא בשבת, רק ולא בע"ש גם אסור הבלהמוסיף
 הטמגה.איסור

 מהחזו"א רא" ומביא וקטומה, כגרופה דוה לא הגז על שפח כב"ת שכתב מהב.
 כ'(. ברין)שם

 נלסד וזה חללה על הפח שעם )פתל"( בפטפוט רק דיא החזו"א של שהדבריםנלע"ד
 הפח ששם בנ"ר אבל הכירה, של גבה נקרא חללה", שעל ,4יסוי שכתבו רנ"ג וטורמרש"י
 במש הגחלים על פח כשיתן כה"ג ובכירה חללה, על נקרא לא זה ממש האש על הגזעל

 טוב(. יותר עוד שפח )מחשר פח, או אפר לי מה כי קטום, יקרא ודאיבפנים,
 האפר ובמקום לפח, מתחת מבפנים, הוא החיתוי שם כי לחלק. אפשר ה" בנ"ראד

 וא"כ ולחתורג לשכוח יכול ובזה בברז. הוא שהחיתוי בנ"ד משא"כ יחתוע ולא יזכורולכן
 שמתיר מה הלא כי הפח יועיל כאן שגם רא" להביא שיש נ"ל אך לראי/ רומה הנידוןאין

 בבורג, מבחוץ החיתוי ג"כ בפטפוט הא קטום, רהוה הפטפוט אצל קיירה בהפסקהחזו"א
 בפח. וה"נ האש, כח שמצנן והיכירא, דעוג גילוי הוה כבר האש שכיסה שכיון וראיאלא
 חתיכת ששם ובזה סגי, שהוא כל שבקטומה ג' ס"ק במ"א ועיין קטום של ההיתר סברתדזה
 דזה בע"ש, הגז של הברזים שיוציא נלע"ר שאת וליתר קטום, נקרא הקרירה כמידתפח
 הוה ודאי וזה ע"ש, היכרא מטעם הוא קטום של דהיתר בהר"ן וכמובא היכר, הוהודאי
 אפשר. בדרד נראה לענ"ר זה כל יזכור, שבודאי גדול שינוי כאן דישהיכר

 ירושלם ב. היב

תשדבה

 תשל"ב. שמות ה' יוםבס"ר

 והשלו/ הברכה מבואלאחר

 מועיל שאינו ההז"א של הפסק עם קשור שזה הנושא וראיתי המכתבכשקבלתי
 והנחתי בזה להאריך צריכים כי בזה לרון רוצה לא אני עדיין הרבה מטעמים פחהפסק
 שעיקר וראיתי לידי המכתב נזימן אלו בימים אמנם ממני, נשכח ואח"כ הצדההמכתב
 חובתי שזה אמרתי לכן עולם בברית המונא עצמם החז"א בפסקי בירור רק הואהנושא
 ידי. על שהופץ הרבריםלהסביר

 פסק בזה ככיסוי והוי חלל שיש בפתליות שרק גז ובין פתיליות בין לחלקרוצה
 שזה רבריו שלפי גחלים ע"ג לכיסוי רומה גז על כיסוי אבל מועיל אינו שכיסויהחז"א
 רבריו. תוכן ע"כ מועילבודאי

 שהדופן לסמוך מהו ששואלת מהגמרא ויא ראייתו שיסוד עצמו בחז"א חמעייןאבל
 להריא מבואר שם החז"א בזה שדן הצד מן שפתחן התגור שע"ג המעזיבה מעובי וכןמפסיק
 רומה שזה לומר אין בוראי המפסיק הכירה של רופן שהרי לכיסוי כיסוי בין הברלשאין
 כיסוי. על לפעמים לבשל וקודרך הכירה שללכיסוי

 גיסא. לאידך זה פשוט לרידי לגו"ק רומה בוראי גחלים ע"ג שכיסוי ל" שפשוטומה
 מלחתות, דעתו שמסיח דעת גילוי אלא היכר נה12ם לא שזה ברמב"ם מבואד גו"ק שלדוזיתר
 בודאי היכר משום ]ואם הדעת היסח הוי לא רב חומו גו"ק לאחר  שגם כיון בתנורולפ"
 תמיד[. כרגיל לא שהוא כיון היכר הוי בהנורגם
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 זה לכז החום, למעט גורם קטימה כל לפי' מעצמן להתכבות הגתלים של שטבעוניון

 יש והיאך חיתוי של מהמעשה ההיפך בדיוק שזה מעשה עשה שהרי הדעת היסתנקראת
 קצת ממעט ג"כ שזה נאמר אם ואפי' הגתלים על פת בנותן אבל ויתתה, ישכת לשמאלחוש
 יורה שזה הגחלים בגוף מעשה כאן ואין עצמן בגתלים כלום גורם שאין מכיון אבלהתום

 מזה זה ללמוד א"א מלחתות הדעת היסח של מעשה כאן ואין החיתוי ממעשה היפךשעושה
 לתנור[. דומה הרבה שתומו שגז שיטתי]ובכלל

 ולא הוא. חדש זה דבר עצמו באש להטמנה בגתלים הטמנה בין לתלק שרוצהומה
 קדידה ע"ג קדירה מענין כמו הטמנה מפרטי הרבה כ"כ שדגו מהפוסקים אחדלישתמיט

 נאמר אם ואפי' זה. לתילוק שליתא ש"מ מצוי זה הי' שאצלם אף זה חילוק הזכידו ולאוכו'
 של הטעם שייד שלא הבל שמוסיף דבדים משאד גרוע אינו מ"מ באש להטמין דדךשאין
 דגילים שאין שהיום בפשטות אפ"ל הרי שאני שגז ולומר תידושים לחדש באנו ואםחיתוי.
 הטמנה. של הדין לגמרי יתבטל גתלים של בהטמנהכלל

 ולא הבית לחמם בעיקר עשוי שמדודה ראי' אינו מדודה מדין מהחז"א שמביאמה
 הדין לו ואין להשהות מותר באש גוגע שאפילו שי"א במו בלל הטמנה דרך הוי ולאלבישול

 בגתלים הטמנה בין הבדל אין שמבשלים במקום אבל בישול דרך שאין לפי גרופה איגהשל
 ע"ג השולים כל אם בין לתלק בפוסקים מצאנו ולא כן, בגז גם ולפיכך עצמו. באשלהטמנה
 שזה חילוקים ולבדות כהתז"א אתד מצד להחמיר אפשר אי השולים. מקצת דק אוגחלים
 התז"א. של הלימוד דרך לשיטתבניגוד

 מותד, בקדירה נוגע המדודה אש דאפי' והמ"ב מהגר"א דמשמע שם בחז"אוראיתי
 וגם הבישול כדרך הוי בקדירה נוגע דבאש דנדאה היטב מובן ואיגו וז"ל החז"אוהקשה

 דרך ואין לחמם רק לבישול עשוי דאינו שאני דמדורה ליישב יש ולהאמור לסומך, דמילא
 שהי'. משום ולא הטמגה משום לא בזה אין לכן בכךבישול

 החילוק כלל הזכירו שלא והר"ן בהדא"ש עיינתי דכעת בזה, צ"ע עדייןאמנם
 ההיא הזכירו ולא האש אצל לסמוך לאסור דמצדדים שמע תא ד"ה א' ל"ז בתו' ]ועייןהזה

 שאני דמדורה דס"ל כמוש"כ צ"ל האש, אצל לקרוב רחוק בין חילקו ולא מ' שברףרמדורה
 בכך. לתלק אפשר בודאי להטמנה שנוגע מה מ"מ להנ"ל[ מהםורא"

 דדינם שלנו וכירות שתנודים אומדים בשאגו בי אלו בדינים גדול בלל תדעועוד
 אלא שלהם, הכירות אטו אוסרים שאנו אומדת זאת אין הגמרא זמן של ותנודיםכהכירות
 שעיקד כיון לכן הגזירה, בכלל אלו גם האש[ ]והקטנת הגדלת של התשש ששייךשכיון
 לא שאצלם כיון לומר שייך לא גתלים על ולא ממש האש על אצלנו הוא והטמנהבישול
 מותד. יהי' אצלנו גם לפיכך בגתלים אלא באש הטמנההיתה

 יהי הברזים שהסרת כתבת לכן היכר, משום שהוא כירה דר"ש מהר"ן שדייקתומה
 דעתו הסיח שהרי וכו' גרף אם לפי' ה"ד פ"ג הרמב"ם וז"ל כן. אינו היכר, משוםמהני
 חם והבלו הואיל וכו' התנור אבל וכו' בכירה בד"א יתתה שמא גוזדיז ואין התבשילמזה
 משום זה דאין הרי עכ"ל המעוטה האש בזו יתתה שמא ותוששים דעתו מסית אינוביותר
 מ"מ דהו כל קטימה דאפי' מלתתות, דעתו דמסיח המראה פעולה דעושה כיון אלאהיכר
 וזה ליה גורם פעולה כל א"כ להתכבות, הגחלים טבע כי הגחלים של התום להמעיטגורם
 כהר"מ הפוסקים דברי כי הכ"מ ומסיק הדמ"ך בשם בכ"מ )ועיי"ש היתוי של ההיפךבדיוק

 היטב(. זה יובןולהאמור
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 : גריפה ובין שהוא בכל דסגי קטימה בין התילוק הרמב"1 וז"ל הראשונים כל כתבווכן
 דעתו והסית קלקלו וטבר האש מתיתוי דעתיה סליק לגמרי ואש אפר שהמערב לפי"והטעם
 כידה ומדלקת מבערת לוהשת שהיא כיון קטנה גהלת אפי' שם נשאר אם הגודף אבלממנו
 כיון אלא הרשב"א וז"ל היכר, נמי הוי קצת ומשאיר הגהלים בגורף ובדודאי עכ"לגדולה
 ובתי' לכירה, תנור שתילק מה ועייש"ה בהתויי. קפיד שאין מלתא מוכתא קצתשקטם

 דלא ארעתי' גלי הכי דעבד רכל דמילתא וטעמא וז"ל כתב מכת"י( מתדש )הנדפסהריטב"א
 כתב להר"ן לאמיתו המיותס הריטב"א והתי' בגתלים. לתתוי אתי ולא בתמימותיהקפיד
 להיכרא מעשה שיש ור"ל הדאשונים כשאר צ"ל אבל הרי"ף אצל בהר"ן דכתב כלשוןבאמת
 מלתתות. דעתושמסית

 דעתו  מגלה ואינו בהמימות כלל ניכד ואינו האש על דק פה נותן אם שייך לאוזה
 שלנו שכירות לי אומר שלבי מלבר הגז. של הגדול באש ובפרט לתתות רעתו שאיןכלל
 בתנור. הנ"ל טעם בזה דשייך הגמרא, שבזמן כתנורדינם

 יטסימן
 הנ"למענין

 הלכה, מקור הספר על הערות ממכתב)המשר

 כירה, פ' התתלנו )כעת הבנתי. שלא דברים כמה עולס" "ברית בספרו ראיתיאגב
 בינתיים(. הספקתי לא יותר ותזרה, שהיה בעניניוהסתכלתי

 בזה יוצאין לא צרכו כל מבושל שיהיה המקפיריז מעשה דאנשי כב' מביא י'בס"ק
 לו ויפה ומצטמק צרכו כל נתבשל דאם הרז"ה, ע"פ דמנהגם י"ל והנה האוסרין.שיטת
 אמוראים הרבה ס"ל וכן דין. ע"פ אסור לו ויפה ומצטמק כמב"ד אבל המקום, במנהגתלוי
 כתנניא(. ס"ל לא אם אפילו דזה )ובראשונים, מותה לו ויפה דמצטמקשם

 דאסור ואתרונים, בשו"ע הובא דלא למיתם, ממיתם פינה רין כב' מבאר י"זבס"ק
 הנית כמו הדין אותו דזה מביא סק"כ( )רנ"ג המ"א ומצאתי להקל. לצדד יש צורךובמקום
 שהתזירו דמיירי אתר, פירוש מביא שם רע"א ובתי' שם, נפסוק איך דתלוי ומשמע קרקע,ע"ג

 ההזירו לא אט ולפי", מהטמנה, התוס' קושית לתרץ בראשונים מבואר וזה הראשון.למיהם
 לא כב' )דהלא להקל לצדר יש הצורך דבשעת כב', כוונת זהו ואולי לכו"ע. מותריהי'
 להקל(. דנוהגין הרמ"א מביא קרקע ע"ג דגם כללמביא

 בכלל, הבנתי ולא כגרופה, הוה אם וכרו' פת בהפסק התז"א דברי כב' מביאבסק"כ
 והמתלוקת להפסיק, דף או פת מנית אם כגרופה, הוה דכן ל"א ס"ק במ"א דמבואר מהאמ"ש
 בפתיליה רק הם לפע"ד התז"א ורברי כגרופה. מיתשב עצמו התנור של מעזיבה אםרק
 ע"י מבשלים לא פעם שאף למשל, בגז, אבל פת, שימת ע"י מבשלים לפעמים בתולדגם
 ב,מנים בתנור וגם הנ"ל. במ"א כמו גרופה, דין לו יהיה לא זה למה בשבת, רק פת,הפסק

 תנורים להם שהיה חו"ל מאנשי שביררתי )כפי הפסק לשים בחול לפעמים נהגוהקדומים
 כלל, הבנתי לא אב"נ משו"ת ראיה כב' דמביא ומה הפסק, הוה אם השאלה, ושםכאלו(
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 עצה לתת צריך דהיה ממנו, ראיה מה וא"כ גרופה, אינו הוא אם אפילו שם מתירדהוא

 היה לא התנור עצם דרק טל, באגלי עוד מבואר וכן מותר. זה בלי גם הלא פח,שישימו
 גו"ק. שפיר הוי פח או דף אבלהפסק,

ידושלים

תשונה

 התשל"ב. בשלח ב' יוםבס"ד

 הרם. כערכו והשלו' הברכה מבואלאחר

 הלכה", "מקור הספר של בענינים להתעמק באפשרותי ואין המכתב, נתקבלתמול
 וה י' הל' שה" הל' עולם בבדית מש"כ על עורר שכ"ת מה בא אני אחרוןועל

 ויפה במצטמק אפ" מותר צרכו כל בנתבשל שדוקא זו בשיטה בעצמי הרגשתי וכברהנכון
 ומש"כ שנה שלושים לפני עוד שנכתב כירה פ' על הלכה במקוד בכתובים ~ה ]הלואלו

 ע"ו[. עמוד סוף ח"ב נדברו באז היטב עיין לכלי, מכלי האוכלמפינה
 ע"פ רחבים דברימ בזה יש כי כעת בזה לדון רצוני אין פח הפסק מהני אםבקשד

 וממילא כירה[ פ' על בכת"י בזה ]והארכתי לבד היכר משום וו שאין ועוד והרמב"ןהרמב"ם
 עצמו החו"א לשיטת בקשר אבל היכר. משום שהוא אחרון באיוה ימצא אם אחראים אנואין

 מהחו"א מוכח אבל מפתלי', מדבר דהחז"א אף נכונים, הדברים אין כ"ת דמש"כ לבררמחובתי
 הפסק שאין לסמוך" "מהו דבע" מהא ראייתו יסוד שהרי לכיסוי, דדומה משום והשאין
 ומה כיסוי. משום זה שאין מבואר הרי לגו"ק עושה אינו הכותל שעובי כמו כגו"קעושה
 עיין בזה, דן עצמו החו"א הרי תנור של במעויבה ל"א ס"ק במ"א דמבואר מהאששואל
 ולהאמור ד"ה כ"א בס"ק שם אבל האחרונים על כחולק נראה דשם ואף סק"ט ל"ו סימןבחו"א
 שאני אף עייש"ה התנור לע"ג פח הפסק בין ומחלק להאחרונים ומסכים מזה דחורנראה
 ובין פתיל" ע"ג שח בין הבדל אין החז"א שלפי ברור עכ"פ אבל בוה לדון עוד שישיודע
 נדברו ובאו באב"נ התשובה של בתהליך היטב פעם עוד ע" האב"נ ואודות גו, ע"גפח
 הקודם[. במכתבי מוה עוד ]ועיין ועייש"ה. ע"ה עמודח"ב

 כסימן

 פירות בגרעיני בוררמענין

 התשל"ב. טבת י"חבס"ד,

 הדר"גי שלום דרישתאחר

 ואם וז"ל המ"ב בשם י"ו סעיף בורר הלכות עולם" "ברית החשוב בספרוראיתי
 לא ואני וכו/ בודר הוי ומן לאחר להניח הקשים הגרעינים וזורק  )שזיפים( פלומיםפותח
 ולמה מותר, וה הרי לאלתר אבל בורר, הוי ומן אחד על להניח במתכוין דוקא דהאםהבנתי



גשמפניש2:רך ופוקצהבורר זא רביע'חלק
 ומשליכו. השניה בידו הפרי את ומושד הגרעינים את לההזיק שצדיד ה'( סס"קנ"ב )סימי זצ"ל איש החזון וכתב אסור. זה לאלתר האוכל מתוד פסולת אפילו שהרי מותרזה

 הנ"ל. בעניו עיני יאיר אם להדר"ג תודה אסיראהיה

 בדיסניה ש. זבש.

תשובה

 תשל"ב. וארא ה' יוםבס"ד,

 וכ"ס.שו"ב

 החז"א שהרי ונשאלתי המ"ב, דברי י"ז סעיף בורד במלאכת עולם בברית שכתבתימה
 נ"ח, בסעיף שם מובא החז"א דברי גם הרי האוכל, ולמשוך הגרעין להתזיק להחמירכתב

 לא עדיין המ"ב דברי שהעתקתי דבזמן סתידה כאן ואין היז. בסעיף למש"כ רמזתיושם

 שרוצה מי כלומר ממקומה זזה לא משנה החז"א דברי שהעתקתי ואח"כ החז"א, אתדאיתי
 מספ"ק אינו דפעמים כתב החז"א גם שהרי גדול המרחק אין וגם לסמוך, מי על לו ישלהקל

 שרי" סעודה לאותה אף ,יאפשר המ"ב שכתב דבמה אלא דמותר, וכו' הגרעיןלאחוז
 רוקא. לאכילה סמוך לקלוף דאפשר היכי להחמיד שיש קצת משמע אישמהחזון

 שהרי קשה לא זה תיכף, לאכול אפ" אסור האוכל מתוך פסולת הלא לך קשה שההומה
 כבודד הוי דלא דמותד דא"א דהיכא הטמ"ג רמז ולזה שכ"א, סימן בסוף בו כיוצאמצאנו
 על מתפלא שם ]והשעה"צ שם הבה"ל שמסביר כמו אכילה דרך זה כי האוכל מתוךפסולת
 קודם ולא ברירה אין ושת" אכילה דבזמן שאני הוי דהטם סט"ז שי'ט מס" הפמ"גדאיית
 להמיקל[. מוחין דאין ורק בבה"ל, ס"ד שי"ט לסי' שציין כמו בעיקר להמ"ב ס"ל וכןלכן

 כאסימן

 מוקצה טלטול ומענין בוררמדין

 ת"ו. ירושלים עיה"ק התשל"ב, תמוז בדר"ת טוב כי בו שהוכפל יוםבס"ד,

 "אז בס' עמ"ש להעיר שיש כת"ה עם דברתי כי להודיעו בזה הנני כת"האחר"ש

 שימציא כת"ה לי אמר וע"ז שם, מ"ש כ"כ זוכר אינני אך מינים ד' בענין זודע ברינינדברו"
 המדומה לפי לכת"ה לכתוב אמרתי שם מ"ש אח"כ קצת נזכרתי לאשר והנה הנ"ל, הס'לי
 שאם הרסים בענין שם כ' כת"ה הנה שם, שכ' הדברים הן הן אותי מטעה אינו זכרוניואם
 עליהם וברכו הלולב באגד היו כבר ההדסים אם והנה בשבת, להחזירם מותר במים היוכבד
 וצדיכים שם, ובשה"צ ג' ס"ק במ"ב תרנ"ח בס" כמבואר החג שבתוך בשבת מוקציםהם

 ד"ז. לפרש לכת"ה והו"ל בחג עליהם ברכו שלא הדסים סתם על שכוונתו כת"ה דברילפדש
 נפתחים אינם כי למים להחזיד שמותר ספר איזה בשם כ' המדומה( )לפי הנ"ל הדבדוהנה
 בפרחים גם להחזיד שהתיר הנראה ולפי בהרסים שייך לא דנפתחים זה ענין והנהעוד,

 בס' ד"ז הביא כת"ה וגם נ"ד( ס"ק של"ו )בסי דאסור בפשיטות כתנ המ"ב והנהושושנים
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 כי כת"ה כ' את"כ והנה הרפוס, טעות איזה שם יש אולי חשבתי ולכן זורע בריני עולםברית
 כמבואר השנה כל גם בשבת מוקצים הם וערבות הלולב כי תמוה וזה וערבות, בלולב הריןכן
 הרפוס. טעות איזה בזה יש שאולי ע"ז גם חשבתי ולכן שם, ושה"צ ובמ"ב תרנ"תבס"

 בריני שם הביא כת"ה הנה עולם, ברית בס' שראיתי א' רבר על להעיר אמרתיואגב
 הכבושים ירקות או ברוטב המונת בשר כגון גרולים שברברים שבה"ש ס' בשם כ"ו ס'בורר
 לענ"ד כי ע"ז, נפלאתי בעניי ואני להניה, אפילו בורר משום בהם אין במים ביצים וכןבציר

 אולי ברירה, איסור בזה שיהא מצינו שלא ומ"ש כן, משמע לא הפוסקים רברימסתימת
 הי' להתיר רעתם ה" אם ואררבא ד"ז, הזכירו לא לאיסור בעיניהם פשוט הדבר שהי'מפני
 ע"ז הסכימו ולא בלה ברירה דאין כתב המהריט"צ. והנה כזה, גדול תידוש להשמיענולהם

 לא אבל וצרעה זבוב כמו מלמעלה הצף ברבר רק התיר לא הוא שגם וכמרומההפוסקים,
 בתוך כלן שקועות והן עכור והרוטב גרולות לא החתיכות אם והנה במשקה, השקועברבר
 שמותר בפשיטות וכ' כת"ה. סתם ואיך להתיר, כת"ה דעת על עלה שלא אתשובהרוטב
 רבריו, לפי כתבתי וזה זה, לפני כ' כאשר להנית אף דבריו ופשט הטרק מן הרגיםלהוציא
 לא הרוטב בתוך קצת שקועות והן צלול והרוטב גרולות הן התתיכות אם גם לענ"ראבל
 הפוסקים מדברי ברורה ראי' בלא מוכרחת שאינה בעלמא מסברא להתיר אפשר איךידעתי
 ניכרים שהם כיון ברירה בהו שייך אי רגים מיני בב' שנסתפק התה"ר בשם כ'ובב"י

 להלכה נפסק וכן הוא, תטאת חיוב רספק משום להחמיר ונטה גדולות חתיכותבהפררתם
 בורר משום בו יש במשקה המונח גוש דבר כי ברור הדבר ולאשר חולק, שום בליברמ"א
 קטנים, ברברים רק שזה לחרש לנו ומנין וקטניות צמוקים בענין בעצמו כת"ה הביאכאשר
 דברים גם יש בציר הכבושים ירקות ובפרט גרול, נקרא ומה קטן נקרא מה מפיס מאןוגם

 נרחצו לא אם ביצים וכן ממש, כפסולת והוא לשתי' ראוי הציר אין לפעמים וגםקטנים
 ולא בעיני תמוה הוא זה פסק דבר של כללו כפסולת, והם מאוס.ם הם המים הבישוללפני
 ר"ז. לתרץירעתי

 בתשובה. הרוצה בלונ"ח, הרושכת"ה ירידו בזהוהנני

 ירושלים מ.י.

 ה21שר1:

 תשל"ב. רברים ערש"קבס"ד

 מכתבו... יקרת לנכון נתקבלאחדשה"ט,

 הי' ואם בשבת במים הדסים ליתן אסור י"ד סימן ח"ב נדברו באז מש"כאעתיק
 וכן ללב( יפה בשם שם )או"ח עור נפתחים שאינם ולהחזירם מהמים להסירם מותרבמים
 האיסור רעיקר האומרים על לסמוך שיש אפשר שיתייבשו חשש יש ואם ולולב, בערבותהדין
 כמבואר במים להעמירן מותר מע"ש מוכנים מים כלי יש כבר אם לכן טירחא משוםהוא

 שום כאן אין בהרסים, שייך לא דנפתחים שליט"א מע"כ התפלא וע"ז עכ"ר. עולםבברית
 מתפררים רהעלים פועלים רהמים רואים דאנו דנפתחים החשש קצת שייך בהדסים שגםתימה
 ראינו ללב היפה כותב וע"ז בהרסים(. שיש הענבים משום גם )ואולי ההדס. של היופי עיקרוזה
 אצלי(. ללב יפה הס' )אין כלום. פועלים לא המים שוב נפתחו כבר אם דבהדסים לפרחיםדומה
 בערבות גם שייך הנ"ל, והטעם בזה. דרגילים הספררים אצל וביחוד השנה בכל שייךוהרסים
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 ס"ה( ס"ד )עמ' עולם בברית ומובא שם בש"ע מפורש זה הלא בעליו ניכר שאינו אע"פולולבים

 בהכינן ומיירי כמתקן רהוי משום במים להעמידן אסור פרהים להם באיז אפ" אילנותדענפי
 קא )ומאי השנה כל ולולבים ערבות בהדסים שייר וזה מוקצה בוה דאין הבית לקשטמע"ש
 דמה שי"א הוספתי וע"ז מותר, שם שעמדו להמים להחזירן אבל ?( מוקצה משום לי'קשיא
 מותר מ,ומנין כבר המים אם ולפי' טירהא משום אלא כמתקן דמידזי משום לא הואשאסור

 המדובר ואין שיתייבשו. השש ויש יום מבעוד ליתן שכה אם בדיעבד ע"ו לסמוך וישלהעמידם
 המדבר של"1 סימן של מדיגים המבואר וכאן סוכות, להל' שייך שוה סוכות של מלולבכאן

 לא ללב היפה של ההידוש ועיקר לטעות, מקום ואין ומפורשים מבוארים והדבריםמשבת
 הואיל בהדסים אלא פרהים, להם שאין אילנות בשאר גם נוהג שוה במים דשום שאסורמה

 לפרחים. דומה ואינו דמותר קמ"ל לפרהים דומה שזה אומר הייתי העלין בפתיתתוניכר
 כל גם בשבת מוקצים הם וערבות הלולב כי תמוה "וזה : כתב נ"י שכב' מהופלא

 השנה בכל אבל למצותן, שהוקצו המדובר שם שהרי פלא ווה תרנ"ח בס" כרבוארהשנה
 נכון ]אבל של"ו. בסי' אילנות מענפי יותר מוקצים יהא למה הבית לקישוט אותם הכיןאמ

 יותר[. וה לפרש צריךשהייתי
 הבשר להוציא דמותר השבת שביתת בשם עולם בברית שמובא מה אודות שדןומה

 יש דנפשי' מסברא זאת שכתב אף מזה חוור אני אין מהמים הבצים וכן המרק מןוהדגימ
 דלפעמים לובוב דומה ואינו כמבורר דהוי עמו נימוקו כי לסמוך מה על ויש לסמוך מיעל

 וכתב מותר, לכו"ע גרולים דברים אבל מתירין הרבה בזה וגם חיפוש וצריכיןמשחקעין
 שהם בגלל להתיר דגים מיגי בב' דן עצמו התה"ד מהמרק, הבשר דמוציאים יום בכלדמעשים
 שיש ידעתי אני בוה. משא"כ כ"כ ניכר ואינו היטב מעורבין שהם בגלל לאיסור ומסיקגדולים
 אקצר. השבת כבוד מפני אבל בוה, להאריךעוד

 כבסימן

 מים של קרור ומכונת נולד,מענין
 תשל"ב. למטמונים ל"ה ה' יוםבס"ד,

 וכ"ט. רבשלום

 כזה: הוא פעולתה ושדרך לשתיה קרים מים שמקררת קרור מכונת לגבינסתפקתי
 למכונה חדשים מים נכנסים זה ברגע שתיים או קרים מים כוס ממנה מוציאים שאנוברגע
 מחדש תקרר שהמכונה גרמנו מים כוס שהוצאגו ומן שבאותו ז"א קרור תהליך עובריםוהם
 י"ט ס' "הדש" מלאכת עולם" "ברית בספרו וראיתי מחדש. להפעלתה גם וכן אחריםמים

 מים לקרר פשוט אבל נולד. חשש משום קרח לעשות קר במקום מים להניח שאסורשכתב
 המכונה, של מחדש להפעלתה גורמים שאגו היא חששנו כל א"כ נולד. של חשש שום פהאין
 שלא להחמיר דנכון י"ט בס' כותב שליט"א המחבר קטנה הערה להעיר רציתי אגבע"כ.

 בדברי שעיינתי ולאחר ג"ה ס' מישרים" "דובב שו"ת בשם ומביא נולד משום הצורךכמקום
 זאת להתיר אין הצורך במקום שאפילו שם מסיק כי דעתי לעניות לי נראה שם.תשובתו
 הפעם. גם לי להשיב תורתו כבוד יוכל אם מאד אשמח שם. הק' דבריו להבין זכיתי לאואולי

 התורה.בברכת
 תל-אביב ב. 4עי.



 נדברר לסשקה עתפל כזכוכ כורר זאנוד רביעיחלק

תשובה

 התשל"ב. כמבכירה, חלים סליחה א' יוםבס"ד,

 קירור במכונת להשתמש שאסור הרברים ונכונים מכתבך בברכה נתקבל וכח"טשו"ב
 המכונה. של מחדהם להפעלתה גורמים שנכנסים החרשים המים דבריך שלפיכיון

 יש בשבת קרח דלעשות דש מלאכת עולם בברית שכתבתי במה לך קשה שה"ומה
 ומצאת שם ובדקת נ"ה, סימן מישרים דובב וצויין נולד, משום צורך במקום שלאלהחמיר
 השו"ת שצויין במה שלי הכוונה אבל שם, טוב ראית לכאורה והנה צורך. במקום גםדמחמיר
 גם דמחמיר מה אבל קרח, ממים או מים מקרח לעשות בין הילוק ראין רא" רק להביאדו"מ
 אינו רהרמב"ן לומר שרוצה מה ובאמת דבריהם", לולא "אך מפורש שם כתב הרילצורך
 ]עייש"ה שנקרש ברוטב לא אבל משקה וכפור וברר משלג בנעשה אלא מעצמו בנימסמתיר
 ובנידונו בזה, חילוק דאין מבואר הפוסקים וכל מרמ"א הרי לקצר[ גרמא והזמןביאורו
 ממים לעשות למעשה שאוסר ממנו ראי' לנו ואין להחמיר, טעמים עור מסיק הרי שםשמיירי
 לצורך.קרח

 עוד מזה וכתב הנ"ל, על להקשות האריך צ"ח סימן ח"ב יעקב" "חלקתובשו"ת
 דלכאורה דמה שם וכתבתי סק"ג. קמ"ד עמוד ח"א נדברו באז מש"כ ועייז קי"ג. סימןבח"ג
 אליעזר. בציץ כן ]ואינו עייש"וג כן, אינו בונה משום גם לחוש שיש עולם מהבריתמשמע
 ח"ו[. צ"ל ח"ז שםמש"כ

 כגסימן

 ברירהדיני

 וכוטו"ס,שלום

 וז"ל החזו"א על כת"ר תמה לכוס שנפל זבוב בענין כ"א ס" ח"א נרברו אזבספרו
 דהמציאות בזבוב, הדבוק היין הוא פסולת רעיקר הדעת על מתקבל אינו טעמו עיקר וגםשם,
 שם. עכ"ל ביחר מעורב הכל הרי שמחובר כ"ז וגם הזבוב בו שנגע בדבר ממאס ארם שאיןהוא

 שנמאס כיח הפסולת הוא הזבוב גוף על הטופח שהיין החז"א בדברי כת"ר הביןהנה
 בכום. הנשאר היין משאר גופו על הטופח היין בורר א"כ הזבובוכשמוציא

 הוא המהריט"ץ של ההיתר דיסור אחר. באופן החזו"א דברי הבנת נראהולכאורה
 נחשב הזבוב ואין המעורב" בדבר אלא בורר ואין בורר בכלל אינו בפנ"ע ועומר שצף"דכל
 הזבוב גוף על שמטפח שהיין לומר מקום יש "ואמנם החזו"א כתב וע"כ הייז עםמעורב
 הייז לגבי אך ביין מעורב שהזבוב נחשב אין היין כל לגבי דאמנס ור"ל עלירף' תערובתשם

 על שמטפח היין עם מעורב הפסולת שהוא והזבוב לתערובת, כן חשיב גופו עלשמטפח
 המרוכזין המים נשמטו הזבוב טלטול "דע"י הרי לברו הזבוב וכשמוציא האוכל. שזהגופו

 שהיה להיין בורר "וחשיב ברזא[ ולענין בד"ה החזו"א ]לשון הכוס" לתוךבסביבותיה
 ונקיה. לברורה גופו על טופח שהיה להיין דעושה ר"ל סנפיריו" וביז גופו עלטופח

 טופה דדיין התערובת לבאר כרי סנפיריו" ובין גופו על "טופמ החזו"א כחבולהכי
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 ולענין בד"'ה התזו"א מלשון ובפרט התזו"א ברברי כנ"ל סנסיריו. בין ומתערב גופועל

 הטופת רהיין לאשמעינן רהו"ל התזו"א ברברי תסר העיקר כת"ר הבנת רלפי ועורברזא.
 פסולת. ונעשה נמאס גופועל

 גוש דדבר מכת רההיתר לומר "ראין הכותב כתב )ב'( כב מכתב ת"א נרברוובאז
 עכ"ל, ע"ג" שטופת ממשקה גופא בזבוב 1כ1 יוכיתו, ושמרים יין רהא תערובת מיקרי לאולת

 הנגיעה רבמקום משום שבזבוב, טופח המשקה משום החזו"א שחידש "והחידוש השיבווכת"ר
 הכותב אך החזו"א רברי בהבנת לשיטתו אזיל וכת"י עכ"ל. מעורב" חשוב במשקין,משקין
 בלח. גוש תערובת ריש שפיר הוכיח וא"כ שכתבנו כפי שהביןכנראה

 ראין "ר"ל בזה"ל והוסיף החזר'א לשון העתיק נ"ח. אות בורר ריו עולם בבריתב(
 עכ"ל לשנות" יש להריא לברור שלא לשנות ראפשר ומה ממש אכילה בשעת רקלברור
 רשרי נראה ולכאורה מותר". ממש אכילה בשעת "ררק בחזו"א זה מבואר היכן הבנתיולא
 הגרעין לאחוז מספיק אינו "רלפעמים ואף פסולת מתוך אוכל ברירת ככל לסעורה סמוךאפ"
 באופן אכילה ררך בו ואין בידו האוכל "שאוחז כיון אך רפויה" שאחיזתו מפני נופלוהוא
 גרע ולא לסעורה סמוך אף שרי הרי אכילה ררך רחשיב וכיון אכילה" ררך חשיבאחר

 משום ההיתר כל שם וגם ט"ז[ באות ]וכמ"ש לסעורה סמוך רשרי ובצלים שומיםמקילוף
 סי הלכה ביאור ]לשון אוכל" מתוך פסולת מיקרי לא בכך אכילתו וררך אחר בענין"רא"א
 לקלוף[. בר"השכ"א

 לשיטתו זה אך לפה, מיר רוקא רמותר כן כתב פ"ר ס"ק שכ"א סי' במ"בואמנם
 המבואר ט"ז סעי' שה'ט מסימן נלמר ההיתר ]ויסור הגרעיז להוציא לכתחילהשהתיר

 הגרעין מתוך הפרי רמושך מרבר החזו"א אך מותר ממש אכילה בשעת רוקא וע"כבשעה"צ[
 לסעורה. בסמוך אף מותר לרעתו וא"כ אכילה ררך הוי וזה הגרעין נופל רלפעמיםורק

 וחילק אורז בה שמעורב במלחיה להשתמש כת"ר התיר י"ר סי' ח"ב נרברו באזג(
 לכן בורר, לשם ולא להשתמשות נוח שיהא נעשה כאן אבל בורר, לשם נעשה "רשםמתיון
 כיון מ"מ להברירה מסייעת עכשיו רהמלחיה, ראע"ג ור"ל עכ"ל. בכף" מהאוכל שאניאינו
 ותמתוי, כקנון אפי' השיב ולא בכלי ולא ביד בורד חשיב א"כ זה לשם מתחילה נעשהדלא
 עולם בברית שפסק וכמו בכף ליטול אסור להברירה מסייעת רהכף היכא רהא ליוקשה
 רהר נקיות, ומשום אכילה לצורך רק אלא ברירה לשם נעשית לא רכף ואע"ג כ"טאות

 להברירה, מסייעת הכף אין רתמיר ל'[ באות שם ]וכמש"כ בכף לאכול מותר רבריםבשאר
 שמשתמש היכא אסור ואעפ"כ נקיות. לצורך רק הוי נעשית שבשבילה הכף '2ימוש עיקרוא"כ
 בדירה. לצורךעמה

 לשם כנעשה חשיב א"כ השומן ליטול בכף משתמשים רלפעמים רכיון בדוחקואפש"ל
 א"כ המלח בתוך אורז ליתן כן שנוהגין ריש רכיון מזה, גרע לא מלחיה א"כ אךברירה.
 ברירה. לצורך גם נעשית שהמלחיהחשיב

 וכמש"כ בידו נעשית הברירה רעיקר משום רק רמותר בכלי מהמערה גרע לאוכן
 נעשה לא כלי רסתב ואע"ג לערות אסור היה להברירה מסייע היה הכלי ואילו כ"ח אותשם

 מהפסולת. המשקה לברורלצורך
 רבבכבור

 בנתיבות הנגב ישיבת י. ב.א.



נדברר בוירבריני זאסו רביעיחלק

תשובה

 התשל"ב. וכר כמבכירה חלים רסליחות א' יוםבס"ר

 וכ"ט. וכוח"טשו"ב

 בהבנת לאמיתו שהתכוון וכמדומה היטב ועיינתי ובברכה, ברצון נתקבל המכתבא(
 להבין קשה יותר עוד אולי לפ"ז גם אמנם נדברו, אז בספר להכתוב בניגור החז"אדברי
 הזבוב כבורר הוי הזבוב וכשמוציא מעורב, זה יעשה זבוב של גופו שעל מים המעטדכי

 הדותק צר על זה שכתב מהתז"א שם ונראה יחד, מעורב הכל שמחובר כ"ז וגממהמים,

 נוגע, כ"כ לא זה ולמעשה הזבוב. זריקת עם מים מעט מהני דלמה הקושיאמפני

 רמדבר משמע נ"ו[ סעיף 42 בעמור שנדפס ]כמו והאוכל דכתב החז"א מלשוןב(
 כיון אבל לסעורה סמוך גם מותר שזה מהגרעין האוכל לוקח דאם שז"ב ואף אכילה,בשעת

 ]כסי החז"א שכתב וכמו אכילה בשעת רק היתר אין לכן בזה ליזהר קשה פירותשבהרבה
 וכו', אחר באופן אכילה ררך בו ואין תח"י[ חז"א סטר אין נ"ח בסעיף שם שהועתקמה

 נעשית שלא מכף דמ"ש במלחיה היתר שכתבתי במה 1"י מר לן דברק מה ועודג(
 במלח" משא"כ מהאוכל, השמנת להפריר היטב ומדקדק לברירה דמכוון כף שאנילברירה,
 רק שנעשית "תיון" ושאני לא, או אורז שם יש אם בין תמיד כמו המלח להוציאדמכוון

 איזה כמסתפק כתב החז"א וגם מקילין יש בתיון שגם וכיון כמכוון, הוי וגם זהבשביל
 במלחיה. להתיר היתה דעתי לכן קאמר, מאי מבינים לא שעדיין ואף בתיון להתירסברא
 ואינו כלל מכוון דאינו היכא אבל לברירה, שמכוון כיון מדרבנן שאסור לקנון דומהואינו
 אנו שהרי דרבנן באיסור פס"ר משום זה ואין בזה, יאסרו שרבנן מצאנו לא ברירה,מעשה
 כאן דאין אלא ל" ניחא רהוי בנידונינו וכ"ש ניחא בלא וגם ררבנן באיסור גם פס"רמחמירין
 כ"" ס"ק במ"ב שט"ז בסימן נטסק בצידה כמו דאוריתא שבמלאכה ואע"פ בורר.מעשה
 להחמיר. אין דאוריתא בורר בזה דאין בנידון כהרשב"א,דלא

 והוי בכך אכילתו ודרך ממש אכילה בזמן זה לעשות שהדרך כיון להוסיף אפשרועור
 דכיון מע"ש לקלוף אפשר שם דגם ואף שכ"א, סימן סוף של להרין דומה אחר באופןכא"א
 אחר. באופן כא"א הוי האיכל בזמן לקלוףרהררך

 שהאורז מאחר תערובות שם זה על שאין כיון בורר בזה שייך דלא אחר טעםונראה
 כאוכל או מינו משאינו מין כבורר מקרי לא לפי' המלח לתקן כדי בעיקר הואהמעורב

 מותר לסננו חרדל בה שגתן מסננת : ט"ו סעיף שי"ט מסימן לזה רא" ודמותמהפסולת,
 שאינו כיון למעלה נשאר והחלבון החרדל עם למטה יורד שהחלמון אע"פ ביצה בהליתן

 בנידונינו וה"נ החלמון כבורר מקרי ולא להחררל נתבטל החרדל מראה ליפות רקלאכילה
 לאכילה. הוי לא שהאורז כיון מהאורז מלח כבורר מקרילא
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 כדסימן

 דרכים סכנת ומענין בשבתרפואה

 תשל"ב. בתמזז כ"ט ג' יוםבס"ד,

 מוזכר כ"ט דבסעיף והתקשיתי בשבת, רפואה בהלכות עולם ברית בספרועיינתי
 מותר רצופות ימים כמה לקחת שצריך ותרופה שבת לפני רפואה לקחת שהתחילהחולה
 ריא הריפוי שיעור אם אבל רצופים ימים שבעה לקחת צריך אם והנ"מ בשבת גםלקתת

 השו"ע את ומציין בשבת לקחת אסור שבת לפני התחיל אם אף אז משל, דרך ימים,בשלשה
 ימים שלשה רצ"ל מציין המ"ב אבל כך לגירסתנו ובאמת ,~ם עיינתי י"ח. סע' שכ"אבסימן
 תרופה בהאי מתרפא אם רגם והיינו והטור. מהגמ' משמע שכן דמציין בגר"אוהמקור
 בשבת. להמשיך מותר השבת לפני והתחיל רצופים ימיםבשלשה

 ובאוטובוס מסוכן פחות זה ברכבת דבנסיעה מפורסם אחר, בענין לברר רציתיועוד
 לעשות מחוייבים אבל לחשוש שייך ולא שמים בידי שהכל והגם יותר, עוד ובמוניתיותר

 בספר לעיין באפשרות גם משפיע זה ומסתמא נוחות יותר יש במונית ובנסיעההשתדלות,
 גם והשאלה אח"כ. הלימוד לענין נפ"מ גם בזה ושיש הנסיעה לאחר בהרגשה וגםבמכונית

 השתרלות חובת בזה יש אם מכת"ר לשמוע רציתי וא"כ בלבר, נוהיות לענין רק נפ"מ ישאם
 השתרלות. יר"ח בזה יוצאים א"כ ג"כ במונית לנסוע העולם רררך מכיוןאו

 א"'ה. כת"ר לי שיענה התשובה על מאד מורהאני

 התורהבברכת

 חמירים כפר ננ5.

תשובה

 תשל"ב. רברים שב"ק מוצאיבס"ר

 הרפסת... בגמר עומר שאני ולמרות ובאהבה, בברכה מכתבך יקרת נתקבל וכ"טשו"ב
 לפני רמואה לקחת שהתחיל חולה ברין כ"ט בסעיף 47 בעמור עולם בברית שכתבתימה

 רמשם נ"י, יקירי זה שהבין ממה להיפך הכוונה היתה סי"ח שכ"א סימן וציינתיהשבת

 לפי הוא דההיתר שם מבואר שהדי החיים כספר דלא מקודם בהתחיל מועיל ראינו ראיהוי
 צריך באם היתר שכתבתי ומה אסור. סכנה בו רבאין משמע סכנה בו שיש כחולהדהוי
 ח?א נרברו אז בס' מזה כתוב וכבר נוטה, , דעת מכח זה כתבתי דצופים ימים שבעהלקחת
 ל"א.סימן

 שהרכבת וידוע בטיתות ביתר היא שהנסיעה ברבר לנסוע להשתדל אם שנסתפקתומה
 שנהגו כיון השתדלות, מצות בכלל זה אם ממזנית בטזה יזתר זאזטז מאזטז בטזח יותרהוא
 ויתכן כעת, תת"י המכתב אין השאלה הבנתי ]כך השתדלות בכלל זה אין בזה להקפידלא

 מבטחון[. היפך זה כאילו השתדלות בזה מותר אם היתהשהשאלה
 ברור להיות צריך אבל תאונות, יותר יש רבר באיזה בסטטיסטיקה בקי אניאין

 עמוקה באמונה ולהאמין הררך בתפלת לכוין וצריכים סכנה בתזקת הדרכים כל כיהכלל
 בסומ הרמב"ן רברי להיפדן וכן מונית על כשנוסעים כמו אוטו על ]כשנוסעיםזחושית



נדברו שטחוו"שנה זאסח רביעיחלק
 שהם הנסחרים בנסים מודה אדם המפורסמים הגדולים הנסים "מן וזלה"ט: באפרשח
 ומקרינו דברינו בכל שנאמין עד רבינו משה בתורת תלק לאדם שאין כולה התורהיסוד
 המצוה יעשה אם אלא ביחיד בין ברבים גין עולם של ומנהגו טבע בהם אין נסיםשכלם
 ברכנטז שהנסיעה למי מיהו באוטו כמו כ"כ לא הסכנה שברכבת ]אף וכי". שכרויצליחנו

 ה'[, פתאים שומר אמרינן לו נוחלא

 לסרדיוט שנמסר כמי בעיניו דומה יהי לשוק יוצא אדם א' ל"ב דף שבתובגמרא
 ובקידושין וכו', שנתתייב מי בטלו לא מיתות ארבע דין ב/ ל"א כתובות ובגמראוכו',
 תסידים. רובן הספנין כשרין רובן הגמלין א'פ"ג

 רובז הספנין למקום. לבם ומשברים לנסשם ויראים וכו' למדברות שפורשיןוסרש"י:
 שם דאמרו והא עכ"ל, הגמלין מן יותר ברעדה הם ותמיד סכנה למקום שפורשיןתסידים
 שם פרש"י ביה וגם עצמו, את לשמור יכול דהאדם משום היינו פתים, מצינים תוץבכתובות
 מיסודות ןוהארכנו הוא, מלך גיירת אלא בפשיעה הם תמיד לא כלומר בפשיעה באיםשפעמים
 להרא"ש הא"ח על תיים במקור סכנה ממקום להתרתק שצריכין מה של ובגדרהאמונה
 ראשון[. יוםסוף

 אף שכאילו הוא שהמצב פעמים הרבה בחוש רואים אנו ר"ל דרכים לתאונתבקשר
 יה. למנוע שא"א כלומר ביה אשם אינואחד

 יש כאילו יה מנושא לדבר מרבים הדתיים שהעתונים מה מצטער אני תמידלכן
 ה" שאצלי דרכים", המות בעד "לעצור כותרת ראיתי פעם יה, את למנועבאפשרותינו

 ולחפש להשתדל צריכים שאין אומרת יאת אין המות, בעד לעצור נדפס הי' כאילוההרגש
 באמה כאילו משסיע בזה והדיבור הכתיבה ריבוי אבל התאונזת, למנזע הטבע בדיךעצזת
 יה. למנוע באעשרותימ שישהוא

 צריכים יה" באמת ואם וכו' לשוק היוצא הנ"ל שבת הגמרא דברי לקיים רקועלינו
 העינים לפנות רק לו והס בפניו סגורים הטבע ששערי במצב שהוא וירגיש הלב, קצתלשבור
 ובבא. ביה שכרינו כל יה הלא מעלה, כלפיוהלב

 כהסימן

 באילן משתמש ומענין יום מבעוד חזרהדין

 השרון. רמת תשל"ב, שבט ט"יב"ה,

 וירתח שיתחמם הגי על לחשכה סמוך שבת בערב האוכל את לשים אנשיםרגילים
 סמוך יאת ועושים ביניהם, פח ושמים הפתילי' על או והאוכל הגז בין פח שמים יהואחר

 לפי אמנם לההייר. דעתם אין כי וקטום כגרוף שתהא בפח מקפידים ולא ממש.לחשיכה
 שה" א"כ יום מבעוד גם חירה איסור דיש אומרים דיש ברמ"א ס"ב רנ"ג בס'המבואר
 מיה. המחמירים דעת לפי חירה, איסור על עוברים ולפ"ז כחירה דינהזאת

 מבעוד נמי "כן ח"ל דכתב ב' סי' כירה פ' הרא"ש דברי לפי זכות ללמוד ישואולי
 להחייק לערב עד הכירה על עומדת ומניחה בישולה שנגמר אחר היינו להחייר דאסוריום

 במקום הניח כבר אם דדוקא ומשמע עכ"ל להחזירה" אסור הכירה מן אז נטלה ואםחומה
 וכד.  עומדת ומניחה גם הזכיר ולמה בישול שנגמר שהזכיר די דאל"כ הערב עדשתעמוד



סט נדברר פאילז טקותכופ חזרה, אייר זא רביעיחלק
 להשאירו דדעתו האש על הניהו שלא זמן כל בניד"ד וא"כ רנ"ג. ס' הטוי לשון מוכתוכן
 תזרה. מיהשב לא חשבת למשךשם

 התנור ע"ג וליתנו מהכירה הקדירה ליטול ,יאין כ"ת ס"ק שם המג"א לשוןאמנם
 להניחו דעתו דאין הכירה מן שנוטלו דאף מבואד הרי לתשיכה" סמוך וקטום גרוףאינו
 המנהג. לישב צ"ע שוב וא"כ תזרה, מיתשב עכ"פ השבתלמשך

 בקודש. עבודתו להכהטכת בברכות ותותם לתשובתו מצפהוהריני

 שחלהעוד

 שיבוא גזרינן ולא השבת במשך באילן תלויים ערסל או נדנדה להשאיר מותרהאם
 ז בהםלהשתמש

 ומנת דשקיל אילן גבי על יר'ט של נד מניהים דאין ד' סע' רע"ז ס' באו"תנפסק
 האילן על בע"ש להניה דאסור י"ב ס"ק של"ו ס' המ"ב מזה ולמד באילן, משתמש ונמצאלי'
 המותר דבר שהוא כיון יו"ט של נר שמה רנקטו והטעם בשבת להשתמש לו המותריםכלים

 מותר אם באילן תלויים שהם ערסל או בנדנדה לעיין יש ולפ"ז בשבת. נר משא"כבטלטול
 הם ערסל או דנדנדה כיון להשתמש יבוא דשמא השבת במשך תלויים אותםלהשאיר
 המונתים לכלים דומה וזה הנוכתי במצבם בהם להשתמש איסור שיש רק המותריםנלים
 האילן.על

 אילן בצדדי להשתמש דאסור י"ג סע' של"ו ס' או"ת בשו"ע ונפסק קנ"הובשבת
 ולהשתכהם באילן תקוע קזהוא היתד על כלכלה לתלות לאדם ומותר שרי, צדדין צדדיאבל

 הכלכלה בתליית דאל"כ מע"ש תלו" שהכלכלה ובתנאי פירות בתוכה שישים ע"יבכלכלה
 השבת למשך הכלכלה להשא~ר שרי דאיך טובא לי וקשה האילן. בצדדי משתמש כברהוא
 יקת שמא בזה וגם לי ומנת דשקיל דהיישינן האילן גבי על יו"ט של לנר דומה זהוהרי
 בין לחלק יש זאזלי זצ"ע. "אילן בצדדי משתמש ונמצא יהזירנ" אז גזפא הכלכל"את
 שהתמירו לנו די בצדדים אבל להשתמש דיבוא גזרו האילן בגוף דוקא צדדין ובין האילןגוף

 גבי על תפץ להשאיר מותר ולכן להשתמש, יבוא שמא גזירות בזה לגזור אין אבללאוסרו
 האילן גבי על נר להשאיר אסור אבל בצדדין, להשתמש דיבוא גזרינן ולא האילןצדדי
 מסתבר. וכן טפק גזרינן ובזה האילן בגוף משתמש נמצא משתמשדאם

 ?ה הרי בהם לשבת יבוא אם אף האילן על נדנדה או ערסל דתלוי בניד"דולפ"ז
 לומר אין וגם להשתמש. יבוא שמא גזרו לא בזה שהוכתנו וכפי האילן בצדדי משתמשרק

 דכלים האילן בגוף משתמש נמצא וא"כ האילן מן ערסל או הנדנדה את לפרק יבואשמא
 בשבת. קשרים להתיר שיבוא לתשוש ואין קשירה ידי על באילן קבועין להיות דרכןאלה

 בגוף משתמש ונמצא האילן מן היתד את לתלוש יבוא דאולי דיתד הנ"ל מדין לכךוהראי
 והנדנדה הערסל ה"ה שיפרק תיישינן ולא בתוזק תקוע להיות יתד דרך ודאי אלאהאילן,
 היטב קבועים או קשורים ונדנדה הערסל אמנם אם דוקא לפ"ז אמנם קשורים. להיותדדרכן
 וכנ"ל. לשבת להשאירם מותר ואזבאילן

 לתשובתו. מצפהוהנני

 פ.י.



נדברר והטמנה חזדהאמיה זאע רביעיחלק

תשובה

 תשל"ב. אדר דר"ח א'בס"ד,

 וברכה.שלו'

 בע"ש גרופה באינה חזרה איסור "2 שיטתם דלחי והטור. בהרא"ש הדיוק נראהאינו
 להחמ-י שלא שנוהגים מה על שמתפלא ומה עצמה, בשבת גרופה באינה חזרה באיסורכמו
 ט'ן. ס" 69 עמוד עולם בברית ]מובא להחמיר שטוב אלא להקל שהמנהג כתב הרמ"אהרי

 להרתיה, כדי זמן שיהי' השהי' להקדים לההמיר יש הדעות כל לצאת הרוצהמ"מ
 גם אסור עצמה בשבת שאסור דמה משמע רמ"א שמלשון ואף וקטום. גרוף לעשותאו

 בב"י המובא כהמרדכי וכה"ג קרקע ע"ג בהעמיד כגון גו"ק על גם דקאי משמעבע"ש
 דזה ואפשר בגו"ק. להחמיר שאין מהמ"א( משמע )וכן והגר"א התו"ש בשם במ"באבל
 אבל להגמ"ר. ס"ל וכן בזה הבדל אין לפי' יחתה שמא משום ג"כ הוא גו"ק אםתליא

 עצמה, בשבת רק שייך זה לפי' כמבשל דמיהזי משום רק הוא דעיקר כשעה"צ שםמהמ"כ
 לגמרי זה השמיט והמחבר דמותר בעיקר נקטינן ג~ק באינו דגם מאחר בזה להאריךואיז
 אבל דמותר. גדול כצורך הוי למי' מתאחרים רוב וע"נ להקל. דנהיגי בב"י שכתבוכמו

 ליזהר. טובלכתחילה
 תשובה, מחצי יותר חכם שאלת כאן ויש כתבת יפה בנדנדה באילן משתמש בעניןב(
 לשכחה. חיישינן לא היטב דקשור דכיון נכונה זווסברא

 נראה ולא שבאילן, היתד על הכלכלה להשאיר מותר דלמה מתורץ לא עדייןאבל
 על או האילן על להיות שדרכו דבר דכל ונראה הצדדין. ובין עצמו האילז ביןההילוק
 באילן להיות דרכו שאין דבר על היתה הגזירה שעיקר גז-י לא בו להשתמיטהצדדין

 שדרכו דבר אבל תמיד שרגיל כ"ו להבית ויביא ישכח לשמא חששו בזה נר כגון בביתרק
 ולפ"ז תמיד. תשמישה דרך וזה באילן להיות דרכה שהכלכלה ומדובר גזרו. לא שםלהיות
 באילן. היטב קשורה כשאיגה אפילו מותר באילן להיות שדרכה דנדנדהיוצא

 כוסימן

 והטמנה חזרה שהיהמענין

 תשל"ב. תורתנו מתן לחדש ט"זביום

 שליט"א. תורתו כבוד בשלוםאדרוש

 ישלם הרבים, ממזכי להיותו עולם ברית היקר בספרו תועלת רב ב"ה מצאתילאשר
 דהילכתא הוא ידוע באשר ספיקותי לי לבאר לטירתא לו יהי' שלא ממעכ"ת אבקש פעלו.ה'

 לשבתא.רבתא
 עכ"פ נתבשל אא"כ וקטומה גרופה באינה דאסור השהה איסור בענין דגתי הנהא(
 הגז ובתגורי אסור, לו ורע מצטמק ואפי' כ"צ נתבשל אם אפי' חזרה ואיסורכמאב"ד.
 בקל להזיז שיכול כיון עולם, ברית בס' מעכ"ת וכמ"ש יחתה דשמא תשש שייך ג"כשלנו
 וקטומונ בגרופה שמותר באופן כ"א מותר דאין מע"כ שם כ' ולכן האש. להגדיל הבורגאת



עא נדנםו~ך בגז והטמנה מ?רהשהיה זא רביעיחלק

 להחזיר או כמאב"ד, נתבשל שלא אף הגז על להעמיד מותר יהא אם בשאלתינפשי
 דתו להיות שיכול גדול הכי בתוקף הלהב שיהא הכורג את שיכוין באופן הגז, עלבשבת
 גזירה מצינו לא האש, את יקטין שמא דליחוש תימא ואי האש. להגדיל שיחתה שייךלא
 ויקטמנו תבשילו יקדיח דאפשר כמאב"ד שנתבשלה קדירה להעמיד נמי אסור יהא רא"ככזו,

 והבורג. האש מכוסה שיהא א"צ כמאב"ד דבנתבשלה עולם בברית שכ' בגז וכןבאפר,
 שהי'. ממה האש את שיקטין ניחוש אמאי דידן בנידון ה"נ א"כ האש, שיקטין חייש"ולא

 שיקדיח לחוש יש פחות כמאב"ד נתבשל לא כשעדייז האש על דמניחנו רידן בנידוןואדרבא
 להקדיח שימהר יותר לחוש ריש כמאב"ד כבר כשנתבשל האש על שמעמידו מהיכאתבשילו,
 את יקטין שלא אבל האש, להגדיל יחתה שלא אלא רבגן גזרו דלא אע"כ האש. אתויקטין
 שהאש בכה"ג כיסוי שום בלי הגז על להעמיד לכאורה היתר מצינו וא"כ גזרו, לאהאש
 הגדולה. במעלההוא

 שא"א כיון לטשולנט חשמל דסיר כ"ו ס"ק שם בספרו מעכ"ת במש"כ זעודב(
 עלי' לשהות דמותר כגרופה ודינו יחתה דשמא גזירה בכלל אינו החום ולהקטיןלהגדיל
 לא לטשולנט שבת של הפלטה של הכיסוי דהא הענין. אמיתות על להעמידגי אבקשוכו',
 קדירה דוקא להיות צריך אלא מהני, דלא )סק"כ( שם מעכ"ת שכ' פח כיסוי משארעדיף
 דל"ז(. )שבת רש"י בשם רנ"ג( )רסי' הלכה הביאור וכ"כ להמאכל, האש בין מפסקתריקנית
 לבין להסירו יכול דבקל כיסוי סתם בין לחלק דיש משום ואי מהתם. הכא עדיפא מאיוא"כ
 בכיסוי היתר מצינו ה"נ א"כ בקל, להסירו יכול שאין בבורגים מחובר שהכיסוי דידןנדון
 שם כ"ת כ' דהא ועוד, בקל. להסירו יכול דאין שם ויקשרנו האש על או הגז על וכד'פח

 והמיכסה הקדירות שיסיר עד הבורג אל להגיע יכול שאין באופן הבורג כיסה דאם ט"ו()ס"ק
 פח ובכיסוי כמאב"ד. גתבשל לא אם אף שם להגיח ויכול יחתה שמא חשש דליכאמהגי
 על פח במכסה סגי לא אמאי דאל"כ המכסה, להסיר דקשה בכה"ג אף מהני לא האשעל

 האש דבכיסוי מזה לכאורה ומשמע וכנ"ל, להסירו וקשה הקדירות עליו דמונחותהאש
 בפלטה ההיתר דמהו לכאורה צ"ע וא"כ הבורג. בכיסוי רק להסירו, שקשה מה מהנילא

 שבת. שלחשמל

 דמונחות האש על פח כיסוי מהני לא דאמאי בירור לי צריכא גופא הא ובאמתג(
 הנ"ל. הבורג בכיסוי דמהני כמו להסירו, וקשה הקדירותעליו

 הפח בתוך הקדירה מעמידין אם דאף החזו"א בשם כ'( )באות שם מש"כ ועודד(
 הק', כוונתו להבין זכיתי לא וכו'. להפסיק הכירה על ריקנית קדירה כדין חשוב לאמ"מ

 פח, קופסת יועיל לא אמאי לתוכו. הקדירה ומניח פח של קופסא שוהו משמעדהלשון
 ריקנית. מתכות של קדירהכמו

 ונוגע הגז על דכשעומד י"ג( )ס"ק שם בספרו כת"ר מש"כ לדעת ברצוני ועודה(
 )סי' המחבר מדברי נובעים ודבריו הטמנה, משום בו יש דאל"כ פח כיסוי צריךבהאש
 בגחלים גוגעת ואינה וכד' ברזל של כיסוי על  יושבת הקדירה אם דדוקא שכ', ס"א(רג"ג
 דמאי להבין זכיתי ל., ולענ"ר אסור. הכל לדברי גחלים ע"ג הטמנה אבל ומותר, שהי'הוי
 הטמנה, חשיב לא בגחלימ נוגע אינו דאם לא, או בגחלים נוגע זה אם הטמנה לעניןנ"מ
 המוסיף בדבר כמטמין חשיב ואש גחלים דע"ג משום תימא ואי הטמנה, חשיב בגחליםונוגע
 נימא ואי אסור, ויהא הבל מוסיף הוי ג"כ באש או בגחלים ממש נוגע אינו אפי' א"כהבל,
 הטמנה דאפי' לקולא דין דיצא ועוד, אינו, זה הבל, מוסיף חשיב לא תו פח כיסוי שישדכיון



 רביעיחלק
נדברר ונז נפלטהשהי זאע22
 הטמנה בדין בעצמו כ' וכת"ד באש, נוגעת הקדירה שאיז בכה"ג מותר יהא בבגדשגמורה
 לאסור. העולם מנהג הוא וכן בכה"ג, דאסור הבל, המוסיףברבר

 דתנור התזו"א, בשם י"ד( )ס"ק עולם בברית כ"ת במש"כ הבנה לי צריך ועודו(
 בשבת בתחלה תזרה או הטמנה משום שאסוד היכא אבל בשה* כ"א מהני לא במנעולסגור
 א"כ ומחזירין בשבת לוקהין שאנו. חזרה לסתם כוונתו אי במנעול. סגור תנור מהנילא
 דהיינו לכתתילה להתזיד דוקא כוונתו אפשד או שלנו. בגאז בשבת להתזיד היתד מצינואיך

 בשהה. כמו דינו לארץ הניחו שלא כ"ז אבל כבר. האדץ עלשהניחו

 טעמא נמי רתזרה כיון לתזרה, שה" בין הב"ל החילוק להבין רציתי באמת ועודז(
 על כבר שהניתו היכא לחזרה הוא דכוונתו מקודם כמו"ש ואי יתתה, שמא משוםדאסור
 אחר. איסור דזהו א"ש,הארץ,

 במוקדם בבירור תשובה אקוה בזה, מע"כ את טירתתי על ומחילה סליחה בקשתלאתד
 למעשה. הלכה לדעת מאד לי נחוץ הדבר לאשרהאפשדי,

 מדאשבתודה

 כרק 8ני ר.ז.

תשובה

 תשל"ב. שלח ה' יוםבס"ד
 והשלו'. הברכה מבואלאחר
 דבה. בברכה המכתבנתקבל

 האש", ולהקטין להגדיל בחול בזה "ודגילים ב': סעיף 57 בעמוד כתבתי הלואא(
 באש" שיגוי ויעשה הגדרש האש עשה שלא בשבת מתברר שלפעמים לחוש יש"מ"מ
 "שמא דגיתוש מותר למה דרוסאי בן כמאכל מנתבשל כלל קשה ולא בכ"ז, הרגשתיהרי

 לשמא החשש רק יש ותמיד להכבות הגחלים טבע כי בחול, כלל דרכו אין זה באפר"יקטמנו
 אינו שאז בישול לשיעור הגיע שאם קבעו והם באפר[ שיקטם בחול שכיח נואיגויחתה
 בהול שיהא לחוש ויש בחול שרגיל כמו יעשה בגז אבל לחתות, ישכח ולא כד כלבהול

 השווה גרוף באיגו אפשר ]ועוד חד,טה. גזירה לא וזה גדול, באש שרגיל כמולהקטין
 יתתה, שמא ששייך במצב הוא התבשיל עם יחתה, שמא בזה ששייך כיון חילקו ולאמרותיהם

 קודם[. שכתבנו מה העיקראבל

 שמא לגמרי בזה שייך שלא תנור זה אלא כיסוי מדין לא זה שבת של פלטהב(
 ט"ו. סימן ח"ב הלכה במקור היטב מזה עיין הגזירה, בכלל לגמרי היתה ולאיחתה

 גם שיסלק לא אם להסירו וקשה הגז על פח של כיסוי יש שאם שכתבנו מהג(
 החז"א לפי כי במקורם, ברורים הדברים אסוד לאו ואם מותר הבורגים גם מכסה אםהקדירות
 לסלק יכול אם בין בזה הבדל אין גו"ק לעשות מהני לא פח של דכיסוי אחריושנמשכתי
 לו שיה" עד הרבה להטריח דצריך דהיכא דין עוד יש אלא לא, או טורח בלאהכיסוי

 גזרו לא שבת שהיום או אסור שזה יזכר הוא כך שבין לתלות שאפשר לחתותהאפשדות
 דק זה ]אבל דמותר בגמרא שמבואר מקודם שה" בהתנורים בטיט" מ,,טוח ומקורובזה



וכגנדננרר והטטנה חזרהשמ" זא רביעיחלק
 וכמו זה[, להיחר מקור אין הרמב"ם אחר שגמשך המחבר לפי דאילו רג"ד בס"לרמ"א
 הבורגים גם מכסה אם אלא להתיר אין ולפיכך במגעול, סגירה של ההיתד משם למדשהחז"א
 מכסה איגו אם אבל בטיט, לטוח דומה זה דאז הקדירות שיסיר עד המכסה להסירוא"א

 מקור לגו ואין שיגוי איזה סתם רק חיחוי של להגזירה שגוגע מה כלום עשה לאהבורגים
 ט"ון. בסעיף שכתבגו הדברים ביאוד ]וזה מועיל בעלמאששיגוי

 מצד בין רןקגית לקדירה דומה ואיגו פח, של לקופסא פח התיכח בין הבדל איןד(
 להכגס אצטרך בזה כי יותר, להאריך כעת ביכולתי ואין השוליים, עובי מצד וביןהשם,
 אותו אבל לזה, מוכן לא עדיין ואגי לקדירה, פח חחיכח שבין ההבדל מה העגיןלעומק
 ריקגית. לקרירה פח בין גם יש ריקגיח לקדירה פח חתיכת בין שישהחילוק

 המוסיף דבר כל אסדו זה ומשום ברמץ יטמין שמא משזם הוא הטמנה ג1ירתה(
 והקשו משהי' הסמגה חלוק ובזה בגחלים, שגוגע ברמץ דהטמגה דומיא אלא גזרו ולאהבל
 כשאין אפה בבגדים במוטמן שאסור ומה כלל. חילוק אין דבריו דלפי כירה בריש רשיייעל
 הרי א"כ הבל, מוסיף דין הבגדים על גם יש שלמטה החום שע"י משום בקדירה גוגעהאש

 צד. בכל בקדירה נוגעיםהבגדים
 להח1יר, בידו כשמח1יק אפי' אסור ש1ה מ"ק איגה ע"ג בח1רה, דיגים ב' יום1-1(

 חזרה באיסור בין והנה חדשה, כשהיה דהוי קרקע ע"ג כשהעמיד בגו"ק חזרה דיןויש
 דהוי אע"פ צרכו, כל בנתבשל גם אסור גו"ק שאיגה ע"ג חזרה באיסור ובין גו"קע"ג
 הישר בספר ר"ת בשם ל"ו ס"ק רג"ג סימן בשעה"צ כמובא יחחה דשמא גזירה משוםגמי

 לפי' בחזרחו יחחה שמא וחיישינו קצת שמצטגנת פעמים האש מן כשגוטלה משוםשכתב
 ולעיל וז"ל ה סימן כירה בפ' מהרא"ש משמע בגו"ק וגם לגמרי, בגתבשל גםהחמירו
 ו"'ל וכו' שבח מערב גתבשל שהחבשיל אע"פ שגו"ק אע"פ כירה ע"ג להשיםאסריגן
 שייך בגו"ק דגם עיי"ש יחתה שמא למיחש ה"ל וכף כירה ע"ג להשים בין לחלקדיש
 בס"ק ומהמ"ב הארכתי(, כירה על )ובחי' מהרא"ש לדחות ויש בתגור[ ]כמו חיתויקצת
 ובין בגו"ק בין כמבשל דמיחזי משום הטעם בעיקר דגקט משמע נ"ה ס"ק ובסוףל"ז

 וממילא חיחוי[, משום הטעם דאין בזה מודים דכו"ע ממגו משמע ןובגו"ק גו"ק,באיגה
 איגה ע"ג חזרה נבין משהיה חזרה ללמוד דאין בזה, והסתפק שתמה מה כלל קשהאיגו
 ע"ג כשהעמיד גו"ק ע"ג חזרה ובין זה בכלל פח הפסק מועיל שאיגו והמחמיריןגו"ק

קרקע[.
 בגלל במנעול, סגור מועיל איגו וחזרה שבהטמנה החז"א בשם שכתבתי מהובקשר

 מהטעם גם יותר בחזרה שהחמירו כמו א"כ משהי' המדובר ושם בטיט" מ,,טוח הואשהמקור
 ובין גו"ק איגו של חזרה באיסור בין ואסור בזה, גמי החמירו כמו"כ כאמור יחתהדשמא
 שמא של להטעם גם קרקע ע"ג שהעמיד או בתחילה שהף דהייגו גו"ק של חזרהבאיסור
 לגו"ק מועיל אינו פח דהפסק נסבור אם והה"ג כמבשל. מיחזי של להטעם וכ"שיחחה
 ריקנית. כקדירה הוי דאז באמצע וחלל כפול פח יעשה אם רק בשבח להחזיר עצה שוםדאין
 עגין. בכל דמותר מלאה קדירה ע"ג או חרס[ ןבשל ממש רקגית קדירהאו

 משהה אם רק הוא בטיט טוח של שההיתר מבואר וראיחי בחז"א עוד עכשיוועייגחי
 משהה מיקרי דזה גו"ק של חזרה באיסור במגעול סגור מהגי לא ולפי' בשבח, ולאמע"ש
 במגעול סגור מועיל דאיגו גו"ק באיגו חזרה ובאיסור י"ד, בסעי' מבואר וזהבתחילה
 כ"ז. בסעיף שםמבואד

 להקל לצדד יש הצורן- רבעח מ"ו סימן ח"א גדברו אז בס' עיין הטמגה לעגיזאמגם
 מידי. לא וחועייש"ה.



 נדברר וחזרה שה" איסוראמו זאעד רביעיחלק
 כזסימן

 וחזרה שהי' איסורמענין

 תשל"ב. בא ג' יוםבס"ד

 דבמקום החזו"א בשם ט"ז סעיף וחזרה שהי' בדיני שכתב במה לשאול רוצה הנניא(
 נוטה דעת המחבד וכתב לסלקה. הישראל צריך החזיר או השהה אם וחזרה שה"שאסור

 חייב ואינו הקדירה. להשהות שמותר בישול לשיעור בשבת הגיע כבר שאםדמסתברא
 כוונתו אם בישול. לשיעור הגיע הפירוש מאי כוונתו לי לפרש מכ"ת אבקש עכ"דלסלקה
 מבואר כ"1 ס"ק ל"ז סימן איש בחזון עיין לו. ויפה מצטמק אם יהא ומה צרכו. כלשנתבשל
 במצטמק ואי לסלקה הישראל צריך לו. ויפה שמצטמק אלא צרכו. כל נתבשלדאפילו
 סתם. ולא במפורש לפרש ה"ל לוורע

 שאסור בשבת הזרם את שיחבר לשעון המחוברת חשמלי. בתנור כ"ה סעיף שםב(
 דזה וצ"ע גרופה. שאינה ע"ג חזרה איסור משום צרכוג כל מבושל אפילו קדירה על"ליתן

 באינה דרק מדבריו שם דמשמע ועזד מע"ש. הקדירה דנותן חזרה. ולא שהיי איסור בכללהוי
 מותר אמאי מותד ריקנית. קדירה על" שיתן למשל בגרופה אבל חזרה, משום אסורגרופה
 אסוד. בגרופה גם וזה בשבת בתחלה כשה" הויהלא

 תורה דעתו. על לעמוד שאוכל ע"מ ומקורותיו במפודט. לי לכתוב מאוד.ואבקשו
 צריך. אני וללמודהיא

 רבהתודה

 תל-אביב א.י.

תשובה

 התשל"ב. שבט ח' יוםבס"ד,

 מש"כ לבאד מוכן ואני תמול, מיום ברצון נתקבלה הגלו" והשלו', הברכהלאחרי

 נכרי שהעמיד או עבר דאם ט"ז( סעיף 68 )בעמוד נוטה דעת שכתבתי מה עולם.בברית
 מאכל לשיעור הכוונה לסלקה חייב שאינו בישול לשיעוד בשבת והגיע בשבת והשהה שכחאו
 צריך כחנניא טוסק דאינו להאומרים ז"ל מרן ]דלפי כחנגיא שפוסקים מה לפי דרוסאיבן

 דאסור משה" ולא מהזרה מיירי כ"1( ס"ק ל"ז )בסימן החו"א אבל מהתנור, לסלקלעולם

 במעשה תלוי אינו דשם דכמו ר"ל לשהי' דמדמה ומה לו ויפה ומצטמק צרכו כל בנתבשלגם
 מלשהות יותר חמור אינו לסלקו שמחייב מה שהרי כדינו, אחד כל אבל בחזרה כמו"כהעמדה
 אחרים גדרים לזה יש קנס משום דאסור מהמאכל להנות לעניז מיהו מע"ש.לכתחילה
 74. בעמודהגתבאר

 דשיעורו בב"ע שם דמיירי מע"ש שהיה בין היטב מובן כבר דממור שלפי בטהואני
 סילוק של החיוב כי לסלקו א"צ נמי זה לשיעור בשבת כשהגיע ולפיכך דרוסאי בןכמאכל
 מע"ש כמשהה אלא בשבת בתחילה כמשהה ולא כמשהה הוי דבזה אלא קנס משוםאינו

 אם צרכו כל בגתבשל גם דאסור בשבת א"י ע"י בחזרה איירי בחז"א שם אבלבאיסור,
 לו. ויפה ומצטמק צרכו כל בנתבשל אפילו לסלקו מחויב ישראל ע"ינעשה

 כמחזיר דהוי שעח ע"י הנדלק חשמלי בתנור כ"ה בסעיף שם מש"כ על שדייקתומה



עה נדברר שבת מטטשה הנאה אקור זא רביעיחלק
 בגו"ק אפילו שהרי גו"ק באינה דוקא דלמה לך קשה והי' וקטומה גרוסה שאינה נירהע"ג
 החז"א לשון סתירת על עמדתי וכבר צודק אתה לכאורה ולדינא לכתחילה. שהי'אסור
 בברית אבל החז"א, לפי בגרופה גם דאסור שם והמסקנא ל"ב, עמוד ח"ב נדברו" "אזבס'
 הוא בגו"ק חזרה האיסור אם תליא דזה דנראה ומוסכם. שברור מה מהחז"א העתקתיעולם
 דמבשל דמחזי משום רק הוא האיסור דאם חיתוי, גזירת משום או כמבשל דמחזימשום
 במה כמבשל תו מיחזי לא דלוק הי' אם בפרט מע"ש הכירה על עומד רהסיר כיוןי"ל

 והסברא בזה, חילוק אין חיתוי, משום דאסור במקום אבל בשבת, מעצמו ונדלקשנכבה
 הקדירה במציאות אלא הקדירה של העמדה במעשה תלוי האיסור שאין ההז"אשכתב
 שגם מהחז"א קצת ומשמע חיתוי, של הגזירה ששייך במקום רק זהו בשבת הכירהעל

 משום דהוי הראשונים בשם סתם דהמ"ב כיון אבל חתוי משום הוי גו"ק ע"ג בתחילהשהי'

 שהסיר כיון כמבשל, מיחזי לא בגו"ק אבל גו"ק באינו רק החמרתי לכן כמבשלדמחזי
 מע"ש. שםעומד

 נפק"מ יהי' אבל גו"ק, כאינה דינו תמיד שהרי נוגע לא זה חשמלי תגורובסתם

 כגו"ק דינו האש ולהקטין להגדיל שא"א שבת של שפלטה כ"ו בסעיף שם שכתבגובמה

 קדירה ע"ג בהעמיד נפק"מ וכן השעון. ע"י בשבת ויודלק מע"ש הסיר להעמיד מותרדיהי'
 שכתבת. כמורקנית

 בזה גם שייך גו"ק של כמבשל דמיחזי האיסור טעם דגם להקל, איז למעשהאמנם
 קרקע ע"ג כעומד הוי שנכבה לאחר מ"מ דולק כשהתנור מע"ש עומד כשהסירדאפילו

 ודעתו ספסל ע"ג מהעמיד יותר וגרע כמבשל דמיחזי מחדש כחזרה הוי כשנדלקואח"כ
להחזיר.

 להקל יש הצורך דבמקום פ,--פ"ב בסימן ח"א נדברו אז בס' שנתבאר מה לפיאמנם
 המביא הי"א על דסומכים גו"ק הוי אם אחרת כירה ע"ג להעמידו דמותר בשבת הגזבנכבה
 ]אם גדול צורך במקום א"כ יום, מבעוד בסילק אלא אסור אינו קרקע ע"ג דהעמידהרמ"א

 ויודלק בשבת שיכבה השעון יערוך אם כגו"ק דהוי חשמלית בפלטה להקל יש זהזןיצוייר
למחרתו.

 כחסימל

 בחשמל ושימוש שבתמעשה

 תשל"ב. שבט ד' חמישי יוםבס"ד,

 מה והוא בה לפסוק חוששים שרבים בשאלה ארבע שהן שתיים בשורות באהנני

 שהיי התבשילין ושוב שעות מספר לאחר שוב וחזר החשמל שפסק החולף שבת בלילשקרה
  ונמצא מחורתו שוב ונתחממו חזרו  החשמל מהעדר שנצטננו החשמלית הפלאטה עלמונחים
 יהודים. ע"י מבוצעות העבודות כל וחרפתנו ולבושתנו מאחר יהודי ממלאכתשנהנה

 ונתחמם החשמל זרם שוב וחזר דגצטנן כיון הפלטה על לח דבר מונח היהאם

 אחר בישול בזה דליכא יבש דבר היה ואם בישול. אחר בישול בזה יש שהי"ס עדשוב

 דהובאה הרשב"א מתשובת כדמוכח שיצטנן עד לחכות צריך שמא או לאוכלו שרי מיבישול
 גרוף הוא אפילו להחזירה אסור ובתנור רבינו ומ"ש באד"ה באו"ה רנ"ג סימן יוסף"ב,,בית



 נדברר 5ש5ת ההשטלשפקות זאער רביע'חלק
 להרליק לעכו"ם אמר בשבת ולמחר כ"צ מע"ש תבשילו שבישל מי הרשב"א ובתשובתוכף.
 ונעשה ומאחר הוה האור לאור ללכיר אסור יהא האם השאלה וכן עייש"ב ולחמםאש

 באד"ה שכ"ה סימן בב"י שהובא מה לפי אור לבין אוכל בק לחלק יש שמא אובאיסור,
 רמ"ה בסי התרומה ספר בשם תשובה שם הביא וכף ביאור צריך ר"ת בסברת רביניולשון
 רוצים אשר ויש וכו/ ברפרישית אחרת למלאכה דאכילה מידי בין חילוק דאיכאוכתב
 משלו גנרטור יש הולים בית ולכל דמאחר אינו דוה לענ"ד אבל הולים בתי עללסמוך
 נצרף אם ואף חשמל, כח להם ויש ומאחר לחשמל וכלל כלל נוקקים לא שהם אי8הועצא
 בימינו )ובפרט ? סכנה בהם שיש חולים בתים באיזה שאק אפשר שאי לומר להיתרסעיף
 יחללי שלא אבל לסבול ומוכנים הולים לבתי ללכת הנמנעים רבים הפתלוגים פהרמפאת
  בעשיית מותדים זהם ומאחר לענ"ד אעו ~ה טעם שגם ואפשר אבל מותם( לאחר גופםאת

 גאו. יש בית כל בגאז צריכים אם אותם ולחמם נר להרליק ויכולים ממש דאורייתאמלאכות
 ממנו. ונהנים החשמל לאור ומשתמשים מובהקים תורה בני המה אשר אותם סמכו מה עלוא"כ

 מרבינו. במהרה ולתשובה לישועה המצפה דבריכה

 יפת בהר"וי.
נתניה

תשובה

 תשלב. בשלח ה' יוםבס"ר

 הרם.  כערכו רבה בהוקרהאהדשה"ט

 בכלל בתשמל שימוש אורות שדן מה היטב ועיינתי בברכה. נתקבל מכתבויקרת
 הזאת הכאובה בבע" והנה וארא. פרשת בשבת הארץ בכל החשמל ורם שנפסק מהואחית
 בחחנות יהודים ע"י שבת חילול שיש שידוע למרות בחשמל משתמשים מהחרדים גם שישמה
 עולם בברית שהובא מה על להוסיף לי אין ולע"ע כעת בוה לדון רצוני אין ההשמל,של
 השם. חילול מפני למנוע שיש החז"א בשם ס"א סעיף 74עמוד

 חמור יתר שזה ודעתו "חשמל זרב שנפסק השבת אודות במכתבו שדן מהאמנם
 במקומות דאפילו ברור וה שהרי אותי, השואלים לכל עניתי וכן כן דעתי אין השבתותמכל

 בחשמל שהמשתמש ונמצא שררוש מה ומתקנים יהורים ע"ז שומרים אוטומטי באופןששבר
 יוזרים. של שבת מחילול נהנה הוא ובבישולבאור

 בההל איסור והנה כאמור, למעשה לע"ע נוגע לא שוה אף הענת לעצם נדוןוכעת
 שליט"א כב' שהבק כמו ולא מעצמו נעשה שהכל כיון לגמרי נצטנן אפ" בלח אפ" בוהאין

 העמיד אם דאפ" סק"ג( ל"ח )סימן בחו"א מבואר מזו וגדולה בישול, איסור בזה ישדבלח
 וה אין מע"ש שהכז  השעון ע"י  מע1מו ונדלק חשמלית כירה על צונן דבד עצמובשבת
 הוא מבשל שכל אף מבשל מלאכת גם המלאכות בכל התורה מן פתר ]וגרמא גרמא.אלא
 שבתן מסכת על ח"ב הלכה במקור שכתבנו וכמו גרמא, כעקרק

 בתחטת יוידים שעוברים מה הנאה איסור שיש לנו ברור ה" אם בענינינואמנם
 בזה, לדון רצוני שאין כתבנו ]וכבר הזרם לגמרי שנפסק ובשבת השבתות בכלהחשמל
 הרי כשבת, במבשל כמו הורםן ש82סק השבת וביז שבתות כל בק ה5דל ש"רן נתבארוכבר



 רבהעיחלק
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 ולא נ"ח[. סעיף שם עולם בברית שנתבאר ]כמז לאתרים גם קנס משום לאכזל אסורהי'
 בישול, איסור בזה שאין יבש בדבר ואפי לגמרי נצטנן בלא אפ" אלא לגמרי בנצטנןרק

 מלאכת עם קשור זה ואין קנס משום הוא האיסור יסור דכאן לגמרי, שנצטנן לאתרואפי
 הנאה איסור בכלל הוי ישראל ממלאכת בנצטנן( )כמו להנות יכול או שנהנה דכלבישול
 חשוב ולא איסור איזה על עבר שהישראל כיון הדבר בגוף השתנות שום עשה שלאאף
 ]וזכיתי ההשמל, בתתנות שמצוי כמו הבערה איסור או כלי תיקון או בישול איסור זהאם

 סימז ובת"ג ל"1 סימן ת"ב נדברו אז בס' הראשונים כל רעת ע"פ מסמורות בזהלקבוע
 לא"י אמירה לענין הרשב"א בתשובת מבואר וזה הדברים[ להכפיל לי שקשה עייש"ה4,ט

 וז"ל להיפך, מהרשב"א שמביא שליט"א כב' על ופלא ישראל במלאכת הוא וכ"שבשבת
 תבשילז ולהמם אש להדליק לא"י אמר בשבת ולמהר צרכו כל מע"ש תבשילו שבישלמי
 ושלא ישראל מדעת שלא מעצמו א"י שעשאה ואע"פ וכו' וכבש רנר מההוא ראסורנ"ל

 כזה ישראל במצות דאורייתא מלאכה א"י שעשה וכ"ש איסור מלאכת המים בגוףנעשה
 אתר שאפילו וכמרומה מע"ש נתבשל שכבר התבעדל בגוף איטור מלאכת נעשה שלאואע"פ
 ראורייתא מלאכה לעשות לא"י לומר שהזיר כל ליה רקנסינן שבת לאותה לו אסורשנצטנן
  נדברו אז בס' הרשב"א בשיטת למיש"כ מוכרהת רא4 הוי אלו ]ומדבריז עכ"ל.בשבילז
  מיניהן. דחמיר ישראל מלאכת לעגיןהנ"ל

 אותו דמסתמא ונ"ל צ"ו-צ"ת. ס"ק במ"ב ועיי"ש שם  ובאהרונים ברמ"א נפסקוכו
 השנת[ שבתות בכל התשמל של ]כהנידון מלאכה איזה עשה הישראל באם נוהגהרבר
 שלא אף להנות אסור רנמי האוכל נצטנן והי' נכבה ה" שבתנור האש המלאכהשלולא
 לענין ורוקא כן. הוא לא"י אמירה איסור לעניו גם ומסתמא הבישול, בגוף רבר שוםנעשה
 מע"ש הבל המוסיף בדבר מטמין או מזתר בהמימזתז עומד אם הבל מוסיף באינוהטמנה
 ברבר בשבת ובמטמיז ראורייתא. איסור עובר ראינו משום ס"א( )רנ"ז בתמימתוועומר
 משום בצ"ע והנית רעק"א( תי' בשם בשעה"צ )עיי"ש אסור בתמימותו ועומר הבלהמוסיף
 מע"ש. הטמנה מסתם תמור אינו סוףדסוף

 בסימן שם שנפסק מה לפי להיות יכול א"י מלאכת ובין ישראל מלאכת ביןוההברל
 הא"י אותו תממו אם לאכול ראויים שעריין כ"כ לגמרי נצטנן לא ראם בהגה ה' סעיףרנ"ג

 לא ואנו להנות, שמותר מקורם נר יש דאם נר שהרליק לא"י רומה וזה לאכול,מותרים
 ישראל. במלאכת זה היתרמוצאים

 הישראל אם אבל הנאה על האיסור רעיקר מעצמו זאת הא"י עשה באם רק דכ"זונראה
 כן כתב לא השע"ש בשם במ"ב אבל קצת לאכול כשראוי גם קנס משום אסור לוציווה

 איסור אלא דאורייתא, מלאכה הא"י עשה בלא אלא מתיר שאינו ואפשר דעתי,ונתבטל"
 אתת"י(, הנ"ל )וספר כעת בזה וצ"ע כן משמע לא המ"ב מסתימת אבלתזרה,

 תמיר להנוהגים התשמל זרם שנפסק בשבת להאוכל בקשר שלנו להנידוןונתזור
 לכאורה אבל למעלה כ"ז נתבאר כאשר לגמרי נצטנן אם אפ4 זה בשבת גם רמותרלהתיר
 שנכבה דלאהר ט"ז--י"ז. סימן ח"ב נדברו אז בס' שכתבנו מה ע"פ הזרה משזם אסוריה"
 בסע' הרמ"א )ע"פ להקל יש עצמו בשבת נכבה ראם נראה אבל קרקע. ע"ג כהעמירהוי
 גם לכו"ע תזרה איסור יש רבזה המ"א שיטת לפי לגמרי בנצטנן אפי' הר"ן( שיטת לפיב'

 גדול צורך לך ואין הצורך, בעת להיתר בזה לצדר יש מ"מ גווני בכל ואסור בשבתבסילק
 רומה אינו מעצמו בנכבה וגם וקטום, גרוף של דין לו שיש שכתבנו שבת של בפלטהמזה,

  מחויב ראינו כן אתרי מעצמו נרלק אם כמבשל בוה מיתזי ולא  השעון, ע"י מע"שלנכבה



נדברך שקרותטחיטת זאעת רביעיחלק

 האש ולהקטין להגריל שאפשר חשמלי בתנור אמנם היתוי גזירת בפלטה שאין כיוןלסלקו
 ובירור. עיון צריד הרבר עריין חיתוי גזירת בזהושייד

 בסי ושם קנס, משום הוא רטעמא כן נראה אינו לנר, אכילה בין לחלק שדןומה
 לנידונינו. שייך ואינו עיי"ש, מוקצה איסור לענין מדובר בב"ישכ"ה

 כ"ט. ובברכת רבבכבוד

 כטסיטן

 שערסחיטת

 תשל"ב. שבט ער"ח יוםבס"ד,

 כערכו. והשלף הברכה מבואלאחר

 עין מעלים אני אין ומאז מנתבו את מצאתי לב"ב מירושלם כשחזרתי בלילהתמול
 בעבר. ככי ממני ישכח שלאממנו

 הזקן לסחוט שמותר נזר האבני שכתב ומה שער. בסחיטת שרן מה בראשונהואשיב

 בזה להקל אין דלמעשה לענ"ר נראה בערש"ק לכה"פ או יום כל לרחוץ רגיל הי'אם
 גם נמשכתי ועפ"ז מלבן משום הוא שערות סחיטת דאיסור הר"מ שיטת לפי רק זהראשית

 שסחטן לכבשים רומה ואינו רש משום גם לאסור מקום יש אבל עולם". "ברית בספריאני
 כ"ו(, כ"ה, סימן ח"ב נדברו אז )עי' לדבריו והסכמתי השואל בזה שהאריך כמולגופן
 אינו סחיטה של האיסור בשערות אין ור"ת רש"י דלסי האב"נ שמחרש מה דעיקרועוד

 מלבן משום בו אין לגמרי שנקי דבדבר הולך דלשיטתו ]ועור שם. שכתבנו כמו כללמבוסס
 שמע"כ כמו ]רלא מתיר הוא בזקן ורק ליבון[. אחרי ליבון יש שבמלבן לומר נימוקים ליויש
 הראשוןן. במכתב ליכתב

- שערות סחיטת של הדין שהשמיט הגרש"ז על שתמהמה  סתב שהרי - פלא זה 
 אלא שערות, מסחיטת ליזהר יש שבטבילה להזהיר צריך ולא ס"ו. שכ"ו בסימן מפורשזה

 זה בכלל אין סחיטה החשש בגלל גם לרחוץ שלא דנוהגין דאע"פ המ"א דברידהבין
 שייכים שאינם אחרים טעמים בשביל גם הוא לרחוץ שלא רהמנהג משום ולאטבילה,
 מקלחת ע"י גוסו כל רחיצת לענין ונפק"מ המנהג גורם לבד טעם דכל דמסתברבטבילה
 אין שנשים והמנהג מנהג אלא מדינא שאינו כיון לסחיטה חששו לא מצוה שבמקוםאלא

 סחיטה משום אשה טבילת ראוסר והכ"ב כמתקן. דנראה משום רק הוא בזמנו אלאטובלות
 בשערות סחיטה דאין הב"י תמה וע"ז נרברו". ב,,אז כמוש"כ דאוריתא שערות דסחיטתס"ל

 גזירה. שייך ולא מה"תכלומר
 כנ"ל כוונתו וכו' ליבון שייך דלא וכו' לטבול מותר סי"ב כ"ב בכלל דכתבוהח"א

 ב,ה. לגזור שייך לא לפי' ודש ליבון חשש בזה איןדמה"ת
 נהגו סחיטה חשש שמשום ד' סימן ע' לכלל כוונתו רחיצה להל' הח"א שמצייןומה

 מפני הוא המנהג אבל טעמים, עוד שיש ]אף בזמנה שלא אשה טבילת וגם רחיצהלאסור
 בטבילת הטעם שעיקר ס"ל ולא סחיטה, של החשש רק שייך לא בטבילה שהרי לבד טעםכל

 סחיטה משוט הוא שעיקר הבין והח"א וכהגרש"ז, כהמ"א כמתקן רנראה משוםאשה
 .וכהגר"אן



עטנדברו מלבןמלאכת זא רביעיחלק
 בשיטתו ומתקשה הגר"א שיטת שמביא בבה"ל המ"ב על לעורר יש הנ"למענין

 בשם ב"י כמו"ש והעיקר עמ"א : הגר"א ז"ל אבל בזה, שהאריך כמו בזה מתקן שאיןכה2ום
 לאסור שיש שסובר משמע ע"ש, ע' ס"ק קפ"ח בסי' מ"א וכ"כ שאוסרים ות"ה בוכל

 נואי? בזה להזהר שא"א רישא פסיק בכלל תמיד דהוי ס"ל ומטתמא סחיטה משוםהטבילה
 הראב"ד[. בשיטת נדברו באז כמוש"כ דאודיתא שערות דסחיטת דס"להכרח

 חוששין ואין לטבול שמותד מסיים המ"א שהרי וכו' המ"א וכ"כ : הגר"א במש"כוצ"ע
 וצלע"ע. כמתקן, הוי לא וכן טבילה למצות דנוגע במקוםלסחיטה

 וסתימת במגבת, לסחיטה בירים סחיטה בין שיחלק אחד לאף מצאנו לא אופןבכל
 החמירו לא וגם בזה שתקו לא במגבת היתר איזה הי' דאם בזה, הבדל שאין מורהפוסקים
 המים מן שעולה הרגע על רק הוא החשש שכל לומר ודוחק סחיטה, חשש בשבילכ"כ
 אשר ז"ל רבותינו התירו שלא מה להתיר רהיתרא בכוחא דרא אכשר וכי בידים לנגבשדרך
 שותים. אנו ומימיהם חיים אנומפיהם

 השערות לנגב נמי דמותר הכוס בתוך לרסק מתיריז דיש מהא ראי' להביא שכתבומה
 בסחיטה וכמו ממש, בסחיטה משא"כ שזבו כמשקיז נראה רק דשם כלל לזה זה נגעלא

 כמו"כ דבר באיזה נבלע שתיכף באופן שנסהט או כלי, לתוך סוהט נין ד,כדל איןדאוריתא
 והמנ"ח האב"נ דבריו שהבינו כמו מלבן משום דהוי הר"מ דלפי ועור דרבנן. שערבסחיטת
 זה. לחילוק ליתא בודאי מלבן[ במלאכת זה דין עולם" ב,,ברית שמובא ]וכמווהמ"ב

 ולא עולם בברית הסתכלתי מאה בחריפות עולם בברית שכתבתי אותי שמבקרומה
 : ט'( סעיף 76 )עמוד עולם בברית שכתבתי במה כמלגלג שאני שכתב ומה זה.מצאתי
 שהרי בלגלוג אותי לחשוד וחלילה חלילה וכו' טבילה לענין דרא שאכשיר דאף היום כןלא

 שלא... גם ולפעמים בשבהע ואפילו ביטל... לא מימיו השורותכותב

 לסימן

 מלבן מלאכתמענין

 וישב. פ' קודש שבתמוצאי

 שנוגע שאלה לברר בידי עלה מלבן במלאכת עוסק אני ועכשיו שבת בהלכותבעסקי
 בשבת המנעל את לקנח מותר אם רגלים מי של ניצוצות מנעל על יש אם למעשהמאוד
 בענין הדין מה לעיין יש לכאורה לא. אם מלבן חשש יש אם אבק המנעל על יש אםאפילו
 המנער ש"ב סימן בש"ע שמובא כמו עליו מים יש אם מלבן חשש יש אם מעור כליניער
 שואל אני ועכשיו לנער מותר אם עור של בגד היה אם הדין מה חייב שעליו מטלטלית
 "ביאור בספר וראיתי הנעל מעל בבגד המים להסיר כן גם מותר אם לנער מותר אםאפילו
 דוקא לאו שעליו מהטל טלית לנער שאסור ש"ב סימן בש"ע שכתוב שמה שכתבהלכה"
 עליו יש אם המנעל. את לקנח אם שואל אני כן על אסור כן גס ביד לקנח אפילו אלאניעור

 רגלים. מי שלניצוצות
 תה שותה שאם שם כתב ל' סימן מלבן במלאכת עולם ברית החשוב בספרוראיתי

 חששות שני יש הספה על ישפך שאם כלי איזה הכוס תחת שישים שיזהר משקים שאדאו
 יסחוט. שמא משום וגם כבוסו זהו שריתו משוםאחד

 ואפילו משקים בשאר ולא במיס רק שייך כביסו זה שריתו מיטום החששולכאורה



נדברו טשקיז בשארסלבו זאפ רביעיחלק
 בשאר לא אבל במים רק זה אבל כביסו זה שריתו אמרינז עלמא שלכולי נקי אינו הבגראם

 כתב של"ר סימן משו"ע וראיה במים רק משקין בשאר לכבס בכלל ררך שאיןמשקים
 משקים שאר אבל נקי הבגר אם אפילו בבגר מים לשפוך שאסור הרשב"ם שיטתשם
 עולם בברית כבורו שכתב השני התשש וגם כביסו זה שריתו אמרינז ולא עליו לשפוךמותר
 אבל מרובים במים אלא אמרינן לא התשש זה גם לכאורה סתיטה משום לתוש ישוגם
 בו לקנת שמותר מאלונטית וראיה לסתיטה ניתוש למה המפה על ששופך מועטיםמים
 בכוס ניתוש ולמה יסתוט שמא תיישינז ולא מועטים מים שזה בשביל הוא מהטעמיםואתר
 על לי ולהשיב ברברי לעיין מכבורו אבקש נסתוט. שמא חשש שיהא הרבה שישפוךזה
 השאלות.שגי

 ירושלם ס.ז3

תשובה

 תשל"ב. חנוכה ח' יוםבס"ר

 לנכון. נתקבל מלבז אודות הנחוצותההערות

 לזה לכאורה ראי אין אבל משקיז בשאר כיבוסו היא זו שרייתו שייך שלא אמתזה
 ר"ה א' ו' רף כתובות בתו' הוא הרברים מקור והנה התירו. ברליקה אולי של"דמסימן
 יין כגון משקיז בשאר רגם וס"ל ע"ז חולק ור"י משקיז בשאר מלבן שאיז ר"ת שיטתהאי,
 אלמא בסורריז הייז את מסננין תנז תולין בפרק ואילו : ר"ת מרכתב אמנם מלבן.שייך

 סחיטה רוקא משמע גזרינן לא למה שם מתרץ ור"י וכו' יסחוט שמא גזרינן לא ייזלגבי
 בשאי אמרינן לא לכו"ע כיבוסו הוא זו שרייתו אבל ר"י חולק ע"ז בירים כביסהרהוי
 שמבאר כמו סחיטה משום גזרינז לא ולכו"ע ראי', שום בלא לי' פשוט הי גופא ור"תמשקיז
 וכבר משקין. בשאר גם מלבז משום אסור ר"י רלפי ממש בסחיטה הפלוגתא אלא ר"י,שם
 בשאר גם ששייך ממש לה בסחיט תורה* בשל להחמיר שיש קס"ח בסימז נזר האבניכתב

 שמא גזרינן משקין בשאר דגם הרא"ם כשיטת דלא יסחוט שמא גזרינן לא אבלמשקין
 ובין לר"י ביז מוסכם הוא וכו' ייז מסננין שי"ט וסימן של"ד סימן של הדיז ולפי'יסחוט.
 י"ב ס"ק קנ"ח בסימן נזר האבני כתב שמן ]ולענין כהרא"ם. רלא רמותר ונקטינןלר"ת,
 מלבז משום הוא שערות דסחיטת רמפרש הרמב"ם משיטת אבל מלבז, משום בו איןרלכו"ע
 ממש[. בסחיטה מלבן שייך בשמן רגם דס"ל מוכח ב' קכ"ח משבתומקורו

 של החומרא הבאתי לכן משקים כשאר דדינו להחליט קשה לתה שנוגע מהאמנם
 כמים רינו לבז רייז להס"ל מיבעיא ]לא כיבוסו, הוא זו שרייתו ברין גם לההמירהמנ"ש
 ראין יסחוט שמא הגזירה בזה שייך וגם כמים[ רינו ר,,תה" מסתבר "החולקים אפי'אלא
 מלא הוא אם מהכוס נשפך דלפעמים מועטיז זה מה מגבת[ - אולונטית ]מלבר בקיאיןאנו
 להחמיר. איז ניילוז מפת רעל הוא פשוט אבל מרובין. בכללוהוי

 מלבו שיש יהשיטה חוששין שאין והג"כ מהש"ע שם דמבואו סי"ח ש"כ מסימו צ"ע*.אבל
 בבה"ל שם המובא הר"ו שיטת משום וצ"ל והנה(, בא"ד יש, ד"ה בבה"ל )עיישיאז משקיזבשאר

 חחתיו כלי בליכא גם גווני בכל לאסור למעשה להחמיר שיש משמע ומהבה"ל ליבון. דרך הוידלא
 ארוכה. בברזאוגם



פאנדברו בשבת כתמיםהטרת זא רבהעיחלק
 מסתברא וכן בגדים לשאר עור של בגד בין הברל בפוסקים מצאנו לא ניעורלענין

 האבק את ביד מלהסיר להחמיר דאין נראה מ"מ הבדל לפעמים יש במים כיבוס לעניןדדוקא
 להחמיר יש בבגד להסיר אבל האבק, חוזר וגם מקפיד, אדם אין וסתמא אבק שם להיותדדרך
 להתבונן ויש בגד. ע"י גם בקל להסיר דמותר ואפשר בנעלים גם אסור דזה צחצוחמשום
 צחצוח משום אלא ניעור מדיז לא זה ביד, ה"ה אלא ניעור דוקא דלאו הבה"ל שכתבדמה

 ויש מצחצוח וזהיר הבעל מן בקל במסיר זה שייך לא לכן בזה מודיט דכולם כתבשהרי
 אפח או בקפיד ודוקא וסייעתו רש"י לשיטת דוקא זה לפ" בגד המנער של הדין רקלו

 שאין לענין שם בבה"ל מבואר וכן בזמנינו. אפח מקפיד אינו סתמא בנעלים אבלבסתמא
 לא נעלים דסתם נתבאר וכבר קפיד. שאינו או חדש שאינו בבגד דמותר מקסמיםעשויות
 האבק. עם לילך מתבייש דאינו קפיד מקרי לא האבק להסיר  כעת  שייפיר  ומה קפיד,מקרי

 של במפה אפח שהרי הרבה ידחוק ולא הנעלים מעל הניצוצות להסיר מותרוכו
 כמבואר בבגד אפ" לנגב מותר רגלים ובמי סל"ב( 8ד עולם ברית )עיין זה מותרבגד
 י. סעח ש"ב ס"בש"ע

 לאסימן

 כתמים ושאר טיט מכתמי הבגד בניקוי מלבן איסור ישאם

 בב"א. ירושת"ו פעיה"ק לפ"ק, תשל"ב כסלו כ"דבס"ד,

 לשפשף מותר דאין פרץ ר' שיטת המחבר הביא ז' סעיף ש"ב סימן בשו"עאחדשה"ט.
 נ"ל וז"ל. ו' בס"ק זה על הטו"ז וכתב טוחן, משום ביבש לא אבל בלח אלא בגדו שעלטיט
 דומה זה הטיט פירורי נופליט אז שם מגרד וכשהוא הבגד על טיט ממשות שיש דוקאדזה

 לטוחן רומה זה אין המראה לבטל שם מגרד והוא הטיט מראה אלא שם אין אם אבללטוחן
 יוכל יבש והוא צואה מט,צות שם ואין מצואה מטונף שלו שחלוק למי היתר יש זהומטעם
 ל"ו ס"ק ברורה במשנה ועיין עכ"ל. בנקיות, שיתפלל כדי המראה ולהסיר בצפורןלגרד

 ועיקר עיי"ש, כוות" דלא ומסיק הטו"ז על מאד שהקשה טוחן, דהוי ד"ה הלכהובביאור
 הטו"ז את להציל וכדי כמלבן הוי ולצחצחו הבגד ליפות מכוין שהוא בזה רהלאקושיתו
 שיוכל אלא כוונתו דאין בצואה אלא התיר לא דהטו"ז לומר נלענ"ד אלו גדולותמקושיות
 דיש ומסיק בטיט  הטו"1 שדמזהיל מה מאד מדוקדק ובזה לצהצהו, ולא בנקיותלהתפלל
 מזאת וגדולה בצואונ אלא התיר דלא דאה"נ טפי א"ש ולפ"ד עליו הקשו וכבר בצואההיתר
 כדי רגלים מי עליו שיש חבגר על מים לשפוך אפילו שהתיד ריב"א בשם בב"ימצינו

 כוותה סבירא לא הפוסקים שכל והגס הבגד, את ללבן מכוין שאין מכיון בנקיותשיתפלל
 דס"4 הפוסקים לשיטת מבע" לא דידן בנידון משא"כ במים מלבן ממש דהוא משוםהיינו

 דגם פשיטא ליבון משום איז בעפר אבל בטל דאיירי הטאת הייב בשבת טליתובהמנער
 לשיטת אפילו אלא לו הותר בוודאי בנקית להתפלל שיוכל כדי וממילא חטאת חיוב איןכאן
 מראה את לבטל לו דהותר לומר אפשד ג"כ חייב העפר מן טליתו המנעד דמפרשרש"י
 בזומנער רש"י על דהקשה הרא"ש על הקשה גבורים דהשלטי והוא, טעמי. מכמההצוא'
 הוא דהלא הש"ג והקשה בעפר ליבון שייך דאין הוא והקשה העפר מן רמפר.מטליה.
 ענין באיוה חיורא אולודי דכל משמע כמלבן דהוי דחסור סוררא בכסכוסי פסקבעצמו



נרברך  בשבת כתטיטהסרת זאפב רביעיחלק

 עכ"ל וכו' הוא תיורא אולורי והא ואמאי בעפר ליבון שייך רלא כולם פסקו והכאשיה"
בקיצור.

 -ק וצתצות ליבון פעולת עושה אינו העפר מן רבניעור הלכה הביאור תירץוע"ו
 הצתצות דעושה סוררא בכסכוסי משא"כ בגמרא שהוזכר התנאים שאר וכל זה עלכשקפיד
 יתייב בגמרא בוה יאמרו העפר מן טליתו רבמנער  מזה נראה עכ"פ טובא. יעו"שבידים
 חשבינן רקפיר היכא רק כנ"ל ליבון פעולת בוה עושה ראין לומר בהכרח אעפ"כחטאת
 אלא הבגר לצחצח כלל כ11נת1 ראין רירן בנידון וא"כ הטעם ברשב"א כמבואר למלבןל"

 וחיורא מסומקא גרוע יותר יהי' ולא קפיר רלא בגרר נכנס הוא או להתפללררוצה
 ללבן. מכוין שאינו הכא כ"ש בעצמה, הפעולה אותה עושה רהוא אף חייבראינו

 סוררא כסכוסי בין החילוק ליישב הגר"א בשם הביא ל"ב ס"ק ברורה רהמשנהועור
 משא"כ הבגר לצחצח כ11נת1 סוררא בסכסוכא רשם מבפנים הטיט שמסכסך רהכא נירוןובין
 טיט( קצת נשאר שכאן הב"ה שחילק כמו חילק )ולא הטיט להעביר רק כוונתו איןהכא

 כוונתו אין ג"כ כאן והרי רמותר הטיט להעביר רק כ11נת1 שאין רהיכא הרי כאן, מותרומש"ה
 ר"ה הלכה רבביאור ועור מלבן משום כאן אין וממילא להתפלל שיוכל כרי הצואה להעביררק

 שם מבאר בגרו מעל פשתן ורע או תבשיל לקלוף שהתיר בה"ג רברי על שמקפידוהוא
 בחרתא משא"כ וסומקא בחיורא או עליו מקפיר שאינו בבגר אלא אינו רזה הלכההביאור
 וע"ז בצפורן לגררו ענין בכל שמותר בגרו שעל מטיט שנא מאי והקשה אסור,ואוכמא
 אותו מעביר פשתן ורע או בתבשיל משא"כ לגמרי הכתם מעביר אינו בגרו שעל רבטיטתירץ
 וסומקא. ובחיורא מקפיר כשאינו רק מותר לא ולכןלגמרי,

 מקפיר. כשאינו מותר ג"כ רושם שום נשאר ולא לגמרי הכתם כשמעביר דאףהרי
 מותר וממילא להתפלל שיוכל כרי אלא מעבירו אינו דהלא מקפיר אינו הוא כאן גםוא"כ
 כלל. רושם שומ נשאר כשאינואפילו

 בעוהשי"ת. כנלענ"ד כנ"ל. מאר מרוקדק לשונו וגם נכון על הטו"ז רברי יתיישבובזה
 מוה יוצא וגם לאמרם. שראוין רברים הם אם ולהשיבני ברברי שיעיין הרמה ממעכ"תואבקש
 להלכה.נפק"מ

 ירושלים וו.נ.

תשרבה

 תשל"ב. ויחי טבת ח' א' יוםבס"ר,

 וכ"ט. וברכהשלו'

 שיטת לבאר בטטו"ר שהאריך מה וראיתי לנכון נתקבל ש"ז כסלו כ"ר מיוםהמכתב
 חלקי. אנוכי גם ואענה בנקיות, להתפלל כרי מהבגר הצואה כתמי ולנקות לגרר רמותרהט"ז

 תליא זה לכאורה והנה מים. בלא גם או במים הוא מלבן מלאכת אם נבררמקודם
 יש א"כ העפר מן בניעור דמדובר וסייעתו רש"י דלפי קמ"ז( )שבת הראשוניםבפלוגתת
 מלאכת ראין ס"ל בעפר ניעור שייך רמה עליו שהקשו והרא"ש התו' אבל מים, בלאמלבן
 מים. בלאמלבן

 בעצמו רש"י ו' בסעיף הנפסק ברין שהרי ליתא, שזה יראה היטב בזה נרייק כדאבל
 בגליון רעק"א קושיית ]ווה מים, עליו נותן ראין הוי לא ממש ומלבן קמ"א( )בשבתכתב
 למאי רמי רלא מ"א( )ס"ק השעה"צ בזה הרגיש וכבר לק"מ זה אבל קמ"א[, ברףהש"ס



פגנו24:רך מלבזגררי זא רביעיחלק
 עי"ז הבגר מצתצת דהתם רש"י לשיטת שעליו האבק מן תרשה טלית במנעררמתייבינן

 עריין הלכלוד ורושם הטיט שמסיר מה רק שאינו בגרו שעל טיט ברין משא"כ תיקונווהוא
 מים. ע"י להעבירו והררך עליונשאר

 שייך שיהא נראה ראין רק כתבו והרא"ש והתו' בזה, מורים רכו"ע נראהלפיכך
 בניעור מתלבן הבגר שאין אלא מים בלא שזה בגלל לא כלומר העפר מן בניעורליבון
 באש דהמגהץ הירושלמי רברי מותר( ר"ה ט' )בסעיף הבה"ל מביא כן והרי לבר. העפרמן
 שנוהגין רמה שם( במ"ב )מובא ישראל התפארת כתב ולפיכך מים. בלא אפה מלבן משוםתייב
 בכלל הוא זה גם שתתלבן כדי מים עליו ווזרק בתמה אריגתו לאחר פשתן תתיכתשמניה
 דהוי מים בלא שמנקה היום שיש כביסה מיני רכל הוא פשוט ולפ"ז בבה"ל(. )עיי"שמלבן
 מלבןןבכלל

 מהל' )בפ"ט הרמב"ם שכתב מה על גזר האבני קושיית לימ2ב בזה אפשרואולי
 ממש אב הוי לא רלמה מלבן" תולרת הוי בגרים ר,,המכבס ל"ט ס"ק במ"ב מובא ה"י(שבת
 של רהיסור בעיקר לומר דהכוונה י"ל האמור לפי האב"נ[. שמתרץ מה לי מובןזןאינו

 במשכן שהיתה ופשתן צמר של רהליבון אפ"ל ]ועור במים. כיבוס רק ולא ליבון הואהמלאכה
 שהמכבס אמר לפי' בטבע ללכלוך דומה שזה הצמר בגידול הטבעי מהלכלוך הואהליבון
 שגרר האמור ע"פ ג"כ וזה תולרה, רק והוי בכלל, נמי כן אתרי שנעשה מהלכלוךבגרים
 כנ"ל[. לתלק אפשר שפיר לפי' מתלבן רבר באיזה תשיב ולא ליבון, הואמלבן

 תייב מהבגר כתם אתרת בצורה או במברשת שמנקה שמי להיות צריך האמורלאור
 צורק לכן האבק. מן בגדו במנער רק הוא לסומקי אוכמי בין התילוק לכו"ע, מלבןמשום
 ולפי ותו', רש"י בפלוגתת תליא שזה משמע שמבה"ל אלא תמוה הט"ז של שרינוהבה"ל
 שמתכוון "מטני אמרינן סורר גבי ה' רבסעיף והא הטאת. תיוב בזה יהי' רלכר'ע י"להאמור
 כרמוכת בסתמא שם ררגמדובר משום היינו ממש מלבז הוי רלא משמע כמלבן" והוילצתצתו
 כיון בסתמא רמיירי הרי בסורר, כמו אסור לצתצתו בתלוק מתכוין ראם כ"ד ס"קמהמ"ב
 כלצתצתו. בסתמא הוי לרככו בסורר שייךרלא

 הלכלוך ררושם הנ"ל השעה"צ שכתב כמו היינו למלבן דדמי אמרינן ז' רבסעיףוהא
 להעבירו ררך אין ראם בעינן רתרתי ונראה מים. ע"י להעבירו והררך עליו נשארעריין
 פשוט שלכאורה ממש בכיבות כמו לגמרי נקי כשאין אפ" מלבן משום תייב ה" מים ידיעל

 מלבן, הוי ג"כ ללבישה ראוי אינו כשעדיין דאפילו ואפשר תייב, כתמים כשנשארראפילו
 בפרט ]וצ"ע למבשל רומה ואינו מלבן מקרי בליבון -שפועל מה כל מלבן היארהמלאבה

 שייך אם א' ו' כתובות בתו' ור"י ר"ת בפלוגתת תליא רזה ואפשר לכו"ע. מוסכם הוי אםזה
 אבל במים, שררך לפי הטעם השעה"צ קאמר ילפי' רתבים[. והדברים משקין, בשארליבון

 רכתב כבה"ל ]ולא לכו"ע תייב במים כמו במברשת שמנקה ע"י לגמרי עבר אםבענינינו
 ועייש"ה בה"ל. לרברי ב,אור סק"ג ל"ב סשן בסמוך ועיין ותו'[. רש"י בפלוגתת זהרתליא
 ליבון. אתר ובליבון במקצת ליבון ישאם

 להתפלל, שיוכל כרי רק לצתצח כוונתו שאין כ"מ של הטענה בעיקר נרוןוכעת
 משיטה רא" להביא אין וכו' מזו וגרולה ומש"כ פס"ר הוי שהרי כלל זו טענה מובןאינו
 יותר קיל רהוי המים בנתינת אלא קאמר לא הריב"א רגם י"ל הראוי העיון ]ולפנירתויה
 מבואר משקין שאר לענין וכן לכלוך, ע"ז יש אם דדוקא שיטות יש ולפי' מכה2,מכביסה
 רא"צ נראה אבל כיבוסו[. היא זו שרייתו ב~ה אמרינו לא רלכו"ע הנ"ל כהובותבתו'

 המבשל וכי הליבון את עושה מטרה איזה בשביל תשוב ראינו ממש מהכוון הוי אלאלפס"ר



נדברו מלבוגררי זאפד רביעיחלק
 דרך דגם ועוד חייב, הוא לוה ומתכוון ליבון מעשה שעושה כיון פטור יהי' התבשיללשפור
 ליבון. דרך נמי הוי בנקיות שיתפלל וגם להתנאות כדי לק לא הואליבון

 רוצה דהט"ו פשוט דהדבר בוה שהתקשה מי וא"י וה לחילוק מהט"ו דיוק שוםואין
 יום. בכל המצוי בדבר למעשה הלכהלאשמעינן
 למנער דומה ואינו לכו"ע ממש מלבן הוי וה מהכתם הבגד מנקה אם האמורלפי

 נידונינו מ"מ בגדו להמנער וה דנודמה להבה"ל אפי' אלא בוה שכתב מה כל נדחה א"כבגדו
 המטרה. חשוב ואינו הבגד ללבן כמקפיד נמיהוי

 לבסימן

 מים בלא כביסה מים, בלא מלבן יש ואם מלבן מלאכתגדרי

 תשל"ב. ניסן ט' יוםבס"ד,

 והשלו'. הברכה מבואלאחר

 מותר מתי כתמים הסרת האיסור בעניז הגדרים לבאר ונתבקשתי מכתבו נתקבלתמול
 מים. בלא אפי' או מים עם דוקא היא מלבן מלאכת אם לבאר אקדים אסור.ומתי

 טליתו המנער בריז א' קמ"ו דף בשבת ותו' רש"י בפלוגתת זה תליא לכאורהוהנה
 : הרא"ש ולשון הליבון. שייך שיהא נראת אין : כתבו שם והתו' העפר מן פירש דרש"יבשבת
 ש"ב סי' בש"ע מובא אלו דעות ליבון. בו ששייך כלל משמע לא העפר מן במנעראבל
 מאחרונים מובא במ"ב ואילו לדבריו. לחוש וטוב וכתב רש"י שיטת מביא דרמ"א א'סעיף

 ליבון אין התו' דלפי ישראל, חמדת בס' הכי שהבין ראיתי ]וכן בוה. ליזהר צריךשמדינא
 על שרק רמעבירה דאשה גדול כלל בפ' הירושלמי דברי מכח עליהם תמה ולפי' במיםאלא
 ואכ"מ[. ביאור צריך הירושלמי ודברי מלבן. משום חייבפ:יה

 כביסות שמצוי והיום מים בלא גם ליבון יש ולכו"ע בוה, פלוגתא דאיןונראה
 שם הש"ס בגליון והגרע"א דרבנן, או דאורייתא וה אם למעשה הרבה נוגע זה מיםבלא
 נותן דאין הוי לא ממש ומלבן : רש"י דכתב מבפנים ד"ה א' קמ"א מרש"י בצ"עהניח
 משם המבואר ולפי עוד. תירצו וכן בטטו"ד מ"א בס"ק שם השעה"צ תירץ וכבר מים.שם

 ממש. מלבן הוי מים בלא לנקות שדרכודדבר

 בגדו דמנער ס"ל שהם אלא בוה, יודו והרא"ש התו' וגם ב:ה פלוגתא דאיןונבאר
 ליבון שאין "לפי כתבו לא שהרי )הנ"ל( דבריהם מדויק וכן מלבן, שם בוה אין העפרמן
 הבגד שאין לפי כאמור והיינו ליבון", בוה שייך שיהא נראה "אין כתבו אלא במים"אלא

 בזה.מתלבן
 בשם שם שמביא מה מותר, ד"ה ט' סעיף שם בבה"ל להדיא כן מבוארובאמת
 סמוך לנגבם אסור במים השרוים בגדים : מ"ו סעיף ש"א בסימן נמי מבואר ווההירושלמי,

 כביסה בלא ליבון שיש מבואר א"כ פשתן, של אונין כמו בישול ומשום מלבן משוםלאש
 מראית משום רק כביסה לתלות דאסור מהא ראי' דמביא נ"ז ס"ק במ"א מבואר וכןבמים,
 דלולא משמע בחמה, ליבון אין בחמה בישול דאין דכמו ליכא ליבון דמשום משמעהעיז
 כמו הכביסה מצרכי דוה לדחות אפשר ]ומכביסה מים. בלא אפי' ליבון דיש אומר הייתי,את



פהנדב:רר מלבוגד-י זא
 זה לחלק ואפשר הבישול צורך הגסה כמו הכביסה מצרכי דסהיטה הרמב"ם דכתבסחיסה
 הרי אבל אחר, במקום זה וביארתי ארוכים והדברים הכביסה צרכי נקראת דלאמסחיטה
 כביסה[. רוקא דלאו הנ"ל בש"עמפורש

 שרוים שאינם בגדים שהרי למים שייכות לזה יש סוף דסוף הכא דשאני לומרואפשר
 מתלבן במים אבל מתלבן שאינו לפי שמותר דמה ז"א אבל בהמה, לתלותן מותרכמים
 ל"ט בס"ק המ"ב שמביא מה עוד ועיין המים. ע"י לא הוא הכביסה פעולת סוף סוףאבל
 גם שתתלבן כדי מים עליו ו1ורק בחמה אריגתו לאחר פשתן חתיכת שמניח שנוהגיןדמה
 הנ"ל. הש"ע מכח בבה"ל שם כמבואר פשתן דוקא ולאו מלבן. בכלל הואזה

 דומה שזה ואפשר לצחצחו. שכוונתו מלבן משום חייב היום של דגיהוץ יוצאולפ"ז

 יש אבל במק"א( שביארנו כמו הי"ב, בפ"ט הרמב"ם )ע"פ סחיטה כמו הכביסהלצרכי
 הכביסה. יתקלקל שלא הסחיטה דשםלחלק

 ליבון ה" דאם ליבון, אחר ליבון שיש ברורה ראי' שיש נראה הנ"לומהמ"א
 וכן ליבון. אחרי ליבון שאין אומרים ואין ליבון משום חייב הי' כביסה התולהבחמה,
 בו אין נקי דבבגד די"א פלוגתא יש כיבוסו היא זו שרייתו בריז דדוקא הפוסקיםסתימת
 הכביסה. מבית יצא עכשיו ואפי' נקי, בבגד אפי' שייך ממש דכביסה משמע מלבן,משום

 לבד שרייה ע"י כבוס מקרי לא לבישה מתמה הושחר "ואפילו ל"ט בס"ק המ"ב]ומש"כ

 רבותא משום אלא כיבוס שייך לבישה ע"י בהושחר דדוקא ר"ל אינו ממש", שמכבסן לאאם
 ניתן וגם פטור, הוא קמש לכלוך ע"ז שאין כ"ז לבישה ע"י בהושחר דאפי' רפוטרדמדס"ל
 אפילו כיבוסו היא זו שרייתו מדס"ל דאפי' כלומר פליגו לבישה ע"י בהושחר דדוקא~ומר
 אבל ענין, בכל שחייב מורים כולפ ממש בכביסה אבל לבישה, ע"י בהושחר היינובנקי
 סכ"ד(ן. של"ד ובס" י' שי"ט.סעיף בסימן )עיין מהאחרונים כז משמעלא

 )למרות ברור כן נראה מסברא אבל להראיות, בקשר נאמר שלא היאד או~ןבכל

 דאינו דכמו כאמור - כן( כתב לא הזקן רתיצת בהיתר י"ד אוח קנ"1 בסימן נזרשבאבני
 זה מצאנו ולא הדחק, ע"י לאכול שראוי עד כ"כ במבשל אלא הייב דאינו למבשלדומה

 אין כן כמו תייב ללבישה ראוי' אינו שעדיין אף קצת שהועיל כל אלא מלבןבמלאכת
 נקראת המלאכה שאין הדברים וגדר יותר. מתלבן יותר שמכבס מה דכל למעלה,שיעור
 ל"ט(, ס"ק במ"ב )מובא מלבן תולדת הוי בגדים שהמכבס כותב והרמב"ם מלבן, אלאמכבס,
 ר"י שכחב מה לדבר ]זכר למעלה ולא למטה לא שיעור ואין חייב בליבון שפוצל כלא"כ

 להעביי בו יועיל הכבוס מן ימעט כי כבוס, הצריך הבגד "וכענין וזלה"ט ט' א' שערבשע"ת
 יועילן לא כהמשב'מים דלא השער ב1ה עיי"ש יתלבן". הכבוס -וב לפי אך ממנוהגועל
 נפשותינו וילבן יטהר והוא וז"ל מלבן מלאכת את נ1ר האבני שסיים מה לסיים רוצה אניובזה
 וכו'. כו' לפניו שלימה בתשובה לשון וי1כנו הדעת במי שרי' ידי על וטומאה לכלודמכל

 קושיית תירץ השואל שהרב ס"א סימן מישריב" "דובב לשו"ת מצאהי כותביולאחר
 בבגדו דבוק דבטיט דנהי ע"ז מקשה ז"ל מטשבין והגאון השעה"צ, מש"כ כעיןהגרע"א
 מידי קשיא לא האמור לפי אמנמ הרבה, שנתלבן מעשיו אהני הלא מ"מ רישם עדייןנשאר
 הימעה"צ, כמוש"כ במים רק ליבון הדרך זה דבאופןדר"ל

 הגאון ומסיק חייב, במקצת בורר אם הירושלמי את שם מביא קצה דנתלבןוהיכא
 הנ"ל כירושלמי ס"ל לא דילן דש"ס זורה במלאכח טל אגלי בס' ביאר כבר אולם וז"לז"ל

 למש"כ ראה יש ומדבריו עכ"ל, כמובן בורר למלאכת מלבן מלאכת דומה אין זהמלבד



נדברו מלטןמלשת זאפו רביעיחלק
 קצת ע"י לפעמים רבמלבן למבשל דומה דאינו חייב הוא ליבון בל דעל הקודמתבתשובה
 מטשבין הגאון זה שתירץ מה עיי"ש הגרע"א קושיית ]ובעיקר הרחק בשעת לובשוליבון
 כט. אינן רש"י רברי פשטות דלכאורה צ"ע לענ"ר וז"פ רבותבולמרות

 ומה אסור ומתי כתם להסיר מותר מתי נ"י כב' של השאלה לעיקר נבאעכשיו
 ומותר ליבון. נחשב לא רזה ובסכין בצפורן לגררו מותר הבגר על טיט יש אם א( בזה.הגרר
 משפשפו אם ודוקא הטיט, להסיר רק לי~ת לשם כוונתו שאין כיון מרינא הבגר לשפשףגם
 כמלבן, רמיחזי אסור מבחוץ לשפשף אבל הטיט, כנגר ומשפשפו מבפנים הבגר שאוחזע"י
 זה בכל ראסור וי"א הטיט. להסיר רק בזה מכוון ואינו במים רק דרכו כזה שליבוןביון
 במ"ב. עיי"ש ד' בסעיף מבואר זה טוחןמשום

 אין ואם טוחן, בזה שייך לא ומסתמא בטיט, כמו רינו הבגר על צואה יש אםב(
 משום בזה )ואין המראה לבטל שם מגרר והוא מלבר מראה רק וצואה טיט של ממשותשם
 והוא צואה של ממשות ואין צואה מראה בגריו על שיש למי בעיקר נוגע וזה לכו"ע(,טוחן
 מבפנים לכסכס היינו )ט"ז( שמתיר מי יש בנקיות שיתפלל כרי המראה ולבטל לגרררוצה
 מה הברל ואין הבגר, לצחצח שכוונתו כיון ענין בכל ואוסר הט"ז על חולק והמ"ב)מ"ב(
 להתגאות. סתם או בנקיות להתפלל ברי אםהמטרה

 מן הטלית במנער חטאת רמחייב רש"י רלדעת עור ונראה : הבה"ל עור וכתבג(
 אינה ראפילו נראה ובזה לצחצח מכוין שהוא כיון חטאת חיוב יש בזה גם שעליוהאבק
 עכ"ר. וכו' בשחורה אם כי מראיתה מקלקל איננו בעלמא שהאבק שאני ושם וחד,טהשחורה

 הנ"ל לרברינו סתירה הוי ותו' רש"י בפלוגתת זה שתולה אלו הבה"ל רבריולכאורה
 בזוג חייב להיות צריך לכו"ע ולהאמור מים. בלא גם ליבון עדיך להתו'רגם

 רס"ל אלא מים בלא ליבון יש רלכו"ע שהוכחנו כמו להנ"ל טרה המ"ב רגםוצ"ל
 בכל ]רבמים במים זה שאין ומכיון זה על מקפידים כולם ראין שם המרובר יתירהדצחצוח
 בני דדרך הבה"ל ]ומש"כ הבגר את במנער ותו' רש"י בפלוגתת תליא בזה חייב[אופן
 בזה[. צ"ע ועריין כולם, לא אבל ר"ל להקפיד,אדם

 מקפיד שאינו בחלוק כגון בלבר לרככו שררבו מה הכביסה לאחר בידים לשפשףר(
 בכתונת הרין רכן ומסתמא אסור בסודר כגון לצהצהו שררכו ובדבר מותר, צתצוהועל
 שם מבואר כן אסור, הרברים כל לצחצח מתכוון ואם בצחצוחו, ורוצה רמגולה היוםשל

 "והוי המחבר לשון הוא וכן ברמב"ם כמבואר מררבנן אלא אינו וכ"ז ובמ"ב. ה'בסעיף
 רי"ל ליבון. אחר ליבון ויש במים שלא גם הוי רליבון להנ"ל סתירה מזה ]ואיןכמלבן".
 שנוהגין לגיהוץ רומה ואינו ליבון מעשה לא זה בירים שמשפשפין ומה ממש צחצוחדאין
 לוה[. המיוחר במכשירלגהץ

 לקלפו מותר כסותו על תבשיל או פשתן זרע לו רישב סק"י במ"ב שמבואר מהה(
 זו שאין מעזמע "לקלפו" רלשון במטום נראה קמ"א[ רף הגמרא בפירוש הבה"ג שיטת]וזה
 למעשה זה שייך לא הבגר בתוך ונבלע נכנס שאינו דדבר משום או כלל ליבון שלצורה
 בפכ"ב הרמב"ם מש"כ ע"פ יותר זה מובן ויהא הכלי, כמנקה והוי הלבוש, וכמוש"ככביסה,
 ואינז מבפנים מכסכסז בגדז שעל טיט זז"להי"ז

 מכסכ~
 ומותר יכבס שמא גזירה מבהוץ

 לגזור שייך לפ" ליבון מעשה זה כסכוס ר"ל ע"כ ילבנו שמא חושש ואינו בצפורןלגררו
 הוי לא עצמו ומצר לגזור בזה שייך לא התבשיל קילוף לענין וה"נ בצפורן, בגוררמשא"כ
 עור צ"ע רלפ"ז ]אלא הלכלוך. להסיר אלא לצחצחו מתכוון ואינו נבלע שאינו ביוןליבון
 מקפיר[. באינו רק לקלפו מותר אינו ושחור חרש בגר הוא ראם המ"ב רמסיקמה



פז נז24:רך פשכת ח4קיות קופסאות פתיהת זא רביעיחלק

 לגסיפן

 וחלב סוכר שקיות ונירות, מצות של קרטון קופסת סרדין, קופסתפתיחת

 תשל"ב. אלול כ' טםבס"ד,

 באהבה.דר"ש

 עמוד עולם בברית שכתוב מה ביאור וצריכין בקיצור שנדפס ונכון נתקבלההגלו"
 סרדין דקופסת משום סרדין, כקופסת דעם אם שנסתפקתי קרטון קופסת לענין ל' סעיף14

 וע"י כלי דין עליו אין דמקודם להחז"א ס"ל לפ" ממש אחד כגוף הקופסה עםהכיסוי
 חשוב דלא י"ל לפף דבק ע"י רק הוא שהדיבוק קרטון בקופסת אבל כלי, עושההפתיחה
 לשבור שלם וכלי כלי דין עליו יש מקודם דגם דכיון בזה חומרא גם יש וממילא כלי,כעושה
 דבוק. שהכיסוי במקום לפתוח מותר ורק כ"ו, בסעיף שם כמבואר קלקול בדרך אפילואסור
 ספק. כתור רק כתובוכ"ז

 סרדין לקופסת אגרת של מעטפה דין דמדמה החז"א דברי מביא אני אח"כאבל
 קלקול בדרך לקרוע לפי כלי דין עליו אין קרטון בקופסת דגם אלא מהנ"ל להיפדמבואר
 קלקול בדרך שלא הדבק במקום לפתוח אבל האגוז, כשובר דהוי צורך במקום להקליש
 אסור ולפי דאורייתא דהוי לומר הדבר קרוב פעמים ברוב כמצוי בו להשתמש לי ניחאאם

 בו. להשתמש דעתו שאין אףמדרבנן

 טוב, דיבוק דהוי מעטפה בין להלק יש דאולי משום נצ"ע דהנהתי ל"אובסעיף
 אפי ואפשר קרטון בקופסת אבל לקרוע, צריכין רק הדבק במקום לפתוח אין רובוע"פ

 והפרדה בו, ולהשתמש לפותחו נוח שיהא באופן מתחילה ועשוי מעט רק שנדבק ניירבקופסת
 שהנחתי וכטן ולסגור. לפתוח שעשוי והדלת המנעול כפתיחת אלא אינו שדבוקבמקום
 ומעטפה. סררין בקופסת כמו קרטון בקופסת להחמיר צריך למעשה א"כבצ"ע

 ל"ב בסעיף שם להמבואר או להנ"ל דומה זה אם נרות של בקופסה לעייןויש
 את כשובר והוי כלי הוי לא ואח"כ כלי הוי לא דמקודם בשר הממולא נייר שלבשפופרת
 לקופסת נמי דומה שזה יותר נוטה והדעת שקדים בשקיות גם שייך הזה והספקהאגוז,
 ויחמיר האותיות, במקום שלא קלקול דרך יקרע הרבה צורך במקום לכן ומעטפות,קרטון,
 מחמירים אנו שלם שבכלי ואף וחלב. סוכר בשקיות הדין וכן שמאל, ביד לקרוענמי

 דין עליהם אין מקודם החו"א שלפי הנ"ל בדברים קלקול, דרך לשבור שאסורכהראשונים
 להקל יש לדוד(, תהלה בשם מנ"ש )עיין כלי דין עליהם יש שכן שי"א ואף כלל,כלי

 בקופסת קלקול. דרך לשבור דמותר רעוע מכלי יותר חשובים שאינם י"ל וגם צורך,במקום
 דאפה אחת, בפעם ולמטה למעלה חותכין בנ"א ב' אא"כ קלקול דרך לפתוח מצוי אינוסרדין

 מסמורים, בו לקבל עוד וראוי הסרדין, בו להשתמש ראוי עדיין השמן ויזוב נקב יעשהאם
 משני גקב  יעיה ואם נקב, דרך רק בו משתמשים כלל בדרך כי נזולים של קופסהאבל

 קלקול. חשוב אחת בפעםהצדדים

 קסיחן. עמוד ח"א נדברו אז בס' נדפס מזה]קצת



נדברו גשבת מעייי"עין זאפח רביעיחלק

 לדסימן

 סממנין ושחיקת מעורר שעוןמענין

 ת"ו. ירושלים עיה"ק פה התשל"א, שתא דהאי תמוז ו'בס"ד,

 במשפט.אחדה2"ת

 עולם, לאור ה"ב נדברו אז הח' ספרו בהופעת שראיתי אחרי שורות במעט בזהאבא
 ששונין י"ג בעירובין ב"ה כדעת שם, ותשובתו שאלתנו את גם לנו זכר שבשפלנו חזיתיבו

 הילו. יאושר וכו', שמקדימין אלא עוד ולא ב"ש ודברידבריהם
 לשיטת אף מע"ש שעון-מעורר עריכת בהיתר לייה סי' שם כתב רומעכ"תהנה
 חשד משום הטעם דאין דס"ל מהרי"ו בשיטת דנראה וכתב המקשקש, זוג דאוסרהמהרי"ו

 דהטעם הרמ"א לשון אבל וכו' דשבת זילותא משום הטעם עיקר אלא בב"מ שכתבכמו
 הקול את שמשמעת מפני קאמר בגמ' הא דהשד טעם אפ"ל. איך בצ"ע וסיים חשדא,משום
 לא. או משמעת לי מה השדא משום דאי שפירש"י כמו זילותא משום ע"כוזה

 דאף בבירור יראה היטב ורמ"א במהבר הדין מקור שממנו האגור בלשוןוהמעיין
 השדא משום הוא קול שמשמעת דהפי' להלכה דסובר משום אלא התיר לא שהתירהאגור
 עיקר לי נראה והשיב וכו' המקשקש זוג על אבי מורי נשאל : תקי"ט( )סי' האגורדז"ל
 אוושא על שפירשו וסמ"ג ]רכאן והתרומה שאנץ תוס' שפירשו כמו מילתא דאוושאטעמא
 לא זה טעמא וא"כ ההטים בהם נתן שבשבת דסבירי טוחנות ש"פ רחיים שיאמרומילתא
 יהא דלפיהם אחרים פירושים שיש ידע האגור דגם בהדיא מוכח וכו'. ברחיים כ"אשייכא
 המחבר )ובדעת והטור. רש"י נגד שהוא אף בהא כוותיה פסקו והמחבר דהרמ"א אלאאסור,
 רנ"ב בסי' להמחבר דהרי דמותר האגור דין העתיק ואעפ"כ כהטור סובר דגם אוליאפ"ל
 כמש"כ הם שווין המקשקש וזוג הטים נתינת דלדידי' לומר יש א"כ מותר חטיםנתינת
 כן(. לומר אפשר אין ע"כ הרמ"א בדעת אךמהרי"ו

 לומר יש קול שמשמעת קאמר הש"ס הרי דחשד טעם על רומעכ"ת שהקשה  מהאך
 לחשוש ואין כבצנעה הוי דזה אוסרים היינו לא קול דמשמעת טעמא לאו דאיבפשוט,

 בסי' המ"ב מדברי משמע וכן זו, גזירה גוזרים חז"ל היו ולא ושבים עובריםשיחשדוהו
 בשבת". שהעריכו יחשרוהו קולו כשישמעו חיישינן דלא "היינו שכ' סקי"דשלח

 פעולה שום נעשית שאין באופן מע"ש שעון עריכת על היתה בעיקר שאלתנווהנה
 שבת וקבלת לדוגמא חמש בשעה לקומ אדמ של ברצונו ההורף בימות אם אולמבשבת
 ויעמיד השעון יכונן אם בלתי כידוע השעון לבונן אפשרות שאין באופן לכן קודםהיא

 משום בו כשאין אף מותר זה האם אותה, יסיר שבת ובליל הצלצול המונעת הברזלחתיכת
 בוקר לפנות בשבת הקול ששומעים בנ"א דהרי חשר בו שייך אין אם שעון העמדתאיסור

 בזה להתיר יש ואדרבה ומותר, חילוק דאין י"ל שמא או שבת, בליל שהעמידןיחשדוהו
 )להג"ר מבי! פני בש,'"ת כעת וראיתי בוקר, לפנות רק שזה כיון שעה כל המקשקש מזוגיותר
 שצריך כזה דבאופן וגב יתקן שמא משום לאיסור והשיב בזה נשאל פ"ג סי' פריעד(נתנאל
 הכל דשם ברמ"א המובא לזייגער דמי דלא דשבת לזילותא להוש יש בשבת פעולהלעשות
 ויש ש"ק, בליל פתיחתו עי'י שפעל יודעין הכל כאן משא"כ מע"ש להעמידו שדרכויורעין
 דהעמדת סקע"ח בא"א ש"ח סי' הפרמ"ג לפימשייכ כזה לחשד חוששין אם בדבריולדון
 סי' סופר כתב בשו"ת אך מדאו', דאסור לרחיים אותו מדמדמין מדאורייתא אסוו'שעון



פטנדברו סממנים""י,ת זא רביעיהלק
 חטים בנחינת דאורייתא חעב דליכא סוברים בזייגער דהמתירים ונוטה עליו חולקזה

 באחרונים וראיתי להחמיר. והשיבו בזה זצ"ל החזו"א מרן את ששאל מחכ"א )ושמעתילרחיים.
 וצ"ע. בפשיטות( להתיר וכתבו בזה שהאריכומזה

 אות ע"ט ס" ח"א נדברו אז בספרו שכתב במה נא אעירה אמרתי דכרי אכלהטרם
 מדאי עתר יתייבש שלא לרכך שמן לשים מותר אם מהקור מתיבשת כשהיד כנידוןנ"ו
 בברית מ"א לסעיף ודומה מלהבא שמירה רק רפואה זה דאין לומר השואל ורצה דט,ויצא
 חילוק איז רפואה דרך שהוא דכל זה על והשיב מותר. מרטא שאינה תחבושת דליתןעולם
 מ"א בסע' שמבואר למה דומה ואינו ופצעים מחלות שמונע או לגמרי מרפא הוא אםבין
 סעיף שכ"ח בס" המבואר עפ"י ולומר זה על להשיב יש ולכאורה כלל. מרפא אינודשט
 דכיון במג"א שם והטעם כמשמרה אלא שאינה רטיה עליה נותנין שנתרפאה מכהכ"ז
 ה"ב פ"ו מידושלמי ומקורו סממגין שחיקת משום גזרו ולא כ"כ בהול אינו מכה כאןשאין
 מכה( אינו )דזה יכשות רק מכה ,חום כאן שאין כיון כאן גם א"כ שט, הק"ע פי' וכןדשכת
 סברא ואין ומותר, כ"כ בהול שאיט בזה לומר שייך יהא לא למה מכה תצמח פן רקוחושש
 בהול אינו מנה עכשע שאין כיון הוא דמותר שהטעם כיון מכה לאחר מכה קודם כיןלהלק
 וצ"ע. מכה תבוא שמא בחשש בהול יהא למהא"כ

 ח"ש. בזה והנני הטירחא, על מחול כבווז יהא כי אקוה ככתיבה הארכתי כרצונישלא

 נ. צ. ח.נ

תשובה

 תשל"ב. וארא ה' יוםבס"ד

 המכתב את דמיטב מילי בכל השמימ מן יתברך כברכתו איש הברכה מבואלאחר
 כאיוה ותלוי תיכף לענות ברשותי היום אני אין אבל לנכון, נתקכל תשל"א תמוז ו'מיום
 המכתב. נתקבל ושעהיום

 וגם לע"ע להוסיף מה כעת לי  ואין האגור  רברי אורות שרן מה היטב ראיתיהנה
 תח"י. אינו נדברו אוהס'

 יצא כבר ולמעשה מבין, פני שו"ת בשמ שמכיא מה ראיתי המעורר שעוןואודות
 בירושלמי אמרז וכבד להחמיר, מכריעים טעמים שם רואה אני שאין כלומר להיתר,הדכר
 גזירות. לחדש בכחנושאין

 נמי כאבים או מהלה דלמנוע ה"א נדברו באז מש"כ אודות שעורר למהבקשר
 ;ננתרפאה דמכה סכ"ז שכ"ח ס" של הדין מכח טוען וע"ז סממנים, שחיקת גזירתבכלל
 מובן אינו מכה, לאחר מכה קודם בין לחלק סברא ואין כתב ולבסוף רטי' עלהנותנין
 כלל דומה ואינו בדשל ג"כ הוא מכה או מחלה דלמנוע לחלק כן פשוטה הסבראדלענ"ד
 שלא כדי סכ"ג שכ"ח לס" דומה ואינו וז"פ. כבר בהול אינו שבודאי שנתרפאהלמכה
 לגמרי. לרפואה שייד שאינו כיון מותר, המכה את הבגדיםישרטו



נדברו שנ"שעי8 זאצ רביעיחלק

 להסימן

 האור כיסוי אוטומטי, שעון חום,מודד

 באה"ר.אהרשכת"ר

 נדברו" "אז החשובים הספרים ועליו עולם" "ברית והחשוב היקד הספרבו(עתי
 רמשיחא. עיקבתא בזמנינו. שהתעוררו רבות ושאלות מאתר ליבי. שש מכבר,המפורסמהם

 אצלי שנשאר מה שעל מאוד ואקוה יתבאר, בהיר באור חתום, כספר עתה שעד ווצהנואורו,
 לי. לענות בטובו יועיל כת"ר12אשיה

 וטעם תם" זע,מודד להוריד שמותר כ"ת פסק ס"ב סימן ח"א נרברו" ב,,(וזח(
 לשימוש ראוי שהדלת מפני וסוגר. דלת לפותח דומה אינו דהא הדלה, לתפיסתי קשהכת"ר
 עתה ראוי אינו הא "מודד-תום" אבל עתה, ראו" דדלת החפץ בנוף משנה זלא כעתים

 בשעה ובין שפותתה בשעה 3ין רלת דהא שימוש, בבחינת שלא רבר של בנופו לתקןוצריך
 הרהגה"צ של בספר ראיתי זה וכעין הכנה זה הרי ב,4מודד-חום" אבל לשימוש נחשבשסוגר
 להכין צריך המורד דאת ב"ב מאיר זכרון ור"מ אב"ר שליט"א וואזנער הלוימוהר"ש
 )שפעת( ה,,פלוי" מתלת כשיש  עתה כגון ר"ל רבים חולימ כשיש הדין מה ועתהמשומ4"ק,
 אסור בסעון מרוע מבין אינני זה לפי דבר ועור בריאים. אינם ל"ע הישיבה מבניורבים
 הנז/ חום" ,יממודד יתר הבנה בשעתחמה

 ביותר השעון מכין היד בטילטול רהא בשבת הרין ה:" מה "אוטומטי" שעון לנביב(
 הדין מה לפ"ז וא"כ  רב, יתר  לומן ומוכן  נתקן והשעון פעם בנל  ה,שץ" שמסיטדממ
 בשבת. ל2שתו מותרהאם

 ז"א אלעקטרית מנורה כגון: לישון שמפריע רצואיר רבר לכסות שתר האםס
 כספי. נייר פאפיר" "ילבער שקרוי מה או פלאסטיק דבר אקהקישמים

 חלק. רק ד. לכסותו. לגמרי ג. מעחר. שאינו בחפץ ב. זאת. למטרה המיוחר בחפץ(ב
 תשובתו. ליקרת מאור ואצפה טירתתו על אבקשופתילה

 אמריקה פ.כ3

 שובהת

 תשל"ב. שבט ט"ז יוםבס"ר,

 כראוי. והשלר הברכהל(8תרי
 המודר אודות שכתבנו ההיתר על שהתעודר במה היק- מכתבו אה לגכון נתקבל1(

 לצניעות או הבית לשמירת שימושו עיקר דלת דגם מדלת זה שחילק מה כל מובן ואינוהח3
 שליט"א וזנר הגר"ש שאוסר ומה פתוח. כשהוא ולא סגור כשהוא שימושו עיקרכלחשר
 מונן. %אין

 בשעון וגם תד,ם, כח שמייצר החז"א בשם עולם בברית שבא אארים שבשעוןומה
 מזיח שרק חום למורר כלל רומה אינו מ"מ אבל לאסור נוישין 2זאנו אלא מתיריןהרבה



צאנדברר בשנת כלים58הת זא רניעיחלק
 נתבטל וחאעון וצל ההילוך לכל שדזחף הזה ושת השעון שעזמד לחהר בשעזן אבלממקומו.
 העולם. מןלגמרי

 סן"ב( 101 )עכוד עולם בברית שכתבנו כמו בשבת לשאתו אמוד אוטומטי שעוןב(
 הצקן חז"א" "מ"ב שנרשט מה אוטומטי( לשעון התכוונתי וכה השעונים ואותן שם)מש"כ
 אווימסק משעון מדברים לא דהם במקומושלא

 אמיר סולדת ליד לבא שיכול מתכות בכלי אבל ענין. בכל האור לכסות מותרג(
 כ"ב(. ס"ק רע"ז סימן במ"ב)כמבואר

 לוסימן

 בשבת כליםהדחת

 תשל"ב. באב ס"ובס"ד,

 וברכה.שלו'

 למה בקשר רק אנתוב הטרדה מפני אמנם שאלות, כמה עם בזמנו מכתבךנתקבל
 לו יש אם דאפילו נדאה הפוסקש שמסתימח צ' אות אופה מלאכת עולם בבריתסכתבתנו
 הוא האמת השלחן, להערוך בניגוד שזה ע"ז והשגת שבת, לצורך להדיח מותראחרים
 דהחלהן, בערוד הסתכלתי לא לכן לקצר היתה שהמטרה כין עולם הברית שכתבתישבזמן
 דינים לחדש לט ואין וכה ממקומה זזה לא דמשנה נהחום ולא מזה תוזר אני אין מ"מאבל

 וכ(ון אמרו החול לצורך להדיח אסור אלא לצורד, שלא טירחא אסרו שחז"ל לומרחדשים
 כ"ט סימן ת"ב נדברו אז בס' עיין מזה ויותר החול, לצורך לאזה

 בתשובתי._

 לו יש דאם ראשונים איזה מלשון כן שמדקדק ציון בני בספר מצאתי כעתאמנם
 נראה למעשה מ"מ ראייתו לדחוח שאפשר ואף שבת לצודך אפילו להדיה שאסוראחרים
  שכ"נ בסימן דכתכ במכתבך מצטס שאתה השלתן הערוד כלשון בזה, להתמיר שנכוןלי

 נה8בת. כלל להדיח נכון איע בריות כוסות או כלים לו יש אם ומ"מ : ז'סעיף

 לוסיכצן

 ועוד כובע של ניילוןבענין

 ת"ו יודשלהם עיה"ק תשל"ב, סבת כ"בב"ה,

 ברארות בא ואשר שבת בהלכות כת"ר של בשיעור שהיה מידידי מאחד שמעתיא(
 מחמם שאעו נשם מעיל לאסור מדברע גם ויצא טינוף לאצולי הכובע ע"ג ניילוןלאסור

 למעילו מלחדור ודוחות שמונע מצינה הגוף את תמיר מציל מניילון גשם מעיל)לפענ"ד
 החם ע"ז האיסור טעמי לי לכתוב כת"ר לי וימחול מותד( יהיה שתמיד יצא וא"כהעליון
 בספריו שהעלה כמו עתה עד פשוט לנו שהיה כיון אתרת עצה שאין בדיעבד אף להתמיריש

 להתיר.הקודמים
 שנקרא שמצעו בשוק וכן באשה מגולה בטפת אדם הנשמת דנסתפק בהא נסתסקתיב(



נדברו נשבת לטאנילוו זאצב רביעיחלם
 בספרו וראיתי עינים. עצימת מהני אם ואנפק"מ דאורייתא "וי אם  ערותך תגל בדבתיבערווע
 פניו. להסב מועיל ההז"א ולפי עינים עצימת דמהני אחרונים בשם דהביא ברוך כיתח"א
 בזה גם אם ד"ת לדבר וכן פרוצות גשים של תמונות בנגד ברבה אמירת לגבי הדיןמה
 ר"ל(. פרוצות נשים עם פרסומת תמוגות שתלויות באוטובוס שביח )זה בהנ"ל להחמירצריך

 ראיתי ר"ל בטלויזיה הנראות פרוצות נשים תמונות בנגד וכף ברבה 44מירהדלגבי
 לחלק יון אולי או טלויזיה( שם שתלוי במלון בשאובל )למשל עינים לעצום דישבאחרונים
 בעששית לערוה לדמות קצת אולי ש'-- דבטלויזיה מכהם בהם אין הקיר על דבתמונותכיניהם
 לברר מכת"ר ואבקש חיות שום בזי אין בזה משא"ב הרהור טובא ושייך תי קצתרהוי
 במכת"ר. העניןלי

 ליפוי אגב דרך גורם גם שזה בגרות פצעי נגד )נוזלית( משחה קניתי עתה זהג(
 משתמשות נשים רק כלל שבדרך כיון ילכש" "לא של חשש הם בי ע"ז לי והעירו ובףהעור
 ואבקש מחמירים דיש מאד חזק ריה עם בסבון כמו נשים מלבושי הוי שפיר וא"בכזה

 מלבושי שייך האם מאד שמפונקים לאלה עצמו בסבון וגם בזה הגדרים לי לבתובמבת"ר
נשים.

 התורונ בברכת ואסיים יום, בכל למעשה הלכה נוגע זה יען במהרה יענה שכב'ואקוה

 ירושלים ג.נ.

תשונה

 תשל"ב, טבת כ"היום
 וב"ט. וברבהשלו'

 שאם אמרתי היטב מסרו לא גשם למעיל בקשר לנכון. המבתב נתקבל בלילהתמול
 הרוחות שמונע חושב לא ואני ניילון, של גשם מעיל גם לאסור יש הכובע של ניילוןנאסור
 להגוף, חימום גורם וממילא להבגדים הגשם ו~מונע אלא הורפי במעיל כל:הולך ובפרטלהגוף
 מרובים, גשמים שמצוי באה"י כאן שביחוד והדגשתי בניילון, גם להתיר יש זהומטעם
 שהרטיבוח בגשמים רטוב כובע סובל אינו שאדם בובע לניילון גשם מעיל- בין כ"ב הבדלאין

 ניילון גם להרוח מועיל גשם מעיל ןואם להצטננות. ב"ב חושש סאינו אף לצר מצרעוברת
 מועיל[. בוכעשל

 גשמים יש באם רק להיות יתכן ניילון של גשם למעיל כובע ניילון ביןוההברל
 לפגמו שחושש ממה כובע של לפגמו יותר דחושש טינוף לאצולי בעיקר ומכווןמועטים

 ביניהם. הבדל כלל אין הבגד לקלקול בעיקר מקפיד גשם במעיל גם באמת אם בגדשל

 גשמים בשביל העשוי הרועים דבגדי מהמ"א שמובה מה דלפי שחד,2תי מהועיקר
 הכובע על רק מקפיד דא'נו היכא דניילון יוצא לפ"ז תכשיט דין רק מלבוש דין להםאין

 אבל כן. הוא ניילון של גשם במעיל גם ולפ"ז מלבוש, דרך נקרא זה דעתי שלפי אףדאסור
 חושש שבודאי בשניהם. ומותר גופו לאצולי הוא שזה למרהוק ללכת יוצא אם דמלתאסתמא
 מהסוגש דמוכח הא אם בצ"ע נשארתי בזה וגם להראש. רטיבות ויגרום מרוביםלגשמים
 הרועים, בשביל אלא עשוי דאינו משום זה אם מלבוש הוי לא הרועים דבגדי המ"אלפי
 הרועים מלבוש בין לחלק שרוצים מה ]אבל לניילון. ונפק"מ  לגשמים רק רמיוחר משוםאו



צגנדברו בשכת גשםמעיל זא רביעיחלק
 הראש על גם ללבוש רגילין ניילון וגם נראה, אינו בניילון משא"כ הגוף על בעיקרששם
 הבגדימן. על ללבוש עשוי הרועים מלבוש דגם משמע מבהגר"א וגם והדומה, נשיםכמו

 כמלבוש דינו אם גשמים בשביל רק העשוי אם בב"י זה בענין דיון מצאתיוכעת
 על מכסה לישא לנשים שאסור דמרדכי אחרונות בהג' "כתוב : ש"א( סי' )בסוף הב"יוז"ל
 דתניא הא ולפ"ז הוא. טינוף דאצולי משום צעיפיהם על גשמים ירדו שלא כדיראשם
 גופו להציל אלא בגדיו להציל כדי השקים לובש שאינו צ"ל הגשמים מפני בשקיםיוצאים
 משום אלא דליתיה מידי בפ"ק אסרינן לא דע"כ ול"נ עכ"ל המים לתות מתמת יוזקשלא

 מלבוש דרך שהוא דבר אבל דזב כיס כגון מלבוש דרך שאינו בדבר דוקא אלא טינוףאצולי
 וההיא וכו' הבלנין שמביאין מסדינין גרע דלא שרי טינוף אצולי משום אלא אינואפילו

 דדרך כיון שרי בגדיו את להציל אלא מכוון אינו אפילו הגשמים מפני בשקיםדיוצאים
 שלא היינו ראשם על מכסה לישא לנשים בהגמ"ר דאסר והא בהם מתעטף הואמלבוש
 של גדול כובע האנשים לשיס ארצות באלו המנהג שפשט אפשר ועפ"ז וכו' מלבושכדרך
 מלבוש הוי דלא ס"ל שהג"מ הנראה וכפי הב"י. עכ"ד הגשמים" מפני המצנפת גב עללבד
 )ולשון בזה. פלוגתא שאין מבואר מהב"י אבל הבלנין. שמביאין מסדינין גרע זה לפי'ממש
 כן(. משמע לא לכאורההג"מ

 מלבוש, דרך דהוי טינוף לאצולי גם מותר כובע של שניילון בב"י מפורש למדיןואנו
 לבד של דבמעיל דאף לבד, של לכובע ניילון של כובע בין הבדל שום רואה אנישאין

 של בכובע אבל תימום  שגורם ניילון של ממעיל חילוק איזה למצוא אפשר הגשמיםמפני
 ]ומיושב זה מותר מלבוש ע"ג מלבוש דאפי' בב"י ומבואר דבר. שום מוסיף אינו כובע עליבד
 ללבוש ראוי אינו לבד של הכובע דגם שמסתמא אף הב"י(, על הדרישה בזה שתמהמה
 ניילון. כמולבד

 שיש באה"ק כאן ביתוד דמלתא דסתמא כובע, של לניילון בקשר למעשהסיכום
 רק שזה לו ברור אם אמילו אלא הדעות, לכל ומותר הגוף להציל זה דהוי הרבהגשמים
 ניילון. של גשם במעיל הדין וכן לסמוך. מי על לו יש בזה המיקל הכובעלהציל

 בודאי להסתכל שהלא מובן אינו שבקדושה, דבר לענין תמונות אודות ששאלתמה
 וכ"ש הרהור, משום כך בין אסור זת הלא תתורו לא משום נאסר לא שזה נאמר אפ"אסור
 אינו ואם באשה טפת של האיסור עיקר שזה הלב, טרדת משום שבקדושה דבר לומרשאסור
 העינים. עוצם כשאין אפי' גדול צורך במקום להקל שאפשר נתבאר כבר הלואמסתכל

 לצורך אלא מותר שאינו באשה לטפת דומה דאינו לכתהילה גם בזה דמותרומסתברא
 לזה[. התכוונת שבשאלתך ]ומסתמאגדול

 מותר ומדינא ילבש לא משום בזה אין רמואה או נקיון משום שעושים דברכל
 אינו עדיין אבל לקישוט. ולא לזה עשוי ועיקר לנקיון כשמכוון ריח שנותן בסבוןלרחוץ
 עצמו. את ליפות או רפואה נקראת זה אס הפנים פצעי שמעבירים מה המציאות ליברור

 שגם המקום דרך אם במראה הסתכלות לענין קפ"ב ובס" קנ"ו סימן ביור"דושו"ר
 סבון לכן מזה, נמנעים שהתברים אלא ילבש לא משום בזה אין בזה משתמשיםאנשים
 לשם אינו עיקר שהרי להתמיר מקום כאן ואין בזה, משתמשים אנשים שגם המנהגשמרית
 משום בו אין לצורך וגם לחברים. גם מותר הטעמים ב' בצירוף כלומר לנקיון אלאקישוט
 מפניו הכתמים להסיר שעושה או וז"ל קנ"ו בסי' רמ"א כתב ועוד שם. כמבואר ילבשלא
 שגם אף בגרות פצעי להעביר ברור ההיתר הרי במראה להסתכל מותר מראשו נוצותאו

 מכוער. יהא שלא רק נוי לשם לא זד שבעיקר כן עושותנשים



נדברךקויהתשמ זא8ד

 להסיש

 ועוד הוצאהמענעי

 נ"י. קיסקא מאנט נייטרא בישיבת פה לפ"ק, השל"ב ניסן ב9הבס9וע

 ומצפה שאלות כמה כ"ת לשאול בלבי נתעורר נרבוז" גאז ווקר 0שרך8ושאהי
 לה "שהכעשכשם

 אם אפילו לו תענוג הריצה אין אם לרוץ א' ס"ק 2ףא ביעע שאופר אטושז לשי01
 הוא או הגשם שיורר מפני רץ אם הדין יהיה מה אז אסיד, אפיה ההצוג % יהקולבטשף

 ו הריצה בשעת תענוג לו ואין אבשום אהר קאמח עהשהדרי

 בשבת לטייל שלא מחמירין ריש הא"ר בשם מבוא ד ס"ק 8ב"ל במשש המ9בב(
 המזזן מעליז להקל כדי האכילה אחר מטייל אם דורין מה לפיחז לישואה 5שושטל כתשיאם
 ל21 שצ ל!"פו81ו נקרא חעאם

 וז"ל הרשב"א על מ"ז סימן ח"ב נרברו" "אז היקחי בפשרז הבהח 2אמע9ר נאה1(
רלכומהה

 אפקי
 לסוף יררתי לא ע"כ אסור נמי הערמה לשם ולא מהשהמשות לשמם פצחו אם

 באו מעשים בתשובה כתב והרשב"א וז"ל הנ"ל בסימן הרשבשא 8ת אצוא הביי דוחדשוצ

 וחושבין אותן ומוציאין האיזור בסוף מפתח ששין שהע בכפיים החהם ב"שרשלקםליזי
 הכלי תשמיש ואינו הכלי צורך שאינו דבר דכל להם אסרתי תצי ושמזור לנבי בטלשעצא
 תשמיש היה דאם משמע עכ"ל הכלי בלא לבדו מוציאו כאילו זששו והרי כלי לנבי בטלאימ
 דשמיא. סיעתא בספר היבש תץ לם9ש מוהר הוהאגיי

 ממש המכה על אפילו מותר דאגוד כ"ב סעיף הנ"ל בסימן אמחבר כתב לא אמאיד(
 ל"ב ס"ק ומהמ"א ממש היד על אפילו סמרטוט לתת מג2עבר ניהר ש9א סישש בשףיזח
 1 ממש המכה על ע8ר בהולה וארבותאמשמע

 להשלים ודרכו וכדומה החליפה צוארון שמאחורי מתלה נקרע אם הדק מה01
 בחול שררכו אע"פ הנ"ל המתלה יתפור לא שבת דבמוצאי נ:שבת ז2יהשוב באאביל 1שםשמהוום
 שחהבלזשש"ר

 בצואר. שקושרת הראש על פלאסטיק של בכובע לצאת לששה מותר אם0

 אהל. לגבי יהיה והנ"מ לא או קשה נקראים טשח דיחבים שלנו כובשים0

 אסור ממש המכה על רסמרטוט ס"ב ס"ק השקל במחצית שמובא האשזמט לפיה(
 אסור אמאי ועור ממש המכה על כה2מע היד על הכהוכקם כתב מגאשבר השו תקתימהעץ
 אינו אם אפילו מותר מצער אצולי וכל המכה יסרט שלא חעשל מצשר 1וצלי חרומשו

 להרץ ושרן נמודמלבווו
 י1שח~

 סמרטוט דהא חשוב שאינו דבר הוא אא"כ מותר אינו מצער

 אשוננ עמשיש דבר הףצמי

 שעל הפלאסטיק אם הרין מה איש של הכובע שעל פיחסטק 9אדש 4יעח?ש
 ? ממש בהראש ועגע סצצ1בע גוזלה וישהכובצ



צהנדברו שי מאאהש3 זא רביעיחלק
 דהההפר משמע ק-פ רבמפק וצ"ל בסעש עצמו את סותד המ"ב דהא קשה לכאורהי(

 בתשב דבזה משמפ ושש זזשהחתר משמע קפ"ב ובם"ק כתכשיט דהוי משום הוא סמדטוטשל
 1כמיבוש

 ? למיז 5צפר אם עו"ו מקפיר אבל גשמים עליו שידדו ישן בבגד הדין מהיא(

 במקם קהצל של דהחהשר משמע י"ר וס"ק י"ב ס"ק ש"ב בסימן המ"ב לפייב(
 ומצאהם לו שאץ בבנד ווץ מה לפ"ז מנא כמתקן ונראה הקמטים דמתפשטים משוםהוא
 1 ק1ליו שיהו שמקפ18קם הקפט חון קמט שום בו ואין שבת לצורך הוא אבל ג' סעיףשל

 0פאר שלנו סליאות כנון לוששליף לו ואין שבת לצורך תד,ע בבגד הדין מהיג(
 לא. אולקפלו

 יצהשש המיב ווכתב מה לגבי יהיה והנ"מ קשה או דך שלנו מנעלים נקרא מהיד(
 ל"ט. ס"קש"ב

 אוין מה לפתר זעלך אני שיחפר ל' ס"ק סוף ש"ז בסימן המ"ב שכתב מה לפיית(
 לא? אן פתר אם לחךי כמן ברגלים לילך שא"א יודעין שכולן למקום שהולך אומדאם

 ופפובא קשופמו-ר לבבי יהק; ההב"מ לא או תיבור נקרא )רוכסון( ריצ'רץ'יט(
 יפיה הקחפטנ-ר שחן אם 5ייבר להיות שדדכו ד"ה כ"ג סעיף ש"א בסימן הלכהבביאור
 1 לא או מותר ברצרץ להבגדמתובר

 אנהמת ושל בוזת לבבד יזויה 3ת3"מ לא או 4הש נקדא אלאקטריק של באש הדין מהכ(
 0וכששו ולבבי במפ"ש ועמן יטפתץ בורא ולגבי אש צלי נקדא אם פסת קרבן עליוולצלות
 ? שבת של נר ולהדלקת בשבתובישול

 וכטע"ס. ושלום בבדכהואסיימ
 אכנדיקה שג גוב

תשובה

 תשל"ננ 5פשר כ"ב קםבס"ר

 ו3העאלות. הערותיך את ובדכה ברצוןנתקבל

 שרץ ואשהפה ל8י אלא פפשן עונג וביטול הערד מפני לא הוא ריצה האיסורא(
 יטוד יוה 5צתר. פנשם נמשביל שזה ניכר אם וממילא סק"א(, מ"ב )עי' בתול כמולעסקיו
 שמנהמם כ18 וובת לעפנ 13מורה שזה כהשום ולא המתענגים, בתורים ב' סעיף שלההיתר
 לעסקיו. לרץ דומה זה אין כן שרגילים כיון אלאלכאורה,
 הרפואה. ב~דדכי ולא האכילה מצרכי שזה מסתברב(
 זה הלא וכו/ השהמשית לשם כותהו אם דאפילו הרשב"א בשיטת שכתבתי מהג(
 לפשת שדרנצ בדבר רק לכסות דמחובר הא מהני ולא )סכ"ג( הרשב"א בשם ברמ"אמבואר
 איי אהכ בוינקץל, ללכת טהנת הה לא הרשב"א רבזמו הט"ז שכתב מה לפי א"כ וכו',מתובר



3דנברך ועוף בשבת"וצאה זאצר רביעיחלק

 הרשב"א בשם הב"י ומש"כ "לכאורה"[, רק כתבתי למה ]וא"י שכתבתי כמו מפורשוה
 ופשטוח הט"ז. שביאר כמו הכלי תשמיש להיות רגיל שאין ר"ל הכלי" תשמיש"ואינו
 שם. מחובר להיות שדרכו להיות צריד הערמה לשם לא אפ" הרשב"א בשם הרמ"אדברי

 אין היד" "על הסימו בסוף המחבר דמש"כ בזה, שמתקשה מה כלל מובן אינוד(
 יסודית פלוגתא כאן ויש עייש"ה במ"ב שם מוכח וכן בזה מוסיף דהמ"א אלא המכה עלזו
 אינו ולפי' דאסור מהטור העתיק דהמחבר מותר, אם מרפא ואינו לבד יסרט שלאאם

 שלא דאפי' הר"מ בשיטת הגר"א בשם במ"ב שם אבל הרטי' להחזיק או מרפא אם אלאמותר
 לזה הסכים והמ"ב מרפא, שאינו אע"פ כמלבוש חשיב נמי ממש המכה על היינויסרט

למעשה.

 שזה מסתבר במצ"ש, רק ולא לגמרי יתקן שלא יחשוב הוא אם השאלה בטחה(
 סתמתי עולם שבברית אע"פ הדבר בעיקר אבל וצע"ע, דעתו בטלה אומרים ואיןמועיל
 ס"ו, עמוד ח"ג נדברו באז שהארכתי כמו נאמן מקור לזה אין אבל הח"א בשם המ"בכמו
 לצורך. להקלויש

 כובע, ע"ג ניילון של מכובע קל יותר וזה פלאסטיק, של בכובע לצאת מותרתו(
 משה. האגרות של הביאור לפיובפרט

 הארכתי. )בכת"י( אחרת ובתשובה מותרז(

 השקל. המחצית שכתב מה תבין בסק"ד הנ"ל לפיח(

 מהכובע, יותר מכסה אינו שהניילון בגלל משה האגרות שמחמיר הטעם לפיט(
 ח"א. נדברו באז שהארכתי כמו יסוד שום לדבריו אין אבל מותר, יה"בזה

 של ההיתר וגם הוא תכשיט בכלל הגוף צורך שהוא דבר דכל סתירה כאז איןי(
 ממש מלבוש בין הבדל יש שלמעשה אף להגוף ונחבטל הגוף צורך שוה בכללמלבוש
 תכשיט. ר"ל מלבוש המ"ב ומש"כלתכשיט.

 ומוגא עייש"ה ובש היערות בשם א' סעיף ש"ב בסימן הבה"ל בזה כתב כבריא(
 עולם. בבריתגם

 כ"כ ניכרים שאינן קמטים נעשה הלבישה ע"י מ"מ קמט, שום נראה אין אפילויב(

 הקיפול. ע"י מתפשטיםוהם

 ויצויר לו, א"צ שוב התפלה דלאהר יצויר לא זה אבל דמותר, שם מבואר כבריג(
 ורואה שבת בליל גם ואפשר ר"ה, של ביו"ט או במ"ב, עיי"ש בע"ש שחל ביו"טרק

 אחר. לו ואין ולבן חדש כשהוא שחרית תפלת בשביל לקפלו מותר מקופל אינודהטלית

 בכלל הוא עליו שדורסין הקשה והעור רך עור בכלל הוא הרך העור שלנו נעליםיד(
קשונ

 לילך. גם לומר אסור לא"י לנסוע כמו בורגנין ע"י עצה שאין במקום לילךיח(

 חיבור. נמי הוי שרוכסון מסתבריט(

 מקור שום שאין הספר, בהתחלת ח"ג נדברו באז באריכות מזה מדובר כברכ(

 המהר"ל ]דלפי בשמן רק בנרות להדליק שלא כמהר"ל שמחמירים אלו זולת בזה,להחמיר



צז נדברר ועטלה דלת בידית מוקצה זא רביעיהלק
 יחידים[ איזה זולת כו נוהגיו אין אבל זית, שמז דוקא ולא בשמן אלא להדליק מותראינו
 ה" חז"ל בימי שהרי השבוע, כל של מהנרות משונה שבת של הנרות שיהא מצאנוולא

 שום הי' ולא בהן מדליקין ה" בערש"ק וגם זית, שמן או שמן עם השבוע בכלמדליקין
 איזה לעשות אפשר חשמל של באור גם היכר איזה לעשות להדר רוצים ואם בדבר.היכר
 לנרות. דומה המנורה שיהא כמושינוי,

 בשם דמביא מא בס" וראיתי ח"ה הלכות" "משנה שו"ת הספר נתקבל כעתאמנם
 הנזכר כהנידון צורך במקום והנה הטעם, ביאר ולא אלקטרי באור להדליק שאין ספריםכמה
 ]מה למסורתי. שנעשה היום ובפרט להחמיר נכון זה זולת אבל להקל יש ג' נדברובאז

 כשרן, השמנים בכל ולמהר"ל האור, בהירות משום רק הוא זית בשמן דמצוהשמביא

 לטסימן

 מוקצה לענין שנפלה ס"ת ושל דלת שלידית

 רמת-השרון. תשל"ב, אדר א'ב"ה,

 האם היא ושאלתי בבית. הזזה דלת של הידית השבה באמצע שנפלה מעשהקרה
 נסתפקתי. במה לכת"ר ואסביר ? מוקצד הדלת גם ואולי מוקצההידית

 לטלטלה אסור מירכותר אחת אפילו שנשמטה כירה ט"ז סע' ש"ה ס" או"חבשו"ע
 זאת רגל בלי עמידה לה דיש דאף מוכח ב' קל"ח שבת ובגמ' יתקע שמא דגזרינ,והטעם

 שם ר"ח כתב וכן אחת רגל בלי להתיר הת"ק סבר )דלכן יתקע שמא דחיישינן אסורגם
 בלי ףזזה בדלת להשתמום דיכול אף בניד"ד ה"ה וא"כ אהת( רגל בלי עמידה להדיש
 ויתקע. ויחבר יחזור שמא בידית להזיז דרגיל כיון עכ"פהידית

 גזירות לחדש ואין בידיות לא אבל ברגלים רק חז"ל גזירת מצאנו דלא שטענויש
 אינו דהוא ידית אבל החפץ עמידת שזה כיון ברגלים דרק דמסתבר ועוד שמענו. שלאמה

 טענה נראה לא אמנם גזרו. לא בזה בחפץ שמוש לנוחיות שמוסיף דבר אלא החפץ שלהבסיס
 זה אם אבל הגזירה בכלל הוא החפץ בשמוש מפריע שזה וכל בהוה דברו דחכמיםזאת
 לגזור. ואין החפץ של עיקרי חלק לא זה להשתמש, קל בלעדה שגםידית

 שמא גזירה שכתב ב' קל"ח הר"ן חידושי מדברי זאת לסברה סייעתא קצת ליויש
 חפץ כל בזה נכלל וא"כ לתקוע ששכיה מה דענינו הרי ע"כ שכיח דבכירה משוםיתקע
 פ' מריש להקשות ואין החפץ. בשמוש הפרעה יש זה חלק שבלי מחמת להחזירששכיח

 נתפרקו ביז בגמ' ואמרינן עמהם ודלתותיהן בשבת ניטלים הכלים כל דתנן ב' קכ"ב הכליםכל
 וגזירה בכלים וסתירה בנין אין שם רבא כדברי יתקע שמא שייך בזה וגם בחול ביןבשבת
 שמא מוקצה דין כאן גזרו לא למה וא"כ לכלי, הדלת את להחזיר אטור ולכן יתקעשמא
 שמוש לעיקר מפריע שאינו דלת דדוקא ונראה בכירה. שגזרו כמו ויתקע הדלת אתיחזיר
 קודם, של העמידה אותה לכלי אין שבלעדו רגל אבל הכלי חפצי על לשמירה אלאהכלי
 שהיא ירית זה אמנם ואם חלק, באותו הצורך לפי הדבר נמדד וא"כ לגזור, יששפיר
 דומה זה הרי הכלי לשמוש מפריע אם אבל הכלי כדלתות הוי הכלי לשמוש נחוצהלא

 בטלטול. הכלי וגאסר הכירהלרגלי



 נדבבופך עתפלה דלת פירית =קצה ז14חמץ רביעיחלק

 ואמנם לבית. מחובר שהוא כיון בית של בדלת מוקצה ששד אם להע "1ושור
 הדלת שאחורי גר לענין ב' ק"כ שבת המרדכי מדברי מוקצה שהיד דלא רש" ליברחה
 בלא זה לפי' להקשות ואין וז"ל וכתב עצמו בדלת קבועים ושהנרות דשמידי פידושיזשכהש
 הבר טלטול חשיב לא הדלת דגעילת די"ל הנר סלטול מחמת אמה- יזשז והב1רהכניי
 ס' במ"ב ודי"ד ע"כ. הנר לגבי ולא הבית לגבי ובטיל דדושיב לבר בסהם צאמ111 לאוגפ
 הבית אגב ובטיל דחשיב עצמו בפני דינים לדלת לתת ששד דלא 15נה 8-י י4 ס"קרעשו
 יחבר שמא גזירה מחמת טלטולו דנאסור או בסיס שהוא דנאמר עצבו בפני כליואיננו

 לא לאיסור לבסיס דדוקא לדחות יש ואעפ"כ הבית. מן נפרד בלתי אלק זשא זממש משאצא11
 לטלטל לא גזירה יש אם אבל הבית שהוא חשוב יתר לדבר בסיס בופפו דויא כיוובדהשב
 דלת על לגווד שייד שסהראדלת

 לחוד~
 צ"ע. אבל עיקר נראית ראשונה וסברה

 בשם ל"ה ס"ק ש"ח ס" המ"ב כמ"ש מוקצה קוהיא ברוד נהפה עצמה המ-תאמנם
 רע"א בשם וכתב בטלטול אסורימ תשמיש לאיזה שרחויין אעפ"י הימת זשלהיתוע,מבשם
 אצל מוקצה הוזכר לא כלי ידית לענין אמנם הביהנ עם להפתבר זטפו-ם ישו1פ1הטשם
 וצ"ע. בטלטול אסודה צצמה הכירה דרק ומשמע אמדהרבלי

 למעשה הלכה לי להורות אבקש כת"ר מאת אבל לכ[פורה אצר4מן כתצשזי זז2ויל
 אנבשמו

 פ.י.

תשובה

 תשל"ב. צו ה' גיסן ח' יוםבס"ד,

 שאין דלת של בעית שדן מה היטב וראיתי בעתו, נתקבל תשוננה זזצי מאממ1וחחלת
 הכלים דדלתות ב' קכ"ב הכלימ כל פרק מריש נכונה ורא" סוקצז3 דץ זש-לת על4טע

 השימוש לעיקר מפריע שאינו דכיון יתקע שמא ששייך ב%4ו אפ" לטלטל ביהרשנהפז"שו
 ויתקע. שהשכח מ[ץצן ולא צזשלשינו

 תלוש, שהוא הידית על הגידון עכשיו הלא דאשית במהובר, מוקצה יש אם שדןומה
 ג"כ הוא ]וכן המררכי בשם שמביא ומה במחובר, מוקצה קש דבר ו4ל דלחשיויישבקת
 הוא שם הנמין שכל מדבריהם מוכח שהרי להיפך רא" משם פ1קצזק מצי %א עום[נשזף
 להבית שימושו דעיקר כיון להאיסור בסיס ונעשה מתבסל דשץנו כתבו ר3שז בסוסמצמן

 כמה ]ויש מחובר, דהוי אע"פ מוקצה דין על" ה" זה זולת אבל משמע לאבית1111בטל
 במחובר[. מוקצה 4צדות וה"ג א"א ברבדד זטשזתשיבחש

 רא" שכתב כמו הוא ברור הדבר מוקצה, הוי הבהת דלת של שיזית קומסיקהחה
 רק ראוי' דאינה כלי אינה הידית ה"נ כלי הוי דלא הטעם להאממרים ואפ" הבשקכם"לתות
 "(. סשץף בצמויל )קמייושלצש,הז

 בס"ח שם כמבואר לטלטלו מותר הס"ת של חיים ווען ושל ושהריוז בפל זשפםונרשחת
 בשבת להחזיר ראוי איגו אם דאפי' ונראה אחר, שימוש לשום האף איט יאפ" במ"בעיישש
 110 עמוד עולם ברית ועיין עיי"ש וכו' נוטלין דאג2-ען סס"ס ודש" יתקע שמאמשום

 ס"נ סימ1 לקהש וש"ז כ"בסעקי

 ושמח. כשר חגברכת



צט נשש2:רו השש במגורתטקצ" זא רביעיחלק

 מסימן

 מוקצהמענין

 ה1שלי1נ יוזל4 למי "השעשך לסדר ב' יוםבס"ד,
 1 רבשלום

 בווק14!ע ע"י דיז "ש אהםטי שלכצודת מובא כ"נ סעיף 114 רף עולם בבריתאחרשה"ט.
 לע4מטצל. הש12דקה למצודה הקקר, על התלויה מנורה בין חילוק יש לכאורה כיס. חסרוןמחמת
 לאיסור. שמלאכתו כלי של רין לזה להיות צרידוהיה

 הם' דאתוקצאו מחן בוה להניד שייך אם בע"ש רלקה המגורה אם גסתפקתיאולם
 האיסוו2 לדבד בסיס כדין בטלטול אסור יהי' וא"כ פמוט על בנרכמו

 לוהצהנהצ מדהר אם נלע"ז פפריי שקורין העזער את המקשה חומר בענין גסתפקתיוכן
 בשבת.בזה

 בח2 עיגי יאיר באם לכב' מארואורה
 ובהיקרם דבבכמתו

 צבפ.

תשובה

 פשל14נ כטלע ד קםבס4ד
 והשלו'. הברכה המבואאחרי

 כיס, אפהש נמשכשש כצקצה וצל זין לוה יש חשמל שנורית עולם בברית שכתבנומה
 משום !דה !ש1יטוד יסוד ש11ם יתכן זוע שייך לא מטולטלת רמנורה יצתה לחלקוע"ז
 זןן יףו 1אן סלטול דדך לד:שתמש הדרך שבחול כיון בזה לחלק אפשר הי' כיסחסיון
 זשבל נ181 נחשפאע סיקצה צם ,ןדפכרנו כ"א בסעיף היטב עיין אבל כיס חסרון מחמתמוקצה
 דאטור נהצ מאמת כמוקצה דין לו יש היתר לתשמיש ראוי ואיגו לאיסור שמלאכתוכלי

 לדהשהמ2וות ושממולםלת כלי דכל כיס חסרון משום ולא עיקר, וזה מקומו, לצורך גםלטלטל
 ל~זנמשו אלא כיס חכחןן וום ההכר ולא יקדה, בכלי אפילו כיס חסרון מחמת מוקצה הוילא
 שמר עשוט כען בחצ מחמת כמוקצה דהוי משום יסודו כיס הסרון מחמת כמוקצהדגם
 הומכ )חמק דושלהן על להעומדת התלו" מגורה בין הברל אין ולפ"ז השתמשות,לשום
 חיתששר, בוה אצמרים אם הדקן ל% נוגע אין האמוד ולאור קע"ב(, עמור ח"א גרברו"ב,,אז
 דדקצ כהץ4א נאמר אא"כ דאיתקצאי הדין שייך ואיגו שגכבה כלפגי הוי שגכבהרלאחר
 בהשצ8ר"ם מהמירז הלא ולפ?שה היתר לתשמיש ראוי באיגו אפי' לאיסור שמלאכתוככלי
 גופו. מתמת כמוקצהררינו

 רק פמרוק בוה עהיך שלא נוול מין זה השערות, המקשה החומר אורות ששואלומה
 סהשום אלא ואק% הכי בלאן נם ללכת שאפשר כיון רמותר ונראה מגא, תיקון שלחשש
 ריח. טצליר משום אסוד גהיעדות ריח נותן הזה שהחומר כיון אבל יוסי.תוספת

 בפנ88- בצנה אשש משום אסיר האשה של השערות על אבל גכרית בפאה זהוכל
 ע"ח. סר ח"ב גדברובאז



נדברו בתסיההפמקה זאק רביעיחלק

 מאסימו

 * בתפלה הפסקותמעניני

 באמצע בשתיקה בהפסקה מאד המצוי בענין אחדות הערות להוסיף עוז ארהיבלבסוף
 וקצת ס' סי ח"ב נדברו באז כת"ר למש"כ כעונה שומע דין לפי שבקדושה לדברש"ע
 ס"ה סי' ח"ג נדברו באזגם

 כך על לערער ויצאו וקדושה לקדיש כמו שדינו כת"ר שכ' לברכו הפסקהבענין
 בדברי לזה וסעד מקור נמצא כשלא סברא על לסמוך ,ךמקשה וכ' ס"ז סי ח"ג נדברובאז

 שבקדושה דבר לשאר ברכו להשוות שדעתם מפורש, בראשונים מצאתי הנהקדמונינו".
 שכ"ד בס" הרוקח בסוכה, רש"י בשם כ"כ ס"ג סי' פ"ג בברכות המרדכי כת"ר:כדעת
 בסמ"ק מפורש הוא וכן ריב"ק, ואביו רש"י ר"ח, בשם, לברכו בשתיקה שמפסיקיםהזכיר

 שיפסיק כקדושה דינו שברכו להלכה פסקו וכן כ' סי' בשבה"ל משמע וכןובאבודרהם
 לעשות לגו שאיז ברור נלענ"ד א"כ השלחן. וכערוך בקש"ע התניא, בעל של בש"עכשתיקה,
 דפשיטא משום או כת"ר כדברי שכיח דלא משום או הוא ברכו הזכיר שלא ומי בזהפלוגתא

 מזכירים ורא"ה ותר"י וליזל ליהשב רוכלא כי ואטו בזה שוה שבקדושה דבר שכלל"
 כ"ה אות שאלה בהעמק א' בשאילתא יעוין ]אמנם לקדוש רק והמאירי לקדיש רקהשתיקה
 הכרחן. זה ואיז וקדושה אהן"ך בין שאלתות בדעת לחלקשרוצה

 כז משמע לא הקדוש, הק-ל של אמן עד בשתיקה שיפסיק לחדש רצה שכת"רומה
 שכ' כמו וזה ימלוך עד שישתוק כ' י"ג אות ק"ד סי' השלחן ובערוך הפוסקיםמסתימת
 למעשה. כן שמסכים קמ"ט דף ה"ג נדברו באז בהערהכת"ר

 הי איש בן שכ"כ מצאתי בקדושה רגליו על ידלג שלא מסברא כת"רמש"כ
 בזה. טעם מש"כ ז' אות ק"ד סי' לאלפים בחסד וע"ע ה אותתרומה

 מסי' להוציא, מכונים כשאין גם הקהל, בשמיעת לצאת שאפשר רא" כת"ר מש"כב(
 שהוא בירושלמי מפורש דהא ראיתו, הבנתי לא שאומרים, לאמן מכוין שהמברך ס"ב,קס"ז
 שגם "וצריך ק"ס סי' האו"ז וכ"כ באמן" הובתי ידי יתי מפקת דעתך "הב הדיןמקור
 זאת הרמ"א הזכיר שלא ומה שם משה בדרכי הוא וכן אמן" בכונת אותו יוציאהשומיו
 בעיניו. הוא שפשוט נראהבהג"ה

 טענה בגלל שישתוק, הסוברים שיטת שדוחה שכ"ד סה ברוקח מצאתי הדיןובעצם
 הגמ' מראית והרא" אותג מביאים שלא ופלא יע"ש ומצ"כ להוציאו מכוין הצבור שאיןזו.

 תורה דדברי היא אסמכתא דע"כ לדחות אפשר לכאורה יאשה לפני שקרא משפןבסוכה
 אקצר אך כ': ברכות מתו' כת"ר ובראית זה בענין להאריך בדעתי והי' ילפינן. לאמד"ק
 סי שבאו"ז בזה סתירה שמצאתי אעיר ורק זה בענין הצורך די עייגתי לא עוד כיהפעם,
 שישתוק הר"ח בשם מביא ק"ד בסי' והטור הצכור וישמע שישתוק הר"ח בשם מביאצ"ז
 אלא. ד"ה קכ"ה ס" בבה"ל עוד ויעוין אומר שהטהיץ למהויכוין

 בשתיקה יפסיק לא יום, באותו קדושה או קדיש שמע כבר שאם כת"ר מש"כג(
 ג' אות ז' סי' או"ח ח"ה אומר ביביע ויעוין הפוסקים מסתימת כן משמע לא לע"דלכ"ע.
 ומש"כ מנהג, רק שהוא אף קדיש לכל מפסיקים דבק"ש דס"ל אחרונים הרבהשהביא

 הער~ת. מכתכ דומשך*.



קאנדברו בתסלההפסקה זא רביעיחלק
 לשמוע להשתרל הובה יש שונים, דינים שני כאן יש לענ"ד ק"ט מסי' לדבריו ראי'נת"ר
 בהפסקה אתרינן ובזה כששומע לענות שהייב דין ויש ק"ט בסי' מיירי ובזה וקדושהקדיש
 יותר. גדול הוא השני החיוב כי לשני אחר מדין רא" ואין וש"עבק"ש

 בין בש"ע ולהתפלל להטשיך מותר אם למעשה, הלכה מכת"ר אשאל ובסיוםד(
 והשאלה ש"ע, שאחר ובתחנונים ק"ש באמצע ענייתם כין וכן בקדושן4 וברוך קדוששמיעת
 לגמור קרובות לעתים ואפשר הרבה ביניהם מפסיקים שכיגיל ו"'ט בשבת בעיקרמעשית
 במדדשים ממש"כ הוא הטסקה וחשש בציבור. הקרושה ושאר ברוך ולענות והתחנוניםש"ע
 שאני אולי ובנ"ד ג"ו, וס" קכ"ה ס' בב"י שמובא כמו וברוך קדוש בין מפסיק עלעונש

 וברוך קדוש בין מפסיקים אנו בקדושה גם ולכאורה ותפלה שבח בדברי היאשההפסקה
 מעניני דהוי לדחות אפשר שזה אלא שונים, מנהגים לפי בפיוטים וכן כו' מלא כבודוע"י

 מרברים שאין ישראל מקומות בכל נהנו להמהר"'א מביא קכ"ה בסי' הב"י אמנםקדושה.
 שם בהג"ה הרמ"א ל' קצת משמע וכן ממש איסור זה שאין משמע וע"כ קדושהבאמצע
 פמ"ג בשם מתיר ה' אות סוף ובמ"ב איסור לשון ולא קדושה באמצע לדבר איןשכ'

 באיש"ר.להפסיק
 שיענני ובתקוה כת"ר בעיני חן מצאו שדברי שמחתי את פעם עוד בהביעואסיים

 קפעם.גם

 רבהבהוקרה

 ירושלים ה. דנ ד.י.

תשובה

 תשל"ב. ניסן י"ב שמיני ב' ליוםאור

 שאין ח"ג נרברו באז 17הסכמתי הקדוש הקל אמן ער להפסיק צריך אם מעניןא(
 והב"ח הב"ח בשם כן דמביא ס' סימן ח"ב נדברו באז השואל לדברי לב שמתי כעחצריך
 למרות בח"ב שכתבתי למה מסכים ואני מזה עין להעלים א"א הטור גירסת היא שכןמכריח
 "כתר", בקדושת יעקץ מה שליט"א לופס הגר"ש שטוען ומה כן. כתב לא השלחןשבערוך

 שמרגיש למי תמיר נתונה והרשות הברכה, בסוף רק ולהפסיק בתפלה להמשיך אפשרלדעתי
 הקדוש. הקל של האמן על ימתין שלא התפלה ביטול לו יגרוםשהפסקה

 לחזור רואה אני אין למעשה אמנם גדולות מציאות בזה מצא הפסקות. מעניןב(
 לפי בהג"ה זאת רמ"א הזכיר שלא "דמה שכתב דמה ס'(, סי' )ח"ב נרברו באז שכחבתיממה

 הבה"ל בזה שהאריך כמו חמזש הוא דינא האי דכל גיון כן, נראה לא בעיניו". הואשפשוט
 ליישב יש כעונה, נוטומע רינים ב' שיש המבואר ולפי בירושלמי, שיבוש שעושהועיי"ש

 בזה להחמיר אין הידוש הוי הירושלמי שעיקר ממש, שיוציאו ישתדל דאפשר דהיכיזה
 בשומע גדולה יותר מדרגה שזה מהש"ץ ישמע אפשר דאם אלא ששומע, מה וסגיכ"כ

 ויכתוב הצורך די בזה עיין שכבר חושב אני וכר להאריך בדעתי והי' נ"י כב' ]ומש"ככעונה
 ס"ל ודאי אלא בירושלמק דמפורהם ממה יותר שקיצר רמ"א בכוונת לומר דוחק זהלי[.

 חידוש דהוי וכיון חומרא, דהוי ס"ל רירושלמי וההיא להוציא, כוונה א"צ הריןדמעיקר
 בטור ואילו מהצבור דישמע הר"ח גהפם האו"ז בשם דמביא וממה עלונ להוסיף דלאהבו



נדב:רו מלב בטשדתטק זאוצנ: רביעיחלק
 סתירוע כאן ואין הוא, דוקא דלאו רא" הוי מהשייץ, דישמע הר"ח בשם כתב ידבט4
 רא" הוי הרוקח קושיית שמביא מה וכן להתמיר. "1 דאפשר היכי 14 נקט, ש1התאוהטיר
 מש"ץ לשמוע דצריך נאמר ואם דוקא. מהש"ץ לשמוע א"צ להפסיק עי~שנהנ דמהלדברינו
 הקדוש, הא' של באמן זה שייך לא וכן המבורך ד' ברוך בעניית זה שייך איטלכשמרה

 לקו(. שמתחת בהערה עיי"ש קמ"ט עמוד ה"ג נלברו באו)וכטו,8וכ

 לא יום באוחו קדושה או קדיש שמע כבר שאם "מש"כ וז"ל נ"י מע"כ מש"כג(
 משמרתי על אני בזה גם וכו', הפוסקים" מסתימת כן כהעמע לא  לענ"ד לכו"ע בשתיקהקשמיק

 כתבו מדלא דכוותי, הוא הפוסקים סחימת ולכאורה ה1סקים, מסתימת הברח ואיןאשצ1דדע
 לי )אין שלנו. השטיבלך כעין מנינים בהרבה רגילים שה" נאמר לא דמסתמא טש1רש,ואת
 בשביל דאם הפסק זה דאין ק"ש בברכות מהפסקה רא" ואין אומר( ביביע לעיין זנעכוהן
 החיוב כי וכו' דינים שני כאן "יש בזה כב' ומש"כ בכלל. הכל לפ" וכר ט8טיקע גד"דמלך
 בנידוננו שהרי ועוד להיפך, הוא הדבר ! יותר גדול ועוד מנ"ל חעבא עתר" גידל הואהשני
 אמן, לענות כיי וקדושה קדיש ולשמוע להפסיק צריך אם דהיינו הר4הטון, הדין עתרשייך

 כלל. לשמוע שלא בתפלתו להמכוון השכןסי
 לחייב אין בפוסקים כדאיתא המנהג גדול משום ורק בזה, פלוגרטו דיש כען ע"זונוסף

 וז"נ עדיע, שמע לא באם אלאלא4טיק

 לשון ועיין שמותר ומסתבר שבקדועוה. בדבר להפסיק אסור שיהא הכרח אעד(
הה"א

 בכ~
 ל"ד. ס"ק ברוך ובבית ד' סימן מ

 מבסימן

 לחש בתפלת שטעה ש"ץ ומדין לבשר, חלב בין הפסקמדין

 חשל"ב. אדר ח' יוםבס"ד

 וכו/ אבל בזמנו נחקבל חנוכה ב' מיום דישכתב וכ"ט,שו"ב

 לסעודה ידיו ונטל המחיה על בירך ולא גבינה של מזונות שאכל מי דהטאלה אודותא(
 בסעודוק בשר לאכול רוצה אם הדין מה הסעודה לפני קזאכל מה על גם פוטרדבר4מ"ז

 באמצע. ברהמ"ז של הפסק ה" שלא כיון מוחראם
 לבשר גבינה בין בברהמ"ז הטסק שא"צ ואחרונים בש"ע מבואר פ"ט בסימןהנה

 בזה וגם להחמיר, מביאים האריז"ל וכתבי זוהר שע"פ אלא וקשה, ישנה בנבינה לאאם
 מלמד "'א ס"ק בבהגר"א אבל מינות כמו דהוי להחמיר שאסור י"א כי  שונות זשותיש
 להפסיק להחמיר שא"צ שבועות לענין חצ"ד בס" המ"א בשם המ"ב ודעת ע"ז,זכאן

בברדצו"ז.
 ומומר תלב עם קפה שתיית וכ"ש )דר"ת(, כלל להמתין א"צ הלב דלאהדוי"א

 ואם הקבלונ ע"פ להמהמירים גם מותר וזה בשר, אכילת לטני הסעודה בחוךאפ4
 לברך יכול שאינו אונס איזה לו שיש מי או אחרונה בברכה חייב שאינו טכזית פחותאכל

 לאחר אפי' מועיל וזה אחרת, לסעודה עצמו ומכין עצמו שסילק שמראה במה מהניברושמ"ז
 מועיל. זה בודאי לנידונינו בקשר לכן )קום(,גומעה

 רפואה. משום כגון להמתין שא"צ באופן מועיל זה בשר לאחר בחלב או בנבינהוצראה



קגנדברו ישהע עשיי"מצה זא רביע'הלק
 מה גם לפעממם פוסר שברהמ"ז אף אחרת, כסעודה הוי עצמו זה לסעודה ידיו שנוטלרמה
 הסעודה. לפנישאכל

 רשואה בסקוש ומוחר הסעודה לפני שאכל הבשר על אחרונה ברכה לברך להחמירויש
 אחת. שעה הפחות לכל להמתיז יש אפשר ואם גבינה, אחריולאכול

 בא5לת יוצא הוא לכתחילה להש המאורע.בתפלת מעין להזכיר ששכח ש"ץ לעניןב(
 כלח והוי המאווע, מעז מסתם חמור יותר זה טו"מ דהזכרת נאמר אם ואפ" רם.קול

 מה בזה ויוצא ע"ז תפלה קום מ"מ אבל חז"ל כטזקנת התפלל כלא דחשוב היינו כלל,התפלל
 הצבור. במ2ביל קימתפלל כיון כאן אין רם יקול תפלה והאיסור בלחש, להתפללשמצוה
 מהתיבונ ללכת מחויב אינו אחר איכא אפ" ולפי' בוה. תפלתו כסידר חשובוגם

 מגסימן

 בער"פ עשירה מצהמדין

 י"נבס"ד
 3ק5-

 הרה"ג... ידידילכ'

 שמעורב מה בעשפ לאכול שלא מחמירין שיש מה לזה מקור יש אם שנשאלתימה
 אנה קנימ"ליך, -שקורין מה ומענין הדעות לכל לאכול מותר אופן ובאיזה מצה, קמחבו
 יוחמזה עד בעד"פ לאכול מותר עשירה שמצה הפוסקים שהסכמת תע"א בסימן מבוארזה
 ערבי בריש מהרא"ש והוא בו, שיוצאין מצה רק הוא בער"פ מצה אכילת של האיסורדכל

פסהים.
 אע אלו במדעות המנהג ]ולפי פירות במי נילושה שמתחילה נקראת עשירהומצה

 נעה עשו כן ואחרי כדץ שנאפה מצה אבל ס"ד[ תס"ב בס" כמבואר פירות במי כלללשין
 ובין כן אחרי נאפה בז עשירה, מצה נקראת אינה שזה ברמ"א שם מבואר זה אפיהמיני
 זאקיו3 לכל מותר וזה קניידלך של ההיתר ומכאן מותר שנתבשלה מצה אבל נאמה.אינה
 קס"!3 בסימן כמבואר בהן כזית שיש כגוז המוצהא על" שמברכיז באופז אפילו מותרוזה

 עילח( הר"ה לא אבל ד"ה תו' מ"א ופסחים ל"ח ברכות )עייז מצה טעם דבעינןמשום
 שם. במ"ב ומובא רעק"א ובח" בהגרש"זכמבואר

 דאם בסטוך שיתבאר למה בעיקר נוגע וזה המוציא כשמברכין אפילו שכתבנומה
 בעד"פ, לאכול מותר ואעפ"כ דגווציא דמברך אחד בכל כזית יש דאם מצה חתיכותטיגן
 ומנדך מהם אחד בכל כזית כשיש אפילו טחונה ממצה דנעשה וכיוצא קניידליךאבל

 נ"ש. ס"ק מ"ב קס"ח ס" )ע" בער"פ לאכול שמותר וכ"ש במ"מ,עליהם
 אץ אם בנאפה, כגון הסעם מבטל הבישול שאין באופן דאפ" נוסף דיז שיש.השלא

 מהשר וממילא מצה, חובת לצאת לחם נמי מקרי לא וברהמ"ז המוציא לענין לחם שםע"ז
 ט"ו(. ס"ק כשעה"צ שם )עיין בע"פ.לאכול

 ה"ה הגעציא לענין נ"ט ס"ק שם במ"ב ומובא באחרונים שגתבאר דמה יוצאלפ"ז
 כשאפש5. אפ" מותר וכדומה דבש רוב עם נילש מצה קמח אם ולפ"ז בער"פ לאכוללעניז

 ע"ו הסומך כמבושל, הוי דטיגון במ"ב שם ומובא והגרש"ז הח"א שכתבו מהלפי
 א"כ ווחר כזית של חתיכות כה2יש אפ" נמי מותר ע"ז[ לסמוך שאפשר משמע]מהמ"ב
 בא3"ה מכה5ר קס"ה דבס" להוסיף צריכים אבל עע"פ. ולאכול מצות מחבת על לטגןמותר



נדברו נרדיטהתרת זאקד רביעיחלק
 )ומובא משקה מקרי לא העיסה ישרף שלא האילפס בו שמושחין משקה דמעט י"דבסע"
 בשיעורו. משגיהיז אין טעם לנתינת שכוונתו דכל ואפשר  שיעודו. וצ"ע ס"ט( ס"ק במ"בזה

 בזה יש כזית בהם אין דאם לכו"ע המוציא מברד דאו כוית בהם שיהי' טובויותר
 עייש"הן כבישול טיגון אם תלוי וזה נ"ו, ס"ק במ"ב קס"ח ס" נע" ברכה  לעביןפלוגתא
 המים שנתלבנו עד לבד במים או בצים במי הטיגון לפני המצה לשרות שנוהגין למהאמגם
 לאכול מותר יהי' וגם לכו"ע מזונות מיני בורא מברד ואז כזית בחתיכות יה" שלא טוביותר

 המוציא לענין לחם מיקרי רלא דכל כבישול לאו דטיגון להאומרים אפ" לכו"עבער"פ
 בער"פ. לאכול ומותר מצה אכילת לענין לחם מקרילא

 מדסימן

 ר"ה בערב המודעהמסירת

 לפ"ק. תשל"ב תמוז לחדש ג' חוקת לסדר חמישי יוםב"ה

 תורתו. ושלומ שלומו דרישתאחרי

 נדרין לבטל מודעה מסר דאם ב' סעיף רי"א ס" יו"ד בשו"ע דא" בהאנסתפקתי
 וסומך בתכ"ד לתנאו שזוכר היכא דדוקא וי"א בטל נדדו נדרו, בשעת לתנאו וכורואינו
 לא מאד בתרא לדעה נחוש אם והנה זו לדעה לחוש דיש דג~תבר וכתב נדרו לבטלעליו
 וסומך תנאו את זוכר לנדרו שבתכ"ד רגילות דאיז כיון המודעה מסירת שתועילשכיח
 ונסתפקתי רי"ד סי' יו"ד כשו"ע כדאי' התרה צריד מנהג על דלעבור קי"ל והנה לבטלו.עליו
 שע"י נדר בין חלוק ואין המחבר שכתב השניה לדעה חיישינן טגהג שע"י בנדר גםאם
 בתרא לדעה לחומרא חיישינן דבור שע"י בנדר דדוקא אפ"ל או מנהג. שע"י לנדרדבוד
 וכדכתיב בדבור הוא נדר דין דעיקר כיון הראשונה. הדעה על סומכים מנהג שע"י בנדראבל

 בעצמו דבור שע"י דבנדר וכיון נדר דין עיקר איגו מנהג שע"י ונדר בשפתים""לבטא
 לקולא וסמכינן להכי חיישינן לא מנהג שע"י דבנדר אפשר וחשש חומרא מצד הואג"כ
 ובעבודת בתורה טוב מנהג שמנהיגים למעשה פעמימ הרבה שכיח וזה הראשונה. הדעהעל
 פני ואחלה לא או התרה צריך אם לדינא וצ"ע אותו מפסיקים :וונות מסבות ואח"כה'

 בה. אלך אשר הדרך את ולהורני שאלתי על לענות שליס"אכ"ת
 ולישועה. צדק גואל לביאתהמצפה

 ג. א. ש.הרב
תל-אביב

תשובה

 שפתיה. מבטא לסדר א' יוםבס"ד,

 כאן שיש יודע הייתי אם אבל בזמנו. נתקבל המכתב והשלו'. הברכה מבאלאחר
 תיכף. עונה הייתי תשובה מהצי יותר חכםשאלת

 "דרך מסתימת אבל הדעת. על מתקבל טוב למנהג ממש נדר בין שמחלקההילוק



קהנדברר ניחושאיטור זא רביע'חלק
 להי"א, חוששין ואין המודעה מסירת מועיל ממש בנדר דגם משמע ר"ה בהל' וש"אהחיים"

 ואחד אחד כל השנה ראש ערב בכל מודעה שמוסרין שהמנהג מה אם לפקפק שישאף
 הוא תורה ישראל מנהג מ"מ אבל המודעה, מסירת ששכת להקרא אפשר בזה אםמישראל
 בס' עוד לעיין ויש הנדר, עשיית בזמן שכח אם טרטי מודעה במסירת כמו שמועילשמוכח
 כעת. תח"י הס' אין אמריםשערי

 מהסימד

 ועוד ניחוש איסורמענין

 התשל"ב. חנוכהא'

 כראוי. בכבוד כתר"האחד"ש

 מפיו נפלה פתו הז;ומר זה "מנחש" ס"ה דף בסנהדרין דאמרינן בהא לשאולבאתי
 ס"ג קע"ט ס" בייר"ד להלכה לה ונפסק וכו' בדרך הפסיקו צבי וכו' מידו נפלהמקלו
 להתחיל שלא או לדרך לצאת שלא ניחוש ממנו עושה מאלו אחד לו שאירע מידאם

 אסור.במלאכה
 גדולים על מעשיות כזה דיש וכמדומני ת"ח אצל דשכיח מה על תמיהניולפ"ז

 זה, לעשות דאין טנגחה, דזה ואומרים מפריע או מניעה איזה ונעשה דבר איזה לעשותדרצו
 ומקלי מפי נפלה מפתי שנא ומאי ניחוש בכלל זה אין למה ידעתי ולא טובא, שכיח זהודבר
 באיסור נכלל מה לידע ארצה ומאד לחלק, בזה נכון גדר מצאתי ולא דאסורים, ואינךמידי
 מותר. ומהניחוש

 ע"פ והוא אנשים לשמות פסוקים שמו"ע בכוף לומר דנוהגים במה אשאל אחד דברעוד
 בק"ש, דמותר מה זולת נצור באלקי להססיק דאסור הפסק זה אין למה צ"ע אבלהשל"ה,
 ניחא ובקשות תפלות דרך שהם פסוקים הנך ובשלמא הפסק, ליהוי לכאורה פסוקיםוסתם
 רשוב לא ולמה זה מענין אינם פסוקים כמה אבל שירצה מה לבקש להוסיף רשאידהלא
הפסק.

 ומכבדומוקירו

 לייקוואד חופ"ק ס.ש.

תשיבה
 תשל"ב. משפטים א' יוםבס"ד,

 הרם. כערכו והשלו' הברכה מבואלאחרי

 טרדות ובעיקר הטרדות מחמת אבל בזמגו נתקבל דהגוכה ג' מיום מכתבויקרת
 הסליחה. ועמו היום עד מלהשיב אחרתיהישיבה

 שרואים מה סומכים מה ועל ניחוש, של הגדר אודות שואל שליט"א שמע"כ מהא(
 לעשות. שלא לסימן מחזיקימ מניעותכשיש

 שאין משום ניחוש משום שאסורים וטוסקים בש"ס הנזכר הדברים אלו דכלונראה
 צריכין שאין לסימן זה ומחזיקין ללכת מניעות שיש שרואים מה אבל בהגיון טעם שוםלדבר



 רביעיחלק
נדברו שונטשתים זאקו
 בלעם, פרשת וכעת בידם, מעכבים השמים שמן סימן שזה אומרים שהם בדבר טעם ישללכת
 ידע. שלא מה תטא עצמו זה התסידים ספד פי ועל ידעתי לא כי תטאתישאמר

 לבונה סכנה שיש החסיד ר"י צוואת אודות שנשאל קל"ת תשובה ער"ד ת"סובשו"ת
 בבית להניח אינשי ואמרי מעולם בית שם היה שלא במקום בית לבונה וגם אבניםבית

 מה טעם ונתן שם ומתיד האמורי דרכי משום בזה אק אם שם ולשוחטם ונקבה זכרתרנגול
 פסוקיך. לי פסוק לתינוק לומד דמותר ד' סעיף שם וברמ"א יע"ש. דכפרוח דומיא כןשק1שים
 שליט"א כ"ת סגולוע ש'פ השל"ה ע"פ שמו"ע לאתר פסוקים אומרים שיש מהב(
 אבל צודק ה" סגולה בשביל רק היתה האמידה כל אם כי הדבר. בגדר הרגיש כברבעצמו
 ע"ז. תפלה שם שבת של פסוקים וגם דוקא תפלה בתור 14מר אם הוא שהסטלהנ"ל

 מוסימן

 שוניםענינים
 התשל"ב. תזריע ב'יום

 מזדקק אני אין אלו בשבועות כלל שבדרך אף לנכון, נתקבל מכתבך יקדת וכ"ט,שו"ב
 תברותא עם ביחד עולם ברית הספר על שקוד שאתה שניכר היות אבל מפני...לתשובות
 קדימה. דין לזה ליתן חובה מצאתי להבין,ומתעמק
 לכל אסור הנרות הדלקת זמן אחרי : 14 בעמוד בב"ע שכתוב במה ששאלת מהא(

 שהאיש  שהיכא כחוב י"ג בסעיף  הרי התכוונחי ומן אתה על  וכו' מלאכה שום לעשותאדם
 מקום בכל  שןהגין הומן על הכומה וכר בהרלקה שבח שטקבל  הנשהג אין בבדכהטיליק
 חושבים כלל בררר השקיעה, לפני רקות 2ב הנרוח מדליקז אצלנו למשל הנה מנהגו,לפני
 חובת לצאת אפשר שבוה הוקבע וטן שהרי כן אינו אבל המרלקח לאשה רק שיךשוה
 אלא להוהר צריבה המדלקת האשה רק רלא הוא פשוט א"כ שבת, תומפת עם השיטותכל
 אשה כמו ממש קבלה הוי לא ומ"מ המלאכות, מכל עצמן לפרוש צריכים הבית אנשיכל

  תע"ב. מומור ע"י שבת גם אז עלי  והמקבל מהמלאכות, לפרוש להחמיר יש אבלהמדלקת,
 השוייה. לפני רקות כעשר ער להתאחר אפשר הדחקובשעת

 מלאכתנו לעשוח שנוכל כדי  ונישן נלך יאמר לא כתוב כ"ג סעיף 21 בעמורב(
 הוא האיסוד במו"ש. ללמוד שגוכל כדי לישן נלך לומר מותר האם וכו' בזה שמראהבמו"ש
 מצוה לדבר וממילא בשבת, שאסור לדבר בשבת עצמו להכין דאסור חפצך ממצאמשום
מותר.

 ולא שלו, למעשה מתשבתו מצטדף מקפיד והשני השגי בשביל הבגד שמנער מיג(
 אף כמקפיד, תשיב השני של להנאתו שעושה כיון השני מדעת שלא עושה אפילו אלאעוד
 מלאכה. שם ע"ז יש שמקפיד מי בשביל עכשיו שעושה כל פטור ה" לעצמו עשהאם-

 איסור מתמת מוקצה הוי אם היא השאלה מוקצוע הם ההכפתורים תשמל השעוןז(
 דהוי לצדד יש אבל ומקומו, גוש כמתמת דהוי צורך במקום בזה לדון אפשר ה" אזלבד

 הלייכט"ר לענין עולם כברית שכתבתי כמו כיס, תסרון מחמת כמוקצה או גופו, מתמתכמוקצה
 מזה. למנוע יש ולכן האסודות גדמות משום אסוד זה לפעמים וגם]פמוטות[
 של הוא הלשון כ' סעיף 35 עמוד עולם בבדית שכתוב מה לך מובן שלא מהת(
 הפחות לכל זהו סגי באוכל נבלע החלב ברוב דגם האתרונים שכתבו דמה וכוונתוהחו"א,



קזנדברו ששנ5"-ם זא רביעיחלק

 היטב מעורב כלומר בתלב", בלול האוכל "המועט שכתב במה כוונתו וזה טוב מעורבאם
 ל"א(. ס"ק קמ"ה עמוד ת"א נדברו" גג,אז עוד )ועי' הכלי. שולי על נשאר כשהאוכלולא

 הסמיכה, תהת הגרבים לפשוט לההמיר במ"ב שכתוב למרות יתפים הרגלים אםט(
 לתהר טוב הגוף בשאר אבל כאן, כמו החמים במקומות ברוך בבית היתר לזה מצאתיכבר

 על קצת נתגלה אם השרת למלאכי תורה ניתנה לא ומ"מ הסמיכה תחת וללבושלפשוט
 שני.איזה

 המקוונ לאחר לרחוץ ומותר וטהרה טומאה היום איןי(

 מזסימו

 ששבת עכו"ם מענין עולם, ברית הקדמת עלהערה

 יצ"ו. מאנט-קיסקא פה לפ"ק, תש"ל אב ח' ב' ליום אורבס"ד
אחרשה"ט.

 לתת בא אינני ואני התפעלות, מלא ממש יצאתי "ברית-עולם" היקר בספרו עיוניאחרי
 לעצור. אוכל לא התפעלותי אך 1 אני מי כיהסכמה

 השבת יום של זוגו בת הם וישראל ד' עמ' בהקדמה דהנה לי מובן אינו אחדדבר
 מיתה, חייב ששבת עכו"ם לפי' בצינעה גתנה ושבת ישראל בני ובין ביני עולם""ברית
 לנוח להם אסור כלומר ערלים, ישכנו לא במנוחתו וכו' נתתו ולא בתפילה שאומריםוכפי
 כדאיתה שבת ביום ולא אחר ביום רק להם נזדמן ולא מנוחה. בה מוצאים שאין אובו,

 דבש. יערותבספר

 חייב ששבת כוכבים עובד ואר"ל ע"ב נ"ח רף סנהדרין במס' דאיתה לענ"דוקשה
 רבינא אמר מיתתן. היא זו שלהם אזהרה מר ואמר ישבותו. לא ולילה ויום שנאמרמיתוע
 לכון דלא קאמר, חובה לשום ר"ל דקאמר שביתה תימה לא ז"ל ופרש"י בשבת. שניאפה

 מנוחה אלא בו ששובתים בשבת אחד או לישראל שביתה יום שהוא בשבת כגוןלשבות,
 יומא בשבת, שני שביתה, בר שאינו יום ואפ" ממלאכה, יבטלו שלא להו, אסר קאבעלמא
 מזה מוכח הרי עכ"ל. ורביעי שלישי למנקט מצי דהוה וה"ה נקט. שביתה בר דלאוקמא

 זה וא"כ להם אסור לנוח סתם רק בשבת לנוח להם שאסור לא הוא עכו"ם עלדהאיסור
 בספרו. שכתוב מה אתסותר

 גאונו. הדר למול הכורע כנפש טוב בכי ואצא זה. על לי יענה אם הרם לכב'אורה

כבב.
 אמריקה נייטראישיבת



נדברו שויבתעיהיפ זאקח רביע'חלק
תשובה

 תשל"ב. שבט י"ח יוםבס"ד,

 והשלף. הברכה מבואלאחר

 בהקרמת הנדפס )לפי שהבטחתי ולמרות בזמנו נתקבל תש"ל אב ח' ב' מיוםמכתבך
 הבטחתי לא אבל שלי להספרים שנוגע מה וביחור כוכתבים על לענות ח"א( נרברואו

 תיכף.לענות
 הרבר שם שכתבתי מה אמנם הערת. יפה עולם ברית של הפתיחה על שהערתמה
 וו"ל מכתבך[ על השבתי לא שעריין לי הוכיר במדרש ]העיון בשלח רבה במררשמבואר
 השבת את וישמרו נח מבני יבאו אם אמרו מכאן לעכו"ם ולא ניתנה לכם לכם" "נתןומהו
 אומר הוא וכן וכו' לא ולילה יום שנא' מיתה שחייבים אלא שכר מקבלים שאין רייםלא
 מיתה. חייב ביניהן העובר כנגרו יושבת ומטרונה יושב למלך משל 1ג1' ישראל בני וביןביני
 עיי'ש. באריכות יותר ושם סי"ח( )פ"א רברים במד"ר הואוכן

 הימים כל כי שבת של בחינה יש יום שבכל ירוע כי לההלכה סתירה כ"כ זהואין
 מהיום למנות יכול שבת הוא יום איזה זוכר ואינו במרבר התועה ולפ" מהשבת,יונקים
 המבול ולאחר החטא לאחר ביחור הבריאה של והמציאות הר"ח. בזה שהאריך כמושנוכר
 אבל עון" "משכחת בבחי' חטאים מהרבה יציל וזה מנוחה, היפך "יאישבתו" בבחי'הוא

 עורא באבן ]עי' בר' רבקים להיות יכולים הם בזה כי ר', מנת הוא ישראל לכללהמניחה
 זה ומסיחין עור הוסיפו רברים ]ובמ"ר כנגרו" יושבת "ומטרונה מליצתם ווה יתרו[בפרשת

 יום בכל גם שזוכה ומי השחתה. יותר עור להם גורם המנוחה הגוים אצל אבל וה[עם
 לויפך. הגויט ואצל שנת בנח" הוא יום בכל גם כנגדו, יויבת ומטרונה בבחי' אצלוהוא

 ביום אפילו ששבת עכו"ם וז"ל י"ב הלכה מלכים הל' הר"מ ברבר התבוננתיושוב
 מוער עשה אם לומר צריך ואין מיתה חייב שבת כמו לעצמו עשאווי אם החולמימית
 וכן וכו'. מרעתן לעצמו מצות ולעשות רת לחרש אותו מניחין אין דבר של כללולעצמו
 העירו ולא רש"י רברי שמביאים וררב"ז הכ"מ על וצ"ע הר"מ, בשם שם רמ"ה הידכתב
 דת להדש אותו מניחין אין זלשון ]וצ"ע קיימו שיטתא נחדא והר"מ דדש"י דס"למשמע
 וצ"ע[. כהר"מ, רש"י את מפרשים הם ואולי כרש"י לפרש א"א מצות,ולעשות

 הם ישראל שכלל מורה לישראל דשבת בזה לומר אפשר ביאור וביתר אחרובאופן
 ושפיכות חורבן של יום הוא המזלות מצר שהשבת השמים, מערכת ומכל ממזלותלמעלה
 זצ"ל( אייבישיץ יהונתן רבינו בשם 25 עמור עולם בברית )עיין מנוחה של יום ולארמים
 השבת יום לנו ונתן לעם שבהרנו עולם, בבורא וההתדבקות שלנו תקשר על מורהווה
 אבל במדרש הנוכר "מטרנותא" של הענין ווה בראשית, במעשה בו שבת שהקב"הכמו

 הוא השבת אצלם להם" ו" חלק "אשר שכתוב כמו המזלות תחת שעומרים העולםאומות
 ע"ז נהרגין שאין ונו"כ בר"מ עיי"ש מיתה, חייב אמרו הכוונה ע"ז ]ואולי באמת, חורבןיום
 המדרש מביא וע"ו עיקר[ לזה ואין מות, בן שהוא כלומר שמים בירי מיתה חיובאלא
 להם ועובדים המולות תחת עומרים שהם כיון כלומר ישבותו לא ולילה יום הפסוק גםהנ"ל
 כמו בחול גם זה איסור ששייך מה לומר אפשר הררך ע"ו וגם מנוחה, של זכות להםאין

 מצוה(. נר הקונטרס בסוף ישראל חמרת בספר עוד מוה )ועייןשנתבאר



קט נדב:41ך הלל לפני לולבנטילת זא רביע'חלק

 גריוכלט אמריםהרכ

 מחסימ1

 הלל לפני לולבנטילת

 כת"י( אפרים רבבות מספר)תשובה
 תדיר של ענין יש הא התפלה קודם בסוכה בבקר הלולב על לברד להנוהגיםתמהתי

 ר' הרה"ג ורבי ומורי הלל. לפני התפלה אחרי הלולב על לברך יש כן ואם קודמתותפלה
 התפלה קודם לברך מדקדקין דהרבה בלולב וז"ל בזה לי השיב שליט"א פיינשטיןמשה

 דשל"ה בסק"ג תרנ"ב בסי' המג"א שהביא משום שהוא ומסתבר קודם. דתדיר מהאתמיהני
 גדול דצבורא הטירחא יהי דשחרית הש"ץ חזרת אחר עד וכשיחכו בסוכה שינענעכתב
 תמוה אבל זו מעלה מפני תדיר מעלת דחו שלכן שם ולברך להסוכה מבהכנ"סלצאת
 ובתלמודא. במתני' תניא דלא וו מעלה מפני מקרא וילפינן במתני' המפורשת מעלהלדחות
 בסעיף כתב והרמ"א בגמרא הוזכר שזה היום כל הלולב לאחוז מעלה שיש כיון אוליאך
 הוא שודאי התפלה בשעת וגם הכנסת לבית מביתו כשנכנס הלולב לאחוז גם שהואא'

 זה שבשביל עשייתן קודם לברך מוכרח וממילא המצוה קיום כאופן מינים הד' כללאחוז
 בכל שהוא מצוה מעשיית למנוע שאינו פשוט הוא הקדימה שדין קודם תדיר קשהלא
 ביום אחת פעם רק נעשית שג"כ למצוה להקדים אלא בעלמא מעלה רק שהוא אףהיום
 אף עלמא שכולי בזה"ז א"כ אבל בטול ולא הקדמה ענין רק שהוא דאוריתא שהיאאף

 נוהגין שאין לאלו הם הרי סגולה יחידי ורק זו במעלה נוהגין אין במצותמהמדקדקים
 שכתב המחבר כונת זהו וא,לי ההלל קודם הש"ץ חזרת אחר הלולב על לברך זובמעלה
 דברי בשו"ת הדברים. בביאור קצת ונרחיב שליט"א. מו"ר עכ"ל ההלל בשעת מצותוועיקר
 ישראל. אחדות על מראה שזה בעבור לנענע דיש כתב ג' אות י"ד סימן ח"ומלכיאל
 נוהגים המהדרין מן וקצת בסק"ד במ"ב הובא וכן השל"ה בשם שם המג"א מ"שוהנה
 הרי עוד. מנענעים ההלל בשעת ואח"כ ולנענע הסיכה בתוך החמה בהנץ הלולב עללברך

 תחילה שיברך האר"י בשם המ"ב כתב סקל"ד תרנ"א ובסה הנץ. בשעת הואדהעיקר
 כתב סקמ"ג הציון ובשער הכנסת, בבית הנענועים שאר יעשה ואח"כ הלולב עלבסוכה
 מצות יקיים תיכף בסוכה משנתו שקם שמיד המצוה להשהות שלא כדי שטעמואסשר
 לנהוג טוב דיותר כתב תרמ"ד סימן לנר ובערוך סוד. עפ"י שהוא ואפשר לולבנטילת
 זריזין מטעם אלא הקבלה מטעם רק לא הכנסת לבית הליכה קודם בשחרית ל,טלכהאר"י
 תיכף שניהם לקיים ברוצה רק דזה י"ל לפיהם תדיר טענת על והנה לולב. למצותמקדימין
 לסמוך, מה על יש התפלה קודם לברך שנוהגים לאלו וא"כ בס"ד רפ"ו בסה הפוסקיםכמ"ש
 לברך בהכרח ולכן מינים בד' מנענעים דבהל. דכיון כתב תרמ"ד סימן השולחןובערוך
 ההלל בשעת מצותו דעיקר כתבו וכו' ודע וז"ל כתב תרנ"ב בסימן אבל הלל. קודםעליהם
 הוא ההלל והלא החמה בהנץ מיד ומברכים מקדימין דזריזין אמרו דמקודם תימא דברוהוא
 אלא ההלל עד מלברך שימתינו מהדרים מיותר אף שמענו דלא ועוד החמה הנץאחר

 שיותר פשיטא להלל גם לו שיהי מי אבל להלל שימתין מוטב לשעה רק לו דישדכונתם
 עולם גדולי נהגו וכך ההלל לזמן לבהכ"נ יטלנו ואח"כ ולנענע בבוקר בסוכה לברךהידור
 לברך דהעיקר הרי עכ"ל. יטלנו( ההלל בשעת שגם מצותו דעיקר כונתם )או ישראלוכל

 סוכה לעשות נוהגין יש וע"כ בסק"ג כתב תרמ"ד סימן החיים ובכף התפלה. קודםבסוכה



 רביעיחלק
 נדברר הלל ל5ני לול5טףיח זאקי
 הלולב על לברך שם נכנסין ווחרית תפלת הזרת אחר שתיכף כדי הכנסת לביתסמוך

 דרכי ובספר עכ"ל. הסוכה ובתוך בזמנה ברכה שניהם מקימים ונמצא הלל נעסעיולעהעות
 וכן ההפלה. קודם וזה בסוכה לבדך השחר אחר דנהג כתוב תשע"ה סימן ושלוםחיים
 בכל כך כתוב תצ"ב סה קומרנא ובמנהגי חת"ס. מנהגי בס' עה סופר החתם דנהגטשמע
 רבה בהושענה מלבד קוחרית תפלת לפני בסוכה ד~מינים ד' על מורכים היו ההג מימייום

 היום סדר ובספר לסוכה. מביהמ"ד במעחד שנכנסו לאחר הלל אמירת לפני וברכוששינו
 שנוטל כיון הפסיד לא הזה כדרך יעקוה שלא מי אבל וכו' בסוכה לולב נוטלין וז"לכתב
 מן בה גרע לא קדושתו במקום הצבור עם ה8לל מלך הדרת עם ברוב הכנסת בביתאותו
 מן עצמו אדם יפרוש אל ולעולם בו ימצא יתירה וקדושה מעלה תוספת ואדרבההסוכה
 את לגמור שיברכו קודם שחרית תפלת ש"ץ חזרת אחר לולב ליטול הצבור ונהגוהצבדר
 הגרמ"פ וכדברי ההלל קודם שיטול ענין דיש הנץ עם במתפלל שם דדן דהרי וכרההלל

 בה. לדון יש לכאורה איך התפלה קודם בסוכה לברך לנהוג רוצים שבדוקא ואלוויליט"א.
 בשער העבודה ושורש יסוד ובס' הלל. קודם דנטלו משמע יוסף כצאן נוהג דיניםובספר
 דגץ. אחר ד' לדבר וחרדים היראים נוהגין וכן דוקא בסוכה הלולב על יברך כתב ס"'ד"'א
 מטה ובס' בסוכה. ולהדר הלל לפני יכולים הנץ אחר לברך נוהגין שאין שאלו יתכןוא"כ
 לברך נוהגין יש בסקכ"ח כתב תרנ"א סימן שלמה שלחן ובספר כלום. מזה כתב לאמשה
 התפלה לפני ולא הלל לפני דבסוכה ויתכן בהלל. מנעגעיז ואח"ז קצת ולנענע בסוכהתחילה
 סמוך הלולב ליטול כדי ותיקין בסוכות לההפלל דיש היום סדר בספר מבואר ג"כאבל
 נוטלין ואח"כ התפלה ש"ץ וחוזר בפירוש כתב באבודרהם אבל הלל. לפני החמה הנץאחר
 שליט"א הרה"ג ואאמו"ר הלל. לפני ממש דטטלין הדי לולב. נטילת על ומברכיןהלולב
 דהרמב"ם בזה י"ל ואולי התפלוע קודם דמברך משמע לעיל( )שהבאנו דהמ"ב בזה ליכתב
 הפוסקים רוב והנה שירצה איזה יקדים זמקודש דתדיר הל"ב ומזספין מתמקען בפ"טכתב

 לולב ימים דשאר ואף לגב". מקודש חשוב דמדאוריתא לולב ולכן מדרבנן דתפלהסוברים
 ע" עמקדש זכר שבעה במדינה ניטל לולב שיהה זכאי בן טחנן ר' דהתקין אחרימדרבגן
 למקדש זכר משום ללולב קדימה דין לתת יש לכן מדאוריתא ימים ז' כל דהוי מ"ג פ"דר"ה
 מדוע הא מעןם אי אבל התפלה. קודם הלולב שיטול גדולה סברה לנו יש וא"כעכ"ל.
 התפלה. לפני שופרלא

 אם אבל בשווים רק זדוא דרבנן למצוה קודמת דאוריתא דמצות דאף לי נראהעוד
 דאוריתא לשל קודמת היא קדימה דיני לה שיש אחרת חשיבות איזה או תדירדרבנן
 עיי"ש ט"ו סי' ח"א מלכיאל דברי בשו"ת באריכות מבואר וכן חשיבות לה יש בודאיותפלה
 הדאוריתא שוות ותרויהו דרבט וחדא דאוריתא חדא אם מ באות שכתב ל"ח אות "'זבס"
 יש וא"כ תדירה דיא ותפלה תדירה היא מקודשת או תדירה אהת אם אבל להדרבנןקדים

 שלא נוטלו אם שכתב ל"ג סה אתרוג הל' המנהיג בס' ועמ לולב. לנטילת תפלהלהקדים
 עליו מברך נוטלו תפלה בקועת ואם למקומו ומחזירו וכף ומנענעו עליו מברך תפלהבשעת
 נטילת ואחר ק"ו בעמוד כתב הרשב"א לתלמיד החיים צרור ובספר וכו'. בהדוומנענעו
 זצ"ל טירנא להגרי"א המנהגים ובספר הלל קודם דנוטלים הרי ההלל. את גומריןהלולב
 לולב. נטילת על וכו' ומברך וכר הלולב ונוטל כ"ח בדףכהב

 הד-
 ומברכים דנוטלים מפורש

 עמוד ויקרא לועז מעם בילקוט אבל המנהג. ד,יה דכן ומשמע הלל לפני אלא התפלה קודםלא
 לעשות בהלל ואח"כ אחד נענוע שם ולעשות הסוכה בתוך הלולב על לברך וטוב כתבש"ו
 מערכה דינים באסיפת חמד שדי )וע" בזה. ועה הלל לפני בסוכה שמברך ויתכו נענועים.ד
 הטעום ואח"כ הלולב על דיברך בבקר לטעום  שצרין במי שדן כ"ב אות ג' סה מיניםד'
 אלף ובספר מתפלה. קודם דמברך לפייז ומשמע תרנ"ב( גסה עולננ פתחי בס' מזה ,ציוכן
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 בתוך הלולב יטול שיתפלל שקורם טוב כתב ס"ג תרנ"א ס" אפרים מטה ספר בסוףהמגן
 שער הכונות )סטר הכנסת בבית יהיו הלל של הנענועים הארבעה ואה"כ עליו ויברךהסוכה

 הספרדי הש~הן בערך ועיין סק"א. תרנ"ב בסי' יוסף הברכי כתב וכן הסוכות( הג דרושף
 ברהמ"ז דיברך נ"ל סעורתו שגמר עד לולב נטל ולא שכת אם שהביא סק"ד תרנ"בסימן
 א"כ מלולב טפי תדירה לפיו ברהמ"ז אי וא"כ מלולב טפי תדירה רברהמ"ז מטעםקודם
 קודם התפלה אתרי ליטול יש וא"כ תדירה טטי נתשבת לולב לגבי תפלה דג"כאמינא
 קצת להאריך יש אבל התסלה. קודם ולא הלל קודם הלולב ריטול מכ"ז נלמר וא"כהלל.
 ועי' ומנענעו. לולב ותוקע שופר לו מביאין לדרך לצאת השכים ל' דף דברכות מהאבזה
 בן וברי"ץ השתר. מעלות ליטול יכול לדרך בהשכים דרק שכתב י"ט מגילה אבןבטורי
 ולא התפלה בשעת שלא ימנענעו לולב לו מביאין ולכו"ע בזה כתב קי"א עמוד ת"אגיאות
 או"ז וע" בהדו. ד"ה ע"ב ל"ז סוכה בתוס' ועי' הוא התפלה אתר שההלל ההללבשעת
 דברכו קצת ומשמע ה'. אות תרפ"ג ס,מן ת"ב ראבי"ה לספר ובהערות שי"א. סו"םת"ב
 אהר הלל לומר טעם שכתכ תרנ"ב בסר תיימ ארתות בסוף שנדפס אורת בעובר ועי'קודם.
 משום לתסלה קודם והוא ומיניו לולב לקיתת מצות לקיים כתב יעב"ץ ובסידורמוסף.
 כתב ואה"כ התפלה קודם הלולב בסוכה שיטול כתב ואה"כ א' טוב ביום התורה מןשהוא
 התפלה קודם שמברכים לאלו וא"כ ומנענע. ההלל קודם מברך בשתר הלולב על בירך לאאם
 ההלל. קורם התפלה אתר לברך טוב ויותר לסמוך מי עליש

 כלים שביעית לעובדילמכור

 אותה שעובדין ה2ראל ידי לחזק דאסור הל"א ויובל משמיסה בפ"ח כתבהרמב"ם
 מ"ט פ"ה אחרונה ובמשנה עבירוג עוברי ידי לחזק שאסור לפי עבודה בלי להם למכוראו
 ג"כ מררבנן שאסורות במלאכות עוסק אלא בעבודתו עוסק הישראל אין אם שאפילוכתב
 להם למכור אסור ג"כ מררבנן שביעית אי אסילו הזה דבזמן נראה וא"כ ידיו. לחזקאסור
 בזה.ועיין

 המחברהערת

 לכתחילה אפילו לסמוך מי על לו הן בסוכה התטלה לפני הלולב על המברךא(
 שאין מספיקים הם הנ"ל כמכתב המובא והטעמים במ"ב, כמבואר טפי עדיף שהכיוי"א
 לאחר יטול נה"ה עם המתפלל אבל קודם, דתדיר תדיר ושאינו תדיר משום בוהלהוש
 היכולת לו כשאין אפילו תרמ"ד, סימן בש"ע ז"ל מרן שכתב כמו הלל לפני שחריתתפלת
 לאחר בסוכה לנענע אפשר האריז"ל הנהגת לצאת שרוצה ומי נוהגין. וכן בסוכה,לברך
 ע"ו יש שמנענע מה כל מ"מ נענועין ומצות נטילה חובת יצא שכבר דאע"פהתפלה
 לי. נראה כןמצוה,

 להאומרים הוה כזמז ובין דרבנן בעבודות בין לסייע דאסור נכונים הדבריםב(
 ט' סימן שביעית" "הלכות בספרנו ראשונה המשנה רברי מובא וכבר דרבנן,דשביעית
 י"ב. סעיף עולם ובברית עוד, ועיי"ש סק"ה דודבכסא
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 מטסימן

 בשבת פליט עםריסוס

 תשל"ג. מדחשון י"בבס"ד,
 מורנו...כבוד

 בשיעור ונתקשינו מוקצה הנו וכו' לובובים המות סם כי נפסק ל"ג סע' 111 בעמוד1(
 תינוק או שאב"ס חולה לצורך לרסס מותר כי החוו"א בשם נפסק ח' סע' 85 בעמודהדי
 האמור באמת ואם לבדו( מרסס אינו תינוק שהרי מותר לאתרים )ואף מוקצה אינווא"כ
 תרופות. לענין שמחלק כשם לחלק לו הי' א"כ תינוק או חולה כשאין רק נאמר 111בעמ'

 ב.ה.
 הגר"א בישיבת עולם ברית השיעור משתתפיבשם

ת,טרבה

 תשל"ג. חשון ט"1 וירא ב' יוםבס"ד,

 באה"ר.אחדשה"ט

 מפורש אינו שם שכתוב באופנים לרסס מותר כי 85 בעמוד שכתוב הוהההיתר
 שזה והיות אבל בספריו, שטפורש מה רק מפרסם אני שאין תמיד ודרכי חו"אבספרי
 בזה להיקל שהרוצה חשבתי סמכא, בר הי' שהמחבר נכונה מנוחה בספר נתפרסםנבר
 דנמשכים בית באותו הנמצאים לאחרים גם מוקצה הוי לא בוה והמיקל לסמוך, מי על לויש

 במקום אלא מתיר מדאינו לדידהו גם ברור היתר כ"כ זה אין סוף סוף אבל הבעה"ב,אחרי
 הדבר וביצם מוקצה, הזי בודאי ולהמחמירין תמיר מוה נמנעין רבים זה ובשבילחולי,
 מי דאיתי לא ומעולם בדבר, להחמיר לו אומרים לשאול שהבא כרמז הוי בזה חילקתישלא
 ראוין אינם שבשבת כיון ואבנים כעצים גופו מחמת מוקצה הוי בסתמא וממילא בוהשיקל
 שימוש.לשום

 לאסור ספרים מכמה דמביא כ"ב סימן ח"ט אליעזר" ל,,ציץ ומצאתי חפשתיוכעת
 לעצים זה ומדמה לאסוד יש אופן בכל מוקצה רמשום רמסיק מה אמנם לדינא, מסיקוכן

 יחדן דאילו ואבנים עצים רגם מובן אינו מוקצה, הוין כלי לכסות ראוין אם ראפי'ואבנים
 והעיקר מהם, גרוע אינו להתיר שרגיל מי ובסם מוקצה, השם מהם נפקע לעולם היתרלתשמיש
 מוקצה בזה אין ממילא היתר איוה הי ואם ואבנים לעצים אותם עושה שימושדהאיסור
 נתבאר. וכאשר בשבת לשימוש עומדיםשהרי

 אסור הוי א"כ לפס"ר שם שחושש וכיון לא, או פס"ר הוי אם השאלה הכובדוכל
 שיכול מה ]מלבד סכנה בו שאין חולה לצורך גם ואסור ל" דניחא פס"ר דמקרי התורהמן

 כעת(. תח"י הס' ואין ג' אומד היביע בשם שמניא מה עור ועיי"ש רקן בר עםלכסות
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 נסימו

 שבת לצורך הכיריים על התבשיל שהייתמדין

 תשל"ג. לך לך פר' מוצש"קבס"ד,

לאחדשה"ט.

 תבשיל שבת בערב עליה לתת ורוצה וקטומה גרופה שאינה כירה בדין רבינוילמדנו
 קמיתא[ לדיעה כב"ד מבושל וטאינו או בשו"ע ראשונה לדיעה צרכו ]כל מבושלשאינו
 שבת דמקבלים לדידן החמה, שקיעת קודם היינו כמ"כ וכ' יום מבעוד עליה לתתדאסור
 השבת קבלת לפני ב"ד כמאכל ההבשל שלא תבשיל לתת מותר האם החמה שקיעתקודם

 לאו. אם ב"ד, כמאכל יתבשל החמה שקיעת שעד לוכשברור
 בה שמבשלים כדרך בתוכה מעמיד שהוא דכיון המ"ב כ' נ"ח ס"ק רנ"ג בסימןב.

 הרי לכאורה להחזיר, מותר וחלל תוך יהם דאיז דכירות כ' ואח"כ כמבשל נראהתדיר
 על הקדירה לתת עצה ש.ש בכירה אולי ז בתוכה לשים האיסור סיבת דזה כמבשלנראה
 לו יש אם לדינא נפק"מ יהי' וא"כ חשו, לא תוך להם שאיז ובאותם חכמיס, חשוגבה
 בתוכה. לא אבל תוך לה שיש זו ע"ג לשים יצטרך תוך בלי ואחת כירותשתי

 למעשה. לי נגע כי בהקדם לתשובההמצפה
 1.י.

ירושלם

 שובהת

 תשל"ג. חשון ט"ו וירא ב' יוםבס"ד

 באה"ר.אחדשה"ט

 שבת להמקבלים אף השקיעה לפני בישול שיעור כשיתבשל תבשיל לתת מותרא(
 ע"ש. כ"ו, ס"ק במ"א להדיא כמבואר השקיעה, לפניהרבה

 אלא אחרת עצה לו שיש בגלל לא בתוכד להחזיר שאסור תוך לו שיש כירהב(
 לכן חום החזקת לשם בעיקר משמשים וע"ג בתוכו רק דוא בישול ודרך תוך לו שישכיון
 דהמקום תוך כלל להם שאין בכירות  משא"כ כמבשל דמיחזי בתוכה להחזיר בשבתאסור
 כירה לו כשיש אפי' להחמיר א"צ ולפ"ז כמבשל, מחזי ולא לכישול כמו להימוםמיוחד
 וע"ג. תוך לושיש

 נאסימו

 מיםגידולי

 התשל"ג. חשווט"1

 הימי. וזבל עפר שום בלא לבד במים הגדילים עציצים עלנשאלתי
 זכוכית של אחת צגצנת שלוקחין חבצלת מין על נשאל ה' סימן בכסף נחפהבספר



 נדב:רר בשבמית מיפגיולי זאקיד רב'עיחלק
 התשובה מכל ומוכח עפר הקצת משום לאיסור ומסיק וגדל והולד עפר מעט עם מיםמלאה
 זריעה. של חשש ש1ם בזה אין לבר במימ רק עפרשבלא

 בשביעית הזרעים את דשורין מהרמב"ם מובא 1' סעיף א' סימן שביעיתובהלכוח
 רעבורת בשביעית חייב רבשבת אע"פ המימ בתוך רזריעה שביעית. במוצאי לזרעןכדי

 הגידול כל אם  הרין דכן מסחמא ולפ"ז מותר לבד במים שריה תורה אסרה והאילןהארץ
 לורעו "כרי  מירושלמי  ומקורו הרמב"ם  רכתב ווהא  מותר  נמי  בכך  וררכו  במיםנעשה
 יותר להתיר ואין לזרוע[, אסור בשביעית שהרי גקט רמלתא אורחא  שביעית"במוצאי
 להתיר אין במלט טחין הכתלים ואין מים בבריכח אבל בכלי אלא מותר ראיגומגללים
 מ"א. ס"ק דור בכסא עכ"ל תל1ש כלי רבעינןואפשר

 בצלוחית ומניחין זמורה שנוטלין מה על נשאלתי מהריל"ד: משר'ת מ"ב,ובס"ק
 גוטלין ואח"כ רקים לבגימ שרשימ שתוציא ער חדשים ג' או ב' בתוכה ועומדתבמים,
 והשבתי בשביעית לעשות מה גדול אילן מזה ויוצא בעפר בקרקע אותה ונוטעיןמתוכה
 אסור. בודאי בשביעית בתחלה זאת לעשות לדעתיאשר

 לכן אסור, שבודאי אומר והגריל"ד שכץתר בוראי אומר בכסף נחפה שבס'ומכיון
 להוציא בשביעיח מכין שאם והראב"ר[ הרמב"ם בביאור באריכות ]עייש"ה בבה"לכתבגו
 מ1תר גופא רבשביעית זה על תתמה ואל יותר, חמיר הוי במו"ש בקרקע לגטוע כדישרשימ
 להכין אבל כותר במים גידול לכן כתיב הארץ" ר,,ושבתה אסור, שביעית מוצאיובשביל
 בשביל לחורש קצת ]ודומה קרקע, לעבודת יותר דדומה רבנן אסרו בארץ נטיעהבשביל
 שביתת מבטל ואיגו הכגה רק הוא שחרישה אחר במקום שביארגו מה לפי שביעית,קוצאי
 מוציא ואינו אותם לרכך הזרעים לשרות ומ"מ התורהן מן איגו לכו"ע דבזה וי"להארץ
 מותר. דלכו"ע י"ל מכהסשרשים

 דכהח"כ ורע מ"ה--ג', בסעיף א' בסימן עולם בברית שכתבנו מה הרינים גובעומזה
 בסעיף שם המבואר לפי להתיר ברור איגו 1כו' הבית רצפת על גללים אבל מ"ז בסעיףשם
 לאיסור. ומסתבר גג, לעניןנ"א

 גפש לחיי גוגע זה אא"כ להתיר אין מימ דגידולי קל"ה בסעיף בב"ע שכתבגוומה
 גם מותר נקיים במים אבל כעפר.  ררינם לחוש שיש חימי  ובל עם שמזבלין מההיינו

 המרפסת על עומד זה רוב שע"פ ואף מטלטלים, בכלים אלא להקל אין ומ"מלכתחילה.
 מבוסס איגו לכתחילה בית רהיתר זה בשביל ההיתר אין כבית, רינו זה רלעגין תקרהעם
 ומה בבית. שלא גם זה מותר ולהאמור ראוריתא, בזה"ז רשביעית להאומרים ובפרטכלל
 שיטתנו שלפי מגוקב שאיגו כלי של ההיתר בגלל לא מטולטלת בכלי אלא מותרשאינו
 ממש. כקר"ע הוי לפעמים הכי שבלאו לפי אלא לזה מקוראין

 שכתב כמו בבית אפילו מדינא אסור זה קצח בעפר המרצפות בין שותלים שישומה
 שגסתפק השלחן לפאת ואפילו א', סימן בסוף עולם בברית ומובא סק"ר( כ"ו )בסימןהחז"א
 החז"א שפסק כמו ראורייתא באיסור לחומרא ללכת ויש גפשטה לא הרי הירושלמיבזה

 ררבנן. בוה"ז שביעות להאומר גם ומשמע בשמים,גבי
 בגידולי שם מדובר אבל לאסור צבי" "הר בשם שמביאיט מה ציון בכרםוראיתי

 מהמשך אבל פסוקות, בהלכות שם העתיקו וכן חימי זבל עם ביחר ירקות לגידולמים
 אבל הארץ" "שדה בשם כ? שם ומביא גקיים במים גם להחמיר ררוצה ללמור ישהתשובה

 "שיה והספר  בכסף" לה,נחפה  בגיגור  שוה שליט"א גרוסברג הרב שם זה על תמהכבר
 במו מפורש שאיגו הארץ" "בשדה רק ז"ל צבי הר הבעל עיין שלא  הנראה וכפיהארז",
 הטעהון וזה בכסף", ב,,חפהשמפורש



קטונדברו שביעיתדמ* זא רביעיחלק
 לאסור ומסיק בזה מאריך קש גדולי בקונטרס שליט"א בריזל הגר"א ידידיוגם

 ומשיג תימי[ זבל בלא נקיים למים הכוונה מים גדולי כאן שכתוב מקום ]בכל מיםגדולי
 שגידולי ממנו ויוצא ז"ל הגריל"ד דברי לבאר שביעית" "הלכות בספר שכתבתי מהעל
 לדבר זאת וחושב ז"ל הגריל"ד דברי שמבאר מה שם העיון לאחר גם אבל אסור,מים

 כנתקבל הוי הנדפס שדבר בגלל ]לא הנ"ל בספרי שכתבתי ממה מזה תוזר אני איזאמיתי
 שלא אלא עצמי, לגבי גם לזה בניגור אני עקרוני באופן כי ממקומה זזה לא ומשנהמסיני
 לקצר[. שאמרו המקום וכאן ז"ל בהגריל"ד פירושו בעיני תןמצא

 ר"ל רשם שייכות, לזה אין דמיא" סמיכתא כארעא "דמיא ה' דף דגיטיןוהסוגיא
 נקוב אינו בזה לגזור שייך ולא מפסיק דאינו כאויר רק המים ואין מארעא היניקהדעיקר
 מים גוזרין ]ואין אהרת מציאות דהוי כיון כנקוב רהוי חרס של בספינה כגון נקובאטו
 לגזור שייך עפר של בשניהם דבשלמא לגזירה[ גזירה דהוי מנוקב שאינו בכלי עפראטו
 נקוב בכלי משא"כ שבעציץ, העפר מן הגידול עיקר דבשניהם כיון נקוב אטו נקובאינו
 שבקרקע מהעפר רק הגידול אין מצוי[ זה הי' אם אפי' הרס של בספינה ]כגון מיםשל

 הא. אטו הא לגזור שייך לא כאויר רקוהמים
 גם לכתחילה מותר הימי זבל שום בלא מנוקב שאינו שבכלי מים גידולי דברסוף
 שהתיר"א ז"ל בכסף" "נתפה לבעל לי' פשוט שהי' כמו דאוריתא הזה בזמן דשביעיתלהאומר
 הגלילות". בכל כמותו ססקן הניה "שלא עליומעיד

 ררבנן. בזה"ז דשביעית האומרים בצירוף בבית זה אם מותר יהא הנ"ל להגרא"בוגם

 נבסימן

 שביעיתדמי
 תשל"ג. חשון י"בב"ה

 שכתב פ"ג עמוד ט' סוס"י שביעית על עולם ברית דמר בספרו ראיתי -אחדשה"ט
 שביעית דמי הם השביעית בשנת הדמים רדוב לחוש דיש דפעיה"ק, הראב"ד ווייס הרבבשם
 שביעית, מדמי הם שבשוק כסף דרוב מדבריו ומשמע ע"ש, פרי על הכסף פעם בכל לתללויש
 פעמים כמה שנמכר ואף שביעית, מפירות הם שבשוק המסחר רוב הכי כלל מובן אינווזה

 השמיטה דבר בקונטרס וראיתי לחולין, יוצא הכסף ושוב דבר איזה. קונים בהכסףעכ"פ
 שביעית דמי שהם לחוש אין שבשוק מעות בסתם וז"ל שם שכתוב ו;תרדית העדה ע"ישי"ל
 שיש בוראי שירוע ובזמן במקום חנוונים או בבנקים אבל שביעית, דמי אינם בודאידרוב
 הוא דזה ונראה ע"כ. וכו' לחלל נכון לכן וכו' בטל לא ומטבע שביעית מדמי תערובתשם

 שידוע במקום דוקא וזה בטל לא רמטבע משום אחר מטעם והוא הנ"ל ווייס הרבכוונת
 כמו ולא לזה, לחוש אין כסף בסתם אבל הנווני, או בבנק כגון שביעית דמי שםשיש
 שביעית. דמי הם דמים דרוב כת"רשכתב

 ולמעשה. להלכה שנוגע היות חוו"ד שיודיעני מכת"רואבקש
 וו. י.ד.

ירושלם
 שובהת

 התשל"ג. חשון ט"ו וירא ב' יוםבס"ד,

 שכתוב מה על העיד שליט"א שמע"כ מה הרם, כערכו והשלו' הברכה מבואלאתר



 רביעיחלק
נדברו שביעיתימ* זאקטז
 לחוש דאין ס"ג בסעיף שכתוב למה כן גמ באמת התכוונתי הנה ס"1, סעיף עולםבברית
 שביעית של כסף לרוב לחוש יש דלפעמים שם ומבואר ועייש"ה הכסף למיעוטבסתמ
 שכתוב ממה יותר להחמיר ס"1 בסעיף הכוונה הי' ולא בטיל, לא רמטבע משום רקולא
 ס"ג, בסעיףכבר

 נגסימו

 שביעיתדמי
 לך. לך לפ' ר' יוםבס"ד,

 וש"ח.אחדשה"ט

 נפסק ס"ו סע" ט' בסימן למעשה, שנוגע עולם ברית ספרו על נחוצה הערה לייש
 ק"ש להם שיש דדכרים משום גדול וצ"ע שביעית דמיו רוב מאמ שביעית לדמי לחוששיש
 וע" כן, אחר ומשלמים בהקפה קונים או צ'ק ע"י משלמים והיום בשוק הסחורה ממעוטהם

 היטב. הרר"ג דיק ולא י סו"ס בחזו"אהיטב
 משומ דכ"א: מעילה מתוס' ראה אין ואפשר בטל, לא שמטבע טענה שוםואין

 אחר הלך אומרים הכי ואפילו חילוקימ כמה ראינו - להקרש רומה ששביעית יאמרמי
 אומרים ולא האסור נתערב אם ספק שיש זמן כל משום דע"ג זבחים מגמ' קשה ואיןהרוב
 דין יש ונתערב מקודם וראי אסור כשהיה ורק שם, ותוס' : ברע"ג שם היטב ועייזקבוע
 יש האם ודו"ק. להחמיר, מקום שום  ע,וין וע"ש וכו'. דפריש כל אומרים הכי ובלאוקבוע
 וממהר חמ יותר קשור אם משום פ"ש ובתוכו ניילון שקית קושרימ אם הפסר גרםחשש

 ?להתקלקל
 ה. י.א.

ירושלם

 שובהת

 ברכה. והיה לסדר ערש"ק יוםבס"ד

 בהוקרה. נתקבלההגלוי'

 פסקי רק כולל לא זה הספר שהרי מובז אינו היטב", הרר"ג דק "ולא שכתבמה
 אין אבל הזכרתיו לא לפי' החז"א של מקומו אז ממני נשכח זה, שכתבתי ובזמןהחז"א,

 שכתב וכמו דמיו, רוב אחר שהולכין עולם בברית ג"כ מבואר להריא שהרי בניגודזה
 אבל שהוא, בכל שאסור שביעית כמו בדבר אפי' אמרינן סריש מרובא דפריש דכלהחז"א
 אין לזה חשש לא שהחז"א אף שביעית של פירות שרוב וזמן למקום חששנו ב"עבספר
 יש להזהר שקל דברבר גדול כלל וזה במציאות הדעת שיקול דק וזה להחז"א בניגודזה

 שאין בע"פ שאמר החז"א בשם יגידו אם אפ" זולפ" להתיר, מקום שיש בדבר אפילולחוש
 גורען ולא מוסיף לא זה להחמירצריך



קיזנדברו בשוי הנאהאיטור זא רביעיחלק
 הלכה מעילה מהל' פ"ז למלך במשנה בטל, לא מטבע מעניז בקיצור לי שומזומה

 כיון מסתבר הדבר פירש מרובא פריש מעניז עוד לי שרמז ומה בזה, גדולה אריכות ישו'
 ואכ"מ[, רתבים ]והדברים בכלל מטבע גם פריש מרובא דפריש כל אמרינן בשביעיתשגם
 כיון אלא הכשרות[ במדריך אח"כ שראיתי ]כמו בטיל לא דמטבע הנימוק הזכרתי לאלכן
 בדבר. תמיד להחמיר יש שביעית דמי לרוב תמיד לחוש שיש זמנים ויש מקומותשיש

 הפסד. גרם בכלל זה ואין חמיד שקושרין כדדך ניילון שקית לקשורמותר

 נדסימן

 בשמור הנאה ואיסור בפרתים שמוראיסור

 ויקר. בכבוד וש"ח אחדשה"ט וכט"ס,שלום

 ה' בר"ע כמבואר שביעית, קדושח בהם יש אשר לריח העומדים בפרחיםנסתפקתי,
 אסורים מסתמא כ"ה, ד' בר"ע כמבואר השמור, לכתחילה לאסור מחמירים שהננו וכפיפ"ז,

 בהם להנות מותר אם מסתפקנא קא דא אך שנשמרו, שביעית פרחי של מריחםלהנות
 בהם. להריח ולא הביתלקישוט

 לאכלה, הארץ שבת לכם דוהיתה מהא הוא שמור איסור דמקור דכיון הואוהספק
 וזה הנאה, איסור ולא כאן נאמר אכילה איסור הרי השמור, מן ולא אוכל אתה השבותמן

 בתורת שניתן מה דכל הוא דהגדר אלא במשומר, אסורים וכדו' הדלקה צביעה שגםברור
 שניתנו וכדו' הדלקה צביעה או ריח, גם ולכן בשמור, ולא בשבות רק ניתן שביעית,קדושת

 זו השתמשות ונאסרה בשמור, ולא בשבות רק שזה הרי שביעית בקדושתלהשתמשות
 בעלמא מראה כגון שביעית, בקדושת ניתנה שלא השתמשות אכן בשבוח, שהותרה ,ובשמור,
 אבל כמובן, בק"ש, הקדוש בדבר ,ו השתמשות לאסור של"ש ]אע"פ פ"ט ה' בר"עעיין
 מן ולא השבות מן של האיסור ב.כלל גם זה איז א"כ לקדו"ש[ גורם זה ואין ניתן ,האין

 אכן ג', שבסי' בהג"ה כת"ר בו דן אשר אחר, נדון זהו ספיחים איסור ולעניןהשמור,
 נתברר. לא שמור איסורלענין

 למעשה. נוגע הדבר כי בזה, דעתו להודיעני נא יועיל אם לכת"ראודה
 הרמה. כערכו ומעריכו מוקירו בזהוהנני

 ד.צ.
 גרודנא -אשדוד

תשובה

 התשל"ג. לך ה' יום3ס"ד

 כיין צודק כ"ת ולכאורה בשמור הנאד איסור יש אם שאלה המכהב היוםנתקבל
 כר' דפוסק הראב"ד למי ניחא זה אמנם בהנאה ולא באכילה רק אסור מ,,לאכלה"דילפינן
 כך אלא ג'( )אות נזירך ענבי ואת ד"ה התו"כ על בפירושו וז"ל דב"ה, אליביהיועדה
 בוצר אתה אי בארץ השמור מן קודם דאמרו דמה ,ר"ל קאמר בעלמא דמילתא לינראה
 אי בארץ השמור מן לן קיימא דהכי לאכלה[ לכם הארץ משבת הלימוד על סמךבעיקר



נדברר בשפר אנאהא*פוי יאקיח רביעיחלק
 אוכל את בארץ השבות מן לאכלה לכם הארץ שבת והיתה לקמן כדאמרינן.ר

 אלינא לקטן כדאטרינו אסור הוא ענין בכל השמור מן כי וכו' השמור מן אוכל אתהואי
 עכ"ל. יהודה לר'דה"ה

 דמותר הראב"ר בשם הביאו ארץ מעדני ובעל שליט"א משה אגרותובעל
  ושלא בטובה אומרים "וב"ה : ה'( אות סוף )שם הראב"ד שכתב ממה דייקו שהםשמור
 יהודה ר' תיכף שמסיק ממה דייקו לא תורפם ואגב מותר" נמי שמור  דקסבריבמובה
 וכבר עכ"ד היא דפ"ה אליפא לעיל דאפיינן אמיו ומכאן אמור שמור ספרי ה~'ה וכףזימר
 וכן בארץ, השמור ומן אמרו, ומכאן סתם מדאמרו יהודה כר' הכי רקיי"ל למעלהכתב
 ואליב" כן דאהרי הדרשה על דסמך בוצר אתה אי בארץ השמור מן קודם דאמרוממה
 אלו ראב"ר דברי ראה לא ההז"א וגם הוא. יהודה ר' ספרא וסתם ב"ה, לפי מידהדר'
 נעבר בין תילוק אין הנ"ל דלפי אסור, נעבר דמנ"ל א' ט' ר"ה שבתו' ריב"א על מתפלאלכן

 הראב"ד. שיטת על דלגו הראשונים שיטות דמביאים המלקטים וכןלשמור

 מן הדרשה רק רמביאים רוכתי בכמה ועוד ב' ט' ובר"ה ב' ל"ט בסוכה התראבל
 וס"ל הבוצרים, כדרך תבצור לא המופקר מן בוצר אתה אבל בוצר אתה אין בארץהשכיר
 אלא וד"י, ד"מ בין פלוגתא בוה דיש בארץ השבות מן הררשה על מסתמכת זו ררשהדאין

 הבוצרים כדרך תבצור רלא הר"ש כשיטת דלא מיניה, דר,מינן ררשות ושתי דכו"עאליב"
 לכיפקר משומר בין מחלק דאינו בטוטו"ד הר"מ שיטת שהסברתי מה ןעיט במשומר רקהוא
 ו'[. סעיף ר' סימן שביעית הל' בספרנו הבוצרים כדרךלענין

 של יבמות בסוף הגמרא דפירש מה ל"ט בסוכה הרז"ה על הראב"ד בהשג'ועיין
 דאיסור לשיטתו דהראב"ר משום בעכו"ם משומר אין דהלא משומר מאיסור דמיירי הןעזקה
 אבל שימור, איסור על שעבר בישראל דוקא וזה אוכל אתה בארץ השבות מן נלמדמשומר
 מקושייתם גראה וכן בוצר, אתה בארץ השמור מן דילפינן עצמי איסור והוי כר"ת ס"להרז"ה
 כלל בשביל דשמרו אע"פ בפיך המותר מן הוי דלא העומר בשביל ששמרו דוכתיבכמה
 י' ובסימן ב' בסימן לעיל היטב ןע"1 בזה(. עור הארכתי אתר )ובמקום מותר וה"ישראל
 .בהערה[

 דלרע"ק המלך בשער ועיין הנ"ל, הילפותות בב' תליא דזה רלכאורה לענינינוונתזור

 אכילה. לשון דכתיב משום בהנאה מותרספיהין

 מספק רק הוא רית בו שיש בדבר קר"ש שיש מה כי להתמיר אין למעשהאבל

 בזמנינו ששמור יתכן ר"ת שיטת דלפי חירשנו אתר ןובמקום נפשטה לא בירושלמיכי
 יבמות בסוף הישר בס' ר"ת דדייק ממה והוכהנו לנשמר שמור בין הילזק שיש נאסדאינו

 היכא אפ" אסור להיות צריך הי' הנ"ל תשבון ולפי כהראב"ד, וזה ישראל, בשלדמיירי
 נזירך מענבי רילפינן כיון אלא לעומר, ספיהין בשומרי כמו שימור איסור על עבררלא

 מפקירים שכולם בזמן רק שייך וזה בפועל שמור נקרא וזה ארם בני ממנו שהפרישופירש"י
 שמור[. בכלל ולא נשמר בכלל זה עכו"ם אצלאבל

 הפקיר ולא הבעלים עבר וו"ל א'( אות כ"ו )סימן שביעית בסרר התז"א שכתבואף
 לבהמתו ליתנן ואסור לאוכלן ואסור ארם לכל הפירות נאסרו השנים כשאר בו והתזיקכרמו
 לבהמה אכילתן איסור אין באכילה שנאסרו כיון משום לבהמה אדם במאכל דמייריעכ"ל
 לבהמה ליתן הנאה בין חילוק יש ועוד בהמה, כמאכל נמי הוי וא"כ "לאכלה"משום
 הבית. קיו~וטלסתם



קיטנדברו היה יימזשניעית זא רביעיחלק
 ספיקא ספק מטעם שמור איסור משום לריה אלא שאינו בדבר להקל מקום ישובכלל

 תשש בזה יש אם אכן פלוגתא, יש בשמור וגם קד"ש יש אם בירוומלמי ספק שישכיון
 ענודה באיסור רק קד"ש בדין תלוי דאינו ספיתין משום אסור עכ"פ הרי באיסורנעבד
 סטיקא. ספק כאןיאין

 נהסימו

 הזה בזמד בשביעית הרמב"םשיטת

 שליט"א. מו"תלכבוד
 התשל"ג. תשריכ"ג

 והברכה.השלום

 לשי' דאורייתא בזה"ז דשביעית כתב ס"ג ס"ק ס"ט פ"ד שביעית הל' בספרוא(
 בספר עיינתי כן, כתבו רדב"ז של"ה שע"ד הכ"מ ההרדים שגם לזה סמך והביאהרמב"ם
 כל לדעת דאורייתא הזה בזמן לשונו, מקצת ואצטט ההיפך בדיוק שכתב וראיתיההרדים
 קידשה שלא ואומרים ההולקים ולדעת וכו' ההקדמה בראש למעלה שהזכרנו מ~ראלתכמי
 הזה בזמן נוהגת שמיטה קדושת ואין לדבריהם בטילה המקדש כשתרב אלא לבאלעתיד
 וכו' למעלה לשונה שהעתקנו שאלה בתשובת הרמב"ם ניאר וכבר וכו' מדרבנןאלא

 מצות לכל ישראל בשל כמו מדרבנן בזמה"ז כותי בשל גוהגת בזמה"ז שמיטה קדושתולדבריו
 אלא אינה שביעית דוה"ו הרמב"ס דעת את מפרש שהוא מבואר ומדבריו עכ"ל.שמיטה,
מדרבנן.
 בזמן 1ב1 מקומות, בכמה רק אבל הוא, כן אמנם כן כתב שהכ"מ שכתב ומהב(
 ומ"ש בא"ד וז"ל ופרח הכפתור קושית על להדיא כתב הכ"ט בפ"ד כגון אחריםשגמקומות

 דק לא וכו' הופקע לא וקדושתה הארץ שבת מפני התורה מן אסור שהוא מה אבלעוד
 מדבריהם אלא אינו נוהג היובל שאין בזמן קרקע דשמיטת ובפ"ו בפ"ט רבינו כתנדבהדיא
 דאורייתא דהוא כ' ושם מס"ט ראי' והביא שביעית לענין דרבנן דהוא כ' מפורש הריעכ"ל,
 דרבנן. בזה"ז שביעית כ' של"א בס" הטור על שחיבר בב"י ועוד עצמו, את סתרהרי
 ממילא דרבנן, בזה"ז דשביעית הרמב"ם לדעת כתב ג"כ בתשובה רוכל אבקת בס'ועוד
 התשובה את כי לומר אפשר אולי להיפך דאורייתא, שהוא ראיה לנו אין הכ"ממדברי
 כ"מ. בספרו ממש"כ בו חזר שאז ויתכן ימיו בסוףערך

 התורה, מן נוהג בזה"ז קרקע דשמיטת הרמב"ס נדעת ה"ב בפ"ט הכ"מ ומש"כג(
 שמיטת שם שיש נוהג שיובל בזמן אלא נוהג כספים שמיטת אין הרמב"ם ממש"כ זהודייק
 בקידושין התוס' שגם דיוק זה אין ולדעתי כסף, בלא לבעליו הקרקע ישוב 2והריקרקע
 יובל חזרת היינו קרקע דשמיטת רבי דברי לפרש ר"ת בשם כתב השמטת, ד"ה ל"ח:דף

 לגמרי שביעית דשמיטת וזריעה חרישה בשמיטת נמי דמיירי וה"ה וז"ל. מפורש כתבובכ"ז
 וז"ל כתב הרי"ף( של י"ט )בדף בגיטין הר"ן וגם ע"ש וכו', יובל משמיטת להייפינן
 וכו', לבעליה חוזרת שקרקע יובל היינו קרקע שמיטת הטי' עיקר קרקע שמיטתאחת

 ידו משה בעל כל כתיב קרא דבהאי משום אלא קרקע לעבודת דה"ה דוקא לאווכספים
 שני עוד לנו יש הרי עכ"ל. שמיטה, דיני לכל וה"ה בכספים נקטה כספים הלואתדהיינו

 וכן ושמיטה. יובל הוקשו שביעית דיני דלכל מפורש וכתבו כהרמב"ם שמפרשיםראשונים



נדברו חיה ב,מושניעית זאקכ רביעיחלק
 בזה"ז דשביעית רבי לדעת מכהת במו"ק הגמ' זה ומלבד כן. כתבו ומאירי בריטב"אגם
 זה, בכל הרגיש שכבר הכ"ה בפ"ד במל"מ ועיין כרבי, פסק והרמב"ם דרבנן דיניהלכל
 זה. משום הכ"מ עלוהשיג

 דף ע"ז על זרוע האור דרבנן בזה"ז דהוי ראשונים עוד כתבו הרמב"ם ובדעתד(
 בם"ז קורקוס הר"י כ' וכן בהידושיו, שם הר"1 1כ1 דרבנן. דהוי כרבי מסק דהרמב"ם כ'ז'

 הקרית שדעת כתוב שביעית הל' שבספרו אע"פ ספר מהקרית משמע 1כ1 וךמב"םבדעת
 בדעת כן כותב מו"ק על אמת שהשפת גם ראיתי וכן כן משמע אין דאורייתא דהויספר

 רק דהוי ומסיק ההינוך ספר 1כ1 ספר הקרית מרברי מביא ומקורו דרבנן דהויהרמב"ם
 כתב שמיטה הל' בסוף זצ"ל הלוי הגר"ת וכן השע"צ, ראיית את גם שדהה ועיי"שדרבנן
 הראשונים שרוב הרי כן, סובר ההזו"א גם ואהרון בזה"ן. דרבנן רק דהוי הרמב"םבדעת

 דרבנן. בזה"ז דשביעית סברווהאהרונים

 משא"כ כולכם בביאת תלוי דבתרומה לשביעית תרומה בין לתלק בספרו ומש"כה(
 בארץ אלא נוהגת שביעית אין כתב כ"ה הל' בפ"ד שהרמב"ם לי נראה אוליבשביעית,
 בפני שלא ובין הבית בפני בין ונוהגת וגו', הארץ אל תבואו כי שנאמר בלבדישראל
 בשביעית. תבואו, כי כתו'ב כי ביאה של ענין יש בשביעית שגם משמע לכאורההבית,

 התודהבברכת

 מנחם אברהםחתנו
 טנצטי

תשובה

 תשל"ג. מרחשון ח"י וירא ה' ליום אורבס"ד,

 שליט"א. טנצמן מנחם אברהם דרב היקר חתני לכ'שו"ב

 בזה"ז דשביעית הרמב"ם בדעת שכתבתי מה על השגות ובו קבלתי היקר מכתבךאת
 הנ"ל והענין ח"ד, נדברו אז הספר הדפסת בגמר ועומד כעת טרוד שאני והיותדאורייתא,

 בדעת שביעית" "הלכות בספר שהובא מה על שהשגת במה רק אכתוב לכן מאד, רחבהוא
 דאוריתא. דהויהרמב"ם

 במה נכונים שהדברים ראיתי בחרדים העיון לאחר החרדים בשם שכתבת מהא(
 ישראל חכמי כל לדעת דאורייתא הזה כזמן : השמיטה שנת קדושת בד"ה וז"לשכתבתי,
 לכל עולם עד קדשה עזרא שקדי2 שניה דקדושה דסברי ההקדמה בראש למולהשהזכרנו
 כשחרב אלא לבא לעתיד קדשה שלא ואומרים החולקים ולדעת בא"י התלויותהמצות
 שנוהגת וכשם מדרכנן. אלא הזה בזמן נוהגת שמיטה קדושת אין לדבריהם בטילההמקדש
 להפקיע בא"י קניז אין דאמר למאן נכרי של כקרקע נוהגה כך ישראל בקרקע שמיטהקדושת

 שהעתקנו שאלה בתשובת הרמב"ם ביאר וככר מדאורייתא קדושתה בה התלויות המצותמן
 קדישת ולדבריו קנין אין דמדרבנן הוא מודה קנין יש דאמר מאן ,2אפילו למעלהלשונה
 שנצטווה תעשה לא ומצות שמיטה מצות לכל ישראל בשל כמו מררבנן הזה בזמןשמיטה
 עכ"ל. סופדים איסורי ובין תורה איסורי בין ה.שמיטהבשנת

 קד'2ה עזרא שקדש שנ" דקדושה דסברי ישראל חכמי דלכל בדבריו מפורשהרי



קכאנדב:רו היה בזמושניעית זא רביעיחלק
 עזרא דקדושת תרומות מה' בפ"א פסק הרמב"ם והרי מדאוריתא, שמיטה הוי לבאלעתיד
 בטל.לא

 הרי "צראל" בה~ל כמו מדרבנן הזה בזמן שמיטה קרושת "ולדבריו רכתב:ומה
 ישראל בשל כמ.ו מדרבנן איסור יש מ"מ קנין יש מדס"ל ראפי' נכרי, בשל דמיירימפורש
 מסתפק דסה"ת מה ]לאפוקי דרבנן איסורי ובין ראורייתא איסורי בין ביניהן הבדל שוםואין
 מה"ת. הוי נכרי בשל גם קנין אין דס"ל להר"מ אבל מררבנןן גם אסור יהא שלאלומר

 דעת שלפי ]מהתו'[ מרבריהם למדנו וז"ל התרדים כתב י"ד( אות )בפ"ב שםולהלן
 ושביעית ומעשרות ותרומות עולם עד עזרא רקדושת דס"ל למעלה שכתבנו הפוסקיםרוב

 והאילן הארץ עבורת שיעברו שבא"י ישראלים השדות לבעלי מתיריז שאין ראורייתאבזה"ז
 כדעת הירושלמי שרעת למרנו וכן המלכות, מן בזה"ז כלל סכנה היום אין שהרי המסמפני

 והכי סכנה משום אלא החיר דלא כיון דאורייחא בזה"ז בא"י התלויות רהמצותהפוסקים
 שהירושלמי נמצא אם הפוסקים בין מחלוקת שיש מקום בכל הרשב"א כחב שהרינקטינן
 גם כן שכתב משמע הרמב"ם דברי קודם ומביא עכ"ל, וכו' נקטינן הכי מהם אהדמסייע
 בפרק לק"ש וריש ר"י מחלוקח מביא ההקדמה שבתהילת שקשה אלא הרמב"ם,בדעת
 אבל כר"ל פסקו החרומה ובעל וסמ"ג רמב"ם וז"ל: כתב לבא לעתיד קדשה איהערל

 עלם טוב יוסף ורבינו גאון פסק וכן יוחנן כר' פסקו ור"ש התו' ובעלי ורש"יהראב"ר
 בחרומה המדובר ושם עכ"ל. קדש טהור אליעזר ר' והרב העזר בעל והרב מתתיה ר'והרב
 שגי' דקדושה פ"א  ברמב"ם הצא להיפך שהרי  כר"ל, הפוסקים בין  הרמב"ם מנה למהאכל

 הראב"ד, השגת עיי"עו דרבנן בזה"ז דתרומה כ"ו בהלכה פסק ואפ"ה לבא, לעתידקרשה
 בפרק שכחב למה ]הראב"ד[ גתכוון ואם וז"ל בא"ד הכ"מ וכחב הרמב"ם סחירת עלשעמד
 לשעתה לעולם העומדת שני' קדושה קירשוה הארץ במקצח וההזיקו הגולה בני שעלו כיוןזה

 זה שאין פשוט והדבר התורה מן נתקדשה קדושה אותה שע"י אלה מדבריו שנראהולע"ל
 ודאי והא פטר עזרא בימי גם שהרי הקדושה שבטלה מטעם כאן פטר לא שרבינוסתירה
 ולתרומה התורה מן לשיביעית ולע"ל לשעתה נתקדעזה עזרא בימי שהחזיקו חזקה אוחהע"י

 הוא דשביעית מבואר ג"כ שכאן ממך נחעלם הכ"מ שדברי הנראה ]וכפי עכ"ל,מדרבנן
 נפק"נו שאין כיון בזה שקיצר וצ"ל נאמר, שלא היאך צ"ע החרדים דברי ומ"מ התורה[,מן

 דכיוז ס"ל שהחרדים כרור זה אכל כולכם, כיאת משום מתרומה פטור סוף דסוףלדינא
 החורה. מן בשביעיח חייב בטלה לא שנה דקרושת הר"מדשיטח

 שהב"י העזגת וע"ז הר"מ בדעח כן הוא ג"כ הכ"מ דה2יטח שכתבחי מה ואודותב(
 שכתב ממה בו חזר התשובה שחיבר בעת ימיו בסוף ואולי כן, כתב לא רוכלוהאבקת
 רוכל האבקת מביא בעצמי שאני בספרי היטב דייקת שלא ופלא דבריך, תוכן אלובכ"מ
 כפי וגם נאמר, אהר מרועה שניהם שהרי בכוונחי היטב התעמקת ולא להכ"מ,בגיגוד
 בהחלט. בזה טעית לפיכך הספרים, חיבור של הזמנים בתולדות החעניינח לאהנראה

 באבקת כ"ג )סימן המבי'ט וו"ל רצ"ב בשנת שמיטה בענין להתעסק החהילהמבח'ט
 ועוד וכו', בקולמוסי ידי למשוך שעברה השמיטה שנת הרצ"ב בשנח בלבי חרחירוכל(
 'טגת עד הרצ"ב משנת שנים כ"ח לי זה הגדתי ירי מעשה כ"ה( סימן )שם המבי"טכתב

 בענין ולעיין מלהחעסק עצמי מנעתי לא ושמטה שמטה ובכל שמטות ארבע שנותהשגי"ח
 בשנת בכתב ראיות הוספתי ועוד וכו' בא"י גוי עזל בקרקע הגדלים בפירוח השמטהדיני

 על השמטה בשנח ממגי לשואלים מורה הייחי עתה עד ומאז השמיטה שגת שהיתההרצ"ט
 שהיה נר"ו יוסף הר' הח' את ראיתי זו בשמטה ועתה חייבים, היו שלא ומעשר תרומהחיוב
 עכ"ל. וכו' זה ענין על שכחבתי מה חופס לו שאשלח לי ושלח ומעשר תרומה להפרישמורה

 שכתב כמו ש"כ משנת אלא הרצ"ב משנת לא התחיל הויכוח שעיקר נניח אםואסילו



נדברו ייף בימזשביעית זאקכב רביעיחלק
 ספר ואילו תאריך[, אין כ"ד בסי' שם הב"י של בהתשובה ]כי וכו' זו בשמיטה ועתההמבי"ט
 בחיי חלקים שלשה של"ד-של"ו בשנים בוינציה נדפס הספר ממש, ימיו בסוף חיברהכ"מ
 של התשובה כי ושו"ר ישראל(. גדולי )תולרות פטירתו אתר יצא האחרון והרביעינוהברו
 לפני היתה הב"י שתשובת ההי הב"י, תשובת על תשובה הוא כ"ה בסי' שנדפסהמבי"ט
 ש"ב.שגח

 והאבקת "הכ"מ אתר לפונרק שהבאתי במה התכוונתי ולזה להיפך מאר מסתברהרבר
 הרמב"ם, בדעת רוכל האבקת בתשובת שנקט ביה ז"ל מרן בו חזר ימיו בסוף כירוכל",
 שסן ש"ב, בשנח וגמרו וארבע שלושים בן בשהי' בחיבורו ]שהתחיל בב"י שבתבוממה
 כי : דכתב של"א סי' בב"י ושו"ר שכ"ד. בשנת ושוב שי"א בשנת נדפס כבר יור"דוחלק
 *. שמיטה נהגו הרצ"ט שנת שהיא זושנה

 בענינים היטב לעיין והזקיקני עוררגי שליט"א התני של שמכתבו זכאי ע"י זכות ונתגיגיי
 ספרי של להתאריכים שנוגע מה וביחוד מקודם, ממני נעלם שהי' דברים הרבה אצלי ונתברראלו
 חוברות את שליט"א הרב... הספרדים מערת היקר האברך לי הביא בערב תמול ז"ל. הב"'מרן
 מקומות ג' רק שם ]מביא הב"י על הכ"מ סת'רת מביא שליט"א שהגרע"י מה וראיתי סינ'",.קול
 דמרן "ומבואר : ומסיק דאורייתא[ דהוי כתב בכ"מ מקומות דבחמש כתבתי בפגים ואילובכ"מ
 דשביעיח דמילתא לקושטא ונקט הנ"ל הרמב"ם בד' שבכ"מ מסברתו חסיריו לכל הוא הדרהב"י
 בסוף הכ"מ חיבר ז"ל דמרן יודעין שהכל מה ממגו נעלם שיטפי' ואגב מדרבנן". בזה"זבכללה
 מזכיר המהרי"ק את ש"ב. בשגת בא"י וגמרו בח"ל כשהי' חיבר הב"י את ואילו בצפת כשהי'ימיו
 ק"ש שיש לד"פ שם וכתב ש"ל, לשגת קרוב המהרי"ק שנפטר וכתבו "וייל" בלשון הייג בפ"והכי'מ
 הכ"מ. לי' ושתיק נכריםבשל

 כ"ט הלכה בפ"ד בעצמו כי'מ הזר וכבר וז"ל בסק"ב " כסימן הפאה"ש עי גם יש זוותימה
 דחור אלא ליתא וה ולהאמור ע"כ מררבגו דהכל ס"ל רוכל אבקת בתשובת ימיו בסוף וכןע"ש
 יאחר ימיו בסוף שכתב ממה רוכלן מאבקת הוא הלשון ]וגם רוכל ובאבקת הכ"ט בפ"ד שכתבממה

 דאוריתא. רהו' מקומות גחמשה וכתב רוכל אבקת שיהתשובות
 של"א )סימן יו"ד בכנה"ג הובא כ"ז סי' באגרותיו הרמב"ם וכ"כ : סיני בקול שם מש"כיכן

 שהכנה"ג טעות שזה מקומות בהרבה כתבתי וכבר הפאה"ש אחרי נמשך בזה גם ז'(, אותהגה"ט
 מאגרותיו משמע שמיטה לענין ואילו תרומה, לענין רק שם מדובר דרבנן דהוי מהאגרותשמביא
 מה"ת.ש~ה

 עבה צפרנם אשר ספרד רבנ. גדול' כי "ובפרט : סיני בקוי שם שמביא מה]ונזרעזעתי
 הפורקי את לזכות ישראל אהבת )ע"ח כאלו זלזולים לכחוב יתכן ה'אך אשכנז" חכמי שלמכריסם

 שכל דעה בדור ישראל גדולי על בו ממשמשין הכל שיד כאלו בחוברות שביעית(. בשמירתעול
 אף גדול יותר הוא מי ציונ'ם ליתן המוסמך הוא ומ' הק~דש, גחרדת שמם את מזכיריםהעולם
 מלכון. 'שועת משו"ת זה לשיןשמביא

 שהכריזו רוכל באבקת שכתוב במה ההז"א בשם סי"ב( די )סימן שביעית" "הלכית בספרמובא
 אחרי שנדפס כלל לסמוך אין הדפיס ועל ו1"ל החז"א וכתב גכרים  בשל לעשר של"ד בשגתחרם
 של"ה שנת בגיסן י"ג ה' ביום נפטר למרום, ז"ל מרן עליית אחרי שנה ]כמאתיים דבותשגים
 וכו' שכ"ז שצ"ל ואפשר מצויות והט"ס מהמהבר[ תקנ"ה. בשגת נדפס רוכל אבקת והשו"ת פ"ז,בגיל
 של עדותן דבר סוף השמועה מפי אחר וכתבה כתבה מי ידענו ולא כלל מרו כת"י היה שלאאו

 דפאה"ש ונמצא להכחיש אפשר אי למרן כ"כ וסמוכין הב"י של במקומו  שהיו והשל"ההחדדים
 מזה. ועיי"ש עכ"ל להחמיר הקדום מנהג נגד להקל מנהגקבע



קכגנדברר היה בזמןשביעית זא רביעיחלק
 וה"ט ה"ו בפ"י ה"א בפ"ט הכ"ה, בפ"ד הכ"מ אחת, אהת להשבון נבא עכשיוג(
 ]בניגוד דאורייתא ס"ל דהר"מ הכ"מ כתב המקומות אלו בכל הכ"ו תרומות מה'ובפ"א
 דהוי הר"מ בדעת ס"ל שהכ"מ סתם שכתבתי עשיתי יפה לא וכי הכ"טן בפ"דלמש"כ

 רוכל. ובאבקת בב"י ממש"כ בו וחזרדאורייתא
 .הוא נכרי בשל שביעית דאין דס"ל העיקרי שהנימוק רוכל באבקת שמבוארוכיון

 ממילא דישראל, דארעא מרא הי' שהוא בגלל שם ומדגיש דרבנן דהוי דס"ל הר"משיטת
 ימיו בסוף בו חזר שמרן שכתבו ועוד בכסף נחפה והמהרי"ט להחרדיפ ורא" יסודהן
 תלוי אין הפלוגתא יסוד ]מיהו דרבנן. דהוי הר"מ בדעת ס"ל שהה ממה בו שחזרכמו
 אפ"ה דרבנן דהוי ס"ל הפוסקים דרוב ס"ל בכסף ונחפה והמהר"'ט המבי"ט שהריבזה,
 נכרי[. בשל ק"ש דנוהגפסקו

 הרצ"ב בשנת עוד שהרי אחר מצד מוכרח שהדבר ראיתי רוכל באבקת כשעיינתיועכשיו
 כ"ה( סימן )שם המבי"ט וז"ל כ"ו(. סימן רוכל )אבקת לעשר שיא למעשה הינה המבי"ט מורההי,

 ועוד 1כ1, שמטות ארבע שנות השגי"ח שנת עד הרצ"ב משנת שנימ כ"ח יי זה הגדתי ידימעשה
 ממני ישואיימ מורה הייתי עתה ער ומאז השמיטה שנת שהיתה הרצ"ט בשנת בכתב ראיותהוספתי
 : שם שכתוב מה תימה זה וא"כ עכ"ל, חייבים היו שלא ומעשר תרומה חיוב עי השמיטהבשנת

 וכו'. מעשה ~עשות עצמו לתקוע לבבו את ואמץ רוחו את הקשה השי"ד שנת שהיא זוובשמיטה
 נדחק ואם ז"ל, מרן שי דינו בב:ת ביחד שימש שהמבי"ט כדבריו, מורה  הי' הרצ"ב משנתהיא
 שי"ד שנת עד המתינו למה תימה אבל בצנעה, פסק ומקודם יפסקו, אחרים שגם להכריחשרצה
 אגרת מטראני משה הר' החכם שכתב אחר קארו יוסף "אמר וז"ל ז"ל מרן פטירת יפני אחתשנה
 של"ד, שנת עד אותו נידו לא ולמה ש"כ, בשנת עוד השנית אגרת היא השנית",הזאת
 ראיתי זו בשמיטה ועתה כ"ה( )סימז שם כתוב וכן ש"כ, משנת היתה בהינה הוינוח דעיקדכיוז
 שכתבתי מה תופס שאשיח לי ושיח ומעשר תרומה להפריש מורה שהיה נר"1 יוסף הר' הח'את

 מכתבים שהחליפת משמע ממקר' בהם שאין וראו והאחרונים הראשונים בדבריו ועיינו העירחכמי כי "וקמו : כתוב לעשר חרם שהכריזו שכתוב ובתשובה וכו', דחיות וכתב יו ושלחתי זה עניזעי
 השכ"ז. צ"ל השי"ד שבמקום כהחז"א משמע מזה ש"כ, בשנת עוד היתה וזה זה, כלגרמו

 שהרי צ"ע( בזה החז"א )ודברי החרדימ דבר'  ליייב  גוה מרויהין אנו אין האמת יפיאבי
 משה מהר"ר הדור גרול ומנהיג נוהג היה וכן : סל"ז[ ד' סימן עולם בברית ]מובא כתבהחרדים
 שנת סתם כתב ערוך שלחז כשחבר ימיו בסוף זצ"ל קארו יוסף מהר"ר כבוד הדור גדול גם ז"ימטראני
 דבר עמא וכן ישראל לפירות נכרי פירות ביז חלק ולא מעשרות ולא תרומות יא בה איזהשמיטה
 השמיטה "ושנת וז"ל סי"ט של"א סימז ביור"ד כותב שכז ש"כ, שמיטת לפני חיבר הש"ע והריעכ"ל,

 שט"1 בשנת יצפת הסמיכה בביריה סיים חיים אורח שחלק ]וכתבו השי"ג", שנת היתההאמיתית
 הש"ע כשחבר ימיו שבסוף החרדים כתב והיאך בצפת[, ששרר )כולרי'( הדבר מחמת משםכשיצא
 בשנות היתה  שזה רוכל באבקת מש"כ סותר שזה הברכ"י בזה שהתקשה מה מיבד קשה וזה1כ1,

 ואח"כ לעשר הי' מרן דסברת וז"ל ירושלים  שלום ספר בשם הקודש הציץ ומש"כש"כ-של"ד.
 מחלוקת להרבות שלא חסידותו משום ועשה-מרן וסייעתו המבי"ט נתעוררו הש"ע שכתבקודם

 תובב"א בצפת לעשר שלא גמרו ומשם וכו' כהו שאיני בעצמי אני יודע שאמרו וע"דבישראל
 בש"ע כתוב שהרי שי"ג יאחר היתה זה ע"כ שהרי מדוקדק אינו ]זה שי"ג בשנת היה זה כלאבל

 הוא וע"ז בש"ע סתם ומה"ט למעלה[ מש"כ ועיין השי"ג", בשנת היתה האמיתית השמיטה"והשנת
 וגם טבל, להאכיל בש"ע לסתום ענמ שייך מה החז"א ע"ו תמה לנכון אמנם וכו' החרד'םעדות
 אחר וצ"ל הנ"ל הצה"ק לשון אחר ]נמשך שי"ג בשנת מרז דעת היינו והשל"ה החרדים עדותהלא
 שי"ג[.שנת



נדברו היה כימושביעית זאקכד רביע'חלק
 בגלל המקומות בחמש שכתב גמה לבטל שאין הכ"מ, בדעת ברור אצלי זהאבל

 בחמש אם ופרח הכסתור על בפשיטות כ"כ להקשות שייך ולא הכ"ט, בפ"ד שכתבמה
 רוכל באבקת שכתב מה עם מתאים שם שהלשון וכיון הר"מ, בדעת כן ס"ל הוא גםמקומות
 כת לו הי לא בתייו אפילו ואפשר פטירתו, לאחר נדפס חלק ]כי שהמו"ל להאמרניתן
 ]כי קודם שנים הרבה שכתב מהקונטרס בטעות העתיק בעצמו[ לסרר זקנתו לעתלמרן

 וכלעיל[. כ"מ התיבור קודם זמן הרבה נתתבר רוכל שבאבקתהתשובה
 עדיין אני דרבנן דהוי הרמב"ם בדגח ס"ל ואחרונים ראשונים דרוב שכתבתומה

 בערך לצפת בא והב"י לק"מ זה הש"ע" כשחיבר ימיו "בסוף שכתב מה החרדים בדבריאמנם
 התחיי ומאז רצ"ח,בשגת

 עשרים זה כי : כ"ד סימן רוכל באבקת שם כתב וכן זה, בענין להתעסק
 הגדלים הגויים בפירות שביעית דין לנהוג זלה"ה שירילייו שלמה הר' שכתב מה ראיתישנה
 הרביעית המאה בתחילת עוד הויכוח שהתחיל הרי ש"כ בשמיטת בערך כתב זו ותשובה וכו'.בארץ
 ואז וכלעיל שט"ו לפני יא ע"כ היתה שזה הש"ע כשהיבר ימיו שבסוף ההרדים כתב שפירלכן
 שבעים. בן לערך זקן כברהי'

 שחיבר לאחר נכתבו שהם מיושב יהי' לא עדיין רוכל אבקת של להתשובות בקשראמנם
 חילוקי הי' בזה שגם מוכח א"כ של"ד, שנת של מהנידוי לגמרי ההרדים הזכיר מדלא אבלהש"ע,
 מהרי"ט. מתשובת מוכח וכן גלנטי, מהר"ס של להאישור מדהזקיקו משמע וכןדעות,

 לעשר דא"צ לזה כולם הסכימו הש"ע דעת שזה דאף נוגע כך כל לא זה ימעשהאמנם
 ולא בטור יא שאינה תיבה שהוסיף "כיי" תו"מ אין ביו"ד הש"ע מדדייק בצה"ק כמוש"כבשביעית
 מה:כר' ביונה במעשר דחייב י"א הרמ"א שם דמביא משום או יעשר מחמרינן אנו מ"מברמב"ם,
 שביעית שאין י"א ט"ו סימן בחו"מ רמ"א דכתב ומה בב"י הוא וכן בק"ש מחויבין ]אביבשכיעית

 החז"א ]לפי השל"ד שי יהנידוי הוששין דאנו משום או כספים[, בשמיסת היינו יגמרי בזה"זנוהג
 לזהן. ראי' הבאתי ולעיל השכ"ז, שזה'תכן

 הברכ"י שכתב וכמו ח"ו זה עי שיפקפק מי אין דבר" עמא "וכן ההרדים שכתב מהאבל
 כלל תימה וה ]ואין המב'"ט, עפ"י בצפת המנהג נשתנה של"ד שנת בראשית הב"י שנידהדאחר
 גכרים בשל ק"ש לנהוג מורה ו[י' שמיטה ובכל יצפת, מרן ביאת לפני עוד הדור גדול הי'שהרי
 נכרי, בשל ק'.ש לנהוג שלא הי' קדמון שמנהג רוכל כאבקת מרן שכתב אף לכן יעשר,ושיא
 קד"ש לנהוג שיש להורות התחיל דהמבי"ט הרצ"ב משמיטת השמיטות כל במשך המנהגנשתנה
 בו חזר ז'מרן החז"א שכתב כמו או דבר[ עמא שכן מעיד שהחרדים שמ"ה שמיטת עד נכריבשל

 כתב שהמהרי"ט לאחר אבל ע"ז, מערערין שהי' המהרי"ט שמביא ומה והמהרי"ט, הזקניםוכעדות
 דבריו. ע"פ המנהג נתפשט הדור הפוסק והי' ע"זתשובה

 וכמו ברור. דבר זה בק"ש דחייכ נכרי בשי יק"ש שנוגע דמה בידך פיגא מיהאונקוט
 להחמיר המנהג שהי' ברור הדבר וכן המגיד של ההבטחה עיקר הי' וע"ז והש"ע מב"ידמשמע
 להיפך ממנו דמביא לפאה"ש מרי' לי' ]ושרא הביכ בן מהר"ם השל"ה המהרי"ט ההרדיםכמוש"כ
 בלא להחמיר המנהג שהי' לבן על שחור שם רואים אנו ויומא סוכה על לספריו שזכינו אנושהרי
 שמובא ממה נמי ונלמד בכסף והנחפה ע"זן זכות ומחפש הקילו סהורה באיסור רק פקפוקשום

 ואי ישראל ביד הנגמר בשביעית לעשר שנוהגיז מירושלים מכתב שקבל ובברכ"י רוכלבאבקת
 וכמש"כ יחקי נוהגין היו יא ודאי איא עדיף דהיתרא דכחא מביאו היה ודאי ק"ש גם נוהגין היולא

 חייב בודאי ק"ש אין שאם כלומר בשביעית תלוי ומעשרות שתרומות דאף דבריס ב' ]יהםבחז"א,
 שמסביר וכמו במעשרות שחייב להיות יכול מ"מ בק"ש שחייב שאף בתרו"מ תלוי ק"ש אין אבלבתו"מ,

 יההמיר". קדום מנהג כנגד יהקי מנהג קבע "דפאה"ש מש"כ ויציב אמת לפייז ההז"א[זה



 רביע'חלק
קכהנדברך הזה בזמושביעית זא

 שיטות כל לברר הכוונה דאין שם כתבתי ]וכבר למנין לבא שם בספרי זו למדה הגעתילא
 עוד כאן אציג גברא למיתשב רבותא וכי הרמב"מן לשון לברר רק והמקורותהראשונים

 קורקוס מהר"י את חושב שאתה ]מה דאודייתא דהוי הר"מ בדעת דס"ל גדולים שלחבל
 נוסחא שמצא אלא דאורייתא הוי שלנו הספרים נוסח דלפי דמודה בספרנו שם מובאהרי

 כבסמודן צע"ג דבריו הלוי חיים ר' מתי' שהבאת מה שם, שכתבתי כמו עיקר לזה שאיןאהרת
 ]כמוש"כ והמ"ל הקדוש( החיים אור )מבעל ד' והחפץ חדש והפרי ופרח הכפתור המההלא
 הרמב"ם, לשיטת שנוגע מה הכ"מ על שחולק דושם לקבל אפשר וממכתבך בספרנושם
 שכתבנו כמו השלחן הערוך היטב יישבו וכבר הרמב"ם על עיון בצריך שנשאראלא
 אבולעפיא חיים מר' חיים והעץ כסף והטירת החדשות אריה והשאגת אליהו והידישפן.

 והמרכבת סופר והחתם הספרדי אברהם ובית העמודים ווי בספר השלחן והערך ספרוהמגלת
 והרידב"ז לנר והערוך אורה והקרן יעקב קהלת בספרו אלגוי ומהר-'י רוקח ומעשההמשנה
 המצוות בספר דעתו נראה וכן שביעית, תורת בספרו מקאצק ישראל ור' שלמהוהחשק
 קרקעות שמיטת גבי אבל ויובל כספים שמיטת גבי רק הזה בזמן נוהגת שאינו כתבשלא
 מהמקורן. נעתק לא מהנ"ל ןחלק כן כתבלא

 גבי בפ"ט זה מביא שהרמב"ם כיון קרמית, אגברא גברא וכי מר"ת שהקשיתומה
 אלא תרומות בהל' שביאר כמו מדרבנן שזה מזכיר אינו שמיטה הל' ובכל כספיםשמיטת
 אפי' דאורייתא דהוי דס"ל מוכח הבית בפני שלא ובין הבית בפני בין דנוהג בפ"דסתם

 דלרבנן ואפשר כרבנן, המשנה דמוקי מו"ק בריש כרבא דפוסק בדבריו דמפורש וכיוןבזה"ז.
 האריך ועוד זה כעין בעה"ש )ועי' המ"ל לה שמסביר כמו ליובל הוקש כספים שמיטתרק

 בספרנו. שם המובא הרמב"ם של האגרות על עוד סמכתי ובעיקרהרבה(.

 נתחלף ואולי דרבנן דהוי הרמב"ם בדעת ט' דף בע"ז זרוע מהאור שכתבת ומהד(
 ששם ]אלא דאוריתא, דהוי ס"ל דהרשב"ם שם מיני' משמע אבל לרמב"ם, רשב"םבין
 א. י. הרב מבני הוספה זרוע האור בגליון וראיתי אחרת בדעת להרשב"ם מפרשבהג'
 הקצונים, המתירים מן הי' הרשנזוהן הרב הי' ח"ב הא"ז של מגיה שהבעל השבע לשנתשצייז
 שעורכו וידוע הצבי, העתון על שפירסם מה בהג"ה שם שכתוב עצמו על העסה בעלומעיד

ה-
 פחד דבר של ולאמיתו ופק"נ הסכ"ג אודות העולם שהרעיש הוא והוא גדול פוקר

 השמיטה שביטול הפרושים את הצדוקים נצחו ובעו"ה שביעית שמירת של קבו הסטטוסמפני
 הרי דרבנן שהוא כתב ט' בפ' שהרמב"ם הדגיש הר"ן וההי' קבון לסטטוס כברנעשה
 מהראשונים אחד אף אין דבר סוף דרבנן. דהוי ס"ל כספים בשמיטת דרק הרמב"ם דברידהבין
 הזה. בזמן דאורייתא דהוי הר"מ בדעת ס"ל אהרונים ורוב דרבנן דהוי סובר שהר"מהכותב

 ב"ר ר"י השיב של"ב( )סימן וז"ל דאוריתא דהוי דס"ל מבואר עצמו זרועובאור
 אי דינו מה שביעית ספק כתבת עוד וכו' זצ"ל הכהן יהונתן רביגו להרב זצ"לאברהם
 שנא מאי שאלת באר"י ואם וכו' בח"ל אם שאלת היכן ידעתי לא הכרם וכלאי ערלהכספק
 ס"ק ד' )סימן דוד בכסא זה ומובא עכ"ל, בארץ אסור דידהו דספיקא הכדם וכלאימערלה
 דהוי מבואר הכרמ וכלאי ערלה כספק ומדקאמר שע"ב( סימן בטעות נדפס ושםס"ד

 שלא לפי הנ"ל, דוד הכסא כמשמעות דלא ]וזה כדאוריתא דעשאוהו משום ולאדאוריתא
 הלוין. בית בשם מביאים שכן ושו"ר לטעות לי גרם ממקורהועתק

 הר"מ דפסק וכמו שמיטה בהל' גם תבואו" "כי מביא דהר"מ לך קשה שהי' ומהה(
 גם א"כ כולכם, ביאת תבאו" "כי דכתיב משום מתרומה דפטור הכ"ו תרומה מה'בפ"א
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 הרי בתרומה באמת שהרי עוד שם והוסיף הלוי היים רבינו ת" ע"פ זה כו, הואבשמיטה
 תליין מיתלא רתרו"מ כ"ה דף בכתובות רש"י דברי ע"פ זה ומסביר תבאו כי כלל כתובלא

 לענין גם קאי ויובל בשמיטה האמור תבאו" "כי דקרא וממץלא השמיטה, שנותבמנין
 י"ל רק מעשרות הוא השמיטה בשנות שתלוי מה עיקר שהרי מאד תמוה זה אבלתרו"מ.
 בזה"ז מדרבנן דהוי ל" פליטא דתרומה הרמב"ם כתב והיאך למעשר הוקשהדתרומה

 למה משמיטה נלמד תרומה דאם תימה ועוד מעשרות" דה"ה לי "ויראה כתבובמעשרות
 כולכם, ביאת משמע תבאו" ג,כי שם פירש ולא הר"מ לה סתם שמיטה מה' הכ"דבפ"ר

 מה"ת. דזצי נוטה שם דבריווסתימת

 מחלה למילף ראוי רתרומה ואפשר וז"ל סק"ט( ג' )סימן התז"א כמוש"כ צ"לאלא
 בולם ביאת אינו תבואו, כי וגם כתיב לא בתדומה ביאה מי"ו ובו' להרומה הוקשהרחלה
 עכ"ר. תרומה גם שם וכתיב דהלה קרא והיינו בבה*כם צ"לואולי

 כי מצאנו ראיפוא זה על שנשאל ב"ה שאלה ת"א מהר"'ט בשו"ת עכשיווראיתי
 דגבי מפור,ן יהי' ואפ" מתלה, דנלמד ממנו משמע הכ"ו בפ"א ברדב"1 וכן בתרומה,תבאו
 לפי בש"ס מקום באיזה כן מצא דמסתמא הרמב"ם על תימה אין תבאו בי כתיבתרומה
 לזו. זו תז"ל דרשות לדמות שאין בשמיטה כן נאמר לא דלמה לתמוה ואין נוסתא,איזה

 כהסוברים שהעיקר ביותר הברורים מהרברים הוא הר"מ לשיטת שנוגע מה :בקיצור
 מה עולם, גדולי הם להיפך שמהסוברים כואב שהלב ]אף דאורייתא. דהוי הר"מבשיטת
 כמלא אפ" מזה לזוז שאין ממש כמפורש רהוי פנים[ משא אין לתורה שנוגע  שמהאעשה
 סוגית במשמעות מלדתוק הפוסקים בלשון לדהוק שמוטב תמיד ההז"א ששיטת ומכיוןנימא.
 לפרש דהק לכן בגמרא, כן נראה לא לקרקעות כספלם שמיטת בין שההילוק ומכיוןהגמרא,
 קשה לא לענ"ד אבל כספים, לשמיטת קרקעות שמיטת בין הבדל דאין דס"ל הר"מרברי
 דפוסק אביי על לתלוק בא  שרבא סובר והר"מ כרבא, שהלכה בידינו שכלל מאתרכ"כ
 ומסתמא הרבנן המה מי יורעים לא ואנו בזה( לדהוק שיש אף הגמרא )כמשמעותכרבי
 סברא שיש כיון ליובל הוקשו כספים שמיטה דדוקא ס"ל שרבנן מפורש ירושלמי ישלהר"מ
 כד לי ותיתי אתרן באופן קצת 4ה מיישב השלתן ]ובערוך המ"ל, וכמוש"כ ביניהןלהלק

 זשוריתא. הזה בזמן דהסביעית ס"ל דהר"מ שיתפרסם הרבה שטרהתי בגללשכיבנא...

 לשמיטת כספים שמיטת בין הילוק יש לרבי דגם מבואר ה"א בפ"ט עצמו בכ"ממיהו
 בציץ מרווה תירוץ עוד ועיין ורבא, אביי - פליגו ובהא רבא לפי הכוונה ומסתמאקרקע,
 נעלו. לא תירוצים ושערי סי"גהקרס

 דייק מסתמא ימיו בסוף הרמב"ם על שבהיבורו לזה מסייע ב"י מרן דבריוגם
 בפ"ד ומש"כ וכנ"ל, דאוריתא בזה"ז שביעית רס"ל הר"מ בדעת כתב מקומות ובתמשההיטב
 )דלא ובהסכמתו בידיעתו שנרפס נאמר אם אפי' רוכל באבקת מש"כ עם דמתאיםהכ"ט
 בענינים היתה הכו"פ עם הויכוה שעיקר כיון ממקומו, זזה לא משנה בבת" רק הואכהנ"ל(
 דאורייתא. רהוי הר"מ בדעת ס"ל שהכ"מ מדגיש הלוי הבית וכןאחרים

 דס"ל האחרונים כרוב מורין אנו שלמעשה אף הרמב"ם שיטת לברר זה בכלהארכתי
 אמתתה, לברר מוזהרין שאנו תורה בכלל שזה מלבר בזה הדיון אבל דרבנן, בזה"זשביעיח
 בההיתר שנאמרו סברות הרבה כי כהפקר שביעית הל' יה" שלא הרבה תועלת מזה ישאבל
 דחסידות ממילי אלא דאינו ס"ל והרבה דרבנן רהוי ס"ל דכולם ההנחה בגלל הואהידוע
 כאלו סברות לומר הדעת על עולים המ לא זאתולולא



קכזנדברו הזה בזמןשביעית זא רביעיחלק
 והמהרי"ט המבי"ט שהרי בזה לגמרי תלוי שאינו אף נכרים בפירות לק"ש נוגעוזה

 אבל נכרים בשל ק"ש שיש ס"ל מ"מ הר"מ את הבינו וכן דרבנן בזה"ז דשביעיתס"ל
 והוא דאתרא מרא הוא שהר"מ בגלל בתשובותיו שלו היסוד שעיקר הב"י לדעת נוגעזה
 מה"ת דהוי הר"מ שדעת לו שנתברר הכ"מ חיבור בזמן ימיו בסוף אבל דרבנן דהויס"ל
 פרשה שזה תרו"מ רק ק"ש לגמרי נזכר לא רוכל באבקת הנזכר של"ד שנת של בחרםלכן

 הפקר. במצות תלוי זה ואם דמלכא הפקעתא הוא שביעית אם לגמריאחרת

 יעקב רבינו הרב כתב וז"ל דכתב ה"ג בפ"ז בכ"מ לראות מלהא נסתייעוכעת
 ליושבי גדולה תקנה וז"ל הפקר[ היינו ]דביעור וסמ"ג ור"ש ההו' גירסת על ז"לקורקס
 קנין שאין כיון מ"מ בפ"ד שיתבאר כמו עכו"ם פירות לקנות שמותר אע"פ כי בזה"זהארץ
 שהרי ממש ימיו בסוף ה" וזה הכ"מ לי' ושתק ע"כ, וכו' הפירות על ק"ש חלהלעכו"ם
 בהערה. עוד ועיין ש"ל, בשנת נפטר דמהרי"קכתבו

 שיטות בבירור התחלתי לא שעדיין אלא גמרתי שלא רק שלא ידעתי וגםידעתי
 וגם מלתא נסתייע לא אבל קונטרס ע"ז לחבר שעברה בשמיטה בדעתי והי'הראשונים
 דרוב דכתב הלוי בית עלינו נאמן ולע"ע לזה, זמן לי שיהי' רואה אני אין זובשמיטה
 כיון לע"ע מדגיש שאני מה כן, ס"ל לא הר"מ שבדעת ]אף דאוריתא דהוי ס"לראשונים
 לה"'[. אמינא "מנא לשאול אלא חכמים באמונת בזה מוזהרין אנושאין

 דמובא הרמב"ם[ לשיטת נוגע ]שזה הרמב"1 לשיטה בקשר מילים איזה עודאבל
 דעת שגם הביא ס"ז ס" חו"מ ובבהגר"א : סק"ז( ג' )סימן דכתב החז"א בשם שםבספרנו
 כמה ועוד הלוי הבית כתבו וכן ל"ו, גטין הזכות בס' כן ומצאתי כרבי הלכה שאיןרמב"ן
 שחיבר בהר פרשת התורה על בפירושו שכתב ממה מוכח ושכן הרמב"ן בדעתאחרונים
 כמי ]דלא דרבנן בזה"ז שביעיה כמ"ד סבר רשע אותו שמא או שכתב במהבאחרונה
 כתב כבר דרבנן דהוי שכתב הרמב"1 מתשובת פאה"ש שהביא ומה איפכא[ אותושהבינו
 מהרמב"ן. ולא מהרשב"א הן תשובות דאותןהחיד"א

 דהש בזה"ז בשביעית דאמרינן ועוד וז"ל ב' ג' במכות כתב דהרמב"1 שצ"עאלא
 רבריו דסתם אע"פ מיהו עכ"ל ז"ל הספרדי  משה הר' פסק וכן המיקל אהר והלךמדרבנן
 דברי מביא וע"ז מדרבנן דהוי פוסק בזה ורק כספים בשמיטת שם דמדובר כיון צ"למ"מ

 ז"ל.הרמב"ם

 כתב ובמכות כרבנן דהלכה פסק א' ד' במו"ק בתוספותיו דהרא"ש בזה ניחאויהא
 מדרבנן.דהוי

 דבריו ובהמשך כרבנן דהל' דס"ל בעיקר משמע ל"ו גיטין בחי' הרמב"ן מלשוןוגם
 מפורסמת השמיטה ששנת המכרעה והראי' וז"ל דרבנן( אפי' אין שבזה"ז האומרים)לדחות
 עכ"ל שביעית קדושת כל בה שנוהגין כלומר קרקע להשמיט אבותיהם ומנהג היוםבא"י
 ק"ש כל בה שנוהגין אמר ע"ז בזמנו קרקע עבודת שייך דלא משום כלומר, שעשהמה

 "שנת בספרו שליט"א כהנא קלמ? שהרב ]ומד נכרים בשל קד"ש שיש פסוקה הלכהשהרי
 הדעת על מתקבל לא וגם לזה, הכרח שום איז להאמור שדות להם שהי' מוכיחהשבע"
 לישראל[. שדות לכן קודם עוד שהי' לירושלים, בואו לאחר מנין הרמב"ן מצאשבקושי

 שיש כהנ"ל מדבריו שמשמע מקומות בכמה ופרח הכפתור בדברי הרבה עיון עודויש
 בזה. יותר להאריך הזמן כעת לי אין אבל כספים לשמיטת קרקע שמיטת ביןהבדל



 רביע'חלק
 נדברר עתפסד  שביעיתתבשיל זאקכח

 נוסימד

 בשביעית להפסידו שמותר בתבשיל פגםשיעור
 התשל"ג. חשוןג'

 במקרר עומד שאם י' סעיף ה' סימן עולם בברית שהחמרתי מה על מר לן דבדקמה
 בזה, הבדל שאיז יומו בז אינו לעניז בפ"ח הר"ש מדברי לילה בלינת נפגם התבשילשאיז
 במה להחמיר כעת נוטה ואני מאד מפקפק שלבי אלא שכתבתי, כמו הוא דהעיקרנראה

 דרוב רואות שעינינו לילה בלינת התכשיל להפסיד להתיר השלחן פאת אחרישנמשכתי
 בפריז'דר. עומד כומאינו אפ" לאכילה ראויפעמים

 שנפסד תבשיל וכו' מחייבין ואין דשביעית פ"ו בתוספתא הוא הזה הרין מקורוהנה
 עדייז אבל באכילה מצוה דאיז דר"ל אפ"ל פ"ש באכילת מצוה שיש נאמר ואםצורתו,
 ר"ל מחייבין דאיז הדין ועיקר באכילה מצוה שאיז נקטינז שבעיקר כיוז אבל בהפסדאסור
 שם[. ובה"ל ובכ"ד ג' סעיף ה' סימן שביעית בהל' ]עיין להפסיד ומותר כלל אוכל הוידלא

 כאז סגי ולא ממש הפסד משמע שנפסד" "תכשיל וכתב הרמב"ם מדשינהוהנה
 נמשכתי זה וע"פ הר"ש דברי מכח להקל פאה"ש מביא שם שבהג"ה אלא אחד, לילהבלינת
 אחד. לילה בלינת סגי ולא כהרמב"ם, להחמיר דיש נראה ולמעשה עולם.בברית

 בזה שדן מ"ב( )פ"ח יוסף במשנת וראיתי במקרר במחזיק להקל איז אופןובכל
 רכביש אימא דפריך ב' נ' ממנחות שמביא מה ]אמנם ברור דבר העלה ולא במקררבמחזיק

 במש"כ דגם בזה להקל איז ומסברא דוקא[ לאו הוא שדוחה ומה נכונה ראי' הוי בירקאלף
 עוד ועיי"ש במקרר. במחזיק להקל שאין וכ"ש נאמז מקור לזה איז נפגמה לילהבלינת
 התבשיל. לטי והכל בזה כלל ליתן דאיז ונראה ימים. מג' בפחות נפסד אינו דבשר הח"סבשם

 נפסלו הא ש"ק על מע"ש שביעית פירות מבשלים דהיאך שם שהעיר מהולפ"ז
 מ"מ להר"ש ואפי' מותר להרמב"ם וכז מותר, בודאי בפריז'ידר מחזיק דאם להאמורבלינה,
 דמותר כמו ומותר. נפגם אינו לכו"ע מחרת על לבשל בזה ורגיליז נפסד שאינו שברורמה

 ב"י שאינו לכלי דומה ]ואינו כה"ג. וכל הכירה על בחומו מחזיקו אם שבת עללבשל
 יוסףן. במשנת עיי"ש הדדי, להו מדמו בעלמא ולדוגמא דהוא, בכל ונפגם דהו כל טעםדהוי



קכטנדברך עק זא

 בשביעית מיניםארבעה
 שכתבנו למה הנוגעים בשביעית מינים ארבעה בענייני והשגות הערות כמהנתקבלו

 צריכים דבריו ואין החז"א ספר פסקי על סמכתי כלל שבדרך אף שביעית", "הלכותבספר
 בהרהבה, להשואלים תשובה לנחוץ ראיתי השביעית תורת ולהאדיר להגד'ל כדי אבלחיזוק
 וס.כם הדב-ים והיחיב והאריך שליט"א הריא"ז לבני התשובות כתיבת מסרתי הטרדהומפני
 עליו, הטובה ד' כידלהלכה

 נזסימן

 בלולב שביעיתקדושת

 הראשונים ובכל יתירה, חומרא שביעית הלכות בספר החמיר ג"כ לולב...ובדבר
 יטביעית... קדושת בלולב שאין מפורשוהאהרו:ים

 שובהת

 בשביעית הארץ לעבוד שאסוי כדרך ח': פרק ויובל שמיטה בהלכות הרמב"םלשון
 שביעית בפירות  מחורה לעשות שאסור כשם וכו' אותה שעוכדין ישראל ידי לחזק אסורכך
 הלוקח וכו' הארץ לעם  טגיעית דמי מוסרין שאין לפי הארץ מןם ליקח אסור כך לשמרןאו

 אתרוג דמי לו מבליע לו נתן לא ואם מתנה  אהרוג לו  נותן בשביעית הארץ מעםלולב
 הפאת והאחרונים כלשונה, ע"א ל"ט בסוכה והגמ' המשנה העתיק הרמב"ם והנה לולב,בדמי

 כלשונו, הרמב"ם דברי העתיקו כ' פרק הארץ מצות שער צדק והשערי ט' סימןהשולחן
 כעצים הוי ולא שביעית קדושת יש דבלולב שם בגמ' שמבואר מה לדינא הביאוולא

 ללקיטה חוששין ואין אילנות כשאר דלולב לשביעית מששית בלולב מיירי והמשנהבעלמא
 הדבר ואמנם שביעית, קדושת נוהג אינו דבלולב ביאר הרמב"ם על והרדב"ז באתרוג,אלא
 דהרמב"ם שביעית, קדושת ביולב שאין מפורש והאחרונים הראשונים שבכל מלהקבערחוק

 להעתיק אלא באו ולא בדבריהם שקיצרו ואפשר מפורש, כן כתבו לא האחרוניםוהפוסקים
 בהבלעה, והתיקון הארץ לעם שביעית של אתרוג דמי למסור שלא המשנה אזהרתבקצרה

 דברים באיזה ביאר ששם י"א הלכה ה' פרק ברמב"ם והוא במקומם והאחרוניםוהרמב"ם
 המעתיקים והאחרונים שהרמב"ם והעיקר כלל, לולב נזכר לא נוהג אינו ובאיזה שביעיתנוהג
 כמה מצאתי באמת ואמנם והאחרונים", הראשונים "כל שמיטה בהלכות מהוים אינםדבריו

 שם סוכה בפסקיו הרי"ד והם שביעית, קדושת ללולב שאין בפירוש שפסקוראשונים
 סוכה להרמב"ם המשניות בפירוש מפורש כן ובאמת הנדמ"ח, הרי"ף על בפירושווהריבב"ז

 שביעית קדושת ואין דמיא כעצים שלולב זה פירוש העתיק ג"כ מברטנורא והר"עשם,
 אך ע"ב, ל"א דף לבכורות וילנא( בש"ס )הנדפס גרשום רבינו בפירוש הוא וכך עליו,חלה
 חננאל רבינו והם בלולב, שביעית קדושת שיש בפירוש שפסקו הראשונים רבו זהכנגד

 קדושת בו יש וכו' לולב לאפוקי וכו' להסקה עצים : שם בסוכה הסוגיא למסקנתבפירושו
 בפירושו מלוניל יהונתן ורבינו שם, והריב"ב שם, סוכה המאור בספר והרז"השביעית,
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 התיבות ליתנייהו אהד יד בכתב ]ואמנם שם הנדמ"ה בפסקיו והריא"ז שם, הנרמ"חלמשנה
 זקגו מדרך שנוטה היכן להדגיש כלל בדרך שדרכו מקום, לזה ויש שביעית", של"ולולב
 בבית והמאירי כללן, לולב לדין נהת ולא בזה שקיצר שפיר, יד, שבכתב ולגירסאהרי"ד,
 "דהא הלשון בפשיטות נקטו והאיכא ד"ה ע"ב ק"א קמא בבבא והתוס' שם,הבחירה
 הבית בו לכבד שראוי שוה וביעודו דהנאתו משום שביעית בו נוהג דלולב כמ2מעבסוכה
 דבלולב מפורש כתב ה' פרק ויובל שמיטה הלכות לרמב"ם בפירושו קורקוס ומהר"יוכו"',
 ראה דלא ושמענו הוששין, אין בשביעית שנלקט דששית בלולב ואך שביעית קדושתיש

 דיש ג"כ נראה שם בסוכה הסוגיא למסקנת רש"י ובפירוש לזה, סתירה הרמב"םבדברי
 המובא המשנה בפירוש ע"ב ל"א דף בכורות ברש"י מפורש וכן שביעית קדושתבלולב
 בנדמ"ה( והן הש"ס עמ כנדפס )הן בסוכה  הרו"ה ועל הרמכ"מ על הראכ"ד וכהשגותשם,
 קדושת שיש הרז"ה לפסק סתירה הרמב"ם בדברי ראה דלא ושמענו לולב, לנידון זכראין

 : וז"ל שכתב זה רין ליה פסיקא דלא שמענו שם סוכה הרי"ף על ובר"1 בלולב,שביעית
 דלולב נמי אי בגמ' כדאיתא הוא לשביעית הנכנסת ששית רבת משום שרי לולב רמיאבל
 שביעית. קדושת בהם אין ועצים נינהועצים

 המשניות על והתפא"י והרעק"א בלולב, שביעית קרושת שיש מפורש לפנינוובגמ'
 חזרה יש הגמ' דלמסקנת מיישב שם לסוכה תמרים ובכפות מברטנורא, הר"ע על תמהוכבר
 הגמ' סוגיית בפשיטות ואמנם שביעית, קדושת בהם שאין בעלמא כעצים לולב ובאמתמזה
 למתנ" ליה דמוקימ מתפרש אינו הגמ' לשון והנה זו, חזרה שמענו לא רש"י פירושעם

 מחבירו שלוקח מתפרש כך דמתני' דפשוטו אלא לשביעית, הנכנס בששית רמייריבאוקימתא
 ובירושלמי הוא, לשביעית הנכנס ששית ובת שביעית בתחילת וו~ינו סוכות לפניבשביעית

 אסור אי השביעית על חשוד בענין שם אחרת סוגיא אלא הסוגיא, כל לגמרי ליתאסוכה
 המשנה בפירוש הירושלמי משתיקת ולדקדק לדייק והבאים סעודות, ב' מזון אפילו לולמסור

 השמטת אבל מסוים, פירוש ונשמט בבבלי הנמצאת בסוגיא אלא זה אין בבבלישנתפרש
 של אוקימתא כאן שאין כלל, דיוק מקום שייך לא כאן ובאמת כלום, אומרת אינהסוגיא
 חוששין שבאתרוג לפרש נזקקו הבבלי וחכמי מתטרש, כך רמתנ" סתמא אלאהבבלי,
 באתרוג וגמרו נמנו שבאושא אצלם ומפורסם ידוע הרבר היה הירושלמי וחכמיללקיטה,
 כלל צורך ואין ב', פרק ביכורים זרעים בירושלמי במקומו הדבר נזכר וכבר לקיטה, אחרלילך
 מוער. בסדר אלא שמענוהו שלא חידוש הוא בבבלי משא"כ מוער, בירושלמי ולשנותולחזור
- ק"א דף קמא בבבא הגכף בסוגית היטבועיין  הגרי"צ והחסיד שס, ובראשונים ק"ב 
 בגירסת שם וסייעתו רי"ר התוס' דלפי ט"ו סימן א' חלק הקדש בציץ כתב ז"ל שפיראמיכל
 בפסקיו שהרי"ר זה על בקושיא ונשאר בלולב, שביעית קדושת להיות צריך ופירושההגמ'
 עוד על זו קושיא יקשה לדבריו באמת והנה בלולב, שביעית קדושת שאין סתםלסוכה

 ברדב"ז ועיין לעיל, שהובאו לראשונים והשוה שם הראשונים בכל היטב עייןראשונים
 היטב. עיי"ש שביעית קרושת בלולב שאין הטעם במש"כ שם הרמב"םעל

 ובירושלמי, שם, בסוכה שבמשנה הדבר, נכון אמת היטב, להבהיר ראוי אחרעיקר
 רכיון אומרים אנו אבל כלל, בלולב שביעית לקרושת זכר אין להרמב"ם, תורהובמשנה
 פשוטו הוא אלא כאוקימתא מתפרשים אינט לשכיעית מששית דמיידי בבבלי הגמ'שרברי
 סוכות לפני ולא סוכות לפני שביעית בתחילת בשביעית מחבירו דלוקח המשנה פירוששל

 דמיירי אוקימתא אין שבירושלמי כיון ירושלמי בתלמור גם כמפורש זה פרט הרידשמינית,
 המשנה ברברי וממילא כלשונה, המשנה שהעתיק להרמב"ם תורה במשנה ומפורשבשמינית,
 דששית, לולב ענין שמענו סוכות לפני הארץ מעם הלוקח בעגייני להרמב"ם תורהוהמשנה
 כאן, לא כלל, זכר לו אין קדושה לו שיש לפנינו בבלי בגמ' המפורש דשכיעיתולולב
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 ולכאורה שביעית, קדושת יש עצים באיזה בדינים תורה במשנה ולא שביעית במשניותולא
 קדושת דין נתפרש לא הורה במשנה הרמב"ם לפני שהיה ופירושו בבלי שבגמ' לנקוטעלינו

 ללולב קדושה שאין דין שנתפרש למדנו להרמב"ם המשניות בפירוש אבל בלולב,שביעית
 הרמב"ם דברי את ואופן פנים בשום לראות אין ולפיכך תורה, במשנה ליתא וזהבשביעית,
 זו. בהלכה תורה משנה לנו ואין למשניות, פירושו אהר כנמשכיס תורהבמשנה

 מציין ואינו בשביעית ללולב קדושה שאין בפשיטות סתם י"ב( )כ"ט השולחןובערוך
 והוא בזרעים, וכדרכו למשניות, פירושו ע"פ הרמב"ם העתק אחר נמשך וכנראה כללמקור
 ללולב. שביעית קדושה יש בפשיטות שאדרבה ז"ל והאחרונים לפנינו הגמ'היפך

 שהובא בתשובהו ז"ל דיסקין מהרי"ל והם בזה, לההמיר לאחרים הורו ז"ץואחרינים
 והגרי"צ טפי, עדיף להתמיר מ"מ להקל בגו דברים שיש דאע"ג שכתב שס הקר.טבציץ
 למהר"י ומביא בקושי ונשאר שביעית קדושת בו שאין הרעה ליי'בב מאריך ז"ל שפיראמיכל

 עיי"ש להיפך נקט הרדב"ז אך שביעית קדושת בלולב שיש הרמב"ם ברברי שנקטקורקוס
 תשובה ימי בעשרת שעבדה שמיטה במוצאי שהשיב בתשובתו שליט"א ואזנר דגר"ש]והגאון
 המקילים אבל לעצמו יתמיר דהמחמיר כתב קפ"א סימן הלוי שבט בספרו ונדפסתשכ"ז
 דצה לא סוכות לפני ההיא בשנה שהיה במעשה וכן עליו, לסמוך ברזל עמוד להםיש

 שאילו ונראה היטב, עיי"ש הפוסקים מדברי במש"כ בתשובתו ועיי"ש לאחרים,להחמיר
 מתמיר הוה בלולב שביעית קדושת לנהוג פסק דרך שכתבו כאן שהבאנו הפוסקים לכלראה
 המשניות פירוש ע"פ להקל סתם ז' פדק השמיטה בספר ז"ל טוקצינסקי והגרי"מ לאחרים.גם

 ביותר[, תמוהיז הירושלמי,4ודבריו .ע"פ מברטנורא והר"עלהר"מ

 תמרים הכפות ?ל לפידושו בניגוד למדנו וח' ז' ס"ק י"ג סימן שביעית אישובחזון
 ומהדינים מטאטא, להיות העשויין בלובלין שביעית קדושת מדין חזרה יש הגמ'שבמסקנת
 שבדינים ואמת שביעית, בקדושת קדושין למטאטא דהעשויין שם איש כחזוןהמבוארים
 קדושת על הזהיר לא פיו על שנתתברו ובקונטרסים י"ז ס"ק ט' סימן איש בתזוןהעולים
 והנהיג שהת"יר ידוע הדבר אבל הלולב, על ולא האתרוג על אלא שביעית במיצאישביעית
 ]והארכתי בזה. להתמיר שנדע-ו )במכתב( שליט"א גריינימן הגר"ח כתב וכן בזה,לההמיר

 איש[. התזון בשם כמדומה שם הלוי שבט בשו"ת ממש"כ לאפוקיבזה

 הנמנע מן ולא הזה, היום עד למטאטא עשויין לולבין מסוימות שבארצותושמעתי
 שימוש ולעולם למעשה, מלולבין נעשה שלהן מטאטא ישיאל בארץ אלו ארצותוובאי
 מטאטאים היו לא הגמ' בזמן דאף ואפשר ונוח, קל הבית את לכבד עראי למטאטאלולבין
 ולהחליט בעלמא בדברים בגמ' המפורשת שביעית קדושה לעקור הדבר וקשה מלולבין,קבע

 להקל. בזמנינו המציאותשנשתנה
 היטב. עיי"ש י', ס"ק ז' סימן שני ספר זרעים ובאורים בחדושיםועיין
 מפורש דגמ' דינא אלא יתירה תומרא אינו שביעית הלכות בספר מש"כ דברסוף

 ההלכה מסיכום הנימא כמלא לזוז ואין להחמיר, ואחרונים ראשוניס פוסקים ע"פמוסכם
 קדושת שאין אומרים יש שביעית, קדושת בו יש וכו' ולולב : מינים ארבעהשבקונטרס
 שיש כהאומרים ועיקר הדחק בעועת אלא זה על לסמוך ואין כעצים ודינו בלולבשביעית
 בלולב. שביעיתקדושת

 להקל, ספיקות צירופי עוד בו שיש לולב להשיג עכ"פ להשתדל נכון הדחקובשעת
 ליקח יש להשיג אין זה גם ואם ישראל, אדץ בגבול נכללו אם ספק שהם ממקומותוכגון
 עכו"ס. של שהם ישראל ארץ מקרקעותלולבין



 נדברר בעהטית  שותנטו"תרוגים זאקלב: רביעיחלק

 נחסימן

 בשביעית ונלקטו בששית שנחנטואתרוגים
 החמיר ב' חלק שבסוף מינים ארבעה ובקונטרס ג' סימן א' הלק שביע-ה הלכותבספר

 איז וגם שביעית בקדושת לקנות אפ'י_.ר אי אם ורק לקיטה בתר לילך י~שית שלבאתרוג
 מקוט ואין ז"ל, האחרונים נגד יתירה חומרא היא ולענ"ד להקל, אפשר אחר אתרוגלו

 שהרי... לעצמו, יהמ,ר יהרוצה למהדריז הידור אלא לאחריםלהחמיר

תשובה

 האפשרות אדרבה אלא בזה, להאריך הצורך מן אין ולכן מקום, להם אין במח"כדבריו
 העיקריות הנקודות שלש את בקיצור ואציין ובירור, ראיה צריכה אהר אתרוג לו באיזלהקל
 : ההלכה הכרעתשל

 הרווחת הדעה היא דעתו שביעית כפירות ילדו:ם לקיטה בתר לילך שפסק הרמב"םא(
 בלבד האתרוג : קל"ו( )סימז שני מעשר מצוות עשין בסמ"ג : ואחרונים ושו"עבפוסקים
 וכו', לשביעית בין למעשר בין לקיטתו אחר והולכין כירק הוא הרי האילן פיריתמשאר
 וכו' בלבד האתרוג : קכ"ו סעי' של"א סימן ומעשרוה תרומות הלכות דעה יורהובשו"ע
 שם והאהרונים וכו' לשביעית שנכנסה ששית בת אתרוג לקיטתו אהר וכו' לשביעיתבין
 אסבורי שי"ד - שי"ג ס"ק גבוה והשלחן קמ"ו ס"ק והש"ך כ"ט ס"ק והט"ז הלבושוהם

 ט' פרק שביעית לירושלמי בפירושו סיריליאו ומהר"ש לחולק, זכר ואין השו"ע לדיןאסברי
 כלל זכר ואין לאתרוג שדימהו ונראה אזלינן לקיטה בתר דלימו:יש נקט האחרוז די'הה"ד

 וידוע. פשוט כדבר ליה נקט אלא ברור אי:ו גיפא דבאתרוג סיריליאו המהר"שבדברי
 ויובל שמיטה בהלכו' הרמב"ם דין לבאר משיב קע"ז אלפים ב' סימן ח"ה הרדב"זובשו"ת
 פסוקה הלכה הארץ מצית שער צדק שערי אדם ובחכמת חולק, בזה שיש כלל מעוררואינו

 עליו מצינו שלא הרמב"ם כלשון שמעתיק שמיטה בדיני ט"ז בפרק רק ולאכהרמב"ם,
 שני מעשר בהלכות הרמב"ם כלשון סוחם מעשר בדיני י"ב בפרק אף אלא במקומו,חולק

 זכר כלל נותן ואינו לשביעית שנכנס ששית בת בשביעית להייב לקיטתו אחרדהולכין
 מעשר בהלכות הרמב"ם על משנה והכסף קורקוס והמהר"י והרדב"ז שם, הראב"דלהשגת
 הגמ'. ע"פ הרמב"ם דין קיום ומבארים הראב"ד השגת מיישביםשני

 הגר"א בביאור ההלכה של המדרש בבית הראב"ד דעת נזכר לראשונהב(
 היטב מגאר אלא כלל מכריע ואינו וקצ"א ק"צ ס"ק שם דעה יורה ערוךלשולחן
 ריבור שם ט"ז ובס"ק י, ס"ק ז' סימן שביעית איש החזון לשון ]וראה הדעותשני

 סימן איש בחזון והזכירו הזר אבל הגר"א, דעת איש החזון הזכיר לא אתרוגהמתחיל
 וצע"ג תשי"ב, שגת של זהב בתפוחי למעשה וקלכה להקל ההוראה לעגיז ט"1 ס"קט"ז

 דיני השולחן בפאת הגר"א ותלמיד אחרים[, במקומות איש שבחזון הגר"א לשונותבדרכי
 הרמב"ם על שמשיג הראב"ד דעת ג"כ הזכיר כ"ב סימן שמיטה ודיני י"ג סימןמעשר
 ז"ל יהושע ומהר"י וכו', ט' ס"ק ישראל בית י"ג בסימן עיי"ש ז"ל הגר"א רבושהביא
 משמע ט"ו דף השנה בראש ותוס' רש"י דדעת כתב הרמב"ם על מלכו בישועותמקוטנא
 ס"ק ז' סימן איש בחזון אבל להקל, יש ודאי דרבנז הזה בזמן דהטביעית וביוןכהראב"ד



קלג נדברו  כששית שנחנטו אתרוגים זא רביעיחלק
 כהרמב"ם לההמיר שנהגו אלא ותוס' ורש"י הראב"ד כדעת להקל מקום דיש הלשון כתבי'

 לקיטה בתר למיול מתמרינן דאתרוג כתב מותר ד"ה שם העולים בדינים י"ן ס"ק ט'ובסימן
 בפלוגתא ליכגס ולא השנה ראש קודם ללקטו יש מצוה של ואתרוג חולקים פוסקיםוהרבה

 אחרונים ובשאר הרמב"ם על שמח ובאור השנה ראש למסכ' מלך בתרועת ועייןדרבוותא,
 גריינימן הגר"ח חביב אחרון ואחרון הרמב"ם, דעת שיישבו במה הרמב"ם ועל הש"סעל

- שצ"ן עמוד מסורת חוברת ]ראהשליט"א  להרמב"ם חבר מצאנו דלא שם מש"כ ולענין ת', 
 מש"כ והגה בטוטו"ד. ההלכה ומבהיר הרמב"ם דברי שמיה2ב להלן! בוה מש"כעיין

 כהרמב"ם דלא ב' פרק ביכורים המשניות בפירוש מברטנורא הר"ע דדעת שם מלכובישועות
 בן מהר"י והם כהרמב"ם דלא הראשונים גדולי דעת גם שמענו כן ואילו ביותר, תמוההוא
 של הרישא ע"פ למתני' פירשו שכולם שם המשניות בפירוש והרא"ש והר"ש צדקמלכי
 חנטה בתר דלשביעית אומר גמליאל ורבן לשביעית מששית שמיירי שם הירושלמידברי
 הירושלמי דברי בהמשך ועיי"ש מברטנורא, הר"ע נמשך ואחריהם וכו', שביעית דין לוואין

 גמליאל שרבן שמפקפק מי אין דודאי להלכה, כלל ענין ואינו להרמב"ם, המשניותובפירוש
 כרבותינו פוסק שהרמב"ם אלא לשביעית, שנכנס בששית בשביעית להסל אף חנטה בתרס"ל

 לרבותינו הוכירו המשניות בפירוש והרמב"ם צדק מלכי בן ומהר"י גמליאל, רבן עלהחולקים
 ולא פירוש לענין הנצרך אלא נקטו ולא בדבריהם קיצרו מברטנורא והר"ע והרא"שוהר"ש

 בשם שהריטב"א הביא שפיר שם שליט"א הגר"ה ואמנם להלכה, וה עניז ומההוכירוהו,
 ומצאתי וכו', הביעור מן פטור לשביעית דמששית כהראב"ד פסק שם השגה בראשהרא"ה
 לסוגיא בפירושו הגאון והם כהראב"ד שפסקו הנדמ"ח ראשונים בעוד דשמיאבסייעתא
 : השנה( ראש הגאונים ובאוצר קכ"א - קי"ח עמוד הרכבי הגאונים )בשו"ת השנהדראש
 והרי"ד, היטב, עיי"ש וכו', כוותיה לקיש וריש יוחנן רבי דקיימין המנונא כרבוהלכה

 ותוס' מרש"י לדייק אחרונים מש"כ והנה השנה(, ראש והריא"ן הרי"ד )בפסקיוהריא"ן,
 אין כהרמב"ם, דלא דס"ל רא':ונים ומעוד השנה ראש והר"ן מהרשב"א לדייק כתבווכן

 וכמה בכמה ראשונים ועוד ותוס' רש"י בלשונות להאריך וקשה הלכה, לענין מוכרעהדבר
 בדעת וכגון שם, השנה ובראש מ' - ל"ט דף ובסוכה ע"א ג' בקדושין והואמקומות
 קדושת לו אין לשב-עית הנכנס דששית התוס' חכמי שהחליטו להחליט אין ודאי הנההתוס'

 באתרוג דאולינן לומר דקשה כתבו מה ד"ה ע"א ג' קדושין בתוס' אדרבה והרישביעית,
 הנכנס שביעית בשל בשביעית להחמיר לחומרא דרק לומר וי'ט הנטה בתר מים כל עלהגדל

 בראש הגמ' סוגיות לפי מתפרשים אין התוס' דברי ואמנם חנטה, בתר אולינןלשמינית
 יותר. ואכמ"ל ושם, ושם שם באחרונים ועיין שם, וסוכההשנה

 תלמידיו הם א' באות לעיל שהבאנו הפוסקים כל ו"ל, להרמב"ם חבר מצאנו לאג(
 שהבאנו הראשונים וכל הגאון ובדברי ולשונו, דעתו אחר ונמשכו וו בהלכה הרמב"םשל
 שגאונים ואפשר ראיה, אינו מצאנו לא ואמנם כהרמב"ם, דלא דעתם מפורש ב' באותלעיל

 מלוניל יהונתן רבינו בפירוש ואכן כהרמב"ם, ס"ל לפנינו דבריהם באו שלאוראשונים
 שבאושה כרבותינו דקיי"ל באתרוג : הרמב"ם כדעת מפורשים דברים שם לסוכההנדמ"ח
 הבחירה בבית המאירי וכן לשביעית, בין למעשר בין לקיטה אחר דאתרוג וגמרושנמנו
 לילך יש לשביעית הנכנס ששית של דלעניז לדינא מסיק שם וסוכה השנה לראשהנדמ"ח
 היטב. עיי"ש בשביעית לחומרא לקיטהאחר

 לילר בפוסקים הרווחת ההלכה בשביעית, ונלקטו בששית שנחנטו אתרוגים דברסוף
 מקום שיש מחדשים אחרונים ועוד ותלמידו והגר"א שביעית, כפירות ולדונם לקיטהבתר
 שכתבו ומהם הרבה וראשונים גאון בדברי וכ"ה הרמב"ם על שחולקים ראשונים ע"מלהקל



אתיוגים יאקלל
 ק

 נדברו בזהטית
 בלתי שקולה פוסקים מהלו' לנו ונתהדש הוא, יהידאה לאו הרמב"ם ואמנם בפירוש,כן

 דרבנן הזה בזמן ששביעית הפוסקים ע"פ בשביעית להקל להדש קשה ואמנםמוכרעת,
 פרק השמיטה בספר ז"ל טוקצינסקי הגרי"מ ולשון מקוטנא, ז"ל יהושע מהר"י שלכהידושו

 הספר, של השני ובהלק במקורות עיי"ש ביותר, תמוה למהדרין ענין אלא כאן שאיןא'
 הרי בעלמא הומרא בעיניו היא מכירה היתר שמציגים בזמנינו שביעית עיקר שאםוכנראה
 המנהג ובאמת המהדרין, מן להירור בעיניו נהפכים מוכרעת בלתי במהלו' שהםפרטים
 הלכות בספר ממש"כ נימא כמלא לזוז ואין איש, בתזון ומקוים וקיים, שריר לההמירהקדום
 אחר. אתרוג לו ואין שביעית בקדושת לקנות אסשר אי א"כ אלא להקל שאיןשביעית

 נטסימן

 בשמינית ונלקטו בשביעית שנחנטואתרוגים

 ז' בסימן איש החזון וכתב : כתוב ע' ס"ק ג' סימן א' חלק שביעית הלכותבספר
 בשביעית שחנט כל שביעית בקדושת קדוש הוא לכו"ע לשמינית היוצא ושביעית ט"וס"ק

 הוא שהרי הנכרי מן או החבר מן ליקח יש בשמינית למצוה אתרוג כתב י"ז ס"ק ט'ובסימן
 לקיטה בתר לשמינית היוצא בשביעית דלהרמב"ם בצהריים כשמש ברור ביעור. קודםעדיין
 כירק הוא הרי שאתרוג שני מעשר בהלכות הרמב"ם בדברי מפורש שמצאתי וכמואזלינן,
 שגו... זצ"ל ישראל וגדולי  לשביעית, בין למעשר בין לקיטתו אחרוהולכין

תשובה

 התשל"ג. מרחשון ד"ך יום ברק, בניבס"ד,

 יקירי...לכבוד
אחדשה"ט.

 אזדקק לא ולכן לתועלת, שלא הדברים יארכו כסדרן, דבריו, כל על אגיב אמרתיאם
 ההלכה: להכרעת העיקריים הדברים אך אכתוב אלא דבריולסדר

 הוא אלא מציאה, איגו רבעי, ונטע שני מעשר בהלכות שהוא אף הרמב"ם,לשון
 גם אחרונים, ובפוסקים קכ"ו סעי' של"א סימן דעה יורה בשו"ע גם שהועתק ידועלשון
 שני מעשר בהלכות אלא ויובל שמיטה בהלכות ליתא זה בענין הרמב"ם על הראב"דהשגת
 בהלכות הרמב"ם בלשון עיינו הראב"ד בהשגת שדנו והאחרונים הרמב"ם מפרשי וכלשם,

 בדינים איש החזון מלשון באות אות העתק הוא שביעית הלכות ספר לשון שני.מעשר
 הראב"ד, להשגת איש החזון מביא הס"ק ובאותו י' ס"ק ז' בסימן איש בחזון ויסודוהעולים,
 נכון אמת דן. הוא שעליו לשון נעלם איש שמהחזון שהוא כל הרהור לשמוע הוא לבוכאב
 שנדפס תשובתו איש החזון כתב זה על ערער שליט"א דינקלס הרב שהצה"ג שאחרהדבר
 רברי את איש החזון מגדיר ושם ו' ס"ק כ"ז סימן הנדמ"ח ובשביעית סנהדרין אישבחזון

 לטון ובאמת איש, בחזון חזרה שום כאן אין אבל הסתומה, הפוסקים לשון בכללהרמב"ם
 כדת. למעיין וגלוי לקורא, סתוםהרמב"ם

 למתני' מפרש ב' פרק ביכורים להרמב"כ המשניות שבפירוש הדבר נכוןאמת



קלה נד2:רך בשביעית שנחנטו אתווגים זא רב.עיחלק
 בין למעשר בין לקיטה בתר כרבותינו ההלכה שפסק ומסיים לשמינית היוצאבשביעית
 המוסכם הכלל מן היוצא את גם הזכיר לא המשנה בפירוש שהרמב"ם כיון אבללשביעית,
 תורה במשנה הרמב"ם גיסא ומאידך במעשר, חייב לשביעית דמששית ברמב"םומפורש

 האמוראים בדברי מפורש זה שציור אע"ג לשמינית שנכנס דשביעית הציור את כלל הזכירלא
 בפירוש הרמב"ם לשון לפי החולקים וברבותינו במתני' הוא ומפורש ט"ו דף השנהבראש

 דבריו אחר כנמשכים תורה במשנה הרמב"ם דברי את פנים בשום לראות איןהמשניות,
 לשמינית הנכנס בשביעית להקל הלכה להורות אין המשניות פירוש ומתוך המשניות,בפירוש
 מעשר. בדין לשביעית הנכנס בששית להקל הלכה להורות שאיז כשם שביעית,בדין

 לרברי בפשיטות מפרש שני מעשר בהלכות המשנה שבמרכבת הדבר נכוןאמת
 מחמיר שהרמב"ם ומה הביעור, מן ופטור כשמינית דינו לשמינית הנכנס דשביעיתהרמב"ם
 יוציאנו מי טבל ונעשה במעשר שנתחייב דכיון פשוט הוא לשביעית הנכנס בששיתבמעשר
 דששית ירק דהרי פנים, בשום מתפרש אינו המשנה המרכבת של זו פשיטות ואמנםמטבלו,
 ואם טבלו, מידי יוצא והפקרו ולקיטתו לשביעית ובכניסתו טבל היה לשביעיתשנכנס
 ממעשר. פטור להיות צריך היה האתרוג גם לקיטתו שנת ששנתו לענין לגמרי כירקהאתרוג

 מפורש ע"ב ט"ו השנה בראש שבגמ' הדבר נכון אמת היטב, להבהיר ראוי אהדעיקר
 מפורש ואינו מעשר לגבי לשביעית הנכנס בששית להחמיר לקיש וריש יוחנןברבי

 שהם כמו הדברים פסק לא הרמב"ם אבל שביעית, לגבי לשמינית הנכנס בשביעיתלההמיר
 האתרוג דאין הרמב"ם דברי ביסוד אלא הראב"ר, השגת והוא ושרש, טעם ללאכתובים
 אלא במעשר חומרא כאן ואין להחמיר, אלא להקל, לקיטתו שנת ששנתו לענין לגמריכירק

 הרמב"ם וברברי שביעית, הלכות מענפי אחד הוא המעשר מן פטור השביעית שהריבשביעית,
 למעשר. דוקא לאו ומסתמא להקל, כשביעית להחליטו שלא בשביעיח דמהמיריםלמדנו
 הנכנס ששית של באתרוג אשה המקדש ומסתמא להקל, לגבי שביעית ענפי לשאר גםאלא

 ואינה הפקר מצד ממעשר שביעית פטור דעיקר ]ובפרט מספק קדושין קדושיולשביעית
 הנכנס בשביעית להחמיר למדנו חנטה, בהר בשביעית להחמיר למדנו ואם מיוחדת[,הלכה

 שביעית. דיני ובשאר בביעור לחייבולשמינית
 שמיטה הלכות לרמב"ם בפירושיהם קורקוס והמהר"י והרדב"ז משנה הכסףדברי

 להקל, ולא להחמיר לקיטה בתר פסק דהרמב"ם מתפרשים יחד גם שני מעשר והלכותויובל
 הרדב"ז בשו"ת ואמנם שביעית, לגבי לשמינית הנכנס בשביעית להחמיר דבריהםובכלל
 ואילו במעשר החיוב על הולך שברמב"ם להחמיר דלשון מבואר קע"ז אלפים ב' סימןת"ה
 מזדקק אינו שם הרדב"ז גם אך כן, נמנו באושא שרבותינו כיון מדינא הוא שביעיתהדין
 יודה הררב"ז וגם מכריע, כלשון וכו' לקיטתו אחר והולכין כירק הוא שהרי הרמב"םללשון
 למדנו גם לקולא, כשביעית שאינו שביעית בדין חומרא שהוא מעשר בחיוב החומראדבכלל
 שביעית. דיני ובשאר בביעור לחייבו לשמינית הנכנס בשביעיתחומרא

 לקיטתו אחר והולכין כירק הוא דהרי הרמב"ם לשון העתיק ג"כ קל"ו בעשיןהסמ"ג
 הנכנס בששית במעשר לחייב המוסכם גם הכלל מן הוציא ולא לשביעית, בין למעשרבין

 בכלל אינו שביעית לגבי לשמינית הנכנס שביעית גם כך בכלל, אינו שזה וכשםלשביעית,
 שלשון ובפרט מפורש כלשון אינו כילי ולשון והשו"ע, הרמב"ם דברי בכלל ולא הסמ"ג,דברי
 מחייבם הלשון .אין הגמ', לשון להעתיק הפוסקים דרך רבותינו, בדברי בגמ' מפורשוה

 שנכנס לשביעית היתר בהכרח למדנו רבותינו שבלשון שיאמר מי ואין הגמ', מלשוןיותר
 הנכנס בשביעית להקל אינם רבותינו דדברי מפורש רבו בשם המאור ובספרלשמינית,
 לבין לשביעית הנכנס ששית בין חילוק מפורש מה ד"ה ע"א ג' קדושין ובתוס'~שמינית,
 דמתני בסתמא כן מפרשים והתוס' חומרא, הוא חנטה בתר שלילך לשמינית הנכנסשביעית



 נדברךםשביעית אתרוגים זאקלך
 נ"ח בתשובה לעיל מש"כ ]ועיין בסתמא. לשון שנקט גמליאל רבן בדברי ב' פרקבביכורים

 שם בכתוב המאור הבעל על הראב"ד בהשגות ועיין הללו[. התוס' דברי על ב' אותסוף
 בעיקר לרז"ה שמסכים ונראה היטב, עי"'ש ופירושו, הרז"ה גירסת על שמשיגהנדמ"ח
 שיחלוק מי בראשונים מצאנו לא ועכ"פ הרז"ה, לגירסת רק מזכיר שם ובריטב"אההלכה,

 הלכה ובספר ל"ט דף סונה תמרים ובכפות להקל. אף וגמרו נמנו דרבותינו ויפרש זהעל
 שביעית כלכלת ובספר היטב( עיי"ש ג' עמוד הספר שבסוף ובקונטרס )בהקדמהמבוררת
 קטע נדפס ]כעת השנה לראש בכתביו שליט"א גרינימן הגר"ח חביב ואחרון שמ"חעמוד
- שצ"ז עמוד במסורתזה  לשמינית, הנכנס שביעית בשל בשביעית להחמיר מבארים ת'[ 

 החזון שפירוש ולמדנו להחמיר. אלא אינו וגמרו נמנו דלשון סיוע מביא שפיר שםוהגר"ח
 האחרונים רבותינו בפי והרווח הפשוט הפירוש הוא אלא חידוש אינו הרמב"ם בדבריאיש
 שליט"א. ויבדלח"טז"ל

 ובשו"ת ויובל, שמיטה ודיני ומעשרות תרומות דיני זרעים השולחן בערוךועיין
 להקל הלכה הכללי הרמב"ם בלשון ראו שלא ג"כ ונראה קפ"ו, סימן או"ח משהאגרות

 ספר מתוך שנראה כמו דלא וזה היטב. עיי"ש לשמינית, הנכנס שביעית בשלבשביעית
 בזה. להקל רפ"ו( - רפ"ב עמוד מ"ז )הלכה ז"ל הלוי למהרי"ץ השמיטהתורת

 ופטור שביעית ודאי לשמינית הנכנס שביעית דבשל מבואר שם איש בחזוןוהנה
 ודבריו הראב"ד משתיקת ואמנם רבו, בשם כרז"ה דלא הפוסקים סתימת ע"פממעשר

 כתב וכן לחומרא, במעשר לחייב להסתייע יש ג"כ להלן[ ]שנביא המאירי שלהמפורשים
 ואמנם לחומרא, שהכל המפרשים הרמב"ם מפרשי מסתמיות נראה וכן שם, תמריםבכפות
 היטב. עיי"ש הרמב"ם על ,2מח ובאור מלכו בישועותעיין

 אפשר שביעית דיני ולשאר לביעור דינו אבל במעשר, נחמיר אם דאפילוונראה
 הנכנס בששית להחמיר רק וגמרו נמנו שרבותינו נאמר לא אם ואפילו בודאי, כנוהגלחשב

 דהכל נאמר אלא אילנות, כשאר כשביעית מדינא לשמינית הנכנס שביעית אבללשביעית
 ואף לגמרי חנטה בתר דלשביעית החליטו וסייעתו שהראב"ד כיון אבל ולהחמיר,כספיקא
 שביעית כליקוטי לגמרי שביעית לגבי דינו מהשבים אנו להחמיר, חנטה בתרלהרמב"ם

 ס"ק י' סימן בשביעית איש ההזון בלשון ועיין פנים, בשום בו להקל ושלא להעדיפושלא
 במשומר מיקל איעו החזון כאילו שטען י"ג סימן ח"א משה ביסועת ]ראה ואתרוגין ד"הו'

 י"ז ס"ק ט' וסימן שמיניתן ליקוטי באתרוגי אפשר שהרי הדחק בשעת שלא אףונעבד
 אין באתרוג שמינית שליקוטי כן, ג"כ ותראה פיו, על שנדפסו ובקונטרסים אתרוגד"ה
 שביעית לגבי אילנות כשאר שאתרוג לשיטתו איש החזון ואמנם כלל, קולא לצד מקוםבו

 אחרונים לשיטת אף אבל להקל, בו לדון שאין וכ"ש ממעשר לפטור ואף לשמיניתהנכנס
 שמחמירים כזה בספק יסייעתו, הרמב"ם של ספיקו אין אבל בזה, אף להחמיר כספיקאשהיי
 לגמרי, שביעית כליקוטי שביעית בקדושת שקדוש וסייעתו הראב"ד של ודאי מידי מוציאבו,

 למעשה. קולא צד בו לדוןוחלילה
 השנה ראש הבחירה בבית המאירי בדברי דשמיא בסייעתא מצאתי מכריעואחרון

 להחמיר בפירוש ומזכיר לחומרא שהכל לדינא דנקט מדבריו שלמדנו הנדמ"ח,וסוכה
 בסוכה הגמ' מסוגיית ראיה זה פרט על ומביא לשמינית, הנכנס שביעית בשלבשביעית

 קדושת יש הרי ובלולב שביעית קדושת ליכא לשמינית הנכנס שביעית בשל דאילושם,
 הלולב לו ליתן שיצטרך גם מצינו הרי לקיטה בתר אזלינן דלא אילנות כשארשביעית
 יתכן, לא שוה ומשמע להיפך רק נקטו וגמ' ובמשנה באתרוג לולב רמי להבליע אובמתנה
 כוותייהו, למשנה סתם בסוכה הגמ' שסוגיית רבותינו לדעת דאפילו זו ראיה מתוךושמעינז

 בתר אזלינן לשמינית הנכנס בשביעית אבל לשביעית, הנכנס בששית לחומרא אלא זהאין



יפלז נדברר בשביעית צתהנטו אתרוגים זא רכיעיסלק
 ס"ל שלא הרמב"ם בדברי כן. שפירש ולשונו דבריו מתוך בפירוש שנראה עיקר ואחרוןחנטה,

 במעשר להייב שפירש ממה חוץ לגמרי לקיטתו שנת שלו ששנה לענין כירקשאתרוג
 שביעית דיני ובשאר בביעור לחייב ובפרטות לחומרא הכל אלא לשביעית, הנכנסבשו2ית
 בראש דבריו ובאריכות בסוכה, הקצרים בדבריו היטב עיי"ש לשמינית, הנכנס שביעיתבשל
 ומפסיק המחברים, גדולי בשם שם ובמש"כ "זהו", "ושמועה" "אחר" "כבר" בד"ההשנה
 הנכנסת שביעית ובת אח"כ ומש"כ פוסקים", יש "וכן במש"כ המחברים גדולימדברי

 אחד להכרעת וזכינו ז"ל, הרמב"ם והוא המחברים, גדולי מדברי המשך הואלשמינית
 הרמב"ם. בדעת הראשוניםמגדולי

 שגו... זצ"ל ישראל שגדולי בצהריים כשמש לו ברור שעדיין ידעתי גם ידעתיואמנם
 מאד, כואב הלב כך ועל זצ"ל, י17ראל גדולי לו להוסיף אלא בידי עלה לא לעיל מש"כובכל

 נא נשכח מרפא. גופא, ז"ל הרמב"ם ולזמונות וחכמים הכתוב בלשון נמצא אוליואמרתי
 ובראשונים בגמ' פסוקים וכמה בחומש פסוק נא ונלמוד הזה הרמב"ם מדברי קטלרגע

 : ז"לוברמב"מ

 אתרוג זה הרר עץפרי

 רבנן וחנו וגו', הדר עץ פרי הראשון ביום לכם ולקחתם כ"ג( )ויקרא בתורהכתוב
 אתרוג. זה אומר הוי וכו' הדר עץ סרי ע"א( ל"ה)סוכה

 ערלתו וערלתם מאכל עץ כל ונטעתם הארץ אל תבאו וכי י"ט( )ויקרא בתורהוכתוב
 וג.', קדש פריו כל יהיה הרביעית ובשנה יאכל לא ערלים לכם יהיה שנים שלש פריואת
 אתרוג ובודאי וגוי ערלים לכם יהיה שנים שלש פריו מאכל עץ דכל בחורה מפוישוהרי

 אומר מאיר רבי היה שם( ובסוכה וביומא, )בברכות ותניא בכלל, עץ פרי קראתושהתורה
 התוס' חכמי וכתבו בערלה, חייבין שהפלפלין ללמדך וכו' עץ כל ונטעתם שנאמרממשמע
 בערלה, חייב הוא אם חידוש זה אין דאתרוג שם( הרא"ש ובתוס' ללמדך ד"ה שם)בתוס'
 בסוכה ובמשנה עץ, פרי שנקרא ועצו אתרוג על בתורה שמפורש משום דהיינוונראה
 אמרו ולא וכו' פסול טמאה תרומה של פסול ערלה של וכו' הגזול אתרוג איתא ע"ב()ל"ד

 שיש ידוע דבר והוא עץ, פרי בכל דנוהג בתורה מפורש שזה באתרוג ערלה דנוהגבמשנה
 פסולים הני דכל וקמ"ל וכו' הגזול ואתרוג תרומה של אתרוג שיש כשם ערלה שלאתרוג
 ערלה ובירושלמי באתרוג, ערלה נוהג אי לנידון זכר אין ערלה וירושלמי במשנה וכןלמצוה,

 א"א והנאה לאכילה נטעם שלא אע"ג למצוה שנטעו ואתרוג למנורה שנטעו דזית קמ"להא
 ואין ערלה, בו לנהוג אילנות וכשאר כזית שאתרוג פשיטא זה אבל בערלה, חייביםלמצוה
 מנוגדים ודרכים דברים הרבה התנא מונה ששם שני פרק ביכורים במשנה אלא לדברזכר
 אתרוג גם התנא ומזכיר וכו', לבהמה שוים דרכים בו וי~ו לחיה שוים דרכים בו יש כויוכגון
 ופירש וכו', וברבעי בערלה לאילן שוה אחד בדרך ולירק דרכים בשלשה לאילןששוה
 ושביעית, ורבעי ערלה לענין הנטה אהר לילך לאילן שוה ע"ב: י"ד השנה בראשרש"י
 דה"ק ז"ל רשי'י פירש ר"ה ובמסכ' : ע"ב ב' בקדושין הריטב"א פירש לפירושוופירוש
 אתרוג דיני לפרושי אתי ולא כאילן חנטה אחר שלשתן שהולכים ולשביעית ולרבעילערלה
 לקיטה בתר אזלינן מעשר דלגבי למתני דבעי משופ בלחוד זו חנטה דין אלא לאילןהשוה
 חכמי נמי פירשו שם רש"י וכפירוש כאילן, דדינם מילתא פשיטא מילי שאר בכל האכירק
 הרא"ש ובתוס' מה ד"ה שם קדושין ובתוס' שם, לביכורים והרא"ש הר"ש )בפירושיהתוס'
 )הובא והראב"ד שם, בקדושין רי"ד והתוס' הנדמ"ח( 2ום יצחק ב"ר הר"ש ובתוס'שם,

 וחידושי הרשב"א בחידושי גפ זה פירוש והובא שם(, בקדושין הרשב"א תלמידבחידושי



נדברו "די טץסיי זאקלמ רבמעיחלק
 שם השנה ראש הנדמ"ח השלם הרשב"א בתידושי וכן שם, בקדושין הרשב"אתלמיד

 פירש ע"ב ל"ט ובסוכה שם בקדושין עצמו רש"י אבל זה, כפירוש סתמו שם הר"ןובתידזשי
 השנה בראש רש"י דפירוש כתב שם בקדושין הרמב"ן וכן כאילן בו שנוהג ולרבעילערלה
 לבסוף מסיק השנה בראש רש"י לפירוש ומבאר שמיישב אף שם הריטב"א וכן מחוורלא

 פירוש שאין מחליט שם השנה ראש הריטב"א בתידושי וכן עיקר בקדושין רש"ירפירוש
 הוא השנה בראש רש"י מפירוש נטו שראשונים הטעם כל ואמנם מדוקדק, שםרש"י
 ששוה כך כל נקרא זה אין השנה בראש רש"י דלפירוש משום וגם פירוש של פשוטומשום
 אבל ממעשר, תוץ מילי לכל תנטה בתר דא:לינן הוא אתד כדרך אלא דרכים בג'לאילן
 בתורה, מפורש ש:ה ורבעי ערלה בו שנוהג מה חידוש כאן דאין לומר יש הפירושיםלכל
 שוה דרכים בו יש כוי וכגון מנוגדש ודרכים דברים לנו משמיפ בביכורים התנאאלא
 ואכז בתורה. מפורש הניגוד מתלוקות שאתד ואף תידוש, אתד בענין והניגוד וכו',לתיה

 שהוא ולרבעי לערלה לאילן ששוה :ה על כתב שם ביכורים המשניות בפירושהרמב"ם
 בדיני השמיטו הרמב"ם ובאמת הנדמ"ח[, המשניות פירוש לשון - פשוט ]דבר ברורדבר
 י', פרק רבעי ונטע מע"ש ובהלכות י' פרק אסורות מאכלות שבהלכות רבעי ונטעערלה
 דהגוטע אלא שם הרמב"ם הביא ולא בתורה המפורש פשוט דבר שהוא כיון השמיטוושפיר
 ערלה של דאתרוג ח' פרק לולב בהלכות הביא וכן בערלה חייב למנורה וזית למצוהאתרוג
 בתורה. שמפורש כמו מאכל עץ פרי וכשאר כ:ית שאתרוג פשיטא זה אבל למצוה,פסול

 סימן או"ח באחרונים מפורש וכך העץ, פרי בורא באכילתו האתרוג עלומברכין
 בביכורים נ:כר לא למה ליישב במש"כ רי"ד בתוס' ועיי"ש ע"ב, ב' קדושין רי"ד ובתוס'ר"ה,
 המטוגן אתרוג גפרטי האחרונים שדנו במה ועיי"ש דרכים, בארבעה לאילן ששוהשם

 לפרש, והאחרונים רי"ד התוס' באו לא העץ, פרי בורא שהוא ברכתו דין עיקר אבלבדבש,
 פרי תורה שקראתו בלשון הפרי בריאת על לברך שיש ספק שאין בתורה, כמפורששהוא
 שם ובתוס' ע"ב ל"1 ברכות בגמ' המבואר שהכלל ספק שאין בגמ', כמפורש הוא וגםעץ,
 בורא עליו לברך יש ערלה לגבי עץ פרי שנקרא רכל שם הראשונים ובשאר קליפיר"ה
 זונ בכלל אתרוג גם בודאי העץפרי

 כלאים לגבי וכגון התורה, ריני לכל כלל, לירק נחשב ואינו גמור עץ פרי הואוהרי
 לכרר שהאריכו שם לקדושין בראשונים עיין וכדומה, בכרם, כלאים להיות כירק האתרוגאין
 טתר, ולא .דרכים בג' לאילן ששוה אמרו למה וביארו לאילן שוה שהאתרוג הדבריםכל

 שאין וכשם חידוש ב:ה שאין לכלאים כאילן שהאתרוג כתב לא כלאים בהלכותוהרמב"ם
 שהוא יתורה מפורש כבר שאתרוג וחומר קל הדברים ואדרבה כאילן, שתפוח לפרשצריך
 כחדא ותנינהו ואתרוג לתפוח ערבינהו ה' הלכה א' בפרק והרמב"ם תפוח, משא"כ עץפרי

 שהרכיב כגוו באילן אילז המרכיב כיצד וכו' האילנות כלאי : האילנות כלאי דין עיקרלפרש
 וכו'. בתפוח אתרוג או באתרוג תפוח שלייחור

 לשביעית חנטתו אחר והולכין דבר לכל כאילן הוא שאתרוג אומר אליעזרורבי
 חולקים כולם התנאים וכל הוא ויחידאה הוא דשמותי אליע:ר כרבי הלכה ואיזולמעשר,
 לקיטתו לשנת אי חנסתו לשנת אי האתרוג שייך שנה לאיוה לקבוע זה דלעגין וס"לעליו
 דאתרוג דדרכיה הטעם ע"א ג' קדושין בגמ' ופירשו כירק, לקיטתו שנת אחר לילך דרךיש

 כל על ליגדל דרכו אתרוג אף וכו' לקיטתו ובשעת מים כל על ליגדל דרכו ירק מהכירק
 כמה בזה ויש לקיטתו, שנת אחר בו הולכים ענין לאיזה התנאים שנחלקו אלא וכו',מים

 ולקולא. לחומרא, ובמעשר, בשביעית,חלוקות,
 רבן דאמר דאע"ג אומר הונא רב בר דרבה ע"א, ט"ו השנה בראש הגמ'ומסקנת



קלטנדברו,ל:ישי זא
 במעשר הייב השלישית בשנה ליקט ואם מעשר לענין כירק לקיטה אהר דאתרוגגמליאל
 אתרוג ליקט בברייתא שמפורש וכמו כירק, תשרי ולא כאילן שבט שלו השגה ראשעני,
 בתר שאזלינן והרי וכו' ומעשרין תורמין אין וכו' השמש תבא שלא עד בשבט ט"וערב
 דראש אמר הונא רב בר דרבה בגמ' אמינא וההוה שבט, הוא השנה וראש לקיטהשנת
 הידושו אלא כו לך ואין ירק ולא אילן הוא שאתרוג ואע"ג גמליאל, לרבן טירק תשריהשנה
 ולקבוע בזה לחלק שאין אמינא הוה אבל לקיטתו, שנת בתר דאזלינן לענין כירקדהוה
 מעשר לגבי כירק להיות כאחד נידונים שנתו וראש שנתו אלא כאילן, השנה וראש כירקשנה
 אילנות בין חלוקה מצינו ובאמת הם חלוקים נידונים שנתו וראש ששנתו והמסקנאלר"ג,

 ובאילנות גידולם תחילת שנת בתר אלא לקיטה שנת בתר הולכים אין שבשניהםלתבואה
 וראש נחלק שלהם השנה ראש הכי ואפילו שליש משיביאו אמרו ובתבואה חגטהאמרו
 לרבותינו דאפילו נראה הם, חלוקים שנידונים וכיון שבט, ולאילנות תשרי לתבואההשנה
 נאמר אם ואפילו לשביעית בין למעשר בין לקיטתו אחר דאתרוג וגמרו שנמנובאושא
 שדאש להסתפק מקום כל אין הכי אפילו ובמעשר, בשביעית להקל לעגין אף בזהשנמנו
 אבל בהחלט, לקיטתו שנת האתרוג ששנת דאף תשרי, יהיה מעשר לענין אתרוג שלהשנה
 השנה ראש אבל כירק, לקיטתו ששנת חידושו אלא בו לך ואין אחר, נידון השנה ראשנידון
 ראש ריש דמשנה בסתמא מפורש אילנות שאר ושל זית ושל תפוח של השנה כראששלו
 בירושלמי מפורש וכן וכו', לאילן השנה ראש בשבט וכו' הם שנים ראשי ארבעההשנה

 הרמב"ם ולפיכך שצ"ז-ת'([, עמוד )במסורת שליט"א הגר"ה במש"כ ]ועיין ב', פרקביכורים
 למעשר אתרוג של השנה שראש בפשיטות נקט הכי אפילו רבותינו, לדעת עכ"פ שחששאע"ג
 הוי שאתרוג בגמ' המפורש זה דין לפרש כלל נזקק לא שהרמב"ם אלא עוד ולא שבט,הוא

 אמינא מההוה להוציא אלא זה לפרש נזקקו לא בבלי שבגמ' השנה, ראש לעניןכאילן
 בברייתא שמפורש אחר אבל השנה, כנידון השנה ראש שנידון אמר הונא רב ברשרבה

 לדונו כירק, שהוא החידוש בו שמענו שלא השנה ראש בנידון חזרנו נחלקים,שהגידונים
 פירש לא הרמב"ם ולכן אילנות, כשאר עץ פרי שאתרוג לכל והידוע בתורה המפורשכנידון
 עץ שהוא כיון לדוגמא אתרוג ונקט ולאילן לירק חלוקים שנים ראשי של הדין עיקראלא
 אין : י"א הלכה ה' פרק תרומות בהלכות הרמב"ם לשון וזה ובגמ', בתורה, המפורשידוע

 שלא עד השנה ראש ערב ירק ליקט וכו' שעברה שנה פירות על זן שנה מפירותתורמין
 וכן ישן וזה חדש שזה זה על מזה תורמין אין השמש שבאה אחר וליקט וחזר השמשבאה
 משבאה אחר אתרוג וליקט וחזר השמש באה שלא עד בשבט ט"ו בערב אתרוג ליקטאם

 וקטניות תבואה למעשרות השנה ראש בתשרי שאחד מפני זה על מזה תורמין איןהשמש
 כדי בתוך שהרמב"ם שאף והרי עכ"ל, האילן למעשרות השנה ראש בשבט וט"ווירקות
 אילנות כשאר חנטה בתר ולא כירק לקיטה בתר באתרוג שאזלינן ביאר ולשוןדיבור
 שאר לכל האילנות מן אילן שאתרוג הידוע מהחלטיות מוציא זה חידוש איז הכיאפילו
 שאתרוג רמז או לשון איזה להזכיר כלל הרמב"ם הוצרך שלא כך כדי עד שבתורההדינים
 השנה ראש בשבט וט"ו וכו' שאחד מפני : וידוע פשוט הדבר אלא השנה ראש לגביכאילן

 האילן.למעשרות

 ונ"ר  שני מעשר והלכות ויובל שטיטה בהלכות ז"ל הרמב"מל,צונוה

 הכתוב בלשונות האילנות פירות כשאר עץ פרי נקרא שאתרוג וידענו ששמעגואחר
 ז"ל הרמב"ם שדברי לדרך נגיע הנ"ל, המקומות בכל ז"ל והרמב"ם והראשוניםוהגמ'

 וכן י"ג: בהלכה לשונו וזה מפורשים, אלא סתומים אינם ד' פרק ויובל שמיטהבהלכות



 רביעיתלק
נדב:רר ה-מב"םלשונות זאקמ
 המעשרות עונת אתר הולכין ואילנות וקטניות בתבואה שביעית למוצאי שיצאו שביעיתטירות
 אתר והירק הפרי גמר אתר לזרע שזרעו המצרי ופול והדוחן והאורז והשומשמיןוהפרגין
 שביעית למוצאי שיצאו שביעית אתרוגי דין כמפורש זה שהרי כרור ונראה עכ"ל,לקיטתו
 עונת אתר בהם שהולכין אילנות בכלל הם אלא כירק לקיטה אתר בהם הולכיןשאין

- ט' שכהלכה ללשון המשך הוא "וכן" לשון הרמב"ם(. )לרעת תנטה והיינוהמעשרות  
 לשביעית שנכנסו ששית פירות לגבי הללו התלוקות ג' מבואר ששם י"ב הלכה ורישי"א

 אתר וכו' ופרגין ודותן ובאורז המעשרות עונת אחר הולכין ואילנות וקטניותשבתבואה
 בשביעית שנלקט ששית אתרוג דין ביאר י"ב הלכה ובהמשך לקיטה, אתר ובירק פריגמר
 לענין חוזר י"ג בהלכה ואת"כ להחמיר, ששית כפירות ומתעשר שביעית כפירותשהוא

 הרמב"ם הפסיק ריבור כרי ותוך לפנינו, אתר וריבור "וכן", בלשון י"ב הלכה בריששהפסיק
 הלשון ולכאורה לתומרא, וכששית כשביעית שהוא בשביעית שנלקט שו2ית אתרוג דיןוביאר
 והשמיט תלתא אלא נקט ולא "וכן" כתב ובסיפא בארבעה הדיבור בריש שפתת ביותרסתום
 ט"ו השנה דראש בסוגיא בפירוש נזכר בשמינית שנלקט שכיעית אתרוג ונידוןאתרוג,
 ואמנם דרשני, האומר סתום לשון אלא בגמ' המפורש נידון של גרידא השמטה כאן ואיןע"א,
 הרמב"ם הוציא דיבור כדי ותוך תלתא, אלא כאן ואין האילנות מן אילן אתרוגבאמת
 תידוש אין הכי ואפילו לשביעית, שנכנס דששית הפרט לגבי האילנות שאר מכללאתרוג
 כדי עד ומבתורה הדינים לכל האילנות מן אילן שאתרוג מקום בכל כולו מהכלל מוציאזה
 אילנות. שאר בכלל הכלילו אלא במיוחד אתרוג בסיפא לפרש הרמב"ם הוצרך שלאכך

 אילן שאתרוג בדרך ג"כ הולך א', פרק רבעי ונטע שני מעשר כהלכותוהרמב"ם
 ראשי תלוקת ביאר שם א' בהלכה ולכן במיוהד, לפרשו צריך ואין אילנות כשארידוע
 שהאתרוג דיבור: כדי תוך שם ה' ובהלכה אתרוג פירש ולא וכו' ובירק באילנותשנים
 הליכתו אומן ביאר וכו', לקיטתו אתר והולכין כירק הוא הרי האילן פירות משארבלבד
 תרמב"ם מצא ולא וכו', בשבט ט"ו אחר בשלישית נלקט אם כיצד : בלשון לקיטהאתר
 בשבט ט"ו שלו שר"ה בזה כאילן אלא כירק איננו שהאתרוג דבריו בתוך להקדיםצורך
 אלא האילן כפירות אינו שאתרוג לא מתפרש והל'סון וידוע, לפשוט נתסב שזה תשרי,ולא
 כירק הוא האילן מפירות שהוא הידוע שהאתרוג אלא וכו' לקיטתו אתר הולכין ולכןכירק
 כלומר וכו', בשבט ט"1 אתר בשלישית נלקט אם כיצד וכו' לקיטתו אהר שהולכין זהלענין
 שמפורש כיון ואמנם בשבט, ט"ו דאילנות ר"ה שהוא לאתרוג הידוע ר"ה לאתרשנלקט
 ובהלכה לשכיעית, בין למעשר בין לקיטתו אתר והולכין כירק הוא הרי : הרמב"םבלשון

 דהולכין דאע"ג לשביעית שנכנסה ששית בת אתרוג אלא מהכלל הרמב"ם הוציא לא1'
 מלשון שמענו במעשר, תייבת הכי אפילו שביעית כפירות והוי לשביעית לקיטהאתר

 לו ואין לקיטה אהר רהולכין בכלל הוא לשמינית שנכנטה שביעית בת שאהרוגהרמב"ם
 הלכות להרמב"ם שמיטה הלכות הרמב"ם בין סתירה כאן ויש במעשר, ותייבת שביעיתדין

 דוקא. לאו הרמב"ם מלשונות שאחד ובהכרח לשמינית, שנכנס שביעית לגבי שנימעשר
 להכליל לשונו בסתימת התכוון לא שמיטה בהלכות שהרמב"ם לומר דאיןונראה

 בהלכות עג~קדים הכלל על לסכוך התכוון אלא אילנות שאר ככלל באתרוג פירש שלאמה
 בהלכות הרמב"ם דברי כל שהרי לקיטה, בתר לילך לגבי כירק הוא הרי שאתרוג שנימעשר
 דברים כפל הם במעשר וחייבת שביעית דין לו שיש לשביעית שנכנס ששית לגבישמיטה
 אילנות כשאר במעשר שחייבת ההלכה ובפרט שני, מעשר בהלכות מפורש נתבארושכבר
 שמיטה, בהלכות לכפול הו"ל לא וזה בזממיטה ולא במעשר הלכה זו וגם כך כל חידושאינה

 שלא אילנות כשאר  שביעית דין לו שאין לשמינית ע:נכנס בשביעית להקל חידושמשא"כ
 חידוש והוא אילנות, שאר מכלל להוציאו הידוש והוא מעשר בהלכות מפורש עכ"פנתבאר
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 הרמב"ם יכול היה לשון שבקיצור ובפרט בפירוש, שמיטה בהלכות לבאר הו"ל זהבשמיטה,
 בהלכות נתבאר כבר והאתרוג : זה כעין לשון י"ג הלכה בסוף לכתוב יכול שהיה הכל,להכליל
 שנכנס שביעית ובת לשביעית, בין למעשר ב'ן לקיטתו אחר והולכין כירק שהוא שנימעשר

 שחייבת אלא כשביעית הוא הרי לשביעית שנכנס ששית ובת כשמינית, הוא הרילשמינית
 בבירור מפורשים שמיטה בהלכות ולשונו הרמב"ם כוונת אלא שם, שנתבאר וכמובמעשר

 אילנות. ,2אר בכלל האתרוג לשמינית שנכנסשב'2ביעית
 לשביעית בין למעשר בין בלשונו התכוון לא ,~ני מעשר בהלכות  שהרמב"םובהכרח

 שנכנס ששית ענין לגבי להקדימו אלא כאן, מקומו שאין שביעית פרטי בכל מסמירותלקבוע
 אם תלוי מעשר חיוב שהרי שביעית יעיקרו למעשר דינו לבאר הרמב"ם שרצהלשביעית

 גם לקיטתו אחר שהולכין דאע"ג הרמב"ם ומבאר שביעית, כפירות הפקר דיז לפירותאין
 במעשר, לחייבו מחמירין הכי אפילו שביעית דין לו יש לשביעית שנכנס וששיתלשביעית

 הוא שאתרוג יותר עוד כללי הוא הרי ככתבו עצמו והלשון יותר, ולא הלשון כוונתזה
 הידוע על הרמב"ם סמד ובזה דוקא, לאו ודאי ווה לקיטתו, אחר הולכין ולכן לגמריכירק
 מעשר שבהלכות גופא זו בהלכה המבואר ועל וברמב"ם ובגמ' בתורה מקומותמכמה

 חנטה לענין כירק הוא שהרי לשון וקביעות בשבט, ט"ו שלו ור"ה ידוע אילןשאהרוג
 שכוונת אומרים ואנו ככתבו, בלשון נתפרש ולא הלשון בכוונת פירוש ג"כ היאולקיטה
 הידוע האילן שאתרוג לשביעית, שנכנס ששית של במעשר ההלכה לביאור אלא אינוהלשון
 לשביעית שנכנסו ששית פירות לדון לשביעית גם לקיטהו אחר הולכיז וגם כירק גםהוא

 שנכנס ושביעית מידי, לא ותו במעשר, לחייבו מחמירים הכי ואפילו שביעיתכפירות
 כן אילנות. שאר בכלל כשביעית הוא שהרי שמיטה בהלכות אלא נתפרש לאלשמינית
 ברור.נראה

 ללמוד לשמוע ויזכה המבוכה, לחולי מרפא חכמים באמונת חיזוק בברכתואסיים
 באהבה. תורתך תלמוד דברי כל את ולקיים ולעשות לשמורוללמד

 רבה באהבה"חותם

 ססימן

 בתשרי אהד לשמיטה השנהראש
 בעלמא לסניף אפילו לצרף איז לכן : "ולדינא" ד"ה ק"ח עמוד הלכה בביאור...ומש"מ

 תמיהני, שביעית, של השנה ראש לאחר שנלקט באתרוג שביעית בקדושה להקל השל"הדברי
 נחשבים אינם שדבריהם עד ז"ל הקדוש והשל"ה ראשונים דברי בטלו איש חזון בגללוכי

 זלזול.. לידי מביאים כאלו דברים ולענ"ר בעלמא, כסניףאפילו

 שובהת

 אמיתיות באריכות לו ולברר ואכמ"ל שם, הלכה בביאור כהלכה עיין לאבמח"כ
 ואחד הם שנים ראשי דארבעה שהמשנה י"ג ס"ק ז' סימן בשביעית איש ההזוןהכרעת
 הרמב"ם וכדברי להקל ואף באילנות אף וכוללת פסוקה הלכה לשמיטין השנה ראשבתשרי



 רביע'חלק
 נדברו בתשרי א' השנההאש זאקמב
 מקומות ובע4- ט"ז ס"ק שם איש שבחזון העולים בדינים וכ"ה פוסקים, ועוד תורהבמשנה

 בסוף שנזקק ט"ז ס"ק כ"א סימן איש בחזון שאף אלא עוד ולא פיו, על שנדפסוובקונטרסים
 וצירופים, לפרטים שם ונכנס תשי"ב שמיטת בחורף הנלקטים זהב בתפוחי להקל להוראהימיו

 אחד איגו השנה שראש האפשרות להקל צירוף מכלל להוציא שיש בפירוש שםמבואר
 בשביעית. שליש הביא מקרי ויאי בתשרי אחד לאחר רק שליש הביא ואםבתשרי

 הוי אי שביעית של השנה ראש לאחר שנלקט באתרוג שלפגינו המיוהד בנמיןואמנם
 היא מפורשת משנה אלא איש, התזון בהכרעת כלל צורך לנו אין בזה בשביעית,כנלקט
 שם ובגסד וכו', במתנה אתרוג לו נותן בשביעית מחבירו לולב הלוקח ע"א ל"טבסוכה
 אזלינן הכי אפילו בששית נהגט דשביעית סוכות לפני שנלקט שהאתרוג דאע"גמבואר
 וכו', וגמרו שנמנו וכרבותינו שביעית כפירות והוי בשביעית אף באתרוג לקיטהבתר
 כיון ובאמת בזה, והאריכו כהשל"ה דלא ראיה זו ממשנה מביאים איש וחזון אחרוניםוהנה

 לענין כירק לגמרי שאתרוג לרבותינו דאפילו ובפוסקים ב' פרק ביכורים בירושלמישמפורש
 הוא למעשר שלו השנה ראש הכי אפילו ולשביעית למעשר לקיטתו שנת היא שלוששנה

 שלו השנה דראש שם בסוכה וגמ' במשנה מצינו הכי ואפילו בשבט, בט"ו כאילןלגמרי
 בשביעית, לאתרוג מיוחד השנה ראש שזהו לחלק קצת קשה בתשרי, אחד הואלשביעית

 בשביעית, אתרוג ללקיטת מיוחד השנה ראש או בשביעית, ללקיטה מיוחד השנה ראשאו
 לקבוע קשה זה וגם דבר, לכל בתשרי אחד בשביעית לאילנות השנה ראש הסתם מןאלא

 דשמינית סוכות לגבי מיירי בסוכה שהמשנה אחרות סוגיות ע"פ ולחדש חלוקותסוגיות
 בשביעית בלוקה מתפרש המשנה שלשון הגמ' שמשמעות ובפרט בשביעית, שנחנטואתרוג
 והפוסקים השל"ה דברי כלליות לגבי נידון זה כל ואמנם סוכות, לפני שביעיתבתחילת
 שנלקט דששית שבאתרוג הפוסקים דעת לפי והוא דנים, שאנו מה לגבי אבל לו,המסייעים
 בראש האמוראים כל נגד הללו הפוסקים של סירעם שעיקר לקיטה, בתר אזלינןבשביעית
 לאחר שנלקט, באתרוג, גופא, זה על דנים ואנו בסוכה, הזו המשנה הוא ט"1, דףהשנה

 כאור בהחלט, ומפורשת ברורה משנה לנו יש ודאי בזה בשביעית, כנלקט הוי אי תשריא'
 ט"ו לפני נצרך למצוה ולולב ואתרוג שסוכות השנה בסדר המוחלטת הידיעה וכאורהיום,
 השל"ה דעת בזה לצרף א' פרק השמיטה בספר ז"ל טוקצינסקי הגרי"מ ומש"כבשבט,

 מבוארת הלכה בעלמא סניף אפילו כאן שאין הלכה בביאור ומש"כ משנה, ברבר טעה הואהרי
ומבוררת.

 סאסימל

 בשבט ט"ו לפני השמיטה בשנת שנלקטולימונים

 ברוקליז. תשל"ג. חשון כ"א יוםב"ה

 ידי"נ...לכבוד

 להקפיד להחמיר כדאי אין האם לימונים, ישראל מארץ לכאן שיביאו מה...ובעניז
 והפוסקים השל"ה דעת עכ"פ בזה שיוצאימ בשבט, ט"ו לפני בודאי שנלקט ממה רקלקנות
 כמה ישראל בארץ מהמציאות גא לי יודיע כן ואם בשבט, ט"ו לשמיטה לאילנותשר"ה
 ואם... באניה, הנסיעה תחילת עד מהלקיטה לוקח בערךזמן
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תשרבה

 התשל"ג. מרחשון כ"ח יוםבס"ד,

 היקר... ידידילכבוד

 הדעה את לצאת הוא לפנינו העומד הנידון כל אתד, על להשיבך והנני מכתבךקבלתי
 מפורשת כהינה לנו יש זה צד ועל בשביעית, לקיטתו אחר בו להחמיר כאתרוג הויולימונים
 אינו בהכרח שלפנינו ונידון בשבט, ט"ו ולא בתשרי א' הוא בזה לשביעית השנהשראש
 בשבט ט"ו לפני הנלקטים בין וכלל כלל נפק"מ שום ואין כלל, וסייעתו השל"ה לנידוןעניז
 תשובה העתק כאן ורצוף המציאות, בענין השאלה על מלענות פטור והנני לאחדיו,או

 ס[. סימן לעיל ]נדפס בזה דברי מקור חביו ומזה שביעית, ההלכות על שהשיג לאחרשהשבתי

 סבסימן

 הטמנהמדין

 יצ"ו. בבעק'ס פה לתשל"ג. חיי-שרה פ'א'
אחד,יה"ט.

 משמע שם י"ג מסעיף הנה עולם. ברית בספרו וחזדה שהיה בדיני ענין לי לבררנא
 ובסעיף להטמנה עוד חיישינן לא או והקדירה האש בין להפסיק פח או אזבסט נותן אםדדי

 משמע ובפי' בפח. מוחר אז עצמה בקדרה הבגרים יגעו לא באם דדווקא משמע יב*הקודם
 ולכאור' הטמנה, נקרא' במקצת הטמנה החז"א דלפי הבל המוסיף בדבר הטמנה בדינילהלז
- מע"ש הקדיר' לכסות אסור לפענ"ד הי' שלנו גז שלבחנור  בזה. דעתי להאיר ונא 

 להמים בברוא כלי לי אין הגו. על חזרה בענין שאלה בעצמי לי המ בו דבריומדי
 להטות מותר אם וחשבתי "תה-קעססעל" או "קעססל" שנקרא במה משתמש ואנילשבת
 רעתו לחוות לי ונא בכך. די שאין אפשר או מהאובסט לגמדי ליקח בלא "הקעססעל"את
בכד.

 כשבא בחלוק הקנעפפלעך לפהוח חשש יש אם נשאלתי בפטיש מכה לעניןועוד
 - חשש יש אם כן. כמו ההלוק להלביש א"א ולמעשה כולם סוגר שהכובס מאחר הכובסמן
 רחוקהגם

-  מנא. לתקוז 
 ציון. לנחמת בקרוב ונזכה שלו' בבדכתואסיים

 כבודבדגשי
 שווייץ ר.עג

תשובה

 התשל"ג. שרה חיי ה' יוםבס"ד,
 מה על י"ג בסעיף שכתוב ממה שהתקשה מה המכתב נתקבל עכשיו וכ"ט.שו"ב

 מלמעלה הקדירה מכסה אם א' הטמנה, גווני שני דיש קשיא. לא זה י"ב בסעיףשכתוב
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 נדברר עתפלה חיים עץייית זאקנוד
 דס"ל להרמ"א גם אסור וה מלמטה ואש באויר עומד אלא באש נוגע לא ומלמטהבבגדים
 סעיף רנ"ן סימן בש"ע נפסק זה ודין צד מכל מכוסה אם הטמנה שמה לא במקצתהטמנה

 מקרי אם בבגדים ומכוסה וקטום גרוף הוי אם פלוגתא יש שם ]ובמ"ב מחלוקת בלאח'
 דהמנהג ההן"א בשם י"ב בסעיף המדובר וה ובאופן ל"א. בסעיף נפסק וה ובספרנוהטמנה[
  החו"א טוען בבגדים מנסים והי' נפט מנורת או נפט של פתיל" על פה לשום אוהיתה
 גו"ק שצריך במקום וקטום גרוף לעשות מועיל אינו דפח וקטום גרוף כמו עושה לאשזה
 כדי פח[ בחתיכת לא חלל לו שיש ממש בפח ]המדובר הפח נותנים אלא בחורהכגון
 נתבאר. כאשר לכסות אסור הפח שבתוך הקדירה דאילו הפח לכסות האפשרותשיהי'

 מע"ש הגן על העומדת הקדירה לכסות אסור דבודאי הראשונה שאלתו נפתרובוה
 בגד שנותן או חלק רק הקדירה כל מכסה אינו ואם נתבאר, וכאשר הדעות לכל אסורוזה
 להחמיר שיש כתב שהחן"א והרמ"א המחבר לפלוגתת באנו בוה הקדירה של המכסה עלרק

 להקל. שהמנהג הרמ"א שכתב למרותכהמחבר
 שמכסה מדובר לא שם להפסיק פח או באובסט להפסיק שדי שכתוב י"ג בסעיףאבל
 להגדיל יכול הוא שהרי נחוץ לא זה גז ע"ג בשהי' כלל בדרך ]כי בבגדים מלמעלההקדירה
 אם לפלוגתתא באנו בוה בגדים[, בכיסוי נוהגין לא לכן לכיסוי זקוק ואינו מע"שהאש

 והובא בגחלים, כנוגעים הוי בגן נוגעים שהשוליים במה כי הטמנה, שמה במקצתהטמנה
 להחמיר. שיש פוסקים ועוד החן"א דעתשם

 אבל חורה. מקרי יה שלענין מסתבר רובו להטות אבל להתיר יש יצת להטותב(
 יכול אם בעיקר אלא טפחים ג' חלל יש אם ולא ומיעוט לרוב שייך זה שאין נראהבעיקר
 להגיע ויכול הרבה ומן הקדירה כן יעמוד אם שהטה לאחר כלומר סולדת, להידלהגיע
 להחמיר. יש לכן לשער קשה זה דבר אבל מותר, סולדתלהיד

 לפתוח אלא הכובס בעד לא שעשוין כיון בפטיש מכה של חשש שום בוה איזג(
 תמיד.ילסגור

 סגסימן

 * שבפלה חיים העץ שלידית

 התשל"ג. תשריכ"ה

 של הידית נפל דאם "ונראה וו"ל אלי במכתבו שליט"א כת"ר שכתב מהלענין
 שימוש לשום ראוי אינו דאפילו במ"ב עיי"ש בס"ח שם  כמבואר הס"ת של חייםהעץ
 דאמרינן ט' מסע' וראי' יתקע שמא מ':ום בשבת יההייר ראוי אינו אם דאסילו ונראהאחר

 כ"ג". סע' סוף 112 עמ' עולם ברית וע' עיי"שנוטלין

 הסכים וכן הקודס במכתב הוכהנו דכבר מאד לי תמוה'ם שליט"א כת"רודברי
 סע' ש"ח סי' הרמ"א מדברי וראי' החפץ שימוש לעיקר מפריע אם תלוי דהכל לכךכת"ר

 ודאי בארון תמיד עומד התורה מפר שעליהם רירוע רלממן היים עץ של בידיוו1 וא"כט"ו.
 הכייה שנאסרת כמו בטלטול נאסרת תורה הספר וכל וספסל כירה לו.גלי דימהשהוא
 אבל חיים, העץ של אחת בידית אפילו כאן .גם שם כדאיתא אחת ברגל ואפילווספסל,
 שמושו בומן דס"ת לחלק ואין בטלטול, שרי דהכל הכלים לדלתות דומה דלמעלהבידית

 ל"ט. בסימן יע,ל שנכתב למה בנוגע היא זו תשובה*



קמה נדברר כציק שביעית פירות קניית זא רביע'חלק
 שהוא הזמן וזה הזמן רוב בתר אזלינן לא תיים, לעץ זקוק ולא השולהן על שוכבהוא

 בגוף נוגעים דלא כיון שוכב שהוא בזמן דגם ועוד דלמטה, לידית זקוק וראי ואזבארון
 נפל אם אבל בשבת בנפל זה כל וכמובן הכירה. לרגלי דומה שוב היים העץ תסרוןהקלף
 כחב לא שכת"ר ותמהני שם. הרמ"א כמ"ש שרי אהת פעם בו השתמש וכבר שבתקודם
 זה. בכללחלק

 פ.י.
בני-ברק

תשובה

 התשל"ג. שרה חיי ב' יוםבס"ר

 והשלו'. הברכה מבאלאחרי

 היות מה לזמן תשובתי את אדחה הפעם אבל לנכון נתקבל השאלות עםהמכתב
 על חשוב חלק נדברו אז חלק עוד בקרוב להופיע וצריך שמיטה בעניני כעת עסוק אניכי

 ל"ט[ סימן לעיל ]נדפס הקודם במכתבי כתבתי שכבר להענין רק ואזדקק שמיטה,עניני
 הכלים כל ס"ח ש"ח בסימן המבואר ע"פ מוקצה דין זה על אין שנפלה ס"ת שלדידית
 עם להתחבר שראוי הוא כלי דאכתי משום נטלים מהם שנתפרקו דלתותיהן בשבתהנטלים
 בסעיף כמבואר זה על כלי שב נמי תיקון רצריך בשבת לחבר ,~אסור בדבר ואפי'הכלי,
 יתקע שמא גזירה להחזירה ואסור מהם ליטלה יכולים ומגדל תיבה שידה של דדלתט',

 מוקצה. הוי ולא ממנו ליטלה מותרואעפ"כ

 יכולה דהס"ת כן נראה לא וספסל כירה של לרגל זה לרמות כאן שהעיר מהאמנם,
 דאין נראה לכן והגבהה, קריאה של לנוחיות אלא ואינו חיים העץ בלא גם בארוןלעמוד
 מוקצה. לאיסור בזהלחוש

 סדסימן

 ועוד בצ'ק, קניי' שביעית, דמי של תששמעניין

 התשל"ג. תשרי כ"רבס"ר,

 דמי חילול בענין פ"ג פ"ב רף עולם ברית היקר ובספרו במכתב הרר"ג כתבא(
 בסעיף ועוד וטליט"א ווייס יצחק רב הראב"ד בשם פרי איזה על להלל שיכולשביעית
 בפשיטות שסתם חזו"א רבינו כנגד פסק שהדר"ג בעיני ותמוה זה, כעין ס"ר, ס"גהקורם
 סימן )ע"ש הפסר משום פרוטה על לחלל לכתחילה" כן לעשוה ש,,אין מהרש"סכנגד

 שמיטה הל' מרמב"ם שביעית פירוה בהפסר אסור גרמא שאין ראי' להביא יש .עורב(
 ואין באכילה אסורים שביעית למוצאי שיצאו שביעית של ספיחין וז"ל ה"ה פ"דויובל
 קעביד. שפיר בלא"ה הא אסור בידים הלישה שמעינן עכ"ל כדרכו תורש אלא ביד אותןתולשין



 נדברו בווביעית שצמתר קצירה וףעזי זאקמו רביעיחלק
 קצירה שדין סק"מ( קכ"ד )דף ר' בסימן ח"א שביעית הלכות היקר בספר הובאג(
 במקורו דק לא שהדר"ג אלא מועטים" "לימים לבית מכין שאדם שעור הוא מעטובצירה
 להביא בע"ב שדרך ז"ל אלא מועטים" "ימים מילים שם הזכיר שלא סק"ב כ"ו בס"בחזו"א
 ועיי"ש. יותר ולא ביתולתשמיש

 שבועות לב,---ג' רב סכום לקנות מותר אם עכו"ם משדה למשל .קונים אםנסתפקתי
 אפשר אלא עכ"ל מעט ביתו לתוך להביא יש כ"ט הכ"ד פ"ד רמב"ם של דין משום לאאו
 מותר אחרים משדות שאוסף שכל ואפשר וז"ל שם שכתוב סק"ט י"ב סה מהזו"א רא"יש
 וצ"ע. אחרת דעת סק"ח י"א בסימן בחזו"א שכתוב שנראה משום וצ"ב עכ"ל במרובהאף

 דאין המשנה משום צ'ק עם פ"ש לקנות שאסור כהלכתה" "שביעית בספר ראיתיד(
 צ'ק, וה"ה לאכילה ראוין שאינם וקרקעות עבדים טמאה בהמה שביעית פירות בעדקוים

 וצ"ב. צ'ק, על ק"ש לחול יכול והאם ההסבר,ומהו
 ירושלם ה, י.א.

 שובהת

 בראשית. ערש"קבס"ד

 באה"ר,אחדשה"ט

 דלכתחילה מ"א ס"ק ז' סימן עולם בברית נמי מוזכר זה פרוטה שוה על לחלל שאיןא(
 הוי ובנידונינו חילול, הוי פרוטה שוה על אפי' חילל אם ובדיעבד בשויו אלא לחללאין

 כמוש"כ הדמים רוב אחר הולכין הדין שמעיקר חומרא, אלא שאינו יתכן וגםכבדיעבד

 החז"א.נמי
 בספרנו היטב עיין רא", אינו מותר שגרמא הרמב"ם מלשון לדייק רוצה שאתה מהב(

 מאיסוי מיירי הרידב"ז שלפי אף ל"ר - ל"ב ס"ק דוד ובכסא ה' סעיף ג' סשן שביעיתהל'
 הר"מ, דברי ביאור עייש"ה הפסד לאיסור כלל ענין אינו החז"א, לפי אבלהפסד

 לא בספר כאילו. מועטין" "לימים ליתא סק"ב כ"1 סימן שבחז"א שברקת מהג(
 הרבה ילקוט לא "אבל וז"ל מפורש החז"א כתב ירקות ד"ה בסק"ו שם הנה היטב,מדויק
 מועטין". לימים ביתו בני לתשמיש בביתו מכין שאדם כשיעור לוקט אלא אחתבבת

 ]והיינו אסור נכרי משדה דה"ה ה' סעיף ד' סימן עולם בברית זה מבואר כברד(
 כאוצר נראה יהא שלא יותר ללקוט שלא שמחמירין דכיון בנכרי[ ק"ש שישלהאומרים
 הקונה ובין בעצמו הלוקט בין חילוק אין ומסתמא אסור עליו ק"ש שיש כל א"כלסחורה
 . הלוקט נכרי לענין ונפק"ממהלוקט

 או לוקט אחד אם כמו"כ הכמות על לייפיד אין ב"ד אוצר כשיש דכמוונראה
 ללקט מותר מדויק מספר 'יש אם אפילו ואפשר הכמות, על להקפיד אין רבים בשבילקונה
 הנ"ל. השיעור מכפייותר

 דתנן בהא הוא הדברים ויסוד הכרח, לזה אין סתירה, יש דמהחז"א שכתבתומה
 לביתו להביא שמותר בעה"ב על דקאי הר"מ ופ" ההפקר, מן להביא דרכו שכן מ"ז()פ"ה
 דבהפקר ר"ל אם החז"א נסתפק ובזה שביעית, של ההפקר מן להביא שרגילין כמומעט

 הרבה. לוקטין שיש יותר ההפקר מן להביא דרך שאין או יותר להביא אסורנמי
 שם מצאתי לא סק"ח סי"א שכתבת ]מה כק"1, י"ב בסימן שם מובא למעשהאבל

 הוא התורה מן דהאיסור שם ומבואר שאסור, כן אחרי שנדפס פרה סוף של מהוספותמזה[
 אחרים ע"י עושה אפח הבעלים על דין עיקר וזה מותר, משייר אם אבל השדה כללאסוף



קנוז נד2:י~ך בהטביעית אוכליןריסוק זא רב'ע'חלק
 כסחורה, נראה הכמות שרב הרבה לאסוף שאסרו מדרבנן שבות עוד יש אבל שם, שמסיקכמו
 שביעית. בסדר להלכה קבע וכן האהרים, על ובין הבעלים על בין וזה שיור בזה מועילולא
 שם בחז"א מפורש ג"כ זה ]ולכאורה נכרי, בשדה בלוקט גם הוא זה שאיסור כתבנולכן
 משום מדרבנן דאסור אהר דין זה שם אבל וכו' הקוצרין כדרך נכרי שדה והקוצרוז"ל
 להנ"ל סתירג הוי ולכאורה הבעלים, על שיש האיסור מלבד השדה כל לקצור מלאכהאיסור
 שם ומש"כ חילוק, דאין נראה מסברא אבל נכרי משדה הרבה ללקוט איסור דאיןדמשמע

 והבזן. דאוריתא, לאו שאין ר"ל ועיקר נוסף, דיןזה

 פירות כמוכרי ועי דאולי חושש כהלכתה" "שביעית שבספר צ'ק אודות שעוררתומה
 דהסבירו דע"ז רפ"ה והרשב"א הרמב"ן דברי ע"פ טמאה, ובהמה עבדים בעדשביעית
 פירות שיאכלו התורה שרצון כגדים או קרקעות עבור שביעית פירות למכור שאסורהטעם

 שלבסוף כיון שם שהסביר כמו צ"ל בהקפה דמותר והא בדמיהם. הפחות לכל אושביעית
 אוכלין. הדמים בעדיקנה

 ומסברא וטלית, עבדים כמו יהף שצ'ק כמעורר רק וכתב החליט לא הנ"לאמנם
 ממנו. ועדיף הקפה משאר גרוע דאינונראה

 שיש רווחא, בזה מצאנו הדעות לכל ככסף הוי לא דצ'ק שם שכתב מה לפיואדרבה
 למכור רוצים כולם ולא הארץ, לעם שביעית דמי מסירת איסור שיש במקום לקנותעצה

 האומרים על וסומכים יחיד דעת רק זה תיכף ומשלם במלוה דזוקף הקפה ובסוג ממש,בהקפה
 וכן הפוסקים(. לרוב בניגוד דמיקל החז"א על שתמה מה )עיי"ש דרבנן בזה"זדשביעית

 מוסרין שאין להאומרים לחוש בכסף בנכרי מלקנות להזהר שיש בתשובה שביארתי מהלפי
 לקנות עצה יש בעלמא[ חומרא רק שזה בספר שכתבנו למה ]בניגוד לנכרי שביעיתדמי
 הקפה. מסתם יותר מתקבל צ'ק כיבצ'ק,

 של ההיתר ע"פ לקנות שמותר שכתבנו אף ב"ד, אוצר שאין במקומות הגריםוכן
 בצ'ק לקנות עצה יש ככסף הוי לא שצ'ק האמור לאור אבל עור", ל,,לטני לחוש שאיןהמבי"ט
 זה. אחרי להדר יש דאפשרדהיכא

 בצ'ק אבל ככסף הוי לא פרטי דצ'ק נ"ג סעיף י סימן עולם בברית כן נפסקוכבר
 בהוצאה. היוצא הממשלה של כסף וכשטרות ככסף להחזיקם להחמיר ישבנקאי

 סהסימן

 בשביעית אוכליןריסוק
 לד. פ'בס"ד

 סה שביעית בהלכות מע"כ. הערות לקבל ונשמח עליו, מאוד מודים ואנו הספרקבלנו

 דרכו אין אם הא ומשמע בריסוק, שדרכן דברים לרסק שמותר כת"ר כתב ל"ב ס"קה'
 לענין אפילו עליו ששמו הפרי ניכר עדיין אם מיבעיא לא הא, מנ"ל ול"י אסור,בריסוק
 דמותר י"ל ניכר אין אם אפילו אלא מברייתו, משנה נחשב לא וודאי רש"י לשיטתברכה

 לכתחילה חיישינו דברכות חומרא משום ורק בפה"ע, ברכתו ברכה לענין שאף עיקרדפסקינן
 אדם שאם וי"ל לא, או הריסוק ע"י הפרי מפסיד אם רק צ"ל הנידוז וכל רש"י,לשיטת
 לדון יש ואולי הפסד. כאן אין מ"מ כן הפרי דרך שאין אע"פ בריסוק, לאוכלו נוהגמסויים
 הכי. ליה דאית למאן ביין שאמרו כדרך מאוכליו שממעיטומצד



 רביעיחלק
 נדננרר בשכיעית אוכליןייסוק זאקבגח

 מבין איני שם וגם היין, לבשל אסור שבזה"ז ל"ט ס"ק בב"ד בת"ר בתב ייןובענין
 על רב זמן שיהה אא"כ הם שווים ומבושל ;זי שיין שבמדומה זה, ע"י משתנה אינו אםמדוע,
 כגון בתבשיל שלערב נראה ועכ"פ מרוכז. יותר ונעשה ממנו מים הרבה מתאדים ועי"זהאש
 בת"ר. דברי לפי גם מותר יהיה בוודאי כן שרגילים במקום וכיו"בבעוגה

 תודה. ובבפילת בברבהואחתום

 1.ש.

 שיבהת
 זללה"ה(. החז"א מרן )פטירת חשון ט"ו יוםבס"ד,

 בערכו. וש"תאחדשה"ט

 הערוך דברי מובא מ"ם עמוד שביעית ב"ע בספר הנה מדינא, הוא ריסוק האיסוראם
 מקור לנו דאין בזה וצע"ג שם וכתבתי צורתו שיאבד אוכל שום מרסקין ואין דבתבהשלחן
 לאכול שדרבו דבר לבשל דאסור מה ובין ריסוק בין לחלק דאפשר אובלין ריסוקלאסור
 העה"ש. שבתב וכמו להחמיר שהן מסיק אני למעשה אבל להיפך. ובןחי

 זה אבל ובש"ע בש"ס מפורש שאינו אע"פ ריסוק שאיסור רואה אני בעתאמנם
 לעשות ואסור טרימא מהן לעשות מותר וכו' תרומה של תמרי האי א' ל"ח מברכותנלמד
 הדכילה כעיגול ולקבצן לחבצן מותר יטכיעית של תמרים ד' סעיף ה' סימן ובש"ע שבר.מהן

 סק"ג( בב"י הפאה"ש שם שכתב )כמו בשביעית וכן תרומות מה' פי"א הרמב"םופסקה
 בכלל אינו ריסוק שאיסור נאמר ואם כ"ג-כ"דן סעיף ה' סימן עולם בברית זה)ונפסק
 לומר דוחק ]וזה בבך. שדרכו לפי שמותר כאן הרבותא מה מברייתו דבר לשנותשאסור
 אפילו דאסור משקה בכלל הוי דלא לאשמעי' אלא בריסוק שדרכו לפי דמותר החידושדאין

 משקהן. הוי דלא הוא דפשיטא ככךבשדרכו
 שאלתו, בזה נפתר כבר הרי ריסוק איסור שיש מנ"ל תמה שליט"א שמע"כ מהלכן

 אלא בן, אינו ענינים ב' הם הפסד ואיסור מברייתו שינוי שאיסור מדבריו שנראהומה
 שדרך מאופן שמשנה דמה קבעו וחז"ל להפסד, ולא לאכלה תורה שאמרה מה בכללהכל

 הפסד. בכלל הוי מזהלהנות
 בני רוב אחרי הולבין אלא הפסד לא זה שאצלו מסוים לאדם להקל מקום איןלכן

 מקום. שבאותואדם
 תאנים דה?אני משום מתמרים ומ"ש דבילה עיגול אותם עושים אין דתאניםוהא
 הגר"א גירסת ע"פ ]וזה  שינוי הצריך לפי' עיגולים לעשות רק עומד דבעיקרמתמרים
 בסמרנו זה ]מובא וכו' בגת ענבים דורכין אין דתנן במו הפאה"ש[ והעתיקובתוספתא

 בק"ש וכשנחמיר יותר[. מבוארים הדברים ובאן סי"א, ד' סימן עולם ובברית שביעית""הל'
 אוצר ע"פ אלא שביעית של מענבים יין לעשות היום של ליקבים עצה אין נכריבשל
 ז'(. בסעיף שם )כמבוארב"ד

 רש"י דשיטת ביון ניכר הפרי כשאיז להתיר אפשר שאולי שעורר למהובקשר
 והמה מבושלין לא אדמה מתפוחי לביבות כשעושין למעשה נוגע זה הנה היא, יחידאהדעת

 דרש"י ברור דאינו בזה להקל דיש נראה שהבל, ומברכין ניכרת צורתן שאין כיוןמרוסקין



קמט נדברו בישא  שבטית,יטת זא רביעיחלק
 שאינו אלא זה על פרי שם עדיין א"כ בפה"א מברכין הב"ת ולפי בט"ז( )עיין קאמרדוקא
 אין בזה דגם משמע דמרש"י צורתו ניכר אבל היטב במרוסק מיירי דהם ]ואפשרתשוב
 דבעינן ברכה לענין דוקא זהו ]ריבהן כפווידל"א מהמירין דיש דהא ואפשר בטה"ע(.מברכין
 הפרי.השיבות

 דתליא ושביעית תרומה ובין ברכה בין לתלק שאין משמע ל"ת ברכות בגמראמיהו
 אפשר חומרא רק שזה מדבריו מוכח ברכה לענין רמ"א שפסק שמה מאתר מ"מ בזה.זה

 ,וררכו וברבר בזה, להתמיר אין שביעית לענין אבל לברכה שנוגע מה רק הואדהתומרא
 ומותר לביבות. לעשות אדמה תפוחי לרסק כגון צורתו ניכר כשאין אפילו מותריריסוק
 צורתן. ניכד אין אם ובין צורתן ניכר אם בין מבושלין ובין חיין בין ותפו"א תפו"עלרסק

 כשהוא סלק לאכול שאיז סי"ז ה' סימן עולם בברית שכתבנו למה בקשרונשאלתי
 חוגים ויש הגוף לבריאות טוב יותר שזה שחושב בזה שרגיל למי בבישול שדרכו כיוןחי

 כשמרסקין חי שאוכלין בצירוף להתיר יש דאולי המקום של מיעוט הן אבל כןשנוהגים
 לאכול שדרכו דמה מרוסק, שאינו ובין מרוסק בין חי גזר לאכול שמותר וכ"ש הסלט.לתוך
 בכך. דרכו מקרי לא זה מוטעם יותר שזה בגללמבושל

 זה הלא שלי חומרא שזה הרושם לקבל אפשר מכתבו מלשון היין בישולאודות
 שהמבושל מפני לבשל דמותר די"א בש"ע שם ומובא אוסר, דהרמב"ם בש"ע שםמבואר
 הדין בעיקר אמנם דאסור. סיבה איזה מפני לבשל דבסתמא כתבנו שפיר לכן טוביותר
 דמותר מ"ז סעיף עולם בברית הוספנו לכן בתרומה, רק מיירי שהרמב"ם וס"ל הרדב"זחולק
 בש"ע שם מבואר בתבשיל ולערב קולא. עוד ועיי"ש יינן סתם מחשש להצילו בדילבשל
 ל"ז. ס"ק בב"ע נפסק וכן ל' ס"ק ובכ"ד מורייס לענין דמותרבסעיף

 סוסימן

 שביעית קדושת הדשא על ישאם
 ת"ו. ירושלים פעה"ק תשל"ג השון כ"הבס"ד

 באה"ר.אחדשת"ה

 ובזה, ד"ה ח( )יג, זי"ע החזו"א בדברי מתקשה שאני מה אודיעו זובהזדמנות
 בכר, פשתן והוי שנשתנה כיון לי' בטל בגד שעשאו דכיון בקדו"ש, קדוש פשתן שאיןשכ'
 אכילה, של דביעור דומיא דאינו ביעור מקרי לא ובגד מטאטא. שעשאן ללולבין דמיולא
 כלים ולעשות לבנין העומדים לעצים נמי צריך זה וטעם קדשי. לא והלכך דהסקה כעציםוהוי

 עבתו"ד. קדשי לא אלו דגם ומשמע]דהיטים[
 נקרא שזה מלולב, שעשאו דמטאטא ביעור בין הפרש מה ז"ל מרן לנו ביארולא

 משמושו שע"י פשתן בגד של לביעור - אכילה, של ביעור ונקרא שוה, וביעורוהנאתו
 בעצים הוי דבגד במש"כ כונתו ומה עק. דהיטי וכמו"כ שוה, וביעורו הנאתו והוימבערו
 ממש. שוה וביעורו הנאתו בגד משא"כ ביעורו, אחר הנאהו הוי דהסקה עצים הרידהסקה,

 דהנאתו טעמא ל"ל דאל"כ אכילה", של "ביעור בעינן דלא ג"כ משמע דהסקה ומעצים-
 ע"ג עמוד ד' חלק יוסף במשנת ]ויעויין אכילה. של בינור דאינו לי' תיפוק ביעורו,אחר
 המלקט[. בשם אחרוניםבתוס'



 נדב:רר בדשא שביטיתקרושת זאיטנ רביעיחלק
 שהוא מטעם להייבו, שרצה יש כי קדו"ש, בד,יא יש אם למעשה לנו נוגע זהוענין

 עליו, ולשכב ולשבת עליו, להלך מושבים[ של גדולים דשא ובשטהי פרטיות ]בגעותמיועד
 עי"ז. קצת נשהק שהדשא שוה, וביעורו הנאתו וה"ז ילדים.ולמשחק

 הדשא. ענין ברור באמצע אני כי מיד, להשיבנו ימחול אפשראם

 בב"א. ד/ להסדי המצפה ערכו כרם מוקירובד,ית"ה
 ל.י.

ירושלים

תשובה

 תשי"ג. חשון ער"ח כ"ט יוםבס"ד
 באה"ר. וש"תאחדשה"ט

 בהסבר דהתקשה מה תיכף להשיבו הנני הנחיצות ולרגל מכתבו יקרה נתקבלעכשיו
 מ,,לכם" דמרבינן וכיון ומהותו צורתו נשתנה לא מלולבים שעושים דמטאסאות נ"ל החו"אשל
 שכל היכא וכל לגמרי נשתנה הבגד הנאת לפני הרי בפשתן אבל כאכילה, הוי צרכיכםלכל

 מרוסקין לפירות דומה ]ואינו בק"ש אינו שנשתנה לאחרי אלא אינו והנאתותשמישו
 ותבן מהותו[ נשתנה דלא ובישול ריסוק לאחר אלא הנאתן שאין באילו אפיומבושלין
 כהטימושו ונשתנה לבהמה ראוי מקודם אבל עליו שמו דנשתנה כמבוער דהוי בכרשגתן
 עולם בברית עוד )ועי נשתנה לא ומזה ושימושו הנאתו עיקר זת מטאטאות אבלהתמיד,
 ק"ה[.עמוד

 וכן ק"ש בדויא שאין פ"ט סעיף ה' סימן עולם ברית בס' כתבתי הנירוןובעיקר
 לנוי, אלא נעשה אינו שלנו ודשא לנוי או בהמה לאכילת או נעשה דדהטא עיקרנראה

 הדשא ובין הצבוריים במקומות הערים של הדשא בין הבדל ואין טפל רק זה האדםושימוש
 לא לכן הפרטיים במקומות יותר טימול שיש דכיון אלא הפרטיים ומקומות המושביםשל

 נוי. לשם אלא נעשה לא בעיקרו אבל בדשא השימוש עלמקפידים
 הוי לא וזה נפש לכל שוה שיאא דהיינו בעינן דלאכלה דומיא דלכם נראהועוד

 לאכלה הוי הגוף דהנאת משום קו"ש בו יש דמספק מבשמים תשיבני ואל נפש לכלשוה
 בד,יא להשתמש אבל הדשא. לשרוף מותר אם הוא הנידון וכל גע--ד, סימן כלעילממש
 בו אין לנוי המיוחד דשא שעל אומרים אנו אם ממנ"פ מותר ויכלה שיפחת באופןאפי
 ומותר. זה בשביל עשוי הדי קד"ש בו דיש נאמר אם אפ" אלא מותר בדדאיק"ש

 לשכוב מותר לבהמה המיוחד בתבן וכן לבהמה, העשוי כגון ק"ש של דבד,עאונראה
 כגון לזה עשוי כשאינו אפ" להנות מותר הנאות וסתם כילוי, של הנאה זה דאיןעליו
 מזה כתבנו וכבר בזה, נפסד אם דוקא זהו אדם לשימוש אסור בהמה דאוכלי נאמראם

 י"ף. סעיף ו' סימן עולם בבריתבקיצור
 ללא עצמו התבן על בשכב ע"ג( עמוד פ"ט )בתו"א יוסף במשנת דמסתפקומה

 בפלוגתא תלוי יהא דזה בהמה, מאוכל בזה שמפסידו יתכן ובזה לזה, שמבטלו מדוברכר
 לתוך תבן ליתן דאסור ומהא ה"כ(, בפ"ה כ"מ )ע" אדם לשימוש מותר בהמה מאכליאם
 לפי אבל בזה, הבדל אין שם יוסף אמונת של ההסבר ולפי הכר, לתוך דוקא כהטמעהכר

 תלמוו7 עור וצריך מותר, יהא )ועיקר(החו"א



קנא נדברו מצטית 1ר84טקול זא רב'עיחלק
 דלעולם בקביעות עליו כשמשתכהם אפ" דמותר מסתבר לבהמה העומד מחוברובדשא

 שרואק בו וכיוצא שביל בעושה כגון ממש כשמפסידו לא אם בהמה מאכילת נתבטלאינו
שנפסד.

 סזסימן

 בשביעית נוי בגינות בדשא טיפולבענין
 הטיפול ואת הדשא מהות את בפרטות לדעת עצמו ההלכה מצד לעייז בואמטרם

 המדרש "בית ר"מ שליט"א וייזר שמעון הרב לי שכתב מה את בזה ואעתיק לו,הדדוש
 תשל"ב. אלול אדר"ח יום בשעלבים, החקלאית" בהתישבות להלכההגבוה

 עוד לשתול צורך אין ואילך ומכאז אחת, פעם נשתל הדשא : הרעח צטיחתשתילת
 חדשות הסתעפויות חדשים, שרשים פעם בכל משלח והוא מזומנות, לעתים להשקותואלא

 שמיטה לפני כמובן נשתל דוא הקרקע, כל את רבה בצפיפות מכסה הוא כך וע"י בו,הגדלות
 ספיחים. איסור בוואין

 שאם אלא כדבעי, אותו משקים אם כלל ומתייבש נוכל אינו הדשא הדעאג:כיסוח
 לו ואין כנ"ל בצפיפות הקרקע את שכיסה לאחד לגובה גדל הוא הרי אותו מכסחיםאין
 מתחיל השמש מעין המכוסה התחתון חלקו לגובה גדל הוא וכאשר להתפשט, מקוםעוד

 שהוא מאחר בקלות עליו לשבת כבר אפשר שאי מתבטל, ערכו וכל ולהקשותלהצהיב
 עליו וגם גלוי, הקשה הצהוב ההלק ישאר זה במצב אותו יכסהו ואם מאד, וסבוךגדולה
 ע"י מושחת הדשא של נויו גם הרבה; קשיותו מחמת בבוחיות ולשבת ללכת אפשראי

 החלק את לכסח צורך יה" לאיתנו להשיבו הרגיל. הדהטא של ירקות לעומת הצהובהצבע
 הקשים הצהובים הגבעולים את לסלק כדי פעמים, כמה לקרקע מאד סמוך הצהובהתחתון

 הגבעולים גם יצמחו הירוקים עם ירוקימ. חדשים עלים יצמחו אם ולהמתין שאפשר כמהעד
 הדשא את לתקן יה" אפשר אמ ספק הכל ואמר פעמים, כמה לכסמ יש כן ועלהצהובים

 וחבל מרובה, זמן ניכרת שקשיותם כך כל הצהובים הגבעולים נתרבו לפעמים כי לגמריבזה
 באדמה ולרפד הקרקע את להפוך ומוטב רבים, בכיסוחים הוצאות הרבה כך כללהשקיע
 שבקרקע. השרשים מן שוב יעלה שהדשא עד ולחכות חדשהנוספת

 יום, לשלשים אחת להשקאה עד לצמצם אפשר מומחים דעת לפי הד,אא:השקאת
 הדבר כי בדיוק, ואת לקךער וקשה סנטימטרים, כמה של לעומק מים האדמה שתספוגעד
 בריוח שהשקאה וקזע שיעור, אין לרוות ובסוגו הדשא בטיב וגם האדמה בטיבתלוי
 נובספר יותר. קרובות לעתים לכסחו הצורך גדל ועמו הדשא, של מוגבר לצימוחגורמת

 אפשר בהשקאה, מפריזים הגינות בעלי רוב כ' קנב( )עמ' לטעעה?,י ושטעית"שביעית
 של בהפסקות מכז ולאחר האהרון, הגשם לאחר ויותר כחודש בהשקאה להתחיל חששללא
 השקא" בין בערד שבועותג'

 גם לדעת, יש האדמה(. וסוג האויר במזג )תלוי להשקאה
 והוא הברק את מאבד וכשהדשא פעילים, עדיין שרשיו כי מתנוון הוא אין צמאכשהדשא
 עכ"ד[. בהשקאה להתחיל אפשר אן כהה ירוקבצבע

 עומד אינו אך עזים, כגון דקה גהמה ביחוד בהמה למאכל ראוי אמנם הדשא :הדעא
 לנוי. אלאלכד



נדברו נכרים בשלקד"ש זאקנד רביעיחלק
 מפי בהיתד יצא והדבר : סותח הוא וכך צבי מהר שמביא מה ודאיתי ציון הכדםפתחתי
 וכהיום ומהדי"ט. ובמב"'ט המור בשמן שנזכר כמו שנים שתי של מכירה לסדר הדורגאוני
 ודוחים המכירה היתר את מבטלים כאחד ושניהם מביה"ד מחדש יוצאים ספרים שניראיתי
 מבי"ט ענין מה ומשתאה עומד והרואה משנה. בדבר טועים היו וכאלו וכו' ידים בשתיאותה

 וההיתר בשביעית יעברו שלא תולים שאנו מתמיים הם רהלא המכירה היתר אצלומהרי"ט
 בכלל בנכרי ק"ש שיש ומהדי"ט מבי"ט לשיטת הלא ועוד בשביעית, שיעבוד הואהמכירה
 שהחולקים מאמין אלו דברים שרואה התם והקורא מכירה, מההיתר הרבה רווח לנואין
 געשה הפקר זה ששביעית שכיון לדוגמא זה הובא ומהרי"ט, מבי"ט על חולקים ההיתדפל
 הזאת החרפה את שימחקו להשתדל כ"ת על שרוצים[ מה ומדפיסים כותבים להפקדהכל

 *. זה על נקדא היושלים שם אשרמהסידור

 אחרי נמי נמשך שהוא אף זצ"ל מהסלאויץ הגאון של השבע" ל,,שנת ראיתי ועכשיוי.
 ובודאי וז"ל כתב בדבריו[ לדון הזמן כעת לי שאין וחבל נימוקים עוד שם ]והוסיף השלהןהפאת
 עיקר ומ"מ וכו' ע"ז שגזרו בתו"מ להקל חלילה אך ותעב"ט, אפשר אם להחמיר נפש בעל לכלדאוי

 כהמחמירין לנהוג שרוצה ומי וכו' לאבדן שלא שביעית בקדושת לאכלן הוא להמחמיריןהחומרא
 להתנהג איך בזה הפרטים כל ובירר סידר שמה מ"ה סימז ה"ג המבי"ט בתשובת יעיין א"יבפידות
 החרדים על שהתפלא לאחר בהגה ושם ח'(. ג', )נת'ב עכ"ל שמינית ותחלת השביעיתבשנה
 ושמעתי וז"ל עוד שם וכתב כהמבי"ט להחמיד ירא לכל ראוי ודאי אבל : מסיק בו חזר שמרןשכתב
 מדרכו חזר ז"ל הגר"א שרבינו מהטעמים אחד שזה שלפנינו מגדולים קבלה לו שיש אחדמגדול
 הב"י. של והנדוי המנין נגד מעשה לעשות רצה ולא כהמבי"ט נוטה הי' שדעתו לאה"ק,בנסעו
 שרוצה למי שביעית כהם ינהגו שלא גזרו לא אבל תו"מ להפריש רק היה לא שהנדוי בעיניולפלא

 שכיון שי"ל לק"מ אבל עכ"ל, בתו"מ להחמיר שרשאי א' בתשו' הזכיר המבי"ט גם והלאלהחמיר,
 שביעית. להפסד חשש לעשר שא"צ ברור הי' הגר"אשאצל

 מהר"י שהרב שאע"פ הדורות מזקני חכמים והעידו וז"ל מ"ג( )ח"א, במהרי"ט משמעוכן
 וחכמים ז"ל מארי אבא הכריחו אח"כ ברכה בלא להפריש נוהג והיה להחמיר חוכך הי' ז"לקארו

 עכ"ל, שביעית פירות הפסד בדבר שיש הוא קולא לידי דאתי דחומרא עיקר כל יעשרו שלאבפומבי
 מחזיק שהי' הרי ברכה בלא להפריש נוהג הי' שהרי לקד"ש, לחומרא חשש שהב"י נמי נלמדומזה
 קשה ואינו ברכה, בלא מעשרים זאת בכל נכרים בשל ק"ש נוהגים שאין אלו היום וכןלספק,
 לדון שיש מה כתב כ"ז נכרי בשל ק"ש לגמרי שאין להוכיח שרוצה שמשמע רוכל האבקתמלשון
 )סימן המבי"ט וז"ל ומעשרות, תרומות לענין רק הוא שם הויכוח וכל למעשה, ולא להלכהבזה
 מעשרות מוציאין היו לא ורובם בכה אומר וזה בכה אומר זה בא"י פשוט הי' לא המנהג "כיכ"ג(
 סימן )סוף שם והב"י ההלכה" אחר נלך רופף במנהג כן המנהג אחר נלך רופפת שבהלכהוכמו
 נשמע לא שמעולם הזכיר ולא ביעור של מהמנהג ראי' גם ומביא יעשר, פשוט שהמנהג טועןכ"ד(
 לו שכתבו מביא ואח"כ הדינים. ושאר הפסד איסור כגון נכרי בשל קד"ש שינהג אדם שוםעל

 מגה. מאתיים בכלל דיש בק"ש להחמיר נוהגין שאין כתבו ולא לעשר, שהמנהגמירושלים

 זה חוששין איז נכרי בשל ק"ש שיש בעיקר ניקטים שאנו אע"פ לעשר שמחמיריןואנו
 התרומה. לאבד אפי' מותר תקלה חשש דמפני ומשמע איסור, מחשש האוכל תיקון שזה כיוןלהפסד

 תרומות הפרשת על מברכין שהיו מבואר כ"ג סימן ובפה"ש וז"ל כ' בסימן החז"אוכתב
 שלא אלמא מברכין[ היו לא שביעית בפירות ןרק ישראל ביד ונגמר נכרי ביד בגדלומעשרות
 וזו עכ"ל. היום עד מרן מזמן בא"י המנהג וכן בעה"ת של ספיקו משום ספק לעשות כללחשש
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 סטסימו

 הארץ ושבתה רמענין עפרו עם שתיל לשתול מרתראם
 נקוב ואינו נקוב עציץודין

 תשל"ג. מרחשון ג' ד'יום
 סימן נפסק תשכ"ו בשנת לאור שיצאה במהדורה שביעית הלכות כבודו שלבספרו

 לנטעו אסור עפרו עם אותו ועוקרין במשתלה נקלט שכבר שתיל שגם דוד בכסא ע' ס"קב'
 בשביעית.שוב

 שאציע מה על בבקשה כבודו לי יענה זו, הלכה בנדון דברים הרהורי כמה שישכיון
 צריך. אני תורה ללמודכי

 אסור בפרק והאילנות השדה עבודת ג' בפרק טיקוצינסקי הרב של השמיטהבספר

 שאין בטעם לנו שנשאר בעה"ת על דסמכינן העקרי יהנימוק תשובה שום עי" שאיזטענה
 הארץ שבת "והיתה לפרש שצריכין ינכרים. ויא יכם מדכתיב הטעם שהרי נכרים, בפירותק"ש
 מבואר התו"כ על ראשונים של לפירושם שזכינו ואנו מפשוטו נטיה שזה החז"א כתכ וכברלעכו"ם, שי הפירות ויא ק"ש בהם יש שיכם מקרקע שהם דפירות ור"ל הקרקע על דקאי יאכלה"לכם
 וגם והחז"א, ופאה"ש הגר"א כזה ההקשו קנין יש נכרי ביד שהוא דכ"ז הכ"מ שי הטעם ההיפך,שם
 הר"מ על מסתמך רוכל דבאבקת ועוד שיו, התשובה מתוך הרמב"ם שיטת בבירור נתבררכבה

 ע"פ פאה"ש שי הטעם רק נשאר ויא מקומות בה' . בכ"מ מזה חזר וכבר דרבנן בזה"זדשביעית
 כמוש"כ מעשרין הי' שיא תקופה שהי' אמת הן בכ"מ, תרומות מהל' בפ"א מבואר וכןנכרי בשי לעשר פשוט שהמנהג מבואר והרי מכירה[ ההיתר שי היסוד גם ]וזה התרומה, ספרשיטת

 לעשר. הנהיגו ואח"כ הגלות בכובד זאת תולה הרי בתשובההמבי"ט
 בשם הש"ג וגם בשיטתו, מהחרדים משמע וכן שביעית, יענין נמי יהחמיר יש במעשרלהחמיר דס"י במסקנתו כלומר ישביעית תרומה בין הבדי שיש ראיתי ולא התדומה בס'והסתכלתי

 יאחר שנתחברו מספריו ליקוט כ' )בסימן החז"א כתב שכן ושו"ר דקידושין. פ"ק בסוף ישעי'רבינו
 ולעשר להחמיר דראוי שם ודבריו בספק הדבר הניח עצמו וסה"ת  וו"ל שביעית( עי הס'שחיבר
 נכרי בשי אף יהחמיר ראוי בשביעית וא"כ ישראל, של על מהן יפריון שלא אלא נכרי בירהגרל
 בזה"ז. גם נכרי בשל לעשר שיש כתבו שכולם ועוד והטור והריב"א הסמ"ג מביא ושםעכ"ל,

 דבשביעית כתב התרומה והבעי וז"י סה"ת דברי הביא מ"ז בפרק ופרח בכפתוראמנם
 ע"כ אייעזר מו"ה וקדוש טהור בזה הסכים ולא מדרבנן ואפי' עכו"ם כקרקע ויזרוע לחרושמותר
 שי"א סימן ביור"ד הגר"א וגם כמותו[. היכה אין כך שבין מאחר בדבריו כ"כ דק דיא י"י]אמנם
 מן הנלקח אפי' לפטור נוהגין שאנו דר"ל כן נהגו ויא הרמ"א שכתב מה עי התרומה דברימביא
 ובשאר בספיקות רק להקי הרמ"א דכוונת דאפשר מוכרע דאינו כתב החז"א אבי מירוח, קודםהנכרי
 חיברו שזה אירושימי הגר"א מפי' החז"א הוכיח עצמו הגר"א ושיטת דרבנן, איסור דקייידברים

 החרדים מביא הרי קנין, יש אם התנאים בפלוגתת זה חולין שיש ואף כסה"ת. ס"ל דלאבאחרונה
 תנא ושום ראשון שום ינו אין ויפ"ז קנין אין מדרבנן קנין דיש יהאומר דאפי' הרמכ"םמתשובת
 בדבר אפיי בברכה להפריש שנוהגין המנהג ולפי נכרים. בשי ק"ש יהי' שיא שיסבורואמורא
 התורה. מן הוא דעיקרו בק"ש נחמיר שלא יתכן היאך מדרבנן רקשעיקרו



נדברו כשביעיתעציץ זאקנו רביעיחלק
 שיכול בשעור עפרו עם השתיל העתיקו "ואם מפורש פוסק הוא י ס"ק ונטיעהזריעה
 זריעה", זו אין בשביעית שגם מסתבר ערלה לעניז נטיעה זו שאין בולהיות

 ולמה. לעילה, לדמיון חש לא שכבודו רואהאני
 וכיון האילן על מסתכלים אנו בערלה כי מערלה, בזה שונה ששביעית לומר יתכןא(
 אין א"כ בו, לחיוח יכול שהוא עפר עם מועבר שהוא כיון חיותו, נפסקה לאשהאילן

 גוונא בכהאי וגם הקובעת, היא הקרקע עבורת בשביעית אך האילן, לגבי חדשה נטיעהזו
 עפרו. עם יהיה אם גם אילן יג.'ע אם שבת באסור יעבור שהוא שברור כמו נטיעה.זו

 במקרה שגם אומרים וראיחי ה,רץ" "ושבתה העשה מדין כאן לאסור גם יחכןב(
 הארץ. ושבתה של העשה תמיד יש הארץ עבודת של הלאו אסורואין

 השביתה מניעת היא מה יודעים אנו מהיכן שהרי נכון, זה אם מסתפק אני שבזהאלא
 כשגעשות אלו ומלאכות האסורוח, המלאכות הם מה החורה לנו גילחה שזה אלא ?לארץ
 שביתתה. מניעת את גורמיםבארץ

 זיביתת על שעוברים כמו בלאו. עובר שאינו במה העשה שיעבור יתכן לא לפ"זוא"כ
 בשבת. האסורות מלאכות מל"ט באהד בבהמה עובדים אם רק בשבתבהמתו

 הוא כי לי שיענה מכבודו מאד אבקש זה, לפסק אחרים טעמים יש שלכבודויתכן
 רב. הסד בזה עמדייעשה

 הרם. כערכו ומכבדוהמוקירו

 פריינדצ.
 חנהפרדס

 שובהת

 התשל"ג. כסליו ח' ג' יוםבס"ד

 הברכה. מבאלאחר

 להשיב, מהרתי לא לכן למעשה נוגע לא שזה שהבנתי כפי אבל בזמנו נתקבלהמכתב
 שביעית. בענעי מחעמקים בחורים החדש בישוב שגם לביושמח

 וגם דנטיעה, הלאו בזה ויש שכחבח, הדגרים גכל להאמח כוונת הדברלעצם
 ממנד לינק ומתחיל להארץ שבטלו במה נטיעה מעשה נעשה שהרי הארץ" ד,,ושבהההעשה
 שכתבתי וכמו תיכף. דחייב בשביעית זריעה בכל כמו להארץ נכנסו לא עדיין שהשרשיםאף

 תמוה. השמיטה ספר ודברי ט' סעיף א' סימן שביעית על עולםבברית
 העציץ על אין אבל מחובר מקרי נקוב עציץ דאלו נקוב, מעציץ חמור יותרוזה

 מבכורים, דפטור בארצם מדכתיב פ"ב בכורים בהל' הרמב"ם פוסק לכן ממש קרקעדיז
 ואינו ממש כקרקע הוי להארץ שבטלו לאהר הנידון אבל :המוציא, ברכת לענין ספקויש
 לבכוריס דומה ואינו דאוריתא נקוב עציץ הוי בשביעית דגם הוא והאמת גג, מע"גגרוע

 גיטין ועיין כן, ומסיק דמעשרות בפ"ה בירושלמי רי"ד בת' הר'ידב"ז בטוט"ד בזהוהאריך
 השמיטה תורת ]ובס' ובשביעית". במעשר חייב לארץ בספינה הב(ו ח"ל "עפר : ב'ח'
 מנוקב באינו דרבנן איסור לענין נמי ונפק"מ מיקל הנ"ל כאלו לטעות מקום נתן ו'אות

 יותרן. להאריךואכ"מ
 דכלאים רם"ח הירושלמי בדברי זה תליא בלאו עוברים כשאין בעשה עוברים אםב(
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 אם אלא בעשה עוברים שאיז הוא דהעיקר בבה"ל י"ג עמוד שביעית" "הל' בספרמובא
 אין לאו שאיז כיון התורה מן דאסור דאע"פ חורש לענין גם בזה נפק"מ בלאועוברים
 בתהלת מהרמב"ם משמע וכן כהה'א( דלא מסיים )ואני ד' סעיף שם שנפסק כמועשה
 שמיטוגהל'

  חרישה, על מועיל אינו  זה טעם וגם בהמתו שביתת של להדוגמא נהוץ אינוולפ"ו
 אבל בעשה, עובר  דמ"מ  אומר  הייתי פטור ובשביעית חייב שבת ראצל התולרות  כלוגם

 עשה. אין התולדות בכל גם האמורלפי
 בשביעית, אסור נטישה אם רצרלה פ"ק מהירושלמי לוה סתירה יש שלכאורהאלא

  אי( סימן סוף שביעית" ב,,הלכות )מובא הארו ושבתה לעגין גם בספק הפאהנשנשארולפי
 ויש בו, יש דעשה י"א אבל הנ"ל, יוסי ור' ירמיה רי בפלוגתת דתליא לפרש הןובזה
 אלא המלאכה בפעולת לא דהפטור היכא ובין המלאכה בפעולת רהפטור היכא ביןלחלק
 הארץ, :שבתה ובין בהמתו שביתת ביז חילוקים כמה לבאר רציתי בהזדמנות צדדי.דין
 הפוסקים לכל מוסכם והוא נכרי בעבודת גם הוא הארץ ושבתה סדין לברר רציתיוגם
 כמשה ודרש ישב כי עליו כותב לכן המנ"ח של להחידוש זאת דהושב הארץ כשבתדלא

 רק התירו לא שהרי בבירא נופל מכירה ההיתר כל הרי כן נאמר שאם כיון הגכורה,מפי

 לסיים. מוכרח אני לע"ע אבל מכתבי נתאחר זה ומפני דרבנן,מלאכות

 עסימן
 בשביעית לרפואה משקין שתייתמדין

 תשל"ג. השמיטה שנת כסלו לחדש ב' תולדות לסדר רביעי יוםבס"ד

 תורתו. ושלום שלומו דרישתאחרי

 דבחומץ שם שכתב י"ד ס"ק דוד בכסא ה' סי' שביעית הלכות בספרו ראיתיא(
 ולענ"ד ק"א. ס"ק שכ"ה ס" שבת לענין המ"ב כמוש"כ לרפואה לפלוט ואח"כ לשהותאסור
 כיון דבשבת להפסד ולא דלאכלה לדינא דשבת דינא לדמות דהיינו אלו. בדבריםצ"ע

 כדין ע"ז גזרו מש"ה האנשים לעיני לרפואה כז שעושה וניכר שבולע לפני בפיושמשהה
 שעושה האנשים בעיני שנראה לזה שייכות לזה אין בשביעית משא"כ בשבת, רפואותכל

 ואם להפסד ולא לאכלה מטעם מדאורייתא אסור מפסיד אם השאלה עיקר אלאלרפואה
 אינו א"כ בולע שבסופו כיון מ"מ בפיו שמשהה אף וכאן לכתחלה אפ" מותר מפסידאינו

 שכ"ת ראיתי וכן להחומץ מפסיד אינו כך ע"י במיו שהה שבלע שלפני בכך ומה לחומץמפסיד
 לאסור אפשר היה כך משום )ואולי הכא, וע"ע נ"א ס"ק סימן באותו זו סברא כעיןכתב
 ,ה נזכר דלא וצ"ע שבולעו לפני החומץ את ומפסיד מקלקל כך ע"י בפיו שכמשההכיון

 שכתב מה וכן לכתחלה, מותר בשביעית להיות צריך זה חלוק לפי ולכאורהבפוסקים(.
 לענ"ד, צ"ע ג"כ במ"ב שם וציין בולע ואה"כ כששוהה ביי"ש להקל יש צערדבמקום
 ובדרבנן ספק דהוי כיון מקילים שם ודווקא צער במקום להקל אין איסור כאן דישדלשיטתו
 במקום להקל תיתי מהיכי דאורייתא איסורא דהוי כאן משא"כ בפוסקים עי"ש לקולאאזלינן
 ודו"ק. צער ללא עער בין חלוק דאוריתא בדין מצינו היכן וכיצער

 ג. א.ש.
תל-אביב



 נדברר סת"ם לכתיבת עפצים ד*ן זאקנח רביעיחלק
 שובהת

 התשל"ג. כסליו ח' ג' יוםבס"ד
 כערכו. והשלף הברכה מבואלאחר

 לשהות דאסור שביעית" "הל' בספר שנפסק מה על שהשיג מה המכתב נתקבלעכשיו
 שביעית לדמות דמנ"ל לנכון תמה גע"ז שבת, גבי המ"ב שכתב ככצ לרפואה לבלועואח"כ
לשבת.

 יערענו לא בגרונו "החושש אחד בלשון מקומות בג' בתוספתא נשנה זה דיןהנה
 בפי"ג ובולע", מגמע אבל פולט ויהא החומץ את בהן יגמע לא בשיניו החושש וכו'שמן
 מגמע אבל שבת דגבי המ"ב דדייק דכמו וממילא דשביעיח ופ"ו דתרומות ופ"טדה2בת
 ושייך כן, הוא בשביעיח גם א"כ יערענו" ד,,לא דומיא בפה משהה אינו אם מייריובולע
 או לאכלה, בכלל הוי לא רפואה דרך אכילה או שפולט כגון ממש רפואה אטוהגזירה
 דמרמה ז"ל סיריליאו שלמה לרבינו מדחזינן וגם מע"כ גם רמז זו ולסברא כהפסד.שנראה
 מקור יש א"כ ט"ו( בס"ק שם )מובא כרפואה דמיחזי טיבול לפני דגזרו לשבתשביעית

 בשבת גם התכוון פוסקים לאיזה ידוע לא בפוסקים", זה נזכר דלא "וצ"ע : ]ומש"כלזה,
 הראשונים[. בפוסקים נזכרלא

 להקל מסברא דכחב סק"ט בפ"ז ז"ל( טוקצינסקי )להרב השמיטה לסער מצאתיוכעת
 ובפרט לסמוך מי על יש בזה עליו לסמוך שרוצה ומי לבלוע, ואח"כ כשמשהה אפ"בזה

 ובברית שם שנפסק מאחר למעשה נוגע כ"כ זה ואין דרבנן. בזה"ז דהטביעית אומריםדהרבה
 צער במקום שלא גם להקל אמשר להקל יש הרבה צער דבמקום סכ"א ה' סימןעולם
 הכרח[. כ"כ להם אין מהח"א רק הנובע שבת גבי המ"ב דברי ]וגםהרבה,

 זה דאוריתא, איס~ר בזה יש הרי הרבה צער במקום מותר למה עוד לן דבדקומה
 מדרבנן רק זה הנ"ל טעמים הב' לפי דאפח דאוריתא, איסור בזה אין דבודאי מובןאינו
 מהתוספתא שלי המקור נתבאר וכבר לאכלה, בכלל הוי מה"ת בודאי דבולע כיוןאבל

 גם שהרי מסיכה מ"ש תשיבני ואל לשביעית שבת בין כלל לחלק שאין ההלכהדפשסות
 כמבואר ביניהן הבדל יש ומ"מ אחד, בלשון ושבת שביעית בתוספתא נשנה סיכההדין
 טעמים ב' ויש הואיל בסיכה רגילין שאין זמנינו לענין רק הוא ההבדל שם נ"א,בס"ק
 שוה, וביעורו דהנאתו אדם צרכי כל דנתרבו "לכם" מרין ב' כשתה סיכה משום א' סיכהעל
 מדין אבל דלאכלה דומיא הוח ולא נפש לכל שוה דאינו בכלל אינו רפואה זה טעםולעי
 סימן עולם ברית ובספרנו שם, נרמז זה וכל זה. והבן מותר, זה בזמנינו גם כשתי'סיכה
 נ-נט, סעיףה'

 עאסימד
 סת"ם לכתיבת עפצים שלדיו

 התשל"ג. כסליו ב' ד' יוםבס"ד

 נתעכב עליהם להשיב קודמים מכתבים לי שהה מפני אבל בזמנו נתקבלהמכתב
מכתבי.

 בהמה לאכילת קצח ראוי זה מין אם לדעת יש ראשית עפצים, אודות ששאלמה
 חל אם בפלוגתא תליא דזה נראה הצבעים על שביעית קדושת חל אם כלל ראוידבאינו



קבטנדברו שביוףתקדווטת זא רביעיחלק
 לאכילה כלל ראוי שאינו כיון מ"א רף בסוכה כמבואר מטטאות ממנו שעושים לולב עלק"ש
 כיון צבעים לענין בזה חלקתי לא בספרי ולמעשה ק"ה( עמור עולם בברית מזה)עיין
 בחז"א. וכמבואר הגמרא כסתימת ק"ש שיש סוברים הרבה בלולבשגם

 לכל "לכם" בכלל הוי ולא מצוה לשם שעיקרו עפצים על ק"ש שאין נראהאמנם
 "המשנה שם ומובא עולם בברית שם המבואר ע"פ ניתנו, ליהנות לאו דמצותצרכיכם
 הרסים על ק"ש שאין שם כתבנו זה פי ועל שביעית. רמסכת א' משנה בפ"חראשונה"
 שייך לא וזה הרסים על לקר"ש לחוש שיש שם כותב אני אחר ומטעם למצוה,רעיקרן

בנידונינו.
 מובן ואעו זה בנידון שעורר ט'( הערה )פי"א צען בכרם שליט"א להגרש"אוראיתי

 לבהמה צובעין אין רלכך ה"ט בפ"ה הרמב"ם רכתב מהא צ"ע אך וז"ל בצ"ע שהניהמה
 הלא כאן גם וא"כ בהמה צבעי על חלה שביעית קרושת שאין מפני בהמה מאכליאפה

 לצבוע מותר אמאי וא"כ בהן נוהגת ק"ש שאין ודאי למצוה רק רקיימי צובעין רמינימסתבר
 עומדין שאין כאן אבל ק"ש עליהם שיש בהמה מאכלי רשאני ותימה עכ"ר, וצ"עלמצוה

 בזה ק"ש עליהם שיש וקליפות בו, להשתמש מותר לפי' ק"ש לגמרי חל לא א"כ למצוהרק
 רמה מינים, ארבעה לענין ופוסקים מהש"ס למרין אנו וכן תפילין. להשחיר לאסוריש

 הוי רלא לכם, בכלל הוי לא זה לזה רק עשוי אפ" המצוה לקיים כרי וחותכיןשתולשין
 המצוה. הנאת רלאכלהדומיא

 עבסימן
 לשביעית שנכנסו ששית בפירות ושמור נעבד ודין שביעית קדושתעניני

 התשי"ג. תשרי י"ב ליוםאור
 וש"ת.אחדשה"ט

 שליט"א ככ"ת דלא החזו"א בספרי מפורש לכאורה ראיתי בלימורי ריהטא לפיא(
 ר"ה בבה"ל ח' סעיף ה' סימן שביעית הל' היקר בספר שכתב הפסר באיסור גרמאבענין
 בר"ה סק"י י"ר סימן בחזו"א נא יעיין ב', סעיף שם עולם ברית החרש ובספר בהמה,הלכה
 לאיגרא ליה מסקין רירקא קניבתא והרא וז"ל ה"א פ"ז הירושלמי רברי שם שהובאילמרנו
 וצ"ע. מותר גרמא אבל בידים הוא אם רוקא הוא שהאיסור משמע וכו' גרמא מן יבשהוהיא

 שיש זמן שכל עולם ברית ובספר ס"ז ה' סה שביעיה הלכות בספר שכתוב ועודב(
 בספריו כ"ת כתב ונמי אוכל. חשוב כמה בריוק מבורר ולא להשליך אסור בקליפהאוכל
 ומקנב ה"ר תרומות פהיא בר"מ איתא והא וצ"ע מהרגילות יותר עבות קליפות לקלוףשלא
 ק"ש. שיחול ורק שביעית שה"ה נראה י ס"ק י"ר סימן החז"א וכתב רוצה שהוא כלבירק

 שנה. כל שעושים כררך מגזר מעט לקלוף מותראם
 לאכלה משום שביעית פירות של שהוא כל אפילו לאבד שאסור מעכ"ת לפיג(

 תינוק בגרי לכבס אסור נמי וכן שיריים נשאר רתמיר משום צלחות לרחוץ אסור יההלכך
 אם לעשות מה א"כ אכילה, בשעת מפרר שהוא עליו מאכל שיירי נשאר דתמידמשום
 שאסור ממע"ש רא" שהביא ומה לכבס. או לרחוץ ואח"כ בלילה הצלחות להשאירמהני
 שיעור. נמי יש שבמיעוטו משום מוכרה אינו משהו אפ"לאבד

 נעבר בכלל הוין מלאכות אטה וא"כ ששית פירות על ושמור נעבר רין חם האםר(
 לצורך שלא וריסוס הרר עץ בפרי העסיסיות להגביר השקאה האם ששית. בפירותלאסור
 נעבר. משום הפירות אוסרהפסר

 ירושלם ה. י.4נ



 רביע'חלק
 נדברו בקליטות שביעיתקיישת זאקס

 שובהת
 התשל"ג. תשריכ"ה

 שאתה הבעיות את לפתור לעזור מוכן ואני מכתבך, יקרת לנכון נתקבל וכ"ט,שו"ב
 אסור דגרמא שכתבתי מה לסתור שהשבת מה ראשית א( למעשה. שביעית בענינימתלבט

 היטב עיין אבל אסור דגרמא המהרי"ט ראיית באמת זו בתז"א המובא הירושלמימדברי
 עומד כך שבין כיון הרי גרמא אלא שאינו כיון וז"ל צ"ז( עמוד ג' )סימן בבה"למש"כ
 לירקב שעומד כיון הירק מקניבת מיושב ויהא כלום". גרם דלא נמצא ולהתאבדלירקב
 לבהמה. ראוי ויהא שיתייבש כדי הגג על שמעלה מה כלום גורם אינו לאכילהלא

 בכלל והכל והרגילו טעמו לפי לעשות אחד כל מותר "ירק לנקות כשכוונתוב(
 קליפות קולף אם אבל לאכילה שראוי זמן כל להפסידו אסור כן לאתר וגם הירק,קניבת
 בשביל בין הבדל דאין בידים, מפסיד הוי זמן להרוית בגלל אדם בני שרגילין כמולא

 וכיוצא זו דרך ועל וז"פ, לאכילה, האוכל לתיקון כוונתו שאין כיון כסף או זמןלהרוית
 בק"ש. להזהר שצריכין בקליפה אוכל נשאר אם : בספר שכתוב במה הכוונהבזה

 סוגי ב' יש בפרטיות. זה אפרש לטעות ואפשר בקיצור נכתב עולם שבבריתכיון
 גם זה ובכלל מלפפונים עץ תפוחי כמו הפרי עם ביחד לאכול שאפשר קליפותקליפות,

 ראוי ואינו ביחד אוכלים שאין קליפות ויש בק"ש, הקליפה לשמור יש תמידגזר,
 הקליפות לשמור צריכים אין בזה וכדומה וצגון סלק גם ואפשר אדמה תפוחי כגוןלאכילה
 הוא עבות קליפות יעשה אם בודאי האחרון זה ובאופן בקליפה, אוכל יש אם רקבק"ש
 בק"ש, ושומרן זורקן שאין כאלו קליפות אפילו אלא אותן, זורק הוא שהרי בידיםמפסיד
 הקליפות, אוכלין שאין כיון להפסיד דגורם תמיד, שרגיל עבות יותר קליפות לקלוף אסורמ"מ

 הכא שאני אוכל שאינו ע"י שנפסד מה גרמא חשיב ולא לאכול שלא איסור שאיןואע"פ
 בכלל הוי "לאכלה" מתקיים לא ועי"כ אוכל בהם שיש קליפות דקולף מעשה שעושהכיון
 בק"ש. ששומרן אףהפסד

 ומסתימת לזה הכרח שאין ראיתי י"ד בסימן בחז"א עוד שעיינתי לאחראמנם
 וכדומה סלק צנון אדמה תפוחי כמו ביחד אוכלים שאין הקליפות כל שגם ללמוד ישדבריו
 מאד, דקה קליפה רק קולפים בישול לאהר תפו"א למשל הנה אוכל, עליהם שיש מקרימ"מ

 קליפת כמו אלא מותר ואינו הבישול לאחר הקליפה עם ביחד בדותק לאכול ראויוגם
 אבל לצבע דראוי בגלל ק"ש עליו שיש במשנה מבואר ]רמון וכדומה ורמוןקלמנטינות

 הב' היטב מבואר ומעתה כהלכתה[, שביעית בס' הוא וכן ק"ש, ע"ז אין מסתמאבימינו
 ט"ו*ט"ז, סעיף ה' שבסימןסעיפים

 שאין חומרא שוו אומרת  זאת אין שהוא, בכל וגם בגרמא גמ מהמירין שאנו אףג(
 וסירים צלחות לשטוף דמותר ל' סעיף ו' בסימן נפסק כבר הלא בו, לעמוד יכולין הצבוררוב

 למשל הנה פירורין. בהם שנדבק קטנים בבגדי הדין דכן ומסתמא פירורין, בהםהנדבק
 וכמובן ואוכלין, ממון הפסד משום להזהר תמיד רגילין כלל שבדרך במרסק צנוןכשמרסק

 זאת בכל ואם הריסוק, מחמת הארץ על יתפזר שלא )דקדק זהירות יוחר צריךשבשביעית

 לדעת צריכים העיקר וכנ"ל. לאסוף צריך אין פירורין איזה וגפלו המרסק על מהנשאר

 יותר לפחד אין לכן יחד, משולבים ד' ויראת שהחיים אומרת זאת חיים", מקור ד' ,,יראתכי

 כהלכתה שביעית שמירת בגלל שאם זאת בכל ואם השרת. ~מלאכי תורה ניתנה ולאמדאי
 ח"ו. אחר אוי שנשמע ממה זה אוי שישמע מוטב בבית אוי איזהנשמע

 בקד"ש לשומרו א"צ בסיר או בצלחת להשאיר דרגיליכ כהלכתה" "שביעית בס'ושו"ר
 וצע"ק( מ"ז דתרומות פי"א)עי'



 רביע'חלק
קסאנד21רך עשיעית רמיחילול זא

 ולמעשה האשפה בפח לזרוק מותר אם בניילון נותן באם מסתפק אני עולםבברית
 במקום מיהו תפוזים, של בקליפות כמו ספק עליהם שיש קליפוה באלו רק שם מיקלאני
 האשפה, בפח לזורקו קליפות בכל בזה להקל אפשר וכדומה צבורי במקום כגוןדוחק
 תיכף. נקרע הנייר רטיבות שיש בדבר כי מועיל אינו בנייר כריכה אבל ניילון בשקיתודוקא

 ספיקי הובא שביעית" "הלכות שבספר אף ק"ש בהם אין ת'יל"ג של הדר פריד(
 שהמנדג כתוב נ"ט סעיף ג' סימן עולם ברית בספר אבל באתרוג כמו להחמיר החז"אשל
 הדר, פרי עצי בשאר וה"ה ק"ש לנהוג ששית של בתפוזים מחמיר אינו נפש בעלשגם

 וגידול בקרקע דין שזה אסור לעבוד אבל להמחמירין, אפילו שמור איסור בהם איןוממילא
הפירות.

 התורה שמן נעבד האיסור כי להמחמירין, גם ומותר נעבד לאיסור לחשוש איןומ"מ
 שיש מפירות מדובר הרי לאכלה", לכם הארץ שבת מ,,והיתה דנלמד וסייעהו הראב"דלשיטת
 איסור של השאלה רק כאן אלא נעבד, איסור אין שמור איסור שאין וכמו ק"ין,עליהם
 זה ]ואיסור הן, עזקה של הברייתא על יבמות בסוף בראשונים המבואר מדרבנןנעבד
 ואפי' בהיתר נעשה הגידול שעיקר ששית ערב של הדר בפרי באגרות[ ההז"א גםמזכיר
  בוה. קנסו לא לכו"ע והפירות האילן לקיום שמוהר ממה יותר היתה הוליקאהאם

 מה לח"ל גם נוגע וזה ק"ש עליהם דיש תשל"ד של דדר מפרי  הוא הבעי'וציקר
 דמוהר נתבאר כבר אחרים להשיג וא"א גדול צורך דיש היכא ושמור, נעבד האיסור עםיעשו

 לברר יש מיוחד צורך כשאין אבל דרבנן, כספיקא והוי דרבנן בזה"ז שביעית האומריםבצירוף
 להמחמירין. לכתחילה היתר ישהאם

 הם לבטלה ולברכה המצוה לקיום נוגע שזה האתרוגים דלענין דאע"פ ליונראה
 לחשוש שאין להתיר יש בח"ל הדר בפרי אבל מינים ארבעה בקונטרס כמבוארלהחמיר
 ערביים של הם דאולי ספק יש ראשית בק"ש. לאכול צריך אבל ושמור נעבדלאיסור
 ושבשטחים שבמדינה לערבים פרדסים הרבה ויש ושמור נעבד איסור אין אבל ק"ש בזהדהם
 דאוריתא מלאכות מצוי אינו לנעבד שנוגע ומה ק"שן, לגמרי בהם שאין מקומות]ויש
 מותרין הם ולהחז"א דרבנן הם מלאכות ושאר הדר פרי עצי בזימור כך כל רגיליןדאין

 ]עמ~ד קולה איזה לעיל כתבהי לשמור, שנוגע ומה דרבנן[ הוא דשביעית האומרים]בצירוף
 עיי"ש. לבד להראב"ד רק אוסר, שבזמנינו שמור אין התוס' ובעלי ר"ת דלפי בהערה[ח'

 שביעית, פירות באכילת מצוה קצת יש וגם א"י ישוב חזוק משום בזה שיש כיוןלכן
 לפרוע בהקטה לקנות ויש להמחמירין. גם בח"ל להקל יש שביעית דיני לקיים לזכותוגם

 זקף אם להקל יש צורך ובמקום ק"ש, עליהם שאין דברים עם בהבלעה או האוכל,לאחר
 תיכף. גם לפרוע ומותר במלוהעליו

 פירות הוצאת איסור אין וממילא תשל"ד אב חודש בסביבת רק הוא ביעור שלושאלה
 וביעור סחורה איסור על עבר אם אפי' נאסרין הטירות אין אופן ובכל לדרידב"ז,לח"ל
 שחושב כיון עור לפני היום אין ובל"ה נכרים, בשביל הוא שעיקר כיון בזה אין עורולפני

 תשל"ד. של הדר להפרי בנוגע עוד וצ"ע בהיתר,שעושה



נדברו שכעית דני"*לול זאקסב רביעיחלק
 עגסימן

 שביעית של פרי על שביעית דמיחילול

 תשל"ג. מרחשון כ"1ב"ה

 1 בהוקרה וש"תאחרש"ה

 מאורו ונהנתי מר לן דשרר עולם-שביעית ברית החדש ספרו קבלת בתורה מאשרהני
 נפש לכל ההלכות ופרטי השביעית שנת קרושת ערך להחריר טוב מה בעתו רבר רב,כי

 ולהרבות חכמתו מעיינות להפיץ דשמיא לסייעתא שליט"א כתה"ר יזכה ה'. לרברצמאה
 רקרושה. דעת והרחבת נחת מתוך טהורה וליר"ש לתורהמפעלים

 הלכה ברבר לטובה הזכירני שב'טפלנו במה להעיר הנני בספרו עיינתי כי אמתולאות
 ט' בסימן - השלימה לגאולה ונזכה משאחז"ל עפ"י תורה אסיר שהנני ע"מ -בשמי
 נכרים" בשל בקד"ש נזהרים כך שבין "במקומות הרמה מדעתו והוסיף וס"ד ס"גאותיות
 מוכרחים ולענ"ד 17 עמור י"ז גליון השמיטה" ב,,רבר כתבו וכן פרי, על לחלל ס"1 באותוכן

 להם אפשר אי נכרים בשל בקר"ש הנזהרים וכן שביעית קדושת בו שאין פרי !להוסיף
 : כרלהלן ונימוקי עליהם, שביעית רמילחלל

 קדושתם אין כי שביעית, פרי או רמי על מתחללים שביעית רמי אין כי פשוט נראהא.
 החול נכנס החילול פעולת ע"י ואז אחר, חולין רבר על חלה שהיא בזמן אלא מהם,יורדת
 על אלא מתחלל שאין ומע"ש הקדש פריון כמו בקרושתו, תמורתו ונתפס הקודשבמקום
 שלא בזה"ז אפילו מע"ש כסף על מע"ש מתחלל ולא מע"ש, לקרושת שנתפס חוליןכסף

 שום תופס מע"ש דמי אין כי בהיות לאיבוד, הולך ובכו"כ שו"פ אלא המלא שויוצדיכים
 מטעם רק ולא הכי, ררינא בהקדש ואצ"ל מעשיו, כלל אהני ולא כך, ידי על חרשהקרושה
 כספי הפסד של רממונארררא

 להעשות פירושם ופדיון רחילול אלא עלה, אתינן קא קודש.
 מהקרש ושביעית לקרושה, חול רבר הכנסת ירי על הנידונים החפצים של מצבם ושינויחולין
 בקר"ש. קרושים דברים בשני וחילול פריון שייך ולאגמרינן,

 התליף וכו' בשמן שמן ההליף ה"ב: פ"ז שביעית דידושלמי מהא לוה סתידהואין
 בשביעית שביעית רבהחליף משה בפני ומפרש וכו' בלולבין עלין החליף וכו' בשמןיין

 ראשון, בפרי איירי רשם ליתא רהא בקודש, קודש לחלל בכה"ג גם ראפשר הריאיירי,
 פדיון ברין אינו כן ואם רשביעית, פ"ח כבמ"ז אסור עצמו רפרי בקרושתו נשאררלעולם
 בקרושתו, ונשאר תהא" בהוייתה "רתהי' ראשון לפרי מעשיו אהני לא רהרי גרירא,וחילול
 לומר ראפשר אלא הראשון, מגוף הקדושה שיוצאת בזמן אלא ותילול פריון שייךולא

 שניהם. ראסירי זרה עבורה חילופי כרין שביעית חילופי מרין היא בקר"ש השנירהתפסת
 של חומרתו אחר כל תופס ראשון, פרי על ראשון פרי פ"ש, על פ"ש במחליף גםוא"כ
 החלפה, לאחר אחר כל ביד עכשיו שנמצא שמה לפי - וביעורו שימושו לענין -השני

 האנשים שני שהתחלפו מכיון שביעית רמי חומרת עור העצמאית קר"ש מלבר עליונתוספה
 שביעית של הפרי חומרת נמי חלה ראשון פרי על שביעית רמי כשמחליף ]וגם זה. עלזה
 שנשארו ראע"פ וצ"ל שם, כבירושלמי חולין על שניהם להחליף רק עצה ואין הרמים[על

 על מהם יררו שביעית רמי של רינים הפרטי מ"מ שביעית של ראשונים פירות כריןבקר"ש

 שבא מה א"כ בשנו"א: שכתב במה ז"ל הגר"א כוונת רזו ונראה התולין. התקדשותידי
 כנ"ל. להריא רמפורש הגר"א ובביאורי ייע"ש כמקרם, ונשאר האיסור אזיל רמיםמחמת
 רלא החלפה מתקנת הרמב"ם השמטת על בזה ]שהאריך הפנים ובמראה בררב"זויעי'



קסגנדברו שביעית נשחשוו זא רביע'חלק

 שני פרי או שביעית דמי בהילול כן אינו אבל ראשון, בפרי זה וכל ש"ש[ בשני"םאיירי
 על התילול רוקא להיות צריך אז החילול, בזמן הראשונים מן הקרושה שיוררתש"ש
 כנ"ל. שביעית לקרושת משהו שיכנס כרי שביעית של ולא תולין של פרי אורמי

 איירי. רוקא תולין של רבשמן נראה שמן, ונכנס יין יצא שמן ביין לקח מ: רסוכהוהא
- קורש של ברמים פריה ירי על לתולין יוצאין שהרמים בשר: יצא ר"ה שםוברש"י  
- קורש להיות עכשיו שנכנסו לרמים ברורההכוונה  עצמן בפיהות אלא תה" כתיב רלא 
 תפיס. לא האי רכולי נר: ע"ז במס' שפירש"יוכמו

 שביעית קרושת בהם שאין ואוכל פרי על אלא שביעית רמי להלל ראין נראהולכן
- סעורות ג' מזון - שביעית פירות שהקונה כשם רוקא, תולין של במטבע פרוטה עלאו  

 מקום שכל ברור ]וכן כבראשונה בקרושתם ושניהם לחולין יצאו שלא שביעיתברמי
 מ"ש ולפי שביעית[. בקרושת תולין פירות שיאכל רוקא היינו כנגרן" "יאכל תז"לשאמרו
 זה קח לו שיאמר כגון מותר שביעית בפירות "התמורה מ"ר פ"ח שביעית לר"מבפיה"מ
 מאחרי לההליף לר"מ רמותר שביעית בפירות שביעית רמי וה"ה פלוני", פרי לי ותןהפרי
 טובה כונה רק וחילול, סחורה ענין כאן אין בקרושתם נשארים המתחלפים, הרבריםששני
 השמיטה בספר מ"ד, פ"ח שביעית ראשונה במשנה ]וייעי' לאכלה לו החסר רבר עללהחליף
 כש"כ הנ"ל ולפי מ"ז[. אות ז' סימן עולם ברית בספרו עכשיו רואה שהנני וכפי ה' אותפ"ח
 בפ"ש. ר"ש לחלל כלל מקוםשאין

 סופסטוק אלא ממש שמן רחצה בסבון מערבין אין : במציאות עח, אות נר לעמודב.
 לסיכה לא ראוי אינו שהוא כמו הסופסטוק עכור, עב בחומר המתגבש השמן פסולתזהו
 ומיעוטם מחוץ-לארץ הם הסופי חומציות של ררובא רובא כלב. מאכילת ונפסל להרלקהולא

 דברים. "רהורי של אריכות בזה לי יש - לרינא בארץ. הגרלים ועור כותנה שמנימפסולת
 בל"נ. למועד,וחזון

 וכר משיח בביאת ישועתנו קרובה : ז עמוד סוף בהקרמה ראגרתא מילתא ולבסוףג.
 לרידן בספיחין, לא אבל וכרומה בקד"ש במלאכות, להחמיר מקום רק יש זה מטעםוכו'.
 המשיח ובביאת ה"ב, פ"ר השמו"י כברמב"ם רמאים עבירה עוברי משום ררבנן גזרה רקרהוא
 ורמאים... עבירה עוברי יהי ולא ה' את רעה הארץ תמלאבב"א

 ערכו. כרום ומוקירו מכברו התורה ובברכת בידירות הכבור, הררת בכלהדושכת"ה

 אהרנסון משהיהושע
 והמהת לפיית הרבנות וחבר]היב

 סניק[ אבר"ק מלפנים משה" ""מועתמח"ס

 עדסימן
 מכירה ההיתר על הדחק בשעת לסמוך אפשראם

 וקד"ש ספיחין איסורלענין
 התשל"ג. בסליו י"ד וישלח ב' ליום אורבס"ר

 טוב. וכל וברכהשלו'

 בעיקר הגה הדחק, בשעת מבירה ההיתר על לסמוך אפשר אם ממע"כ שנשאלתימה
 הפירות. על וק"ש ספיחין איסור לענין למעשה נוגעזה

 אם שייכות שום לזה שאין עולם ברית בספר כתבתי כבר ספיחין איסור לענילוהנה



נדברו הזה בזמושמטה זאקסו רביעיחלק
 כלומר רצופות שנים שתי ר"ל וביובל בשביעית שכתבמה ע"כ. וכו' הברכה בהו מקוים הי'מה"ת
 מררבנן. שגוהג של"א סי' ביור"ד בפרישה כתב מפורששהרי התו', מיירי רבהכי בזה"ז גוהג איגויובל

 וכיון בה"ל שייכה ולא בארץ תלוי' דקדושתן דכיון : הטעם כן אהרי שכתב ממה צ"עאבל
 שמיטה על גם דקאי לכאורה משמע תקנוהו. לא בארץ גם בה"ל דבר בהן לעשות שייכיםדלא
 הר"מ שיטת על קאי והוא דאורייתא, דהוי ס"ל קרקע שמיטת אבל יובל על בעיקר דקאיאפ"ל
 כספים. ושמיטת יובל היינו שמיטות בשתי ההיקש דמביא בסק"א שם מוכ" וכן שםבש"ע

 הבהגר"א, כמוש"כ הרז"ה שיטת שהיא הרמ"א דמביא הי"א שיטת רק רטסביר גראהועוד
 שמיטת ר"ל "בת"ל" הגולה בבאר ןומש"כ כספים בשמיטת רק לה דמפרש שם הגולה" לה,,בארובגיגוד
 בשם בעה"ט בשם מ"ה שער "בה"ת : קודם ומש"כ בזה הילוק אין כספים בשמיטת שהריכספים
 דכל ס"ל הגולה באר דבעל מבואר י"א" בשם הר"ן וכ"כ בתשובה הרז"ה וש"כ אלבדצלוניהר"י
 כלאים הל' בסוף מפורש כתב הבה"ג שהרי להרשכ"ש בניגוד וזה כססים, משמיטת רק מייריהנ"ל

 הבית כתב ברצלוני הר"י ובשיטת מה"ת, שהוא ס"ל בעצמו העיטור והבעל בזה"ז נוהגתדשמיטה
 בתשובת הוסיף טועה שתלמיד לעיל כתוב וכבר בזה, עליו חולקים ויש מה"ת דהוא דס"להלוי

 שכתב כמו מדרבנן לכה"פ או מדאוריתא, הזה בזמן דנוהג להסמ"ע ס"ל לדינא אבלהדשב"ש[
 בדבריו. התקשו שרבים הסמ"ע דברי להסביר וזכיתי של"א סי' יור"רבפרישה

 בסימז )עיי"ש מדרבנן דאסור הוא בעצמו הרשב"ש רדעת וראיתי הרשב"ש את השגתיכעת
 הרמב"ם שיטת את הבין ומקודם דרבנן בזה"ז דשביעית לעיקר רס"ל מבואר התשובה ובכלדג"ח(
 ומקורם דרבנן. דהוי ס"ל הרמב"ם דגם וכתב מזה חזר התשובה בסוף אבל דאוריתא דהוידס"ל
 כתב ז"ל והראב"ד מדרבנן הזה בזמן רשמיטה ז"ל והרשב"א הרמב"1 א"ז דעת וגם וז"לכתב
 סנהדרין ממס' מפורשות ראיות הביאו ז"ל והמפרשים מדרבנן אפי' כלל נוהגת ראינה גיטיןבמס'
 בפירושו והודה חזר ז"ל הוא וגם הזה בזמן נהגה דשמיטה שנהגו מקום פ' פסחים וממסכת בורר זהס'

 דעיקר מפורש הרי עכ"ל ז"ל והרשב"א הרמב"ן זה על ושבחוהו מדרבנן דנוהגת פ"ק ע"זלמסכת
 בעלמא, לסניף רק כיי שמיטה אין דבזה"ז הספרימן נוסחת ןלפי האומרים הביא ולא דאסורהוא

 חטידות(. משום דהוי ס"ל הרשב"ש גם כאילו לטעות שאפשר בהקדמתו מחדש הנדפס בספר דאיתי)וכעת
 וכן דאוריתא דהוי דס"ל הוכחתי נ"ה בסימן לעיל דרבנן, דהוי הרמב"ן בדעת הרשב"שומש"כ
 דאוריתא. דהוי דס"ל דמבואר הנ"ל בתשובה עיי"ש א"ז, בדעת ומש"כ ס"ז, סימן בתומים כעתראיתי

 בזה"ז קרקע שמיטת דאיז סוברים וכו' גדולות הל' בעל בס' "אבל : דכתב הרשב"שומלשון
 מפורש דאינו משמע זה מלשוז מדרבנן, אפי' כלל נזהגת דאינה כיומר נזהגת" דאינה טדכריהםויראה

 דנוהג דמפורש יותר לסמוך יש שלנו הספרים על לכן נוהג, אינו דמה"ת לפרשם ויש זהבדבריהס
 משובש[. כת"י איזה לו נזדמן ואולי הדפוס, נתגלה לא עדיין ןדבזמנו נתבאר וכאשרשמיטה

 שלו בנידון התיר לא למעשה מ"מ להקל, הרשב"ש שצידד מה כל דלאחר פלא זהוראה
 שאין מפני אותם יגנבו כרמו או שדהו הפקיר שישראל הגוים כשידעו הפקר דיז אודותשנשאל
 ויאספנו יכלתו כסי וישמרנו כשלו בו לההזיק ישראל יכול אם הפקר הם והרי לשמרן יכולישראל
 שב"ד בדבר תקנה שיש נראה  שאלתכם ולענין : ומסיק לתלמידים, או לעניים יחלקנה ואח"כהביתה
 אם מכללם ילקט ג"כ ובעה"ב הפירות ילקטו והם גוים יכנסו שלא ופרדסים בגנות שומריםיעמידו
 האוצר על שם ומסתמך לעניים. יחלקוהו והשאר יום בכל סעודות ג' מזון לו יתנו הב"ד אורצה
 דשביעית. בפ"ט בר"ש המובא בתוספתא המוזכרב"ד

 העולם תקון מפני ז"ל חכמים שגדרו אלא פרצות בה לפרוץ דצריך המכילתא שםומביא
 דבר ז"ל חכמים יבטלו היאך התורה מן היא דאם מדרבנן הוי שני בבית דגם ראי' מזהןומביא
 שגרדו "והגדר : ומסיק לזהן, הזמן אין שעכשיו אלא זו בראי' טובא לדון ויש התורה מןשהוא
 כשלו להיות ומשמר יושב להיות אבל הגוים יכנסו שלא כדי פרצות בה יפרצו שלא הוא ז"לחכמים

 לעשות גם דמותר פשוט זה והנה ז"ל". הרמב"ן שכתב כמו לא ממנו עניים ולמנוע הפירותלהכניס



קסז נדברו נכרי בשל שביעית קדחית זא רביעיחלק
 אא"כ אחרת עצה שאין המדובר שם אבי הגנבים יהרחיק יעמוד בעצמו בעה"ב אפי' אושומר
 ב"ד. באוצר אלא היתר שום ע"ז מצא ויא מיתיוש, העניים גם ולמנוע ממש כשלויחזיק

 ח' ובסימן ג"כ. עניים מפני ישמור שמותר לעניז גם מהני ב"ד דאוצר ממנו ללמודויש
 משומר. משום נאסר בהיתר נשמר דאפי' דוכת' בכמה התו' ע"פ בצ"ע זה הנחתיבהערה

 שכז הרב עיינו "נאמן בלשון הרשב"ש דברי מביא אומר, יביע מח"ס שליט"אוהגרע"י
 מנא ישאוי איא חכמים אמונת על מצווים אנו אין שכאן הנראה כפי ]ושכח הנ"י" הגדוייםדעת
 וללמוד להתפעל יכול ה~א התשובה שרואה מי שהרי במקור, דבריו ראה אם ומספקני יה[.אמינא
 המצוה אין הפקר זו ששמיטה אף שמיטה, לענין שנוגע מה גם לגשת יש ראש כובד באיזהדעת
 וכמעט דחסידות, ממילי שזה כביכול סוברים שהם גדולים ארבעה הרשב"ש שמביא יאחרהפקר.
 ]ועיין הפקר לדין שנוגע מה וקולא סברא איזה בקל למצא אפשר כבר הי' דרבנן, שזה סובריםכולם

 לאוצר הרשב"ש של בעובדה צריכיז הי' לא זה דלפי בזה קולא איזה שיש ד' סימן בסוףברירב"ז
 רואים ואנו הרידב"ז[. דברי הובא לא עולם בברית וגם כז, סובר דאינו מהרשב"ש ומשמעב"ד,

 שהכל הרושם מקבל שליט"א הגרע"' שי בחוברות שם המעיין ואייו מהמחמירין, דוקאשהרשב"ש
 הסובבים ערב מדינות שכל הזה בזמן ומכ"ש : סיני בקוי שם ]מש"כ חומרא. הוא המכירה וגםמוחר
 יך שאין בודאי הנפש חיי בהם שיש דברים משם יהביא וא"א מיחמה במצב אתנו נמצאיםאותנו
 בכל גרעינים טון מייון מח"ל מביא המדינה כהיום וגם וה, את מכחיש המציאות מזה. גדולשעה"ד
 שביעית שהשומרי מה הלגלוג של הבקורת וממילא מהערביים גר~עים יותר שהם מאלו גםשנה

 מהמצ'אותן. גם מופרך זה מהערביים יקנותגורמים

 אחרוןקונטרס

 מהלב לבדות שרצו למה בקשר אמת" הקב"ה של "חותמו כי אשקוט לא האמתלמען
 צריכים אנחנו הפשוט, ההגיון מבחי' גם מאד ומוזר מופרך זה שביעית לשומרי נירוכי

 לתל שהי' הדור ופוסק לגרול נידו מי ואת הנאשמים ספסל על הושיבו מי אתלהתבונן
 בהקדמת מפורש ]כן ז"ל הב"י פטירת לאחר שנים כעשר בישיבה ויושב לזקן והי'תלפיות,
 בעצמו המבי"ט שכתב וכמו שנים[ שש י"א דמביא של"א בסי' הברכ"י על ופלאמהרי"ט,
 רבר לכל הראשונים מן הייתי הרפ"א משנת מקדמוני הורפי "בימ' וז"ל מ"ח( שאלה)ח"ג

 הספרדים כל בקשוני לאשר נמצאתי שאלוני לאשר נדרשתי תוב"ב בצפת א"ישבקרושת
 ונתן השל"ה שנת לשלום עלינו הבאה ר"ה, ערב סוף - עתה ועד מאז צפת פה באואשר
 ולכל רעהו גבול איש ישיג לבלתי בניינם ברוב עליהם עומד ואני חרבותיה לבנות בלביד'

 איש כל נפררו אשר השנים אלו בכל שנבנו כנסיות בבתי וגם וכו' קרקעות חלוקידברי
 בקהלה תורה מרביץ הי' שבעיקר ואף וכו"'. הקהלות בכל תקנות ועשינו ללשונותםואיש
 נ' לי זה יעקב בית בקהל תורה מרביץ היותי מיום מנהגי "ואני שם: שכותב כמואחת
 הקהלות כל על פרושה היתה מצודתו אבל השל"ה" שנת תחלת עד הרפ"ה משנתשנה

כאמור.
 עד שמיטה שנת הרצי'ב "משנת : מה( )שאלה שם כותב נכרים בשל קר"שולענין

 הגרלים שפירות מהן שמיטה בכל כתבתי שמטות שני ששה שנות שהם השל"ר שנת זושנה
 הישראל מירחן אפי' השמיטה בשנת ומעשרות בתרומות חייבים שאינם בא"י הגויבקרקע
 פירות דין לו יש השמיטה בשנת הגוי בקרקע שהגדל וגם ישראל ע"י ממורח שהוא הייןכמו

 שנת בכל זה כל עם ]שם[ הנזכרים הראיות הבאתי הראשונות בתשובות כי גםשביעית
 קודם הבאתי שלא ופוסקים מספרים לי שנתחדש ממה בראיות לקח מוסיף הייתיהשמיטה
 נדבה אשר מעשה ובעלי ה' יראי תורה בעלי כמה יש אשר השל"ר שנת זו בשמיטהועתה



 רביעיחלק
 נדברו :כרי בשל שביעית קחשת זאקסח
 הב"י מרן שגם עוד ולא לו, ומת:גד מערער שהי' מי שמענו ולא שמיטה", דיני לנהוגלבם
 בשל ק"ש לנהוג שיש '2מיטה מהל' בפ"ז מהרי"ק דברי מביא הכ"מ כשהיבר ימיובסוף
 כלום. מעיר אינו והכ"מ בביעור והייביםנכרים

 ואע"פ ומעשרות, תרומות רק שם נזכר החרם אודות רוכל באבקת שנדפסמה
  המבי"ט  ובוה נכרים  בשל בק"ן גם דברים, בשני היתה המבי"ט צם הב"י  שלשהמחלוקת
 שזה מתו"מ לפטור ולתקן להכריח שרצה :2ם כמב,'אר להם שחרה מה העיקר אבללחומרא
 חייב ומ"מ נכרים בשל קד"ש שיש ריתכן ק"ש עם קשור אינו וגם הב"י, לדעת גדולהקולא

 הפקר. בדין תלוי שזהבתרו"מ
 סימן לעיל מזה ]עיין לא או ימיו בסוף בו הזר הב"י אם להויכוח כעת אכנסולא

 לא. או תרו"מ לעשר להחרם הששו אם 7!ביר בזה רוצה אני אלא באריכותן בהערהס"ז
 תרומה לא בה ואין הפקר כולה השמיטה ".:נח סתמא כותב סי"ט של"א בסימן בש"עוהנה
 דשמיא לסייעתא שזכה הטהור בשלחנו מרן שדעת הסכימו כולם ובזה כלל", מעשרותולא

 כולם הסכימו החרדים עדות מלבד מתרו"מ פטור נכריס דבשל המגיד שהעיד כמומיוחדת
 מדכתב לדייק בסט"ו שם שכתב מה ]אבל הקודש", ב,,צהן שמובא ממה שמשמע כמולזה

 ממת:ות בפ"ו הר"מ לשון דוא דכן דק לא בטור" ולא בר"מ לא זה "שאין "כלל"הש"ע
 אין נכרים, בשל רק נוגע הי' שלא כמעט דבזמנו וידוע סתם הש"ע מדכתב אבל ה"ה,עניים
 פטיר[. נכרים בשל דאפ" מזו גדולה ראי'לך

 חו:זשין ואין הב"י כדעת לעשר מחמירים שאנו מאחר למעשה זה נוגע שאין אףהנה
 ולע.2ות פרשיות לעירוב שיתכן כיון החרם עם נע:2ה מה לברר יש זאת בכל אבללהפסר,
 קד"ש. בשמירת גם חרם איזה שהי' סמךמזה

 נוהג הי' שכן ומעיד שמ"ח בשמיטת דעומד להחרדים מוצאים שאנו פלא זהוהנה

 שהמבי"ט רואים ואנו החרם, בלל מזכיר  ולא מתרו"מ דפטור  ו"ל המבי"ט הדור גדולומנהיג
 כן שאחרי הגדולים שכל פלא יותר ועוד מתרו"מ. לפטור מורה הי' של"ד שנת לאחרגמ

 בכסף, הנהפה ולא המהרי"ט ולא השל"ה לא הדרם את הזכיר לא אהד אף מזההמדברים

 מזה חזר שהב"י שהעידו מהזקנים מביא בתשובה המהרי"ט יוהכ"פ. ותו' תמרים הכפותולא
 הפסד דגורם קולא אלא חומרא הוי לא בתו"מ שלההמיר לכך הכריהו שהמבי"טלאחר

 זה על ערערו שאחרים מביא ואה"כ למע21ה מהמיר ג"כ  הב"י הי' ק"ש שלענין]משמע

 השתתף בעצמו הב"י שכאילו יותר מביא בכסף הנחפה למבי"ט, והודה חזר לאשהב"י

 תרו"מ[. להפריש צריכים שאין שדנובהאסיפה
 שמעתי וכן וז"ל כתב לנכרי שביעית דמי מסירת לעניז האותיות בשערהיטל"ה

 עוד בד"ה ושם בדמים, מהעכו"ם לקנותם שלא כן נוהגים הי' בירושלים פה מעשהשאנשי

 מטרנ"י משה ר' הדור גדול ומנהיג נוהג הי' דכן ממעשרות דפטור החרדים דנרי סתמאמביא
 להחרם. זכר ואיןז"ל

 בניגוד שזה החרדים שכתב במה זה מדוכה על עמד כבר שהוא יוסף להברכיוראיתי
 ס"ז בסימן מש"כ עיין ההרדים דברי ]בביאור רוכל באבקת המוזכר של"ד בשנתלהחרם

 שהי' רגילה כתשובה רוכל שבאבקת להתשובות התייחס שלא להוסיף אפשר וכעתבהערה,

 שהכתוב הברכ"י בזה כבר והרגיש המבי"טן. עם מכתבים כחליפת אלא להשואליםעונה

 לחכמי ספק הי' אלא והחלטי מפורסם כרבר הי' לא זמן הרבה לאחר הנדפס רוכלבאבקת
 למסקנא בא והברכ"י גלנטי. מהר"ם של לעדותו זקוקים הי' כות: הוא זה ובשבילהדור

 לאחר תיכף או בו, לחזור להב"י הכריחו דוי ערש על הב"י כשהי' החרם הכרזתשלאחר

 רוכל באבקת שכתוב מה אם שאפילו אומרת זאת להמבי"ט. והסכימו החרם ביטלופטירתו

 תיכף, אותו וביטלו שנתו הוציא לא החרם אבל אמת, הוא חרםשהכריזו



 רביעוחלק
קמט נדברו גכרי ב'1ל שכיעית .יישת זא

 שבתיים אף פקפוק, שום בזה אין דבר" עמא "וכן החרדים שכתב שמה בברכ"יומבואר
 שהי' כן אתרי אבל המבי"ט, אדרי נמשכו כולם שלא הנ"ל מבי"ט מתשובת מוכת הב"ישל
 נתפשטה שהוראתו מאד מסתבר הבלעדית השפעתו וע"י שנים כעשר בישיבה ויושבזקן

לכולם.
 לפטור לא או מרן בו חזר אם הזאת השאלה נתעורר פעם שוב המהרי"טובזמן

 חזרו שכולם בטח אביו פסק וחיזק הדור פוסק שהי' המהרי"ט השפעת וע"י תרו"ממהפרשת
 כן.לנהוג

 לו שכתבו רוכל באבקת הב"י שכותב שבירושלים למנהג שנוגע מה מקוםמכל
 מרן פטירת לאחר המנהג הי' מה יש[ ק"ש ]אבל המהרב"ל העיד וכן תו"משמפרישים

 שהמנהג מדבריו שם דמוכה כפ"ת בספר חביב בן למהר"ם מוצאים אנו אבל ברור, א,נוהב"י
 תויהכ"פ בספרו אבל בנכרי. שמור איסור שאין המנהג ורק נכרים בשל ק"ש לנהוגפשוט
 ואנשי חסידים בירושלים נהגו ז' פירות ביעור בענין הלכה ולענין וז"ל יותר מבוארהדבר
 ומוכה קרקוס מהר"י בשם פ"ז בכ"מ מרן כתב וכן בהם ולזכות ולחזור להפקירםמעשה
 להם לעשות דהיינו ק"נ די:י בהם נהגו בשביעית מא"י קונים שאנו דבפירות שםמדבריו
 הזכיר ]]לא לעשרן יהחמיר הסברות לב' לחוש דפסקא ומחוורתא וכו' הפקר ע"י בח'ביעור
 קורקוס. ומהר"י הסמ"ג כדעת הפקר דהיינו ביעור בהם ולעשות מרן כדברי בזה[ מנהגשיש
 הזה כזמן דז' כיון זכות ללמד יש לעשות נוהגים ועכשיו שביעית בפירות סחורה איןולעניז
 לאשתעויי מצית דלא מא"י דאתי מכח סהורה בהם לעשות שלא להחמיר ראו לאדרכנז
 עכ"ל. בהדיהדינא

 ירושלים, תושבי העיקר אז היו דהם משום או מעשה" ואנישי "חסידים קודם דכתבמה
 ובסחורה. בביעור להקל דאפשר בברכ"י מובא בתשובה דכתב משוםאו

 מדמנהג ולא מהחרם לא מזכיר אינו הדור גדול שהי' ז"ל חביב בן המהר"ם גםהנה
 לנהוג שהמנהג. אצלו פשוט הי' זה ואילו להלכה, כן הכריע שמעצמו אלא תו"מלהפריש

 נכרים. בשלק"ש
 קרקע שקנה עכו"ם בברכ"י( שהעתיקו )כפי וז"ל בברכ"י המובא הדדב"ז שיטתוזה

 להחמיר בין להקל בין בהם נוהגת שביעית דין ואין מותרים פירותיה בשביעית וזרעהבא"י
 שהרי מט,עשר לפוטרו הפקר הדבר שאין במעשר הייב יין ועושה שביעית של ענבימוהקונה
 אבל הייב במעשר ודוקא עכ"ל. במעשר חייבים ישראל שגמרן וכיון הענבים קנהבדמים
 ק"ש בהם שאין לפי יכתוב וכו' הפקר הדבר שאין הטעם כתב למה דאל"כ קד"ש בויש

 לההמיר, בין להקל בין דכתב והא בק"ש שחייב ברור אלא במעשר שתייב יודעיןוממילא
 קנה, שבדמים לפי הפקר זה שאין שכתב הטעם ג"כ בזה ששייך ביעור בהם נוהג שאיןהיינו
 שמיטה מהל' בפ"ר שכתב מה עם שבתשובה הדברים ומתאימים 'הזקן, הר"ש סברת ע"פוזה

 הרידב"ז הבין ]וכן עיי"ש ביעור טעונין אין ומ"מ בק"ש וחייב דאוריתא דשביעיתהכ"ט,
 הרדב"ז דברי שהבין הפאה"ש על ופלא אחר, באופן להקל בין שפירש אלא הרדב"זדברי
 מק"ש[. לגמרישפטור

 הוא הרדב"ז בשו"ת שהפירוש כן נמי שהכריח דרע"ק" לה,,משנת מצאהיוכעת
 שפירשנו. וכמו אותו( מזכיר שאינו )אף הרדב"ז בפי'כמוש"כ

 לפי בביעור מיקל היה דמ"מ אלא בק"ש להחמיר נוהג דהי' הברכ"י דבריו הביןוכן
 שזה ]ונראה הרדב"ז כתב שכן דעתו נחה ואח"כ ע"ז מצטער והי' להזהר כבד הדברשהי'
 התפלא והמהרי"ט תרו"מ, על בביעור דהייב הזקן מר"ש דמביא רוכל באבקת מרן דעתגם
 למימר ומצי לעניים ולחלק להפקיר בממון תלוי שביעור לפי הטעם מדכתב אדרבהעליו
 נהוג. כן שביעית דיני רשאר משמע בהדיה דינא לאשתעוי מצית דלא גברא מכחאתינא



 רביעיחלק
 נדברו נכרי בשל ששיעית קחשת ז-אקע
 מדפוטר לא, או הפקר זה אם ממון בדין תלוי מעשר דגם דס"ל אלא הכי הבין מרן דגםונראה
 שבאבקת התשובה בעיקר מוסב וע"ז במעשר, חייב וממילא גוי של קניינו שזה משמעמביעור
 רא" מאיזה שם דן הלכה שמבחי' )אף בתו"מ. ולחייב המנהג הי' שכן מביעור לפטוררוכל
 מק"ש([. לגמרילפטור

 כל דנתחעדו שכתב במה אלא בכסף" "הנחפה רבו על חולק דאינו להברכ"י ס"לוכן
 בשאר אבל ומרן, הרדב"ז על סומך ביעור בדין וכן לעשר, שלא והסכים עמהם ומרן צפתחכמי
 הדין מעיקר נכרים בשל בק"ש דהייב נאמר אם דאפי' נתבאר וכבר החמיר, שביעיתדיני
 "ציץ לדברי יסוד שום שאין נתברר ומהאמור במעשר. ולחייב מביעור לפטור סברא ישמ"מ

 שהביא מה שם לגזיזיה תבריה וכבר מהרשד"ם, בדברי וטעה לנידוי שחשש מההקודש"
 המהרשד"ם, של הואת התשוכה מביא תמרים כפות בספרו חביב בן שמהר"ם הקודשהציץ
 בקשר רק בזה דיון שום שם ואיז נכרים בשל ק"ש לנהוג שהמנהג להכ"ת לו פשוטושם

 בזה. להקל שהמנהג שכותב גכרי בשל שמורלאיסור
 ב,,קול אומר יביע מח"ס שליט"א יוסף עובדיה הרב המפורסם להגאון כעתוראיתי

 נמי דכתב חיים בארץ סתהון חיים ר' והגאון והחז"א הקודש להציץ שמביא לאחרסיני"
 שביעית לנהוג שמחמיר למי שנידו פוסק משום זאת שמענו שלא "ובאמת כתב:כהחו"א
 למ"ש המשך ואינו חדש דיבור שהוא הקודש הציץ כדברי מורה הלנלן ופשטבשמינית
 כל סמיכה שם החז"א שסומך "ומה : עוד שם וכתב השמיטה" שנת של הספק בעניןמקודם
 ולנהוג תו"מ להפריש בשתיהן, לחומרא לנהוג שיש יוהכ"פ בתו' חביב בן מהר"ם עלדהוא
 שכ' בברכ"י הובאה כת"י בתשובת לגזיזיה תבריה הדר גופיה חביב בן מהר"מ הריק"ש.
 שביעית בפירות סחורה בענין זה על לסמוך יש וכן ביעור, לענין מרן סברת על סומכיםואנו
 המחמירים לפענ"ד ולכן ולמעשה, להלכה שהם תשובותיו על יותר לסמוך שיש ובודאיעכ"ל
 בהלכות זילבר ר"ב כהרה"ג ושלא בהפסדם שכרם ויוצא המתמיהים מן אלא אינםבזה

 דבריו וכל איפכא בתר כאן אזל ובמחכ"ת להלכה". החז"א דברי שהעתיק שלושביעית
 בעיון. שלא ריהטא אגב ונכתב ותמוהין איגראמרפסין

 שהרי מציאות של דבר על חזרה שייך ומה חביב, בן מהר"ם בספרי סתירה שוםאין
 ואנשי דחסידים ב' פ"ג ביומא דכתב לביעור בקשר רק בק"ש, להחמיר שהמנהג בספרוקובע
 דביעור והטעם גדול, המרחק ואין בזה להקל דיש כתב בתשובה ואילו להחמיר, נוהגיןמעשה
 הוא דביעור מצדד שהרמב"ן לפי אפשר ]וגם נתבאר כאשר הזקן ר"ש שיטת מפני יותרקל

 .דרבנן[
 דברי אלא אלו אין הקודש, הציץ שהבין כמו במהרשד"ם דמשמע לומר שמתאמץומה
 דחסידות במילי חומרא בסוף שהזכיר ממה וגם בתשובה, מזה כלל מדבר שלא מאחרנביאות
 שלא וכאמת : ומש"כ בעלמא. חומרא אלא דאינו זשמינית שביעית מספק דמדברמוכח
 שמענו שלא שואלים אנו גם בשמינית", שביעית שמחמיר למי שנידו פוסק משום זאתשמענו

 בחרדים ראה בשמינית, גם שמחמיר מי ואילו נכרים, בשל בק"ש למחמיר שנידו פוסקמשום
 חומרא שזה ומלואה, ארץ ע"ז והחרידו המקובלת, שביעית שנת על המערער בגלל פחדוכמה

 בשנת הספק בגלל הוא שביעית משמירת ידיהם שרפו מה במבי"ט ועיין קולה, לידיהמביא
 ]ועיין האמיתית" השמיטה "שנת כתב הטהור כשלחנו שמרן זכינו שכבר ואנוהשכיעית.
 ומה שביעית. בעניני להקל זה ספק לצרף הרוצים כאלו עדיין נמצאים זאת בכלבהקדמה[

 נכרי ע"י נעשה מלאכה הגמר אם נכרים בשל לעשר שלא שהחרימו מהחרם שםשמביא
 דהחרם ]ומש"כ המעיינים. את ולהפחיד לבלבל אלא אינו סיני הר אצל שמיטה עניןמה

 מופרךן. זה כמה תראה כבר למעלה מהנתבאר ק"ש, שמירת גם בזה נכלל תו"מ הפרשתעל

 וכו', לגוי שנמכרו ישראל של בקרקעות הגדלים בפירות גם וממילא : דמסייםומה



קעא נזחב:רך נכרי כשל שביעית קחשת זא רביעיחלק
 אמרינן לא וזרעה הנכרי מן ישראל דבהכרה הי"ט תרומות מה' בפ"א בכ"מ למרן בניגודזה
 הכירה. מסתם הזק יותר הוי ונידונינו עיי"ש קניןיעז

 אני אבל הספר להשיג מלתא נסתייע ]לא ברכה, ישא בספר שכתב מה ראהאמנם
 השדות את למכור דורש הוא שליט"אן כהבא ק. להרב השבע" "שנת מספר זה קטעמעחיק
 והכנסה לרצונו אוהם יזרע או אותם, יוכיר או "ישמור והוא מוהלטת מכירה מכירולגוי

 "הם ויתן יהודים אינו או יהודים או לרצונו פועלים יבקש והוא הגוי על יהיווהוצאה
 זה כי הזריעה מניעת מחמת לאיכרים שיהיה הפסד משום היה לא זה להיתר היסודשכירותם"

 אחד שבפרט רואה והנד היופן, שייך לא ]שזה ה"נוכ. חורכן מפני אלא פסידא קוראיםאין
 קולא בזה לחפש גם ויתכן מהכ"מ, סתירה כאן אין וממילא הגרי"א, של מההיתר יותרהחמיר
 ועליהמ יותר הקילו הספרדים שכאילו עולם בבריה בקו"א למש"כ בניגוד ]וזה ספיחיןבאיסור
 ההיתר צדדי כל על חזרתי זמנינו של ההיתר אופן לפי אבל שליט"א[, הגרע"ימסתמך
 לא מאיסור כלל דנתי ]לא לקד"ש. שנוגע מה וכ"ש ספיחין לאיסור היתר שום מצאתיולא
 וממילא מכירה לגמרי הוי לא היום של מכירה דעתנו שלפי כין בזה המפלפלים דרבותחנם
 מקבל אני )ואין פירסם בדרשותיו שליט"א שהגרע"י לי אמרו תחנם. לא גם בזהאין

 ההמון, על זכות ללמד בעיקר הוא בזה שהיקל "שמה : הדברים( של דיוקם עלאחריות
 להזהר יש בלבו ד' שיראת מי וכל בחקלאות, שביעית לשומרי לעזור הרבה המריץאבל

 שביעית"[. וקדושת ספיחיןמאיסור

 דאוריתא הוא הזה בזמן קרקע דעומיטת הרמבייפ ורטתכירור
 הר"מ בשיטת מקומות בה' שכתב דהכ"מ מקומות ובעוד )בהערה( ס"ז בסימן שכתבנומה
 הכ"ס בפ"ד שכתב ןומה רוכל, ובאבקת בב"י שכתב ממה בו חזר דאוריתא הוא בזה"זדשמיטה

 הכ"מ שחיבר יאע"פ דברים, כמה עוד מבואר ששם כיון [ד השמיט ויא רוכי באבקת כהם"כ ע"טזה
 זה והש"ע הב"י לאחר הכ"מ דחיבר מקודם[ גם הר"מ על חידושים כתב מסתמא אבל ימיונסוף
 בשם זכרון מנחת הרב בשם חמד" "בשדי כן מצאתי ובעת ישראל", גדולי "תולדות מסטרלקחתי
 וכ"מ" "להקר'ע בקשר כ"ח בס"ק ]ועיה'ש הב"י לאחר חיבר דהכ"מ אהרן ופני קודש אדמתהרבנים
 מאד מסתבר וכן ממש ימיו בסוף חיבר דהב"מ מבואר הנ"ל בס' אבל קורם חיבר מה ברורשאינו
 השד"ח שמביא אלא הב"מן את אח"כ חיבר למעשה נוגעים שהם וכ"מ ב"י הספרים שגמרשלאחר
 סימן באו"ח ועיין הרמב"ם, על שעשה מהחי' בב"י דמובא מוצאים שאנו מאחר כד כל פשוטשאינו
 שתמיד ברור שהרי פירכא שום מזה דאין ונראה חידושים סתם רק כיש שם מוזכר אינו אבלקל"א,
 חיבורו לעשות רצה שמתחילה שידוע כפי ובפרט הרמב"ם, על גם כתב ומסתמא חידושים,כתב
 הטור. על תב"י עשה אחת דעה רק מביא שאינו בגלל אלא הרמב"ם עלב"י

 שבתבנו כמו ברור שהדבר )אף הב"י לאחר וחלק הב"י קודם חיבר שחלק נאמר אםואפילו
 ק"ש שיש ז"ל מהרי"ק את מביא ה"ז בפ"ח שהרי לבסוף, חיבר בודאי שמיטה הל' מ"מקודם(,
 מובח א"כ בערך, ש"ל בשנת נפטר קורקס שמהר"י 1'דוע ז"ל בלשון אותו דמביא וכיון נכריבשל
 חזר דאורייתא בזה-ז ששביעית לו ונתברר הכ"מ כשעשה ימיו בסוף לכן ש-ל לאחד זהדחיבר
 חזר אם תו"מ להמרשת בנוגע בהויכוח להכנס ]מבלי נכרי, בשל ק"ש שאין סבור שהי' ממהנמי

 מקודם דגם משום סתם המהרי"ק את דמביא דהא י"ל וגם נידוי. ע"ז הי' בבלל אם אומהנידוי
 אודות רוכל באבקת ד~מבי"ט עם והויכוח המבי"ט על חולק לתו"מ בנוגע ודוקא בזה מחמירהי'
 למעשה[. ולא להלכה רק היתהק"ש

 ה"ב ובפ"ט הכ"ה בפ"ד תרמב"ם שמשמעות דברינו בעצם שמודה הלוי בבית ראיתיוכעת
 באיזה הרמב"מ שלשונות אלא המצות, מספר לזה ראי' עוד ומביא יאוריתא דהוי כהכ"ממשמע
 אלא ט', סעיף ד' בסימן שביעית הל, בספרנו טעם בטוב ליישבם זכינו וכבר לו קשה הי'מקומות



 נדברר נכרי בשל שייעית קדישת זאקעב רביעיחלק
 ברור, וזה רוכל ואבקת בב"י שכתב ממה ימיו, בסוף בו הזר הב"י כי לברר זכינו זהשבססרנו

 שהיא זו "ושנה כתב שם ובב"י ש"יג, שמיטת שם שכותב סי"ט של"א סימן בש"ע מפ,רששהר'
 ומפורסם כידיע ההדפסה באמצע ונפטר ימיו בסוף נדפס הכ'ומ ואילו שמ'טה", נהגו הרצ"טשנת
 שכתב ממה בו וחזר דא,רייתא דהוי מקומות בה' כתב ולפי' ימיו בסוף חובר שגם נתבארוכבר

 בכ"מ שכחב ממה בו חור שכאילו מהמציאות ההיפך וכתבו בזה נתלבטו ןוהרבה דוכל. ואבקתבב"י

 הכ"מ מכריע הרמב"ם שיטת להבנת שנוגע מה אבל הכ"מ, ולא הב"י מכריע ההלכה שמבחי'ואף
 לבסוף[.שחיבר

 לשיטת מוכרח שזה הלוי הבית גם כתב לקרקע כספים שמיטת בין הבדל שיש הדברוביסוד
 חילוק יש לרבי דגם דכתב הכ"מ דברי הוא הקושי ועיקר כן, דס"ל ראשונים עור שם ומביאהראב"ד

 דמסתמא ס"ז בסימן לעיל וכמוש"כ קושיא, שום אין כרבנן דס"ל כרבא דפוסק נאמר אם אבלבזה
 לזה. ראי' שביעית מירישלמי דמביא לוי בבית כן מצאתי וכעת בירושלמי כןמצא

 שפידשו והמל"מ והרדב"ז הכ"מ ע"י הוכרע כבר דהדבד ההרים בין ראשי כמכניס זהואין
 הי' הרמב"ם של שהנו"כ ובטח היסודיים המפרשים שהם כיון טובא שד'יקו ובטח הרמב"ם דבריכן
 הכללות(. מן למדין שאין )אף מיוחדת סד"שלהם

 בהחלט, נכון זה דרבנן דהוי ס"ל דהר"מ דכתב מהראשונים אחד שאין ס"ז בסימן שכתבתימה

 משמיטת רמיירי בפ"ט הר"מ דברי הדגיש ושם בע"ז הר"ן להחי' הכוונה הר"ז בשם שמביאיםמה
 דהכרח וכמובן המכירה בהיתר הדן שביעית בכלכלת כעת ראיתי )וכן בפ"ד, הר"מ דבד' ולאכספים
 דרבנן, דהוי סובר דהר"מ התרומות מבעל מביא הוא לסי' דאוריתא דהוי ס"ל לא שהר"מהוא

 כספים(. משמיטת רק שם דמיירי מעולם רבר,ם הי' ולא שםועיינתי
 דבין הר"מ, בדעת שכתב מה ]מלבד הלוי הבית של להמסקנא באים אנו דברינו,ובסוף

 קשה אבל כז לפרש אפשר כתובות שהגמרא אף וחלוק כבוש משום הטעם בשמיטה וביןבתרומה
 טובא לדון 'ש הטעם עצם ועל שביעית הל' בספרנו וכמוש-כ לזה רמז שאין מאחר בר"מ זאתלומר

 וכמדומה כהחז"א נאמר או תבאו כי דכתיב משום דרבנן דהוי תרומה גבי הר"מ שכתב מה ודאיאלא

 מחלה שנלמד או חלה, אצל הכתוב בבואכם דצ"ל כעת תח"' הספר אין דבר המשיב נמי כתבשכן
 דדעת מהדברים היוצא וז"ל בשמיטהן שייך לא זה וטעם והרדב"ז של"א בסי' הב"' שכתבכמו
 אבל דרבנן, דהוא כתבו האחרונים ורוב 1הטור דאוריתא הוא בזמה"ז דגם נוטה מהראשוניםרוב

 לא הרז"ה וגם להיתר הלכה שיורה הפוסקים מן לאהד גם מצינו ולא ראסור מוד'ם כו"עמדרננן

 וגם אוסר הוא גם הקרקע בעבודת אבל טעמים, עוד ובצירוף דוקא ובח"ל לחוד בכספים אלאהלל
 מלאכה סהם רוב וכמעט לאיסור נקטה שביעית מסכת בכל דהרי להקל מקום אין דרבנןבמלאכה

 בגמ' ומפורש לסייעו להיות לישראל אסור דמ"מ וסמ"ג ברמב"ם מבואר נכרי של ובשדהדרבנן,

 אפשר בטלה שנ" קדושה דגם דלהסוברים נסתפק התרומה בספר ורק אסור דרבנן במלאכהדגם

 עכ"ל. נכרי של בשדהדמותר
 הטור, דעת שכן וכיון כבתרא' דהלכה משום היינו וכו' אהרונים דרוב הלוי הבית שכתבומה

 בתרומה, כמו כולכם ביאת משמע בשמיטה הנאמר תבאו" ד,,כי מהמבי"ט שנראה כמו הואושיטתם

 הב-ח כתב בבואכם דכתיב חלה דשאני וכו' למ"ד אפי דכתובות ובם"ב דופן יוצא בס"פ דאמרינןוהא

 נמי הבואו כי דרב:ז בזה"ז רתרומה יוס' כר' דקיי"ל למסקנא אבל איתמר דחייה בדרך של"אבסי'
 בביאת שהיתה ראשונה דקדושה לומר "דדעתו : הר"מ בדעת עוד שם וכתב כולכם. ביאתמשמע
 שלא שנייה קדושה אבל לבא לעתיד קידשוה ולא לשעתה ק.דשוה התורה מן דקדושתה ישראלכל

 אותה מדרבנן ומעשרות תרומות בה לנהוג אלא לבא לעתיד קידשוה ולא ישראל כל בביאתהיתה
 מאד חמוה והדבר שלישית". בירושה ישראל כל שיבואו עד לע"ל לשעתה לעולם עומדתקדושה

 תרומות מה' ס"א בר"מ מהמבואר ההיפך וזה מדרבנן הכל הי' שני בבית דאפי' יוצא דבריודלפי

 בלבד הכיב]ש מפ]י שהיתה לפי ראשונה שקדושה כתב ה' ובהל' התודה" מן "והכל דכתב י' בהל'ועיי"ש
 .בבזאכט* שיתקיים שלישית לירישה בקרוב ונזכה כולכם. ביאת דהיתה מפני ולא וכו' ןשעחהקדשזן

 מחלוקת. שום בלא התירה מן בה התלויות המצות כל לקיים ונזכה כולכם בביאת תבואו""וכי



סעג
השמטה

 להרמב"ם הזה בזמן בשביעית אחרון ולקונטרס מלסימו

 הוספות עם גדולים כרכים שש הרמב"ם ספרי אצלי נתקבל הספר הדפסת גמרעם
 מארצות נ"י הורליק אהרן ר' באדם היקר מחותני מתנת האחרונה במהדורה שנתוספוהיבה

 ידעינן לא ותשובותיו הכ"מ פירוש וז"ל שכתבתי למה ראי' הכ"מ בכללי שם ראיתיהכרית
 חיבורו אמנם ל"ח. תיקון אליהו ידי עצמו. שסותר היכא חזרה לענין ונ"מ קדים"י.טינייהו

 אבל, מה' פ',, ולח"מ ברכות סוף בל"ח המעי"ם כ"כ כ"מ, לחיבורו קדם הטורים על יוסףכית

 נשלם ב"י וחיבורו שכ"ז ה"א היא ה ס מ ש ה ת נ ש ד שכתכ שמיטה מה' בפ"י טדבריווכן
 וכו' לרמב'ש ובביאורי פעמים כמה בב"י דמ"ש וצ"ל בסופו. בעצמו שהעיד כמו שי"דשנת
 דפי' אליהו הידי מש"כ עכ"ל. גדול היבור טמנו עשה ואח"כ קונטרסים איזה אז לושוהיה
 שמיטה אודות התשובות אבל כללי באופן היינו קדים מינייהו הי ידעינן לא ותשובותיוהכ"מ
 נ'(. בסימן כתכנו )כאשר ש"כ בשנת שהיתהטוכה

 בסוף חובר שהכ'ש התולדות( כותבי מפי רק )לא לבן על שחור מפורש מעתהיזכינו

 מאות ושלש אלפים ה' ששנת זה לפי "נמצא דכתב ו' הלכה בפ"י כעצמו שטעיד וכסוימיו

 בשנת נכתב שמיסה ה' על שכ"מ מפורש הרי פשוט". המנהג וכן שמטה היא ושבעועשרים
 )סי'ש( שם ובש"ע שמטהק נהגו הרצ"ם שנת שהיא זו שנה "כי כתב: של"א סימן ובבששכ"ז.
 מקומות בה' שכתב דהכ"מ כרור זה הרי השי"ג". שנת היתה אמיתית השמטה "ושנת :כתכ

 רוכל ובאבקת בב"י שכתב ממה בו חזר דאורייתא הוא הזה בזמן דשמימה הרמב"םדשיטת
 קונטרסים וכתב רוכל, אבקת של הלשון זהו הכיש, כפ"ד )ומש"כ ש'ש בשנת זו תשוכהשכתב
 שם(. הנתבאר דברים שאר מחמת זה השמיט ולא מקודם, גמ הרמב"םעל

 יציכ וה מדרכנן הוא הרמכ"ם שדעת דכתבז מהראשזנים אחד אף שאין שכתבתיוטה
 ס"ל וכן הרש"ס )מלכד כספים בשמיטת רק שם מדוכר הרי בעה"ת בשם שמביאים ומהונכון
 הרמב"ם בדברי היטב והמעיין מדרבנן רק הוא שני' י-קדושה ושיטתם והצל"ח,להכ"ח
 הרמב"ם אחרי להמשך שדיכו החינוך בשם שמכיאים ומה כן, לומר סנים כשום שא"איראה

 בזמנו נוגע הי' לא שמיטה דיני שרוכ כיון כ"כ דייק לא והטור הכילות. מן למדיןאין

 בביאור בכתובים הר:ה זהארכתי לי', מספקא ספוקי שרק ממנו ראי' לנו יש ועכ"פ בא"יגם
 ובבכורים כשביעית בתרומה הרמב"ם ובשיטת מ"ז, נדה פ"ב יכמות כ"ה דכתוכותהסוגיות

 איגרא(. ומרפסין מאד תמוהין הם ר"ח והחי' הלוי הכית שדכרי שםיהראתי

 שנים מהרבה לי נחוץ שהי' למרות הנ"ל הרטמ"מ מהדורת עכשיו אצלי שנתקכלכמח
 על השמים מן לאות שזה היתה והרגשתי זה על השתדלתי שלא גיולה הפתעה א?ליהיתה

 דאורייתא. הוא הזה כזמן דשביעית הרמב"ם שיטת לכרר הרבההשתדלותי



קעד
השמטה

 השמ"טה שנות לשיו ס"ז סימן בחו"מ הב"י ,ומביאו קם*ג סימן מהרלב"ח בתשעותמצאתי
 דס"ל אף נכרים בשל קד"ו ד"ט פשמע דפחרמב"ם ח"ל דכתב התשובהן בכל שם מתרידבזה

 השמ=ה, שנות לשין המהרלב"ח תשוכת את מביא קצ"ב סי' והמהרשד'ם דרבנן. בזה"זד,יבינלת
 המתעקשים כנגדווה

 כאי~
 קד"ש ששמרו בגלל היתה דצפת שבחנית לשומרי תיו שם דמוכא מה

 בתשובוט בו חזר "וכבר כתב: כ"א( ס"ק ד' )סימן ובפאה-ש ומרגיז. מאד סוזר טתה נכרים,בשל
 הרצ"ב ימיו סוף הי וזה דרבנן בוה"ז דשביעית לרבינו דס"ל כ"ג סימן חצל אבקת בס'הארוכה
 לה0ב"ט הוא התשובה זו הרצ"ב וכדעב כ"ג בסי שכתכ דמה לכ שם לא שיעפיה ואגבוהשל"ד-.
 שהזכיר ומה כ"ד. בסי נדפס היחמץ הב"י ותשובת ימיו[ סוף לא זה הרצ'ב בקף )והלא להב-ימיא

 וט"פ הפדשת לענין רק היתה זה אבל החרם אודות כ"ה בסימן שמכר מה התנו משל"דהפאה"ש

 פיושלים קושלחו כ'ד סעע בסוף שם שמוכא דמה חותכת הוכחה הי הנ"ל מהרלב"חומומצכת
 מחכהרים. הי בקדיש אבל בדוקא חף חו"טשמפהקהם


