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 4ל 818ק הלל רבי הגאץ הרב לאבימ עולם*כר
 .. השי"ב באיך י"ב בעםנפטר

 תש"ו טבת כ" שטרה פוסק גיטל הרבנהןלאמנו
 אג ספרמוקדש

 תודה,8למי

 יסוד י* השיב רצתם את לפהעל יהוורא זכרם להנציח שטרחו ז*ל ושומא אבא ביתלקעדי
 אלכסנדד מר אבצץ ובר אוריק בר ש*ב י"ל האנכבד ז"ל אבטלין יעקב הרב שמם על ממהקפת

 נ"י. שחורדסקינד
 חצרא המרביץ, שליט*א פנעט שמתל אברהם רבי הרב תרשישים מגזע הצדיק הגאוןלרב

 ועשרני שהדריכני נ"י. פנעט אלתר חיים הרב בין בן הגאון ולבנו ז"ל אבא של מדרשובבית
 אע ספרבעריכת

 ובממצנם ב8שם יסוד שהניהו דבריו את בצמא חיותים לקחו משומעי אבא ביתלתלמידי
 ולקיומו. ה"" "בית המדרש ביתלבנין

 :הנכבדים

 הכהן צביאלגביש
 הכהן יהושעבלנק הלוי שבחאביגדור

 הלוי משה~ומנשטיין
 צביגרוס

 יצחקגרוסמן
 זאבזנביל
 דודזנדברג
 אריה מינץד*ר

 מאירנויוירט
 ישראלסולרסקי
 שמואלפלדמן

 אריהפרדלסקי
 יעקבצויגל

 הלוי יוסףקרוליצקי
 יצחקקופר

 שאולרוזנצוייג
 אביעזרשטרן

 אות8י בכל רתברכו ובבץ בזה להם תעמוד הקדחצים אבותי הכות עליהם תגן הח1רהזמת
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 קרטהה
 פוסק הלל הרב שול אומד"( ,הלל הגה )כך הללע "הליכחז לטפרהקדמה

 פוסו היג אשר הסחר במ בעמל עתה שייפיעז"ל
 הלל" "הליטת הספר הופעת עם מדרשנו בבית הים וופיע גד%איד

 ים יום בה*כות ופוגעים הנוגעים למעשה הלכות םחןת של שלם קובז שמר היה%1ל
 נמצש1 בבר זה לבגק שהאבנים אף לטג בעליל גלר - פתרונם טןיצותהששר

 עשו א שבשמרו ה2דברים קעמו שנות עשרה חמש במשך העפוסק" בקבציבמוששם
 הנפזרים לוקטו עכשע 21בל למעשוג ההודאה זשצל המצוי לכל בהבה ונתקבלורושם
 ומיוסדות. סשישקעת הלכוהם וול גדדללגל

 שיבא שמעתתא לאסוקי הכח את ההשיבו חכמה1 איך רהום אנחנותמיד
 ןשו רבימ משה שטרח שורה * לספר בבהשם זמב.( )סוטה שבגמ' עדיהלכחמ2
 אליכא שמעתתא לאטוקי ידע לא מסימת לפנהנ מאכרשר מעדה אתלחנניס
 תהה2 מצריו וזנזר רחמים עליו בקשדהלכתא

 הב"י מרן דלקמן. זו ההש דהלכתא שיבא שמעתתא להמונח הנבתהה5גדרה
 כי אחר במקום מקום לו יש מהלכה נדהה הוא אם אפילו ס"ד בכל חדשבבם"מ

 דבר בכל אמימג ס"י של בגדר אפילו היתה לא בעיקרא מופרכת הסברה היתהלו
 שלפנינו, הגדון עם אצלמ חשמקובל ששמעמ השמעתתא את להח1רם עלי%ו2מת5דש

 זשנ( יבמות )דוגמא להא אלא דמיא לא הא בשם ספודות אק- פעמים שמצאגווכ1
 עלפני%. הנדע אל אצלנו המקובלת השמעתתא או הכלל את לדמות צריכיםואנחנו
 יגיזמת והרבה הרבה וצריכים להאי לה מדמי מר להאי, לה מדמי מר ביתהיה, מצרי ועזר משה בקש המז דהלכחש4 איבא שמעתהא אסוקי של ד5ירחש115

 וללבן ולברר המשיגים טע%ת את ולדתות האמת אל לכוה יסתיות וידיעותבקמית
 בורמ2 עלההלכה

 מוטלת דהלכתא שיבא שמעתתא אסוקי של המוצלחות מהדוגסשתאהת
 הראהצתים חדרי בכל  מרעשת בבקי11ת הח2 והדגול הגדול בהפפרלפמם

 למצוא דשמהש סקמשש של ששי בחוש וישר. מימיק. חודד, בריאנ בהגעןהשאש*תה2
 על שעמדו הה1אלות כל את ז"ל המנוח הס1ן מבתה דהלכתא אלבא חמסקבש%ת

 להלט2 ומכותת מבוססת ברורה הודאה ליזץ ובא מדרשו בבית חשנשאלוהפרק
 הרצאתו ש%נה עטו ופיטט4 ותנוא קרי ביה ד12לא גבר באמת הץה ז*ל11%1שטר
 אוריתא מרבנן צורבא כל אבל עטו, מפי נתדן נצוצחז לפעפים צלול, הגענו5שכנעת
 לבנו תודות ודב אש. להבות חוצבים דברע וכל בבה ובשש הצית ב1מן ליוגמרה1ם8
 את לשבלל ומרץ עמל הרבה שדמשקיע נ"י. פופק 1ל4ג אה1ר מר והסהשורראסחחר
 זליג מר על ובמוחן" בויי .למכבדו הזקים. יסודות על ולהעמידו 1ה הללבית
 שלש בהוצאדת חנרוך אנההים על בםחמצים לו עלה )שזה אביו בית את הקדהשגאמו,
 חמגדלים תורה בו שמגדל4ם מקום הללן לבית חבה מעט מקדש לבית כוה0לפי
 הספייה את הקדוש. וזכרו מנה5י הל4מתע, הגיהע בחלל מהדרין חשמשוח %זשלא,12

 וההא זו למטרה הוקוהצ מיחד וחדר זשל קוק הרב למוסד מסר יאל 84ביו ויל1צדולה
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 צבמ" ששחתשירת

 וששהר4 של8י8גזיל - ~שש5 47ע"י ש5חי עחשר נא הטשחטשים את שאשיר
 הבלתו תיהבי יזידי של ושחתו דמתצ על אפ"י מרפרף מושג לתתבמץ

 חמה= י"ב ,עלו מחיטרה לעם מנשמי קסן פרט אעלה דל פוסק הלל ר' הרבנשכח
 ורבא2 בפריה עוסק שאעו יההי כל אלהמר רבי אמר ס"ג ף ד ביבמות שנינותשט"ו
 עזאר בן ורבו פרו ל~ה וסמיך באדם" האדם דם .שופך שנאמר דמים שופךכאילו
 וסמיך ובצלמוא בדמוחו ושדם את אויברא שבשמר הדמות את ממעט כאילואומר
 ולא דורש נאה השתה מקיים ונאה דורש נאה יש עזאי לבן לו אמרו ורבו פרוליה
 להתקייס לעולם לו אפשר בתורה חשקה ונפעי אעשה מה להם אמר מקייםנאה
 שהח4 הגוף מצות לבטל ההצדקה היא ומה תירוץ איזה מופלא והדבר אהריםע"י

 שרקימו לאחרים הדבר מוסר והוא בטחיג על והרעיש בקיומה כך כל הפליגבעצמו
 של לדרשתו אא~עור ר' דרשת בין ההבדל מיצ נפלא רעיון יש פה אבל זו.מצוה
 הקץלם אבל הדמות את כממעט וזה דמים כשופך המבטל את מציק זה עזאיבן

 ,טהבהן דור אחר דור של הפיסי הקיום אחד נפרדים בלתי יסהזת שני עלמתקים
 נמשך וגנזה הב"4 הדור את מחיד דור כל חיר דור הקמת ע"י ומתחדןש כהצתמרהאנחטי
 של הסדירה וההו2פח~צת דהטכלית ועעצשכה והשני ונצחיותו האגחצי המיןקיום

 עלינ מערער ש שקדמו הדור דברי את מקיים ודור דור וכל והיזמההמחשבה
 ההכדל ועא. רוחו לפי מחשבה דפוסי ויוצק משלוו עולמות ובונה אחרעומהרהר

 עץבר הוא אלא לקיום ומצס משתמר אינו דור זה הוא הפונקציות שתי באלובזה
 בא"ן לא אבל במין באדם וקיים בא ודור הולך דור וכך קיים "וממשקצ" הע~םמד
 כלל העולם מן שברים וזונם לעד נשמרים דור שבכל השכל וחדחם המחשבהאבל
 הנפש, והשארת הנשמה נצחיות טוד חוצ הבאים הדורות גנזי בבתי מקומםאלא

 תשומ2 המפנה אליעזר רבי דברי נבין ועכשיו פרקיו. בשמונה הרמב"ם הגדרתלפי
 דמיפ שופך הוא בפ*ור עוסק קואיט מי כל כן אם האדם מק של הפיסי לקימולבו

 רש18 אטן בחרבו וט215יז מי בין הבדל ואק המה חלוף בני אדם בני הלא כיממש,
 מהדש ענחי בן אבל כלל, יקום שלא וגורם דשצעכב לבין האנושי, המין שלהקיום
 הדוץנ מעיני ובהכזבת רוחו בחדלת הבלל מן יוצא אחר נזק "צ ה5יסי הנזקשמלבד
 בני מכל היה גדיל שכוחו עזאי בן ולפיכך חשמדהצבתית המוסרית הועזפוזחותובטול
 בשוקי עזאי כגן הריני אמרו ורבא שאבא עד ולמהשבה לעען שנוגע במהדורו
 תלמיד שאני ע"מ מט בקדושין חטנינו כש ערובין כ' קדושין ש' )ערכין בריאט
 נסתטכו ולא היו בחורים רש"י ומפרש זומא בן וכשמעון עזחר בן כשמעון אומריםאין
 נ"ח4 )בכורות חעמר כוחו יהצ יצשי בן וגם כמוהם בתורה גדולים בדורם היודלא
 שקלהש2 כמו כי ז"א ותה הקרח 5ן חוץ השום כקליפת עלי דומים "טראל הכמיכל

 צל"ית על שומרים הם כך יפיג לח וטעמו "צתמר שריחו השום על מגינהדהצום
 דמסיע "תניא ישגמר שמכיוון אדם בני של דרכם כך כי אלי בהחגגדותםמחשבתי

 דעחש אבל פירוקי ליה ומתרצין קושהש דמקשי כיון ושדם, מחשבת אה מפרה לאלך"
 -- קיעה בהעמקת הדמחן בעצוב חלקי את עזאי בן  שש5ר וןע המנצחת ת5ידנשארת
 הפיסי. לקיומצ שנוגע מה תרמתי, הצצחית הע"~מת המתשבה של עד עדיובבנק
 אטצחן הגש4ון ממני. מוכשרים פחת2 אחרים ע"י להתקץם יוכל זה האדם מקשל

 עהמצ של קעמו המטשיך חובו את ומלא ובבנוה בבנים ישרים דור שהקיםמלבד
 אנ באן ובעשווע הדמות בעצוב יותר, ערוך לאין ודחטובה גדולה תרומהתרם

 הדעוחי לכל חובתו יזץ יצא ובזה התורהלהלכות



 % בבורים הגשת מקימים צהמ תורה 5עבבי ה% הלטעת ספרובהוןת
 אהד לכל מקום והי שבספר וסימן סעע בבל קו מהשבה בכררי כי החורהןמזבת
 גרוח עו,שו בנו שיעכה רעחצ יהי מגעת שקי מקום עד ולההש בו להתגדרואתד
 התורתית המהשבה את ירענם אשד זללה הרה*ג אצןו כתבי כל את לאררלהוציא
 דבלי שופרא האי )על בדמע הכותב לתורה. מסבירות אנים הדמות אתיעצבו
 בהא הפוסק ז"ל המנוח הרה*ג של ממוקירי אחד להיות שזביתי ובספוקבארעא(
הידיעינ

 גרוסמז הלוילוי

 )עה"כ(. לפ"ק דהלכתא* אליבא _פטיק שנת חמוז אחל-אביב



 לציון ראשון הגאת הרבהסכמת המופלג החכם הגאון הרבהסכמת
 .- יצחק רבעו לישראל הראשיהרב הרב הדור פאר ישראל רבניראש

 נ"י.נסים נ"י. הרצוג הלוי אייזיקיצחק

 מהרב בהלכה קונטרסים לפניהובא
 פוסק אלי' בהג"ר הלל ר' וכו' צמ"סהגאון
 על מיוחדת לב בתשומת  עברתי  ואנהז"ל,
 וכו' הגדול הגאון ידי"נ של ההסכמהכתב
 הראשי הרב שליט"א, אונטרמן רא"יוכו'

 דבריו לכל מסכים ואנילהל-אביב-יפו,
 בקונט- ישנן ההלכותיות. ההערוהלרבות
 בעניגים מאד חשובות ידיעותרסים

 בנוגע ערך יקרי מקומות ומראיהנידונים
 הדברים וראויים השכיחים ומנהגיםלדינים

 וגם עצמם, מצד בדפוס להקבע ראוייםגם
 ז"ל המחבר הרב של רצונו מילוימצד

 לחזק ומצוה שליט"א, הגאון שלכלשונו
 המחבר הרה"ג של הנכבד ננו אתולסייע
 את לפועל להוציא נ"י זליג אשר ר'ז"ל

 ז"ל. הה"ג אביוצוואת
 העוזרים לכל והארז  התורהבברכת

והמסייעים,

 הרצוג הלוי אייזיקיצחק
  לישראל  הרבניםראהט

 ת"ו. ירושליםהחופעיה"ק

 של מספרו גליונות כמה לפניהובא
 בשערים טדע שמו ויקירא רבא גבראהאי

 הלל הרה"ג נעוריו מימי בהלכההמצוינים
 לו הנאה בשמו יקבנו פיו אשר  ז"לפוסק
 התעוררות נעימה אמירה אומר""הלל

 גם חדשות  שאלות  ובמה במה עללתשובה
 פתחי להן לפתוח תבונות לבו והגותישנות
 בדךבורע מוניטק לו יצאו וכברתשובה,
 להסכמה, צריך ואינו בחייו הדפיסאשר
 זליג אשר בנו רצון אה למלאתובכדי

 ספרו את לאור המוציא נ"י. ק ס ופ
 העם  לנדיבי  בקריאה פונה הננידנא,

 במחיר הספר את מידו לקתת תורההטוחרי
 לא מצוה ששלוחי כדי עליו יושתאהנר
 פרהל יאבל תאגה וגוצר  נזוקיןיהיו

 וישראל בסדר תשט"ו  תמוז י' ת"וירושלים
 חילעשה

 נסיםיצחק
 לציוןראשוו
 הרבנים.וראש



 ובקי חריף הגאון הרבהסכמת
 והמחוז לתל-אביב-יפו הראשיהרב
 נ"י. אונטרמן יהודא איסררבינו

 זליג אשר ר' המכובד האברךהנה
 תשובות של קונטרסים לי הביא נ"י.פוסק
 וכו' צמ"ס הגאון, הרב מכבודקצרות
 4הער ז"ל, פוסק אלי' בהג"ר הללמוהר"ר
 הללו התשובות לאור. להוציאםרצונו

 מירחוןמלוקטות
 "הפוסק".

 הופיעו שבו
 לבנו ציוה ז"ל והמחבר שונים,בזמנים
 רבה מצוה ובודאי בספר יחדלהוצהשם
 הרב אביו רצון לקיים עליומוטלת
 על הסכמה דברי לכתוב ממני וביקומז"ל,
 הזה.הספר

 שבקונטרסים תשובות בכמההצצתי
 בענינים חשובות ידיעות שם ומצאתיאלו

 יקרי-ערך לספריס ומראי-מקומותהנדונים
 וראויים השכיחים, ומנהגים לדיניםבנוגע
 הנם עצמם מצד בדפוס להקבע הדבריםהם
 אמנוח המחבר הרב של רצונו מילוימצד
ז"ל.

 לענינים בנוגע כי להעיר כד4ראולם
 הללה התשובות כי לזכור ישחמורים
 נכתבו "הפוסק", בירתון לראשונהשניתנו
 ישמשו ולכן הלכה של ומתן משאבתור

 כפסק לא אבל ענינים, כמה עלבביאורים
 לידו כזו שאלה שבאה ומי למעשה.חלכה
 עם ויתיעץ ההלכה מנקודת לבררהיוסיף

 הרב של רצונו ה~4ו בזהבע~הוראה.
 בזה נתכוון שלא ז"ל המחבר"גאון
 הברעה. הדורשים בענינים קבועהלהוראה

 בלבד. נקודות שתי לדוגמא כאןאביא
 במוך( שימהם )לענין ק"ג בתשובה(1.
 לעשות יכולה מצווה ש4רנה היא כימביא

 הדיה כן המא - שונות ופעולותתחבולות
 חולי ול במקרה דרק בפוסקיםכפפורש
 ב4צפן דיח סכנג השש וכשהןמתירין
 ז"ל. מהמחבר כ"ז נעלם לא פפק ובליאתון

 שכתב במה תימה דבר יש כמו"כב.
 קונסוליום שהחליט חהלה כי ש"44בתעעבה

 והתירו סכנה בחזקת שההא רופאיםשל
 אמרו כבר כשאכל השח"ז ביוהכ"פ,לאכול

 ועברה חלפה שהסכנה הללוהרופאים
 לדעתו כי ז"ל המחבר אצמר לצום,ויכול
 חצי פעם מדי לאבול לו שמותר ,לומריש

 עיי"ש שלם, שיעור אפילו אולישיעור
 כל כי כן, לא הדבר אבל ונימוקו.טעמו

 הוקל האכילה ע"י שמא שמזכיר,הסברות.
 הרופאים. גם יודעים מסוכן הוא ועדייולו

 שעכשיו הרופאים כשאמרו כי פשוטוהדין
 מצד הכחשה )האין לאכול צריך 4רנוכבר

 לו שאסור עצמת החולה מצד אואחרים
 מילה לדין זה לדמות שרוצה ומהלאכול.
 ואפשר כ~. דומה אינו חמה שחלצתוהיכי
 כך, היה המצב כזה במקרה כילהבין

 מתפתהת שמא הרופאים חעחיושמתחילה
 למשל כמו רצינית, מחלה החהלהאצל
 נתברר העח"כ ובדומה, הריאותדלקת

 וממילא חלפה, והסכנה בטל הזהשחחשש
 מהר, כך כל נתרפא האיך שאלה כאןאין

 גם הרופאים החלטת לקבלוצריכים
לחומרשב
 שנתבררו ענינים כמה ישנםאולם
 ולכן מקורותיהם גם מציין והמחברהיטיב
 ומצוה הזה הספר את להדפיס עמו תבוןידי

 צואת את לפועל להוציא הלסייעולחזקו
 "ל. המחבד הרה"גאביו

 ומצפה ולומד" תדה"ק לכבודהבותב
 נחלתו ועל עמו על הקרובה ד'לתשועת
 ובפרט. בכללולכוח"ט

 אונטרמן יהודאאיסר
 והמהוז. לתל-אביב"פו ולאשיהרב



. ישראל פאר הגאון הרבהסכמת

 נ"י. טולידנו משה יעקברבינו
 והמחוז לתל-אביב-יפו הראשיהרב

 שחיבר אומר" "הלל הספר אתראיתי
 כמוהר"ר המנוח המפורסם הרה"גידידי
 דספרא. צנא מלא והוא ז"ל פוסקה%

 שולחנות ארבעה על השעה בצרכישא~ת
 בהרבה קצרה בדרך הלך הוא כהואם

 אל~בא ומסיק מתון הוש אמנםמתשובותיו.
 ישמחו הדור וחכמי שרבני ובודאידהלכתא,
 ושפתי נפש לכל השוה דבר בולמצוא
 מנוחתו בג"ע דובבות יהיו ז"להרהמ"ח

 הנכבד בנו ר~מם על יחולו רבותוברכות
 נ"י זליג אשר כמו"ה דאבוה כרעאברא
 את בהדפיסו ז"ל אביו למר נח"רשעשה
 לביתו, זו ברכה המביא וכל הנ"להספר
 עליון. מפייתברך

 טולידנו משהיעקב
 והמחוז לתל-אביב-יפו הראהביהרב

8



 המפתחותלוח

 חיים אורחחלק
 המאה ליובל תודה ודבדיברכהא.

 החמ"מים.וליובל
 נט"י. בלי אמות ד' שלהשעורב.
 הנ"ל.בעניןג.
 הדעת. היסח בעניןד.
 הד' בכל ולבה~מש להסתכל לאחוז, אםה.

 קד"ש. בהבעתציציות
 צמר. וול בטלית משיחוטיך.
 ט"ג. הלובשבחודז.
 תלויה שהציצית הנקב בטלית נקרע 'ה.

שם.
 תפיליה לה' קטנה הערהט.
 תפיליה שמניחין במקום קעקע כתובתי.
 "צריך". המבטאיא.
 ר. בדכוזז התוס' ישוביב.
 בתפיליה לכתבה ואיך צדי, 14ת צודתיג.
 רותח. לתבשיל שנפלו תפיליןיד.
 דר"ת תפילין בתחילה והניח טעהטך.

בבדכה.
 אי בשמים ע"י שהעבידו רע ריחטז.

 ותפלה. לק"שמהני
 בבעה"ט. פירושיז.
 יתום. של תפילין הנחת זמןיה.
 קויך. במלהיט.
 רעות. עינים ולא הרע עץכ.
 עורים. פוקח ברכת לענין סומאכא.
 מסדד. הוה אביי בהברייתאכב.
 הללד". שכדפלין בדברכג.
 לעולם ימלוך ה' מלך, ה' מלך, ה'כד.

ועד.
 אהת. בתפלה ציבור שליחי שניכה.
 בצ- התיבה לפני עובד איני האומדכך.

 כ"ד4 )מגילה וכףבועין
 להיות מותר אי בערכאות ההולךכז.

ש"צ.
 הציבור. כבוד ש"צ, ביהכנ"ס, דיניכח.

 במכנסים בביהב"נ להתפלל מוהר איכט.
 קצרים.ושרוולים

 ליוצד. ישתבח בין להפסיקל.
 למנין. שבת מחלל לצדף אםלא.
 . וארון טילב.
 בקד"ש. קולו המגביהלג.
 הספרדית להבדה האשכנזית מהברהלד.
 לפי התפלה נוסח לשנות מותר אםלה.

 המתפללים. דובדרישת
 קדוש. נקרא הערוה מן עצמו הגודדלך.
 באותוהנ דגלו על אישלז.
 צבוד". "תפלת המבטאלח.
 הספ- במבטא אד' השם הזכרת בדיןלט.

רדי.
 עסקינן. ברוחות אנןמ.
 נוסחאות. בשינוימא.
 דוב בלי ומורה כובע בלי קידושמב.
 הראהב. לכסוי כיפה גודל שעורמג.
 תפ- באמצע רגליו לעקור מותר אםכוד.

 הסידור. לקחת שמ"עלת
 באמצע עומד והוא לתורה כהן קראומה.

התפלה.
 בכפ"לא. רבנן אמרומך.
 שני על אמן לענות שנזדמן מימז.

דברים.
 עשרה. בשמונה לרב ממתיניןמה.
 הנ"ל. בעניןמט.
 הטלפון. ע"י ברכהנ.
 אמן. בעניתנא.
 אמרו. והש*צ הקהלנב.
נג.

 להתפ~
 שישוב. מומר על

 כהנים. גרכת בלי כפיו נשאנד.

 לדוכן. לעלות לכהן נותן שאיננ גבאינה.

 ופדה"ב. נ"כ לענין מום בעל כהןנל.

 קר"ש או תפלה באמצע  העומד כהןנז.
 "כהנים". קראוהש"צ

 כהנים. ברכתנח.
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נניהכ"נ
 כהניכג ברכת שלבאמן

 מהחזית. החוזריםכהנים
 קד"צ.בדיני
 בשכירות.קד"צ
 ש4וון בשעה לעמוד מחויביםאי

 פתוח.הקודש
 מותר אי קרה"ת שמע שכברמנין

 פ"ב. ס"תלהשציא
 החבילה.נתפרדה
 אבל. לבית ס*ת טלטולבענין
 לצאת הכהן צריך אי לוי בהצאיןר"ח

מביהכ"נ.
 מביהכ"נ לצאת לכהן לומר מווזראי
 כה4 במקום ישראל לקרואכדי
 יעמוד: קרבכהן
 כהונהן. על לותר רצה שלאכהן
 לצאת. שסרבכהן
 בביה- דיה לא והוא לתורה (רקראו
 שברך וטרם במקומו אחר קראוכ"נ
 קדימה. דין למי הראשון נכנסהשני
 ההורה. בקרמשע ראהצוןכהן
 דגמעים. בכנודזלזול
 מסרב.בכהן
 הכהן. ע*י מים ליצוק רוצה ש4רנולוי

 אכל.מומר
 מבי חורה ספר להעביר ארידאי

 אהר. למקוםכנישתא
 בטלו". ולא "בט*פ-פא.
 התורה. קרהשע שאחר הקד"צפב.
 אחת. פרשה הקורא דלגפג.
 כשעולה התורה לנשק המנהג מקורפד.

לתורה.
 שמו. הזכרת בלי לתורהקריאהפה.
 הקריאה במקום שלצ הס"ת על בדכהפר.
 להת- צריכים והעולה בתורה הקוראפז.

 בטליהםעטף
 בע"פ. בטעות קריאהפח.
 וגללה. בהגבה אחים שניפט.
 אחד. בחומש טעת2 שיש ס"תצ.

 מי.בפני
 הציבור. כמדצב.
 תורונ משמוע חע מסירצג.
 בטליחנ בס"ת בבוהםצד.
 הס- גתוך קודש בכתבי הנוגעבדיןצה.

עודונ
 בקרה"ת. נוסחשתצו.
 קודם. מי ואמ"ר רצון יהיצז.
 מפסיק. מומר איצת.
 גבווע הר על נהיהמ"ק נכה איןצט.
 הב"ל. בעניןק.
 בביג*נ שיחהקא.
 לשם ביהכ"נ בכותלי לנתוץ מותר איקב.

 הנודרים. טבלשיתהבנסת
 יוכיחג המדרש בית כותליקג.
 וזכנסת. בית בשביל תנור נתיצתקד.
 המר- לבית מביהכ"נ הצובאות מראותקי. המקופ קדושתקה.

הץ.
 ה(נמת. על להשבע מותראםקז.
 דכירנצ מדכיר תמיהי תריקת.
 המים. מברז ידיו ליטול מותר איקט.
 אי שכר בקבוקי בו שמצננים קרחקק

 לנט"י. המיםראוים
 מלאכונ בהם שנעשה מים בדקקיא.
 שלא למי מאבל להחץיט מותר איקיב.

 ידיו.נטל
 הנ"ל בענין עודקיג.
 המוצי4נ במקום בדברו נהיה שהכלקיד.
 דברים; שני על לנט"י הצריךקטו.
 לאדם. בהמה אכילת הקדמתקטז.
 עליה מברכין אי השנה כל מצהקיז.

המוצי4ו.
 אוכלים. בזוי בדיןקית.
 את פוגם אי צנור או קש ע"י שתיהקיט.

הטס.
 בכיפונ ולשחוט לברךקכ.
 תירהצ. ברכתקכא.
 משקאות. ברכתקכב.
 לענק מרוקחים זהב תפוחי קלינצתקכג.

ברכת4

ס.
סא.
סב.
סג,
סד.

סה.

סו.

סז.
סח.

סט.

ק
עא.
עב.
עג.

עד.

עה.
עו.
עז.
עח.
עט.



 אברבהקכמי.
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 ענבינ מץ
 קונשק. על הבתאקכה.
 במ"מ. דגים על מברכים מחןקכו.
 בקשוומ נאמרו דברים הרבהקכז.
 גלי- על אחרונה ברכה מברכין איקכח.

דזב
 וענבים. יין על מברכים כיצדקכט.
 תירס. ברכתקל.
 בפה"ג וברך מים על בטעות קדשקלא.

 ולקדש. לחוור צריךאי

 כמשקה. או כאוכל חשובה ביצהקלב.

 ברכות. בתוספות שאלהקלג.

 הברכה. לענין ציטרון עם טהקלד.

 מאטיסכי. או מסטיקקלה.
 הגומל. בברכת מחהבת אשה אםקלך.
 לברך ורוצה מהצבא ומשתמט בוגדקלז.

 הגומל*ברכת
 שנה. ועמברים מ(חץ עד ברכתקלה.
 הששים. יובל עלקלט.
 הגומל, ברכת בדיןקמ.
 למחברים. שהחיינוקמא.
 יום. ל' תוך מתים קברי על ברכהקמב.
 בא- אתרוג על שהחיינו מברכין איקמג.

כילתו.
 החיות. לגן ללכת מותר איקמד.
 שהחיינו. בברכת ספקקמה.
 החמה. ברכתקמך.
 החמה. בקדוש חייבות נשים איקמז.
 ועוד ערבית לתפלת ברמ אמר~מח.

 מנחה, התפלללא

 עסקינן. ברוחות אנןקמט.
 במוך. שימחםקנ.
 מופקע. במחיר לשבת דגיםקנא.
 עם שותףקנב.

 מח~
 שבת.

 בשבת. המבשל שכןקנג.

 שבת. שמירת בהם וכתובקנד.

 למחלל דירה להשכיר מותר ארקנה.
שבת.

 זאת האם הארץ את לתור הבאיםקנך.
 .מצווב

 בשבת באוירח לנסוע מותר אםקנג
 אסור. בחול גםוחפשר

 בחול. בשירון לנסוע מותר איקנה.

 לח- ע,מ א"י את לתור הבאיםקנט.
 מצוה. בזה יש האםזור

 בש~- חשמלי במקרר להשתמש איךקס.
בת.
 ולהסיר להסתפר לא המנהג מקויקסא.

 ה'. ביוםהצפרנים
 הנר. בהדלקת שאיחרה אשהקסב.
 כבודם. מקום איה שבת של נרותקסג.
 הנרות בהדלקת הנשים נוהגות איךקסד.

 שבת. בליל טבילוע זמןכשחל
 בשבת. החשמל להדליק שרי איקסה.
 בש- חשמלי במקרר לדהבתמש איךקסר.

בת.
 עלינו. ופרוס בברכתקסז.
 לאבלים. שייכות שלא תפילותקסה.
 מדליקין. במה שאחר הקדישקסט.
 קידוש. קודם הבדלהקע.
 הכוס לתוך ונפל היין על קידשקעא.

 לשתותו. שא"אצרורות
 קונשק. ונמצא היין על קידשקעב.
 בייו קידוש יד"ח אחרים המוציאקעג.

 מש- שאר על מברכה פטוריםאם
קיז.

 לקידוש. הנרות הדלקת בין טעימהקעד.

 קל(ב בתרי קידושקעה.
 הנ"ל. בעניןקעך.
 הנר. לאור קריאהקעז.
 בהמבת. במעלית עליהקעה.
 4ר התנור להסיק לעכו"ם ציוהקעט.

 לאורו להתחמםמותר
 ומלשא"צ. רישא פסיקקפ.
 ג'. לסעודה בשבת הוצאהקפא.
 לתורה. לעלות חיובים בדיןקפב.
 שאב"ס. לחולה בשבת שברך מיקפג.
 מוסף. לפני לדרוש מתיקפד.
 לתורה. לעלות מותר אי ממורקפה.
 ימי בששת בקרהשה להפסיק אםקפו.

בראשית.
 תמווש הוראה או טובה עצהקפז.



 באעט השפא לעשהן מותר %קפה.
 בתול.שחל

 אהד. בשבת מצות ברשניקפט.
 בקיף. נביזרםקצ.
 בקלף. כתובות בצבור "פטורותקצ84.
 רשאר 14נו לקצר שאמרו במקוםקצנ

להאייך.
 ההיכל כלפי האחוריו הדורשקצג.
 אומרים א1 ט*ב בו שחל שבועקצד.

 נוענ רהיבמוצ*ש
 מ~צע מלדה סעודת ערד גתלקצה.
 דיט מה  זממת 9ע הנושא סומאקצו,

 שבהילענין
 בשבת. מתנותקצז,
 של בבר שיר להכניס מותר אםקצח.

 בשבת.גומי
 לקיטח. ניר בשבת לקרוע מותר 8יקצכנ
 שימורים קופסיית לפתוח מותר 11ר.

בשבת
 ומתיר. קחיר בדיןרן3
 בו. סולדת היד של השיעוררב.
 מהקימקום בשבת לערות מותר א5רג.

 התה. גרגירי עלרותחין
 בשבת. הנאפה לחםרד,
 עכהם. ע*י בשנת נתמ%רה.
 תמצנ היכשרה
 בשבדנ מלאכה שעשו שניםרז.
 בשבדנחליבהרח.
 במי והששו פני לרחוץ מותראםרט.

 בשבצםבשמים
 בא*י. ויהט בשבת הקרח חלוקתרי.
 המעשן ע"י בשבת לשבת מותר אםריא.

 הריש את לקרבו זלשאוףסיגריות
 14 בשבת בחולה טפתי אחר רופאריב.

 בבוריחנ ידיו לנקות לומותר
 ביבנ בשבת טב"להריג.
 בשבת. שימם כאב נגד תרופהריד,
 למגויס. שבצצ חילול בעניןרטך.
 וטומאה. שבת לעמן גוססרטז.
 לענין נכריים לחהים יהודירופארט.

שבת*
 לרו- לפנות מותר אי שאב"ס ח~הריה.

 ב1יבהםפא

 בשם2 שפץ בועיר רטשיריט.
 במכצמן בשגת לצ4אצ מותר זררכ.

החרקג
 בשבום בטלפון לדבר מותר ירכא.
 והומים באורים לשאול מוחר אירכב.

בשבחנ
 94תיות עליהן שיש ביסקויט עוטתרכג.

 שבת.לענין
 כלים. בפתיהת ומחיקה כתיבהרכד.
 קטך ע% התאהרכה.
 מווף הרץ עם בכל ה% הקחהארכג

ומגןף.
 ברבדנ בלי ב, פעם הלל קרהשתרכז.
 הלבנה. לקדש חייב אר סומארכח.
 בגמדש4 פירחצרכט.
 לבד"שת שמנהאם לחם פתיתי בעניזרל.

המץ.
 חמץ. לבדיקת ד5"ומל זיררלא.
 שיש בדבר שאנ"ס לה~א זרוהרלב.

 חמץ. חששבו
 בשבת. שחל פסה ערברלג.
 מקצה הף חרוסת אך 9ר"פ בשבתרלד.

 טלטו4לעגין
 חמץ. למגדרת הדאר חב"יתרלה.
 הנ"ל. בעניןרלר.
 להאזיר* מנת על מהגה בעניןרלז.
 חמץ. מכירתרלח.
 המב- בהמה נמכרה המץ במכורתרלט.

כרחנ
 גפפן מוחדים 4ר בא"י ועופות חלברמ.
 השטר וחתם בזמט חמצו מכר אחדרמא.

 חצוחנ אהרמכירה
 משרסוד4נ לאפרחצירמב.
 חמץ. לענין בשינים פלומבערמג.
 יצא אלא ש חובתו4 יוי "יצשצרמד.

יד*ח".
 כקמח. טחונה במצה יוצאין אירמה.
 מגענע כשקןן"ם המצות אפית בדיןרמן.

 המכוםלגלגלי
 בשבת. שחל פסה ערב של הסעםרמז.
 הסים לשמוע רשאר אי אבל בכוררמה.

 פסח.ערב



 משש שרש שבת 4 אתמרפנ
48ע

ארנ.  *. פתח 
 ברמב"ן. סתירהרנא.
 קשונ ות"י ת"ארנב.
 ופר"ינ קחציארנג.
 בעבירוג הבאה מצוהרנד.
 פסח. בליל שבע מעין ברמתרנה.
 דפסח, א' בפיוטרנו.
 במצוונ חזקהרנז.
 וספירה. קידושרנח.
 קודם. מי המזוו וברכת ספירהרנט.
 כ"ד. אחר ונזברו בספירה טשרס.
 ב"בח"ב-. וקרהשה תפלהרסא.
 בספירדנ תספורתרסב.
 לבר חזון חשבת שבהמת הפטורתרסג.

מצהג
 %נ-י. ותגדרסד.
 לאהליכם. לכם שובורסה.
 לחהל. שבא א"י בןרסג
 הנ*ל. בעניןרסז.
 עתה והחליט להשתקע לחהי הבארסח.

 ב'  י"ט ושנע דיבו מהלחזור,
ש*נ

 ביו"ט. עאות מריטתרסט.
 ביהט. חדשות קדרותער.
 ביהט. שגרקד מקמח לחםרעא.
 חול שבת ערב צפרנים קציצתרעב.

המחגד.
 החיכנ בבית בחוה"מ עבודהרענ
 המועדחנ את המבזהרעד.
 המועד. בחול נשואוןרעה.
 הדחק. בשעת המ?רים בין חופהרעך.
 לתורה לעלות מותר אר א*י בןרקן.

 ש"נ בו ביהטבחו"ל
 תענית. ביום גומי ללעוס מותר אםרעה.
 המ בבית טשר-ציס 4ש השותיםרעט.

 בת"ננסת
 וטבא הוא טבא חדתחג טבא חלמאר8.

להעה
 יום רק ב' ובשנה דר"ה בא' מתר88.

 היאל-ציש. מחן ר"ח,(5

 תשית. פדיתרפב.

 מקלש אפררפג.

 קודם. מה מלכה ומלוה סליחותרפד.

 שלהשיננ מבן ופחות רווק ש"צרפה.

 זכיונ בספר כתבמרפו.

רפז.
 כשהג~

 הגט. כל עסא מלהכיל קטן
 נטן. או לתקיוגות, מקרא ש"צרפח.
 הרבים מוצא אי חוקע בעל שנןרפט.

יד"ח.
 בלחש בתפלה ועקע לבעל להקרהשרצ.

 כ4גם
 בראש. שוחטין ואין ברגל שוחטיןרצא.
 בעשי"ת4 חשהרצב.
 הנ"ל. בענין עודרצג.
 תשובה. בעניןרצד.
 גשנס. בפסח חמץ על תשובהרצה.
 ומליצדנ טתיל מוסר, ע" עלבוורצו.
 הקיטל קדהצתרצז.
 הבפורים. בעם הפה רחיצתרצח.
 מקרי. כפור ביום טבילהרצט.
 התורה". עדגל גקובץ הערהקן.
 לשמל הרופאים לו שהתירו חולהקמא.

 רהעחר אר סכגה מח4שן והמשבית41פ
 באשכיל*.להבהציך

 הבפורים. יום ערב שהווינו ברכתשב.

 הנ"ל. לעניןשג.

 ראשונה. בשנה נשמות הזכרת בדיןדש.

 הנ"ל. בעניןשה.
 להזכיר רשאר אך הורים לו שהצש"צשו.

 אחרים. בשבילנשמות
 לעלות מותר אי ביוכש שזנלח~השז.

לתורזנ
 התענה. שלא קורא בעלשה.
 הכשרים. ביום מחחיתשט.
 בחגונונ הערהשי.
 כתנת". נשתה - כחי לשמיץש"א.
 בת"י. פלהשהשיב.
 בנעילה. כפים נעויאותשיג.
 בנעילדנ טעותשיד.
 היטב. בבאד פירחששטג
 להחדר. מנת על מתנהשטז.
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 פאא לא יהית צרל טצמ דבר %שיז.
מפרוטונ

 אתרוגים שני על לברך מותר איקהה.
ביחד.

 בלקי- יתנהג איך העו בשתיגידםקיט.
 מינים. הדןחת

 מ%דדו. *שנ.
 לאכילה. ראי עתרט אתרוגשכא.
 א ביום לקטנים מינים הד' לתתשכב.

דכיכצת.
 סוכה של סכך להאכיל מותר אםשכג.

 עט"ם. לבהמת יו"טאחר
 גשם. בתפלתשכד:
 בתפי- ומוה"ג הרוח משיג להזכירשכה.

 שמע"צ. שחריתלת
 בשיתפה3 חתזשכו.
 חנוכה. של התאריךשכז.
 ובסוף שנה פ' שמש כ"הג יוחנןשכח.

 צדוקי.נעשא
 גם בביה"מק חנוכה נרות הדלקתשכט.

בז*הז.
 כהנים. מלכים מושחיז "רישל.
 חנוכה. בהלכות,טלא.
 השמיטה. בשנת בא"י זית ש%,טלב.
 בשבת. שחל חמשא,טלג.
 מבע"י. בנ"ח להשתמש,טלד.
 סתירש "ןובשלה.
 השנה פרשיות בד' נשמות הזברתקילך.

ואה"ר.
 השקל. מחציתקילז.
 מנות. משלוח בדע,ןלח.
 בפורים. נשים נושאףם ח1קןלט.

 דעה. יךרההלק

 רהשה. שאינו שנה פ"ב בן זקן שו"בא.

 עזרא. בטבילת שו"בב.

 מההצב. שאינו שו"בג.

 ביו-ט. שחיטהד.

 הש- על חשוד אי עבירה על התשודה.
בועו3  תמ8מנהיכיי.

 ע*ג בכונתז.
ן31  גם לרב הטפין להראהז לשהב "ט אם 

 ו~מחיטונלאחר
 שחיטונ של סכיןט.
 ד,וצחיטונ ברכתי.
 ספירות. עשריא.
 עוף. של ריאה בגדיקתיב.
 במקום ברהשה לפנינו נקב נעשה אםיג.

 חולי. ע"יקמט
 בועי. תרייד.
 לרחם. שנסרכה ריאהטו.
 השבהצ. תחת חדהם כל איןטז.
 הסרכה. הסרת לפני פושריןיז.
 הקפה.יה.
 הטנרות. בדבר שאלהיט.
 מרה. בדיןכ.
 כליות בדיןכא.
 לענע מצלעותיה א' שנשברה נהמהכב.

חלבה.
 קלי- על דם טפת ונמצאץ ביצים  שתיכג.

 מהן. א' שלפה
 בתרי. חדביציםכד.
 המעיים.עורכה.
 בקרח. ימים ,ג' ששהה גשרכך.
 בלי ג"י חשמלי במקרר הנקרשבשרכז.

סףם"
 הבשר. ונתבשל נמלח ספקכה.
 שמלתו במלח בשר למלוח מותר אםכט.

 פ"זבבו
 כבישול. דינו מעושן איל.
 מלי- לפני שנטחן ובשר  שנמס שומןלא.

חתו.
 שנמס.שומןלב.
 שנ- ובשר מליחתו לפני שנמסשומןלג.

טח4
 הפרש וכל הזפק עם שנמלח עוףלד.

שבתוכו.
 במכונה. הטלדים עופותלה.
 המתולעים. פירותלך.
 גקופסאית. כרוב שמורילז.
 פירות שמורילוו.

 )שזיפיג"
 בקופסאות.

 תולעיבנ בהם ששכיח פירותלט.
 צצ*לי געניןמ.



4שנ  שף ביל * שחושו טמח 
טשד.

 הנ*ל. בשץמב.

 הלמון. בלי בהנהמג.

 חלמון. בל4 בחלבון ביצהמד.

 להפ- צריך אי לבשר הלג כשבל ביןכ2ה.
 בברכ*המ.סיק

 לב- צריך אי בשר ואח"כ גבינהאבלמו.
 הבשר. על שהכלרה
 בחלבו. שנכבשכחלמז.
 אורחיבנ לכבודמה.
 כבהם. כחל .בענק עודמט.
 בלח. לח תערובתנ.
 לחלב. מגק4ר כלי להכשירנא.
 בהלב. הנהישהז קטנות להמניותנב.
 ארמיו. קפ"יאנג.
 ומבליע. מפליט חי בעל 4רנד,
 קבוע. בדיןנה.
 עכו*ם, בישול לענין שבת מחללנך.
 כבישול. דינו משעע אינז.
 אחד. בשם בנים ב' לקרמ4 מותר אינה.
 אורחים המזמין כשרות על חשודנט.

לסע"מ.
 כלים. טבילת בענעס.
 ידים, בבתי מנסךסא.
 קנים. מד "נורהסב.
 להצטלם. מותר איסג.
 ע"ג כשם העיר שם בדיןמד.
 הלועזי. התאריך בעניןסה.
 לעכו"ב שלום שחלתסג
 דת. עוברי במשיגסז.
 לגהינוננ שברופאים טובסה.
 הנ*ל. בעניןסט.
 עכהם. בדם להתרפא מותר איע.

 עכו"ם. ההורג "ןיאלעא-עב.
 טוב. לא לצדיק  ענחםעג.
 התורה. פי על הרלטוריא מרידה11ד.
 רגית. בהלסתעי. דברהצ רבית בעניןעו2.
 והוזלה מעות לחברו המלוהקץ.
 ממונות. דיניקמש.
 תלט. לא ובחקותיהםעם.

 הש אם סטלה משום "נעשים דבריםפ.
 חאמורי. דדכי נהצוםבזה
 בטרל. לת*ת מותר חופא.
 גילוח. בסכיני לסחור מותר איפב.
 שתר איפג.

 לצב~
 ש הראש שערות

הזקן.
 רפואה. לשם שערותיו הצובעפד.
 המקור. ממנה שנשל אשהפה.
 נדזב בענין עואלהפך.
 הרופ- בבדיקת הקבר פתיחתחששפז.

אץם.
 הניר. על שנמצא כתםפח.
 לבינה. גינו חרב נעץ להם בן פלטיפט.
 מותר אי נדה אהמה של סיגריהבדלצ.

 לעשן.לבעלה
 קודם. אהד יום וטבלה שכההצא.
 הנ"ל. בעניןצב.
 לתקן. שהן  משותצג.
 לט- הוצץ השברים שעל הגבס אםצד.

בילה.
 וטבילה. הציצה לענין קעקעכתובתצה.
 הציצזנ לענין ופדיקיור מניקיוי'צו.
 וחציצה. טבילה בענין שאלהצז.
 וטב"לה. הציצה לענק שפתים צבעצה.
 הציצינ לענין מלאכותייס תלתליםצט.
 מגרז. ידים נטילתק.
 באוירון. כשרה מקוהקא.
 בנהרות. טבילהקב.
 עשה היא תשמור שפתיך מוצא אםקג.

 הלאו. תיקוןש
 בזינס.שבועהקד.
 הלטשות.שזותקה.
 שטעונ הף בחת או נפשי, הי אםקך.
 כשבועה. הוי כף תקיעת אםקז.
 נ"י. או לברכה צדיק זכרקה.

 עוזיאל. בן יונתן הרב בדבריקט.בהאור
 בז"הז. מרובה הפסד שיעורקי.
 הגדול. אחיו בכבוד אדם חייבקק8.
 ליתן מהוייביס אי חכמים תלמקיקיב.

מס.
קיג.

 גד~
 שב- ל"ת שדוחה הבריות כבוד
תורה.
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 הב- לפני הצעירה לתת שלא בעניוקיד.
כירז;.

 הגוה עתרנו תלמידקטג
 שייד למי אחרת מעיר וכלה חתןקטז.

הרח"ש.
 הקבלה. חכמת לימוד בעניוקיז.
 דאורייתא. בפלפה~א חדי הקב"הקיה.
 פיך. ולא יר יהללדקיט.
 הזה. גזמן לנשים תורה לימוד בדיןקכ.
 בשמות. להשתמשקכא.
 באמחצב ונתת נשאתקכב.
 מצווב הידור על מעשר לדעציאקכג.
 הנ"ל. בעניוקכד.
 חטים. ומעות צדקה בהלכותקכה.
 התורה. עלבווקכו.
 על עיקול לעמצות לבע"ח מותר (יקכז.

ס"ת.
 אי מנכרית בן שהוליד ישראלקכה.

 למולו.מותר
 למוהל. שכרקכט.
 הצדיק. צדקתקל.
 ל"ב. נדרים ברש"י פירושקלא.
 נפל. מילתקלב.
 המילה לפני א' ומת תאומים נידוקלג.

 בזמנו. השני למול מותראי
 למולו אם מום בעל שנולד תינוקקלד.

 קודם. לרפאיתו אובזמנו'
 למולו. מותר אם אהיו שמת גרקלה.
 מילה. בהלכות שאלהקלך.
 מצי- מפני בזמנה מילה לדחות אםקלז.

 כדת. שלאצה
 ומציצה. פריעה מחיהקלח.
 מוהל(2 (צ טבח(1, אוקלט.
 סנדק(צת. זכותקמ.
 בבר"מ. צדקה מצותקמא.
 בצפרנים. פריעהקמב.
 מוהל. ש"ובקמג.
 לקרותו מותר אי בר-מצוה ערלקמד.

לתורזע
 מילה. בהלכות שאלהקמה.
 מומ- מוהל ואין מעולם מל שלא מיקמך.

 בזמםל מילה דחיע חרחה

 שלא אלו אחר שם לתת מותד אםקמז.
 מיתהם.נתבררה

 מומר-סנדק..קמה.

 קודם. מי בזמנה חטלא בזמנה מילהקמט.
 או לזכר נקבה של שם ליתן נכוו איקנ.

להיפך.
 לו לתת מתי למולו, אפשר שאי ילדקנא.

שם.
 מילה. בענין מנהגיםקנב.
 שמות אהר שם ליתן אריד איקנג.

הורים.
 לנקבונ מזכר השם חילוףקנד.
 פטר. השםקנה.
 מילה. בברית הרחמן תפלת נוסחקנך.
 קודם. מי בזמנה ושלא בזמנה, מלהקנז.
 מילה. בהלכותקנה.
 שדוכין. בעניניקנט.
 ס"ת. כתיבתקם.
 אי הדיו עוד נתייבש שלא ס"תקסא.

 עליו.מברכין
 הנ"ל. בעניןקסב.
 ג"ץ. שעטנ"זקסג.
 מותר פסול ודאי שס"ת תמצא היכיקסד.

 לתקן. אסור וספקלתקן.
 התיקון. סדרקסה.
 אפילו קודש בשם השמוש איסורקסו.

 אותו.בשמקצרים
 בו כשהיה הלוחות משה שבר אידקסז.

 הקדוש.השם
 לתפור מותרת אי נדתה בימי אשהקסח.

 הס"ת.יריעות
 לע~ת כדי ס"ת למכור מותר אםקסט.

לא"י.
 נפסלה. או שבלה' ס"ת גניזת דיניקע.
 אי מחו"ל שמביאים קדהמה חפציקעא.

 קיימו.בקדהטתייהו
 לוחות. במקום שיש טבלאותקעב.
 (ר זעירות באותיות קוחנ כתביקעג.

 קדהצוע בהםיש
 עליה שקוראים הבמה קדושתקעד.

בס"ת.
 ס*ת. בסיום האותיות מלרקעה.



 הט- על הברכה ש' פסוקיםרקמתקעו.
לית.

 שלו- מכתב בדאש לכתוב נכוו איקעז.
 "בע"ה*.מים

 רטוב. במקום מזוזה קביעתקעה.

 במזוזה. חייב אי אסורים ביתקעט.
 מחויבים ת"א הקודום עיר דיירי איקפ.

במזוזות.
 מזוזה. 'לענין פתחים שני של חדרקפא.
 בשמאל. וא' בימין א' מזוזות, ב'קפב.
 המזוזו2 הסרתקפג.
 אי נכרי שהרכיבם פירות אלניקפד.

 לקיימם.מותר
 והרחקה. כלאים בדיניקפה.
 פר- בשתי מלאגמן לעשות מותר איקפו.

דות.
 אדם. בצורת בהמהקפז.
 גיורת. בן בכורקפח.
 הבן פדיוןקפט.
 אחד ביום הבן ופדיון הברית כשחלקצ.

 להקדים.מה
 הבן. בפדיון כסף שיעורקצא.
 זמנינו. במטבות בכורים פדיוןקצב.
 הפדיוו. זמזקצג.
 בכור. שחיטתקצד.
 טושרה. בהמה בכור ספקקצה.
 הפ- בחג זכר וילדה שביכרה בהמהקצו.

סח.
 טרם כלב ואכלה חלה הפר"םוקצז.

שנשרפה.
 חלה. בדיניקצה.
 הבלי- 4ע הלעיסה העיקר הוא מהקצט.

עה.
 תרומה. בדיני שאלהר.

 המנודה. עם בביהכ"נ להתנאגאיד
 במקום הבמצא לחולה שברךמי

רחוק.
 ומת. שמושינו
 ובפתקאות בתפלחת שמזכיריםמה

 האם. שםלצדיקים
 שבש- המים לשפוך צריך %בבתרג
כום2

 צהח- על וערב חצתי נימול מתמצ14רך.
רה

 למול. רשאי אואונןרז.
 שונאו. שהוא מת ללוה מותר אםרה.
 קטעתו. חציעור קטן על קדישרט.
 לעו- חלק לו 4ון לדעת עצמו המאבדרי.

 הבא.לם
 לדעהנ עצמו שאיבד שוטהריא.
 בארץ. אשר לקדחטיםריב.
 להעיצתו לרופאים מותר אי נפלריג.

 בו.להתלמד
 בטליהם קבורהריד.
 למוד. לצרכי מתים נתוחרטך.
 בארון. המת לקבור מותר אירטז.
 מראה1. קברים הכנתריז.

 בתל-אכיב. קברות בתי שניריה-ריט.
 הח2 היום עדרכ.
 סמל המצבה על להעמיד מותר אםרכא.

 בוג עסק שהנפטרמהמלאכה
 מותו לפני לבנע צוה חפשי א"םרכב.

 מצבה. לו יעממישלא
 בהגאה. מותר אי מת של ארון בדיןרכג.
 קברות. בבית שמוש ביתרכד.
 לצבא. להתגייס רשאי אי כהןרכה.
 מא"ן לצאת לכהן מותר אררכך.
 בהד- להתרפא מותר 4ר חולה כהןרכז.

סונ
 ב14ידו4 לנסוע לכהן מותר 4ררכח.
 כהן. של ידיו על שמת גוסםרכט.
 בו שיש בבית זכר שילדה כהן אשתרל.

מת.
 קטן. על קד"צ לומר מחייבים אםרלא.
 אהד בבית שבעה יחצב שאינו אבלרלב.

 מתה4 מי עם הבית גדולעם
 מצבה. להקמת הימזרלג.
 קדיש. לומר לבחולה היתררלד.
 המת. בחדר תורה לימודרלה.
 "שב". ולחולה לאבל אומרים איןרלך.
 ומת קדיש לומר א*ע שהשכיר ש"צרלז.

אביו.
 וויבין אי שאכ, אבלים שלשהרלה.

לזמ4

רא.

רב.

רג.

רד.

רה.
יצ



 אבלה!4 גימי וגיועץ כיבוסרלט.
 מהלליג ב? עקביא משנת על קדישרמ.
 התי- לפני יורד אם שבעה תוך אבלרמא.

 בביה"נבה
 ~י!- לגבל שאין ותפלות זמניםרמב.

פלל.
 מזכיר אי אהרת ונשא אשתו מתהרמג,

נשמתה.
 לאב- שהורים בגדים לבישת מנהגרמד.

לים.
 אבלות. בימי ר"ת של תפליןרמה.
 רש לב על שירים שררמך,

 לקחט סצתר 14 שבעה הוך אבלרמג
אלבמג

 ג"ר. לפני אשה הגושא שמוןרמה.

 מקומו. לשנות שצריך אבל בדיןרמט.
 אבילות. בדינירנ.
 המיתה. עם יודע באינורנא.
 בדא"צ, נרות רבוירנב,
 הק- ביום או המיתה, בעם השצ"טרנג.

בתשש
 לבן. המיתה הודעתרנד.
 מתים. שני על אהד קדישרנה,

 העזר אבןחלק

ג*

ד.

ה.

ו.

ז.
ח.
ט.

יא.

 בוותרא נשים שתיא.

 ההיתר. וקרעו ק"ר היתר סדרוב.
 לינ2וא מותרת אשכנזית אשה איג,

 נשים עוד לו שישלספרדי
 דמי לו ואין ילדה ולא י"ששההד.

כתובתה
 הא פו"ר מצות ממזר ע"י מקייםאיךה.

 מצהב"עהוי
 בעיניו שמשוןך.
 הג"ל בעניןז.
 בעיניך הדיוט כלה ברכת תה" אלה.
 אהותו בת את הנושאט.
 והמותה כלה בדיןי.
 לכהן שגהארמלהגרהשהיא.
 ילד ממנו "5דה נכרי עם גרהאשהיב.

 להתהתן רוצה הקע הד,מים י"הבן
 בן והוליד יטראל בת על שבא עכו"םיג.

 שלהנו על זה בן וסמוך העכהםונתגיו
 מתקנ"ה זטעת הזה להאב ישאם
 ה:וליד ישראל בת על שבא עכו"םיד.

 בגטו. לכתוב "וך בןממנה
 עכו"ם עם שברהה אישחשתטו.
 מלאכותי הריוןלעניןטז.
 "שחוקי" זה מהיז.
 הנ"ל בעניןיה.

 מלאטתי הריוןיט.
 הימנית הביצה שניסלה פצ"דכ.
 להפרישו מצווה מי גרושה שנשא נהןכא.
 כשר הולד פ"א אהיה על בבאה"תכב.

 פסול הולדוב"פ
 קטלניתבדיןכג.
 מ5אכותי הריון בעניןכד,
 אישות בהלכותכה.
 הבהנה הדשי בתוך קידהשיןכך.
 )גרוויה( הברו מינקת בדיןכז.
 להעיד נאמן המיה איכה.
 בונה כאלו אהת עגונה המתיר כלכט.

 ירושלים מהורבותאחת
 תקליט קול על סמכינן איל.
 עגונה בעניני השכיהה שאלהלא.
 החולים בבית ומת במלהמה נפצעלב.
 בשבי, שב במלהמה זכרו שנאבדהיללג.

 שמת הברה קול שישאו
 להגדי"ם עמי בת ספר עלהערכהלד.

טהידנו
 2ולום שחית 2ח5 האיסרר הומרלה-לך.

לאהטה
 אלמנה של בהצד ת"הלז.
 אשה אצל להסהשר מותר אילח.
 פיר ברינילט,

א



 בעילת בעילתו עושמ אדם אין חזקחנ
זנות
 שמניהים במקום קעקע נתובתמא.

תפילין
 סבלונות טבעתמב.
 הטבעות שנתערבו חתנים ב'מג.

 שלהםקדח4ין
 החופה תחת הכלה שמכסים המנהגמד.
 לאנשים המסד"ק הרב שמכבד מהמה.

 הז"ב לומראחרים
 בברכת מרנן" "סברי לומר צריך אםמך.

 מילה וברית נשואץאירוסין
 על שהחיינו מברכין שאין טעםמז.

נשהאין
 דרשח דורןמח.
 אירוסין ברכת נוסחמט.
 מהכוס כלה חתן טעימתנ.
 שידוך ביטול בדיןנא.
 ריה"ח צואת נגד שידוךנב.
 אה2תו אחות בשביל שידוך ביטולנג.

שמתה
 שבתנאים בהנוסח ביאורנד.
 ומקורו הזיווג יחוד בעניןנה.
 להחתן עתנים איך נדה בחופתנך.

 עלה השיריים מהכוסלשתות
 החתונה ביום תנאים לכתוב נכון אינז.
 איך מתענים שאין בימים וכלה חתןנח.

 במנחה בהוידוייתנהגו
 החופה תחת הבוס שבירת על מז"טנט.
 החתן שמכסין הטלית על לברך אםס.

 החופה תחתחהכלה
 להחתן הקיטל לבישת שלהמנהגסא.
 לשבעה הז"ב ולכבד לחלק מותראיסב.

גברי
 פת אוכלי שבעה בלי ז"בסג.
 שבת בערב חופותסד.
 הכתובה סכוםסה.
 הכלה 'לפני מרקדין כיצדסך.
 כתובה תיקוןסז.
 בכתובתה לכתוב איך גיורתסח.
 אהך בבית וחמותה סלה,4 מתיבמת ואשתו זש"ק השאיר ה"תסט.

 קטלתצ דנשי גבראעא.

 מתיבת ת' בגט חסופר השמיטעב.
 בדיעבד הדין מהואבשתי

 ק*ר 8היתר מורדת בדיןעג.

 גט בדיניעד.

 גט בדיניעה.
 בגט ותקונים שנוייםעך.
 פטר השם בעניןעז.
 גיטין בהלכות שאלהעח.
 גט לענין עקיבא ומ2םעט.
 שנשתנה (מ שנשתקע אביו שם דיןפ.
 בגט אנה שם לכתוב איךפא.
 בגט זידא השםפב.
 בתרגום פלוגתאפג.
 גט לענין יששכר השםפד.
 גט לענין ישא השם נתיבתפה.
 גרשם השםפו.
 היהשקעתו השם לקביעת הזמן שיעורפז.
 חעו,2 יש נדתה בימי אשה לגרשפח.

 בה יגעשמא
 שליח ע"י גטפט.
 כמותו אדם של שליחצ.
 מי כתובת על וחדואר ש*ח ע"יגטצא.

.לשלחו
 פסול עדים ושני כשד אחד שעדה"תצב.
 וקדח2ין חופה בלי גרח4תו המחזירצג.
 שדוכים בעניניצד.
 יבום בדיניצו.
 דל הרמב"ם בפסקי סתירהצז.
 אתה יורש מי שמתה יבמהצח.
 יבום בדיניצם.
 בחליצה האשה על מצוה ישאםק.

 לינשא רוצהכשאינה
 יבוםקא.
 חליצה עבור שכרקב.
 והיבמה היבום בין החלוקהקג.
 בשבד והיבם עאלצה י"א בתקטנהקד.

זכרו
 הנטענתגטקה.
 בז"ה הקנאות תודתקו.

9צ



 מש8ט ההחהלק

 שאחד לוידיע הדיץ מחריב אםב-_ג. נדץ שושמו אצ
 מידהיו הואמבעשד

 חיונא שיהב דיןד.

 שיעורה כמה פשרה דקה.
 חלק רק מספיק שו החתימה בקיוםך.

מהחתימה
 לעדות כשרים או המכס ומבריזד גתביז.
 בלנקו בהתימת שטרה.
 הזה בזמן פרוטהט.
 ברכה בלי מצוה בע*ח פריעתי.
 של בפרתו סחורה עושה הוא מצדיא.

חבירו
 קבלן ש סתה ערביב.

 שמיעתו. הכהסנהיג.

 תמצא היכאיד.

 הבטואר מתקלקל וקץ*ז חלק גזרטך.

 שייך למי ונשרף, ביתו שהבטיחשבןטז.
 הביטוהדמי

 במדינת שטרות החלפת שלהגירהיז.
ישראל

 תקוה תהי אל ולמלשיניםיה.

 הדבר את פרושים התירויט.
 ע~בץ ואינן החלביםכ.
 בזה"ז מקלט ערי דקכא.
 מהצבא והשתמטות גיוס בדיןכב.
 תורה וספר הכנסת בית רניכג.
 חשכגו בייב בץ שאלהכד,



- -

- -  - -  ב"ה 

 אומר הלל ותשובותשאלות

 המאה ליובל תורה ודבריברכה
 החמשים.וליובל

 תל-אביב ש:"ביא"מ

 וטובים ארוכים חיים ושנות ימיםאורך
 את עליו גומרו שאין ה"פוסקים"לגדול
 הנה קזליט,/א' פוסק הלל הרב וכו'ה"הלל"
 כן בנביאים"' עשעל "הגם מכריזהפסוק
 לדבר נמנה מלהיות אחשוך לא אנכיגם

 במ- הר4מבון להפוסק המברכים ביןמצוה
 בדעה והראשון המאה, לשר עליונהעלה

 והוא כת*ר מעלת כבוד של הזהבלחתונת
 לכן הפוסק. כבוד למעלת פסיק דלאקלא
 גביר הוי אבינו יצחק בברכת גםאברכו
 שיוכל טובים ושנים ימים באריכתלאחיך
 נועם עם ~בודה בתורה הטוב זממולהפק
 הוטובה" האהטה בריתו. ואהמוז חברתוגורלו

 נסת- אבל : תהלתה כן כשמהוהמאושרה,
 אחד שום כי בו, לפתוח ברכה באיזהפקתי

 כי תורה, של ממזרחה העיר לאמהמברכים
 "טובה" אהסה : ואומר מכריז סיראבן

 אלקים ירא בחיק לבעלה, "טובה"מתנה
 בנעים הכתוב 4ימר אלקים ירא דעלתנתן,
 ההולך ה' ירא כל אשרי : "שראלזמירות
 ביתך בירכתי פוריה כגפן אשתךבדרכיו,

 גבר יבורך כן כי : מסהש ולבסוף וכו'וכו'
 כמנין ברכות עם רשימות דורשי ח'ירא
 דרשות עוד ו"ם שנים. מאה דההמ כןכי

 לידאי רק מוקדש המזמור כל אם זר :רבחז

 בברכה רק לאיוב לברך צריכים אזיה',
 המזמור כל בו יקוים וממילא ה' יראשיהיה
 ארוב אצל ומצינו טוב. בכל שיתברךהזה

 דבריו בסוף כותב ג"כ סירא בן וכןבכפילה,
 חשבון לפי והרי כפלים". ימיו "מספרהנ"ל:
 הברכה ובשעת ק"מ, עולה איוב שלשנותיו
 של בשנותיו מצינו עךד שבעים. בןהיה
 סוד ע"פ שנה ועןברים מאה רבע"המשה

 אהיר העולם, של היובלות כמניןהמקובלים
 לבחור. ברכה באיזה לברר אוכל לא כןעל
 מוסיפין המוסיף כל : חכמים שאמרווכפי
 רא"ד הרה"ג וכ"כ טובה, מדה ומרובהלו

 כן כמו מנה מאתים בכלל ההםמבוטשאטש'
 שבידו ומי ומרובה, טובה במדה אברךאני

 בכל די בלי עד וירבה ייטיב הואלהיטיב
 בשאלתי נפשי ועתה והפירושים.הדעות
 המנהג לזה טהור מקור איזה "םהאם

 בעל- גבר דרך רק או הזהב חופתשעושין
 שךה- ע"ז מברכין אם לדעת רציתי כןמא,
 שבחו"י כמדומני השבעים חג על ?חיינו
 הזהב בחופת אבל שהחיינו, לברך שישכתב
 לא עוד ולשבעים שבעים כבן אנישהרי
 איך ופוסק ספר בשום ראיתי לאהגעתי
 השפשר ראיה, אינו ראינו לא אבללהתנהג.
 אכקשו לזה. סמך איזה מצאה הבדולחהעינו

 וזה ובאים ממשמשים הימים כילחודיעני
 קטנה אחת שאלה עוד למעףטה. הלכהאצלי

 ירו- מיקירי ראיתי הנה : לי ישוטה-רק
 ופניו. ידיו רוחץ הכבוד מבית בבואושליה

 אחרי ידיו לנגב שצריכים מצאתיובשע"ת
 אני אין אבל הפנים ירחץ ואח"כהנטילה
 ביום ולפעמים בבוקר רק כןעוומה
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 רק ככה מתנהג אינני כל בפני אלםבביתי,
 לזה, טהור מקום לכת"ר "ט אפשרבצנעה.
 ראיה. אינו ראינו לא אומר אני ע"זוגם
 יש תתש"ד סי' בהפוסק הארוך בפלפלוכן
 הדם עלה הפלפל תחת אשר לדברמה

 ביום לכם ולקחתם הפסוק ע"פואתרוג
 חטא על לכפר במדרש איתאהראשון
 כתב יומא. בהאי דוקא דלמה ותמוהראהטון,
 השני המדרהב ע"פ שהכונה יעקב קולבס'
 הכי- עם זה אחד יום בוקר ויהי ערבויהי

 ששי שיום נמצא בתשרי, י' והיינופורים,
 א' שהוא בתשרי ט"ו ביום היהלמע"ב

 ול- לפיכך אדה"ר חטא זה וביוםדסוכות,
 חטא על לפר הראשון ביום לכםקחתם
 חרא- ביום לכם ולקחתם  שם עןדראשון.
 ועא ט"ו והא הוא ראשת וכר ובמדרהמשון
 ובם' ותמה;, עונות, לחשבון ראהטוןאלא
 עואף עש"מ ע"פדעת הביא דר"אמשנת

 מענ"ט חוינו ראשוו ראהטון מעבירשהקב"ה
 אדה"ר של חטא מ"מ ג' חטא על עלרק

 וידוע הטעם. עי"ש לעון ונדהטב מידנחשב
 דהמקשן יובן ובזה היה, אתרוג הדעתדעץ
 ולכך שלפניו אביום קאי ראהמון דמאיסכר
 דלא המידרש ותירץ הוא ט"ו והאמקשה
 הדר עץ פרי דהוא לאחריו רק קאיאלפניו
 עךנות לחשבון ר~מטון דהוא אתרוגדהייט
 פלפלו נסתר הנ"ל כל לפי א*כ אהד"ר,של

 לה- חדץב פלפל וצריכים הפרפראותבמדור
 ואתרוג. הדםעלה

 ברכתו א( : ראשון ראשון עלאשיבו
 לאחיך "גביר" הוי : אבינו יצחקברכת
 "גביר" ממלת בי נתקיימה לאבעוה"ר
 ל"ב בראהיית רש"י ראה בא"י, אנכיו"גר"

 יבורך כן כי ברכתו ב( מ". והבין ה-
 סימן "הפוסק" ראה שנים מאה -גבר

 ובסימן יצ"ו מרגלית הרב דבריתתרצה
 פולגתא לאפחיי עךלא וכדי ו', אותהעזש"ט
 של ברכותיו כל הלא : כזו פשרהנעשה
 לכן העבר, על היא העתיד על רק הןאדם

 הנולד רך את לברך שייך מילהבברית

 ועשרים מאה ימיו והיו כמ"ש שנה,בק"כ
 בן כבר החתן רוב שע"פ לחתונהשנה.

 כן כי שנה במאה לברכו צדיךעשרים,
 פורט2 כגפן שאהטחן גשעה גבר,יבורך
 ממנו נבטל הברכה וע"י וכו', גפובענבי
 ועל עצמותיו. תפח של דקוב"ההלטותא
 לשבעים כבר החתן שהגיע הזהבחתונת
 ווהוא שבע, בת בברכת לברכו שייךבערך,
 הכסף ובחופת חמשים, של יובל - עולםחיי

 בברכת לברכו שייך לעצה, קרוב אזשהחתן
 ווה- בברכת בשאלתו ג( גבר. יבורךכן

 ברכות בהלכות ראה זו, חגיגה עלווינו
 סהום קחנו רהששים, ההטבעים יובלבענין
 ההט בזה' אית דתרתי הזהב, חופתלחג
 זה יהקה ובהתד ד"ת גם זו לשמחהלצרף
 עט"ם מנהג חו"ש בזה ואי? מצהת,סעודת
 כחב החו"י ואם לעכו"ם, נשואין איןכי

 הזהב בחופת כ"ש לשבעים חג עללברך
 מדמין קא למאי חזי פוק כי לברך,שיש
 כולה, "טראל לכנסת לתהה"ק, - חילאהטת
 הכי אבא א"ר : תזריע ריש בזוה"קראה
 ד( ישראל. כנסת דא היל אשת ודאיהוא

 הנט"לה, אחרי הניגוב בענין שאלתובדבר
 שסוברים "ם : מערכה מול מערכהראיתי
 מיד ענט*י שיברך ז"ל האר"י גםוביניהם

 ערברך שסוברים ויש הניגוב, על ימתיןולא
 הניגוב, ז%שך רק נעקר אינו דהר"ראח"כ
 שמנגב בשעה רק שיברך כתב הקנהובספר
 ד'( סי' ריש החדש )או"ח אנו שנוחגיןכמו
 הניגוב, לפני : בזה דעות ששן"ןנמצא
 מעשה ואנשי הניגוב, ובשעת הניגובאחרי
 על דביעית פעם ל"ופוך פשרה כמקעושין
 הר"ר עם ילכו הראשונים המים ואזהידים
 ח'(. אוה )כפה"ח לכ"ע חשש עיםואין
 עי' ההרגלים. הפנים לרחיצת בנוגעה(
 הרחיצה שעיקר מבוטשאטו, מהגאוןא"א
 הידור מצד רק הוא והפנים הידיםהיא

 והרגלם אלקיך, לקראת הכון משוםביותר,
 %4 יהף לילך דגאוג במקומ~ת רקהוא

 הרמאש על אבק ו"ט פזמקאוור בליבנעלים
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 שאין אנחנו משא"ב חלאח, מכלנקיות
 נטילה שום כלל א"צ דגלינו עלאבק

 עונג שהוא בקיץ גם פעם, בעיםלרגלים
 ודגלים ידים לקידהם דומה זה ואיןלרהצם,

 קידוום שם או"מ, אל בבחעם הכהגיםשל
 נקיות הידים אם ואפי' רחיצה ולאנקרא
 בשביל רק ר"ר בשביל לא לקדץבםצדיך
 - לרחצה הת"י שם - קדווסה,תוסשצ
 - למסחי התרגום רחיצות וב12ארלקדחם,
 וכיון מחעבודה, חלק הוא הקידושהסם

 תיקנו ידים 2ךל הנטילה על הברכהשעיקר
 הנטילה בין גדול הפסק לעעיתשלא

 מברכים או ומברכים, ומנגביםלהברכה
 וע"ד ו( הפנים. רוחצים ואח"כומנגבים
 הן חמזמור ברכות כל שאםשהעיר
 לברכו טוב יותר אזי ה', ליראי רקמיועדות
 בו יתקיימו וממילא יד"א שיהיהבברכה
 כי ידמה כן לא לבי אבל הללו, הברכות%

 שמים בידי הכל כי ממש, בה אין כזובדכה
 שהוא הזה שו"ב לת"ח ורק מיר"ש,חוץ

 תוכל פרנסתו ע"פ מרבים שמים יראממ"4א
 כזו תפלה אבל תועלת להביא כזותפלח
 הוא האדם כי שתפעול שמעתי לאמעולם
 ז(, סי' צדקה )מיל בטוב לבחור בחירהבעל

 ראיה, אין עשרה בשמונה השיבנוומברכת
 יטייעו השמים ומן לטהד הבא בכלל דקזה
 תשובה לי יש נדחים קובץ ובקונטרסי-

 בזה.ארוכה

ב

 אמות ד' של השיעורנקואלתי
 נט"י.בלי

 מובא דע"ק בכתבי ע"תשובה.
 אמות ד' דכל ד' סי' א"ח לס'בהשמטות
 הילוכים כמה בהם ל"לך יכול לוהסמובים
 שבה לענין שכמו סהצמע מועמו, הםשכולן
 ד"א בחיך לטייל לו שמותר ד"א לושהפ

 אף נט"יו לענין הדין וכן היום, כלאפי'
 בגילוי ד"א לענין וכ"ש הר"ר'שמשהה
 שהד"ר ואף חסידות, דמדת טפי דקליראש,
 עשור שביתת ה' לח"מ עי' בזה"ז שכיחלא
 להרמב"ם ס"ל דלא שם( )מובא ה"בפ"ג
 מזה ללמוד האיך ר"ר דליכא נטילההך

 גדול שבחדר לומר יש כן דברים.לשאר
 כן ן הדי כן גם כד"א נחשב החדרשכל

 אימתא איזה צ"ע אבל בו. לטיילשמותר
 היום כל בג"ר לטייל חסידות ומדתדשמיא
 - נחשב אמות כד' החדר שכל אףבחדרו

וצ"ע.

ג

 ענילבאותו

 הכהן מאיר שמואלהרב
האללענדר

 בלי ד"א ילד שלא שחדית נט"ילעניז
 תולעת בהים 4ר ס" בשבו"י איתאנט"י
 רח"ל מיתה שחייב הק' הזוהר ובשםיעקב
 ידים קציצת שעונשו : ק"ח דף שבתובגמ'
 שלכל ד"ס ובברכות בבאה"ט וכ"כרח"ל
 אוה צדיקים אור ובס' נט"י, צריךברכות

 זרה, עבודה עובד כאלו שהר"ז כ' כללג'
 הקדוש הזוהר בשם יקותיאל תורתובשו"ת
 ע"כ נט"י, קודם הארץ על רגלו יציגשלא
 ע"י המים לזספוך וכלי מים עם כלייכין
 בשעת ורק ידיו יטול במטה ובעודוהמטה
 בשם בשע"ת איתא מים לו שאיןהדוחק
 כתב והשע"ת מד"א פחות שילךברכ"י
 וכ"כ הטומאה לדהבהות שלא במרוצהשילך

 צדיך לכתחילה אבל בלחה"פבמסגה"ש
 ותע"ב. למטה סמוך המים שיהיהלהחנ-יר
 דברי כל לנו אסף הנכבד הכהןהיה

 מהר*ר נורט פחד עלינו והטילהמחמירים
 לגמרי פחד בעל אינו ז"ל והרמב"םהזה.
 ותשעה שביוכ"פ ה"ח פ"ז תפלה בה'עי'



שו"ו ל להד
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 וכ' ענט"י מברך אינו רחיצה שם קחאילבאב
 ע"ז משיג אינו ווחראב"ד שם בכ"מועי'
 שביום ונתרץ נאמר ואם כמסתפק.ורק

 שלא שליטא, הר"ר לשיבתא איןהקדוום
 ת"ב, על נאמר מה אבל מדהבטן הואגרע
 ברכות ובגמ' בזה. שנגע עז במגדלעי'
 סדר ויום יום שבכל בפשיטות מובאד"ס

 משמע וכו' לימא ידה משי כיחברכות
 אם נט"י בלי תפילין להניח אפי'שמותר
 ממעט אם מחייב והשכל נקיות, רקהידים
 קדושת בהרגישו כש"ס מסתלק הרו"רמים

 לפלא מיתה חייב של הנוסח וגםהתפילין.
 כבר האחרונים וגם הב"י הביאו לאלמה
 מבית היוצא מן דהאי חומרא מאיסאלו
 כתב שג"כ צרכיו( אפי' עשה )ולאהכסא
 לא והעולם מסאבא רוח עליה דשריאהזחשר
 בנט"י ליזהר צריך לדינא לכן בזה,נחקר

 לחחב וגם עסקניות שהידים מפנישחרית
 חיוב אבל ולדקדק, הנזכרות החומרותלכל
 ע"ז עובד וכאלו כמובן( )ביד"שמיתה

 נוסח בזוהר גם כי למותר, אך כאלוחומרות
 גורע. המוסיף וכל ישאחר

ד

 הדעת היסחבעניל

 בין טליתו את לחברו נתל אחדשאלה.
 על לברך צריך אם להתפלל. למוסףשחרית
 הדעת היסח לך אין כי מוסף, בתפלתטליתו
 בר,עות ביני ביני היה שהטלית מזה,גדול
אחר.

 מנת על במתנה שנתנו ניוןתשונה.
 לאו באם כי שיחזירו וידוע כנהוג,להחזיר

 היסח זה הוי לא בתפלתו, השני יצאלא
 או לנגנב דומה זה ו~ין לברך וא"צהדעת
 שלא כיון למוסף, שחרית בין טליתונאבד
 אזי מוסף, תפלת עד אותו שימצשעידוע
 עליו לברך צריך ובמצאו דעתו, היסחבודאי
שנית,

 ר נז 1א

ה

 בכל ולמשמש להסתכל לאחוז,אם
 קר"ש, בשעת ציציותהד,

 ודרוש ז' ציצית דרווב הכוונות בשערעי'
 שצריך בפירווב שכתב : כ"ז דףקר"ש

 בשעה ציציות הד' בכל ולאחוזלהסתכל
 ל"ב כנגד שהם אותם, וראיתם אומרשהוא

 בציצית" "להתעטף כשברך הכמה,נתיבות
 והם הציציות חוטי ל"נ שהם בר"תתכוין
 אות בחס"ל וכ"כ החכמה, נתיבות ל"בסוד
 אותו, וראיתם של מ"ע בזה ומקיימיםג',

 תווב"ג רמז תהלים בילקוט הדברומקור
 חזה, - תאמרנה עצמותי כל דודשאמר
 שמאלית יד הלב, כנגד הציצית אוחזשאני
 וברעיא וכר קר"ש בזמן הציצית אוחזשאני

 קכ'"ך סי' חיה נפש ועי' : קעד שלחמהימנא
 רב בשם ל' סי' ציצית ה' שבא"חשכתב
 וובראוי כן לעץןות שאין גאוןנטרונאי
 תפ"ו ריב"ש ועי' מזה ולמנעולהשביעו
 חמ?ב ל"א סי' ומערב מזרח גאוניובתשו'
 מלב לדצציא כדי זה שכל חיה נפשהרב

 שאמרו הג(ינים בימי שנתפשטוהקראים
 שבכל - נאמן אורח ועי' - כדכתיבקרא
 בהיעה לאחוז שצריך משמע המקומותאלו

 בב"י )מובא ובירהם' ציציות, הד' כלקר"ש
 כנפות שתי להשליך בפירוש כתוב ח'(סי'

 בהצעת כשורה לפניו כנפות ושתילאחורי
 מחיצות לד' יזכה שעי"ז הסברא ומצדקר"ש
 מלאך חונה נט"ק חד ד"ה עקב )זוהרשבג"ע

 הציצית כי ולכאי' לכאן פנים ויש סביבה'
 עדים המני לפניו עדים ב' עדים. ד'חם

 שטן והסר ע"ד עלוי שיגינולאחוריו,
 בא"נ(' )שםמלפנינו

ו

 צמר של בטלית משיחוטי
 בסרבי ארצק, זצ-ל גזר מנדל ישעי'לוירב
 של ק4*ט ס" ברדב"ז ויעי' העיריפה



ה ר מ 1אשו"ה ל-לה

 הערב בטלית אמ מרוטבברג מהר"מדעת
 תקנה אין איפכא או משי של והשתיש"צ

 סובר הוא כי בוה הדא ויחיד זו'לטלית
 מינים 2ה2אר לט(, )מנחות רבאכדויה
 יוכל יחדיו ופשטים צמר ורק מה"תחייבים
 לפטור אפשר תכלת 2והיה כבימיהםלפטרו
 וכ"ז פוטר מינו רק ובזה"ז כיניםשאר
 דבר שבאמת הללו קוים אבל כוהב~עפן
 צמר  מעורב בעצמם בהם וגם הואמועט
 פסול מיעוט כסכך ודינם נקי ממשי אינםכי

 וכש"כ הרוב, לגבי ובטל פוסלשאינו
 שהלכה הללו לדעות אנחנוכו2מדברים

 שאר שבגדי שם במנוחות כר"נכמותם
 בציצית. מה"ת חייבים אינםמינים

 לסכך לדמותו שהך מכש"כ פוטרתווצלר
 מבוטה2אטש להגה"ק בא"א ועי' פסול.מועט
 הם והטלאים מקורע שבטלית בא"חמובא
 לא צמר של הבגד על יתירים טח2י2ול

 גיסא ודהאי גיסא דהאי אוירא אתיאמרינן
 שיש במקום רק אמרינן. זה ליה'ומבטליה,

 ההא שהרוב אף בגד ש"1 במקום אבלח~,
 דלגבי לומר ל"ש מדרבנן, רק שהייבמזה

 אנו אין כי אינו, כאלו המשי הוידאורייתא
 לבטל מועיל רק בציצית המשי לחייבדנין
 שיעור בו יש זה בלא שגם כיוןה%4יר
 שאין לעיל ליפמ"ש אוסיף ועודמל12ש.
 הללו בהפאסין מינכר דלא ואןי נקיהמשי
 בטלי לא חוטין אמריון לכ"ז המעורבהצמר

 דכתבת והא ברורה. במשנה עי'דדה2יבי,
 טגע אדרבא זה, דין לברר המוכרשעל
 לעצמי. הלכה בזה להורות ואין אנכיבדבר
 לי. שומעין אין מעשהולאחר

ז

 ט"ג הלובשבחור

 לפני היורדים יתומים בחוריםנשאלתי
 ? הטלית על לברך מחויבים איהתיבה,

 א' : טעויות ב' טועה העולםתשובדנ
 אסור 2ואולה טלית שעל 2שחח2ביםבטה

 טלית לובש אינו נשוי שאינו ומי ב'לברד.
 אה2 יקח כי רק כי נוהג, העולם וכלגדול
 ב' ונברר - לו עו2וה הוא גדיליםאשה

 מן פטורה שאולה דטלית הא א'הטעויות
 חבל ציצת, בה מלהטיל שפטור פי'הציצית
 או-ח עי' עלקה לברך צריך מצויצתטלית
 ואפי' הרא"ש, דעת והיא ד' סעי' י"דסי'
 טלית לקחת מותר הבעלים בידיעתשלא
 הוי מקפלו ארנו אם כי אח"כ, ולקפלוחברו
 שלא לקפלו צריך בשבת ואפי' בירך,בוצע
 ס"ק  שם )כה"ח הראמ2ון, קיפולובסדר
 למיעבד לאינש ליה ניחא אמרינן כיכ"ד(,
 ולהראשן עמ"ל, מתנה והוי בממונה,מצוה
 לברך, רשאי הפוסקים וליתר לברך.חייב
 ושע"ת ובב(4ן"ט סק"ו שם א"חועי'

 חברו טלית על לברך שמותרועקה"ד,
 לית מדעתו ובלקחו מדעתו, שלאבלקחו
 בלא אמרינן וכ"ז לברך, שמחויב דפליגמאן
 אסור במגרה סגור הוא אם אבל סגור,היה
 להוציאו אסור וכן מנעלו, לפתוח רשותובלי

 בנ"א מקפידים כאלו ענינים עלמביהמ"ד,כי
 והקדש צדקה של או קהל של טליתאבל
 כדי רק בלבע~ו אפי' לכ"ע, עליו לברךצריך
 שהעולם כמו ולא לדוכן, או לתורהלעלות
 שמציין ט"י ס"ק כה"ח עי' בטעות,נוהג
 סק"ו, א"א סק"ו, א"ר הפוסקים:לאלו

 אות זיתים, שתולי ל"ד, דף ש"צ ו',חם"ל
 מרדכי לבהיי ועי' חי, איש בן קצש"ע,י"ב,
 בטלית ובין חברו בטלית שבין א', סי'או"ח
 לצאת כדי בכונה לקחתו השואל צריךהקהל
 הטעות ועל עליו. יברך ואז בו ולהתעטףבו
 רווק פנוי שהוא שמי טועים שהעולםהב'
 עתה בעוה"ר כאה2ר שנותיו. עברררובאפי'

 לובה2ים ואין זמן בעובר נשיםשנושאים
 או"ח מרדכי לבח2י עי' גדולים,טליתים
 מצות שמבטלים המנהג ע"ז תמהשקרא
 הזמנים מאלו נשתרבב והמנהגציצית,
 ח' סי' המג"א ודברי לפרקן, סמוךשנשאו

 דמי בהטלית, ראשו והתעטף פירושסק"ג
 ליחזי דלא ראה2ו מכסה לא נשוישאינו
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 המנהג עתה גם וכן אחר, טעם אוכיוהרא
 ח' סי' החיים כף עי' וצעכי, באונגדיןככה
 שמיום פה המנהג את אני ובה2בח י"ב,ס"ק
 התפילין. עם טלית גם לובש מצוההבר

ח

 הנקב בטלית3קרע
 שם. תלויהשהציצית

 סעי' ט"ו סימן או"ח בש"ע מפור,2 זהדין
 בו תלוי שהציצית מנקב נקרע אםה',

 לקרע, ציצית הטלת קדם אםולמטה,
 - כשר הקרע ב~ועת שם היה ציציתשאותו
 בפירוש כתוב ושם בב"י, הזה הדיןומקור
 מג"א ועי' כלום, נשאר ולא וכל מכלשנקרע
 הט"ז וכ"כ כה,ק שנקדע פירוש י"אס"ק

 הטלית מן הכנף ובנקרע והפמ"ג,והמחה"ש
 לציצית, ראוי שאינו עגול. נשארומקומו
 מקום ולרבע הציציות כל להתירצריך
 מחדש, הציציות כל לקשור ואח"כהכנף
 בשעה כי העשזי, מן ולא תעשה יהיהשלא

 נתבטלו עגול מקומו ונעשה הכנףשנקרע
 הטלית כי האחרים. ציציות השלח2הגם

 יוד )סימן פטורח שהיא כנפות ג' בתנעף2ה
 נקבין ב' שעושין קטן ובטלית ה'(.סעי'

 השלם ונפסק חוץ, לצד הציציתומוציא
 להחזיר מותר הנקבים, שני ביןהמבדיל
 או משיחה ע"ג שנותנו ע"י שהוא, כמוהענף
 שני בין להצדיל המשיחה ותופררצועה'
 ולחזור הענף להתיר צריך ואיןהנקבים
 ט"ו סימן החיים )ארצות מחד,2ולכורכו
 ב'(.סעי'

ט

 תפילין לה, קטנההערה
 אנו תפילין להנחת יחוד לשםבנוסח
 שמע, אלו פר,2יות ארבע "והם :אומרים
 יביאך" כי והיה קדש, שמוע, אםוהיה
 הראשונה היא קדש פ' בתורה הלאולפלא

 היא קדש פ' ג"כ הבתים בתוך בהנחתןוגם
 שמע, פ' לואדקם כאן שינו ולמההרשה2ונה,

 קבלת היא שמע דפ' משום הטעםואי"ל
 קוהוא הספריים, בנוסח אמאי דא"כעומ"ש,
 שצונו בזה"ל: כתוב הקדושים שמותבכוונת
 וההן שמע, יבהאך, כי והיה קד,מ, פ'להניח
 שבנוסח הפליזן; וגדולה בתורה, כמ"שא"ש
 הסדר שעו אומרים ישראל שרובשלנו

 וצ"ע. בתורה,מכה2"כ
 עקרו לש"י הנוסח וכו'. דאגרתאקריינא

 משוין" "הנני כלשונו: הכונה לעורררק
 הטח2*ע ע"פ אותו וסדרו וכ' תפיליןבהנחת
 יכוין ה': סעי' כ"ה בס" המחבדוז"ל

 פרה2יות ד' להניח הקב"ה שצונובהנחתם
 וכ'. מצרים ויציאת שמו יחוד בהם שהןאלו

 והיה שמע פדה2יות ;ה - שמו יחודהקדים
 והיה קדש זה - מצרים יציאח השה"כא"ש
 בהם שיש א( הפעם שד וכופל יביאך'כי

 נסים ושנזכור ב( וכ. ואהדותויחודו
 וכפי ממצרים". בהוציאנו הכ'ונפלאות
 שיטת ע"פ תפילין בהנחת נוהגיןשכלנו
 רהם"י דעת ע"פ צ"ל הל"2"י גם לכןרש"י
 וז"ל: בהו כתוב מאי ד"ה רה2"י ו' ברכותעי'

 א.ש חההה שמע כתיב דידן תפיליןבקולמא
 ל"2ום בהם, שנצטוו פרה2יות כ"י והיהקדש
 וכפי הל,2"י. כסדר מכה2 וכו' מצותיוזכרון
 ואפוור לחוד. והעשיה לחוד הכוונההנראה
 ע"ס זה יסד דין מקור שממנו יונהשרבינו
 הנ"ל. רש"ידברי

 במקום קעקעכתובת
 תפיליןשמניחין

 יו"ד אות תתשנ"ז סימן ב"הפוסק"ראה
 לו גדול בזיון ואם בתפילין חציצהלענין
 שעל והערב השתי יראו שכלם אדרועילגלה

 להניח להתירו שיש לדעתיהקיבורת,
 גרע דלא הדק, חלוקו שרוול עלתפש"י

 להניח שמותר בשרו שעל ממכהממצטער
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 דברי על בזה תסמך הסמרטוטיםעל
 במה טחרז שאנו שכתב חזו4 ערךהמעריך
 שאחרונים אף ממש, הבשר עלשמגיחים
 עליו לסמוך כד(וי אבל בוה עליומשיגים
 בלי יד השל יניח ואז כזה, הדחקבשוהן
 בא"ח וע" עהנים, יברך הר(אצ חשלברכה
 מהרש"ם. בהגהת כ"ז סימןחהדש

יא
 "צריך".המבטא

 לנתחילה אי צריך מלת עלנשאלתי
 סימן ב"הפוסק" הנה בדיעבד, אומשמע
 שצריכות גץ שעטנ"ז אותיות לעניןתתקנ"ג

 רק ההא שצריך הט"ז דברי הבאתיזית'
 זה הוי לתקן שבידינו דבר אבללכתחילה,

 חקרן כפי בשו"ת ומצאתי לכתחילה,תמיד
 מקום שכל מקומות מכמה עוהביא ס'סימן

 לעשות שצריך האדם על ק~ר צריךשתיבת
 לאודויי צריך כגון ~תחילה, הוא זהכך,
 שישמיע צריך שמע את הקורא עשרה,קמי

 קאי צריך וחם דיעבד, מעכב ואינולאהניו,
 שעץציה כהבמע או החפץ על או הקןייהעל
 אפילו ומעכב זה דבר דורש הזה החפץ אוזן

 נוטפות שתהיה צריכות ציצית כגוןדיעבד,
 י"א(, סימן )או"ח לעיכובא וזה הקרן'ל

 שלח2ה צריכות ג"ץ שעטנ"ץ רבאאמר
 מעכב. דיעבד אפילוזיעין

יב

 ף. ברכות התוס,ישוב

 תפיליל הני ף, ברכות בגמ'חמשאלת
 כעמך ומי - בהל כתיב מה עלמאדמרי
 שיסד זה בתוס' עי"ש בארץ אתד גף"ןראל
 גדלי כלילו טוטפת דפסח( א' )ביוםהפייטן

 - כהפייט תירצו ומה להחיס' קשא מה-
 משבח קוב*ה דהרי ליעס' שוהצהווששבהן,
 "2ראל כעמי ומי הלו*ל דישראל,בשכהייהו

 עח2ים טח;מלאכים הפייטן דברי ע"פותירץ
 כתבו והם הכתר שמגדלים כמו דצזפיליןלו

 ישראל. כעמך ומיבתפילין

יג

 גלס שפיגל ברוך צורב מהאינשאלתי.
 וחרך צדיק (ית צורת בדין מירח~לים.נ"י

 העת שאלתו. את ואעתיק בתפילין.לכתבה
 ונסבה ג(בנים רבנים של במסיבהשי,ןב
 בכתיבת ז"ל האר"י מ"ש אודותהשיחה
 מביא וכן הפוכה, ביו"ד בתפיליןהצדיק
 שמועה ויש ל"ו. בסימן התניא בעללהלכה
 ואחד הפוכה. ביוד צדי"ק פסל ז"לשהגר"א

 ומ,חיב שואל שהגאון אמר הנאספיםמן
 ועמך : לשונו בצחות ואומר בפירחמ,מתיר
 מצאו היא בהשו"מ וחפשו "צדיקים".כולם
 דרמיזה.רמז

 בעוה"ר כי אצלי אינו השו"מתשדבה.
 מהטפר אעתיק ופה אנכי. כלים בליאומן
 אליעזר ב*ר שמשון מרבנו שאמרברוך
 - ב' ספרים מע' הגדולים שם עי'זצ"ל
 : וז"ל - מרוטנברג מהר"ם בזמן היההוא

 פניה שבצדיק היו"ד : כך יכתובהצדיק
 צדיק, שהיא בוראה על שמררה מעלהכלפי
 הצדיק, לצהער ימשוך היו"ד שלוהזנב
 ימין, לצד לחוץ למטה ימשוך הצדיקומח2ב
 של הרגל זנב פי' הג"ה לעיי"ן. תדמהשלא
 מאותם לאפוקי הצדי"ק, לירך יגעהיו"ד
 הצדי"ק, של ויו"ד רגל שום עושיןשאין

 כמו הצדי"ק לצואר היו"ד פני  שמדבקאך
 פסולים הם וביה במחזוריםשכותבים
 טעמא, בתרי אחת באות הרבים אתומחטיא
 לצואר יו"ד של רגל בין שמפרידיםהדא

 אדוקים להיות האותיות וצריכיםהצדי"ק
 כי כדת לא אהבר הצדי"ק לצהער היו"דפני
 שהוכיח כמו ה' ק' מן לבד פירודבלי

 שמדבקים ועוד א' של בהג"ה לעילמהר"מ
 כי כדת לא אשר הצדי"ק לצואר היו"דפני
 הר"ז השיני"7 ברא,בי כמו בעינל גוילהיקף

 י,-
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 השערה. כחוט אפי' הראהבים נדבקושאם
 לא הכא גם לפסול ידיעתי קיצור לפינ"ל
 מן מסלקם הייתי כח לי היה ואםשנ(ג
 והנה עכ"ה. לוזיץ כארף שעמביתי כמוהכרם
 לו שאלי הכהיו. מספר גדולה ראיהמצאתי
 דכתיב חקיינו יו"ד, נו"ן זה - צדי"קמאי
 יבין והמשכיל עכ"ל, עולם יסודצדיק
 של עוקצין וז'"ל החסיד וכ"כ הנאה,לשונם

 יעקימנו לא הנו"ן שאחרי היו"דהצדיק,ם
 עכ"ל, כעי"ן. יראה שא"כ הנו"ן כפיפתעד
 שהיה תפילין הרכה בארפורט מצאתיונן
 ופסלתי עינין כמו כפופים הצדיק"םכל

 לך האלף ועי' עכ"ל. כץ. מהר"א לפניאותם
 שמכשיר כ"א סי' מהרש"ק להגאוןשלטה
 הפוכה.ביו"ד

יד
 רותח. לתבשיל שנפלותפילין

 רותח. לתכשיל שנפלו תפיליןנשאלתי.
 בתפלה עמד השואל : היה כך שהיהומעשה
 שלא התנור יד על והשגיח בראהעוותפילין
 לתוך ראש של דע;פילין ונפל תבשילויקדיח
 דבר שאלה, זה שאין חשכ מתחילההקדרה.

 שפה לו הסכרתי אלי וכבהאו ככך, מהשל
 בדבר: תשובוונ שלש רק אחת, שחלה רקלא

 התפילין: על שאלהא:
 החבו~יל. על שאלהב.
 הש1אל על שאלהג

 אם בדיקה צריכים התפיליןתשרבה.
 הקדרה. מחום האותיות וקפצו נתקלקלולא

 בפי ששים כש"ב אפילו אסורההבשיל
 כדין להתענות צריך ודהבואל להלן.שנבאר
תפילין

 שנפ~
 יותר עוד וחטאו הארץ, על

 להסתובב לו אין תפילין הלובש כיגדול,
 רותחות, קדרות יד על וכירים תנורבין

 פינכי. מלחיך ובר תנורי מיחם ברלהיות
 ג"כ נזדמנה כזו ושאלה שמירה. צריכיםכי

 זצ"ל הגדול הגאון אבי של מדרשוכבית

 טחצים, קאהיה אף התכשיל את אכאואסר
 יותר ועהר זה. על תמיצ לומדיםהתרבה
 זצ*ל הגאון אכי שבדק על הכינו ולאתמהו
 אם ע4ה, של או ת"ח של תפיליןישנים, אי הוהבים תפילין ההן זה אם השואל,את
 בפצילהע ירדו והמעברתא התיתוראגם

 ההפ84,; תוכן להכין וכדי לא. אוהקדרה,
 הקדהבים דכריו את אעתיק העניןוחומר
 סימן המלח ים אוהל העהלות מורבספרו
 וטריפות נבלות מחשש הנה וז"ל:י"א

 מח,יש או לתפילן, שלהן עורותשכשר
 כעץ שנתיבש כיון כזה לחוש אין העורדם
 ממ"ד להחמיר ההמשוזי רק שנים, כמהזח

 סם אדם דזיעת ס"ד קט"ז סי'ביו"ד
 כדעת וסימנך הפנים, מזיעת חוץהמות,
 מקומן ראהב של ותפילין לחם, תאכלאפיך
 מקפידין העולם ואין מהפנים,למעלה
 תציצה, חשש שיש אף מהזיעה,לנקותן
 שם הט"ז ממ"ש להקל צד שהןדשיאמת
 מקיל כדר"ת( )מובא כ' סי' מאיר ידשו"ת
 לו~יטת כסבנה ששים מהני אי צ"ע כןואם
 חט"ץ, ממ-ש להקל צד שיש אמת הןהט"ז.
 עיקר שמניחים כמה נכשלים דרכיםסק"ו

 היתר: יש ממנ"פ וא"כ המצח' עלהתפילין
 מקום היודע ת"ח של תפילין זהאם

 ומנ-חם המצח, על מלהניחם ונזהרהתפילין
 תמיד מלנקותם נזהר הוא כודאי הראהםעל

 של תפילין זה ואם חציצה, מחששמהזיעה
 דין יודע ו(וינו לנקותם זהיר שאינוע"ה

 המצת על אותם מניחם רובם הןחציצה,
 זו ובשאלה - סכנה, אין המצחוזיעת

 העת- שהרמב"ם כיון יותר עודהחמרתי
 פי"כ וו~מה"נ רוצח כהלכות זה דיןתיק.
 מזיעת חוץ המות סם האדם זיעת שכלה"ה

 כרפואם; הכקי כמוהו גדול לנו ומיהפנים,
 ר"ר של ענין לא זה כי סכנתא,וחמורא
 ועי' ממש. סכנה אלא עתה שכיחשלא
 מקיל בדר"ת( )מובא כ' סי' מאיר ידשו"ת
 זקן הורה שכבר כיון אבל כס', בזהגם
 להקל. אין זצ"ל הגאוןאבי
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טו
 תפילין בתחלה והניחטעה

 בברכה.דר"ת
 בתחילה והניח שתעה- מינשאלתי.

 זו ברכה עולה אם בברכה דד"תתפילין
 ? דרש"ילתפילין

 שלמה לך האלף שו"ת ע"תשובה.
 שהברכה כיון וכחב כזו בשאלה " סי'או"ח
 תפילין על שמברך דסבר בטעודהדיתה
 ובירך ר"ת של שזה יודע היה ולואדרןס"י,
 גם בברכתו כוונתו דהוי י"ל 4העליהם
 התפלה אם רק לחקור יש ובזה דרש*י,על

 אבל לא, או שנית לברך וצריך הספקהוי
 דרש"י תפילין על מברך שהוא שסבדבנ"ד
 נאמר אם האפי' דה2ניים. על כיוון לאא"כ
 סבר הרי השניים, על גם בבדכתוקוכוח

 של באמת והם ר"ת של הםדדמצצוים
 לברך וחייב בטעות ברכה הוי לכךר,ם"י,
 העלו והאחרונים עב"ל רהם"י של עלשנית
 תפילין יום בכל להניח נוהג שאםלחלק
 על כך אחר לברך צריך אינו תםדרבנו
 יצ"ו מרגליות הרב יד"נ וכ"כ רש"י,של

 דבר של וטעמו ל"ד, סי' חיה נפשבספדו
 האחרו- "ויגיח ב' סעי' שם המחברבהא2ון
 אבל הראהוונה", בדכה סמך עלנים
 מיד שמסלקם כיון לי, בהירא לא זהטעם
 כששפסיק אבל הפסק, אין המחברכלשון
 ועי' לשניהם, עולה, הברכה אץןבתפלה
 שיש נ"ה סי' או"ח מרדכי לבח2ישו*ת
 שכן העלה ולסוף ולכאן לכאן פנים*מד
 בדיני מלכים שלחן ועי' ב' פעםיבדך
 שמי מהמקובלים מביא דר"תתפ"לין
 לו מובטח יום בכל דר"ת תפיליןשמנקת

 כזו טעות א' פעם בדויו לו יזדמןשבמקרה
 תפילין על ברכה א' פעם שיברךכדי

 קדחבתו מפני זה אם יודע עזרנידד"ת
 דלא שקרקפתא הרי"ף וכגירסת ר"ועאול
 עכ"פ הגיח וההש .מ%לם" תסוליןמנת
 לכבודו עונש זה ש בברכת בחיי א'פעם

 שא*צ פ*ב ס" ד"ח שו"ת הך' רש*י(,של
 א' ס" שאל חיים ובשו"ת שניוג,לברך
 להרה"ג איש ובשביבי לברך, שצריךכתב

 לברך שלא נוטה דעתו זצ"ל קעדאברהם
 ועי' יום, בבל דר"ת - תפילין שמניחמי
 דק שיבדך ג' סי' או"ה צדק אבנישות
 טעמו עי"ש תפילק להניח א'ברכה
 אהע בשביבי קימל הרב הערת הך'ונימוקו
 העסמון ברוך להגאון וחלק חד ס'בהבם
 חיים אות בס' ועי' לברך, שלא זצ"למקיוב
 שהתפלה ומקובלים אחרונים הרבהשמביא
 מביא וכן שנית. לברך וצריך הפסקחוי
 בדבריו ט"ס ומגיה שר'ד הלבועי דברישם

 גדולים של בלשון לגמגם תמידכדרכו
ממנו.

טז

 אי בשמים ע"י שהעבירו רעריח
 ? ותפלה לק"שמהני

 ע*י רע הריח העבירו אםשאלה.
 ולהתפלל ק"ש לקרוה מותר אםבשמים
 כזו. צו(מזנגד

 אף מגולה הצואה אם הנהתשונה.
 תלה בכסו5 כי לקרות אסור הריחשהרחיקו
 נראית ואפי' צאהך' את וכסיתרחמנא
 צואה כגון מכוסה שהיא רקהצואה

 סי' )או"ח גגדה לקרות מותרבעעדשיית
 אסור בלילה ואפילו סומא ואפילוע"ו(
 רק זה ובאם מילתא, תליא בראיהדלאו
 זה אין בשמים. ע"י אותו יהרהיקו רעריח
 לההחיק שצריך מריח שאינו להולהדומה

 כיון שאני, שם הריה, שכלה ממקום אד'
 אבל ומרגישים, מריחים אחריםדאנשים
 מרגיש אדם שום אין בשמים שע"יבנ"ד
 לדברינו ראיה להביא ויש רע.הדיח

 אותה ומכניסים רע שריחהמחלבנה
 הכבוד, מפני מכניסים אין ומ"רלהקטורה,

 אמת לעצמה כשהיא שהחלבנה י"לאבל
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 " עי עם מעורבת ווטחעא רע החרטא,
 ממנה רע הריח הם מרדיקיםסממנים
 בה אע גיכ אבל הכבוה מפף רקובמ"ר
 יאינה הצפורן את שורין במ"ר אוריח.

 וכן אסור. ו~ן סממנים יתר עםמעורבת
 בבשמים גופו ששפין המזוהם בכהןמציט
 העבודה את ועושה רע הריחלהרחיק
 שהרחקת נמצא הי"ג(' מב"מ פ"ז)רמב"ם

 עלמא שנהוג אוה מהני. בשמים ע"יר"ר
 תמיד תלוי עוועם המודרניים כסשיתבבתי
 ריח הנותנים באלו נוזלים בשמים עם%י
 התם שאני שם, להתפלל אסור ולכ"זטוב
 אסור לזה דאזמניה כיון בעצמו כסאדבית

 וכן כלל. בריחא תליא ולא עום.להתפלל
 בשמים כרין גופא הריח על לברךאין

 )או"ח הזוהמא להעביר בביה"כהניתנים
 רי-ק.סי'

יז

 בבעה"טפירוש
 יתום של תפילין הנחתזמן

 )ה-כח( ואהחנן בבעה"ט הפי'נשאלתי
ף עמדי עמדי,עמוד  שתעמוד כפופה, 
 וכפוף. לפניבאימה

 קולמוס מלא שיעור י' תמונתתשרבה.
 קצת וכפוף שעקום למטה ירך לה וישא',
 כתוב בשם המזוזה ספר ע" שמאל,נגד

 והב"י - וב"י. האגור שאמר, ברוךלחיים,
 ויתר .עקום" לשון תפס ל"י ס"או"ח

 "כפוף". 4בת כתבו חהאזולאיחספרים
 מיותרת עמדי תיבת הן לגוהע"טוקטה;
 עמוד פה ואאזה : ככה ופירחם -לגמרי

 כפוף " - עמד - תעמוד אופן רבאיזה-
 - קטנתי עהו'פ בעה"ט ועי' י',כושהונת

 כף אחד, מקדוש שמעתי אגב - כפופהי'
 ומספקת די אחת כפיפה - זהב עשרהאהת
 בפיפה "(, זה - )עשרה אהב יהודילהיוה
 יהודי. להוות די אחת הכנעהאחת,

 יתום של תפילין הנחתזמן

 גרוס משה מר מידידינשאלתי
 הוא ומתי יתום של מצוה הבר זמןמתי

 תפילין. להניהמתחיל

 אים אין מצה; לבר בנוגעתשובה.
 אבל ליתום, אב לו שיש מי ביןנפ"מ
 ש"ט אומרים שמעתי לתפיליןבנוגע
 פיבם' מקדים שהיתום הנוהגיםמקומות
 אין בהם"ע יב"ש. בן להניח ומתחילאחת
 מצאתי. לא לזה ומקור דרמיזא רמזמזה

 הרה"ג לידי"נ דור בית שו"ת מס'וראיתי
 חפש מ"א בסימן שליט"א לייטר והשלףזאב

 היות : וטעטו זה למנהג סמוכיםלמצוח
 כדי מקדימין לכן ויחנכו שידריכו טישאין

 בקדהשת לנהוג איך ידע ליג"ששכשיגיע
 מאד. קלוש שהטעם נראה ולדידיתפילין.
 אין עלע שישגיח מי שאין כיוןהשדרבה
 מטיא %ד זמנו, לפני התפילין לידולמסור
 אותם וישמר חיובא בר כבר הואשעתא
 לשמוד היודע קטן : בגמרא הפירושוזהו

 )סוכה תפילק לו לקנות אביו חייבתפיליו
 שמירה, בתודת והן חינוך, מתורת הןמב(
 הוא הזה והחיטך עמו בעליו ישמרנושמור

 עליו אין זמנו לפני יתום אבלמדרבנן.
 דעת מבסנ ל"ז בסימן הרמ"א חיוב.שום
 והמחבר יג"ש בן דוקא שיהיה העיטורבעל
 היודע קטן הגמרא: כלשון שכתבאף

 והוסיף מעט שינה אבל תפיליןלשמור
 כאא"שע : ס*ה בשם כתנ ובב"י"בטהרה"

 יתד ומסתברא וס"ק וכ"כ כנפיםבעל
 יג"ש בן הוא קטן שמפרהן העיטור,כבעל
 ה4א שעדהב שהביא טרם קטן נקראעודנו
 דרבא אחזקה סמכינן ורק ליהבדקינן
 נהגו* קוכן כתב והב"ח סימנין,*הביא
 והרמ"א יב"ש, בן שאפ" נקטינן""וד,כי
 שדוקא "לשנות" השין נהגו" "וכן ג"ככתב
 יהקדים פשרא כמין עשה והמג"א יג"ש,בן
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ל ל רשו"תה מ ו יאא
 ע"ז, בבלל תמה 'חהפמ"ג הרשים*. ג'"נ'
 אביו מו,צות יצא כבר יג*ש בן הבאאם
 וצפטרני ברוך חיוב' שום אביו עלח~ץ

 להניח כבר יכול יב"ש בן רשכ"פופטור,
 )סוכה וברש"י יתום איננו ואפילותפילין
 לבית עמהם יכנס וצלא תפיליו לשמורמב(

 והמחצית לוצמרם, לקטן בנ"קל הההכסא,
 זמן קךדם 2ואסור איסור בליק כתבהשקל
 הדבר שאין אנחנו רדאים זה מכליג"ש.
 להם ש"צ ילדים בהצביל אפילו חלק כדכל
 תפילין. להביח יתחילו מתי דיריםב"ה

 שכצ~ב )לז-הם חיים אות בספרורשרתי
 הראעען יום ומספיק כרמ"א לבהיגשדאה
 בהנחתן בקי יהיה וכבר יזהירו לושירשע

 שרצוי אחד קדהם בשם ומביאחיירותן.
 כי כהמג"א, ולא כהרמ"א רקלנהוג

 כשמגיע מצוה לבר הבאה הנפשהתרגשות
 כי ממעל, אלקי קדחטת היא ויו"אליג"ש
 בפעם ובהניחו היצ"ט, גם אליו באאת

 אז מרג"ס הוצ חתפילין אתהראשונה
 מן הבא קדזש, בדבר ויראה הארהביותר
 כשמניחם אבל טוב מה בעדע ודברהחדי,

 הן חיוב בר שנעשה בשעה אבכוקדם,
 בפירוש הגיד וכן הסנה כדיוגטמא כבראצלו
 יודעי )בעהמ"ח ז"ל מלאנצבוטהרה*צ
 הרגש את בחחט רואים שאנובינה(

 הנחת בעת מצוה להבר ש"סהקדחצה
 לזוז אין לכן הראשונה' בפעםהתפילין
 כי לשנות", "ואיז שכתב הרמ"אמדברי
 וע"ד רמ"ש ביר יוצזים אמצכנז בניאבחנו
 א' שנה להניח מתחיל 12היתוםהמנאג
 הפורחת שמועה יתום, מנהג זהק~דם,
 כתב וכו ליסמוד, מח על ל" ושמובאיר,
 לשום ליתן שלא השולחן עדוך בעלהרב
 והלואי תפילק להניח מיג"ש פחותקחש

 ומעלה. מיג"ש התפילין בקרושתקוי"תרו
 ראהצנו עטרת נפלה בזח גםובעוה"ר

 בצפצוף רק נשאר הבר-מצחה פציךחבל
 עדד ואם מיוחד, בניגה והברכות858טיד
 האחרונים פסוקים השלשה בתוראיקרא

 מסדרים מצוה חץבר יחשב. הגאצניםלמשן
 של עבודתו השלים כשזומורה אז,רק

 התפ"4ץ ובעניני והברכות,הפטרה
 כלום. יודע אינו וקרושתן זהירותןודיניהם,

 דוקא השבת, יום על נדחות מצות הברוכל
 בשביל תפילין, מניחין שחרןביום

 כמו והפומבי, הרעש בשביל רביגהקידחטא
 דמהילתא יומא דוחים הבריתשבארצות

 נדבר )ועוד כידוע הראהצון יום על רובע"פ
 שאנו כיון נשמע הכל דבר סוף מזה(.גם

 והמקובלים הפוסקים בין מבוכהרואים
 חה מקרים וה שותים, אגו מימיחםאהטר
 "וכן כתב זה להקרים". "אסור בלשוןכותב
 רוחרם וגם לשנות" )ואין כותב וזהנוהגין"
 בשמירתן כ"כ מוכשר אינו שהדורבעוה"ר
 עדיף תעשה ואל שב לכןוקדושתן
 כנ"ל. דרבא חזקה אחזקתו ליהומוקמינן

יט
 קויךבמלה

 בסירור עי' רבנן, קדמודן כברהנה
 הסגול קויך תפלה בעית התפלות(צצר
 מסירור ג'( - )כ"ה בתהלים וכמו הו,תחת

 בן חיים המדקדק וידידי "מראל.עבודת
 אמנם : ח"ל בוה העיר נ"י אילוןציון
 כדברי ל"ה נחי מגזרת ועא קדזץהפעל
 נוטה ?ה פועל אך הלו"א, כדברי וכןהמשיג
 היה, - הזה הפעל כדוגמת אופניםבשני
 יד "הנה ויהיה", הוה "היה : שמצינוכמו
 היא שהיו"ד המשיג לטענת ואלו הויה",ה'

 הר*י כדברי נקרא ואם הריבויסימן
 הרי חסרה, הריבף שיו"ד נמצאמעמדיל
 הביש המשיג : שאלתו בגוף תשובחימצא
 והרי לקוו" ה' *טוב דבריו לחיווקרוגמא
 זה ובכל מדבר הכתוב ברבים שםגט

 שבתנ"כ. ויתיר חסר ע"ר הריבוי יו"דחסרה
 "קדיך" של הצורה כי אמנם להודחץיש

 הביא, וצהציג הדוגמאות כפי ידתרשכיחה
 נפלה כי מזה, להסיק אין פנים בשוםאד



ל*ב ל רשו"תה מ 1 א

 השניה שהצורה אלא רפוס, טעותכאן
 לו נראית לו"א בשם מביאה מעדיןשהר"י
 יש בודאי בלו"א לעיין יש יותר. מהכהצום
 עכ"ל. בגו.דבר

כ

 רעות. עינים ולא הרעעין

 בלשון זה מה מפני זה עלנשאלתי
 שח"ל ע"ח וידוי בתפילת כמו ולאיחיר
 רבים. בלשון רמותבעינים

 משנה פ"ב אבות חסרי ס' עי'תשובה.
 הוא הדע שעין הנהן נפתלי הרב בשםי"א
 ה' צלם זה עינים בשתי כי אחת, בעיןרק

 עין שנותן מי ולכן, לרעה, שולטשאינו
 לחנם ולא רע מום וכל אחת, עין סוגרהרע

 עין, שתום הגבר נאום רשע אותוהתפאר
 הו"ל בישא דעינא : סח דף נח פ'זוה"ק
 הוה ביה מסתכל דהוה אתר ובכללבלעם
 כתיב מה וכו מחבלא. רוח עליה4עהשיך
 מלא שלנו )במסורה עיניו את בלעםוישא
 ומאיך חר עינא דזקיף כתיב, עינורמלא(
 בישראל בהו לאסתכלא בגין חדעינא
 בהם ליתן שם רש"י ועי' - בישאבעינא
 ולא השמאלית בעינא רק וזה הרע,עין

 להביא ויש ע'( מעי' המים )טהרתבהימנית
 דרחיל מאן נ"ה ברכות מגמ' ראיהלזה

 פורת בן וכו' הכי לימא וכו' בישאמעינא
 )עין עין עולי וכו' עין עלי פורת בןיוסף
 )שם( הסגולה כפי השמאלית והיא14קת(
 שזה - דשמאלא דנהירא אטרפיהליחזיה
 ויהי והפסוק השמאלית בעין רקאפשר
 עין ביו"ד( והקרי בוי'ו )הכתוב עויןשאול
 מה על ג"כ מראה ורד"ק( )ר,ם"ירעה

 הקרוש, הבעש"ט בשם ושמעתישכתבנו.
 לכאורה כי עין. שתום זה רשע שהיהשמה
 טמא על שכינתו הקב"ה השרה איךקשה
 שערי בנון טמאים איבריו שכלכזה

 עינו את סימא הקב"ה, עשה מהטומאה,

 עיך יכול לא זו ' בעינו שבברהאחת,
 עלע, הרוה"ק השרה זו עין ועללחסוא,
  )שעי"ז עין שתום הגבר נאום התפאדוע"ז
 שסימא וכמובן עליון. דעת יודעהוא(
 רע עין ובשביל הימנית, עינו רוה"קבשביל
 הזחה"ק וכמ"ש השמאלית, עין לונשאר
 רוח עליה אמשיך רמסתכל 4עזרבכל

 זצ"ל מברסלב מהר"ן ובשםמחבלא.
 לראות באחת לארם, עינים ששתישמעתי
 המקום, גבהות לראות ובשניה עצמושפלות
 גבועת רק לראות עינים גבה היה זהורשע
 אחהנ עין לו סימא וע"זעצמו

כא

 עורים פוקח ברכת לעניןסומה
 שקח ברכת מברד איך סימאנשאלתי

 ?עורים

 מברך הוא איך ששאלתני עדתשןבה.
 ברכה לברך הוא מחויב אם בכללנחקור

 שכתב י-ד ס"ק מ"ו סי' מג"א עי' ?זו
 שצהרבר כיון זה ברכה יברך לארסומא
 שסומא מזימע ומהפוסשים בגופו,חסר
 כתב בעצמו והמג"א זו, ברכה לברךצריך
 כתב חשמ"ג לברך. ובלא העלה וצסוףשצ"ע
 שסומא וצ"ל יש ,יט"ס לו וצכמרומהעליו
 שאחרים המאורות מן וסנהנה כיו7 יברך.כן

 אינו הן צ"ע בזה גם אבל אותו.יצילו
 שנפקחו זה על ורק גופא האדר עלמברך
 יוצר לברכת דומה לגמרי זה ואיןעיניו

 על פורס מאורות ראה שלא שאףהמאורות
 המהבר כמ"ש ושם סעי"ב( ס"ט )סי'שמע

 איך ולכן הררך, ויורהו רואיםשאחרים
 מצשאצי וכן לו. שאין מה על מברךהוא

 צתקנה עוריס פוקח ג' ס" נפשבמשיבת
 ובבוקר כסומא היה שבלילה גופו תיקוןעל

 לא כי הסומא יברך ולא עיניו,נפקחו
 תיקון זה המאורות ויוצר עיניו.נפקחו
 בהגאצ משתתף הסומא שגםהעולם



שו"ת ל לה

 ביד ונף'כ הדרך. יורוהו שאחריםהמאורות
 כל לומר צריך הקבלה וע"פאפרים,
 כל ח'( - )מ"ו המחבר וכלשוןהברבות,
 מהן באחת נתחייב לא אם אלאהברכות
 הלך שלא או התרנגול קול שמע שלאכגח
 דה2ם, הזכרת בלי אומר וכו' לבש לאאו

 נוהג וכן ומלכות, בשם לברך כתבוהרמ"א
 הכוונות בשער ז"ל האר'י כתב -עלמא.
 בכל הברכות כל לסדר שחייב ע*ג (רדף
 רמזים שכולם בהן נתחייב שלא אףיום

 אבל - עכ"ל עליונים אנרות אלנפלאים
 של ההיפוך הוא סומא כי שלנו עניןשונה
 יכון. לא שקרים ודובר - עוריםפוקח
 שהוא אף לאכרים מראה שוהסומאופדבר
 נ'צה שאומר סומא כגון רואה אינובעצמו
 בזה ענמשיג י"א אות ק"ל כלל ח"א עי'זו.
 עי"ש לומר הסומא שצריך ום"ל הח"יעל
 ועי' ומגביהו, ביד תופש שהוא  ביה דיכי
 תרנ"א סי' זצ"ל הגאון לאבי השדה עץספר
 י"(גאות

כב

 מסדר הוה אבייבהברייתא

 וכן בש"ם כזו גירסא היה הגראהכפי
 היה וכן הווד'. "אביי יעקב בעיןהעתיקו
 הגירסא ובטור מערכה"; "מסדרגירטא
 .אביי : נוסחה וזה מ"ח; בס" נמ"שהגבונה
 שלא החקו,2 ובדבר המערכה". סדרמסדר
 כשאומר באותיותיו ה' את כהוגהיהיה
 עי' האותיות. להפריד שצרך הדת","שיי
 חמור שהענין כ"ג אות ה' מ"ע לפידבהש
 האותיות אומר אם מותר, או ורקמאד,
 אי, וא"ו אי, ה"א אי, יו"ד : כזהבאופן
 מהשם אות כל בין שמפסקי ,פירח2ה"א

 שמות. פ' תורה לקוטי )בשם אי,בהברה
 בפרוטרוט יותר כתב י"ב אות ע'ובמע'
 שום שאין הנפרדות באותיותשאפילו
 לקרותו לרבו מתלמיד או לאב מבןאיסור
 לו מותר יעקב שמו אם לטהמלבמןנוו,

יג ר מ וא
 זו בי"ת קו"ף' עין, יו"ד, : בפניולהזכיר
 המפור,2 השם באותיות אבל זו'אחר

 וחמור וכו' עליו וענוש אסור יחדלארבעתן
 בנקודותיו השם מלקרות יותר עודזה

 פרש"י, עגה' : קב סנהדרין עי')אגב
 ונימוקו. טעמו ע"ש קמץ חולםבשו"א
 ענה(- ע' לפי ובדבש אגא :רךובערוך
 שתיבות כיון לגמרי, הדין שונה בנ"דאבל

 כי דהמש, שום אין הן ומפורדותמיוחדות
 דקדק ולא קרא גיכ: בק"ש מצינוכן

 הדבקים בין ריוח נתן שלא פי'באותיותיה,
 לפעמים שיש אף ואתהנן(, פ',ה,,ינוך
 הוי מזו זו יפרידו לא שאם כאלותיבות
 לכ"ז עולמות, ומחריב - ומגדףכנ:חרף
 דקדק יא אם אף בק"ש, יצאבדיעבד

 אם אף חשש אין בזה גם ולכןבאותיותיה.
 אבל חדא' וברצופה ברהיטאאומרים

 להתפלל צריך התפלות כל הןלכהחילה,
 חשש שאין במקום אפ' מעות, כמונהמב"מל
 המערכה בסדר ובפרט הק' שמותצרופי
 משמא אביי סדר איך לבררשעליו
 זה לומר עליו בודאי דא"ש,, ואליבאדגמ'
 אבל בזה. חשש שום אין ולכן במלה,מלה
 התיקון: סידורים בכמה נעשה כבר זהלכל

 רחובר ישעיהלי הר' של ישראלבסידור
 היה "אביי הגירסא דהצלחן מסגרת בעלז"ל

 באמע- הנדפס מנחה בקרבן וכןמסדר",
 הנ"ל, חשש משום ככה שתקנו ראיתיריקה

כג

 הללוי' שכופליןבדבר
 הללויה - הללויה שכופליןבדבר
 מנהג בורים מנהג לזה קורא והואבפסד"ז
 א' מילי. ממהדורי וכו' ע"ז מנהגשוטיס

 זה סוד המלך דוד ידע לא כלוםקושיתו
 אותו אה2אל ואני ? בכפילא רבנןשאמרו

 קמ"ה בתהלים כתב ע"ה המלך דודהן
 בכ"י ג"פ מתפללים שאנחנו שה2ריתפלת
 ואנחנו ה'. בתהלת וסיים לדודוהתחיל



..~- ר מ ואשו"ת ל להיד

 השייך "אהצרי" ובסופו בתחילתומוסיפים
 יה נברך בואנחנו וגומרים הקודםלקפיטל
 דהמע"ה ידע לא כלום קט"ו לקפיטלהקוייך
 ואין ? לסיים ובמה להתחיל במה זהסוד
 דופי ולהטיל מקשן. סתם להיות בזהשכל

 זה מנהג 17ל מקומו מקור ישראל.במנהגי
 רב וכתב : וז"ל נ"א ס" או'אץ בטורראה
 מחסיא( דמתא מתיבתא הרהן )זהועמרם

 וובם וכו' הללויה בתר הללויהלשלשולי
 מזמור כל של פסוק סוף לכפול נוהגיןבב"י
 נהגו לא עכןעיו אבל בזמנו, היה זהומזמור
 להם ש"ש הרב אמר ויפה עי"ש וכו'לכפול
 ובמשמנו סק"ג שם ט"ז ועי שיסמכו,ע"מ

 ואנשי חסידים ב"סראל' ואם עירזלטיפל
 עיר זצ"ל אבי במקום גם וכן כפלו,מעשה

 ראיה אינו ראינו שלא וכמו כפלו'אלאפאלי
 בעלז חסידי ראיה, אינו שסענו לאכן

 ושניהם כופלין אין צאנז וחסידיכופלים
 דא"ח. ואלו ואלו התורה. גדולי צדיקיםהיו
 עי"ש וכ' ד"ה נ"א סי' החדש א"חועי'
 הברומה אמן או קדיש  שענה אירעשאם
 הללויה ב"פ כבר שאמר אחר המזמוריםכיז
 ואם וכר ה~ויה שנית אח"כ לומריש

 עי"ש. נכון ג"כ הללויה ב"פ אחכ" גםאומר

כד

 לעהלם ימלוך ה, מלך, ה, מלך,ה,
ועד

 בראה"ש בתפלה בעמדינשאלתי.
 מלד ה' אומרים איך אימה", "אדיריבפיוט

 זה הלא העבר, לפני ההוה בתחילהבסגו"ל*
 מלך ה' מקודם וצ"ל יהיה" הוה "היהנגד

בקמ"ץ.

 יראו בנוסח אבודרהם ע"תשובה.
 להמליכו ה ו ה לש'ון בתחלה שכתבעינינו,
  העכר, על חשח*כ היום, חהוה עלתחילה

 ג"כ דסהצמע לד. דף ברזממית זוהרועי' '-

 וקשה ניקוד אין שחצם אף קודם, ההוהכמן
 נק~טה לעת עולם אדון ובתפלתלברר
 סהימע נקרא, שמו מלך אזי כלבחפצו
 לא בסגול מלך ואולי דהשובן יותרשההוה
 על בעצמו וחהש העצם שם רק החוארשם
 מורכב שזה היות נראה ולי הזמנים.כל
 דוד קבעו והראהסון נפרדים, פסוקיםמג'
 " )תהלים ועד אולם מלך ה' בסגו"להמלך
 לא כי מלך, הוא מארצו גוים אבדו אפי'-
 הארץ תגל מלך ה' דהצני המליכוהה,הם

 אמר בשירתו רבינו ומשה צ"ז(,)תהלים
 מס' מדרש וע" ט"ו( )שמות ימלוךה'

 ימלוך ה' אומרים רקיעים בסופו,אצילות
 היה ומקוה וכר מלך ה' אומרתוהארץ
 בכל היטב וכעינביט - הרקיעבדרגת

 בשני כתוב מלך" "ה' שבתהליםהמקומות
 בס' ועה עבר, לשון זהקמ"ציםשאין

 ה' לוט~ר יתכן שלא שכתב : טו דףאמונות
 ליום היחוד שיר ועי' הזמנים,בשלשה
 נדות, וששת כמיות .ושבע,חמישי:
 מה לאצוא במדענו ומלפרסמהומלתארהו

 בקמפ?ן ומלך בסגול מלך שה' נמצאהוא"
 אחד לי אמר וכן הזמן. על מראיםאינם

 רחוקים חקב"ה ששמותמהמדקדקים,
 בענין וצ"ע הדקדוק. וחוקי מכללילגמרי
זה.

כה

 אחת. בתפלה צבור שליחישני

 בביהשנ שוים חיובים שנינשאלתי.
 ר~ציבו; לפני לעבור רצה אחד וכלאחד,

 מהם אהד את כבדו כנהוג. מוסףבתפלת
 שגמר טרם והיה לותר רצה לאוהשני
 עלה העמוד, ע"י בלדהצ תפלתוהראהצון
 ג"כ השתחיל הבימה עלהשני

 להתפ~
 בקךל

 מי נענים ואינם צועקים שניאם ועתהרם'
 1 להפסיק צריךמהם

 שהשני בה1ש צריך דין ליתתשובג
 ומתפלל ברשות שלא שעלה כיהנדחה



טו ר- מ וא.שהת ל לה

 ברצותץ על אמן עזצין ארן שלדינאבהזקוע
 שרוצה מי אבל כב(, סע" נ"ג ס"נזי"ח
 עבור יתקוטט לא להוריו רוה ששתלעשות
 ובנ"ד ידיהם. את מהטצים הצמעים כיאג

 דהסגת ומטעמא השני גם התחילכשבבר
 אינו נקרא כבר וגם לדחותו, באגוגבול
 של והענין פיהם,  יפערו ששניהםמרוצה
 זו, בתפלה רק אפה הדא לקהל מרוצהאינו

 באותו שחרית של בתפלה או שאתמולאף
 מרוצה, אינו עתה נקרא מרועה היהיום
 יש ומזה השני, את קיתיקו לדיטשלכן

 לרדת בנלל גבול למשיג שאסורללמוד
 אפילו להראשח ומותר התיבה,לפמ

 נדחד~. והשני התפלא אתלהתחיל

כו

 התיבה לפני עובר איניהאומר
 כ"ד(. )מגילה וכו'בצבועין

 בהצעת החזנים מלבחטי בדברנ,טאלתי
 שלבו מה ועחצה שוחורים לובמטההפ5ה,
 עני- לצוארם ועונדים שמוסיפים וישחפץ.
  וערב שתי כמין ומראה )צחשרון(.לבנהבה

 דברו וכבר מאד אור "עניןתשדנה.
בזה

 גדוקי
 בקצרה חשעתיק והיראה, התורה

 שת י"ב ס" יוסף ויצבור בס' שמובאמה
 בבגדי יתלבש שימצ"ץ יתכן לא : ח"לז'

 בשנת ועוד ! דוכומרים אצל הנהוגיםהשרד
 מפור- מגאונים פס"ד באונגרין יצאתרכ*ו
 ש- וחסידים אהטכנזים, העדות מכלסמים
 ומ- לש"ץ מיוחדים מלבחצים לעמיותאסור

 נמוסי לשאר דומים שיהיו באופןשוררים
 סי' מחנים מחולת ח"ב, עברי לב ועי'דתות
  שהחזן כזה הכנסת בבית ל"תפלל שאסורו',

 אמן, אחריו עונים ואין בוגדים כגדימשבש
 זצ"ל ירחטלימסקי להגאון משה באדוע"
 דוד ובקרן משה דהשיב בקונטרס כ"ח.סי'
 ר"נ. סף ח"ד יוסף וילקוט י"ג, ס"אמ*ח

 תל*י חהקה~ר ע"ז, להוסיף מה שאץוכמעט
 לוקחים עוד קא2ם חתגב8ים המנהליםעל

 ו- כאלו בגדים על הוצאות הקהלמקופת
 מקד,ןנו. בית ולרומם לפאר עי"זחהיבים

 ודבר דבר שזךלבל  בסועה בגלות בחו"לואם
 השתדלנו ו,מיון, מהם לקבל צריךהיה
 הענין חמור הפריץ בעיני חן למצואתמיד
 במדינתנו בארצנו וכמה כמה אחת עלככה.
 אחרי  שם  וגם  בחוקותיהם. ללכת לנולמה
 בעוה"ר אליהם  וההשתוות ההתחקותבל

 השת ד'( )ירמיה הנביא דברי בנו -נתקיים
 תעדי כי שני' הלבשי כי תעשי, מהשדוד
 לשוא עיניך, בפוך תקרעי בי  זהכ,עדי

 יבקשו. נפשך עוגבים, בך מאסותתיפי,
 לא ובגוים "צכון לבדד עם להיותעלינו

 כצאן - נדהצבנו בגוים אם כילהתחשב,
 חו"ש. יובללטבח

כז

 מותר אי בערכאותההולך
 ש"ץ.להיות

 ובכח בערכאעת שהלך א"ם עלנשאלתי
 א- על פלילים משפטים לעשותהמשטרה
 ותביוץת טענות בשביל לא פשע, חפינשים
 במטביל ורק מסחר, של סכסוכים כסף,של

 כאלו, בחירות של וגבשעת נצחון וולענינים
 לה*ות רוצה הוא וקך2א לעיל,שהזכרתי

 כי בטענתו נוראים, בימים ולהתפללש"צ
 ושזר,שו הם זאזד מומרש ו"פלילים""תפלזז'
 )תהלים ויפלל פנחס ויעמוד כמו"פלל"
 עזן כסע דין עשה : העזרא אבן ופי'קנ(

 מה סנהדרץ הגמ' ע"פ וזה עכ"ל,פל"י
 ל- שיהיה מצהו קונו. עם פלילותשעשא
 בר- אבל שופטים( )רמב"ן פלילים"טראל
 גחדיבגו  ובעיה"ר,  "פליליה", פקע זהנש

 בחו"מ יוצא מפורץצ וה דין הבה -פלילים
 וה הרי בערכאות לידת הבא כל : כ"וסי'

 בחירח יר והרים  וגרף תרף ובאלורשע'
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 ערבאות ע"י כופו רק ואפי' ע"ה, רבינוטשה
 על למותחו ראוי ישראל בדין עמושיעמוד
 .העמוד"(, לפני שיתפלל )ולא"העמוד"
 סנהדרין, ה' סוף ברמב"ם זה דיןומקור
 אם אפילו לש"צ פסול כזה אדם שבןמובן

 מד- מבתי המה למשטרה שסחבהאנשים
 זה מביהכ"נ שהמה כש"כ אחרים,רשים

 דין עוד יש ובזה להתפלל, עליושעליהם
 כמו להתפלל, לו שאסור ושונא אוהבשל

 עי"ש. תתמ"ד סימן ב.הפוסק"שכתבתי
 קדמוניות כה2נים כבר מתפלל שהואוטענתו
 הטענה ולא התפלה לא כסף, אין חזקהבתור
 בסעיף מפורש זה דין כי פרוטה, שוהאין
 ולהת- מנדבה. טפי עדיף בשכר שז2"צנ"ב
 שקראו נינוה באנשי מצינו - "בחזקה"פלל
 הרעה, מדרכם שבו אבל - "בחזקה" ה'אל
 של בענין ולדינא - נתקבלה תפלתםואז
 את איש שיפייסו פיוס מהני ושונאאוהב
 זע"ז, שלום שיעשו זל"ז. שימחלוחבירו,
 לפייס צריך זה קטטה, שהרגיל מיוכמובן
 לדייני לפנות עליו בערכאות שהלךובחטא
 יוסיף שלא ח דו" לפניהם שיקבלישראל
 וכמובן ע"ז. פתקא מעום ויקבל ככה,לעץטות
 ל- ולא הראהטית להרבנות שייך כזהדבר
 אלו בפני זה להיות וצריך מפלגתו,אנשי

 על ח2לום להמשטרה, שסחבהאנשים
ישראל,

כח

 הציבור. כבוך ש"צ, ביהכנ"ם,דיני

 מפורש דיל ושונא. אוהב ש"צא.
 אף עהבונח בהג"ה י"ט סעי' נ"ג סי'בש"ע
 להבשון א"א בס' ועי' למחות יכולאחד

 עליו לעכב יכול שונא שאחדמבוכמ2אכה4
 יד"ח מלצאת גרעון דהרש שבעהשע"י

 מהרש"ם להגאון באו"ח זה ומובאהמצוה.
 רה4"ל בשם השלחן ומטעמי עולם פתחיועי'
 עחיונאים ומפורסם ק-וע ש14ם דחולין,פ"ק

 בחיבשה אבל למחות, שיכול פשיטאא"ז
 אחיו לשנוא כמיניה כל לאו ידוע4בלתי
 קבוע בש"צ נאמרו אלו דינים וכל -בלבבו

 לבבד הווצה בש"צ אבל בשכר, ממונהאו
 בה4לת הקהל את ולזכה בגרונוהקב"ה
 בריב אות4 מזכה הוא דהטנה וכלנדבה,

 הץא והשבשה ומשטמה שנאהומחלוקת,
 כ- ובפרישכם בשמר ע"ז ומפורסמת,גלויה
 אשת בקש מי למלדאצה. והן לתפלה הןפיכם
 מצוה האולי לעבב, יכול וכ"א וכרמידכם
 ש- ומרגיש יודע באם לעכב, עליווחובה
 ה- גם לדינא אז כי להוציאו, שלאמכוין
 סי' או"ח עי' בתפלתו יוצאים אינםאוהבים
 קרנות ספר ועי' ברמ"ש א' סעי'תקפ"א
 שגם ליישב, ונראה ד"ה קי"ב אופןהמזבח
 עי"ש בתפלתו יוצא אינו בעצמוהש"צ
 אותך אוהב א' אם ואפילו הנכונים,דבריו
 : מכ"א ההכם הגביל כבר ע"ז כי ההני,לא

 לאדם האדם לב כן לפנים הפניםבמים
 ביעקב ורק כמיניה, כל ולא כז(')משלי
 אני ; לעשו לומר שעתיד במדרשמצינו

 ותתן רבה(, )מדרש שנאתמ ואתהאהבתיך
 כמונו פשוטים אנשים אבל ליעקב,אמת

 תשו' ועי' זו. למדרגה עוד באנו לאבעוה"ר
 סק"ז שם עולם בפתחי מובא מינץמהר"ם
 אפי' בע4"ב שני בין וקטטה ריב "2שאם
 ח4זן שיחשר אחר בביהב"נ מתפלל אחדאם
 כ"ש תקץ4ה, ואל בשב ויהיה להתערבלבלי
כשהוא

 בעצ~
 הכרמל ועי' הקטטה. מרגיל

 א~יב. )ר"ת שא"צ בין החילוקלהמלב"ם
 צר(.שונא,

 לקהל. מרוצה להיות צריך ש"צב.
 נג( ס")או"ח

 חז"ל שמנו המעלות כל בו "4 אפילוש"צ
 דש"צ שהא י"ל ולדעתי לקהל. מרוצהצ"ל
 ממתין תרנו מעצמו התיבה לפני יורדקבוע
 צריך קבוע עחשינו וש"צ לו, שיאמרועד

 4פעח היינו לד(' )ברכות שירד קודםלסרב
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 ג' ובפעם עצמו, ~גין ב' בפעם יסרב,א'

 שאינו בזה שמראה מהטעם חוץיעמוד,
 לשבח טעם עוד לומר יש הכבוד, אחררודף
 מעט ומעכב מסרב שהתו בהעעה ביני,שביני
 הקהל מרוצו; אם חמכלו בדעו ויבחיןיראה
 שיתפלל פל"ד מוסר שבט ועי' באמת,הוא

 ב- חן מצא ונח : פסוק פעמים ע,2רהש"צ
 שעד לזה הטעם ג"כ שזהו וי"ל ה',עיני

 לרדת צריך אם כבר יבין זו תפלהשיגמור
 זה ודבר הקהל, רצון למרות דע~יבהלפני

 התפלה ובלבול מחלוקת לידי מביאבעצמו
 זו, מחלה ונתרבה ? הציבור כברדואיה
 שאינו עד הבע"ב. בין "החוזר", עמודמחלת
 רק חן, מצא ונח תפלת מתפלל ואינומסרב
 אחר בע"ב יתפום שלא מיראה. ה' אתעובד
 העמוד,את

כט

 בביהכ"נ להתפלל מותראי
 ? קצרים ושרווליםבמכנסים

 שב- היות יפה, שדעתו מכהןנשאלתי
 ב- גדול אחד רב מתפלל, שהתוביהכנ"ם
 את ידים בשתי ולדחות להרחיק דרכותורה
 ב- בקיץ להתפלל הבאים הצעיריםאלו

 מהם ויו2 גביהם, על מעיל בליכתנותיהם
 שלא שזה בטענתו בהם, שרוולים חצישרק
 אלקיך לקראת והכון המקובל, סבאכמנהג
 וטוען, ע"ז מתמרד והצבור כתיב,ישראל
 במעיל לבוא להם קשה חולשהשמחמת
 אינו המחמיר והדב הלוהטים' הקיץבימי
 תממר כקצש"י, אף אופן בשום לוותררוצה
 ש- טוען. מצדו והקהל ההר, את הדיןיקוב
 בעוה"ר הצעיר הדור של שהדתיותכיון

 חסידות, במנהגי לדחזתם חלילהרופפת,
 לביהמ"ד כה2כהו אדרבא, כזה, בך פגעואם

 בחר- קשה האקלים : ממנו שצדקוובפרט
 גופם על ז~ל'מים בגדים לשאת קיץבוני

 להכ- המצאה המציא שהרב ומהלמעמסה.

 שלבו2ו בגד קהל, של בגד ללבושריחם
 לל המתפלל שילבחמ ופרחי, ארחיכבר

 הדעת, נקיי רובם הן - המגוהצהכתנתו
 זר, בבגד להתלבש יוכלו שלאאסטניסים,

 דהצאלה הורף כ"ז נועם. דרכי זה איןוגם
 לחוות שבקיר האזוב אלי ופנו לשון,בשינוי
 בזה.דעתי

 וזה בעולם, שלום מרבים שת"חומפני
 שבא"י כנסיות בתי בכל כמעט השכיחדבר

 לכן הלבבות. ופידוד למחלוקת גורםוהדבר
 ל- מ"ום ונתתי לחהעות, עת שלאאמרתי
 ישראל. על ח2לום זושאלה

 כדן. )מגילה ערוכה משנהתשונה.
 מפו- והלכדי ומתרגם, שמע את פורספוחח
 שב- מי פירושו, ופוחח נג( סי' )או"חרשת
 כתפיו או ; מגולות וזרועותיו קרועיםגדיו

 לגמרי ידים בתי בו שאין בבגד אומגולות,
 וה"ה פחה, ערך ערוך עי' גופיה(,)כמו

 מכ- שנושאים אלו כגון מגולות,בברכים
 שמפר,צ סופרים מם' עי' קצרות.נסים
 מותרים אלו וכל נראות, שכרעיו כלפוחח
 לפרום גם אלא בבה;כ"נ. להתפלל רקלא
 בשם ט"ז אות ס"ט סי' החיים )כף שמע,על

 אלו וכל עולם(. ופתחי זיתים, שתיליהפר"ח
 שהאק- במקומות אפילו מדבריםהפוסקים

 המה והבגדים בחו"ל. כגון וקר, נוחלים
 פה אבל נתקצדו, שמיושנם ובזוייםקרועים
 ה- : לטיבותא תרתי להיפוך, ובא"יבנ"ד
 ח- החדה2ה, המדה לפי המה הללובגדים
 בשעת עתה ובפרט ומגוהצים. נקייםדשים,
 מקמצין מאד ביוקר שהאריג וחירוםמלחמה

 האקלים וגם מגעת, ורגלם שידם כמהעד
 בתפלתם שיזיעו להכריחם אפשר שאיקשה
 בביתם הן כאלו בלבוו2ים לצאתודרכם
 בזה-ז, כבוד מלבוובי וזהו בןשרדם,והן
 הספר, בית לתלמידי והן הצבח בעבילהן

 אין כאלו במלבושים הרגלו ש:ברוכיון
 של באיסור שאפילו מצינו כי חשז2,שום
 י"ה. סי' או"ח עי' דבר, ערות בך יראהולא
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 ל- מחוץ לצאת שדרכן נשים שערזתנגד
 ש- והא בכך, שדרכן כיון חשש, איןצמתן
 בתורה לקרות או ש"צ להיות לפוחחאסור
 אדרבא ובנ"ד הצבור, כבור משום זהוונ"כ,
 בכל ומוחה החומרות על תגר קוראהצבור
 ולכן בישראל. מחלוקת בזה וגורמיםעוז,

 ה- הדור את לגרש וחלילה חלילהלדינא
 כאלו, בגדים הנושאים הפועלים, חוגצעיר,

 לידי דאתי חומרא וזה ה', בנחלתמהסתפח
 בגזרה לעמוד יכולים הצבור רוב ואיןקולא,
 שבמקומות פ"ח תפלה ה' רמב"ם ועי'זו.

 מותר גדולים. בפני יחף גם לעמודשנוהגין
 בסי' דבריו העתיק והב"י יחף, גםלהתפלל

 בטלה אמרינן שלא בדבריו חתוסיףצ"א
 קצר במלבה2 ואפ" העולם, כל נגדדעתו
 יחף דעומדים באתרא יחף לדעזפללמותר
 מובא ועוד( )שכנה"ג גדולים, בפניגם

 כ"ב. אות צ"א סי'בכה"ח

ל

 ליוצר. ישתבח ביןלהפסיק

 ישתבח ביל אם אחד מת"חנשאלתי
 פ' ולומר להפסיק מותר אור יוצרלברטז
 השואל ודעת מקומן, איזהו קרבנות,עקדה,
 דמותר בש"ע מבואר דהא דמותרנוטה
 עם הלל לקרות וגם יצר אשר ברכתלומר

 שאלתו. תוכן ע"כ בציבור.הברכות

 דלק- דומה, הנדון אין לדעתיתשדבה.
 מצהה, דבר ככל הוי הצבור עם הללרות

 לקרות יוכל ואיז"מ וקרבנות עקדהופרשת
 עוררים ש"2 סק"ג נ"ד סי' א"ח ועי'אח"כ,
 ובמקום מענינא שזה דר"ע ברייתא עלגם

 שום להם שאין הללו דברים ומכש"כברכו
 ביחידות. אומרם הוא וממילא לכאןשייכות
 עולה אינה יצר אשר מברכת ראיתווגם
 מצוה לקרותה אפשר א"י ברכת כייפה,

 אחרי שעה מחצי פחות עד זמנה כיעוברת,
 בלי ואומרה פטור הוא זה זמן ואחרצרכיו,

 בתפלתו יאריך שמא וחי"2ינן ומלכות.שם
 ובתי לינזונא די )מהר"ם( הזמן,ויעבור
 ואפיל,ו סק"ח( ז' סי' בכה"ח מובאכהונה
 תקופה שיעור נתנו שלא האחרוניםלדברי
 זה משיעור יותר ואפילו יצר, אשרלברכת
 עוד במתאוז; כי ראיה, אין ג"כ לברך,מחויב
 יפסיד ואז א"י' לברך אין אזי לצרכיוהפעם
 הג"ו של טעמו הוא זה ואפשר אחת,ברכה
 שאפי' סק"ו, נ"ג סי' בבאה"ט מובאוחביריו
 אחר עד ימתין ולא יברך פסד"זבתוך

 מצוה לדבר לחפסיק שם שמותרישתבח,
 בעל הרה"ג תמוהת סרה ובזה דכ"י,אליבא
 סק"א. שם לדודתפלה

לא

 למנין שבת מחלל לצרףאם

 מ.ב. שאל תשי"א אלול חודשב"המאוד"
 וח'. ז' שאלה בעו"הר שכיחה שאלהיצ"ו
 נכון יותר אם למנין, שבת מחלל לצרףאם

 לרעה זה "2פיע אולי ביחידות,לחתפלל
 העברין שמקרבין בראותם הצעיר הדורעל
 לדעזפלל מתירים אנו של הפירוש מהוהזה,
 חם או בלעדיהם המנין אם העבריינים.עם

 גם הוא זה לכל ונוסף להמנין,משלימים
 עם ומקח2ר תלוי זה דבר ואם בקשה,דרך

 ע"י זו אשירה הנוטע שהוא השטמעפרנסת
 צ- לפרנסה הנוגע בדבר אז כידוע,חעמוד
 בש"ע מפורש ודינו עין. להעלים מעטריך
 קב~, בש"צ הן החומרות ורוב נ"ג'סי'

 התיבה לפני העובר אבל נוראים, בימיםאו
 העולום למען צריך יאצ"ט או אבללפרקים,
 מבראל. על ושלום סגורות. בעיניםלהביט
 ליראיו. ה'סוד

לב

 רארון.ט'

 דר- ואומר פלאי מאמר הוא הזההמאמר
 ה- אצ2 נצרף לא למה לכאורה כישוני
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ל ל רשו*תה מ 1 יטא
 בכל מתפלל והקב"ה ואתיא, שקדמאשכינה
 וכובע וישמע. ה' ויקשב ז( )ברכותיום

 כ- השם, בקידוש מה מפני בר~ה1ו"1ועה
 וגם המקדש גם מצרפינן בפרהסיאחילול

המח~
 דעת ע" בפרהסיא, הרי והוא ובט'

 המנין, מן  שהוא סק"ל ב' ס" יו"דתורה
 תשוב' ואעתיק התיבה. לפני יורדלפעמים
 מצרפינן, לא כזה שבקדושה בדברולמה

 ופה נדחים, קובץ בספרי בזה כברהארכתי
 ה- בשם בזה שנדברו אחדות מליםאעתיק
 הס' והביאו עינים. שבעה בס' חיד"אבשון
 כתכ חק"'א הרב : וז"ל ש"ס על נפשמ"מ
 ואינו רואה ואחד : ר*ת הוא .הערון"ט'

 ע"פ בזה מ"ש וע"ש הקב"ה, והיינונראה,
 נראין תשעה אלא דקאמר דהיינוונ*ל
 ואינו רואה נקרא דהקב"ה אדם. בגיהיעו
 תפלה בעל שהוא מזה חוין ודבר. דברכל

  ויעףןו להרחיקו, אנהיר בנקל זהלפעמים,
 דמתניתין ורבנן : וז"ל רמ"ד דף פנהספ'

 הפרעות ומפני תרפ"ו בשנת בחו"לנדפס
 יתברר זו בתשובה בנמצא. אינוודהטחיטות

 מצ- כעשרה נראין, נקראין אדם ובנינרו8ה
 מצטרף שהקב"ה עשרה, היו באלוטרפין
 ר"ל מכנפי' כי לה אמרי דאמר ודשועמהם,
 ו- ביניהן שלום ויש באחדות כשהןדוקא
 ואין פירוד "1 אפילו מבדרי, כי להאמרי
 ועל עמון. מצטרף הקב"ה ביניהם,עהים
 בגמ' דאיתא מה נמי לפואש "1 זהדרך
 מצטר- ח1בת שנים : אמי דר' מימראאויכ
 בתורה" שונה "ואחד ר"ת ו"שבת"פק,

 ה- ת"ח שני שם, כדמסיק ותיינומצטרפיה
 אלו דברים דאמרו והא בחלכה, זא*זמהדרין
 בזוה"ק כמ"ש בדבר, סוד יו4 בזה גםבר"ת

 ה- ח' סי' וו"א הלל דברי מספריבשלימות
 ד- רזין על דלד~ן תלמודא כלואמוראין
 ליה. סדרואויייתא

לג
 בקר"ש קולוהמגביה

 יש המתפללין בין א' בביהכ"נשאלה.

 קולו ומגביה זמרא מעשה חעח1האחד
 המת- כל שמבלבל עד מדי יותרבקר"ש
 ידו. עלפללים

 ד' סי' או"ח הד"ט עיקרי עי'תשובה.
 : ח"ל א' סי' או"ח מ,4פט עין בשם ה'אות

 דאם אחת הן המוזיקא, בניגון קר"שלקרוא
 הדעת, וטירוף בלבל או בטלה שיחה בו"4

 נות? הצכור ויפה נעים- שהניגוןשמתוך
 למנעם יש בק"ש ומתבלבלים לניגוןדעתו
 אך ביחד ויוצר נשמת מנגנים דאנןדנהר

 ש- עד הש"צ שותק הניגון למקוםבהגיענו
 והש"צ הצכור ישתוק ואז הצבור'יגמרו
 במנהג אך וכו- בלבול כו אין ובזהמנגן,
 מנגן והש"צ כדרכן קוריס הקהל שכלהק"ש
 אין וא"כ הדעת וטירוף בלבול איכאודאי
 כ"ש כן הדין בש"צ ואם וכו' יפההמנהג
 י- שיש קולו לדה2מיע הרוצה פרטיכאמ2
 במבין... גערה וטוכ מזה.מנעו

לד

 האשכנזיתמהברה
 הספרדית.להברה

 גיהכ"נ : ברחיש מהר"י שאלשאלה.
 הממ2- בהברה בתורה וקוריםשמתפ~ים

 התורה קריאת להעביר מותר אםכנזית
 מהמתפללים שחלק היות הספרדית,בהברה
 זה.דורשים

 תשו' בשם דעים עיקיי עי'תשובה

 מובא כ"ד ס" דיאנה עזריאל מהרבכ"י
 קבוע מנהג שאין שבמקום ס"ח סי'בא"ח
 מחלו- ויש גלויות קיבוץ זמן האידנאכמו
 המועט, את יכוף הרוב בכה, וזה בכה זהקת
 יוכל לספרד שמאשכנז רשד"ם תשובתועי'

 ב"הפוסק" מזה בארכה דברתי וכברלשנות,
 לחסל שכדאי וכתבתי בהערותי תקפ"דסי'
 כנסיות שבבתי והפירוד המחלוקת אלוכל

 נוסח ע"פ אחד מסידור יתפללוושכולם



שו" ל לה

 שגם ספרד נוסח על לעבור ובפרטאחד,
 התפלל אשכנזי שהיה אף הקדויםהאר"י
 מנ- כי י"ז( דף הכוונות )7וער ספרדבנוסח
 חקירה ח"ז למלך )משא נכון יותרהגיהם
 להאריך ברצוני ואין נחת, ותרוה עי"שט"ק
 שנהוג בנ"ד אבל טחינא. קמחא ולטחוןכאן
 האשכנזית, והכרה בנוסח שמתפלליםשם

 א. ז. רוצה מהמתפללים חלק שרקבשעה
 לכוף יכול המיעוט אין בודאי המיעוט'רק
 בקשה דרך יעשו אפשר אם ורק הרוב,את

 יפה, יותר זו בהברה שקרה"ת להםלהסביר
 כח- שום עי"ז יהיה ושלא מדוייקת,יותר
לוקה.

לה

 לפי התפלה נוסח לשנות מותראם
 ? המתפללים רובדרישת

 יצ"ו רבינוביץ ברוך ממינשאלתי
 רבנו ילמדנו השאלה: וז"ל -גןמרמת
 ל- ונהגו שנה עף2רים לפני שנוסדביהכ"נ
 ורוב היות חב"ד, נוסח ע"פ שםהתפלל
 הזמן ובמרוצת חב"ד. חסידי היומיסדיו
 המתפ- של והרוב מתפללים הרבהנתוספו
 על חב"ד חסידי שלושה כיום הואללים
 נוסח את לשנות מותר אם הדין, מהומאה,

 ? לא או המתפללים רוב דרישת לפיהתפלה

 שקבלתי פלא דבר מקרהתשובה.
 משנהו. על יעיד ואחד מכתבים, שניבדהאר
 מלמדין אין כאחד הבאים כתובים ששניואף
 במכתב : ללמוד יש הרבה זה במקרהאבל

 והמכתב הנזכרת השאלה מצאתיהר~מץון
 בלאך חיים השלם הרה"ח מידידיהשני

 מחוב' ד' שאלה את בקראי : וז"לווליט"א
 נזכיתי ב"הפוסק" תתתל"ג ס" תש"יטבת
 ;רבי מורי מפי תרס"ג בשנת קהטמעתימה

 זצ"ל הכהן מרדכי 7ךלום ר' האמתיהגאון
 בעל מהגאון נפלאה בדיחה בערזאן,אבד"ק
 שאול יוסף ר' האדיר הגאון ומשיב"."שואל

- ר מ 1את

 הקיץ בימי בא ומשיב" "שואל בעלנתנזון
 בין צח רוח לשאוף סטדי אצל סקאלעלעיר
 בעיר לחם. שסביב הנפלאים הקרפטיםהרי
 והיה מאחינו, משפחות מאות כמה היוהזו
 היה שנהוג מדרש ובתי כנסת בתילהם
 הרבה גם להמקום באו ספרד. נוסחבהם

 נתרבו. לשנה ומשנה הבראה לשםמלבוב
 תפלה כיסהבעל שודש שבת בליל א'פעם
 אנשי התחילו פורקניה" "ויצמח בקדישאמר
 למחות. "אהעכנזים" ככולם רובם עוהיולבוב,
 וב- להעולם פניו החזיר שו"מ בעלהגאון
 ל- הש"צ הגיע כאשר השתיקם ידהרמת

 בקול והתחילו לבוב אנשי הרעישו.כגונא",
 סקאלע אנשי מדליקין". "במה לומררם

 ו- האורחים" ואתם הבעה"ב "אנחנוצעקו
 אתם לכאן מביאתינו : זעקו לבובאנשי

 אגחנו השנה כל על לחמכם אתמוצאים
 אנחנו לפיכך ביהכ"נ, להחזקת גםמנדבים
 את הגאון החזיר שוב הטפל", ואתםהעיקר
 תדיר תדיר ושאינו "תדיר : ואמרפניו

 המתפללים את הזמין התפלה אחרקודם".
 פתח תורה. להם לומר רוצה כי לביתוכולם
 בשעה כי היקרים, אחי דעו, : ואמר פיואת

 את שופכים ואתם לתפלה מתקבציםשאתם
 יוכל לא השטן שבשמים, לאבינולבכם
 ה- את להפר תחבולות ומבקש זה,נשוא
 במה לומר לאחרים מיעץ והואתפלה.
 אהם מדליקין איך אומרת, זאת ?נ;דליקי;
 לאחרים מיעץ הוא והוא ביניכם,המחלוקת

 במחלוקת שישתתפו פירוש "כגונא"לומר
 התכוונו לכך שלא אחי, לי, האמינוכמוהם.
 מה אך והפזמונים. התפלות מחברירבותינו
 חבושים בגלות, במאסר אנחנו אםנעשה
 לשי- לבנו. את מעקש והוא הרע היצרבידי
 רחם ! עולם של רבונו : להתפלל עלינוכד
 ו- צדק, הגואל את שלח עמך, ישראלעל

 פורקניה", "ויצמה יותר נאמר לאממייא
 יאמר הוא אם : צדקנו כמשיח נעשה אנוואז

 די- כגונא כגונא, ישראל נא יאמר"כגונא"
 גמורה בהתאחדות באחד אחד למהויאליה
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ל ל רשו"תה מ 1 כאא

 נא יאמר מדליקין" "במה הוא יאמרואם
 שלהבת קדושה, ובאש בהתלהבותישראל

 התענגו הנאספים כל מדליקין", "במהיה,
 באמת : לזה זה ואמרו הקדוו2ים דבריועל
 הג- לשמים. הלב לכוון העיקר : החילוקמה
 מלא' בעיר עכשיו אני "הלא להם: אמראון

 ו- חסידות, "תורה" לכם ואמרתיחסידים
 והמנהג הדין הלכה' לפסוק רוצה אניעתה
 ומת- ללבוב, הבאים סקאלע אנשי :פשוט
 יוכלו ספרד, נוסח בו שנהוג בביהכ"נפללים
 הבאים לבוב אנשי כגונא בחשאילומר

 מדליקין. במה' לעצמם לומר יוכלולסקאלע

 אומר בעצמי שאני : האמת על מודהאני
 מ- מי ואם בכך, ומה מדליקיו במהבחעואי
 מדליקין במה בלבוב יאמר סקאלעאנשי

 העונש - כגונא בסקאלע לבוב מאנשיומי
 עכ"ל. עלי. מקבל אני זהבעד

 להוציא בנקל אפשר לשאלתנוהפתרון
 רק והחילוק ת"ח, של קודש משיחותמזה
 ופה להשתקע המתפללים באו לא שם :בזה

 ומתפללים שנתישבו אחוזים ושבעהתשעים
 בעול ונושאים עירונית להם וישבקביעות
 מובן ומנין, ברוב הוצאותיו, בכלהצבור
 ב- להיות צריך והכל רובא. בתרשאזלינן
 והכל זה, בכלל חנוסח וגם הקהלרצון

 תליא.ברובא

לו

 קדוש נקרא הערוה מן עצמוהגודר
 פ"ב( יבמות)ירח2למי

 הרב : אחד בסגנון נבאו נביאיםשני
 ב- קדמו ולפניו מירושלים, שליט"ארינגל
 ושניהם מבאחח2 נ"י הוכמן זוסיא מרזמן

 שב- בזה"ז, באשה שער בדין כהוגןשאלו
 רא- הנשים ורוב בכולא, תיכלא שדיעוה"ר
 ל- איך שלחנו ע"י יוו2בת והיא פרוע'שן

 וכלפי וקידוש,- ברהמ"ז בברכות,התנהג
 מילה ברית קידוו2ין בסדר  לע~וות מהחוץ

 עצימת של היעוצה העצה ובדברוכדומה.

 הצדה, פניו לפנות נכון יותר איהעיבים,
 תורף זה אחרת. עצה או מחיצה,לעשות

לדבריהם.

 הנעמ2ה לדבר בנוגע הנהתשדבה.
 להיות איז2 כל צריך הבית, בירכתיבפנים
 זקנו פאת ישמור הוא ואם בביתו.שורר
 תכסה היא שגם נשמעים דבריו יהיובטח

 בנפשו "שער" כמו כי כידוע. ראשהשערות
 היא באה2מיו מתהלך הוא ואם הואכן

 שער"."קדקד

 העינים, עצימת של העצה חוץוכלפי
 ש- כפי כ"כ נכונה אינבה העציו; 4טגוףמלבד
 ברור, לא בעצמו ההיתר גם להלן,נדבר

 אם ואפילו בזה, מחמירין והב"ח הט"זכי
 ש- וכפי לעינים, היא טובה שהעצהנאמר
 ב- קידושין לסדר גדולים הרבה בזהנהגו

 ואת עצמם את בזה תקנו הן העינים,עצימת
 ולענין כעונה, והשומע תקנו, לאהעימעים

 והאם מהמברך העונה, גדול יותר עודשכר
 לכלה בנוגע מילא ? עיניהם את יעצמוכולם
 לכסות שנוהגין ממה חו'ן שהיא, כמוכלה
 ה- אחרי גם בעוה"ר כי אף בהינומא,פניה
 אותה מכסין כי גילוי, משום בה מ2כיסוי
 "2 אבל ממש בו שאין דבר עכבה2'בקורי
 ש- סעי"ב ע"ה סי' המחבר על בזהלסמוך

 אין ראה2 פרוע ללכת שדרכן כיוןבבתולות
 בשם טו"ב ס"ק שם כה"ח ועי' חז2ש,שום
 כ- לזה נוסף ובפרט דידן, נשי שה"הא"ח

 ד- נ"א סי' פת"ש עי' עיניו, אתשמעצים
 עצימת מהני דרבנן הוא וקול דשערכיון

 ע- שמהני כ"ג, סעי' צ' סי' ועי'העיניננ
 והפסק, חציצה לענין אפי' העיניםצימת
 קל"ו אות צ' סי' בכה"ח מובא מאמ"רועי'
 עיניו ועוצם עינים, עצימת מהני מידישלכל
 )ישעיה ישכון במרומים הוא - ברעמראות
 עם יהיה מה אבל נשמעת ותפלתול"ג(,
 עיניו, בעצימת יתרון ומה הברכותשומעי
 לא אם אמן, יענו שאחרים שגורםבשעה
 סי' ח"ד מהרש"ם שו"ת ועי' בלחששיברך



לככ ל רשו*תה מ 1 א

 סמך הכרחי שהיא אירוסין שבברכתקג"ו,
 ברכות בשבע אבל העינים, עצימת עלעצמו
 ע"ע החמיר בעצמו שיאמר הכרחישאינו
 אנשים וכבדו זו, עצימה על לסטוךלבלי
 שרק מזה גם יצא הברכות, באלואחרים

 ומהרי"ל אחרים, בשביל דאג ולא תקןא"ע
 בשביל ואפשר בטלית, מעוטף לסד"קנהג
 באיזה וראיתי עיניו, לכסות כדי זוכונה
 ה- לסדר המהדי"ל אצל היה שהמנהגספר
 ואז שחרית תפלת אחר הכנסת בביתחופות
 בטלית. מעוטף ממילאהיה

 יפתח המסדר שהרב נכון יותרולדעתי
 נגיד ובקול פקוחה, בעינא וישגיח עיניו,את

 וילבשו ראהטן את כולן שיכסו ידרושומצוה
 הנשואין, טכם אחר עד העליון מעילאת

 העינים ואת זרועותן, וחשופי גופןלכסה
 הרח"ש קבלת בעת הקדושין מסדרייעצימו
 עי' בושין, אעו זה רח"ש על כי סד"ק,בעד
 ו~ן שמביא ט"ו ס"ק רמ"ה סי' יו"דש"ך
 שכל הרמ"א, של דינו על מהרא"יפסקי
 ל- לו מותר להשתקע עיר לאיזה הבארב
 מקפח אם אפי' וכדומה, וגיטין קדחייןסדר
 ואי : המהרא"י וז"ל הראשון, פרנסתקצת
 הפרס מחמת בדבר פרנסה קפוח דישבהטום
 ו- וחליצה מגיטין המנהיגים לכיםשתפול
 ונשואיל אירוסיל ברכת ושכר נשיםהשבעת
 אנו זה פרס קיבול על טצדקי כמהוכה"ג'
 ואיך לרוב, היתר למצוא ובטורחבהטים,
 ומ- פרנסה להחשיבו האי כולי אותונחזיק
 עכ"ל. בהם אחר גבול "טיג לבלתיחיה

 העול את להצדיק היתרים שמחפשיםומה
 מקום לו וויאו פועל כרין  עתה הרבשדין
 כרסיות סברות לושעקיים, ההכנסותמאלו
 הרבנים היו הראשונים בדורות אדרבאהן.
 עולם להכביד רצו ולא  והיראה התורהגדולי
 ולילה יומם פרנסה, מחוסרי והיו הצבורעל

 זה וצדיק העבודה, ועל התורה עלישבו
 )ר"ת "מגזלה" רק נהגה  יחיה,בזשמונתו

 את החיה ומזה הייווין( ליכם, שלץגאז,
 בושים שאנו אמרו הזמנים ובאותםנפשו,

 המה אבתדיעע נענה מה ואנן זה, פרסעל
 המה שהת*ח אט, בדורותינו הזמניםבאלו
 על כחמרא יושבים והרבנים מצוינים...רק

 דורשים וכפקידים שמנה, כהטכרת עלדרדיא
 ובשביתות, יוקר בתוספת תפקידםאת

 בההאי מכהם' כבנ"א ואט כמלאכיםהששונים
 שמצינו ואם זה, פרם על בחטיםובודאר

 הגחון הנה המהרא"י על משיגשהחת"ם
 ס" יו"ד ח"א )ד"ח החת"ם על משיגמצאנז
 ועוד המקח על לעמדד חלילה ועכ"פנ"ח(

 ו- בדיקות בהבבע לחקור בלשיםלשלוח
 עתירי המחותנים אם ולהודע לידעחקירות
 או הון סכום מהם לסחוט שאפשרנכסין,
 ל- וצריך  הבתובה ערך לפי רח"שלדרוש
 ומחוסרי עניים ואצל העינים, את בזהעצום
 ככה, יעשו חשם כלום, לקבל לבליעבודה

 נש- דבריהם יהיה בודאי אז כסף,בעניני
 ה- אלו שני כי גילוי, איסור בעניןמעים
 שנהשם בזה, זה וצמודים קשוריםדברים
  ועצימת עריות גדר 14 דבר עלמעידים
 וה רווש'  בצורתא להסתכל  לבליהעינים
 נ.( ע"ז קד. )פסהים לו, יאמר קדושוזה
 יצליח. לא פשעיו מכסהאבל

 טוב יותר מה השאלה, גוף עצםובדבר
 פנים הסתרת ש העיגים עצימתומועיל
 לסברות בזה באשו אנשים, של מחיצהע"י
 ולבלי ע*ע לסמוך אם י"ז(, )ע"ז ור"יר"ח
 גם בנ*ד וכמו"מ דזנות, מהיצה"רלירא
 כטזי בו, תלוי הדבר הן העינים עצימתאחרי
 שמירה חשיזה עיניו, את לפתוח יוכלשירצה
 ו- חדרים בשני יחוד באיסור כמ"שהיא'
 ובידו צדו על והמפתח באמצע סגורהדלת
 גברי במחיצת אבל שאסור, לפתוחתמיד
 בו. תלוי הדבראין

 בגדי לוכשי כאלו מסדיק גם ישובעוהיר
 קבר שיר. בעלי והמה הנשואין לטכסכומר
 ענוה קול בקול המסלסלים גרונם,פתוח
 מחיצה לא  יועיל לא ודומיהן לכאלואנכי,
 עצימה.ולא

 במ* : בהגירסאות החילוק לומר ישובזה
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ל ל רשו*תה מ 1 כגא
 "יעלים : הגירסא כ"ג סעי' צ' סי'חבר

 בספרו יצ"ו מרגלידת ראובן והרבעיניו",
 ועי' עיניו" "יעצים בצד"ק גורס חיהנפש
 עיניו עוצם : מפרש שהרשב"ם : נ"זב"ב

 גרשום ורבנו אחר, לצד להטותןפירושו
 שפרושו יסתכל" שלא עצמו "לכוף :מפרזב
 הליכה בדרך שם : לחלק שיש אףלסגרן'
 על בעומד ופה סגורות בעינים ללכתא"א
 ב- להאמין יש אבל לסגרן, יוכל א'מקום
 ה- מלשון וכן סברתם, היא שזאתדבריהן
 ש- אף העינים עצימת דמהני משמעטו"מ
 ד"ה : כה ברכות רש"י ומלשון רואין,אחרים

 מהני שלא משמע לאחרים נראיתבעץ2שית,
 סק-ב ע"ה או"ח מ"ז יעי' העינים,עצימת
 הרהור כהבום שהוא כל דמילחש2 כללאוז"ל
 שרי )זמר( טעמע או רואה אינו אם נ"דכגון
 לצד לפנות וכ"ש העינים, עצימתומהני
 מהני לא קדוש מחניך משום שהיא וכלאחר,
 פנים החזרת אבל דא, ולא הא לא ד"אתוך
 וע"ז עינים, מעצימת טוביותר

 התפ~
 ד-

 עצימה כי שוא, מראות עיני העבר :המע"ה
 היא ולפעמים מעולה, שמירה אינהבעצמה
 עיניו עוצם : הכתוכ כלשון עון גוררתעוד

 שם אה"ע עי' ט"ז(, )משלי תהפוכותלחשוב
 לצמצם הרוצה מצודות; ועי: עוצםשזה

 יבלבלו שלא עיניו את עוצם היטבמדהיבתו
 אחותי לבבתיני וזהו הנראים. דבריםאותו
 לצמצם כדי מעיניך באחת לבבתיניכלה,
 א', עין היא סוגרת באהובה, המדהבבהיותר

 ח( )שה"ש במדרש לומר מע דרווםובדרך
 עינו זה צבי מה לצבי. לך ודמה דודיברח
 הקב"ה כן קמוצה, אחת ועינו פתוחהאחת
 בכל, משוטטות עיניו הלא ולכאורהובו'
 אלינו השגחתו כל היטב לצמצם 'כדיאבל

 בקשת, המורים דרך וכן לצבי, דומהכביכול
 לחץ המטרה היטב ולראות לדמביגכדי

 עינא ליריאיו, ה' עין וזהו אחת, עיןסוגרים
 דע ובאבות י"ד שמות זוהר ועי'פקוחה,
 ק"ש בשעת העינים סגירת סוד ווהותינו. לטוב- אחת עין רואה, עין ממך למעלהמה

 המחשבה. צמצום שהוא "שמע" ראשוןפסוק

לז

 ניו-יורק בלומנטל, שמחה אהרןהרב

 באותות דגלו עלאיש
 בדגליהם המראל היו וגדולים)קדחיים

 פ"ב(במד"ר

 הי"ו הפוסק קוראי לפני להציעאתכבד
 ש- מתפלל שהנני בביהכ"נ האחרוןמאורע
 ודגל ציוני דגל דנא( )בחודש בוהכניסו

 צרי כה2ני בסיסים על והעמידוםהאמריקני,
 הקודש.הארון

 מבגדים גריעי לא דדגלים ליפשיטא
 נמבואר נגדם להתפלל נכון שאיןמצוירים
 בכל שייך ובבה"כ כ"ג סעי' צ' סי'באו"ח
 להתדכז שעלינו בה2עה וגו' תפנו אלגווני
 נעל וכביטוי שבשמים לאבינו לבנוולכוון
 דבביהכ"נ סק"ח קמ"א יו"ד תשובהפהה,י
 הוא מלא ומקרא המכשול. להסירצריכים
 וגומר. ד~בנים לוחות שני רק בארוןאין

 הגאון הרב ידי"ו לפני דבריוכשהרצתי
 ברוקלין בק"ק רב נ"י שטייף יונתןמו"ה
 דלא חד שפיר עיניו : בזה"ל אלי כתבה"'ו
 ש- ופשיטא מצוירים, מבגדים דגליםגריעי
 שמצוה לקולו שישמעו חושב הדר"גאם

 להעלים עצה "ם ימאנו אם אמנםלהסירם
 איש מקומת גבוהים הם אם בפרט מהםעין

 ד"ה בתוס' וכדאיתא אמות ו'ששעורו
 הפסוק שיתקיים מצפות ועינינו צב()שבת
 יהודה, דגל נרים ואז וכו' חרבותםוכתתו
 כי בכח ולא בחיל לא חול. יעשהוישראל

 --.-' ה'. ברוחאם

 בלומנטל מהר"ש הרה"ג ידידי דברהיטב
 יונתן הגאון סמך ידו ועל יצ"וניו-יורק
 ב- אב"ד ש~היה )כמדומני שליט"אשטייף

 ש- קדמוניות משנים ידידי והואבודאפסט
 בראהיית על ה' למודי בספרו אותיכבד
 לוועת שני רק בארון אין ימיו(. ה'-אריך



לכו ל רשו.תה מ 1 א

 שני ורק )אין מיעוט אחר מיעוטאבנים,
 ש- או משה שכתב ס"ת או לרבותמיעוטין(

 יד( )ב"ב כדפליגו משה טהבבר לוחותברי
 הקב"ה כי להן, אחת קדוועה שתיהן)בי

 בתורה כתוב וגם יישר(, לו ואמר לוהודה
 ו- הזה התורה ספר את לקוח : לא()דברים
 מצדו ח"א, הברית ארון מצד אותושמתם
 ל- יכול לא אולי כי בתוכו, ולא מונחהיה
 ובמקום אחת, כקדוז2ה ותוכו צדו אבלהכנס
 שאין מובן משה של ס"ת בשבילהקדוש
 שאני כמה ועד הדגלים, להציג הזהבמקום
 ובלב נלהב. כציוני שלנו, הדגל כבודמחבב
 ראיה והא הקדושה. ארצנו בעד יקודיקד
 ה- של מפחדו לא אנכי. אריות מגורישלא
 לפני עליתי : הנה באתי ימ"ש היטלררשע
 ובעירי גביתי השארתי שנה, עשרהשלש
 הרבנות חזקת ~עע עזבתי ועמלי, רכושיכל

 אנכי שמח אבל עולם. של בכבודושיושבתי
 של קודז2 אבני לחבק שזכיתי בחלקימאד
 לארצנו, שלי החביבות מובן יזעראל,ארץ
 זו, משאלה עין להעלים אוכל לא לכ"זאבל

 שמקורו הנ"ל, הרה"ג שנגע במהשמלבד

 אבודרהם הר"ד וכתב ד"ה צדיק סי'בב"י
 וזה לחומרא, והשיב ע"ז חרמב"םושנשאל

 כ- בבי שקבעוה אנדרטא גזירת כעיןהוי
 (:נדרטא( ערך ערוך ועי' כ"ה )ר"הנישתא
 היא מאיסה אבל אדם צורת בזה שאיןואף

 על לסמוך ליה, ועיגינו ליה שאנובמקום
 : אמרה' כבר והתורה אמעריקא דגלהבטחת
 להשען לנו ואין תרגיע. לא ההםובגויים

 יחשוב שההמון ולא  שבשמים, אבינו עלרק
 שבהם. הצבאי ולכח להדגליםשמתפללים

 : ב' סי' ה' כלל הרא"ש תשובת לשוןוזה
 ערבי בלשון סגאדה הנקראת קטנהמחצלת
 בה ויע. עליה להתפלל לשמעאליםשדרך
 לתלותה מותר אם שחור, כה2קל צורתכמו

 מכאן ואהד מכאן אחד ההיכל לצדבביהב"נ
 אחד לשום שחלילה ואע-פ כנגדה,ולהתפלל
 אסךר. לדבר כונה בשום להתפללמישראל
 ונת- עליו וחקרתי בעבורו שאלתי זהדבר

 וכו', טוליטלא בכאן איסור שנהגו ליברר
 להוציאה וצריך ההיכל, בצדי כוב"ככלל,

 ב- זכר שום לה ישאר שלא כדימביהכ"נ,
 שלנו בביהכ"נ להניח לנו מה כיביהכ"נ,
 ואין לתפלתם, ומזומן מוכן שהוא כזהדבר
 כדי ע"ז לערער מישראל אדם לשוםראוי
 ע"ז העובר וכל בביהכ"נ. כזו מחצלתלהגיח
 וראוי הרעה' לדרך הישרה מדרך נוטההוא

 וחתמתי לכתוב צויתי בעיני הנראהליסרו.
 ז"ל יחיאל הר' בן אשרעליו
 זה. על ז"ל הרא"ש מזהיר כמה חזיפוק
 הצדק סמל הוא המשקל צורת שלדעתיאף

 ומצוות, עבירות של המשקל סמלווהושר,
 הגגוהים דינים בתי בהרבה יש עתהוגם

 לעלות במאזנים כזו, משקל צורתשלהם
 .מאזנים", תשרי מזל וזהו יחד, מחבלהמה

 ואנחנו - הללו בדגלים כהם"כ ע"ז,ככרוכיא
 צוח והראה2" והזכיות החטאיםששוקלים

 עיינו "ודגלו" .נדגול", אלקינו ה' בשםרק
 "כנדגלות", אומה נהיה אז רק ואזאהבה,
 יראה מאתנו. יפחדו העולם אומותשכל

 כל כי וכזב' שקר שפירושו א' דגלבערוך
 לכן וערמה. שקר הם אוה"ע שלהדגלים
 כביכול הוא אמת, הוא הקב"ה של"דגלו"
 ישראל ועם מרבבה, "דגול" - שלנוהדגל

 שלו.הדגלים

לח

 צבור" .תפלתהמבטא

 הנ"ל. שליט"א אלפסי ממרנשאלתי
 הבריות בפי שגור שמעתי אקטואלידבר

 בצבור" "תפלה התפללת בצבור""תפלה
 הספרים בנל כזה בטוי שאין להעירראיתי
 צבור" "תפלת או הצבור" "תפלת אוא4א

 הקהל. בפי הואו'?בוש

 : וז"ל צבור ע. יועץ פלא עי'תשובה.
 קמי עאלת לא וייחיד דצלותא בזוה"קאמרו



כה ר מ 1אשו"ת לל

 מעלת גדולת וטעם וכו' קד"טאמלכא
 ואמן אמנים עניית מצד א' בצבורתפלה
 יש בש"ם שגם וכמדומני עכ"ל וט'יש"ר
 המשנה לשון הוא וכן שאני" בצבור"תפלה
 המוספין תפלת אין אומר ראב"ע ל'()ברכות
 שלא יחיד בצבור( )פי' עיר בחבראלא
 מצלינא לא מימי א"ש א"ב, עירבחבר
 ביחיד לי וצלי וכו' ביהיד דמוספיןצלותא
 לא והקהל נכון הוא שהבטוי נמצאשם,

אשתבהם.

לט

 פרנק בנזוהרי-ל פרנק פסחצבי
 לירושלים אב"דראש

 פרטין ממכתב)העתקה

 אד' השם הזכרתבדין

 הספרדי.במבטא
 תש"ה. כסלו ט"זב"ה

 שליט"א. פוסק הלל הרב...כבוד

 כראוי. והברכה השלום מבוא דרךאחרי
 המבטא להם שבחרו החדשים ע"דשאלתו

 התיבה לפני כשעוברים וגם דוקאהספרדית
 אד' בשם והנודא הנכבד השם בהזכרתוגם

 קמץ במקום בפתח נון אות אתמבטאים
 ר- כשתי נראה יהיה שלא כת"רוחושש
 כאומך דינו אם היא ושאלתו חו"ששויות
 עכ"ד. אותו. שמהשתקין מודיםמודים

 דתנאי פלוגתא מצינו הנהתשובה.
 אברהם שאמר הפסוק :(על לה)שבועות

 תע- נא אל בעיניך חן מצאתי נא אם"אד'
 הוא זה דשם ס"ל, דת"ק עבדך," מעלבור
 ס"ל וראב"ע יהושע ר' אחי בל וחנינאחול
 ל- חיל דהוא דלמ"ד ומבואר קדש,דהוא

 שכתב וכמו דבר, ולכולם דברהמלאכים
 מ- וביותר אדונים, כולם וקראם שםרש"י
 שם' חכמים בשפתי ויעי' שם. ברמב"ןבואר

 לשון כולם כי לפתח קמץ בין חילוקואין

 רבים לשון בקמץ דגם מונרח וכן הם.רבים
 צ"ל ע"כ לפתח, קמץ בין הבדל ואיןהוא
 שהוא אלקים שם וכמו חשש, שום בזהדאין
  מטבע  הוא וכך אד' שם הוא כן רבים,לשון
  הענין בעצם אבל רבים. לשת עוהואהלשון
  שבהרו מאלה נוחה הכמים רוה שאיןודאי

 הקדו- מאבותינו שקבלנו המבטאלהחליף
 לגבי ואפילו מעולם, אשר השם אנשישים,

 פ' בהיי רבינו כתב כבר עצמםהספרדים
 והפוזח שהקמץ שנראה ואע"פ :  בזה"לוירא
 כן הדבר אין אהת ותנועה אחר  רברהכל
 ו- וכו',  במבטאם ביניהם הפרש שישאלא
 בקמץ קדש כעיהוא  באד' נכתב והמפני

 אל בלוט, שכתוכ ומה בפתה. הולוכעח;וא
 ש- מצינו וכן וכו' חול והוא בקמץ אד'נא

 משתים מאהת ימלט לא בקמץ פתחהמהליף
 וכו' כפירה לידי יבוא או ושכוונה יהרוםאו

 לענינו. הצריךעכ"ד
 ועכ"ו  הספררים  מגדולי היה הואהגה
 קמץ בין  המבטא להחליף שלא מארהקפיד
 אר' בשם מאר נוהרים התימנים וכןלפתח,

 בפהח.  לא בקמץ  תמיר אותושמבטאים
 אבל בידם. למחות היה מהראויבוראי
 נש- דברינו יהיה שלא לחשוש ש"םבמקום
 שלא  שמצוה  הז"ל אמרו כבר הרימעים'
 נשמע. שאינו דברלומר

 פלא  דבר ראיתי הנ-ל בהיי רבינווברברי
 בקמץ ד' נא אל בלוט שכתוב ומה :שכתב
 תמוה ווה פסוק, סוף שהוא לפי חולוהוא
 מבואר ובן קדש. יהוא מזח חוץ הולבלוט

 בוה וצ"ע ה"ט( יסוה"ת  )פ"ומה'ברמב"ם
ואכנו"ל.
 שלום בברבה ואסיים  בהחפזי כתבתיכ"ו
 ירירו במהרה, ישראל לישועתובצפיה
רו"ש.

 הנ"ל.בענין

 שלא בבירור כשיודע היא זו מצוהכל
 הוא באם וובל שוגג, שיהיו; ומוטביקבלו
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 כ- ולהוכיח לומר מצוה יקבלו אםמסופק
 וביחוד אע"ג ד"ה נ"ה שבת התוס'דברי
 אם בגמ' ועי"ש לזה מסכים הצבורכשכל
 ענותנותו ומרוב גלוי, מי להם גלוילפניך

 הג' של בהערותיו ועי' הכי. אמרדהדר"ג
 שאפי' ח"א. עזיאל משפטי הס' על זצ"לקוק
 וזה לשנות, אסור איסור צד בו שאיןמנהג
 ב- ובפרט ת"א. תטוש אל של הדיןמעיקר
 ומתפלל עומד הקוו-ש הקהל שכלביהכ"נ
 מן ואחד ורבותיהם אבותיהם שלבמבטא

 זמן על רק לביהכ"נ מתפרץהמתחדזנים
 מלהת- לגמרי יפסיק בודאי ואח"כאבלותו
 פטירת עד שנהג כמו מבטא בשום לאפלל

 דרו- ורובא יוווב כן שבא כלעומתאבותיו,
 התיבה לפני עומדים המדקדקים מאלובא

 עם, בבית הרצאה איזה כקורא ממשדומה
 לב בלי הרם-קול או הרדיו לפני כעומדאו

 עצמותי כל של תנועח שום בלי רגש,ובלי
 יבש וש"צ רוחנית. כוונה בלי וכו',תאמרנה

 הש"צ בחזרת הקהל את לכוף רוצהכזה
 הקדחם השם בהזכרת וביחוד שלרבהמבטא

 יזם חהבשות והרבה גמור. איסור בודאישזה
 מרו- השלום, דרכי תטוש. מאל חוץבדבר,
 עוד הנ'.ל. בחיי רבינו וחהבשות לקהל'צה
 קוק הגאון וז"ל המבטא, בשינוי חששותיזב

 כש- במבטאו שהורגל קהל כל : שםזצ"ל
 הדקדוק את מחסר ה"ה מבטאו נגדאומר
 ב-  שגם י"ל החינוך ולפ"ד האותיות.של

 ל- מסהם איסור שיש מפני יצא לאדיעבד
 במקום ואפילו ע"ז' חולק ואין החינוךדעת
 לבעט לנו מתיר מי מחלוקת, חשששאין
 לנו אין המבטא ובענין וכו', האבותבמנהג
 שכל וביחוד משובח. מהן איזה הכרעהשום
 ו- אבותיו בכבוד לפגיעה זה חוובבהקהל
 הגאון שכתב וכמו עכ"ל, הקדמוניםרבותיו
 ה.5ם קריאת לענין סי"ב או"ח מהד"קנוב"י

 שהנגינה טעמו לשנות רצה שאחדהנכבד,
 על ועומד המשנה שכל כתב מלעיל,תהיה
 המשנה בנ"ד כן מלרע, בעצמו הואדעתו

 ידו בודאי הנכונה, במבטאו השםבהזכרת

 יטהרנו מעונה, שוכן והזך התחתונה.על
 העליונה.בקדושתו

 .מ

 עסקינן ברוחותאנן

 בוקר בנט"י מדקדק שאינו מישאלה.
 ל- מותר אם בידיו במאכלים ונוגעכדינא
 דאנקיותא כתבום ידיו את רוחץ פי'אכלם,
 בסירוגין. ג"פ כדינא לא אבלקפיד'

 דין כמו זה שדין דעות ישתשובה.
 נשתנה. ועכשו הש"ס בימי רק היה גילוישל
 בדי- להוץר ב' סעי' ב' כלל אדם בחייועי'
 ע"פי רק זו וחומרא מחמיר. ויר"שעבד

 לדעתם, גם היעוצה העצה ואזהמקובלים,
 ו- הנגוע המאכל על בסירוגין ג"פלשפוך
 בם;"ה חו"ר השלחן, עמודי עי' הר"ר,יסיר
 בהים המלב"ם עפ"ד וזה כ', אות ד'סי'
 מצינו בגמ' הלא וגם הלוי, טודרוסרבנו
 מש- ומזה אוכלין, לשאר ולא לגיגית ידרק
 השכו- מכת אוי והר"ר בשכר, שדוקאמע
 ורק בהכהמקין נגע לא אפי' משמע ושםרים.
 מס' סוף א"ר עי' הגיגית, ע"פ ידוהניח
 נטי- קודם ידו הניח אם לשותיו סכנהידים'
 נוגע עכו"ם וחם הגיגית, ע"פ שחריתלת
 חשש. אין נט"יבלי

 רק רוחץ או בסירוגין, שלא ידיווברוחץ
 עי' למשל, לתינוק להאכיל כדי אחת,יד

 אורח הס' על זצ"ל קוק להגאון ראי"המיות
 הגאת לאמו"ר עצה"ש ועי' זה, סימןנאמן
 בסהנה המטה תחת שהביחו באתרוגזצ"ל,

 דבר על שולט הר"ר שאין יט(, אות)תרמ"ט
 מצוה, במקום שליטה לו אין וגםמצוה,

 להדיחו נכון המטה תחת בביתובהניחו
 המטה תחת בסוכה אוכלין בשאר אוג"פ.
 : לטיבותא בתרתי רק ומשמע להדיחן.ג"כ

 לו דאין הוא המטה תחת ובסוכהאתרוג
 אם שבת במאכלי גם ואסשרשליטה,



כז ר מא-1שו"ח ל לה
 במים כמו שולט, הר"ר איןנגע
 למא- 4צ שלנו, מים לענין המת שכונתשל
 בהוראה שמק"ין ומהא וכדומה, שבתכלי

 סכנתא חמירא בו ראוה אין שבתלכבוד
 כנפל ס"א, סי' יצחק ויעונר וע"יבאוסורזג
 מזשכל איזה לח~ך שחרית נט"י שלהמים
 במה- האי' בדיעבד, להתיר שמצדדעי-ש
 ע"א, סימן שלמה יקד,ל אז הפ" עםרי"ל
 חשש אין יחידי בחדר ללון שלאוענין
 שליטה אין בשבת לי"ר, מצוה שומרכי

 - חשש אין בביהמ"ד עולם(, )בניןלפלונית
 כמה ש-ןן ע"ז הצטער חמד שדיובעל
 בחדר - יחירי  המררש בביתשנים
 מבו- מהגאון )א"א חשש, אין מזוזה בושיוצ

 עיר להציל אחת מזוזה יכולה השםטשטש(
 להציל גדול שכחה כש"כ לר"אהנדתת
מר"ר

מא

 נוסחאותבשינוי

 להיות לי גרם מי : "צראל כנסתואמרה
 שמרתי שלא על בסוריא, ימים שניכהצמרת
 עקבלת שאני הייתי סבורה בארץ, אחדיים
 על אלא שכר מקבלת ואיני שנים, עלשכר
 אגחנו כן ג'(. סו"פ עירובין )ירחילמיאחד".
 לכל גרמנו מארצנו גלינו חטאינושמפני
 על שכר נקבל לא ובודאי הלבבות,הפירוד
 נצ- ע"י שנעשו המסורסות התפלותרבוי
 )טור בכונה מעט וטוב ומה~קחז,חועת

 ע- ואיפה מתי לדבר", ועת לחשות"עת
לי~

 פה ורק הזמן, הגיע עכשיו ? זה לתקן
 הנ"ל בהירחבלמי שם המקום, הוא פהבאיי,
 שלא אתכם מזהירים "אגחנו : לאמרכתוב
 ימים בשני שנהגו אבותיכם מנהגתשנו
 שני טוב יום בעצמך. הגח ועתה -שבים
 א- חגגו שנה אלפים שני אשד גלויותשל

 תסירו, לא של התורה ע"פ בחהלבותימ

 וקבלו קיימו הו~ורה גדולי היראלמליוני
 תמיד אותו חגגו והדר פאר וברוב אחד'בלב
 "ה יו"ט לחוג אסור להשתקע, לא"יבהאינו וג- שינהים, שום בלי הדין חומד כלעם

 עיקר לו שייך בדבר ואם העזגודדו, לומשום
 ג- וכמה כמה זעשע על כך. בתורהושורש
 להם קואין בגולה שנסדרו ונוסחאותמנהגים
 דין אינו מדרהמות ובתי כגסיות בבתיפירוד ו- מחלוקת ומביאים שורש, ולא עיקרלא

 ש- ידע לא מי ולהשוותם. לסדרםווצריך
 לידי המחלוקת זעיע הנדחות בעירותבגולה
 ע-י עמד הצוטר לשם. ה5שטרה שהביאוכך

 "כדבר* אמור : ומצוה נגיד בשלהעמוד
 וקצף. בזיון וכדי פורקניה" "ויצמחאמור
 ונגלה - אז - למישור העקב וכשיהיה-

 ועהמה(. בפרשת מ' )ישעיה וכו' ה'כבוד
 אס- לא הוא העזגודדו, לא שלהאיסור
 גמז- דרשח מה"ת, איסור אלא גרידאמכתא
 תס"ח סימן "בהפוסק" בזה דיבר וכבדרה
 ע"ז ה' רמב"ם ועי' באריכות' אמוראיהרב
 ס" אהח הרב"ז שו"ת וע" וב"מ, הי"דפי"ב
 דאורייוזא, עהעא י"ט סי' צדקה  מעילי"ג,
 ה- הרמב"ם כלשון ל"ת שייך במנהגאוגם
 זה כמנהג נוהג וזה זה כמנהג נוהג זה :נ"ל

 וע" גדולות, למחלוקות גורם זהשדבר
 ל"ת. שייך ענין שבנל סק"ו תצ"ג סי'מג"א
 1 להחמיר או להקל בזה להתנהג צריךאיך
 ל- לצ~ען צריך שיאמרו אחדים ימצאובטח
 והלואי הדעותכל

 שיתפ~
 היום, כל אדם

 מבל מעט ולהכגיס פשרה מין לעשותועליגו
 כזה, לומר חלילה יחד. ולצרפם ונוסחנוסח
 יהיו ע"כ הארץ על ואתה בשמיםאלקים
 באה"ע. שם ועי' )קהלת( מעטיםדבריך
 דהעוה דבר שיהא הדעות את לדהבוותכדי
 ולהוסיף להחמיר לומר שייך לא נפשלכל

להתפ~
 המוסיף כל כי כזוש וגם כזה גם

 תאחז אשר טוב ; החכם אמר ע"ז ולאגורע,
 יצא יר"א כי ידך את תניח אל מוה וגםבזה
 הדברים נאמרו ע"ז לא )קהלת( כולםאת

 עול הצבור שכם על להעמיס חלילההללו,



שו.ת ל להכח

 איזה ולהשמיט לקצר להקל, אדרבאומשא,
 לקולא. הדין באיסורא ואם לגמרי.דברים
 ו- ריינוס בני חלב אוכלים מקצת :למשל
 מחייב אוכלים הרוב אם מחמירים,מקצתם
 ל"ת משום להחמיר ואסור להקלהמועט
 המנהג להשווה כדי תצ"ג בהמג"אכמ"ש
 ע"ז(. שמשיג מהרש"ם בהגהךת א"ח)ע"
 )בדכות בר"ע כמ"ש התפלות במנהגיכ"ש
 כשהיה עקיבא רבי של מנהגו היה כךלא(

 אף ועולה. מקצר היה הצבוד עםמתפלל
 טו- אבל לכבודו' עליו מח~ה היהשהצבור

 שויתר עד כ"כ בעיניו גדול היה הצבוררח
 ובת- והשתחוויות בכריעות מנהגיו כלעל

 להתאים כדי בכ"ז וקיצר ותחנונים,פלות
 תנועותיו שכל אף הצבור, עם תפלתואת
 הנוסחאות מכל יותר וטהרה בקדושההיו

שלנו.
 ? לתפלה הסדורים להופיע התחילומתי

 שסדורי 23 צד התפלות ל~וצר במבואעי'
 מ- נאבדו התלמוד בזמן שנכתבוהתפלות
 מעט רק ונשארו הגלות טלטול מסבתאתנו

 א- שהתחילו הסדורים הם ואלו :בקצורים
 ששנא ב"ר עמרם רב של סדור : לסדרח"כ
 רב סדור שנה אלף לפני שהיה מספרדז"ל

 שנה. 900 לפני ז"ל גאון יוסף רב ברסעדהק
 רש"י של תלמידו מויטרי שמחה רבנוסדור
 נתחלקו ואח"כ להרמב-ם' התפלה סדרז"ל,

 ספרד' נוסח ונוסחה. קהלה כלהנוסחאות.
 התימ- נוסח קאטולוניה, נוסח אשכנז,נוסח
 ה- היהודים נוסח האיטליאנים, נוסחנים,

 מה- שונה נוסח ובל הלאה, וכןקרימצקים
 צירופי עושה וזה גימטריאות עושה זהברו.

 מזבא ,אבודרם( ז"ל הרד"א וכתבשמות.
 אנ- יש : וז"ל קי"ג סו"ס או"ח בב"ידבריו
 שעולין מענינה ברכה כל על פסוקיםהביאו
 ו- מי"ח ברכה בכל שיש התבות שמנושים
 מנין אני עץ2יתי וכן הברכה, תיבותכמנין
 ולא יסוד לו שאין נ"ל ואח"כ בראה2ונה,כזה

 עלינו סידור באיזה ועתה עיש". וכו'שורש
 שום ירצה לא בודאי ? בא"י פהלהתפלל

 ר מ וא

 בידו, אבותיו מנהג כ"א לותר. מאתנואחד
 חברו. אצל ולא אתו רק שהאמת יאמרוכ"א
 וכן לאשכנז מספרד לשנות מותראם
 האשכבזים עם שהתפלל ספרדי ?להיפך
 חילופי ביניהם שיש אף יצא, להיפךוכן

 ובכף י"ג. סי' אפרים שער תשו'נוסחאות,
 מראה הרבה מביא ב' אות ס"ח סי'החיים

 כדי זה עו,2ה אם ובפרט כן שהלכהמקומות
 מתתר וסכסוכים, המהלוקות מןלהתרחק

 עושה כזו שתפלה בודאי השלום למעןזה
 "הקדוש והארי למעלה למעלה ועולהרושם
 סדר ע"פ מתפלל היה אשכנזי שהיהאף

 דף הכוונות )שער ב"ש קודם והודןספרד,
 )כה2א נכו7 יותר הוא הספרדים מנהג כייז('

 'המקובלים ע"ט ואם ט"ו( חקירה ח"זלמלך
 י"ב כנגד חלונות י"ב ברקיע שיש)פע"ח(
 החלון דרך תפלתו עולה שבט וכלשבטים
 בוקעת הספרדים תפלת הנה לו,המיוחד
 שם(. החיים )כף השערים כל דרךועולה
 ממספר יותר נוסחאות יש כבר מזהוחוץ

 ועי' ? עולות הן הלון איזה ודרךהחלונות
 לשנות מותר אם ז ע' שנשאל סי' ח"בחת"ס
 בנוסח לאחוז דראוי ג"כ העלה לנוסחמנוסח
 ה- בית שו"ת ועי' ספרד. שהוא ז"להאר"י
 שכולם טוב שיותר שכתב ה' סי'יוצר

 ספרד, בנוסח ודוקא אחד בנוסחיתפללו
 שו"ת ועי' השערים, לכל יכוון בזהכי

 לספרד שמשכנז ל"ה סי' או"חרשד"ם
 פה וביחוד פקפוק, שום בלי לשנותמותר
 כ- ז"ל. האר"י בדרכי ללכת שעלינובא"י
 הגש- וכל לארצנו הגולה מן לצאתשזכינו
 לנו וחלילה בחו"ל נשרפו שמאחרינורים

 על להתפרד להתחלק, חדשה' גולהלהנהיג
 ולאל בראנו א' אל יגודנו. גדוד גדגדודים.

 תלפיות, תל היא וא"י מתפללים, אנוא'
 אחד. לצד פונים פיות שכלתל

 שרבר היות ? זה דבר לתקן מוטל מיעל
 בכלל זה אין כי לדינא 'כ"כ נוגע אינוזה

 בב- רק שזה חכמים שטבעו ממטבעמשנה
 להאריך שאמרו מקום כל וכן נאמר,רכות



כס ר מ ואשו*ת ל ל.ה

 ברבות בענין רק הכל לקצר, רששר אתהאי
 אין לכן - ס"ח סי' ריש בדודה מהבנהעי'
 זה דבר ומתאים לגמרי, לרבנים שייךזה

 שגירה ש'תפלתם ואדמו"רים, לצדיקיםיותר
 וצנורות דרקיע שבילי להם ונהירובפיהם
 ו"הם שינו העבודה עמודי המה הןהתפלה,
 בוה, ראשם ולהכניס להתערב ויאהנאה

 ש יר' בו שיש מי כל נשמעים יהיוודבריהם
 ל- עליהם זה מוטל וביחוד נשמעים'דבריו
 ע"י ונעשו נגרמו השינויים אלה כל כיתקן.

 ויכפרו המה יבואו מעשה, ואנשיהחסידים
 והסידור. התיקון חובת מוטלועליהם

 נכון פעם ועוד זה, בענין מעטחארכתי
 כל את לאסוף שצריך זה על לעורראנכי

 נמצאיס ב"ה אשר ואדמור"יםהצדיקים
 המח- אלו לכל וסוף קץ ישימו והמהבא"י,
 מחלוקת שזה חושבים בכך, מה שללוקת
 ל- הסבלנות פקעה אמת, אינו אבללש"ש
 דורש זה ריב בהתפרץ פעם מדי נוכחהיות
 בפטיש מכה והשני "כגונא" שיאמרמהחק
 גונא וכהאי מדליקין במה השטנדרעל

 לשמים. עד המחלוקת אש בזהמדליקק
 "אהה בעבודה דורש זה הקדוש ביוםואפילו
 ביד יצא כח והאמיץ כח" "אמיץ וזהכוננת"
 זה גלויות קיבוץ בשעת כמובן -חזקה
 כל של קיבוץ אחד בביהכ"נ למצואאפשר

 ואינו דעתו על עומד וכ"א ביחדהנוסחאות
 הזמן והגיע קלה, תנועה על לותררוצה
 יעשה במרומיו שלום ועה2ה זו פרצהלגדור
 שלנו. כנסיות בבתי גםשלום

מב

 דת. בלי רמררה כובע בליקידוש

 כהנא אברהם ממרנשאלתי
 לבי"ס סניף נפתח ויתקין בכפד :)אבד"ך(
 צעיר. בגיל ילדים מתחנכים שםהחקלאי.
 מיסודו דתי לא הוא זה בי"ס שלהכיוון
 המודים שבין נזדמן הצעיר השומרשל

 חפץ הגאון מתלמידי דתי אחד מורהמ2
 משהו התלמידים את לקדב הרוצהחייס,
 בסוסים בטל קיהוא אף ולמסורה.לתורה
 מרדכי ר' שם ביהכנ"ס למיסד פנהלכ"ז
 בש- נוראים בימים מקום פנה ח;ואהכה
 הת- ושם יתומים( )כולם התלמידיםביל
 בקש מסודת בעיני להמשיך כדיפללו.
 הכה מרדכי ר' את הנ"ל לברכההמורה
 שי- התלמידים לפני היין על לקד,2שיבא
 שבכיסוי אלא - "קידוש" טיב מהדעו
 יראו הלא-דתיים המורימ כי א"א,דאהע
 לעקרונים המתנגד דבר כמהפכה' זהאת
 מרדכי שרבי ורוצה שלהם. דתייםהלא
 ושומ- עומדים כשהתלמידים לפניהםיקדש
 שזה לו אמרתי אני ראש. כסוי בליעים
 רק ולברך להתפלל צריך שהרי אפשראי

 דתהוי היכא כי רישיך וכסי ראהמ,בכיסוי
 להח- כשבאים ובפרט דשמיא, אימתאאלך
 תוה"ק, של עטרה ליושנה, העטרהזיר

 ה- הריפורמה למנהגי להסכים שאיןודאי
 היהדות וכליון חורבן היה שסופהברלינית
 זאת בכל יו?ראל. וקדשי ישראלונשמת
 דעהו להגיד ונא זו שאלה להציעאמרתי
 דה2ו- עכ"ל - חיין אנו שמפיה תוה"קדעת
 יפה. שדעתו כהןאל.

 זו שתים אלקים דבר אחתתשובה.
 מ2ר- בני אם א( שאלות: שתי פהשמעתי,

 ומתרגמינן רמה, ביד )קידוש( יוצא~םאל
 ילדי למסור בבלל מותר אם ב( גליה.בריש
 תח- אל ד"צ. כרם כרמים למחבליישראל
 והנה חטאו: מה הצאן אלה כי בילד,טאו
 כש- מ"ו: סי או"ח עי' הראשונה שאלהעל

 עו- יברך ראשו על מצנפת או כובעכה2ים
 ע"פ שם והברכות בתפארה, ישראלטר

 לנ- ג"כ דמשמע אמינא הוי לכאורההסדר.
 ברכות ובירך ידיו נטל לא שעדייןאורה

 סעי' ד' בסימן כמ"ש נט"י, בליהקודמות
 אבל ותפלה לק"ש אלא נט"י תקנו שלאכ"ג

 נטילה, קודם לברך יכול שחריתברכות
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 דמ- מידי בכל ידיו את שמנקה מייריואולי
 בפ- דלא ידים נקיות על גם מברך ממטנקי
 לעשנה שלא כדי כ*ה, מג"א עי' המהבר,סק

 שההש ומי בברכות. הכמים שטבעוממטבע
 כי נקיות, היו ערהיו העיקר עדוםבמטתו
 אין ומכובע מכוסה וגופו עסקניות,ידים
 זוהר ע" הי4ג הסידות ומדת וועמרארמז,
 ד"א למיהך לת"ה אסור רמ"ה: דף פגהספ'

 כ"ש כבודו' הארץ כל מלא טהמום דאשבגלוי
 שמשמע קדהםא. שמא ובהזכרתבברכה
 פ' ובזוו~ק נינהה ת"ה כ"ע ולאו ת"הדוקא
 ל- לברנש ליה אשור כתב: קכ"ב: דףנשא
 אסתלקת היא דאם דרהבא בגלויא ד"אמיזל
 מניה, ויים אסתלקו מיד דב"נ רישיהמעל
 וודיב אסור פשוטים לאנשים שגםמשמע
 מהמדרש ראיה אחדים שהביאו ומהמיתה.
 המ- ימך בעצלתים עה"פ יט-ד( פ')מצורע
 את לכסות מתעצל הזה שהאדם ע"יקרה
 נעשה ה"ה - המקרה ימך כראויראשו

 שייך זה אין מיןמהלה, זהכאומטיקום,
 הקור ימי שפירהמו במת"כ עי"שלכאן.
 ויקבל יצטנן שלא ראהבולכסות
 ביום פירש הרד"ל ובהידושינזלת,

 הההנה מלצחת יוהר בו מנשבותשרוהות
 ול- לכאורה רק כ"ז אבל ראהםו. עיטוףבלי
 ובהו- בכלל דזה ה' בסימן הט"ז כתבדינא

 השם הזכרת לענין ובפרט ל"ת,קותיהם
 בגלוי אמן לענות ואסור כעונהוהשומע
 בת- לעמוד 2ךלא ס"ה ה"ת רמב*ם עי'ראהע,
 צ"א, ס" בש*ע הוא וכן מגולה, בראשפלה

 בחג- ב' סימן א*ה ועי' ה-ש קבועהוהלכה
 כע- דהוי חמור והענין מזה: מהרש"םהות
 בעןבדא כלה מם' וע" יהודיוב דת עלובר

 שתו ודט ור"ע ר"י ר"א, לפני בג"רשעברו
 הנדה. בןלממזר

מג.

 הראהם על לשים כעת יגיליםנשאלתי.
 שמכסה רקומה צלחת מין איזו כיפהבמקום

 ר4מם גלוי ה"ז אי בקיבוצים, זה מנהגהילו הת- בעיקר הראחה של מאד קטן הלקרק
 הן בכלל, הכיפה של הסינימום הגודלמה

 און 2ךלתפילה לדעתי ותפילה, לימודלענין
 או כובע לקהת וצריכים מספיקה כזוכיפה
 עכ"נ גדוליכנ לפני שהולכים כמומגבת

 שהן שתים האהן שאל עתוולתשובה.
 אשין לענין ב' ר4הם, גלוי לענין א'שלהם:
 השוי גהרל ג' בתפ"לה, ישראל אלהיךלקראת
 נחן- האהדון בזמן ובאמת הכיפוג שלנימום
 הבק- על כפקק ממץן כך כל קטנה כיפהאים
 וב- הראש, מעל נופלת היא פעם ומדיבוק,
 שכי- היא מודרניים רבנים ראהבי עלעוה"ר
 אותה שמהזקים היזוק צריכים ורבנןהא,

 להד- בדבק אפשר או בשעדותיהםבסיכה
 מגדל פרע, כל כי הוזק: מין ממש וזהביקה

 מטול- כיפה קטנה נקודה ובאמצעבלורית,
 לר- אסהיר מגדלת באעכית שרק כיפהטלת,
 ומה באהםמיה מתהלך שער קדקוד וזהאותה,
 שזה אלא ראהם בגלוי להולך כזו כיפהבין

 כסי אמרו ואם בכל כופר וזה במקצתמודה
 דהימיא, אימהשנ עלך דתהוי מיכי כירישיך
 כבר הביפה ממדת אזי הסידות, מדת שזואו

 שבו. חעהסידות היר"ש מדת לדעתאפשר
 והמודרניים זוטרחשב מילת24 לגביהוהיר"ש
 יהיה הכיפה שצבע הדשה המצאההמציאו
 יכירו הבלא שערותיו לצבע ממ,זדומה
 )הולין( כיפה מאי בר4הםו, כיפה שישהו"ש
 פרמא, רבא אמר מתהלפות( ק"כ -ק"כ
 את לרמות מסוה שזה - ג' פרמא ערוךוע"

 רק שמכסה אף הרקומה. והצלהתהאנשים.
 גדו- יותר היא לכ-ז אבל מהראהם, קטןהלק
 ורנקרא וזהו כאלו, מכיפות ומתפשטתלה

 כיפה וגם הגורה גם קטן", "צלצולבהז"ל
 מקרני הראהצ אעז לכסות הנעשה צל,מלשון
 ר' אמר רבה 84מר ע"ה: ב*ב עי'זזשכוש.
 לצדיקים סוכה לעשות הק"בה עתידיוהנן
 פובה לו עהןין זכה וכו' גדולה( כיפה)זה
 ובצלצץל כמ*ש, צלצול לו עחסין זכהלא
 המהרש*א שמרמז וזהו וכו'. ראשודגים
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 לו ותפארת גאוה בשביל זה עחטה אם :שם
 וכהן וכו. - כזו בכיפה רב, נקראשהוא
 בגדים ליתור כבר נחשב כזה צלצלהלובש
 צלצל שאני : חשוב דבר והוי י"ט()זבחים
 חו- ב' הוא גדלו המיעור )שם(, דדהעובקטן
 וכלשון קה(, )שבת נירין בתי ג' ברחובטין

 את שמכסה קטנה וסבכה קטן צלצולהגמרא
 שערות רוב רק מכסה אם ומספיקהשערות.
 )כלים רוב( הוי ממהצה יותר )מעטהראהב,

 קטן הכיפה עו,ביעור מהייב והשכל כ"ח(.פ'
 בראש יש מקום או התפלין, שנשמניח ,הוא

 שמניחים אנשים הוג ויש תפלין, ב'להניה
 להניה ואסור ודרש"י, דר"ת ביהדאותם

 כידוע דרש"י המעברתא על דר"תהתיתורא
 מוהין וזה דאבא מוהין שזה הן.ליודעי
 והלק זמ"ז, מעט להרהיק וצריךדאמא
 מזה מובן בהכיפה. מכוסה הנעוארהראש
 לדינא לענינינו, נהזור ועתה הכיפה.גודל
 הקלועים כובעים ד', סעי' צ"א סי'בש"ע
 סי"ב ה"ו הת-ס ועי' כסוי, דהטיבאמקש
 מ- הפרוץ אפילו נקבים, הרבה ישאפילו
 יוצאות השערות אם אפילו העומד, עלרובה
 מזה גרע לא דידן ונדון שרי, הנקביםמבין
 ומפורד מפוזר רק קלוע לא הקשואפילו
 וכפה"ח קע"ט סי' דוד בית שו"ת עי'הקש,
 זה למדו ושניהם שמותר. י"ט אות צ"אסי'

 עי"ש. דברכות פ"במתוספתא
)מד(

 באמצע רגליו לעקור מותראם
 הסידור. לקחת שמ"עתפלת
 )י"ה( תפלתו באמצע שנתבלבל מישאלה.
 לסדר פה בעל להזכר יכול לא אופןובשום

 רגליו לעקור רשאי אי תפלח~,ולהמשיך
 ולא ד"א בריחוק הנמצא הסידור-לקחת
 מפו- דין תשובה. הפסק. זה הוי אייותר,
 היה שאם ב' סעי' צ"ו או"ח ברמ"ארש

 מותר ומזומן מוכן מיוהד במקוםהסידור
 בפתחי מובא וכן התפלה, בתוך אפי'ליטלו
 למקום לילך לו שמותר ח"א בשם שםעולם

 אחריו לחפש צריך שלא הסידור לקחתידוע
 לקךין אפילו שמותר ט' אות כ"ה כללובח"א
 עי' לתפלתו השייך ששכה דין איזהבשביל
 ואוסר. ע"ז שמשיג נ' סי' שלמה לךבהאלף

)מה(

 עומד והוא לתורה כהןקראו
 התפלה.באמצע

 להמ- שלא פסק הרשב"א הנהנשאלתי.
 סימן במהרש"ם דבריו מובא הכהן, עלתין
 דציבורא, טורהא משום אגב, בדרךרי"ד
 ת"ח. כבוד בשביל כהן קדימת שבטלווכמו

 שכן ומכל מזה גרע לא דציבוראוורחא
 מסכים העולם שאין השלום' דרכימשום
 זמננו שכהני לסניף גם שם ומצרףלהכות,
 מוסכם אינו זה שסניף אף ודאי, כהניםאינם

לרוה-פ.

)מו(

 בכפילא רבנןאמרר
 .שומע בברכת הל,~ון כפילת עלנשאלתי

 וברצון ברהמים קבל קולנו, שמע :תפלה"
 יותר הן תעויבנו. אל ריקם תפלתנו,את

 בשמים אלקים כמ"ש הקצרה. הדרקטובה
 מועטים. דבריך יהיו ע"כ הארץ עלואתה

 נתקנה למה תמוה בלא"ה דהנהואמרתי
 נז- כבר הנצרכים הדברים כל הן זו.ברכה
 להוסיף רצה ואם הקודמות' כברכותכרו
 האמ- בברכות הברכה מעין להוסיףיכול

 למותר אך ש"ת ברכת לכאויה וא"כצעיות.
 הומר דקרוצי כיון נראה אלא בנ"א.לרוב
 מלה בכל לכוון נוכל לא פעמים וכמהאנהנו
 נתקנה ע"כ הוץ במחשבות ונטרדיםומלה
 שהק- מתפללין שבה תפלה' שומעברכת
 אנהנו אם אף משאלותינו כל ישמעב"ה
 או- וימלא ברצון יקבלון כראוי, נתכוונולא
 נטרדים זו בברכה גם דפעמים ומאהדתן

 מכוונים ואנהנו זרות. מהשבות ע"יאנהנו
 ושלש, פעמים זו בקשה נכפלה לנןבכולה,



ללב ל 1 שו"ת-ה מ 1 א

 א', פעם לפחות ממון שאיננו הנמנעשמן

 שבשמים אבינו לפני לבו בכל ערחווישפוך
 תפלתו. את ברצון ויקבל קולו *תשישמע

מז.

 אמל לענות שנזדמןמי
 דברים. שניעל

 ב' נזדמן אם לענין חקרתי קט"ובסי'

 ולכאן' לכאן עולה אחת נטילה אינטילות
 שני על אמן לענות נזדמן אם נחקורועתה
 יענה אם שמע' לשמע דומה זה אםדברים,

 קט- הלכות ועי' זה אחר זה אמן פעמיםב'
 אמן דאומרת ההוא שם כתב פ"ה סי'נות
 ואם ראיה, אין השבועה על אמן האלהעל
 תנחומא ועי' המובחר מן זהו ואמן אמןאמר
 כל גדיא בר יהודה ר' אמר ט'. אות צופ'
 אמן ועונה זוכה הזה בעולם אמן שעונהמי

 אמן ואמן. אמן מהו וכו' מנין הבאבעולם
 הפסוק ,על הבא לעולם ואמן הזהבעולם
 י"ד(. מ"אבתהלים

מח

 עשרה בשמונה לרבממתינין
 המקור לברר פעמים כמה נברנשאלתי

 לרב להמתין הבראל תפוצות בכללהמנהג
 מלכתוב א"ע ימנעתי תפלתו שיגמורעד

 כהנא. מסייע כהנא יאמרו שלא זה,בענין
 אלול חודש מן בהמאור ראיתי עתהוהנה
 בש- נגע יצ"ו במבגר שמהה שהרבתשי"ב
 קדמון, מנהג הוא זה שדבר והוכיח זואלה

 מילתא, תליא לחוד במנהגא לא זהולדעתי
 סי' בזב"ח זה' במנהג פתוך דינא גםאלא
 ובין ט' סע" רמ"ב סי' וביו"ד כ"ד סעי'צ'
 גפ המצא לנ"ד שייכים שלא הטעמיםכל
 ורק רבו אינו ואפי' התורה, כבוד שלטעם
 הזרת ההן"צ וכשמתחיל להדרו מחויבת"ח

 וא- ומבלבלו. מפסיקו שהוא מובןהתפלה

 מאלו מעגריעים, פה מדברים לאנחנו
 להת- התירו הקהל דעת חצל המקוםשע"ד
 על שצעק כזה מעבריק לי, ספרו עמם,פלל

 ש- להצבור ואויה : ממתין ויא למההש"צ
 כהע עבריין לגבארבוחרים

מט

 הרב עלממתינין

 שמ- לזה והמקור המנהג זו בשאלהנגעתי
 מנחם הרב והעירני בש"ע, הרב עלמתינין
 גם להמתין שהמנהג מחיפה שליט"אכהנא

 פ"א אבות במס' המנהג לחן ורמזבקר"ש
 העולם דברים ג' על אומר רשב"גמי"ח

 מ- שהרב עד האמת, על קיים)המתפללים(
 עד הדין %ל אמרמ אלקיכם ד' הקר"ש,סיים
 מחו- ועו מתון, במתון הדין: פוסקאתשהרב
 הש- ועל זה, על לחכות וצריכים בדין,נים
 המ- - קהברה שמונה ממיים שהרב עדלום
 זה ועבריק בשלום, ישראל עמו אתברך

 ומ- הדין' את מקבל אינו הוומת, אתדהבונא
 תאמת. עעל לא ממתין אינו השלום, אתבטל
 ודפ"ח. השלום, על ולא הדין עלולא

נ

 טיליפן. ע"יברכה

 בר- על אמן לענות מוהר אםוששאלתני
 תשאלני לא למה הטיליפין: ע"י הנשמעתכה
 של- הש"צ ברכות על אמן לענות מותראם
 ? טלפון בלי אף המפורסם גבול המסיגכם
 יסו- עי. תועבה שתפלתו ממורשת הלכההן
 פה דהבאלה עיקר הנה ה'. סי' מלכועות

 המפ- צואה להשומע המברך בין ישאפשר
 שהקול כיון י"ל אבל עכו"ם, בית אוסקת
 קו- ישאג ממרום מלמעלה, בא הטלפוןשל
 אין המקום וריחוק הפסק, שום שייך לאלו,
 אינה ברזל של מחיצה אתילו כי כלום'בכך

 גו- ודעתי שכשמים: לאבינו בינינומפסקת
י,,ד
ון,.
4
)%
,ם'-
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ל ל לגאומרשו.תה

 שהק~ל ומכיר יודע אם לעעת שצרידטה
 השפיקודוס. מין אץזה של היא יעקב,קול

 קול ולענין ברכותיו, על אמן  לענותשאסור
 באינו להיפך דוקא הו14 הטיליפון ע"יאהצה
 דוד בית ל"ב, סי' שערים )ביתמכירה
 סי' לב מערכי ועי אסור ובמכירהקפ"ח(

 קול לענין מזה, א' ס" שם ובוהםמטותה'
 ע"י וכדומה הצופר מגילה שמיעת אואהםה

הטיליפון.

נא

 אמןבענית

 הרא"ש כתב ובירך בחטףנשאלתי.
 דאפסיד אהדי אמן ענה לא ד(מם פ"זחולין

 ועי' בש"ך שפ"ב סי, חו"מ וזני'(צפשיה,
 ההע - כיסוי ברכת לענין כ"ה ס"יו"ד
 שהמתפלל תקפ"א ש"ח ברמ"א שמ"לחא

 אמן. אחריו עתין איןבחזקה

 הפלאה בשם תולין חת"ם עי'תשרבה.
 עתין אין בחזקה בחטף כז שבאמתעה"ת
 לא כי זו, לחטיפה דומה אחצ אגלאמ4

 גדדל כי - דאפט"ד תמהו עסקינן.ברשיעי
 בחזקון המתפלל אבל מהמברך, יותרהעונה
 פסול, אוזה משום מרוצח בארנו כויףשם

 ויהיה - קץנין (מן בזה פסול חזןדהיים
 ד5מרר. הטף ובין הברכה הסף ביןנפ"מ

 לצאת נכת יותר לענות, שאסודוגמקום
 התיבה לפני עובר שהפסול בהמעהמביועמ'נ

 טאגין.וכן

נב

 אמרו והש"צהקהל

 בא התפלה, חזרת להתאיל הש"צ ורצהייש בל- התפלה אמרו והש"צ חקהלוגאלה.
 והתחיל הש"צ את ודחה האבא~ם מןאחד

 בלחש, תפלה בלי לצבור רם בקולתפלתו
 ? עשה כדיןאי

 עלי- זה: דין לברר שאגיש טרםתשרבה
 ש"צ אבל, ובין ש"צ בין החילוק 'לדעתנו

 כמ"ש והמעלות המדות כל בו להיותצריך
 לא;, ומטונה קבוע והוא נ"ג. סי' או"חבש"ע
 בו מדקדקין אין למת נ"ר שזה כיוןאבל
 סעי עום )מג"א להתפלל, להניחו ומצוהכ"כ
 לדיזפלל שעולים הקהל רואים אם אבלכ'(

 כמ- להץ שבאים ש מהוגנים שאינםאנשים
 שלא יתקנולהשת

 יתפ~
 הקבהמ הש/'צ רק

 אם : בונב שם כ' בסעי' ולכן ז' אותחס"ל
 פי' אבע בהטביל תפלה לומר רוצהאחד
 האבלים כדרך להתפלל ורוצה אביושמת

 כי ש"צ בשם אותו קרא ולא שם(.)כ(ת;"ט
 מה- טש1ד סובלים ובעוה"ר הוא. ש"צלאו

 איצטלה: לאותה ראוים אינם שרובםאבלים
 על רגלם דרכה לא שמעולם כאלויש
 יחזירו האבלות ימי ואחרי ביהכ"נפתח

 בתוך זשו את שמגלח כאלו ישלסודם,
 שבעה, תוך שגלח מקרה והיה עודשלושימ
 אפ- ש"צ כלום העמוד, את ותובע באוהוא
 ? לקרותושר

 הש"צ בנ"דוהנה
 שהתפ~

 ה- ההש מנחה
 יא- שאץן בשעה השנה, כל אשר ממש,ש"צ
 ובין בוובת בין המתפלל וךא ואבל,צ"ט
 זקנו : 4רצטלא לאוחא הראוי א-םבחול,
 וגמ' משניות מלומדי זקן נאה, ופרקומגודל
 במה כמפש האבל כמובן ועתה יום,יום

 המפורש בדין ידיה לכפורי ובעילהצטדק.
 ומצא לביהכ"נ שנכנס ש"צ : קכ"דבסימן
 לעמרר צריך והוא בלחש שהתפללוצבור
 חתיבה לפני יורד לאלתר, דעזיבהלפני

 רל- לתזור וא"צ לצבור רם בקולומתפלל
 הפ' אין במח"כ המחבר עכ"ל בלחוצ.התפלל
 הממונה ש"צ : המחבר כונת ה ולאככה
 בלי ש.צ בלי בלדהם התפלל והצבורלזה,
 )עי' לזה בקי להם היה לא כי וקדיש,אשורי
 להם המחויב חים.צ סק"ד( ברורהטהצנה



ללד ל אושהתה

 אית- זמן די דארן ובש4 "מנו איחרלהתפלל
 לעמוד צריך העא כמ"ש, גלחש תפלאופלל
 להתפלל מחרב תרע לאלתד' התיבהלפני
 בשעת וכן הרמ"א כתב וע"ז בלוה1,אח"כ
 ל1 עהי הקהל נל וגם זמן שאקהדחש
 מ1 כ12ד"1עצ ב2"ד 21בל בלדהן,התפללו
 דט2כל מהויב ההת בלדה1, ד21פללוהצבוד
 "האל ואחר הש"צ מפי הקדושהלו1מוע
 בלזי1. תפלה להתפללהקדוש"
 עי' יותר, חמוד עוד הענין קבלהוע"פ
 לו- דאין העמידוג דויער פ"ב סוףפרע'ה
 תהלה כ"א ובמנחה בשאדית העמידהמד

 הרב וכ"כ דם: בקול החזרה ואמק"כבלדה1
 ק"ט בסי' סק"ח( בכה"ח )מובא הכהןכץ

 בלחש התפלל לא דאם יעב"ץ' הרבמתשר
 לווצר יכול אינו בלדה1 שגמדו צבודומצא
 החזרה תפלת דאין לשניהם, שתעלד,ההזרה
 דהי דמי הה הלחש, תפלת לה קדמהאאיכ
 ביחי- )בתחלה בפי מאד ה' אודה :מע"ה
 עכ*ד. - אהללנו דבים בתוך השת"כדות(,
 בתלמוד בווריא נזכר שלא דבד שכלוהעלה

 אות בד"ם וכ*כ מכריע המקובלים דעת-
 בלחש תחילה מתפלל דמ1"צ שלעולםג'

 ד111- דמבהג רלעד בסי' הב"י וכ"כחהר.
 שגדוד חכמים הבהיגו וכן דגכון, הואכביים

 תק- על לקךבר נידוי וגזרו בצדפתעלפניע
 להיות שצריך ז"ל האד"י ע"פ הוא וכןנחצם,
 התפלה. חזדת השת"כ בלחש תפלהדדקא

נג

 שיע~וב מומר עללהתפלל

 בדיני ענינים אלף נדחים", "קובץבספרי
 להתפלל רןנאי אי זו. בעחשלה נגעתימומד,
 אעתיק לתשובה. ה' שיחזרהו המומדעל

 תדפ"ח סי' בם"ח : הענין מאותובקצדה

 מת- אין הרבים את המחטיא שדקמשמע
 תשו- שיעף1ה והן לרפהאתו הן עליו,פללין
 כלשון שוא תפלת וה"ז יועיל לא כיבה,

 מספיקין אין הרבים את המחטיא כל :הגמ'
 איי ופי' פ"ב(, )אבות תשובה לעף1ותבידו

 וגם לו מסייעין שאין תוי"ט עי'מספיקיןן
 מתשובה, למנעו לזה מסייעין השמיםמן
 רמב"ם ועי' פדעה, לב את ה' ויחזקכמו
 התשובה ממנו שמונעים פ"ו, תשובהה'
 וכו' מרשעו, לו1וב ר~1ות לו מניחיןואין
 בהחטיא שה"ה אבות על שמים לחסועי'
 דוקא משמע שמהרמב"ם ולפלא היחיד,את

 היותר ואפילו אחרות בעברות אבלהרבים'
 הח- ולא בעצמו חטא הוא אם כע"זחמודות
 אותו, מסייעין לטהד הבא אחדים, אתטיא

 ל- להשתדל מותד בא, לא עוד אםואפילז
 רק רעה שגרם זמומר תשובה, לידיהביאו
 עי' אך עליו, להתפלל דוזאי אפשרלעצמו
 זו לתפלה מקום שאין ז' סי' צדקהבמעיל
 והתשובה בחידונ בעל הוא שהאדםכיון
 שם. הדמב"ם כלשון ובלבבו, בידו רקהיא
 כך וברצונו, מדעתו חוטא שהאדםכשם
 עכ"ל וברצונו, מדעתו תשובה עושההוא
 עליו, יתפלל וזינגד חוטא טביה שיהיהולא
 בכלל זה השיבנו, ברכת דמתפלליןוהא
 של כהודו פתח פותחים וחנחנו לטהרהבא
 על שאב שם והעלה יסייעו, השמים ומןמחט
 ע"י, נענש עוהוא כיון להתפלל מותדבנו
 גם עמו לקח ווהמומד כיון שם. בענינווכן
 בעד בעדו, להתפלל עלינו מוטל הקטןבס

 טענינן שאנן לדוגמא כמו שנשבה,התינוק
 גם מקום יש בנו וע"יליתמי,

 להתפ~
 על

 מברכת להיפוך ראיה י"ל ולכאודהאביו,
 הח- שיתמו נתפלל לא ומדועולמלשינים

 באוצה"ת עי' אך בתשובה, ויחזרוטאים
 תקוה- תהי אל ולמלשינים ככה,שפירשו
 וכל נכזבה, ותוחלתם מעל תשאדתקותם
 סו"ם או"ח בש"ע הגד"א גי' - וכו'המינים
 כל המא תאבד כדגע הר12עה וכלרמ"א
 חוט- ולא חטאים יתמו ע"ש, ר,1עזש'עושי
 ממשלת -זה זדון ומלכת י'( )ברכותאים
 שאין אלו אויבים. שובד ובחתימההיצר.
 ו- חדס(, )ככלי בשבירה אלא תקנהלהם



ל ל רשחהה מ 1 להא

 יכניעם, שיחזרו תקוו; עוד שישההים
 מלבי"ם עי' ? זדים על יש תקוה איזהוצ"ע
 אשר והאיש מינות, בעניני פירושושזד
 האמת ודרכי ה' על ה:זולק "בזד:ן',יע17ה

 בשאט לעבור והקישים בטענותוהחכמה
 י"ל אבל מאויבים, גרוע שזדים נמצאנפש

 ב;'ביו יקר לישדאל הקב"ה אהבתמפני
 בירבעם שמצינו כמו כבודו, מפניכבודם
 נגד ידו ובהרימו נענש לא ע"זכשעבד
 זדו כן כמו ידו, נתיבשה האלקיםאיש
 אויבים שובר בא"י אומרים שאנושבחו
 שמכניעם זדים ומכניע עמך, אויביאלו
 יותר,ולא

נד

 כהנים ברכת בלי כפיובשא

 היה זר רבינו שמשה התירוץ עלהנח
 את לברך אסור שור רמחא היכא קשהג"כ
 ש- ברורה כהצנה עי' יברכך, בברכתחברו
 ועה לברך, לזר אסור כפים בנשיאתרק

 ועי' מזה, ל"ט כלל נ' מע' כלליםשדה"
 וב- זוטא פתחא בשם כ"ג סי' יוסףגנזי

 הברכה ועושו; לדוכן העולה שודאשכול
 הוא. פה כבד אם ניכר יהיה ולאבלדהצ
 ידיה פרס לא למה היה שכ"גולחמ"ד
 :( ;ח )סוטה עןצין בג' ;עבור שלאבכלל
 כ- ,. ב,'_., שטריד משה דקמאני י"אאבל

 ש- ופריך ד"ה ברש"י קל"ג בחוליןדאיתא
 ב- שטר;ד השנה כל ידיה פריס לאאביי
 . ,, _, רבני ממשה גדול לנו ומי היהלימודו

 ' : ילי; ערב. עד מבוקר בתלמודיועסוק

 לברך הכהן בשכח עצה בתור הרבכתב
 ויאמר יברך ואח"כ בנ"כ ב"כ הכהןיגמור
 ,; , דפש'שי, מה וכו', יברכך הפעםעוד

לנת"-
 ע,_,י .. , ,ה שוב:: מספקנא לדידי

 :י;ג:':; כ"ב סי' ה א, חו;'ם ין,'.גכויה,
 .. - _,. _.. '. " א אחת שבתפיי:הלדינא
 בספק עזרו להב..יס ך י:' .בפי: ןפער
 ה- וכל כי:ל. דץי-: עח_.נ- בר:ך (!וברכ,ק

 ן פ ק ס' פז עטרת בס' נזכר כבר הזהענין

 לא ובברכה עייז אות אק כהניםשבברכת
 ש- אמרינן אימתי ברכה ובלי העייןמעכב
 : ';. :נ, ביכול דוקא מעכבת הברכהאין
 הוי לברך יכול שאינו בה אבל ושכחהוגן
 מעכבת. ובילה לבילה ראויאינו

נה

 לעלות לכהן נות? שא*נוגבאי
לדוכן.

 ב- המכונה אחד עבריילוששאלתני.
 לדונן, לעלות לכהן נותן וואינו גבאישם
 נוראות בצעקות לבלבלו והתחיל עלהפעם
 עלח פעמיים הש"צ. חזרת אפי' שמעושלא
 וג"כ להתפייס להתרפס, הבימה עלהבהו
 בלום. הועיללא

 וכתובה ידועה העברייז עונשתשובה.
 נותן ש(ונו וכיון מברכיך, ואברכהבתורה'

 והכהן אאור. ומק~ך בכלל הוא לברךלו
 כי כלום, ידאג אל ספר( ויודע וקן גם)הוא
 עשה ולא ונאנס מצוה לעשות חשבידוע

 הענין וכל ו'(, )ברכות עשה, כאלומעה"כ
 אותו מתע הוא מהנ"ל חוץ כי מאדחמור
 עוברין שאפילו יום ב'כל מ"ע ג'מלקיים
 אותו ומנקבים אותו. מסללים אמןשבמעי
 לאום יקבוהו בר מונע שנאמרככברה,
 מ- גוזלו וכאלו צא(. )סבהדרין יא(,)משלי
 )שם(. אב?תלונהלת

נו

 ופדה"ב. נ"כ לענין מום כעלכהן

 לענין דינו מה מום בעל בהן ,לתי. ל?
 תפים. י:שיאת -בל .פדי

 פדה"ב ה' הצככול ספר ;י,י2::דבה.
 כשר סומא כהן דגם ג בה בשם ב מסי'



 ואשו*ח ל להלו

 בהוייתן קודש והיו דכתיב הבןלפדיון
 ה- בשם רי"ד - סי' מהרש"ם ועי'יהיו'
 ב- בנולד שאפילו והאשכול והתוס'חינוך
 שיהא בע"מ כהן מצינו ולא הכי דינאע"ד
 ועי' - בידיו מום לו היה אא"כ לדוכןפסל
 גם שייך שהוקדשתו ג' סי' ח"א דודבית
 לזה. ראיות והביא בע"מ,בכהן

נז

 או תפלה באמצע העומדכהן
 .כהנים". קרא והש"צקר"ש

 התפלה באמצע העומד כהלנשאלתי.
 ל- הגיע והש"צ שמע קריאת באמצעאו

 איך אחר כהן שם ואין כהניםברכת
 ?יתנהג

 ש- רצ"ג סי' בהרדב"ז ראיתיתשובה.
 ת- כי למקומו, וחוזר ומברך ועולהפוסק
 קטנות בהלכות דאורייתא. ונ"כ דרבנןתפלה
 בברכת עומד הוא שאם כתב ס"ד סי'ח"א
 כהנים. עוד שהן אפילו יעלה, שמךהטוב
 כי לחוץ, יצא בתפלה אחרות בברכותואם
 קכ"ח מג"א ועי' בתפלה, הפסק אינוהילוך
 לעלות צריך עלה' לו אמרו שאם מ'ס"ק
 מובטח אינו שאם דרה"ח ועי' ענין,בכל

 יעבץ ובסי' יפסיק. לא לתפלתושיחזור
 וגם בתפלתו לבר"כ כשהגיע שרקמחמיר
 שאילת ועי' דעתו. תטרוף שלאמובטח
 אחר, כהן עוד שהיה בעובדא נ"ד סי'יעבץ
 לעלות, שלא אמר ואחד לעלות אמרואחד
 ועי' לכ"ע. עובר לעלות לו שאמרוכיון
 בתפלת העומד לכהן שצריך נ"ו אותכה"ח
 ב' אחדים. כהנים אין א' : תנאים ג'לחון
 הודאה ברכת וסיים בעבודה' רגליועקר
 ל- יכול אינו א' תנאי ובחסר הש"צ.עם
 הצבור כבוד אחר. כהן ואין ובקר"שלות,
 ויש- הכבוד, מפני כטהפיב והוי יצאשלא
 הפרשה אותה לסיים כדי קצת למהרתדל
 ואם הפר,בה' בששמצע להפסיק שלאכדי

 אות ס"ו )כה"ח הפסוק לפחות יסייםא"א
כ"ו(.

נח

 קנדה. טורונטו פעלדער, גדלי'להרב
 שעולה לכהן מנין : הגירסאבברייתא

 תורה לי ונתנה ההאיל יאמר שלאלדוכן
 משלי א' ברכה אוסיף ישראל לברךרשות
 לי נתנה התורה אם קשה, והדברוכד
 או ציציה ה' ואעשה אוסיף לציציתרשות

 : ככה הוא הפי' אבל בתפילין. פרשותה'
 ש- כמה לברך לכאן רשות נתנההתורה
 סעי' )קכ"ח ביום פעמים כמה אפי'ירצה
 והרשות מפ"א יותר לברך שלא אוכ"ח(
 קוהרעידת כיון יאמר לא לכן )שם(בידו
 )עטרת וכו' משלי אחת ברכה אוסיףבידי
 אמור בתורה כחיב כהנים ברכת עוי"ל5ז(
 אמור עה"ת רש"י עי' ציוו ולא מקורלהם
 ש- כדי המפרשים ואמרו שמור זכורכמו
 ב- ולא הטוב מרצונו עין בטוב יברךהכהן
 הכהן יאמר שלא לכן צוף. ע"יהכרח
 אע2 לברך רשות התורה לי ונתנההואיל
 מרשותי אלא ובצוף בהכרח שלאישראל
 לא ת"ל כהצלי א' ברכה אוסיף ע"זורצוני
 שם(. )ג"כ וכרתוסיפו

נט

 ו- בכהן להשתמש מותר אינשאלתי
 ? בביהכ"נ שמש ממנולעןבות

 ס" או"ח בש"ע מפורש ה דקתשובה.
 בהגהות )מרדכי ומקודו ברמ"א בסופוקכ"ח

 אפילו בכהן לההמתטהם אסור : וז"לדגיטין(.
 על מהל לא אם בהקדש כמועל דהויבזה"ז
 כך, על מחל לא אם שכתב מה הנהכך.

 אקראי, דבר או א' בפעם שייךמחילה
 גם כי יום, יום בתמירות לאאבל
 לו הוסוד בהוקדהעתו מחויב בעצמוהכהן



ליא1מה%8אוהלל
 סי' או"ח מג"א ועי' קכ"ח(, )ט"זלמחרל
 והרמב"ם דשורייתא. הוא דוקדשתור"א
 לכל הוא והוקדשתו דעצצות, במניןמנאה
 וכן ראה2ון, לקרותו לקרה"ת רק ולאדבר
 דהאיסור ט"ו, סי' או"ח סופר הכתבכתב

 כהן ואפי' דאודייתא הוא כהן עםלשמש
 סי' )מהצה"ש לשכה2 אסור חברו כהןעם

 בעל או קטן נהן עם ואפי' ע"ה(, ס"קקכ-ח
 אמור( )ספרא בע"מ לרבות קודש והיומום
 בכהן וואפילו משמע המקומות אלוובכל
 ת"ח עוד הוא ונ"ד להשתמש, אסורע"ה

 בשיר פרק יודע וגם בתורה קורא :למחצה
 המרדכי כתב זה ועל דעזיגוג לפנילעבור
 אחר, כהן לתורה לקרות אסור נהןעו,2"צ

 סי' יו"ד )הת"ס בכהועתו כמזלזלדושי
 בט"ז שמובא גיטין מהגמ"ר והראיהרצ0'
 שיצק בבהן מעשה ל"ט ס"ק קכ"ח(ב"ח
 ע"ז הקשה אחד ותלמיד ר"ת, ידי עלמים

 שתק ור"ת מעל, ה"ז בכהונההמשתמש
 למחול, יוכל שהכהן השיב פטרוהר'

 חומר לראות אפשר בעצמו מזהאדרבא
 הוי ולא הקשה התלמיד שתק, ר"ת :הענין
 זה כי רבו, בפני הלכה כמורהבזה

 את לשמש מזה, וחוץ מאיסורחנלאפרח2י
 ידהוב' גדול ולכבוד זוכה, אדם כל לאור"ת
 ב"ח ורמי כהן עבד לרבא היה הטעםומזה

 שאינו בדבר מיירי עוד וכ"ז גר"ח,עחבמש
 בדבר אבל אחר, ע"י מים כיציקת בזיוןכ"כ
 רפ"ד תוספתא עי' מכהב, בויוןשהוא

 אם אומר ר"י בע"כ, וקדקאזודסנהדרין
 שומעין אין בעצמו בזיון לנהוג הכהןרצה
 שליח הוא אם הן כי מובן והדבר*'

 אין דידן, שליחא הוא אם והןדרחמטב
 אף להתבזוג וברצונו ברשותו תלרבזיונו
 בכהן ונ"ד בכ"ג מיירי בתוספתאששם
 ואסור קל, כ"ב לא הדבר עכ"פ אבלהדיוט
 קל"ה בב"י ועי' שם(, )ט"ז למחוללכזע
 רוצה וואם כתב' עמרם רב אבלסהר"ה
 אוסרים אנו בקרה"ת ולותר למחולהכהן
 מחלוקת מזה שיתחדש שלום דרכי מפניזה

 דבר זה אין כי ויתר לא ולזה ויתר,לזה
 גיטין, מרדכי וע" וברצונו, בר-יותוהתלוי
 ולא למחול הכהן יכול בברהמ"זשרק

 קבוע לשמש להיות להתמנה אבלבביהכ"נ
 אדם לכל נכנע להיות הרצפות, אתלנקה
 זמנינו לגבאי להכנע רק ואפי' ושפל,בזוי

 וח- חס יסגי וחוצפה גמורים ע"השרובם
 למנה ואם ככדע כהונה כתר לבזהלילה
 שראוי בנ"ד, כמו קורא ובעל לש"צאותו
 קדימה דין לכהן אדרבא איצטל(גלאותה
 במקום תפלות כי סקי"ד( נ"ג סי')א"א

 ועי' שבקהל, חשוב נקרא והש"צקרבנות,
 לדינא שהעלה יעקב בבאר מובאשיו"ב
 בכהן לדאטתכה2 לו אסור ת"ח שאינושמי
 תרתי ובנ"ד מחל, השפי' ע"ה בכהןאפי'

 אינו והכהן ע"ה הקהל רוב :לגריעותא
 שאין בה2ש צריך דין עלית נמצאע"ה,

 הוא בקודש ומעלין שכה2, ממנולע~וות
 אות מ' מע' דרבנן ארעא עי'דאורייתא

 הלחם שתי פ' ערוכה מגמ' וראיתושפ"ד,
 מכהן לעףבות מורידין לא אבל - צ"טדף
 : ורחמעת פרנסה לענין ובנוגע -שמש
 ועמך בעלנים הרבה יש זה למועמדהנה

 וע"י כהטמשות, פרנסה צריכים"ישראל"
 השי"ת לו יזמין בתורה וקריאתותפלותיו
 משכהבות. ולא מחזנותפרנסה

ס

 כהנים ברכת שלבאמן

 ס" או"ח בש"ע שכתוב האנשאלתי.
 לענות רשאי הש"צ שאין י"ט סעי'קכ"ח
 על פירושו אי כהנים של ברכה אחראמן

 סופי על או הכהנים של הראהטונההברכה
 הברכה אבל וישא, יאר יברכך שלהפסוקים
 שייך לא מתחיל הוא שפה כיוןהראשונה
 הדעת.טירוף

 שמא שכתב: הטור מלשון הנהתשובה.
 לו יש ברכה איזה ידע ולא דעתותתבלבל



שו*ה ל להלה

 הדבר ברור - ג' או ב' פסוקלהקרות
 שלהם, הראהבונה לברכה עדיך זהשאין
 משמע ג"כ ב'" או א' "פסוק כתב מדלאוגם

 מתחילים יברכך א' שפסוק שי"ל אףכדברי,
 יברכך" להם "שאמור אף בעצמם,הכהנים
 לפניהם שראים א' פסוק שגםכהבמע
 להרבה אהד כהן "בין מחלק סק"כוהמג"א
 י"ד בס"ק בפירהם כתב והט"ז -כהנים
 וכו' במצותיו קדשנו אשר א' ברכהדאחר
 דהבש אין כי אמן, לענות הש"ביוכל

 אף ככה. כה~מע המחבר מלשון וגםטירוף,
 בזה- ליה מספקא ה"ה פי"ד בה"תשבכ"מ
 זו בברכה שגם אחרונים ועוד הב"חודעת
 בבטוח לפענ"ד אבל אמן, ההם"צ יענהלא
 מתוך הש"צ שמתפלל או יתבלבלשלא
 י-עי"יוע , הט"ז עי לסמוך יש כנהוגסידור
 הקשה ל"ד ברכות והתוס' העונה.וגדול
 ואז אמן בעניית בתפלתו מפסיקדהרי

 אין הסידור מתוך במתפלל גםלשיטתם
 זה אמן הפסקה ובדבר "טרופה", והםעצה
 ,מג"א הפסק ול"ח הוא תפלהצורך

סקכ"ט(.

סא

 ;ו. 2; יי ,ני,- .: ק= ב ל';,נגת;י

 -. :י, מ.:. -י2-_7 .ייןו'ג,:לרי
 ..)_.יני

 .,- ג ע]7ן;. בהעוסקים
 ךי- .-'י: יי-,ר: ::'

 .יל, שי עב ל2ן ךד,'2,; ניהנ;י; מצוה,הכת

 7:ין7ינו. הארירים הנאצים עלינושקמו
 ק,-:2ים ישר(:7' מעם עךי: הש:ידיוכבר

 עינוים בכמה ומשמנה, מסלתהוטהורים
 מל,:.',; נשמה2: מהם שהוציאו עדנוראים

 בג. ,עמ.? עמלק, מחיית מצות היאזו

 מלשון באלף נכתב שמו כי אטלרמטריא
 וכלה מחדרו חתן אפי' זו מלחמהארור(
 לימי עוד שאזכה והלואי מחויבים.מחפתה
 בחנ,תי, ולרמוס באפי נאצים לדרוךזקנתי

 ר פ 1א

 בנינו קדחמים, עם הבראל עלוחלילה
 לנקום בגבורים ה' לעזרת שיזכוהלוחמים
 הללו, וע-שעים הנאצים מאת בנ"ינקמת
 לעבודה יפסלו שעי"ז קדושיו כהניםובהם

 )חיל חייו ה; ברך אדרבא כפים.ונשיאת
 ידיו ופועי הקב"ה( של מחילותיושלו

 ברית לו נתן שהקב"ה יוכיח ופנחסתרצ~ע
 ומשה זב"ס, את שהרג אחר עולםכהונת
 המלואים, בז"י שמש המצרי אתשהרג

 ה- והם7ן התשמונאים' הקדושיםוהכהנים
 - מצרים את וף וינער מלחמה,משיח

 ולא כרבו, 7הי:ת לעבד ודי כהןוהקב"ה
 אייבי "וכל בכ"י ג"פ מתפללים אנחנולחנם
 עתה באה זו ומצוה יכרתו" מהרהעמך
 נצטוו מצות וג; נחמיצם2 ובללידינו
 להכרית מהן ואחת לארץ, בכניסתןישראל
 נגרי שיקימן אנכי יודע עמלק. וילזרעו
 מצח2 זה שאין לומר צבועים צובאיםבזה
 מיו;מת ש;ו אעמודה משמרתי עלאבל
 נקמה וגדולה ממנדנ להשהמט ואסורמצוה
 ;,' :קן'יע .:ל אותיות. ב' ביןשנתנה

 ,'- : :,.:" -.נן י.: לךינ:] ועני:י2)'ונהזור

 ..ך.. ..; ;:.:.,:
-.. 

:..,;.., . 
,  .. 

 ;יגקם:.:ינ, ..;ד'עי::,'יו, :;:'.ו:ינחמשה
 1ה היה :ק:רנ:ת במלהכוך: האן.מ:7.מ.

 שזה דע::, שיש ד:לכותא דינא שךענין
 ועי' סק"ג( ק:"ג אה'ע ,ב"2' .דרבנן:-ל

 ח,'לק דרבא ד"ג הנ,'ב"י יהר2ן. ענימנהה

 שהוג ובדבר דדמ"ד, ליה ו7ייתאשמואל

 סי' )חי"מ דדמ"ד אומרים אין תוה"קנגד
 וג" ט"י( ס"ק ש;.,ו וסי' סק"ל באה"טע,ג

 אסך-ד שאפי' י"ז אות ד' מע' המיםטהרת
 וא*י, יהרג של עברות נגד ובפ.-:1לינא,



ל ל לטאומרשו*תה

 שום איל זו מצוה במלחמת עהאאבל
 ללכת אחד כל ומחויב להשתמטטצדקאות
 ומגמתו מטרתו שכל הצורר, צר נגדבמס*ג
 - ישראל עם אעז ולאבד להרוגלהשמיד

 החדת מן בשלום לבוא שיזכו הכהמםוכל
 _. . י;ק, עבודות לכל הם וטהוריםקדהמים

סב

 קדישבדיני

 על קד"ם לומר האב צריך אישאלה.
 ?בנו

 בדבר שאלת גדולה שאלהתשובה.
 בשאלתו דגלגולא. וברזא בקבלהשיסהץ

 מזכי לא דאבא אף בע על אב קדיש צ*לאר
 ובקשה תפלה בדרך אומר אס אבלברא
 את דוד שהציל כמו למינהו פועלהרבה

 י' סוטה יעקב בעיון וע" בנואבשלום
 על בנו יסמוך שלא נדי ק"דוסנהדרין
 חשש אין חי עוד כשאביו אבל אביוצדקת
 ד"ט מ"ט ס" ח"ה תשו' בהרשב"א ועי'זה

 אם וממנ"פ צ"ז סי' ביד חיים בשו"תמובא
 שאביו כש"ב אביו בעון ומת דעת בראינו
 במההל שמצינו וכמו עליו, להתפללצריך
 קדיש לומר שצריך ומת חולה תיגוקשמל
 משה השיב שו"ת עי' היאצ"ט ביוםעייו
 ומ- מצהה בדרך מת שהתינוק אףחיו"ד
 קה איןמילא

 להתפ~
 אפשר אך עליו,

 בב' מעשה כ"ג יומא עי' גלגולו,כה2ום
 במצהה. שעוסק אף תינוק וקראוכהנים
 צריך אביו בנים הניח ולא מת בחטאוואם

 שעשה כמו משאול ולהוציאו עליולרחם
 לא שאבשלום הדעות לפי ובפרטדוד'
 בן.הניח

סג

 בשכירותקדיש
 עירוג מין הקדיש שיהיה נוטה דעתיאין

 שהש"צ וכמו המתים, לכל לזכהתבשילין
 כנר אחד בקדיש כן מתפללים כלמוציא
 למלעא הביא בעצמו והרב למאה. ונרלאחד

 : מקודם לומר צריך בשכירותשהקדיש
 פב"ב נשמת עבור הוא שאומרשהקד"ט
 נשמה של הראיה וע"ד תשצ"ח(,)הפוסק
 שדוניא אמרכל ס' בשם א"ר עי'עיו"כ

 דב- המן שהלשין אסתר מגילתמתרגום
 סכום נרות מדליקין רבא דצומאלילא
 ע*ז סוף רא"ש ועי' אבהתהון, סכוםבגיהן
 המן של ממלטינות להלכה ראיהשהביא
 מלבן הלכות הרבה למדנו וכן תר"י(,)א"ח
 ליתן ולא בעץ~רה, אירוסין שברכתהארמי
 הפרה2; וזהו וכדומה הבכירה לפניהצעירה
 ללמוד אזני תשמענה - מרעים עליבקמם
 טוב. דבר איזה מהםאפילו

 שום ואין ראל"צ ידי"נ מאד צדקלפע"ד
 הפוסקים, יתר ובין בינו ופלוגתאסתירה

 ההולך יתום : יש יתומים מיני שניכי
 ורוצה וקדיש תפלות שומר הישר,בדרך
 הגון עינ לשכור לאבותיו כבודלהוסיף
 מצות וזכות ברכה עליו תבוא בכזהות"ח,
 שההא בעוה"ר יתום אבל מסייעתו,הצדקה

 מ- ההתפילין, והתפלות דלמ"תמקרקפתי
 קד"ם, לומר לביה"כ מללכת אותועכבות

 בזה בדהטמש, ידיה לכפורי בעי גבראוהאי
 לד- כח להנשכר ליתן עמכם, בני ירדלא
 בהקדף2, הכה עיקר כי האבלים, יתרחות

 ביהכ"נ דלתות על שוקד בעצמו הבןאם
 הדגישו ולכן רצופים. חדשים י"א יום,יום
 חולה, שהיתום או פ" באנוס, זה דיןכולם
 אנוס וכדומה בנים, הניח שלא או בצבא,או

 לקיים בעצמו ללכת יכול שאינוממש,
 הו- וכבר הדיבור. פי על אנום זה,מצוה
 בעירי עובדא בזה:  ולמקץ2ה להלכההוריתי

 גביר דמתא הגביר אבל נעשהטטרבוגר
 ימים. חשבע זקן אביו עליו מת ג. מ.עצום.
 בימי עוד ובא הגביר, היה ונשכרזריז

 כדי ממיהעזו, תעודה אצלי לקבלהשבעה
 שדחיינו. ברכת לגרך כדי הצואה,לאמ2ר



א1םשצ"תהללש

 כבר הוא : איננו ,והילד לנחמוכשבחנו
 שכר הקדקם ובשביל העבודה, עלבמשרדו

 הגביר, בכח עוד בא דהצמש דהצמש.את
 של : בכפילא עזות עזות, יענהשהעשיר
 את בהעמוד לדחות ורצה גביר ושלשמש

 והה2רים. התמימיםהיתומים
 אופן, בהבום זממו להפק נתתי לאאנכי
 ואינו מתפלל אינו בעצמו שהיתוםידעתי
 לשהצות חרעוות לר ומאין תפילין,מניח
 כמין ג"כ זהו שנא דעלך מה עלשליח
 אלי בא שדי(4 מתא ואבני ילדהיארוד
 של שלוחו הלא ! רבי ! בטענההגביר
 לו הסברתי גדול. כלל זהו כמותו,אדם

 אתה לכהצל, : זה בכגון אמרינןעהצא"כ
 אסור הרופאים פקודת ע"פ הנכבד,ידידי
 איך הא"כ יין, לשתות בשר, לאבוללך,

 לכן אבוסום. בברבורים שבת עונגתקיים
 שלחנך על לשבת אורחים לקחת לךמותר
 ש"א ח2לוחו ו"2בעו, יאכלו יאכלווהמה
 אבל שמך. על נקראת תהא ,והמצוהכמותו
 החמו"ר בכל בריא כשחנך וקדישתפלה
 שיניח לביהמ"ד משכהו כזה מנוולאברים,
 אמרינן ולא קדיש ויאמר ויתפללתפילין
 כמותו. שש"א זהבכגון

 בצואתו, ווהזכיר אחד מגדולמספרים
 פלוני המלמד את לקד"ן ישכירושבניו
 כשראו פטירתו, אחר עמהם. תורהשלמד
 ש- גדול, עלבון בזה הרגישו הצואהבניו
 הקדיש על לסמוך רצה לא שאביהםנראה
 ויראי גדולים ת"ח היו וחבנים יאמרו,שהם

 המה אם בשאלה להרב בזה פנואלקים.
 להם הסביר הרב דבריה לקייםמחויבים
 המת. דברי לקיים ומצוה עלבון זהשאין

 והמלמד המלמד עם ומהן במשאהתחילו
 מאות שלש לו יתנו לא אם מקחו, עלעמד

 לא אחרת ובמוקדם, במזומניםרענדלך
 להרב אותו קראו ואופן. אופן בשוםיסכים
 מאוד. גדול סכום היה זה כי עליו,שהיפיע

 חללא לדרוש בידו שרשות להם אמרהרב
 אבי- דברי לקיים רוצים הם ואםדעלמא,

 המלמד רצונו. כפי לשלם עליהם אזיהם
 יוכל ו~לא להרב והסביר גדול יד"שהיה
 בוגרת בת לו "2 כי כלום, הסכום מןלותר
 בשמץ- נתקשרה והיא פרקה, עברהשכבר
 סכום נדוניה להחתן מזמן הבטיחכים,
 לא אם להנתק השידוך עומד ועתהכזה,
 לא הדבר, סוף ; בשלימות הנדןיסלק
 סנום השיגו היתומים טענות' שוםהועילו

 לארתו בא המלמד פ"א. עד להמלמדזה
 קדיש ואמר התפללו שהיתומיםבקהכ"נ
 בתפלת א' קדיש עףבית, בתפלתאחד

 שישן; לא. ותו במנחה, וקדה2שחרית
 היתכן! מרה, צעקו היתומיםקדישים.

 דבר קדישים. ג; בעד רענדלך מאותג'
 יו"-4. אותו הזמינו בעולם. נשמעשלא
 ו(דיע טענותיהם, את הרב ששמעואחר
 השמר הלילה בחלום אליו בא שאביהםלהם
 המ~מד שאמר הקדיווים שדהצלשהלו,

 והב-או גיהנם מדורי ז' מכל אותוהעלו
 לאו הראשונה שבשנה כזה, להיכלאותו
 לא בזה הועיל והעיקר לזה. זוכה אדםכל
 "הכנסת של המצוה אלא הקדישים,רק

 פירוד נעשה ולא הנדן סלק שהמלמדכלה",
 יהל- הגיע כלה מהכנסת לכן הדבקים.בין
 ממנו. למעלה שאין גדול להיכל המת,וית
 יותר. המלמד את יטרידו לא שבניווצוה

סד

 שארון בשעה לעמוד מחויביםאי
 פתוח.הקודש

 את המוסר עוררתי זו בהענה טלבתפלת
 לעמוד, שצריד הארון את כשפתחוהצבור
 /;-זי;". ולא ב"ל"צובע רק עומדיםוהמה

 צ"ל אכילה שאדרבא צחה בדרךואמרתי
 כו~נו בפסח ובפרט בעמידה ולאבישיבה
 חשוב ענין זה שאין התריז ואחדמסובין,
 הנה לזה. המקורות להעיר רציתיכ"כ.

 איסור", בלשון כתב ע"ג סי' חו"מהחת"ס



8ץ"ש ל וה

 פנים וע" פתוע כשאז"ק ל"טבדאסור
 כשרו(אן שמחמיר ע"ד ס" ה*אמאירות
 ב' שער קודש מקראי ועי'הס"ת,
 פוס- ויש להחמיר שר(מי ג"כ שכתבסק*ג
 לזה יש אבל המנהג, מצד שזה שכתבוקים
 י-.,, בו שאין תוהן הוא דהעוב ודברמקור

 8ע דובר גחכמה לאתורה

סה

 מותר אי קרה"ת שמע שכברמנין
 פ*ב ס"תלהוציא

 וומת- קדחיים מקומות נאיאשאלה.
 מתאסף השמ והמנין מנינים, שניפללים
 תפ- גמר לא ההצשון המנין שעךדבשעה
 ג"כ הם שומעים הקריאה וביוםלתו,

 וקוראים ס"ת פ"ב מוביאים ואה"כקרה"ת
 קרה"ת שמעו כבר כולם שכמעטאע"פ
 עבדו. ישתאי

 פהד"ק סרר יד שהת ע"תשונה.
 ז' אין אם ס"ת להוציא ש(שוד ג'סה

 מנחה וזמ' הקרי(78 שמעו שלאאנשים
 מג. דףפתים

 אנשים שש" בפביל שאפהי
 חיי"א וע" - מזה פחות לא אבלמותר
 שי"ל בצ"ע הדבר שהניח י"א אות ל*אכלל
 בקריאה, וחייבין שמעו לא הצבורשרק
 ז' ו' אם שגם פהטמע יחידים, בשביל לאאבל

 אם לו ברור לא ג"כ הקריאה שמעולא
 במנהגא זה גם אבל ס"ת, להיציאמותד
 למשל החורה, בזיון גם לפעמים וישתליא

 קוראים או פהטיחין השני מניןמתפללי
 מנין אצל בתורה שקוראים בשעהעתונים
 במנין הקריאה שישמעו מאמרםהראהטון
 על כשהתורה כי גדולה. טעות וזההשני
 להטות בביהכ"נ הנמצא כא המחריבהבימ
 במנין וכן לתורוע כבוד וליתן ולשמועאזנו
 לנהיג שמעו שכבר אלו גם מחוייביםשני
 להארון אותו שיכניסו עד בתורהכבוד

פא ר ה וא
ש

 החבילה.נתפרדה

 כהן שאין במקום הדין לבררנשאלתי
 את היוי אבד באמת אם החבילהונתפרדה
 עיקר. כל לתורה מלעלות לגמריזכותו

 אמר נ"ט( )גיטין זה דין מערתשובה.
 החבילה. נתפרדה כהן שם אין נקטינן,אביי
 אבד הקשר נפסק : פרחמים שניפרש"י
 הנפרדה חבילתו בשביל כבודו אתהלוי
 ומורי הזקן מורי אמר כך כלל קוראואינו
 - עמרם רב סידר וכן יהודה בן יצחקר'
 שמעתי הלוי יצחק מורי מתלמידאבל
 ליש- לוי להקדים לדבר סדר שאיןמשמו
 רק שאיבד (ג )ז. יקדים. שירצה ומיראל
 ש נו-תוו רש"י ומל"מון שלו(, הלויהזכות

 והשנוס' דהבני, לפירדט יותר נוטחההש
 בהטינוי הלוי יצחק ר' )השנק פירחםהביא
 לו, הראוי במקום לף דקורא ומפרשמעט,
 דשריע ריצב"א בשם כתב הרא"שוגם
 של כתב ומב"י העיקר. הוא ברש"יהשני
 במקום ללף לקרות יוכל הפירחמיםכל

 ו'( סע" קל"ה )אן"ח חרמ"א וכ"כראהבון,
 רוה"פ דעת ההש וכן כן כתב בד"מוגם
 לכ"ד לישראל קודם הלוי אז כהן איןשאם
 דקדק שם הרמ"א ואדרבא וש"פ(,)א"ר

 הישראל אחר יעלה שלא הלף שלבכבודו
 את הממר ללוי, קורא אין כהןשם

 כיון צ"א דם' כהן, שם כשאיןזכותו
 לגמרי פקע החבילהשנתפרדה
 לעלות מותר הישראל קודם אבלחשיבותו

 יאמרו אותו כשקוראין הרמ"א הוסיףורק
 כהן ק~הוא לומר יטעו שלא כהן""במקום
 שקראו שמעו שלא הנכנסים שאלוואף
 טע, עתה לומר יטעו כהן" .במקוםאותו
 כלל קודש )מקראי וו"סינן לא ושרכלי
 מתלמידי )לאחד ויטרי במחזור וע"ט'(,

 ג"כ שמפרש ר"ת בשם קכ*ד סי'רש"י(



לפב ל רשהתה מ 1 א

 שתקנו והסדר החבילה ש4תשרדהככה,
 כל אלא - השלום דרכי מפניחכמים
 אבל - קודם בחכמה הגדול או זכה,הקודם
 : שם וז"ל כזו. זכות לו אין ע"ה הלויאם

 שאין האומרים לאלו קושיא למדנוומכאן
 דאם כהן, שאין במקום כ% קוריןהלוים
 חשי- לגמרי פקע החבילה שנתפרדהכיון
 לעלות, מותר הישראל קודם אבלבותו,
 למימר ליח למה %וי, כ% קרו דלא4יתא
 אין לימא החבילה, נתפרדה כהן שםאין
 מדאסקיה אלא ללוי קורא אין כהןשם
 שמ- למימר קבעי דהכי ש"מ לישתאבהאי
 תזסדר החבילה נתפרדה כהן שם  שאיןאחר

 כל אלא השלום דרכי מפני חז"לשתקנו
 של- הרמב"ם לשון הוא וכן זכונהקודם
 פי"ב תפלה בה' שבעתיים מזוקקשונו
 יעלה היא ישראל עולה כהן שם אין :הי"ט
 לישראל שמותר שפירחמו כלל, לויאהריו
 או מביהכ"נ יצא לוי' שם שיש אףלעלות
 כי בכהן, שנהוג כמו רשות ממנולקוטן
 השחריו כהן, שם נשאין הסדר כברבטל
 בדהעיבותו הלוי עדית כי לוי יעלהלא

 אלו השפילו - יעלה, לא ההעראלשאחר
 אמרו חכמתם, בתר ליזול שאמרוהפוסקים

 הגא מהלוי גדול הישראל שאם רקזה
 ונשאר קודם הלוי אז בשוון אבלקודם,
 ש- שכתב שם השקל מתצית ע"בזכותו,
 זכות ג"כ ממנו גדול הישראל אםאפילו
 קטן ולא עמו שזה שדינו מסייעתוהלויה
 של הפירוש עיקר לדעת דרציתיממנו.
 זה אביי, שאמר הנ"ל שבגמ' "נקטינן"מלת
 ורש"י נקט בערך פירוש ובערוך חלמ"ס.לא
 מנהג עוד בה שאין חדשה עיר פ"גב"מ

 ח~נים זו מעיר שנים בנ"א ונתקבצוקבוע
 אין לכן שוה מנהג להם ששין זומעיר

 עכ"ל. בזהלהתדהעב

 קיבוץ בזמן בארצנו כנ"ד מכהטוזהו
 זה מעירו, מנהגו הביא אחד שכלגלויות,
 דהעני. כפירוש וזה שברש"י א'כפירוש
 במ- אבל חיובים שאין במקום דברנווכ"ז

 לדבר ממה אין חיובי בר שהלויקום
 רי"ד סי' ה"א מהרש"ם ועין קודםשהוא
 וךה- אף כהן במקום ישראל לקרואשמקיל
 מבהא לוי לבית מהר"י ובוום בביהכ"נכהן

 יכחים עךלום דרכי כהבום שדואדבמקום
 פי' לבטל כ"ש לפעמים, תקחז"ל אףלבטל

 בעצמו שר,ב"י במקום שברהם"יהרזמטון
 שאין במקום וכ"ש השני לפירחבונוטה
 לק- ד"ם גדול יותר במדרגתו והלויכהן
 לדתעתמש לנו ווןלילה כהן. במקוםרותו

  לעשות כדי רןע"יבפירושי
 כזו שאלה  שנששלה ראיתי מצאתיהנה מחלוקי~

 מדק- : וז"ל י' דין ג' כ% הרא"שבשו,"ז
 ברכתי לא מימי לוי בן יהושע רביאמר
 ולא ה"ה( פ"ה ברכות )ירחעלמי כהןלפני
 אחר ו4ף'ל שם )ט"ס ישראל לפניברך

 בחולין כדאיתא לוי היה וריב"למיראל(,
 ברך שלא וקאמר ק"ו( )דף הבשר כלפ'

 דומיא בשווין מיירי וד,וזם לפניוהיראל
 בשווין מתם דמוקי בהן לפני ברכתילא

 וכ"ז האמת. אל שכוונתי כהטמעעכ"ל,
 רעה זו גם אבל כהן, קואין במקוםדברנו
 במקום בפתח(, )השין השמש תחתראיתי

 מהכהן דר,ב ודרש נתפרדה לאשהחבלה
 במקום להלוי ליתן כדי מביהכ"נלצאת
 אסור. הפירחטים דכל אליבא כזה דברכהן,

 )ר"ת _כלי" הקב"ה מצא שלאואסיים
 לישראל, ברכה מהזיק ישראלן לויכהן

 באפו נשמה 4הער "אדם" מן לכםוחדלו
 ישראל. על ושלום הקדומהמשפט הי "אדם", מן יותר עולה .לוי" לכ"ז)כי

סז

 אבל לבית ס"ת טלטולבעניל

 התפלה באמצע קודש בשבתנשאלתי
 אבל לבית ולטלטלו ס"ת לקחת מותראם

 יח"ר בן הנפטר חשוב, איש האבלרח"ל.
 קד,בה"ש. על בנגב שנהרגלהוריו



פג מ.ר ואשו-ת ל לה
 הרבה רואה אני זו מח~התשונה.

 השלו בה סמנים עשר ואחד להחמירסבות
 אבל בבית להתפיל המנהג עיקר א( :הן

 )יו*ד שם שמת בנ,קום דוקא הואבעשרה
 ולהומין להכין צריך ב( ברמ"א(.ש"ע
 יומים או יום הס*ת בשביל מיוהדמקום
 א*". בשם י"ד סע" קל"ה )או"חקודם
 התפללים העיד ובני שמת בנשיא אפילוג(

 לביה"כ הולכים הקרמשה ביום אויבביתו
 )יו"ד הקריחן שם ל,במוע התפלהאחר
 ונכת טוב שיותר משמע י"ה סעי'שד"ם

 כלום כי ס"ת, מלטלטל קריאה בלילוע2פלל
 ס"ת להביא בטחם ו"ם דגשיש בביתהסר

 ד"א אחרי קיים טוכ יותר אבלאליהם,
 במ- ובפרט בשבת הס"ת טלטו7 ד(ר;;כו.
 שהגיע קטן ע*י ואסור ערוב שאיןקום

 בגלל. ס"ת ימסור אסור ולפע,ט7חינוך,
 ורובז בדיר:ת ג,-ול מחס~ר שיש 4,,,-י,ק
 שאין גדי.ל בדה1ק , א' בהדר דו-ינ 2א ר,ו

 ב'. אות ג' כלל קדח2ה בשערישליט"א
 "' 'ו; 4 לאוו;, מקום ומיחדים מומיניםח(
 ,יי,- ג, ,;'נ,ן. א,' ארון באיוה השבעהימי
 " .__, י,, בא1-:ן משתכ,שים ואח"כמנה,
 '.:,,. ,:יי נא,י לא תנאי על שאפי'.גנא",

 ., י,, _:נ )הג-ב פוסקים כמה דעתט(

 ,_,,., וה,ע,, השוב אדם בעניןדתרתי
 ., ., .. נ,.ק אי,י.י ודע21 מספיקה, לאאחת
 ל.י י.י-יי),; חש,-ב אדם אבן וסגן,כ"ג

_,,,_ 
 עע.,ינ גנ.,; לי גזדמן י( פדווה(.)מהר"ם
 ,י, נ עגע'. כאלו יאב~ים ס"השלקחו
 ני,;י- ,/א הנ ;א בביד'4ב"נ רגלים כףדרכו

 וו,ני,ן נירא,ם, בימים ,אפי'הם
 ן י, 1.4,ויי

 4,י ט ש1נ ובל" פ,זהיה[על
 .. ,. נ ש,
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 חדש ס"ת קקיאת להיצ;ן ענ.עף ע"זט"ק גרוחנסקי הגאת הרב לידידי קוח2מקראי



10*ח ל לה*ך

 כתב אורגס ומהר"י חכמים, יה בדבר%146
 ולרעתי כן. ליץבות נכון לא הסוד דרךרעל
 צריך החרשים הם"ת רובי : פשוטהסוד
 מו- אפויד יודע ומי פעמים, כמהלהגיה
 פסול בו שיש ט"ת לקראת כשר ס"תצןאים
 וחוץ הנ"ל. דהזוה"ק עוברח כהריןחו"ש,
 קל"ה( )סו"ס המחבר לשון פשטותמכ"ז
 ספ- וכמוהו בא"י פה שותים אנושמימיו
 מביהכ"ג ס"ת לטלטל שאסור משמעקינן,
 סוגי בין שם מחלק ואיע ויכ"פ בר"חאפי'
 לפחותים, תשובים וקטנים, גרוליםאנשים
 - אסור. ובהחלט נפ"מ, שום שאיןמשמע

סח

 הכהן צךיך אי לךי כשאיןר.ה
 ? מביהכ"נלצאת

 יחירי כהל שהוא אחר מכהלנשאלתי.
 אותו שולחים קרה"ת ובשעתבביהכ"נ,
 ממראל, את זו בעליה לכבר כריהחוצה

 וא"צ זה על לותר לז סואסור ויריתיואנכי
 מנפי והן הכהוגה כבור מפני הןלצאת
 בעצ- אנכי צויתי ר"ח וביום התורה.כבוד
 ודרוש הקריאה. בהתחלת מביהכ"נ שיצאמי

 זה. על הטעם לו להסבירממני

 נכון ולא לוי היה לא בביהכ"נתשךבה.
 תהיה אז כי ג"כ לוי במקום אותולקרות
 כי פסוקים, שני של רק השניההקריאה
 ראשונה בקריאה שמע כבר הראהמוןהפסוק
 - בשבילו ולא אהר בשביל אותווכופלין

 הפסוק, שכופלין ר"ח, של בקריאה רקוזה
 במ- וגם עולה שהכהן נהגינן השנה כלאבל
 פסק ז"ל בנעט מררכי הר' והגאון לוי,קום

 וחו- לוי 4רן אם לצאת הכהן צריךשתמיר
 עי' לבטלדג הברכה הוי ב' שבפעםקו,ן
 שמברר ס"א סי' או"ח שיק מהר"םשו"ת
 באריכות. זהרין

 ר מ 1א

סט

 מבהכ"נ לצאת לכהן לומר מותראי
 כהן במקום ישראל לקרותכדי

 שחזני פה, כנסיות בתי באידהראיתי
 ושולחים הכועים בכבור כןלזליםביהב"נ
 במקום ישראל לקרות כרי החוצה,אותם
 השצ"ט איזה שיש במקום וביחודכהן,

 מצא לא והדבר יפה, מנה לביהכ"נהמנרר
 מצד היא הדאצ"ט לבעל העליה כי בעיניחן

 ורציתי מה"ת הוא הכהן וקדושתהמנהג,
 ס' או"ח הת"ס עי' זה. בענין מעטלברר
 בש- שעושים במקום אפי' ע"ז, שתמהכ"ר
 איך העליות, למכור ביהכ"נ הכנסתביל
 כזה דבר לעוהת למרן או קהל ע"דיעלה

 כתב: כ"ח בסי' וכן ה"וקדהמתם".א"כבטלת
 ורב- חיובים והרבה אהד כהן שהןבמקום
 לותר רוצה אינו והכהן הקהילה ומנהיגינים
 ב- תכמים לשון ס' ועי' להעבירו עצהאין

 לומר שאטור קל"ה, טי' בא"ח מובאהערות,
 העליות, שמוכרים במקום אפי' לצאתלכהן
 תשר ועי' מישראל כהונה בטלה חו"שכי

 לא לוי כשאק שאפי' מ"ה סי' אסדמהרי"א
 ח"ג חיים לב שו"ת ועי' יצא, שהכהןנכון
 העולה א' כהן רק שיש במקום צ"וסי'

 במקום ישראל קוראים ויו"ט ובשבתלדוכן
 כקשת תעץ1ה ולא הרבר דישתקע שכתבכהן,

 פעם בכל ראשון לקרותו ומחויביםבישראל

שיקר4י
 לכהן גם שאסור ולפענ"ר בתורה,

 אותו לקורין רומה זה כי זה עללוותר
 כהחום זה עושה אם אבל עולה. אינולתורה
 תע"ב. העולום ולמען לאנצויי ליתירלא

ע

 יעמוד קרבכהן

 לקרוש זה למנהג המקור מאילנשאלתי
 "קרב". לו ולומרלכהן



ל ל רשו*תה מ 1 א

 ה8סוק סמך על א לדעתיתשובה.
 ט-ז( )ויקרא "קרב" לאהרון משהשאמר
 חטאתו כי לגשת אהרון בהם היה עושםאף
 נרמה כי אחור, נסוג והיה תמיד נגרוהיה
 בעה"ת זקנים ורעת תי" עי' העגל צורתלו

 יסגי, חוצפה בעודיר ועתה המפרשים,תתר
 כהן וצ"ל טעות שזה ספר באיזהוראיתי
 ת"ח שכל אף כרב, הוא כהן שפירחבוכרב

 נתנו כבר הת"ח אבל כח(, )מגילהשמברך
 ובעו- כרב נהן וזהו לקרוא לכהניםרשות
 כרב ולומר הסדר את להפוך צריךה"ר
 בוז שבענו ורב מסוג רבנים יש כיככהן

 עיון ועי' כידוע. גבול בהשגתשנכנסו
 פנ"ה )ב"ר לכהונה עייך קרב שלשוןתפלה
 כי "קרא*, כהן הגירסא היה ולפנים ו'(סי'
 דמגי- פ"ג )תוספתא קרא לו שיאמרוצריך
 מן נשתנה "קורא" העולה שאין ובזה"זלה(
 לקרב.קרא

עא

 כהונתו. על לותר רצה שלאכהן

 מבההכ"נ לצאת מהבהן בקשושאלה.
 לא והכהן לישראל שלו העליה ליתןכדי
 כהן, במקום המראל וקראו לותררצה

 בעצמו. הכהן עלהואח"כ

 כחו, וישר הכהן עשה טיבתשובה.
 ע' קרואים ד למנין עולה אינוהישראל
 ואפי' הפר"ח, דעת סק"ט קל"הבאה"ט
 על דים על שטהייג י"ר סי' או"חלהנוב"ת
 ש"מ ידעו ולא  בטעו שדוקא י"להפר"ח
 לדחותו ורצו בידעו אבל בביהב"נכהן
 למנין ועי' הישראל שאין אמת ריןהרין
 שם א"א ועי' לזה, יחיה הנוב"י וגםז"ק.
 הקצראל את שקרא הגבאי אם עוהקרסק"ז
  לעדות מפסל אר וקדשתו על ועברבמזיד
 הרבנים ועל עי"ש. מ"מ לוקה העםמדרבנן
 לבחור ליתן לבלי הרמיגחה מוטלדהקהלה
 גבאי אלו. ועבריינים הארצים עמיבגבאים

 עליו סירור יודץ היע ספר יורע להיותצדיך
 מי את רין, ע"פ העליה שייכה למילדעת

  שוהוק- לרעת עליו לאחר, מי האתלהקרים
 אסמכתא ולא מה"ת רעות לרוב הוארשתו

 פירהפ יותר בהמקודש בוחריםובעוה"ר
 גרול. קידהם שנותןמי

עב

 לצאת. רצה שלאכהן

 הכהן לשלוח בביהכ"נ נהוגנשאלתי.
 במקום ליתן כרי הקריאה בשעתחוצה
 התעקש יפה שדעתו א' כהן והנה לזר,כהן
 לצאת. רצהולא

 סי' יחזקאל כנסת בשו"ת עי,תשונה.
 מס- רק אעתיק ופה זה בענין עוהאריךז'

 אמצור סלקי, ובהא נחתא בהא : וז"לקנתו
 של  לזרעו ניתנה כהונה כתר הנה סילק,זה

 לכפות מרן מכבורם, למעט וה"ואהרון
 ק"ו של ב"ב וק"ו חוצה, לצאת כהןלשום
 כהו- קרושת לפגום ה"ו בביהפ'נ הכהןאם
 הדבר נשתקע רהו, מאן ח"ו ולקרואנה
 אהרון, של  בזרעו שבחר ומי נאמר'ולא
 רגש- השרון, חבצלת מן וחרון, כעסיסיר
 שנת שבט ג' יום כתרון, ההר בראהםארים
 כמי חשפר, עפר אנכי השפל, פ'רתפ"ג
 קה' כ8ר, לבן נכהבל קופר, טעם טעםשלא
 יע"א. חבנק"קיהזאל

עג

 היה לא והוא לתורה איקראו
 במקומו, אחר קראובביהכ"נ

 הראעען, נכנס השני שברךומרם
 ? קדומה דיןלמי

 ומ- שיזצאים בעוה"ר 2כיחה זושאלח
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 חז פק ממ וחה טחט שציכא:
 וע" חיטומיר, אוקראינא חסיז=החסידות
 סי' חו"מ ועי' כה"מ מה' בפ"ררמב"ם
 סמ"ג בשם צ"ד ס" הריב"ש וכ"כשפ"ב

 וכבר : וז"ל וכף הוא דדאורייתאבפשיטות
 גם וכו', המצות בחשבון ז"ל הרמב"םמנאה
 בספר הזאת המצוה מנה ז"ל מקוציהר"ס
 עמו- בספר זו יצוה נמ:ית וכן שלו,המצות
 כה"מ מה' פ"ד עבודה בס' וגם הגולהדי

 הכהן לכבד מה"ת מ"ע שהיא ואהרוכ:",
 שנהגו וז;ע!ה יכו', העם כל עלולהדרו
 ע"ה ואפי' כהן בתורה ראשון לקרואחיום
 מרדכי וע"  שבקמראל, גדול חכםלפני
 יכול שבזה"ז שהש שם, גיטין ע"רתרי"א
 למחול לו אסור בביחכ"נ אבל למהולהכהן
 ודפי' - סג"ד, קל"ה כי' ד"מ עי' בזק"ז,:ם
 למהול דוצה אינו ילוזני יזה ימייתריחול
 הכהז אם אדרבא קוא לאנצ:יי ל.תיד4א
 על עומד הכהן אם א2ל לאנצויי שיידאז
 וזרנו מה"ת לו ששייך מה ודורשר"ת

 לעולם לאנעויי יבש1ו לא אדמ ישוםלוותר
 שהרמב"- לטעית שאפשרומ"ש

 נוחק דעת.
 יהמףלחג

 ~הקדי-
 במש- ובא לת"ח" "רהן

 בפיה"מ, הרףב"ס מ?:י, הנעלם על עליפט
--. הניף לא למה כיה- ליבחה -? ע4':פ"ן:

 בפירףם דריב"ם כקב קד - ע"י -ח?ה-
 .ירינ1ק יייץ- ?-" -י: ... -.... ...ך

 וווחריו לוי ואה-י. ראניוי מייא ?הולחרי
 ע;ן.ט 'יי-גי-ר-'ל

 דיו-
 ע"ה כהי :אעי'

 וב-ר יש-אל, גדו4 חכמ לפקי : לירי ד?:
 שסיד'ר ץקו'י .י'י.ךך.וה ':)'.ן:ך "ך? .י-ה-

 סי' מהרי"ט ועי' קמש:יית, עלפירושו
 הועתק בפיה"מ שהרמב"ם שכתבקמ"ב
 מהמעתיק שינוים הרבה ויש ערבימלשון
 ועי' כ"כ, בלשונו שס לדקדק איןלכז
 שה- אף : יז"ל ג' אית פ"ג ?""יו""י
 ממ"ש בפסקיו חזר םעמיך כוקריכ"?
 האחרוגים בתשו' 'ך? יכי ש ?:יך:.הי"ד.;ו

 ו' סי' שיואל ומשפטי "' ךי' ה'א 1.די-.)'
 ובתויו"ט וכו' ע"ז סי' -: ר'ב בו..)ב;



פז ה מ 1אשהת

 טלששכת וע" זו, בסתירה הרג"ם כברגיטיז
 ולדעתי מזה ההז-עים הכהצניות עלשלמה
 ב- היטב להמעיין סתירה כ"כ ש"רןי"ל

 גדול חכם שיש שבמקום וי"לפיה"מ,
 מנהגא מצד ראהיון ע"ה הבהן אתקהרין
 וכת"ר תורה דין זהו גדול חכם כשאיןאבל

 שקצר ומ"ש - וגדול קטן וכהבווההשווה
 להאריך בבקשה להאריך, שאפשרבמקום
 כשמלוע זה דברולברר

עה

 הכהנים בכבודזלזול

 מ- חזנים איך שראיתי  המעשה עלירע
  להב שיש פעם ומדי הכהנים בכבודזלזלים
 החול, בימי בעליה לכברו מיוחסאיוה

 החבי- ונתפרדה החוצה הכהן אעזשולחים
 יארת אי כהן במקום ישראל וקוריןלה'
 ראשון בתורה קורא דכהן הא הנה -נעבדי
 ודאו- דוקדושתו מקרא דגמרא דינאזה

 מנאה והרמב"ם נ"ט( )גיטין הרארייתא
 היאצ"ט של החיובים וכל המצותבמנין
 דינא לדחות יכולים ואיך תליא,במנהגא
 לשון ספר ועי' מנהג. איזה מפנידגמ'

 דאסור בא"ח( )מובא בהערותהחכמים
 שמוכרים במקום אפי' לצאת לכהןלומר

 כי לבההכ"נ תיזק חוזה בזה ו"צהעליות
 בשו"ת וכ"כ מ"מראל,  כהונה בטלהחו"ש
 כש- עלמא שנהוג ואף ו', סימן ציוןשיבת
 לדידי אבל במקומו, אחר קורין מוחלהכהן
 תשו' עי' ע"ז למחול מותר אםצ"ע

 אם לוי כשאיל אפי' מ"ה סי' אסדמהרי"א
 שלא-יצטרך כדי מבידג"נ הכהן שיצאנכון
 צריד שאין שם כתב ברכות, ב'לברך
 לוי במקום גם ברכות ב' לברך ויכוללצאת
 וכהן ישראל. לת"ח קודם ע"ה כהן ואפי'-

 וכו'.  ה' ועוזבי בכלל חו"ש הראהמותר
 יראיון  במנין לתורה הבהן עלה אםהשפי'
  במנין ב'  פעם לעלות ויכול לצאתא"צ
 מ"ה(. סי, יקותיאל )תודתשני

ט

 מסרבנכהן

 פנים עד כוע במריבי לן דבדיקובדבר
 ללכת רצו שלא מכוערים, מעשיםעם

 לתורה, לעלות שלא לקנסם רשאי אילד"ת.
 וקדשתו, של המ"ע על עי"ז עובריםואי
 כח  היכן עד ו', סעי' של"ד סי' יו-דעי'
 עד וכו' בניו  למול שלא  להחמיר יפהבי"ר

 היותר בדברים השפי' הרין, את עליושיקבל
 עפ"י מדרבנן )שהוא מהוקדשתוחמורים
 עי' בעלמא, אסמכתא וקרא הפוסקיםרוב
 ולדעתי ס"ד(, ד"ח ובשד"ח ר"א סי'מג"א

 לפע- הוקדשתו, מקיימים אנו בזהאדרבא
 ורדי- הכ(וות ע"י ולפעמים כבוד ע"ימים
 דפנו רצא לא אם פ"ח יבמות ע"פות,
 שה- ו-;ח, פסוק כ"א אמר רש"י ועי'וכו',
 הלל דברי ובספרי להכריחו, הב"ד עלחיוב
 וצ"ל מראגאוהע  הרה"ב בזה האריךח"ב
  פנים עוות בר שהב נהן כל ע' קירושיןועי'
 פי' מ"ט קדושין רש"י ועי'  מהם, אלאאינו
 כאלו ודברים תליא. בהא הא ולכןעזות
 ראית אם שם ר"א על דפליג רש. מפייצא
 להלכה, שייך זה שמאמר נמצא וכו',כהן

 וכו' מודה שאינו כהן כל קל"ב חוליןוע"
 בדקינן והיכא בלבו, שאמר שם רש"יועי'
 ידעינן מנא בלבו, גבל שאמר מה לידעליה
 שנכרים ודאי אלא הם, שבלב דבריםהלא
 חכמים דברי על מלעיג הוא איךמעשיו
 דין ולית וכדומה. ות"ח צדיקיםומבזה
 אהר כהן שם אין אם שאפי' בהמשצריך
 המראל או כהן במקום לוי לקרותמותר
 את ישחקן עד תר"ב(, סי' "הפוסק")ועי'

  שבתו- ל"ת שדוחה תשובה  וגדולהמעשיו,
 להבריחו כדי הב"ד יעהבה זה כל והןרה,

 שקהצה יחיד השפי' לתשובה,ולהחזירו
 וכו'.תשובה



לפח ל רשהתה מ 1 א

 ע"י מים ליצק רוצה שאינולוי
הכהן,

 לדברי לשמוע וסירב בביה"כ אחר לויהאין
 "בעליתו", האדיר את הרב וענש בזחהרב
 שתי להכהן ניתן מיוד הוראת בהורהייע
 ? עשה כדין איעליות.
 כהן כל רש"י : קלב חולין בגמ'איתא
 בכהונה חלק לו אין בעבודה מודהשאינו
 האף ה"א(, פ"א בכורים )רמב"ם הלכהוכן

 על צווח הריטב"א אבל אפקורס, פי'שר,בי
 הלא בכהונה, חלק לו שאין זה מה דא"כזה,

 וגם מעלין, ולא אותו מורידיןאפיקורס
 שבשאר משמע בכהונה מודה אינוהלשון
 שהוא מודה שאינו אלא הוא, כשרהדברים
 וכן הריטב"א פי' כן בעלמא רצון אלאחווב
 מנחם שו"ת תןי' שם. חולין החת"סמביאו
 כהן אצל בכור לפדות שאסור ב' מי'סהציב
 אחר, כהן אין אם אפילו מודה, שאינהכזה
 פונדקית תהיה ולא פדוי, בנו בדיעברורק
 יצוק לכתחילה אן אפשר ובנ"ד ככהגית,זו
 הלוי אם ההממש או בכור הכהן, ע*ימים
 בזה. מודהאינו

 ראובן ר' הרה"ג ידי"נ עם מזהודברתי
 תקוה, ופתח הראשי רבה שליט"א,כ"ץ
 עומק למצח נוטה דעתו טואין לאהשמר
 לקרו- לבלי לקנסו המסרב, זה לוי עלהדין
 ההא ויציקתו דגמרא דינא זה כי לתורהתו
 בעיני, לפלא שהדבר השף ממנהגא.רק

 מקור לזה גם והן כהנא מסייע לאשכהנא
 ד"ה באמצע קכ"ח סי' ב"ר עי' טהור,מקומו
 מאין יודע הייתי היא וז"ל: סוברורבינו
 שזכני עד הלוים, ע"י ליטול זה דברלהם
 נשא פ' הזוהר במדרש מפורש ומצאתיוה'

 די- בעי ידוי, לפרסי דבעי כדי תנאוז"ל
 דיבעי דיליה קדהטה על קדחמהתוסף

 ליחשה דא דקדקעא, ידא על ידוילקדשא
 מידוי דמייא קדישא ליטול כהנאדבעי

 קד"טין איען הא הלוים את וקדשתדכתיב
 לוי מטה אחיך את וגם בלוע בהווכתיב
 דפ- כהן דכל מכאן בכלל אביך שבטוכו'
 ל4- דקדהטא ע*י לאיתקרשא בעי ידוירים
 יטול לא דא הלל קדחטתיה על קדחטהתוסף
 קדי- דלוי דלא אחדא נש מבר דמייאקדושא
 חוץ זה, מקור שמספיק וכמדומני -שה
 שם באה"ט ועי' הרב בו שהתרהמזה

 חסידות מדת ע"ה, וכהן ת"ח בלוישאפי'
 ועי' זו, בעבודה יולזל ולא יצוקשהלוי
 ח"ח כל בגמ' שמציע שאי שה"ר פזעטרת
 מיתה. חייב ע"ה אפי'כהן לפנעשמברך
 וקוורא הכי נהגינן לא בקרה"תולכ"ז
 לוי אחריו וגם ע"ה כהן גם הבראללפני
 ש- ראיה עוד חהוסיף הת"ח, האח"כע"ה

 אהרן אהץ כהטה ויקרא )צו( רב' בכהטהמצאנו
 שבני אע"ג במים אותם וירחץ בניוואת
 מצוה ובמקום מוךה במדרגות היו לאאהרן
 במנין והרמב"ם הכבוד, פחיתותל"ש
 דאהרן לזרעא כבוד לחלק ל"בהמצות
 דגיטין פ"ה ירהמ' ועי' וקד,טתושאמר
 בזיון וכלום דאורייתא שהוא ס"לדרשב"י
 או הסוכה בעשיית בעצמו לעסוקלת"ח
 בפומ- ברחוב לשאת או מצוה מצותאפיית
 אבותינו, נהגו כאשר שלנו המים אתבי

 המאיר שמן וע" ומכרכר מפזז המלךודוד
 תתבטל זו ומצוה א' לוי רק שיששבמקום
 זלזול זה שאין ובפרט טפי, חמורלגמרי
 סי' יעקב באר עי' כבודו אוואדרבא
 להיפוך, הוא דעובדא גופא ובנ"דקכ"ח,
 שאינו בהלוי וניכר ת"ח זקן הואשהכהן
 בדברי לשמוע מסרב וגם בעבודה,מודה
 בתור לקנסו ומצוה עשה רעות שתיםהרב,
 ד*ח עצמו על הלף שיקבל עד שעההוראת
 לוי יענה מה תבופר. וחטאתו עוונווסר
 מדוסצת )מדבר האריז"ל שע"פ לע"לזה
 מוחלפת תהיה שלע"ל י"ד( אות כ'מע'

 כהנים, והלוים לוים יהיו והכהגיםהשיטה
 האם הזה', המסרב ע"י ליצק יצטרך זהוכהן
 ? מפניו יבהטלא
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 ותיט*א כ"ץ הדאפו הרב ישאפרז5ח
 1ח-ד תתד ע" ו%%ה דגמרא, והצא9תה
 על"י% אחד תפס עתממלו וזיטצ ז"הס"ז
 ח"שים וקמלם משעם ג%אד, ג*כ זששעישל

 וכ-ן לף, במקים מממ* שכן שיבקרה"2
 9קחנ ב"ד שנצ"ןת וכ"ש זה, לףנצהים

י
 א%פשר

 נקסמלע חי ס" ח"א הלל דבויבספרי
 וטזע וחחיחט2 וצצית עם חרר2ממעעק
 'יעע%ל תעלך אבל נעשה חמטזכעם"ם

 ושיכחי לתהז, לקרי% 5ותראם
 וט- לו%רה ,ןם"ד'%4ץתו לה2אוחויחי

 ברכים לב"קץלא
 ו"%תחי

 זעדאים מן
 זוש זמן בזה ,ף קרתףם נ%חתח"%א

 אחחן לקרחצ' זצא לף גקלתוואםמהמש
 חףז לכצע, ז"עצה נצ%ר ולצרפו נמאיר%4

 ד- ת*%ץי רמ"ו הפ,, תלמידי זףיכחףג
 בספרי זעה בפשראל רק ,ש"ך חבירוקאהן
 מהחק בדתי עץגום מיף נדפצ,ויבץ
 וט%צחי זיהע. לחלק רק השיעזםענתום
 חבזזיה4ת נקרא מומר ז%' ל"ה נמד'גתה

 זזץ*ם קוצר תמץא קהצ ח21קתנח%גרת
 נמ ס" זמ כרך ועעהג בהמאסףפ9עג
 זצריוחףס קץפ חברו זקףקרי כתבכאףנ
 ל-ש וכף 9יך ולא חברך '%ית צ"נניק

 במע חברו וה"ף נוטל 'כה וכוברש",
 נקרא כן חמי חמץ נקהא דרשעחטזמה
 זה גאיי זף' ועףת ולשזן זצצ'9ע%טר
 1טברר חבירה וצ9יכ ז%יך זעקראבח"*ד
 וז וה לצרף זמן לפץף שאף 'הטרזיעמ

 אלשקר וצת,יומהר,ם 'שדטן בטץץאפ"
 נגד חזמפ לטז נגרי זזטוייפמשקי9ץףל
 סה בכפיג טצאתי זעי 2פאצי, ומגש*כזה
 '4ה זפ"ק משצמי גף'י*ג בהטמי4ג

 חבתז י21קת בבלל חעה 95ימרשאשת
 לסמף יטףפ נף'י"ב אל9ה%' %1עשםזף'

נש ר ם וא
% 6חן9ש9  חר יש9ת %א 

 ד"ה לע, סתה ו"וו והחםחבר ש" יג ץ 9"עתבשא"1י
 הריג 2ץצהת ר"ק ימל חים ז%זותת" הלת"

 קדושין הגמ"ר שמביא זצ*למבערו%ן
 אש גפי ועין חברו בכ% ג*כ דגויתקס"ה
 דעת שפתי וע" ט"ו מכתב אש בבהביח"ג
 התל- נתיבת וקץ' בסופו, סק*ו ז" סי'יו*ד
 ה*ב מהרש"ם שו*ת וע" חן מ*ע בבליטוד
 חגי' בנכרי אפיוי שמחמיר כיז ס"אה*ע
 בכ- עפ%חיו וו כ"ג שער ותפ*תתקמת
 ועי' והרום4וס' היונים על קחי חברכםבוד
 קירשבום הרא"ג לידידי משיבמנחם

 ק5א והם שמביא קכ"ו צד יצ"ומפפד"מ
 מינקת בכ% הוי לא דמומר כ*ב סי'ח"ג
 לפקו- ומצייו מב-% בקש%תו ומרובחברו
 אה"ע משדה לב שהת וע" בא2 רביםמות
 עוד לומר מש בח2 ש"מיר ע"וס"

 נקראת ודאי אהר למומר טמרדמעוברת
 ט"ו ם2חות ועי' לו, הדומה חבירואשת
 כבש דחברו מחברו לאכול הבבש אתשחט
 הרק חיים בעלי בין גס חברותא דישמשמע
 וכי עה"ע עורא אבן ע" ביניהם איןריעות
 ישור דחין רעדי, שור את א"ן שוריגוף
 ל*ש חברוהא גם ואפשר זוטא, בן אלאריע

 דין הרמג"ם השמיט בנונא ולכןביניהם,
 ה4ז פ14 פסוהמ"ק ה' רמב"ם ע"א,

 אבל חמת, משה ותורת זה, על תמהוזעימ
 בבע-ח גם חברו לשת סשייך 5ה%מעמחז*ל
 בשו"ת ועיין לזה, א הדומים בדוממיםוגם
 שרצה אן ס" אה"ע עילאר דביהאריה
 רשע מבעל בנתגרשה להמציא זוהכם
 מינקת תקנפ ל*ש להוציאה שכופץמאלו
 ל*ג שביופפ דלא מילתא דהוא מווםחברו
 ובנ"ד סברתו את המחבר שם ודחהרבנן
 אות ר' מ*ע טהרה שיורי המ' ששצי,מומר
 ש*ה ח*א קדושה בשערי הרייו בשםו'

 ושמע  עכו"ם אפילו שרעך 5ט"וובתד"א
 עמ"זך אבל רעדש וחירה הוא ההטנכמ*ש
 סה ה5צרף ועי' גיי למעוטי בא אויךאו



ךשהתהלל1 ט 1 א

 אין רעהי מאת איס וי1אלו ומהשסוקצ"ז
 שרן. היו כולן מ"ת שקודםראיה

עט

 מבי ס"ת להעביר אריךאי
 אחר למקוםכנישתא

 שלו ס"ת העמיד אחד בעה"ב :ששלה
 שם מתפלל בעצמו שהיא ביהכ*נבאותו

 שאים תנאים, שום התנה ולאבתמידוו4
 לו שיהיה אחד לביכ"נ להעבירוירצה
 שום מהגבאים קבל לא וגםר,1ות
 לה- קנאה רוח עלי עבר  ועתה ע"ז.כתב
 שטיבל. מנין, לאיזה הם"ת אתעביד
 לו אמר הם"ת את לקחת לגבאיכשפנה
 על דבר שום בכתב לו עואין שכפיהגבאי
 הרב חכם. שחלת לקה1ות עליו אזיהם"ת,
 הכנסת מבית הס"ת את שלהוציא לואמר

 א"1 מו1ת כה1תי יותד שםשמתפללים
 לך אע מנין, של מהתף לארזהולהעביר
 מזה, וחוץ מזה. יותר מקדושההורדה-
 הכנסת בית על-יד גר בעצמו שהואבשעה
 מובן פה, להשאר דעתו להבא על וגםשם,
 והוא עירונים, שם לוההן

 מתפ~
 תמידי

 שיהיה הם"ת, את נתן דהכישאדעתא
 הזה והצגור שלו, הם*ת אל ולבועיניו
 שנה, י"א זה זו תורה של בהאבסנאי*נה

 שום בלי אחר למקום להתרו1ואסור
 פשוט איש הוא המעה"ב אחרות.סיבות
 הורים לקול "ממע שלא חשמר והתדיםמאה
 כל תוכן זה בכח. יקח הם"ת השתומורים,
 דין לברר שבקיר אזוב אלי ופנודהטאלה.

 כהלכה. הורה הרב ואםזה,

 אינשי שאר טפשאי נמה :תשונה
 גברא מקמי קיימי היא ס"ת מקמידקיימי
 שזכו ע"ה רוב ובעהה*ר כב( )מכהזרבה
 שעברו בימים ובפרט תורה ספרלקנות
 לרכוש היה אפשד לירות עשרשבעד

 לג "1וה ומי לו ידמה מי אזי זו,מצוה
 חודתו ות כי מחרב, גם בעיניו הואגדול
 חשצלו רוחו, איש ואין מסתר מעיו,בתוך
 נסתר אין לכן ממש, ס*ת בגלוי.התורה
 : משמות צה1לשה בזחה"ק וראיתימחמתו.

 לדהא ווי : וז"ל רכ"ה דף ויחי בפוהטהא'
 מאתר ליה לאנלאה ס"ת איצטריךאי

 אחרי ובפ' וכר כשנישרטש מבי אפי'לאטער
 יאמרו האי אלעזד א"ר וז"ל עיא;דף

 בנ"ןתא מבי אפי' דס"ת גלותאחבריוצ
 כנ"1תאלבי

 אחרש~
 לענין רק מיירי חום

 שאסור. למקומו אח"כ להחזירו כדיטלטול,
 קא היא מסתפי בבל בני ר"י אמר שםעוד
 כנהיתא, לבי בנישתא מבני אפ"עבדי
 אתח בזה שיש כה1מע "מסתפי"ומלת
 בשביל ס"ת לטלטל שהתירו והאסכנה.
 זה דין קל"ה, ס' סוף עי' חשובאדם

 ט' סי' ק"ש הלכות הגדול באו"זמקורו

 שם וומשמע ה"ב, ג' פרק מגילהוירחילמי
 גלוחשג ור"1 גדול בכהן כזה בהשובדוקא
 הענין שם וגם חשוב, ואדם חולה תרתיאו

 בעובדא מ"ב סי' הרב"ז שו"ת המזחמור.
 הבעלות בדין פה לדון באנו ולו כזו.ממש
 כדי הם"ת למכור רוצא שהוא למשלשלו,
 המותר, באופן וכדומה לת"ח יתומהלהשיא

 ג"כ אף המותר, באופן קדומה דין ג"כאזי
 לוילם זה לצבור ובר-מיצרא קדומהדין
 מפקיעים חרן פה אבל נותנים, שאחריםמה
 ומצום הם*ת הם"ת. מן שלו הבעלותאת

 אי הן הם*ת שרכש ומיום שלו, הואהם"ת
 איש כי בביתו, להחזיקו לו היהאפשר
 בקדה1ת להתנהג ש1ך יודע אינו כזהפשוט
 ובהכרח כלי, בתוך כלי לשמרה ואיךס"ת,
 שכולו בהיכל הכנסת בבית להכניסוהיה
 הוה והצבור זה הכנסת ובית כבוד.אומר
 שנה י"א זה הוה הם"ת את וכבדו.שמרו

 בעד האחראים היו שהמה וכמורצו5ות,
 המה כן גשמיים, מקרים בכל הזההס"ת

 וקדה1תה התורה נשמת בעד גםאחראים
 סע" רנ*ח ס" ביו"ד מופרש ודיןוכבודה:

,על,



נאאומרשו*תהלל
 לביהכ"נ יתנו לבקתכףג ס*ת תט 191מרד4

 דב*ק בתוספתא זה דין ומקור רגילשווא
 והשי- מעלה יותר שיש נמצא וו"ב.פ"א
 ואם מתפלל, בעצמו שהוא לתבהתכ"נבות
 להסבירו מצוה זה את מבין עשרנו ע"ההגא

 הרב"ז שהת ועין האמה. עלולהעמהץ
 מעלה יותר ה1 הרגיל שלבהתכ-נאנ"ל
 ומעלין גדול היותר אהד פביהכ*נא8ילו
 שזה דעות ה1 מורידין היאבקחה1

 ה"1*י צ"ט, )מנהות לפינו דמקרשרחשג, דאתץ-
 וגם מלך, הדרת עס וברוב וזךק מאשבת
 מצוה לעה1ות טפי לארנ12 שניהא סהדיאע

 ואפילו שלו, ס"ת על לברך לתורההיצלות
 כן שלא להיפך הא"1 זה יאמר אמראם

 ולכן אדם, כל אצל דעתו בסלה שדעתו,
 ויפה הכם. שאלת שעשה הגבמר עשהטוב
 ולד1רידו הס"ת לטלטל שאין המורההורה

 הרעה, לנוה היפה מטה ובבודו,מקדושתו
 שהוא ממקום למרתף, מהווכללמביהכאנ
 עם רבת צבורי ממקום פרטי, למקוםרגיל
 מפנים ומהר באן שהיום וקטן, צרלמקום
 בערכ91ה מתד~נים שכבר כידוע,שתם,
 בדינא שם גרים ו~"ע זה, מנין מקוםעל

 להסתר, עומד הזה הבית וכל דאלים,דמאן
 ה' דבר זה ? מזה יותר הורדה ישהכלום
 ד"צ. אמר ברתזי אם כי בכה היא באיללא
 מו- אי הוששני בכה הנלקהה דלץורהדמ9ז
 ירדו והספר  שהסייף ואף בו. לקרותתר

 זה וגם ספרא. לא סייפא אי אבל3רהמם
 התודה יברי את יקים לא עששרב3לל
 הלוקה "זה בגימטריא יקים", *לאה*שז*
בכהן

 בסלה. ולא"בטלו

 עשה )רש*י ה1' אצא ה~ש בעדיגדר
 סביבותי הושיב כלוא להית לגגדיו1פא
 לזכר נאה41 14רבים( של וגיסותמוצ1ת

 לכ- עלינו אויבים שקמו הטראותחצרות
 עוצר במאסר ה"1וב כל את חימולותינו,
 שתא דהשר תמוז ר"ה בשבת הגתרעה

 ללכת אף זכיט ולא בצרות מליאדמלשתצ
 שתם מרומים, שוכן לפבי ויההלע1פוך
 הה- בעד להביט אפילו הקז אסורתפלתי,

 אימה ומהדרים הרב שכל בהוץ :לון
 בתורה לקרות העיר בכל זכינו היאופהד,

*  לידי תביא הקריאה ה1לי קרה,פרשה
 מעלליהם וכרוע כפעלם להם שיועמעש",
 לעיין לנפהצי אמרתי - קרה ו1ל כסופו-

 הפרשה בקריאת א' שבת בטלו שלבדנא
 ברמ"א( ב' סעי' קל"ה סי' )או"הבציבור
 אלו בדינים הלימוד הקב"ה לפניויהשב
 דבר וגם - ממש בפועל ה5צוה קימנוכאלו
 ולא לתקן, שאפה1ר מעותז בכלל הגאזה

 ולכן קרבנו, בטל זמנו עבר : בזהאמרינן
 כי - בטלו" הלא "בטלו בהכתרכתבתי
 ינצהו שעי"ז בהשבם טעו הירש9לשונאר
 תתבטל לא ביטול, בתורה שייך לאאותנו'
 ה' אני כי : הנביא כ5אמר לעולםתוה"ק
 - כליתם לא יעקב בני וחזם שניתילא
 שינוי שוס לו יש-א היש נצהי שהואכשם
 ;ע,ע2, יעקב בבמ כליון אין 3ןלעולם

 דין מקור הו(2 הד וישראל וקב"האורייתא
 וז"ל: מה סי' שבת ה' הגדול זרוע באורזה

 הר*עי בשבת שקבל באהד בקולניאמעשה
 תפלה ועיכב הכהנים אל אמור פ'לקרות
 שבת וכשהגיע היום כל התורהוקריאת
 י .' :ב שנ:ע:ן בד' אלהנזר הר' צוההבאה

 ולקרותה הכהנים אל אמור בפ'לדצזהיל
 באותה להקרות הראויה סיני בהרוגם
 כי לפי ההורה מן פ"א לדלג ושלאשבונ
 התורה לקדות נתקן רבינו משהמימות

 הצנה שנה בכל ולהשלימהבפרשיותיה,
 לך ואין והוקים מצות לעם להשמיעכדי
 לה הלכה קריאתה זמן שעבר כיתלומר
 בפרשיות קבע אין כי לפי פדשה,אותה
 זו בשבת וזו זו בשבת זו פרשהלקרות
 לדבר וראהה הפרשיות, נסדרו כן כיאלא



א ויע8  של 8שעה לאון בשבת 
 מףד הלא יו*ט של פרשה 0פני שבתשת8
 שפסק למשם תוזר לה.ם הסמהמהבשבת

 וכו' תדחשג עדהת הואיל אמרינן"*
 ששרן מש.ס ע"ז ברורות רשמיתוהביא
 ותורת דצבורא לטורהא להחש ולא*לג
 זה דין הרמ"ח הוציא ומוצס תמימה,ה4

 שאם חמג"א וכתב קל.זג ס" הסהודבשל*ן
 שבס* בשבת הן בחוברין סדרות ב'היו
 תעם"י סדרחז ג' יקר14 לא זו בשבתהע
 לקרותו אין ויחי בפ' בטלו ואם ע*נתלק
 ודעת ספרים ב' לחבר שלא כדי שמאבפ'

 ספרים בשני השפי' בן איט פוסקיסהרבה
 מ- משמע וכן השלימו סדרות בג'השפ"
 שתהיה כסדרן הקרטשה סדד הנ*להש"ז
 שחריח בשבת בטלו אם תמימה, ה'תורת
 בל במנחה יקה9 ממח מצאו מנתהובשעת
 בעיר בחגנ*ס ב' מרבבה(. )דגולהסדרה

 שבטלו 4 קראה וכשני בטלו ובאהדא'
 בטלו שם(. )פמ.ג הבאה בשבתיקרש
 ג' ביום יקרש1 ב' בעם הקרהשהבשוגג
 שם( )פמ"ג תורה בלא ג' "לכו שלאכדי
 ה' או ב' ביום בטלו אם ע"ז, חולקת1ר
 חשרי אהרי במנחה יקראו במנתה זמןויש

 הקריאה סדר נ"04. סי' אסא"ד)מהר"א
 ב- יברבו שכולם כדי הפוסקים רובדעת
 כל לכהן יקראו שי דיומא, דחיובאקריאה
 שני עד או פסוקים נ' ועור שצטלוהסדרה
 בסדרה הקרואים 1תר דחיובשגבפרןוה
 לשאצל הבא לכל הוריתי ו%דיומא
 רפה הראוית להרבנות מיה תיקיחהודעתי

 שידפיסו נ-י שחור אלכסנדר מר פאבפ-י
 והקן עשו ובן להנהג איך בהעתוניםהם
 נזכיר ד"א בשם האנחנו ולזכרון לאותות

המה*

8ב

 החצרה. קריאת שאחרהקדיש

 ק- שאאר ואייש שייד למינשאלתי.
 להבעל רק שייך ה"ת הקדיו הנה ?רה"ת
 או אהרים, בו שמכבד ומה בעצמהקורא
 שער אפרים בשער ר4יתי אבל נמז.לא
 בעל המש המשלים אס שטשצין שכתבי'

 והש החג הקדהן באמירת זוכה הגאס1צ
 מ- לבי אבל הוש המעיים אם גםנווצין
 המג"א כי אבל הוא המעליס חם בזההסס
 בנגינת גם אסור שאבל מ סק"ד תקפ"אסי'
 סלסול  שמיצין במקוממ ובפרס דידוצקדיש
 ספם8זי וגע ביו"ט מיוההה בצגינה הזבקדהם

 שאנל שכטן ב' ס" א1ח דאבותבמהי
 אהר והקדיש בהצבת להתפללאסור
 בהקד"ש גם אטור סיצ4ז בנגינת הצאקרה"ת
הזה.

פג

 אחת. פרשה הקוראדלג

 השזחיל לשביעי קר4י תולדות פ'בשבת
 שביעה פרשה ודלג מפטיר לקרותבטעות
 אר חזר: ו*א שקתזור לדצק העםחשתחרל
 עד שביעי % להמפטיר לקרות הרבצוה
 פשוט איש הקורא יי שועטד הגב4יהסוף.
 ונשר מלחש*ם לקיל לשמיע רצה לאה1ה

 שביזך* פ' בלש ככההקריאה

 ג( - %9 )או*ח משרש דקתשובה.
 הוצרה, החזירוש4ם"1

 התפ- ככר אפהי
 ~שית התורה לאיצהש צריך מוסף, גםללו
8 *ג.4 א רק "   8 ש   של רק ושא ט שושה הית מ41ח2% 8- בתי" שדע שז מ נש"ימ עדירחז * 
 על אהד פסוק עוד להוסיף 4שי פסוק-םב'
 ל- עכב הע*ח בשהגבאי ועתה שדילג,מה



צגח1םה848תצל
 השוורה התורה עלמן בעד למטרפיהיל "1- אגכן הו4חע י שמי ק6"וא
 נעשוג וק סורר.בבן

פד
 החורה לנשק המנהגמקור

 לתורהכשעולה

 די- להבין הוה המדרש ליזן דאתיהתרל
 חאח- על קרך מניח שארם של פירדשי5ב
 הוא מתי - נזוק" הרנו פעמים כמהכרה
 ל- כשעולה קנראל מנהג הנה 1 יוץמניח
 ו- הס*ת של המעיל (ט ה5לית 4קחהורה
 לק- לו שמראים המקום עלמעבירו
 )מקראי המעיל או הטלית ונושקרות
 רמה ס" ס"ח ע" וק - עד כללשדש
 ת:י' פיהו מנשיקות ישקנו ע"ש הס*תמנשק
 הטלית להעביר של* מרגליות להרבפקאח
 רוק לחלוווית יש לפעמים כי יחיתיותעל

 יגע אם או כמחוק, והף הקורוע פהמצצטתני
 לא ואם לה"(ש כן ל"ת של חשש "1בשם
 לבטלה, ברכה חשחצ יש תיכף בזה4רג"ןו
 של שמנהגז רחמם הנ"ל "סדדש לע"פאב

 שם השמדים אבל לנשק, היא תורה"ןראל
 על4- והסגן, הגבאף ומשמאל, מימקבעמידה

 ה- על בטליתם ישפשש שלא לתשמההן
 משזם ולנשק בהגליון לנגוע רק ששתיות
 רק צריך דגמ' מדעא כץ מצהגאיצוצ
 ולברך, לו שיקרשן מה ולהאותלסאות
 מל- מונקךם וודבים קדהצה בשעריהמ*ש
 המת- חיי משה מס"ת המע"ים אתנשק
 זהכל רע, יזע לא מצוה שומר אבלדב4
 - נוזקף "ו(רם הנ"ל המדרש כלשוןיתח*ץ.

 שמו. הזכרת בלי לתורהקר*אה

 שקוריו מודרנים מקומת 6שנ,שאלתי
 ורק אביו השם שמו היטקז 'בלילשי8

 מ- שאשמש ש קלהף, קהלך כהן,עפי
 וטי למ כוש ע4הם שכאוב פתשיתחלק
 המ*א עה ? עבדי סטת (ר מעצמו עלהוההש
 קורזמם לתורה קוהעךלה י קל"ט ס"אהח
 קורין מומר שאבי ומי פב"ב בשמוחותו
 כיי לבד בשמו ה"8 אביו אבי בשםשתו
 ום"ח נ*א ס" )תה"ד ברבים, לבי"שושלא
 טי ח.א עשא חהם בשם סק*ט כה*חועי'
 לק- לבלי ראאתנים תקנת שזה להיפוך,י*ג
 הר- שתו קורין בכלל יהיה שלא בהוםרות
 מצי דתומה1. ע*י לו מודיעים רק עולהנו

 עע ש השמש ע*י לו מודקךס אםתמה
 אין שום בזה נפ"מ מאי עולה השינופתקא
 מברך השינו ס*ת לו שטתנים בכללא

 אם מתל בדה זה ולדעתי חהש וףועוזבי
 בעלתט אביו חטם שמו את מוכיריםאין

 כבחץ מתי עד : במדרש כדאיתאלתורה
 חקחרין אותי מבדם אתם מתי עדלכלימוג

 ולכטד חטניה שם שהזכירו ואף ישי, בןלי
 באצכלוסא ונכנס יצא כי ישי, היהגדול

 מששים פוית שסיסא יאק ע04)יבטות
 יחשג. לבזיון השם העדר יפ*זרבו"נ
 לץוי ובע4תו אביה חים שמו העדרוכש*כ
 לו טר 1 ימפני מתשג אביו שם גםרה

 נבחשתך כלה אמוץ בן : לישעיהוחזקיה
 גדול כי לו הראוי הכבודע לו חלק ולאוצשג
 בכ- אביו שם לו שהזכיר ואף שמו,מרבן
 ההא בנך הכתונת : אמרו יוסף (חקי וגעבוד
 שמו, את ל"זכיר רצו לא שמשה מרוב כי-
 שפתי על קומותם את "היא בל דוד אמרוכן

 י*ב סי' או"ח מלכו ישועות הן" ט")תהלים
 עול- שמרוךש סה1ענסטכוב לעירבהמצובתו

 נפ*מ יש זש ~עניז מאד ומחמיר ע*זמות
 והעיץ הדרש ועי' נשים גיטי לעניןלדיש
 ליה סמוכיו שהכהש קע"א ס" בר(מ1יתעל

 יש בעיניך, קל זה דבר יהיה ה"אמה"ת,
 כבוד לתורה אבל מהלקותם מפניבבחץ תחי אל בק"לם שאמר מיעקב גםלח"ר
 דצשנגדזל



שהח ל להנד

ש
הקריאה- במקום שלא הסות עלברכה

 שחא דואי שבט בר*ח לתורהנקראתי
 אף הקריאה, במקום שלא בטעות ליוהראו
 המתחלת פרןצה ראהתי ורק זה, בעמודלא

 הקורא ורצה שברכתי ואחרי וידבר,במלת
 כמה וגללו הקריאה זו שאע ראינולהתחיל
 זכרתי זכור כי הפעם, עוד וברכתיעמודים
 האח- והדעה ק"מ סי' שבב"י הדיעותבב'
 הב"י שדעת ידוע והכלל לברך, שצריךרונה
 שב- נזכרתי אח"כ אבל בתר(ג כי"אלפסוק
 אבל - להקל ברכות ספק אסריגןברכות
 ברכות בטפק להקל הפי' אם ספק יפי8הר
 וח- לברך, שכן הוא הקולא או לברך,שלא
 בהתהיל דוקא כז יאחר, במקום בזהקרתי
 אח- לפוסקים או )ער"ח( ג"פ וקראלקרות
 ועי' ולברך, לחזוד צריך כלל דוקארים

 גרדזינסקי מהר"צ להרה"ג קודשמקראי
 כך ובין כך כין לברך שהעלה י"בכלל

 לסמוך ו"צ  1"ה הח~שם ראיות כלוסותר
 הוא התורה קדיאת בעניני ובפרט דבריועל
 : גדזל סמכאבר

פז

 צריך והעולה בתורההקורא
 בטליתלהתעטף

 מחו- לתורה העולה וכ"ש בתורההקורא
 כבוד מפני מצ~יצת בטלית להתעטףיבים

 מנחה בשעת בקריאה אפי' והציבורהתורה
 ובשערי כ"ח( אות ז' כלל קודש)מקראי
 לספרו וציין ללבוש מקום הראה שםקדווםה
 שהעולם וראיתי תח"י(. )וואינו ל' בללח"ב
 זה דבר יהיה אל אבל זה, על מדקדקיםאינם
 מעשה ע"י בשמן, מקור לזה קצ כי בעיניךקל

 ולקרות לעלות דאין ל"ו סי' או"ח ח'אברהם
 לס"ת הנוגע מצוה שום לעשות וגםבס"ת

 ר מ 1א
 גטל"ת בלברשו הדחף בלתי ולגל"להש)הגבה
 ד', אות ק4"ז ס" בבה*ה מובחצ ואו1ו,על
 ערום נקנר ערום ס"ת ועוהז כל בכללוזה
 י*ד( היבת מגילה )סוף מצוה ארתהבלא

 כש. הס"ת ה(1חז האדם על אלא המ*תעל קאי לא ערום שהאי מפרשים גדוליםוהרבה
 מטלית ערום אלא ס"ד(, )וערום ערוםהגא

 השי' נ"ב סימן היו*ד רבים מיםמצויצת
 יעקב אביר חיראע קיעו ס" מהרי*סעאעת
 המפרשים מאלו חערדב"ז שהרמבמי דסה

 להמפרש"פ אפח האדם על קאיש.ערום"
 הף לשיז אבל הס"ת, על שקאיה(1מדים
 ל~וצוך נסו על שית1 שם( )ג"ז לנ"דכפהעתא
 אצף8ונ טישת בלי הקוד,ש אל לגשתלאסור

פח

 בע*פ בטעותקריאה

 חת- נשא פ' ביבת אהד. מיבנשאלתי
 אל וה וידבר וקרא לקרות קורא הבעלחיל
 אהרן4 "ואל הוסיף לאמור אהרן ואלטה1ה
 רצה ל8 והוא הרב בו וגער מדעתו,שלא

 ה' שם להוצסש רוצה שאינו באמרולהחזיר,
 דיפ בתורה ווהקורא חשב הג1ראלבטלה.
 ברכדעכמברך

 יריך דין לית החזרה לענין הנהתשובה.
 העניו כל נוךחצה כי להחזיר שצריךבושש
 קמ*ב או4ה ועיו לבד: למשה רק ה'שצוה

 שחה מחדרין (ר אות בדקדוק טעהשאפילו
 תיבה איזה שבחיסר שם ברורה משנהועי'
 כי שהו, מחזירין נשתנה לא שהעניןאפי'
 שץהיא תיגה בורסד מקום בשום מצינולא

 תהשיג הענין, נשחבה ללא נשתגה ביןחילוק
 ומובן כשלה בענינים שמקיל הדה"ח עלשם

 המר ש גל טפי גרע עוד מדיליהשבהוסיף
 ג*ל ועוד דמי, כגיטול ויתיר גורע,סיף

 אא1רא כי וחחג אחר מטעם לחשדשצריך
 הוגה היא בע*פ שקרא ניכר כזובטעות



השו*8הלו פ 1 נהא
 התירו, כתובן היא בקריז ודק אד2%,תיבה אפהי ב9*פ לקרות חצעי התורה,ב1תית

 הלממ-ס. היא כך דשם סק"ט א*א פמ"גע"
 אף אחרת ס"ת 5ושראין בפולת כתיבהואם

 ה', אח2 קמ"ג א"ר ע" הספר, בזיוןדשרכא

 (1בא וגם להחזירו, שצריכין בנ*רכש"כ
 רק נתיחד הזה הדיבור כי לבהטהבזיון
 לבדלמשה
 שה- סק*ד קמ"ב בכה-ח מובא א*חהמ'
 רחום והוא לומר בשבת קרה"ת אחרמנהג
 ובנ"ד הקרהאה, שגגת על וכה עוןיכפר

 לשמוע רצה ולא סעה ; עשה רעותששתים
 גם ויתודה ראשו כאגמון יכוף המורהבקול
 ומורים. הורים זלזול שלע"ח

פט

 וגלילה. בהגבה אחיםשני

 וגלילה הגבה ליתן נכוו אינשאלתי.
 הלכה והשבתי ובן. לאב או אחיםלשני
 או זמים שני מניזדם שזרן קמ"ב()א*ח
 וה"ה מהרי"ל(, צשה"ז לתורה לעיות ובנואב
 אין ופי' "כנה"ג(, בשם )באה-ט ובנואב

 באחים וה"ה לעלות רצה אם אפ"מניחין
 : בדבר טעמים ה1ני שם(, )פת"ע האםמן
 )ב-י נאמנה ה' משום ב' הרע, עין משוםא'

 הרה"ג ליד"נ קודש 5קראי וע" א*ח(,כשם
 12הביא ט' (ית ח' כלל שליט-אגרודזינסקי

 א' בשער נכנסו שלא יעקב מבניראיה
 שבוימ פדיון היה שכוונתם וץ8שמצרים,
 אסור מפטיר והשני מהז"ק הוא אחדחשפה
 בביהכ"נ תרננו אחר בקראן ואפילויצם(,
 של בנו או אחי יעלה ולא הקחם ישג*כ

 מטעם חמור והדבר אומץ( )יוסףהרשמיון
 יעלה לא נקרא כבר איפלו אם0כנה
 ואומר מעיד כשהמגביה עדות פסולימה2ם הללי הטעמים ול,עני ש-ל"ג( אפרים)שער
 ומאין ע"ז, כמעדים הף וכו' התורהוזאת

 אהים בשני וגלילת בהגבה גם להממיר"1
 פדו- ולעשות ע-ז לדקדק לבלי היתרלקחו
 קרוזרם ז' של בעליה ואם לסכנחשגקא

 לא מצוה שומר בזה אמרינן ולאמחמרנין
 להחמיד' יותר שצריך שכן כל רע,ידע

 ב-
 או אחים לשני ליתן וגלילה הגבהמצות
 ובנו.לאב

צ

 אחד. בחומש טעות שישס"ת

 בחומש טעות בו שמם ס"תנשאלתי.
 בו לקרות מותר אם בברששית, כגוןאחד,
 ? טעותים שום בהם שאין חומשיםבשאר

 קמ"ג סי' ברמ*א מונא מ דקתשובה.
 יש טעוהע בלא שלם אחד חומש קהשםסעי"ד
 שיש אע"פ חומש, באותו ולקרותלהקל
 הלברך, לקרות ופירוום עכ"ל. באחריםטעות
 במ- ההש זו קהיא והנה בר"ן. זה דיןומקור
 בכפר, בגון להוציא אהר ס"ת שאיןקום
 נוהגים והספרדים )פר"ח(. אחד ספד רקשין
 פסול, בס"ת כלל לקרות שלא הב"יכמרן
 חסר (1 דיבוק : טעות איוה נפ-מואין
 בזוהר כדאיתא לחוד וא"ו אפילו אות,ויתיר
 וזמו יתרון דעל : שכתב ע"א. עמוד אחריפ'

 פרסות שתי שסע ושוסעת בקראדהוה
 חשמרו דלעילא מתיבתא מבי מתיא להנידחו
 דמלכא בשמא ומשקר פסול הס"ת דהוילהו

 בענינעו אבל נורזנ מעשה עי"שקדיקוא
 הסעות : לי נהירא לא הזאת השאלהכל

 וההש אתמול, ולא היום נעשה לאבהס"ת
 בחומש שמטעות ראיה והיא מזמן,כבר

 וכל במדבר, חוטהם על והשאלהביאשית
 לשנה קרוב הס"ת. את תקנו לא הזמןמשך
 ודין תיקון. בלי בארון הס"ת שוהיןתמימה
 טוגח שאונו ס"ת : רע*ט ס" ביו"דמפורש
 וזצי יובה טתמלשים יותר להשהותואסור



 א1טהשאשאילי

 ששךמ- אמב בתל טקנע טא וזעש1ר
 שאפשר טעותיבג עם ס-ת ארבה שםדים

 בבזיון, הספרים עומדים לתקגם,בניקל
 להקפות תורה בשמחת רק בהםומשתמשים
 הקהל כסף ז התורה כב' זהו האםודיקהים,
 לש- לרבות וגם חזנים, בה1בילכה1הכה1ים

 וטהר : ומנגנים בה1בה" לג"ס משקהחדית
 הזה באמת, לעבדך לעבדך.:. לעבדך...לבנו
 הזה 1 לעבדך היא הזה ? הלב טוהרהוא
 בהתלהבות' נעשתה וועגינה ז באמתהיא

 נכלמים עומדים הפסולים וה5"תעצומוע
 אלה וגם : אומר הכתוב עליהם -ח1ומעים.

 פש ברהשה שגו וכר תעו ובשכר ש%בחן
 שמדבר שם ר,1"י וע" כ"ח( )ה1עיה9ל~ליה
 שלש בעלי כגת וחשובים' טוביםמ1צשים
 חודש בעצמך, חתגע קפונ בעלי ולאסעחית
 חזן, בלי אתת פעם משקוג בלי ג"סאחד
 באמת..: לעבדך לבנו וטהר : לטעעכ,ו
 בצדק תמ הס"ונ כל את לתקן יבול~םכבר
 באמת לעבדך לבנו וטהר לנגןויבלו
 : לשחלתנו ונחזור 1 תלוי הוצלרובסץ
 להכ- 1ריך מה בית שי" עםללינא
 באהלם "1בנו המא הספרים, את לתשריהם
 דג"ס קונהשק שתיית של זו מצוה ו1מןעולו4
 בזיון של הגדולה העברה את לכבהיכולה
 הסוד, אגלה אם אחרהה ועוד זאתהסיונ
 כדאי ש1ן חסהית, מדת רק מיאשג"ס
 .ט(סויוון .לעשות פאיחניו הוצ11תכ1ביל
 בוזשר א הספרים, תיקון היעכבכאלה
 אלה דברי על עכנאי, של כתבורויקיפני
 מ- לא כי חלקי, אענה ע"ז פתרונכנוידרשו
 ב' דף בכורות בתוס' תי' זה, אמרתילבי
 תטי חסידות, מדת שזה ר-ת דעת שסשנזאה

 ש- חכם, תלמיד : פשרה חשעשהאפרש
 ולקיימה ג"ס, לבטל שרי שלימהתורתו
 שאצל והטעם תנ"ד(, בסי' וח"י )פג*%בד"ת
 מי אבל פסול, שום בלי מתוקן אס"תהת"ח
 בתורתו, ג"ס לקיים יכול ש1ונו ת"חשתוט
 מתו- בלתי שלו הס"ת שלימה תורתו חרןכי
 החזקת של החטא אפיו מבין הרטקן

 ימשינ מאי חש מו8ופ ששע8א
 המשם מלחו בדג ר9 אבל 8טש, ג"סלשים
 )מג"לה תודח של כדת כדת, והשתיהמוונה
 תיקון בטקוס ב5מן כחז יצשזץ[ יבוי1ם

 דן4 לא פורהאהספריס

צא

 הצבור וכבוד התורהכבוד
 ? מי מ8ני נדחהמי

 ג' הוצדאו מכת ר"ח ש"ל חטכהבוובת
 ב"א ומגוללים מו3צים היו וכולםספרים
 של השילא ופתחו ולקחו שלו. הק~השהבפי

 לגלול אם לעשות מה ח1אלו בסעותחטכה
 מ* השני הספר לקחת ש הפתוח הספראת

 כבוד שבדול ווהיבתי הצבור כבודקעם
 רציתי לא כה*צ טה1ום וגםהצבוד,
 רשר- רלדינא בספר. ולשףין המצחמתילעכב
 הד"ט בעקרי מוגא הג סיו אהרן בפניתי
 לואהמה שהעלה מ*ד אות ר ס" קרה"ת.ה'

 שום כ1ש שאין וה1מ הספר לקחתומעשה
 נראה ולפענ"ד בג יקר11 שאח"כ כיוןפגם
 על לגמרי עמד לא שפתחו הספראם

 אה"כ ויצטרכו חנובה ולא ר"ח לאהקרהשת
 וכת*צ עתה לגוללה טוב יותרלגוללו,
 לגלול. ב*פ יצטרבו כזה שב%וש אףידהה

צכ

 הציבור:כבוד

*  ככוזז, על התורה שחסה מצאנו ביחידאם
 ש13יח ל"ת שדוחה הבריות כבודוגדול
 חסה כגנב שפלת בריה של בק1ודהשפילו
 הצנב מו1לם ברגליו שאלך שער :התורה
 11ץ4 מזולם כתיפו על שהרביבו וזהחכהיה,

 פרסרים בדברים חטו חשם ע"ט(. )ב"2בעה
 העוחיים בדברים ט"כ אהת עלופעוטים,
 אם ר4 )ברכות תפלה, זה עולם, שלברומו
 נמלך ו1ונו עצפו דעת על עושההיחיד



הפשאשהול ם 1 נזח

 בחר ששי יהא ר טצ קא:נששצה
 ל4צייח הרהצה : חיל ק"ז סהא1דים
 עתידה 8כו' חפשו ערעהאת אקהל אתולדמוק
 ס1ש : נשמתו על ותברמ שתצעקה1רה
 כמ- בשלוטא, פלומ למקוס יבוא אלפלוני
 להבות ההוצביס ברחעם דברים  שזהדומני
 קרתה אגחם ונרעשים נרתעים ואםשש'
 : כמו פרטיים הקדושים מדבריושמר
 וכירים תמד לנתוץ אסור התמותונכלה
 לא איך וכדומוג פחש2 ש חלת לסתוםאסצר
. את להכריה ה~ו סהיבריו נפחד ולאנרוהצ
 ש פרנס להיות ר4חצו על לרמבאצגור
 הטתו, חצל אפו על כרחו, בעל ש*צ זצנבאר
 כמ1ות בתי ברוב ים בכל מעשיםחיצ
 ובימאם הארץ, רגזה אלה שלש תחתשיע בו- לשחא הציה שבארצמ, מדרשיםובתי
 עליו מרוצה הקהל שזצן ומי ימלוך. כיענד
 הקדהשה להתורה נעגה ומה זה בבחינה18א

 מצינו תע ? נשמתו על שהבריז שלהואברח
 דרבע תרי גם נדחין הבריות כבודשמשום
 להרה*ג חוה )נפש מל"ת עוד המוריןשצע

 וראה בא י"ג( סימן או*ח שליט"8מרגליות
 חועפת עי' הציבוד, כבדר גדול כסשןעד
 הקודש ארון הגב4ר עשה ב4שם גל ס"ר84ם
 אחר גבאר נבחר האח~כ הקהל, ידיעתנל4
 מותר הקהל בהפכמת אחר אה"ק ה1אחמטה
 מ- רק שנעשה כיח קלה לקדושהלהורידו
 ואמרינן מעולם קכוע היה כלא הוייקצשו
 בעצ- ה5רנס אם שבן כל וכר מתנה ב"דלב
 כמולך דהוי הקהל ברצק אהשש הואמו

 העב מהתמנותו, אותו שמורדיןמעצמו
 דצבורא וטורהא דלנבור שטטד בזהאלר
 שב- אף הם: נשידים דבוים שמ לגמרי08

 עי' הצבור, כביד גם ביה פויך הצבורטורח
 אין : חיל אגןג פי"ב ת5לה- וףרמב*ם
 כבוד מפני בבכנ*ס בחומשיןקויין
 טורח מפני בצבור ס"ת גה744 ושהןצסהה
 עומדין להיותן עליהם יטריח שלאהצבור
 ש- נראה כלשעמ מדדייק ט*חנ שיגלולעד
 הם. דבריפאצי

צ
 תורה. משמוע אזנומסיר

 על באצבע לי הראה אחד בעה*בש14לה.
 שהש התפ התורה קרהשת שבשעתאחד

 זה בממן מתפלל 4רנו שהוא באמרובעה71'
 8י - י קריאה וי לצאת בדעחוואין
 ? עבידיאית

 בתב בל סעץ' קמ"ו פ" נש"חתשונה.
 שנפהח שקודס למי מתידים שישהמחבר
 רוצה עתונו העצמו ומרא פניו מהזירס*ת

 - לקרות ומתחיל לקרות אלא ס*תלשמוע
 חחיב הזה ה4רש אם - יוטק ר')מתלמידי

 כהידי שם לגמרי, טעה דמהיתר למוךראת
 החמיר בזה וגם תורדע בדברילקרות
 לקרות מתחיל כשחזן : וכתב מז8רהשל"ה
  ועבר הפרשה כבר שקרא מי אפילבתורה,
 שסק זצ ת"ח הוא חשפי' פעמים כמהליה
 דעתו להסיח ולא לבטל לו ראויבתורה

 וההפ- הקךלים אהר אמן ולעמתמהקרהשת
 לה הצרע1ס אממם צדי*ק לדהצליםטורה
 הה1רה התלל השל ע*ז "סגיח נפש בעלוכל
 תורה בעלי שבר4יתם והקלים, ע"הבעיני

 בעינינ"שם וזמסקיס שמועתםשמניחים
 ו,1סי הדת דברי הם גם מהביליםולימודם,

 השם חילול מרם ונמצא חולין בשיאתקים
 י*ד4 זצת בכה*ת למובא וגצ', גדולועונשו
 דכר מש5 בטלים בדברים אבל בד*תת:"ז
 שם הפר"ח זה על בתב בד"ת השפי'שמיז2
 ש- ובזה עי*ש אמחבר ולסמוך להקללבלי
 עה"כ העמחים בין מסתתר או פמומחזיר
 - לא ואני בממתיים 4רש יסתר אםאומר

 שה- ומפני כ"ג(. )ירמיהו 11 משםעאראמ"
 קצרתי. פעעטדבר

צד

 בטלית בס*תכבודים
 ואשמע נ*ג ט" רבים מים תשובתע"



 *ן..

 ד טא.91צש ל להנח

 ערום כשהאדם פידחן ערום ס"תדדטפאז
 זה לפירח1 ולכן מצרצת, טלית ציציתבל4
 לאהד וגלילה הגבה כשנותנים לדקדק"1
 טל4ת עץלבח4 מצרצת טלית עליושאין
 מעשה בס' וכ"כ זו למצוה שיעלהטרם

 שחון בכה"ה( )מובא לו סי' או"חאברהם
 הי- כגון לס"ת הנוגע מצחק שוםלצשות
 הבעל וכן וכדומוג גלילה הגבה,צאה,
 שיהיו צריך לתורה העולה וכ"שקורא,
 ונכון ראשם, על בטלית בלבושםהדור
 ולכן באחיזה המצדה מקיים שבס"תהעיר
 בשעת חיים העי בידיו לאחוז העולהצריך
 לו- שייך באחיזה שמצות דכיון -הברכה
 כש4עחז אבל מצוש בלא ערום שנקברמר

 ממקום להעבירה או לתקנה כדיהס"ת
 כלום. בכך און באחזיה מצוה עמשיןלמקום

צה

 גן. רמת דבליצקי, שריההרב

 בתוך קודש בכתבי הנוגעבדין
הסערה

 שהפגע כתב כ' אות מ' כלל אדםהחיי
 בד- ש בתפילין או בס"ת הסעודהבאמצע
 דבכתבים המגילות מן במגילה אוצועות
 כל שהרי ידיו ליטול צריך כדין קלףעל
 מצאהי שלא כיון אך הידיננ מטמאיןאלו
 חענה יברך. וייא ידיו יטול בפוסקים זוןדין
 של חידח1ו על בזה הלקו אחרוניםכל

 הביא קם"ה בסי' הלכה הביאורהחיי"4ג
 ס"ת ה' השמ1בול בס' גאון האי רבתשובת
 וכן כהחיי*4ג דלא מניה דמוכח י"בסי'

 חי איש והבן ט"ז סי' ח"א הפ"מהדעת
 ח"ג פעלים רב ח1ו"ת כ' אות אח"קבסדר
 סי' קצש"ע שעל למשה בהלכה ויעי' ו'סי'
 לא הנ"ל הפוסקים כל והנה ע"ה שתי'
 החיי"א, כדעת שדעתו השב"ל דבריראו
 היה בודאי הנ"ל השב"ל החיי"א ראהריא

 85ה בטדר השב"ל וז*ל הון כל כילקח1
 )דנטילה הטעם וותלה וכיון : רהחשת
 ברור אם הדעהם בהסח פסח( דלילשניה
 קהחש בכתב נגע ולא היטב ידיו ששומרלו
 אקצ הידים את המטמאין דברים בשאראו

 ששתי הרי עכ"ל, מיו וליטול לחזורצריך
 שאנוגע מאליו ברור הר4מ1ונים מןאחד

 ליטול צריך הסעודה בתוך הקודשבכתבי
 ההיהא. כס'ידיו
 האהדו- כל את בטועה לקןצות שלאכדי
 ש"צב*ל חוז הראשונים כל וגם הנאלנים

 טים נטילת שעיקר כיה לומר שישאתרץ
 התרו- את פוסל גופא דספר תרומה,משום
 יהיו היא מטמח הספר אין לחולין אבלמה

 ה- ליה דאמר עצמו, מספר הידיםחמורים
 אין ולכן וכו' טמאוני לא מטמאיך :מאכל
 בספרים מלנגוע בזוז ונקשר מחמירהעולם
 ועי' ט--גג הר*ט עקרי ועי' הסעודה,בתוך
 ע"ו 0ף ח"א תח"י( )אימ שאל חייםתשו'

 זה. אתשמסביר

צו

 בקרה-ת.נוסחאות

 יותד קמרה דדד איזה לבררנשאלתי.
 עלט בס"ב הקוראים כהספרדים אםנכונה
 כש- הס"ת עומד זקופה, כשהתורההבימה
 כמו או בו, קודין וככה תיקו בתוךהוא

 השול- על מונהת שהתורה עח1ים,שאנחנו
 בשכיבה.חן

 ובדאי נשאלה גדהיה שאלהתשובה.
 סוטה בירח1למי הגה ולברר. לזה לבלשים
 לא 4א1ר ארור עה"פ עה"ת( ברמב"ן)מובא
 % שמשז ר' הזאת, התורה דברי אתיקים
 ה-_ ספרי מקים שאינו ההזן זה שמריקים
 וען יפהי, שלא כתקנן להעמידןתורה
 הסית גהימניחם בנ"כ קמ"ט סי'1"ח

 ווךקר כבוד דרך אינו צדו עלבהארון



רשהתהלל ם 1 נ5א

 %פ4ק4 ב"נ ש"מ )בשם זקף ש*שטד
 למ מפרן ח4תה בשם, אקףוסימנך
 בשכיבה הבימה על הס*ת להניחההיתר
 ווצנמגים הספרדים את (צי ומשבח 1ממש
 כשהס*ת בהס*ת שקורין מצרים אדץובכל

 4העמיד נהגו למה : להיפוך ע*זשנשאל
 יותר טוב דיא בהיכיבה הלח בהיכלהס"ת
 שפירושו וי"ל בשביבה היו ווהלוחותכמו
 כלשח יפול שלא לענין יוחד" "טובשל

 לא אגל בהיכל רק טהיך וזה הנ*ל.הרמב"ן
 אל נשט2ות הקהל כל כשעיני הבימהעל

 הדבר וסוב צעמידה, רק מכובדהתורה,
 יותר שבעמידה ג*כ הרדב"ז שםשמצדד
 עד שמש ממזרח העולם בכל ולכןטוב,
 לפני נטחשל זה ודבר בעמ-דו4 טישיןמבו(ן
 ולא עי"ש. ברדב"ק מצם ור*תהר*י

 הלא מ"לוחוה" ראיה מבי(ךן איךהבינותי
 טפחים, 5-מי ורהבן טפחים ששהארכן
 ההש זו עמידתו שווג ורחבו ש4וכוובדבר
 אחר באופן שם אפשר ו~ה לא וגםשכיבתו

 כתו- וגם כידת, מהכיל היה צר ה(צוןכי
 שיע- ו(מך עבריהם משני הלוחות היובים
 דברי יחצר כתב למעלוג הכתב שתםמיזע
 שלדעתי לומר נ*ל עוד י*ד(. ב"ב )עףאצטז
 במצב כי יפה, עולה הספרדים שלמנתגן
 העמו- זה, תחת זה העמחים נמצאושכיבה
 עליון "צ התחתונים על העליוניםדים

 כ"ז. מגילה עי' נכון א-צ בהזר חהותחתון,
 שלדינא אף אחבריה דש2 ריתיבהיכ(1
 אפשר דלא משום רק ההיתר אבלמותר
 בעמ-רה כשאפשר בנ"ד אבל אהר,באתע
 שיהיו להניח נכון אין בחזר ותטץרובכבוד

 כולם רק אאריכג עמוזים ע*געומדיי
 לטובה שרם כולם ע~ם, ברוםעומדים
 גם ומצינו עומדים, שטיפ עצית1ימנך
 שגם לשיטתו שהר"ת בזו פלוגתאבמזתה
 הי ורוג והרמב"ס ברדב"", )עי"שעמידת ב- היש בשכיבה דוקא בשכ-בו4במ4תה
 באלכ- שאמאןה נקטינן וכן זה, נגד8ד5קים

 בפרשיות גם מצינן כזו ופלוגתא :סוו
 והר"ת מ"01 סע" ל"ב ס" )אהחהתפילין
 ' תוכף ע4 בשביבצע דוקא בתפיליןפוסק

 השנן בסיכתא דעבידא הא ד*ה ל*גמנחות
 להלכה פסקיט במזוזה והן בתפיליןדהן

 דיעבר שאפילו דעות יש וגםבעמידה
 ובמשנה ס"ב ס"ק ל*ב ס" א"א עי'מעכב,
 ש- ומעכב לתקן יש בדיעבר שגםברורה
 רק הכבוד שיותרת רואין א*בכיבתן,
 בס*ת גם נדקדק לא למה והדק"לבעמידה
 או*ח נוב"ת הך' החשת, התורה דברילהקים
 הפרשיות דר*ת בתפילין פלא ויותר ד,סי'

 ל"ציטוו דהצו המא בזקיפה מסודרתבהבתים
 "עפה כי בשכיבה, להכניסם בזההר"ת
 הן רצ"ע, דכ"ע אליבא והמהודר מכובדעתר
 בשעה להיות צריכם בעיקר הדקדקםכל

 ה- הקריאוע בשעת הג-ת : המצוהשעהשים
 מס- טופכא וכדומננ הנחתן בשעתתפילין
 בזקיפה, הס"ת צ*ל הקריאה שבשעתתבר(4
 שמירה משום ורק נפ"מ כ"כ איןובהארין
 ברמב*ן, לעיל כמ*ש יצלו, שלאוזהירה
 בנסע : ככה רמוז בתורה וגם בשכיבועינחם
 )במד- "שובה" השמר ומנחה "שמה"הארון
 ממה להיפוך ממש טשמע שמזה ל*ה( י'בר

 צדיך זה דין שיהיה 4רך אצלינו.שנהוג
 : אמרינן הס*ת בהוצאת הן אנן כיבירור.
 אמ- ההכנסה ובשעת חצ', ויפצו הןימה
 לקומה קומה ומקיש למנוחך ה' קומהרינן
 )קידושין היזיר בה שיש בשמהוכפרט
לג4

8ז

 1 קודם מי ואמ"ר רצוןיהי

 היהי שמרים והה' שכב' נהגונשאלתי.
 הס"ת" גלילת כשעת קרה"ת אחרירצון
 מלא )אל ההשכבות הש*צ עוקוהחשח"כ
 לעשות וחזחילו טעה חן ופעםרחמיס4
 המ4צאר. את הקדים היה*ר, לפניההזכרות
 כל (ו ברגע נעשה מנהגים בעניניכידדע



לט ל ה א1מב5ח"ע 
 אחזי חצאלו להוחזיקו. השזחילו לת"חהעם
 להם השמרתי דאורייתא איסור על עבראם

 כי אותו, מזחיחין ואין מזניחין איןשלדעתי
 להקדים מה כ"כ ברור הדבר איןבעניני
 סי' בר"מ מצאנו הנה להחרומה

 במג*א שם מובא מהרי"ל בשםתרפ"ה
 נשמות מזכירין שכשאין רפ"ד סי'ובמ"ז
 שיש נמצא קהל, של שברך המי (9מריםאין
 אפרים שבשער השף זל"ז בין קשראיזה
 ע"ז תמה כ"ח סעי' " שער שעריםבפתחי
 והפמ"ג ע"ז טעם לתת בידו ש"2 כתבאבל
 אנכי אבות ואולי זה, ענין לבאר מבטיחג*כ
 כל שאחר העולם מנהג הנה לטעמם.בזה

 לאחר שברך מי עחמים ביו"טההזכרות
 שברך שהמי בזה רואים שבקהל,המיוחר
 טוב ברבר לסיים כרי ואפשר באחרונה,הוא
 בתורה לזה רמז ומצ1טזי להחיים.השייך
 הויים ובין המתים בין ויעמוד י"ז()במרבר
 והמ- החיים בין קאמר ולא המגפה,ותעצר
 המי במקום הוא יה"ר שתפלת וכפיתים.
 ראוי וכו' י,טראל וחכמי ההטכינה עלשברך
 וגם הדה8כבה, ולהקרים זו, בתפלהלסיים
 אב כבוד מצות בזה ויש דהצכבי יקראכהצום
 וההז- להקרים ראוי טעמי הלין מכלואם,
 דבר. עמא מאי חזי פוק אבלכרות,

צח

 מפסיק מומראי

 באו"ח )מובא ע' סי' שי' אומץ יוסףעו"ת
 לברך יוכל בביהכ"נ גוי רכשיש ל'(סע"
 ומובא המקפידים כסברת רלא כפיורל1שא
 לפע"ר בזה החומרא' ועיקר הר"ט.בעקרי
 )או"ח מפסיק שעכו"ם הפסק לעמן לומריש
 מפסיק. שעוע"ז י"ר ועי' כ'(, סעי' נ"הסי'
 שאינו מי כתב רור שהבית שע"תוע"
 בב"י וכן מפסיק, מהול שאינו פי'ב"ב,

 וב-
 כותי רליכא והוא הגירסא אחא רבשם

 שלאו פהצמע המקומות אלו שמכלמספיק,

8 חיה4  4188 שיז 18 18 
 דף טה9פסים בעהר ליה מקורומצאתי
 מפ- ששניהם חצדך כל יראה עה"פקכ"ר.
 ת"ל עוע"נ הזן נימיל בלתי הן :סיקים
 למאג ח2ראל סליקו חדא זימנא ;הזו"ק
 שתא העא בהדיע1. עוע"ז ואתערבאחגא
 לרב שבאילו איזו בעלט1ב ברכתא אשתכחלא

 א"ל וכו' סבאהמנונא
 ודאי'.(י

 בינייכו ארת
 עץ4ש וכר עוע*ז (ט אתגזרו, דלא נשאבני

 כל נסתסי : רעים סימנים שראובאדיכות
 כ"ג של ותפלתו חהצך ענן והיההמעינות

 גף מניחין שאין המקיר ההו נתקבלה,לא
 ט"- )שמות בתורה הוא ועיקר הרוכן,בעת
 העיר אצז כצאתי כהטה אליו ויאמרכט(

 עוע"ז הע"ז בעיר כי וכו' כפי אתאפרה1
 בחתרגום דייק שם ומה שמ"ר עי'מפסיקין
 לה- חוץ שפרשו הדין" ביתא "לאפימלכים
 ועלע להכנס לנכרי אסור ממילא הןבית,
 המוקר בית שבמדורת והא מחיל חוץלעמור

 בשבת המלאכה נעווה הכהניםשיתחממו
 לקצם נכנס ארך לכאורה וקשה עכו"ם,ע"י
 בחע והשריך דבר שכבר הצבץ בשאילתעי'

 שליט*א מרגליות הרב ידידי העירניוע"ז
 בהערהעיו בהזחזר נרפסה לו אהצרברבר
 מילה: שבברית הרחמן בתפלתשמרומז
 ההי לשמונה" "הנימול רך יברך הואהרחמן
 פגי לר1ית ויימה אמונא" לאל ולבוידיו

 אן לנכונה, נימול לא אם כי -דהצכינה

 כמאש אמונזג לאל ולבו יריו שאיןעול"י
 פני לראות יוכל לא המנוטנ רבהסבא
 דעחצ שנתן שכיון שי"ל אף 1בנ"דדהצכינה
 שלט שבהאמהטה וכמ"ש לבההכ"נללכת
 בלשו הען בטל וכבר לנפשו נוחםמוצא
 בכלל דזמניט שעכו"ם יעקב בבארוכ"ש
 ברית בן איט אבל לע*ג כמש עובדיםאינם
 אשח סן  קחגסוף (9רח עובר חןי'עור,

 חים 8ק ובדומה אמן  שית לעניןשלהגר"א
 חודש " שבה יצחק א9הל הן" פומל,הפסק
 ענינים אלף נדחים שבץ ובספריכסלו,
 פשסיו4 מצפר אי נזה הארכתי מומר,גרעי
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 ? גבוה הר ש הביהמ"ק נבנהחרך

 כל מ"ה( )ע"ז בפשנה יתאנשחלתי.
 נ"4אה וגבעה גבוה הר מוצא  שתשעהמקום
 נבנה האיך עמו"ם. ש"4 דע רענןועץ

 ז גבוה מקום עלהביהמ*ק

 גדולים קדמוך כנר י ש1אתשובה.
 הצל- כל פרק בירח4למי נשואלה כברוהיא
 הא נבנה היכן הבחידה בית - ה"ה.מים
 נביא פי על - לגבוה נאסרו המקומותנל

כמ.ש
 ויקי

 ביד דיבר ~מ4ר גד בדבר דוד
 סי' יו"ד הת"ס ועי, בחוס', גם ומובוומה,

 היה שלא כזה הר על נכנה שהביהמ*קרל*ג
 בשם זה ומביא מעדלם, נאסר המא הרלגמרי
 זצ"ל אדלר נתן שבכהונה החסיד ורבומורו
 את וירא המדרש, ע"פ קדשו מפיששמע
 ולא עמק מקום אוחו שרש; מרחוקהמקום
 לש- מלך של כבודו .אין ואמר והזפללהר,
 אשר הר, היוס ב(יח~ ונעשה בעמקבון
 דב- ועי"ש וכו', ירשם; וף בהר היוסיאמר
 בראשית דהעיון הדרש וע" נפלאיכגרים
 והקשה צחשר, נקרא דביהמ"ק רנ"גמאמר
 ביהמ"ק לדמות היה ראף דיותרהמדרש
 לפי אבל מהצואר גבוה יותר שהיאלרח41
 של שצחשרו לרמז לאר שנקרא י*להנ*ל

 שיבנה גרמה עפלתו א. ז. אבינו,אכרהם
 ע"פ בירהו ודש זה, מקום עלהמיהמ*ק
 ש- כמו היה נביא חבינו אברהם כינבהש
 כ'-ז'( )בראשית עליו מעיד בעצמוהקנעה
 )פסחים הר שקרש אברהם הדל שאמרוהה
  שיהיה שהתפלל תפלה לשון קריאהפ*ח(
8ר.

*
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 ? גנוה הף ש הביהמ"ק נבנהאיך

 אףך הפעם עוד לך לבררהשששלתני

 דלא, גבדה, הר על הביהמ"קנבנה
 שאתה מקום כל מה( )ע"ז מפורשתמשנה
 שך-4 דע ו%' נ"%אה וגבעה גבוה הרמוצא
 ואם זה, שתרצתי במה עי*ש ע%*ם.שם
 מה כי מספיקים, הללו התירוצים איןעוד

 הח"ס הקשה נבי(4 ע"פ שזה התוס'שמתרץ
 לחדץ% רשאי נביא אין הלא ר"ה סי'או"ח
 אופן  המזבח  ירוות י'  מעתה, דברשום
 לאזו- קדומות המדבר ע"פ זה שמתרץק"מ
 ראז(עיס, מהר"א בשם כא( ס"ק ב' )ערךלאי

 )בעת דעזפלל דהקב"ה רז"ל מדרשדמצא
 את רחמי שיכבשו יה"ר העולם(בריאת
 ששרתה מקום דכל בזוה"ק ואמרוכעסי,
 ל- בסט"א כח אין בתחילה וקדח4השכינה
 הבריאה שבשעת וכיון זה, מקום עלשרות

התפ~
 לבוא לסט"א רשות אין שם הקב"ה

 מד: בע"ז לזה ומקור עכ"ד, נאסר ולאשם
 בגבילה שם באתי לא אני השיבדר"ג
 להיות הימנה כל שלא" ברש"י ועי'וכו'

 שהקדה%ה במקום כ"ש הרבים אהגוזלות
 נמצא לסט"(4 רשות שאק מקום להקנתה

 לגו גילה רק דבר שום חידש לאשהנביא
 התורה. של דהסברא הדין(8ע

קא

 בביהכ"נ.שיחה

 מישיבת בכי דקא כנ-4תא דבי תרעאהני
  החוט"רם  הארצים עמי של כנסיותבתי

 התפלה באמצע בשיחתם אהריםומחטישמם
 בהרבה זו ממארת הצרעת ופשתהוהקריאה,
 בפרץ לעמוד ות"ח הרבנים ועלבתכ"נ
 ולמותר השואל. דברי צדקו ובזהבמס"נ.
 בס' ראה האיסור, חומר להעתיק לאכמעט
 הענין חומר ל"א סי' ח"ב בקעסףעדות
 יוסף ברכי ועי' ותשובתו ומשפטוועונשו
 )תרו- בזה עולמות מרע-4 דהזוה"ק ד'אות
 כנ"4תא בי דמשתעי מאן : קלח( דףמה

 ליה ור פרודא, דאחזי ליה ווי דחולבמילין



לסב ל רשויתה ט 1 א

 הילקא לקה דלית ליה ור מהימנותא'דגרע
 ליה לית דהוא דאחזי ד"שראל,באלהא
 חולקא ליה ולית תמן, אמשתגנה ה~שאלהא
 בתקינא קלנא השנהיג מינקן, דחיל ה~אביה,
 אמי' הוח והחומרא עכ*ל. דלע"לאעלאד,
 בין השפ" הקריאה, בשעת תורהבדברי
 השפי' ב'( 0עיף קמ*ו )או*ח לגבראגברא
 )של*ה(, פעמים כמה הקרהשה שמעכבר

 ס"ק )כפה*ח בתורה עוסק או ת"חחשפ"
 שכשמרציאין ר"ר דף 1,קהל פוה.ק ועיו1"ד(,
 פומיהון למפתח לעמא רשר לית -הס"ת
 באימתא כולהן אלא ד4יריק~א במיליאפי
 דברי באריכות עי*ש. פומא לה דליתכמשע
 כרוזים הדפיסו וכבר - קצרהז כיר"ש

 החוצבים דברים הזרה"ק, דברי כלוהעתיקו
 ובמדיר, כנסיות בבתי חהדביקו אשלהבות

 הוז1יל וי~א ע*ז יוכהץו ביהמ*ד שכותליכדי
 דעה לי 4רן אם כי הודעתי כבר תצנכיכלום.
 הקדחשה תתורה על אבל אלו, שחץ אנשיעל

 לכן דעןע ב"ה לי יש עליה נפשישמסרתי
 קטששמע שבאם חמורה באזהרההזהרתי
 אזי הקרמש7 באמצע דיבור 14זה הגונאיזה
 שיפסיק וקריאה באמצע קורא להבעלאצהה

 יכניסו טעיל לא זה גם השם לגמרההקריאה
 לעשות ועת הקתהו, לארון שרה הס"תאת
 בש28צע להשיחה ובנוגע תורתך. הפרולדן

 שאין כ*כ דעופלה חוטפין בעוה"רהחמ51ה
 וע" קליג  שיהה אפילו לשוחח דילהם
 ראש קלות בו שטע~גים ביהב"נ כ"חמגילה
 בלתי שלכאירה מצוה, מת בו שולינוסוף
 אסיפת וע" בזת מדה כגגד מדה 4יזהכובן
 חוו,ש עולת סן בשם זה שמסבירזקנים
 הוראה ומורה רב לכל ור14י בזה"לסיים ומ- קמ*ג מאמר בח*ב פ"ל פלעקלסלר"א
 כל שיחה אפ" השח בנזיפה לגעורבעירו
 אגרא כי מדוג כנגד המדה ת1לישהיא,

 הק1נש נגד קךל, שמרימים דלהידהספדא
 לראות עם מכל בח8נו ובזה ופגר"א.אגרא היי בבטעמנ בטלים דברים קולשהרים
 המה ע81דיס גדול ובבבוד דר*אבאטה

 חימיר "ננטנ שי ת"ז ירחתמבנתי
 עץ רק אלקים לא והמה )אף( אלקיםגוי
 בהיכל בעמדו הדווים כל ידוו וע*זואבן.
 הס השעי44 השכינה שקדמה במשםקדשו
 אל בבהאו קולר הימע המא הארץ, כלמפניו
 טעץ4 )פלא חברו עם לדבר פבימההקחחש
 מעעתק בסוף בר"ב מהר"ם בתשהודאה
 יצחק אברהם מהרה*ג ירושלים חומתבס'

 ממלאים : תפלה בשעת בבטעמנברומברג
 ועה - נור14ת ע"ש - רתמים מייפיהם
 ה"4 פ*י סנהדריןירהך

ש

 שום להכניס כוי ובקועים חרוציםהגינ בי- בכותלי לנתוץ מותר אינשאלתי.
 ש"ש. של טבל14ת הנודרים,טבלאות

 בני פ' במרדכי זה דיו מקויתשובה.
 מובא מבטעמנ דבר לנתוץ שאסורהעיר
 מכל בזה המחמיר ה1א התט"ו קנ"4בכ*י

 שם, מ"ז וע" לדבריו לחח1 והשויהפוסקים
 ועי' לבנור4 ע*מ המניבח אין אםוביחוד
 אוה"ח הך' מוה. ג' ס" הלל דבריבספרי
 משצן פחות אפי' נתיצה דאיסור ראה פ'הק'
 בחוקתי, פ' ובת"3 בבנין רחסם ששה %14
 מסתפק פ5מ"ג נ*ה ס" מרדמ ששית"

 ונפ*מ לוקש ש1 נתיצה בגיהכ"נ אנןבנותץ
 עלה המנ"ח וגם לעדו!7 לפסלו בזה"זגם

 מר- להרב חיה נפש ת" בזה,ונסתפק
 המצות במנק א שמצא שליט"אגליות

 בזה, לזלזל כ*כ קל הדבר השיןלהרמב*ם
 עמ דרבע או דאוריטזא ההא זה חיטורואם
 הם44ם, בשנטרס מ*ג שת ב' מךעי"ח
 ססענדר לאצניס כדי מעט לנתוץהים

 לטף הוקת זה אין כי אסור,להתפלל
 יה ם15ה שכידוע בנ*ד כש"כהבטענ*נ

 מה4קת רוב עפ"י טרם זה תםלהתפארות,
 דאלים, סשע את עליהם לרשוםגקיראל,
 ש8*ל כף את מלע"ל להבניס וללקק,לחנוף



ל ל רםץ"חה מ 1 סגא

 שאיו מי את ולבי"צ למטה. ע~וניםמלרע,
 המקילים הפוסקים אלו ואפ" וכדזסן4לה
 לא אבל מצוה במקום דק דהשא זהומעט
 ומח- קנטורים להבניס חו"ש עבירהבמקום
 הלא רחצ  עיני כחהסר בבתכ"נ בהמראללוקת
 עבירה, גוררת ועבירה מזה, שנצמח מהזה

 דהסם, מחיקת סהצום שאיסרו זה עלהעובר

 שההא הקב"ה של שמו דהצם למחיקתגורם
 ביהמ"ד וכותלי מחלוקת' ומכניסשלום
 אות י"א ס"י ח"א מהרשיים ועי' ע"ז,יוכיהו
 מצוה בשביל אפי' אבן לנתוץ ופאסורי"ז

 דדייע מזו קלה מצוה היא אם ובפרטאתרת
 מערב לצד ביהכ"נ בכותלי חלונותלחצוב
 זה וכל - נשים עזרת של בההב"נלטובת
 שזה יודעים שאין עווסה הארצות עמיהרבה
 יודע עתרנו חכם הוא עזותו מרוב אששאלוג
 תלוי והקולר עצמו ע"ד הכל ועהצהלשפיל
 באוו.על

קג

 שם בעילוס הרוצהרב

 יךכיחו. המדרש ביתכווזלי

 בבעשה נ"י פוסק . . . הרב לכבודב"ה
 בעקבו. שאדמדש מעבירות דבר לילברר
 המקדמים החרדים. בזה נבשליםוביחוד

 ש- וראיתי כנהמחש4 לבי יום יוםומאמוים
 על וכהסתינים ביהכ"נ בכבוד נחעיםאינם
 בזה שאק וחחסבים מבחוץ ביהכ"נקירות
 גדול, הקודש חילול זה ולדעתי איסורשום

 את ולהזהירם, האיסור חומר לבררבבקשוה
 כתיב. תירשעמקדשי
 ולא גמור אהסור זה וצשלחנ גדולהשאלה
 יוסף רז4ש בס' עי' והסידות, דר*אמרת
 יש : ה*ל בפירהצ שכתב : בא דףמגילה
 קירות על ישתיע וילא להעולםלהזויר
 מזה גדרל בדון לך חרן כי בהוץבהעינ
 להצב אף כבוד, בו לנהוג צדיךוגהתב*נ

 עקרי ועי' וכר, אסור הביהב"נ נגדבפרוע
 זה סי' בכה"ח גם מובא קנ"א סי'הד"ט
 אסור לבההכ"נ ביתו בין המפסיקבכותל

 בזיון של שואינו בשמחם אפי'להשתמש
 לו שיש השף ביתו, של הצד באותואפילו
 בנהיון כ*ש זה, לכותל חסייכת חלקאיזה
 ולהצבור לביהכ*נ שייך הכותל שכלדידן
 מזה וחוץ כחע וגנאי בזף בתשמהםוכ"ש
 ותמיד ההשתגה קרבו אל לספוג הטיטדרך

 את בזה ומזיק ומקלקל זה מקוםמסריח
 חברו בית כותל על אפילו אסור וזההכותל
 בהשכ"נ, בכותל שכן וכל בנזקין גרמאכהבום
 ועי' הקודש. חילול על תזעק מקירואבן
 שי- לענין י"ב סעיף קנ"א סי' או"חבש"ע
 באר חלק אור מאורי וור' בעליה,מהם
 גנאי ת,ךמיש שמהמיר : ל"ז דףשבע

 מרום תופס קדחסה דמקום ביהכ"נ,במרתף
 תש- לי ומה - לעילא ומתתא לתוס4רקיע
 ווך' הצדדים, תשמהם ש מטה מעלהמיש
 הוי' במרתף, שמקיל קנ"א שצת היהנפש
 לחוץ ומשתן באמתך אחה שיננא י"גנדה
 שה- הגג על המים יפלו שלא שם רש"יעי'
 מאד חמור שזה אף באמתו לאחח לותירו
 איגרא כבוד ומעים לעולם מבול מבהיכאלו
 מגילה ירהצלמי עי' דיזירו. כנהצתאדביא
 בגדי- העעטחין להנשים מקלל ר"י ה*גפ"ג
 כ"כ זה שחרן אף מדרשא דבי אוירא עלהן

 סי' ח"ב יעבץ שארלת ועי גנאי,תשמהם
 שכותל קנ"א( סי' בשע"ת גם )מובאנ"ד

 לקדושת קדחסתו שוה מבחוץביהכ"נ
 והוא הדין הוא בני ומזה, - גופאביהכ"נ
 ביה"כ, בכותלי כבוד לנהוג שצריךהטעם
 מ- חוץ גם יש ובזה שם, להשתיןשאסור
 יכול וגם לרוס, לועג משום גם הקחחמחילול
 רמשתין עומד שהוא והסני שמצדלהזדמן
 והלח- וועושתנה הכותל יד על קבר יששם

 האגב האדמה, למעמקי ונספג יורדלוחית
 נפטר בערך שנה ששים לפני עובדא:נזכרתי

 פוקס יצחק העיר בנכנדי אחדבאלאפאליא
 ערל היה שם הקברות בית שומרחהל.



לסד ל אומרש*8ה

 היא העדל שקבל מהמשבורת 6צאהד.
 השדזע כל של והשהת ההציד %וץיך
 קצד 4"נ צקס מוו"י שנפטר שעהבאיתא
 אמות ד' בתוך וכשהגיע הוציר, אתהשרל
 )ניע הקבר ממעמעי קול שמע קגדושל

 אונים באין נפל הערל 1 תקאיר לחפשני4
 לע- מה אכא אצ2 לטואול ובא טראמפאד
 הזה הגבבד הה8 אם אצש4 לו אמר אששה2
 המא צד מכל ד*א ד*א מקברו תרהיקמקפיד,
 לה ההן לו, שיקמם הד*א אלו כיתקצור,
 הערל נהג וכן להקפיד, הלקו עלהדקהז
 קצר לא חצנה, שנה בכל הקברותאימר
 מרגישים הם איך אנהנו רהרם הזה'המקום

 בהה- ששצער גמר של בדבר כ"שומקפידים
 אהך משצ"ה הכבוד דרכי ללמוד ועליפלט,
 עלי קכרות ובתי בהמסגדים מתנהגיםהצחץ
 שכן כל טומאה שערי ו בהם ש"צהם
 בש להתנהג עלינו ארך הבדלות אלפיאלף
 שבוענ כטהוקנים  עב*פשית ולע- שלנו הקדהוים במשמות וטהרהדושה

קד

 הכנסת בית בשביל תנורנתיצת

 מרן הגאה א בענין מ*ש ואמיתיםכנים
 טעמים ובמה במה ועוד שליטאג.שווהשל
 דבריו. על שסיףלהתירא
 הת- משם על הקפידא שעיקר ידועזב
 במקום שם ל"ןון שסכנה השיט2 ה"שפר
 אות דהסידותא )מיליהזה

 נ"ה"
 הנ- ובית

 ההג שאמר כמו שינה משם א איןנסת
 לא 8מכי וכף הוה המקום פרא מהאבינו
 "ןנהי לא ידעתי ללא : ז*ל אירש*יידעתי
 כיה. קדחןבמקום
 דה- עפרח עחרה ויקם נ"ה פ' ב*ר ראהב.
 ההם 5ךם באר ועי' וכר ושצת נפילהות
 כ"ז הזש מקום על שיהה הסם*א כהשכל
 ובטל עבר עפרה הרשע רשות הששז1צ8יה
 הצדץ4 לרשות המקום שעגכ רגעבחןע

ם א א % ה ר ש 8 * מ מ
 הגמ עיר כשלל שמציפ כמו קנינ*, כלעל

 לשדה מהא תקהצת עפרח עשא ףקםדהת,
 שבקרושז2 דבר בשביל .זה שנקנה כיץ28
 היי מחצינה כשקגה המלך בדוד 5צינווכן
 מ- טומשת, מקום היה שא השדה אתבוסי
 ה4 זפיונה ושל גלגלהן עכהם, קברותקום

 הק*ע, וסיח שצ*ד ס" "הפוסק* ע"בוסי.
 ת8ל סליק גמוד, בקנין זה כשעבראנל
 כן הנפו וכתותיו הסט*א וכל הרשערשות
 בי שמה רוקדים ששעירים נניה אםבנ"ד
 להם- נעשה תקומה - הנהוץ החגורמקום
 ואין ביהכ"ג וום שעחצים בשעה הזהקום
 וסט"א לשדים שליטאעים

 במקום כי שט~
 ובערוחנ להחשך מקום איןאוד
 לש- באירה הקיסק כל - פ*ו פרק*אג.
 ב- אפ"1 ווההג מקום בכל הטפפ2בוו*ל 8פחי תורה הלומד אדם בן לו. הואכדאי כהי החןלם עבל אלא עוד ולא וכףמה

 שלף שום אין נתחנים וכיריים תנורמקום

 היח הפירוש חיצ אלי, לגשת לחצוניםטה
 לג הוא כדאו כלו העולם שכל אלאעוד
 5שי" של עשאפ אפ"1 צבורי במקוםד.
 ל44 אץ לצבור שייך שהמקום רקלגמרי
 ללו- שטן הבל להתרשצת אפילו רץצותצ1צים
 תך בה*ה לאתד מג( ברכוה )כדגמרינןדק
 אי- לשואצה כתיק, הרפ נהאה לשניםזיק,
 דילמא ניההצ תימא הו עיקר, כל נראהמ

 - היתזיק לביהכנ"ס הרצשון יהידייכנס
 לב-ת באהרתה ליכנס ששסוד גמרעןהא

 וה- אשבה עיקר או ואדרבה 5צם(הבנ"ס
 והשכיגופ אבל כנ"ןת1צ' לבי לקדםמצהה
 הפבב השאה אים ו(רן השתיא קדמחעוד

 אה4, מגדדל עהימעתי מהאמר
 נ*טר ל*שית אלהמר ר' זכה מה מפניאצתו ששאאי

 בב- הוחמשיבת )טהצבה הראהבה דילןבשאס
 אום קךטו לח שמימע מפני חזשיברכווק

 )סהםה הראשץ תמיד היה העאבביהמ"ד
אראהצו4 בשהי לויה2 מדה כנגד מדה זכה לכןכה(



סה ר מ 1אשואו

 במקום לעווות שרופמם כיוו בניינפצא
 שום ליכא מצוה של צבודי 5הום'אתמד
 אלו תמריים לתנור דבר סוף בהשי.אששא
 לחחפ.אין

-קה

 המקוםקדושת

 המאמר על : כם מגילה 5הרש"אע"
 שיק- שבבבל ובתמד"ר בתבנ"ס*עתקףם

 5פבות הפירחצ שחש ~מר דהן בא"י",בעו
 כדאי כולו העילם שכל אלח עוד ייאפ*0
 שם בתורה שעוסק במוום כי - ,לוחוא

 מקום באיזה נ6"מ עים ואון א",קדהפת
 פ"ה( )צות שמוש מדרש ועי' לומד.הוא
 מעולם ועקרב מץש הזיק היא המשנהעל
 מהי- להציל לבדה האדץ קדד8ת כראךתכי
 אפי' *לע%ם" מלת ומדייק ועקרב, נאשזק

 לכל הנס וכריחס קחם, ביח48ק שאיןבז5ן
 שמים לחם )דעי' לירחשלים רק המשהארץ
 קדוש מקום בכל חה"ה - אק סובלסשינו
 א- לגשת למזיק קליטא אין תורה,שלומד
 ויליטה לו היה לא ה5ות המלאך ואפיליו

 פע- הרבה כדאהתא התורונ לימודבעועת
 קר"ש הקךרא כל ה' ברכות ועי' בש"סמים
 רשף ובני שנאמר מממ בדלין מזיקיןוכו*

 ש' ומה תורונ אלא עוף ואע עוף'יגבשע

 ויש נכון סוכה לקדושת א"י קדושתמדמה
 עליף דא"י זכותא דאגין ל*ב 5ערכין6ע4ר
 בפעךלותי- גם שחצורם י"ל וגם כסוכיעאו
 עילאה דמהממתא צלא בסוכה הוח8ב :8ם

 ארץ א4י וגם לבדו מי בטאומ באמראא
 לשום נמסרה ההע אותה דורש ה"אחשר
 5היגיח ובעצמו בכבחי שהק"ב אלאשר

עלשש
)ק0

 לבית מביהכ"נ הצובאותמראות
המרחץ

 5צ- "8ר ברוך הרה"ג מידידי5שח%אי

 י,ןן בגדים מארח בעכו. רב יצ.ולישר(
 חדש. אה"ק הוכנם עחה זמני. אה"קקהשו
 בארון מחזיקים מתנה" בי"ד 4לב סמךעל

 )יו"ד כהט"ז וספרים ש"ס הישןהקודש
 הישן הארון בדלתות בסופ0' סק"זקנ"ד
 ל- החשרמו שלא וכיון מר(מונ קבועותהיו

 באוש נייר עליהן הדבקו המקוםקדהפת
 הצדה. הפרוכת תזוז אם גם תראעהשלא
 שית- דורש המקוה על וכהבגיח מנהלועתה
 את לשפר הנחוצות ד%לו המראות לונו
 מ- מהמשנה הספישת מקור הטבילה.בית
 וחכ"א וכר ביהכ"נ מוכרין אין כ"זגילה
 וכה, למרחץ דברים מד' חוץ וכרמוכרין

 על מכרוהו שאם )קנ"ג--ט( הפ"עוברמב"ם
 וה- ד~ללו. דברים לע" אפי' מותה זט"הידי

 פי"א תפלה )ה' הרמב"ם על חולקראב"ד
 מקדושת למעלה קדחחתה תיבה חהריהי"ז(.
 ה- דברים בה לעשות שאין עאכו"כביד*כ"נ
 אנן א' : השני מצד - קדושתהמחללים
 המרשית ב'. דשיאב"ד. נגד כהרמב"םפסקינן
 שף שום ב(חה"ק השתטהשו ולא מכושתהיו

 בבית אינן אלו מראות ג'. שהו(ו. כלמו,צ
 תש- כך ע"י ההלבהחה. בחדר אלאהטבילה
 המצ- מקיימות ותרבינה הטבילה ביתתפר
 רבנו ערנו להתיר. מהסם לבי השעפי"כוה

 ק- ורק שאלתו תורף כאן עד דעתו.חוחע

 תשובה. חצי הכם ושצלת מעט.צרתי

 בבית- מקומו אין ראי מראהתשוב!ק
 סימן )רדב"ז נגדו להתפלל ואסורהבבסת

 עצומות, בעינים אפילו החחרונים( ובכלקו
 ואם שלו. לבבוח; שמשתחוה יאמרושלא

 לבההכ"ם מלס,יות מראות שהוא מיהקדיש
 זה הוי קדוש, למקום מת(רם לא שזהכיון
 ומותר למוכרם  קוצריך הבית, לבדקכנדד

 לצר- יהיה והכסף זט"ה, בלי אפי'למוכרם
 אד- כי קדחחה, שום עליהם 0ון ביהכ"נכי

 הק- אם בעצמך, חהגע להרחיקן. צריךרבא
 א- תהים למכרו' צריך לבדה"ב חמורדמם



 פ 1א10"ז ל לחסו

 בנ"ד כן ו שה9פה זה בחמור להובילסור
 ולמ- קטן סטם על שו"פ על לחללואפשר
 ובפרט הטביל'ה. לבית הללו המראותסור

 ול- להדר צריך כמה על אנחמכשיודעים
 דה9ומ. שהנשים טבילה, בתי ולשכללפאר

 לב. בחשק שמה ילכו הסהיפחה טהרתרות
 ראי בלי ביתה מפתח אה9ה תצא לאועתה
 ובפרט הכרחי, דבר אצלה זה שלהבארנק

 על היטב מדקדשצ הטבילה מביתכשיוצ(ה
 ווהיא ניכר יהוה שלא והטואליעטמלבושיה

 ג"כ צניעות ענין זה הטבילוג מביתהולכ
 להש- עלינו לכן בזה, אדם שום ירגיששלא
 כלום, הלוקסוס מכל לה יחסר שלאתדל
 לבית משם ללכת להתקשט במה להשההיה
 מראות - ויקהל עה"ת רש"י הוי'בעליהן,
 - קבל לכהבה אמר -שהקב"ההצוב4ית
 העמטץ ידיהן שעל הכל מן עליותביבין
 הפשוט שהפירחם - רבות צבשתהנשים

 הלכו ומשם הטבילה בבית היושהמראות
 ובאבן תיב"ע ועי' - בעליהן אתלטדל
 ה- - להתפלל הלכו שהנשים ועודעזרא

 שקדה9תן נמצא מועד, אוהל פתחצובאות
 : ח"ל בזוה"ק איתא וכן תליא, בהאהא
 מה מפני הצובאות, במראות וכו'  ויעשמ"ד
 ב- גרמיטע דאסתמרו בגין להאי, נשיןזכו

 אה. ה11 דאתדניין ךלבתר דמצרים'גלותא

 .בבעריהן במראה ומסתכלין מתקשטין.יין
 כדב- מסהן וזה עכ"ל. בפו-ר ל)ן)מע)ררן
 בע- לפבי להתקשט האשה ומחיבת -רינו
 בפני המתקשטת בשמתא : חז"ל כלשוןלה,
 בפ- מתקשטת שאינה דחשה ובשמתאזרים.
 בעלה.ני

הז(

 1 האמת על להשבע מותראם

 דשומת על להשבע מותר אםנשאלתי.
 ? השבועה ולקיים לדהיבעאו

 ס" ב94*ח מפורשח הלכהתו9רבה.

 ב- א8י' מלהשבע וימור והל במחברקנ"ו
 וכולם המלך לינאי היה עיירות שאלףאמת
 אף שבועות נשבעים טוהיו בשבילנחרבו
 הוא זה ולשון איתם. מקיימים שהיו פיעל

 ה9ם מטות פ' ממ"ר ומקורו ג"כ שםבטור
  שבו- על נחרבו עיירות אלפים ב'הגירסא

 לא יתרו פ' החינוך ספר ~י' אמתעת
 ווהחח אבן על כגון לשוא ד"א שםתשא
 הרמ- וכ"כ בו וכיוצא עץ שהוא עץ אואבן
 ובספר אמת שזה אף - ופ"ה פ"א ה*שב"ם

 א. בשבועה שהרגיל מי : ת"ז סי'חסידים
 שהיה באחד : ת"ח ובסי' עמו, לדברסור

 חיס- חובו, יקבל ואז לנכרי שבועהמחויב
 ל- לו מותר אם ושאל אמת, שבועתבועה
 לצ- מחצה זה מבסף ויתן דמשמת עלהשבע
 ועוד לצדקה הכל יתן אם אפ" ודה9יבדקה,
 באמת, אפי' ישבע שלא מיטב מכיסו,יוסיף
 ננ- עליו שהעלילו באחד כתב ת"טובסי'
 ר אמת על להשבע בע"כ מוכרח והיהרים
 ירצה אם לו ואמר מחד ע"ז מצטערהיה

 לא ש*ש להזכיר שלא ע"ע יקבלשיתכפר
 ועיין לשון, בשום ולא בחנם ולאבאמת
 אפילו בזה שנזהר מי : תשפ"ח סימןס"ח

 יש- לא באמת אפילו להשבע אותודוחקים
 ל- אסור מצוה איזה לקיים כדי ואפילובע

 ספר עי, חובו לקבל כדי אמת עלהשבע
 שיתע- תשא לא עה"פ יתרו ס' מקלטעיר
 לה. גיטין וע" יום. באותו שנה בכלנה

 כך אמת על שנשבע מי מה : אמרוחז"ל
 מכל וכמה. כמה אחת על שקר עלהנשבע
 בעיני ולפלא הענין חומר מזה רהאךםהלין
 מדינת- בארצנו הפקר נעףעה כך כלשזה

 ל- שבועה המשפט בבית שנותנים"9ראל
 קלי דברים על אפי' ונתבע תובע עד,כל

 8מ9ת הוא העונש שכל זלזולים' כשלהערך
 הריני : כזה בעסח והשבועה אחת,מלירה
 וי האמת כל האמת, לומר בשבועהמצהיר
 "האמת" את משלשים פעמיט ג' האמוערק

 נע- לא % והצהרה להם. תפש אמתואמת
 בהטחת חפץ, בנקיטת רק פשוט כ"כשךה



רטח*ההלל פ 1 סזא

 ו- דהבולחן. על שם המונח התנ"ך עלהיד
 ה- בבית ראיה עד הייתי אחת פעםאנכי
 סכום בשטר כהטמעון תבע רשבן :פשפט
 בקש רק כלום, כהש ולא הודה  שטעוןכסן)

 וכמדומני חדשים. ג' על הארכהמוהיופם
 סרם בוה. שייך שבועות ואיזה בסדרשדאבל
 סו- בג"פ שבועה, להתובע השופם נתןכל

 מה ובשביל התנ"ך, על היד בהנחתמת"'
 שמער וזעדיע איזק איש היה התובע ?זה
 צוה אז אמת, על אפי' שבועה נתן לאלם

 בשהן מצהיר הריני : ככה שיאמרהשופם
 "אמת" ג"פ שלו בעסח הפעם ועודבדק.
 נבהל- הח2"ך, על היד ובהנחת .אמת"ורק
 והעץדכי- זה. דבר לרשת ונשתוממתיתי
 וחפשים הדעת קלי הכרובים בגדי עםדין
 שום בלי להשביע ודורשים עומדיםמכל

 ל- אין עד הדת בעקרי הפקרותוויתורים,
 לזה. לב שמים אץנם ולפלא ולערוך,שער
 לא הקב"ה כטאמר נזדעוע כולו העולםכל

 ה"א את אמרו וחז"ל לשח4 ה"א שםתשא
 יוכל מי אבל תשבע בשמו אז רק -תירא
 עזשים שהעבירה וידוע זה למדרגהלבהא

 רש- נקראו ושניהם הנשבע כמוהמשביע
 ש- מי על תלוי והקולר לט.( )שבועותעים
 ב- רעה וחיה מוחה, וחרנו למחות בידויש
 ו;ועם והילול שהא שבועות על לעולםאה

 כתבתי וכבר ה"ה גם יש ובא; פה()אבות
 שיעקב י"א( ס"ה )ב"ר המדרש לקחשמא
 שהשביע השבועה מפני רעות מחיותירא
 וזעל. עשואת
 כלום מאסינים קואינם החפשים אלהיא
 החרדים אל אנכי פונה רק דברתי,אהטים
 קיצוניים.היותר

)קף(

 דכירנא מדכיר תמיהיתרי

 חורב, הוקי הלומד צורב מששינשאלתי

 שטעס ד"ה ל' שבת במהר,ט"א אלפסןמר
 עו- כאלו הכועס כל ובנדרים : בשו"דוז"ל
 הכחפבר שם כח~ב שהרי הוא ופלא ע"ז,בד
 א- דוקא המשבר עוע"ז כאלו בחמתוכלים
 מהר"ץ כך על עמד וכבר ל4נ סתמאבל
 הרמב"ם לדברי ק"ה שבת בהגהותיוחיות
 ה- אמנם כך, מביא ההש שגם פ"ב דעותה'

 ה- מהר"צ וקהטית מקור הביא לארמב"ם
 א- פעמים כמה בזוהר דמקורו מסולקתיות
 פ- מס' בפירוש דמביא המהרש"א עלבל

 השואל. עכ"ל תימהפחים

 ז- )דפוס : שם המהרש"א ז"לתשובה.
 כאלו הכועס כל דה~) בנדריםשיטומיר(
 ה- כל : כ"ב דף בנדדים פירהט -עוע"ז
 - כנגדו חשובה אינה שכיגה אפילוכועס
 חמהרש"א שכתב וזה עוע"ז כאלו דהוי 4נז.

 תמיה. שום ואיןדה")

קם

 ? המים מברז ידיו ליטול מותראי

 צנורות ע"י הנמשכים במיםנשאלתי
 ? כלי בלי ידיו ליטול מותראי

 לדבר מה אין כמובן לכתחילהתשובה.
 המזלזל וכל כדים4 גברא וכח כלישצריך
 ש- במקום ונשובה נחקור אבל וכו'בנט"י
 וכדומה, הרחצה וחדר ברכבת כגון כלי4רן
 ה- הנה כדיעבד. הוי שזה במקום דינומה
 המ- שונים, מכלים כלים ע"י עובריםמים
 גדול כלי גם המם המים את ומצלליםפננים
 המכ- אוצד המים, את דה?ומר אוצרבתור
 כלי נקרא וזה מים, סאה אלפי בקרבוניס
 בטל לא גדלו מפני אבל מאד, שגדולהאף

 פ*ח בידים שמצינו כמו ממנו כליתורת
 ב- פש פק צדה ש החבית מטהבחבית
 מיניה. כלי שם בטל לא ולכ"ז החביתגודל
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לסח ל רשחתה פ 1 א

 עובדים טם יום הנה גברא כה ששדיךע"ד
 כחם ובלי פועלים הרבה שם חמיםבמפעל

 נקרא וזה הגבוהים לקומות המים יגיזףלא
 לפ- ונטילה נסילה בכל נחוץ ורק גברא,כח
 הנז ט'( סעי' קנ"ט אהח )ש"ע הבדזתוח
 הנטילונ לועלתה

חי(

 אי שכר בקבוקי בו שמצנניםקרח
 לנט"י המיםראוי

 ש- בקבוקי עליו שמצנבים קרחשאלה.
 לנ- המים ראוים אי מים נתהוה ומקרחכר
 ? יזיםמילת

 כלל מלאבה הוי לא הענין גוףתשובה.
 ו- הקרח את לשבור גשבת לוהבורטהומותר
 מה- שו"ת עי' וכדומה סודה מי עליולצנן
 ב- לקהבותו שקם רק של"ד סי' ח"גרש"ם
 מלאכה זה אין שאם נמצא ובצנעה.שינוי
 מלא- בהם שנעשא מים נקראו לא המיםח
 בהגה מ"ז סימן תשובה בפסקי וראיתיכש
 בשעה : והוא אתר טעם שנתן למטהשם

 משקה לאו הקרירות מלאכת עחמהשהקרח
 עוד עחשה אין מים אין שהוא ובשעההוא'
 אף ורק נצטנה בבר הדבר כי מלאכהשעם

 עי"ש. מלאכה זה ואין צינתן להפג מניחם

)קיחה

 מלאכה. בהם שנעשה מיםבדין

 שנעשו מים הידים לנטילת מותריםאם
 ב-  קתעשה מים הוי זה אם מלאכותי,מקרח.
 ? מלזשכההן

 בהמים נעשה מלאכותי בקיחתשונה.
 מק- ואח"כ קרח ממים : מלאכה פעמיםב'
 חשש שום אין מים מקרח הנה מים.רח

 סי' או"ח מפורשת והלכה מלזשכה נקראולא
 חתגליד חשכפור והברד השלג "ב סעי'ק"ס
 ריסקן אם הקור( מרוב הנקפים מים)פי'
 רי- ודושז וכו' מהם נוטלין מים שנעשועד
 ק- המים מן מקודם שנקמשה בזח אבלסקן,
 מק- לענין אדם, בידי הנעשה מלאכותירח
 מקרח מקוה לעשות האוסרים פוסקים ישוה

 עץיך שלא אחר מטעם לגמרי אבלמלאבותי
 תפ- בבלים שנשאבו : שחיבין משוםבנט"י,
 בספר עי' הקרה, מהם  שנעשה טרם עודסלו

 שיטות בזה שבהשר טחב סימן הברםטהרת
 א' : בדבר טעמים שני בנ"ד אבלהפוסקים.

 קה: חה~ץ וברש*י בר"ש פ"א ידים מם'עי'
 מתורת בטלו דהמים משום הטעםשכתבו
 מ במראיתן נשהשו שלא אפ" סהצמעמים,
 בהם כשנעשה מים מתורת יפמע המה*ם

 שתורת לדבר נשהשו אדרבא ובנ"דמלאכה,
 נפ- לא בעצמו שהקדח כזה לדבר עליו,מים
 ו- יצאו, לא מים שמתורת נמצא לנטילהסל

 הוא ב' טעם הקרח. על נשאר מיםתורת
 מלא- בהן שנעשו שמים )שם( הרמב"םטעם
 חרן ובנ*ד שופכין' שנעשו מהשום פסוליםכה
 במים מלאכה עחשי עם דברתי כי שופכין,זח

 נותנים אין הקרח שבעשיית ראו המהרבים
 ו- האויר את מקררים רק חומר שוםלהמים
 מעצמו דגעשה ובדבר מעצמו, נעשאהקרח
 מחמת א אם ממרארתז המים בנשתנואפ"
 ה- בימי וגם ובמ"ז( שם )מג"א כשריםעצמן
 אהע ליים לשתיה זה בקרח משתמשיםחום
 שף חסרם טףם ואגב. - לקרר בכהיקהבכוס
 ה להפם רפשפה בשביל פלאש בוואריםנתנו
 באאא הפם"ג פטננה ואח"כ הרגלים אובטן
 על מחרשים ובהגהת בצ"ע דגיח תנ"הסו"ס
 ה- שם כתב דגים במים ובנתן מקיל,הא"ח
 פוס- ההבת הסשףמו וכן ישרים שהמיםמג"א
 שם מתו השפ"1 מלאמן נקרא לא דזהקים

 פ- הדבר אבל )וו"א(, המים כשריםהדגים
 הם, גמחים ששחפכק רואים בעינינו כילח
 קע1אאד רק אפחש בגרם הדגים תחדקוואם
 מאה מסרהשעג המים המים, את תחליפוולא



4לל

שו*ת - ל לה

 ו- שבולארם הדג"ם טבי כי תמשאםל"ום
 ת41פו לא חשם רגע, בכל הפיםפהמטיפ
 אעפ.י ימותו בעצמן הדגים הם המיסאת

 מקולקל4ם שי1רם נמצא המים. מןשביייתן
 לדגים. גם לשתייה רשיים ששונם כך כייעד

)קיב(

 למי מאכל להוו1ט ס1תראי
 ידיו. נטלשלא

 שלא למי להאכיל מותר אםנשאלתי.
 יברך. ולא מריזנטל

 חע4 בעוה"ר,  שביחה מ ש4יתשובה.

 בזה ויש שאסור, מחמיר  קס"ג  במףממ"א
 לת"מ ל-ע ומשום עז"ע ידי מסייעמח1ום
 אסור. לפניו להניח ששמי' העים עטרתועי'

 כי לענ"ד, חמור עתר אביב הלובעירנו
 לחחם יש עגן"ם מועטא ואפ" שרובהבעיר
 בעיר אבל טריפה, שמוכרים למסעדהשילך
 עם"ם, של מסעדדי ואין יהודים כולםשב"ה
 שם ויהיה ידיו. שיטול ממנו ידרחן לאלמה
 ח- יותר ונט"י ומגבת. לוג מים, מהכןבחדד
 האיסור שעהשה כיון )ב"ח( מברהמ"ז16ד
 ועי' בסוף. זה וברהם"ז המשם, עלתיכןא
 שרי האוכל של המאכל שאם שםבמג"א
 ולכן רשות, שום בלי בעצמו לקחתדיוכל
 וו1י מקודם ש"שלם שדורשים עלמאנויג

 טובה והעצה לוטשוכל. לו שייך כבראשטשכל
 בנטי- גם השוד נט"י, על החשוד כיממ"לא
 - "שלם. היא ויצא ש"קח ממש, מעםלת

 )חורת המוכר על איסדר שוס איןולדינא
 ביר- מזה דברתי וכבר ה'(, סי ח1"חחסד
 ע- אה~ש וחבל המקוש ללגצוא לי וקשהו1בי
 מדוהשי. בבית שנאחשלו לשחלות מפתחשיתי

סט ר מ 1א'
)שק

 הנ"ל. לעניןעוד

 במסעדות אוכל ליתן מותר אינשאלתי.
 ומקו- מפור,ש דין נם"י. בל4 שאוכליםלאלו
 נמל שלא למי להאכיל שאסור מש*סרו
 )רמ*א מכשול ל"ת עור לפבי סהבוםידיו
 ה1ם אסור לפניו ליתן רק ואפי' קסג(.ש1"ח
 ומביאו זה דין דאשמיט לא חשמחברבנ"כ('
 למי אלא לש1ול יתן שלא ס*ב קס"טבסי'
 ש- והמג*ח הב"ח וכתב שיברך, בושיודע
 עושה שוה כיון מבהמ"ז בזה חמורנט"י

 הוא ובהמ"ז המנילה, לפני תיקשהעבירה
 עוד עהסה אינו שאוכל ובה1עה ספקרק
 )מו- חסד תורת תאה' וע" - איסור.עעם
 יט( ס"ק כ"ו כלל ו' מע' כללים בשד*חבא

 בתרי ק4י דלא היכ(1 בכסף במוכרשמיקל
 כ- יהודים שכולל בעיר אבל דטתרשגעברי
 פה ארן כי בזה, גם להחמיר יש אביבתל

 יתו לא ההא שששם לומר גוים שלמסעדה
 לו- לך אית משר אלא טריפוהנ ום8כלילך
 בלי לו יחן ח~הש אחר ל"ןראל קרלךמר
 )פ- לפ"ע משום דליכ1ו דעות יש ובזהנט"י
 מ- פ*ד מלחה ה' המשל"מ הנה משה(,ני
 מסייע - לפ"ע בזה איו אם  ועכ"פ ע"ז,שיג
 הא לו שיאמר לזה העצה - הוי ע"עידי

 לכ"ע ואז ותברך, ידך טול מיא האנטלא
 הז- עכ*פ הוא כי יקיים לא אם אפי'שרי
 )מח- לרמאק אהרשרן אנו אין ויותרהירו,
 ובט"ז שם השקלצית

 תק*ג"
)קיד(

 המוציא. במקום בדברו נהיהשהכל

 - המוציא במשם חשמר טעהנשאלתי.
 יצא ח1 בדברו נהיהשחכל

 סי' או*ח דיבא מפורשת הלכהתשובה.



אזמרשו"תהללש

 פרי בורא בירך אם הע יו*ד( סעי'קס"ז
 וש- פרי נקרשן חטים כי יצא ג*כהאדמה
 אם תפ"מ י"ח כלל אדם נשמת ע"דספב
 ווע- לבטלה ברבה הוי המוציא אה"כבירך
 מיני בורא ובירך בטעה אבל ל"ת. עלבר

 מע' אס"ד ~יד"ח יצא לא הפת עלמזונות
 אש עובד(' בית ס' בשם א' שתברכות

 פת בין ההבדל עיון, צריך הדברשלפענ*ד
 הגא ופת שלם פירחצו לחם בזה, הואללחם
 או- פתות הבתוב כושון שלם, בלתילחם
 לחם פרוסת על מברך הוא ואם פתיםתה
 חשד- הרבה פת טוב הלא יצא לא למהפת
 אומר הוא לחם פרוסה על יאמר אםרבה
 יפשע לחמ פה על לדבר ורמז שקר,דבר
 בזה יפוצע לחם, - פת על יאמר אםגבר,
 כתוב בהש"ע שם כי צ"ע יותר ועודגבד,

 יצא א ת י פ דהאי מאריה אמר אםבפירחש
 שזה בזה רק לפיחש4 פת בין נפ"מתוץה

 לב- לכתחילה צדיך ולפעמים -באדמית.
 המו- הלא בדברו נהיה ווהכל לחם עלרך
 ששונו בעציץ שגדלה מתבהשה זה אםציז4
 היראה(. )סשרנקוב

)קטו(

 דברים שני על לנט"יהצריך

 ד- שני על לנט"י שצריך מינשאלתי.
 צפרניו נטל או מבהה"כ שיצא כגוןברים
 עו- אחת נטילה אי לאכילה' לנט"יוצריך
 לשניהם.לה

 ד' סעי' תקפ"ח או"ח ש"ע עיתשרבה.
 א- הזאה שניהם, את מהראה אחתשתקיעה

 בביצה מצינו כן וכמו לשתיהן, עולהחת
 לה- בפיה"מ וע" לגב, מגב מטביליןי"ז

 מותר שביו"ט היטב שמסביר שםרמב-ם
 נט- והכלי והמים סימיו, ע"ג כלילהטביל
 רק בנ"ד, כש"כ אחת, בטבילה כאחדהרים
 החומר כפי הנסילה, שתהיה לדקדקצריך

 אבל דרבנ4 וווהא אף לאבילוגשמדקדקין
 ב- נעשו של* מים : דקדוקים כמה בה"צ
 חבדומה הידים נגוב גברש4 כה מלאכה,הן

 לשם הטובל וכמו ה'. מברכת ידיווימלא
 לאכןלה הנטילה נן לחולין' שעולהתרומה
 אחד והערני צפרניו. לנטילת גםמועילה
 ה- היסח חשי מפסקת יצר ששרשברכת
 חסת=ם בספר מקורה זו הערה תעהדעוב
 מפו- והלכה בזה, מחמיר והחסיד נ*ח,מי'
 ש- רוו"י ודעת א', טעי' קס"ה באו*חרשת
 ואין ולמע, לכאן ועולה אחת בנטילהדי
 חיר- יברך שתרצה השיז" כלל, הפסקבזה
 סהשום א*י ברכת להקדים כתב והב"חלה,

 טגי אהת נטילה אבל תחילה באדחיובה
)כפה"ח

 סק"א"
 י- מלעצים נכון יותר וזה

 להבהש בדי להתברד נסתרים למקומותדיו
 לי. נהירא לא זה נטילה חיוב לידיא*ע
 הראשונה שנטילה הנכון שהדרך א"חהך'
 עליה כלי שם שאץ פגומה כלי עםתהיה
 הר- לו כהי"ש הללו העצות כל אבלעי"ש.
 שב לכ*ז להחמיר. ורויה זמן תץ מיםבה
 לפ- מבטצת העשןת כי עדקק תעשהוושל
 * חוכשנ לידיעמים

)קטז(

 לאדם בהמה אכילתהקדמת

 ו- זשורייתא חוסור איכא שבבהמהמ"ש
 במחלוקת ורק ידמה כן לא לבבי מנהג.לא

 בשם י*ב( ס"ק )קמ*ז שהמג"א אמת :שנרה
 ד- שתה סוברים שניהם סק"ז והט"זמהר-ם
 חתרמב"ם חרדים וס' הסמ*ג חבלאורייתא

 חסי- מדת ששה סבורים עליו, שתמההזה
 י*ג ס" ח*ג ישקב שבות בשו-ת וכןדות
 ומ"ם חסידהב מנהג ורק דרבנן שזההעלה
 דאצרייתא שזה לאכילה טעימה ביןלחלק
 אות- בפירחש כתוב בברכות הנה דרבנ4ווה
 שכחיב ובגיטין "לזצ%ל", לאדם אסורמר

 חול ושסצל*, הגליון על נרשם"שיטעום"
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 הטעימה. איסור תלוי הגירסשעת ב'סמך
 שזה אחת בדעה שהם אף והמג"א,והט*ז
 מת- הדעות בטעימה אבל דאורייתא,איסור
 בט- כלל איסור 2האין סובר הט"ז :חלקות
 גם מחמיר י"ח בס*ק והמג"א )סק"ז(עימה

 ל- שהעלה הח"ס בשם כת"ס וע"בטעימה,
 ועי' אסור, טעימה שגם ומג"א כהב"ידינא
 טעימה : לטעימה טעימה בין שמחלקנה"ש
 אכילה בהצעת ושלא אסור אכילהבשעת
 ד- הוא יום בכל שג"פ שהגדיר ומהמה2ר,

 דרבנן. הוא וסעודה סעודה ובכלאוריא2א,
 חיים ארחות עה עסקינן. ברעבתניםאטו
 מבוטשאטש להגאון א"א וע" ה' אותקס"ז

 קדימה. לענין ביום (ר פעם רקשמספיק
 הגמ' מדהביא להוכיח אחד שרצהרכהה
 ש- פהצמע המבעץ2, חאכלת מהפסוקהרחרה
 מותר. טעימה אבל שביעה של אכילהרק
 ב- להפסיק אפשר אי הלא כי נכון לאזה

 כל - לשתיס הפסוק ולחלק ואכלתתיבת
 מ- ו(רן וכו' רביע מ2וה פסקי דלאפסוקי
 דטבר מא : תלוי בזה טטלי ראיה.זה

 ו- בטעימה גם מחמיר דאורייתא""צעב"ח
 שרי. טעימה אבל "לאבול" גורס דרבנןמ"ד

)קי"
 עליה מברכין אי השנה כלמצה

המוציא.

 מ- המאפיות שפים נא"י פ"נשאלתי.
 ה- המצות על מברכין אי השנה כלצות

מוצהא.

 מן שפטורין מצינו חלה לעניזתשונה.
 ב- והרמב"ם אסופגנין מ"ה פ"א )חלההחלה
 ש- נמצא דקים רקיקים עתה כתבפט;"מ
 לענין לחם וה אין כן חלה לענין לתםאחצ

 סימן דדרי חינא בספר רשרתי וכןהמהצטנ
 למצוה שוה כיון ראיה אין ומפסחע*ט.
 כן מצה  לעניז מצוה יד"ח ,ייוצאיןוכשום

 2ר נמצא אהשביה, דהמצוה לחם לעניןהוא
 לא מפסח שנשארו המצות שאלו לומרי,צ

 המוציא עלעע שברך וכשם ברכתןנשתנו
 דכשעה 4כיח בברכתן נשארו כן הפסחבימי

 אכל )שם(. לחם שם עליהן היהשעשאן
 בוכה ספק יש הפסח אחר שבאפוהמצות
 )שם(.עליהם.

קיח

 אוכלים. בזויבדין

 הכר לפני זרקו א' בביהכ"ננשאלתי
 להם לברר בבקשה אלי ופנו צמוקיםמצוה
 זה.דין

 ברכות ותוס' בגמ' מפורש דקתשונה.
  שאפ"1 קע"א ס" באע"ח להלכה ומובאנ"ו
 ווךקר לשמחם, 2ומצוה החחניםלפני

 הנמאס דבר לזרוק אסור בכך,דהממחה
 ח- אחרי נקרא שחתן וידוע והנרמסהנדרך
 הפ- לאלו אבל לתורה, בקריאתו ולאחופה
 ההפטורה, בניגון מלצפצף יותר אהצררחים
 מאומה, יודעים אינם מלומדה, אנשיםמצות

 מ- חוץ הנמאסים, מאכלים לזרוק התירמי
 הנעשה חוללות מים גם יש אוכליןביזוי

 חה- ביהכ"נ רצפת וכל זו, מזריקהבביהכ"נ
 צמו- במראה ומתטנפים מתלכלכיםקירות
 הנשים כל כי הס"ת, על גם נופליםקים

 גבור מצוה הבר כלפי מתכוונותהזורקות
 בזית ווהו הפתוח הס"ת ע"י העומדהיום

 שאפילו כתכו שם והתוס'התורה,
 מאכל ואי קשה שקליפתםבאגוזים
 הגש- גימית לזרוק אסורמתלכלך
 נמאסים בטיט שנופלים כיוןמים,
 חשסורים לאוכלם שאסור בפירותהשפילו
 לנהוג אסור וכה"כ ערלה של כגוןבהבאה
 )א"א החוה"כ לפני אותם ולזרוק בזיוןבהם
 חמירא כל נוסח תקגו ולכן א'(, אותשם

 יקפ- ולא המליצ:ים יבינו שלא ארמיבלשון



, -. ... 

, 

 .,.,,".",,.,..%,ו-ה-.%. .. ...... . ......... -. --:- .

 ר 8-1אשו-ה ל להשב

 הלחם את מבדן שמצו פרנסתהע עלרגו
 שהמ4 או האדם, חיות עיקר עתהומפקירין

 ה4א יבין לא בעצמו פרנסה על הממונהאך
 בהים ב(פו"ט תל*ד ס" )או*ח בששירגהש
 "פטמז ר"ל  לעניחן גורם זה ולכןסדה"ק
 מלאך ע"י נענש הוא כי וירא( פוייההצש
 ב- היטב הכרוכות סוכריות השפ"המפקיד.
 )חס"ל נקי במקום להשליך ידקדקונ"ד
 בדרך כשרואים הן מובן, והדבר ב'(,אית

 עלי- לעבר אסר הארץ על מונחיםאוכלים
 לד שאסור כש*כ בבזיון ככה ולהניהםהם
 החטים את שיכבדו ס*ה שם ועי'באו"חרוק

 א"(ג זה ובשבת עלההם ידרסו שלאהנזרקין
 לכבד לגמרי א"א הנדבקים בצמוקיםוגם
 האף חומר ומפני ונדרסיכנ נמעכיםוהמה

 מ- בהרבה נשמעה האגוזים קליות שלסור
 ל- מלה וכלה חתן על לזרוק 21מנהגקובעת
 אף אכודרהם(, )רוקח עולם מלח בדיתזכר
 עירובין )רש*י חד לא שמנדרס סלחשבם
 בכסף נקנה חינו כי שפכל, זה אק אלקד(.

 זרע מין עתורקים מקומית ו"1מע*ש,
 יאריך זרע יראה סימן ע"שכישית
 )הא- נקרא שכישית משום אוימים'
 ש- סימן לצבי(, )שמלה תקוה סלשוןפי0
 כדי ופשטה נהרא ונהרא כשחינו4יפרחו
 ב- מדברים וכ"ז הייכלין את לבזהשלא
 מאן מצוה הבר אבל לשמהם שמצוהחו*נ
 וק- חטים שזרקו השס ובימי שממעדכר
 וקליות חטים בין גדול חילוק יש ג"כליות

 ומח- הם, קשים וקליות חטים א'לצמוקים.
 עפרורית וחלק מהר, נרמסו לא קשיוןמת
 ומסבר, מקה לענין גידוע החטים בכליש
 אבל חיטי אבל ד"ה ל"ג, פסחים רש"יוור'

 המ- על מהר ונרססים הם רכיםצמוקים
 בעל דעאון סברת ע"פ לחלק "צ חצודקום,
 אוכלין שביזוי כאג ס" מהד*ת יקרהאבן
  שהיא כמו לאכ"לה הראוי בדבר רקשריך
 טחעה שמחוסר כיון אבל תיקון,( שוםבלי

 - אוכלין ביזוי בזה שייך לא ועוד,ודקידה
 בלי לאבילה הם ר(יים להיפוךוצשצקים

 ל*דקץ )קעש8 חוח נפוש ועף חוקון,שים
 אקחידא שסל זר כמבושפ גאכ פרג4יתהרב

 ש"פש כל חבל אדבג למאבל נעדךבשוהמאכל
 חמכ- בזוי ושוי לא אדמע לאכילת ביחודנערך

 והצמוקים לבהסצג זה מאבללין)כה1נותבים
 לקהץש וליין אדם למאכל רק פתקנונערכו

 תהשיע ובהמה אדם - החמים אבלח2בדלוג
 לאדם עשון קפ*ז סי' אפרים יד ועףה'

 אלא יורד המטר חשין לאמו, א*עלהחזיק
 הבהמותבזכות

 בשדך עשב ומזתי )מדרש"
 הצבערנ אתה ואכלת וה ובזכותלבהמתך,
 מעו החטים נרמסים אם אפ" ולכןעי"ש,
 ה- כן לא אבל בהמה למאכל את"כראוים
 לפבי מתרקין דקתני הא תמד -צמוקים
 ה- לפני שמד ששח מעה ש שעהחתן
 את לכמה וילך שהוח גשעה שע -תהיה
 הוללת שם, אין הוטייה שבדון וכדומההכלה
 כ*א( ס*ק )קי"א במ*ב וור' שם, איןביהכ"נ
 עתה4 אלו עחציך יפה שלא בפירחששכתב

 הזה שהמנתג הדבר עיקר - צמוקיםקין
 לגמרי. אחר ממקור יצא החוע עללורוק
 אשה שנח1א שסי ה"ה, פ"א ירחילמיעי'

 קליות מלשת הבית מבהמן הגונהשאיטה
 מלקטין התינוקת לפני חיובריםואגודם
 חבשמברי מסהששחעזו' פלוני נקצץהצמרים

 ל- פלוני חזר הצמרים כך ג*כ עושקו1ה
 מיה באש*יבות לצבי שמלה הר'משפחתו
 בבר גם ואדלי - מקובע על נששווהמנהג
 שלא לאלו רק צסצקים של המנהגמצוה
 תו*ש, כהלכתו התפ"4ץ אתישמרו

 מלשש וצמוקים תפילין, סנא דלחקרקפתי לאאי
 4 מצאר והמנהג ט'( )עוע צמו4שדים
 הדעז מיכולם.

קקש

 את פוגם אי צנור, או קש ע"ישתיה
 זהכוס

 חמודוני בעהלם עלמא נהוגנשאלתי.



רשואשה1ל מ 1 שגא

טישתח8חיישו18
15תי

 1 שרכה יהש לשיז פ1ם 8ף
 י*ד סף אהח עקב שטת עיתשובה.

 ש ששפרת בצדו שיש שמשם כ1ןעצש, מהמי כשותה %י לכלי מחובר הקאזשאם
 מחובר אי1 שהקש בנ*ד אל קטן,צרצור
 ומ- פגום, נקרא וה אץ לגמרי נפרדהיא
 מה- ש1תנים זר סעי רם"ה סף ביהדצי1
 המ- שאומר בשעה התימק לפי באצבעכוס
 זה ע"י פמם הוי ולא והי4 *בדמיךברך
 בל לא כי מה(נצבע נקי יותר בודאוחששש

 קפ"צ באו"ח מבואר וכן שוות,דטבצבעות

 לתוך או ידו לתוך מדךץ שפך באם ג'סע'י
 מט4, עש נרע %א פגום, הוי לא אמרט4

 ומה- להקש מהכוס ונמשך ד1לך ויץובנ*ד
 לתקן שא"א בפקום דברמ וכ"ז למששקש

 הח- מבל לצאת מים ש 15 מעטהשעסיף
 לתפחך, נא והקריבהו סמ1ס ולעגיןששוום
 שפגמו מכוס ישתה לא היפה שנפשרת1ם
 חשפי- (ר, מכוס שותים. שנים קש ח3*יאברו
 בק- שתה הונא רב בר כרבה והפה נפשלו

 דקים קנים בן ממ1 היושצ )נוסניקנין
 ר"ח לפירוש ואפילו ביחד, גה עםאלה4ש
 הך עם אח1תה א"ד( ד"ה תחד עשג,)ע*ז
 שום בוה עץ פגום כוס לענין אבלרזמ2
 ף ממוס יין, במזרקי השותים חשואששב

 שר ושנים פיפיות בף בעל ט4 רשא(.ע"
 ס"ב )שבת קניקנין שזה וה בצד זהתים
 לענץ מצי1 וכן גלוחשנ רקש בי ככהאושתו
 לש- לכתורלה( אף )כמ1מע  שמחשר גסךיץ
 רק אחה מכוס קשין בב' עכהם עםחות

עשרשראי
 ב- אבל לשתורם מקודם יפטיק

 השפ"1 השש' עים אין יאר ששותיםשעה
 קכ*ד ס" )דר*ת בוה ליכא שסידותמדת
 על חאח1 ואון פטם כוס זה איו מקודםציץ למ- העכו""ם התחיל אם חשפילו כ*א'ס*ק

 בזה אין חבור ניזמק לענין וגםהבו"כה.
 גמ עם יץ שחא ווטפ רבץר דהלאחששג
 חיבור הף טמק התא אביו שלדעתאף

 טובא טאם "1 חטד עב4 )עא ""נלשש9

 ברכה הנה הברם2 לענץ קש עישתת
 מרב" בפחות אפילו לברך מחויבהששונה
 במר לברך מחויב נמצא ר*י( סי 814עית
 אבל לאט לאט במוצץ אפ" קש ע"יצץ

 אב*פ מכדי יותר שהה אם אחרונהבברכה
 מצסרפות. הגממנות .עת1ן כיון לברדאין
 פוגם חינו קש 1י שה1תיה לדינא דברסוף
 יום רואות ועינינו המשקוע את שסלואינו
 1מי צמרות ע"י הבעבוקים שממלאףםיום

 של חשש ע1ם ואףן החביות, מןשממעויכים
 ופ1מננותר

 ף אות חן ס" ח*ב לצבי בשמלהור"רתי
 בבום עלמא שנהוג ונשהמן ארוסיןבברכת

 בעוה"ר חו"נ והצ ין מעט שמוסיפץאן
 1געים שהם וביון בפרהסיא שבתמבללי
 הלא עליו ברכות מברד הסנ אוךבהכוס
 קציו( )או"ח לברך אין דרבנן באיסוראפף
 ודורש מהכוס שותה והבלה נדה בחופתש

 ה- ומקום אחר. כוס ולקחת המתרלשפוך
 גא דברי1 ולפי עי"ש בוה לעורר לוניחו
 צדיק אותו יצטער שלא לי הניהומקום
 של חשד שיש שחהכ : בקש אותוחשדחא
 מו- בשפן שהצתו נדה וחופת שבתחילול
 החקוו1וון. מכל ויצ(י קש ע"ידרני

קכ

 בכיפה. ולשחוטלברך

 ע" שש8ור ידוע הדין הברכה לעניןהצה
 יברך עלא הא ס"ק קפ*ג סי' ש"חבאה*ט
 שמים מודא שהתיה שצריך קטגהבמצנפת
 מובן יר"ש, להיות צריך הלא והשהבעליו,
 וירשץ באימה שחיטה בשעת שיעמודשצריך
 עומ- שהשוב4ם דבר, עמא מאי חזיופוק
 )ב- באבנט וגם במצנפת עבודתם עלדים
 וראותי מדבר( הכח1ב אויל שלשהב
 קאמלייששטץ יונה הר8"ג של ידבכתב
 משום בזה הש  השיה בזה ששחמיראמל
 ובג" בתר1ם ע" ע% ופריקת הרוחגסות



 ר םא.ושאז ל להעד

 פי' גלי ברהם תרגימו רמה, בידיוצאהם
 ונשארו לסימן המצנפת והסירו עולשפרקך

 רחמם, בגילף יצאו לא בודאי כיגירמולקע,
 הרוח גסי על מכפר כ"ג של המצנפתולכן
 מאי ד"ה ל'. קדושין עו" פ"ח, זבחיםעי'

 אפ" נכון אין שלכתחילה שמשמע הארכחי
 בעידנא המצנפומואפי' בלי בירמולקהלצאת
 קיח שבת שור בכור ועי' במצח2 עסיקדלא

 ורק המצנפת בלי לעמוד גנאי היהדבעזרה

 ענין שבכל ומסיק ראשו, על אחרת,בכיסוי
 אין שעכ"פ רואה אני מכ"ז לכן עי"ש,אסור
 ה' בלי בשחיטה לעמוד חסידות ממדתהק

 דנהיגי הקטנים ירמולקיס וביחודמצנפת,
 קטן אבר בהן לכסות שאפשר עתה,עלמא
 ראש כגילוי דמחוזי יומו, בן תיעקשל

מכהצ.

 בגד לאו אצבעות גע"ג בו שאין דברכי
 אפי אלא טומאה לענין רק )לא לגמרי,הוא

 דכמאן ד-ה ז. ב"מ רש"י עי' דבריםלשאר
 הר(מם כיסוי של הטעם עיקר והןדפסיק(,
 כלשון שמים, יראת על מורה שזהכהעום
 אימ- עלך דלהוי היכי כי רהםך כסי !חז"ל
 כק- חציף נקרא הכיסוי ובלא דשמיא,תא

 אפשר כבר הכובע גודל ועפ"י ל"ג.דוזםץ
 כי החוצפא, וגודל עלו היר"ש מדתלמדוד
 המצ- הסיר ד"א אמר וכה : תליא בהאהא
 של- ואף וכו'. העטרה והריםנפת
 ראוי לכ"ז לזה מקור איןדינא
 צריך וביחוד ודי' בזהלגעור
 א' אות קפ"ג בעט"ז ע"י בא"י יותרלדקדק
 בחו"ל נוהג אינו שעיטוף יששכר ס'בשם
 סוד- ופריס השכינה. כבוד מפני בא"יאלא
 שהסירו שמצינו והא עיטוף, במקום זהרא

 חשף הפייס, לענין הגזית בלשכתהמצנפת
 שעמד נמצא עבודה, הוא בעצמו הפייסשגם
 ש- נכת יותר או שלו, הקטן בכובע זהכהן
 לא קטן כובע כי מצנפת, בלי לגמריעמד
 עי' בבגדים, מרובה יהיה שלא לכדגיםהיה
 את הממונה שהחזיר בתפא"י מ"א פ"ביומא

 עו- שם שור בבור וע" לאלתרהמצנפת
 עי"ש. בידיהם ראשו כסוחבריו

קכא

 תירושברכת

 שכבר אחרי לדבר מה אין זה דיןבעיקר
 אריק מאיד הר' המפורסם הגאון : זקןהורה
 י"ח סי' ח"א ההםר אמרי הבהיר בספרוזצ"ל

 לדימג" ברור "שזה וכהב בפה"ג,שברכתו
 דמכשי- מפ"ה ראיתו הביא גאונותוומרוב
 שאפילו והעלה הנחמדים בדבריו עי"שרין
 הוא גמור יץ דריכה ע"י וולא מאליובזב

 אברהם בארות שו"ת וע"י בפה"ג.לברכת
 ב- תירחם על להלכה ג"כ שהעלה י"זסי'

 ב- ברכתו תומ-י מעצמו זב חשפילופה"ג,
 ב- בתעיבה לעיץ בהערה שם וציץפה"ג'
 מחת למצוה ופסולים הכשרים יינותדבר
 ובתחלת תרפ-ב( )נוירק גינצבורג לויר'

 ח'. מצדהחוברת
 עליו שמברכין רק לא להלכהולדעתי
 הביאו אם והמטיב הטוב גם אלאבפה"ג,
 שדעת ישן יץ מקודם ששתו אף אח"כ,אותו
 : וזל קש"ה ב"י ע"י ממנו, נוחהזקנים
 שאין מדשף יותר כ"כ גרוע אינו רקאם

 הטו,- מברכין מדוחק אלא לשתותויכולים
 רו(9ת שעינינו בתירחם שכן כלה"מ,
 משכר שאינו מפני לשתותו העם-טרצין
 ש- חשפילו המשכר, האלכוהול עוד בוואין

 לשתות לבלי עליהם חזקה הרופאיםפקודת
 והנותן התירחם, על חלה הגדרה איןיץ,
 התפיסה בשעת שאדרבה יראה עימבכוס
 אחר ותיקי יותר, ומזיק לשתותו יותרקשה
 חמחזים נהנין והעולם מוטעם, הואסחיטה
 מחשינגים היץ ומוברי באל המסחרנתרבה
 ועוד בפדיון. הפסד להם גורם עתהע"ז
 אבקה בתירחן שטהמימים ש"ם לדברראיה

 : לעולם תוסס יהיה שלא,מולציליציאום(
 'ואמשג יחה תמיד. קיים הוח תירחםובטעם
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עה ר פ 1אפ4ח ל לה
 בעיו (ממלו וצמ"ג דמברכץ הרשב"אבשם
 מ- לא פ" הרשנ.א4 *2ס זה אםתחאג

 אלא לחיך צוים וץ1א תירוש במ?ב ףאב
 ועסס4 בעיואפלו
 היב דביי שי דחביבין כיוןאבל
 רב מלוהי, ח2פירין שפירא יצ"ו,שפירא
 במזיגה להכיר יוסף רב ובקי ההשמובהק
 תרין חד על דרי הף שלו וחמרדדבשנ
 מינן בתרי מניה חד פידח2 פ"ק,)מנהות
 לימא יוסף כרב רבא שגברא בעיניושלא
 אנכי בטוח אבל מ*ד(, )זבחים מילתא האכי
 : ויאמר קץודה עמתנותו ברוב יוסףברב
 לכן ל"ט( )קדושין דאמרי הוא מילתאלח1
 בדבריו. עמו נשתעשע הצ(ית בחהבאי"ה
 סק"ח רע*ב שבת ה' המנורה קניועי'
 צמוקים יין על לברך שלא שנוהגיןדאל4
 ב- היא עברה עליו מקדשין חשפ"הבפה"ג
 והעלה להרשב-ם ג"כ וציין עי"ש וכהידם

 שהכל עליו שמברכין יין על לקז,2ווהלילה
 חמר עכאפ שהחנ שכר על לקזהוומוטב
 במיץ-תירח2. הדין העא - פת על שמדינא

קבכ

 משהאותברכת

 דובדבנים על יע בנתמ ששאלתנירמה
 משקה ש מיץ בהם ש"2 פירות שאראו

 הה1- הנקרא משקה מזה ונעשה ונכבשו-
 מה משזיפים(, זה 14ם סליוונקשק אןניאק,
 ב"הפוסק* ע" 1 הברכה לענין המשקהדץ
 כר- ח"ד הרב בזה שהאריך תחצשדסימן
 לא לשם ניתן שאיין כיון והעלה זצ*למלי

 אלא וטעים*. סה2ובח יהיה שהאיןבשביל
 ב- וחחק מח2בח טעם יתן שהיץבא1ביל
 שנש- חמח מהפרי, היוצא והמיץהמשקה
 שהכל. רק וברכחו דינו גשתנו סישתנה
 להלכה. נראהוכן

)ה

 מרוקחים זהב תפוחיקליפות
 ברכתן.לענין

 חמ2מל- זהב תפוחי קלי1תנשאלתי.
 טב- מהם עח2ים בסוכר, ומטגניםרק"ים מ- ושזטפים, רוחצים אותם, שמיבשיןיות
 מפזרים מרובעורנ, או עגולות קטנותלאות
 מרמלד, מין מהם ויוצא גביהן, על סוכרגם
 ? עליהם מברכים ברכהאיזה

 ב- שחקרו נאחרונים ראיתיתשובה.
 מפ- במן ובע אתרוגים, בקליפת כזושאלה
 בר לברך ~כן שין' ופריו עצו שטעםני
 עצו טעם אין דידן בנידן אבל פה"ע,רא

 ראויה אינה והקליפה לגמרי, שויןופריו
 מתיקה במיני שמותקז בזה ורקלששכילו4

 ג- ולא נ"ב: שהכל עליהם לברך צריךלכן
 עלי- שמברך המתקנן פירות מגרעינירע
 נ'4 סע" ר"ב )או*ח שהנ"בהם

)קבד(

 מיץ ברכת בענין הלכהבירור
ענבים

 אד שפירא הרב יצא י"ט ס"ב"הפוסק"
 שהכל, ברכתו ענבים שמיץ להוכיחליט"א
 שברכתו וחקרו חברו יצא השני ידוועל

 להלכה מסמרים קבעתי ובמערתיבפה"ג,
 בפה"ג.רק

 שפירא הרב דברי עלי שנאמניםומפני
 הק- אקדים ולזה עמו. להשתשע הננייצ"ו
 כה2ה כשעלה במדרש מציע קצרה.דמה

 4פרשת ועוסק יושב להקב"ה מצאלמרום
 בת עגלה : אומר בני אליעזר ואמר):פרה,
 מווה, א"ל ובו',  ששתים בת ופרהשנתה
 הקב"ה א"ל מחלצי, זה קץחי יה"ררבששע,



 פ.ר ואשו*א ל להעו

 האהד חפם וזהו וכוו מהלציד שיהיהה5יך,
 בזה. לומר אפשר - המיהד, אהדאליעזר,
 היה הורקנוס בן אליעזר שד' שיזץעכפי
 כ- שהלכה קול בת יצח וגם הדור,גדיל
 ד- התנא היה ב"ט(, )ב"מ מקום בכלמותו
 כל שוהכריע עליו העיד רבו נשיז8קבי

 גדר כל ואהרי פ"ב(, ~צבות ישראלהבמי
 ובר- כמותו, הלכה הנמים קבעו לאלתו
 אלמד איך לאמר, גרוהך תפול זה,אותך
 מוכיה זה מכשיר, וזה פוסל זה אםתורה
 ב- הועיל ולא -- בפה"ג וזה שהכלברכת
 צודיות ראיות לא הכמה, ולא זקנה לאזה
 קול בת לאואף

__ 
 א' מרועה שכולם תדע

 מ- נאמנים עדים ושני )הגיגה(, וכרנתם
 קבעו שלא אף בני אליעזר : זה עלעידים
 אתפאר, ובו הוא בני כמותו. הלכהחכמים
 ו- זה בשמעו קבשה רוה עליו עברומשה
 ב- הבטיחו והקב.'ה מהלציו זה שיהיבקש

 חכ- תלמידי שכל א. ז. - "חויך"שבועה
 בני כולם הם משה, בתורת ההוגיםמים
 הצבא הלוצי כהצה, הלצי ויצ4וי היאל
 ו- רבינו, משה של הניצוץ בהם הששלו,
 )שבת הגמ' כלשון שמו, על נקראיםגם

 ו- אלו כי - קאמרתא, שפיר ! משאק-א(
 כמותם. הלכה נקבע שלא אף דא"האלו

 ההלכה יהיה יבוא שלעתיד כמוחשפשר,
 הצדיקים לסעודת לע"ל כשנזכה אזכב-ש,
 היא שזז; בענביו המשומר מיקשמפתה
 ש- אז יברכו להלן, ווהוכההי כמותירווצ
 כנסבים, ד-נה בטה זו שסעודה ,אףד*כל.

 עיין אבל יום' מ' של יק בעינןובנסכים
 בשר  קויין שהוכיה ו' דרוש לציוןבדווקצ
 ברכת לע"ע אבל יום( מ' קודם גםלמזבה
 הרב ידידי של תורתו וגם בפה-ג. רקהמיץ
 נקב- עלא אף אמת שליט"א שפיראיוסף
 בשאר אבל בנ"ד רק זה כמותו ההלכהעה

 הלצי יוצא סיהיו ויה"י סיני, י"ידברים
נ8חע.

 )ישעיה הנביא בלשון אקרשתי5841*8
 התי- ימצא כ84שר )כו( ה' אאר לסה :ס-ד(

 ברכה כי תשוהתוש .ש ה8מר בחהשטלרהצ

 כבו4 רק לברך "צריך : בגימטרהש -בו-

 לבר. זכרונם הכמינו  שתקנו כפי היק,כת
 הגפן": פרי .בורא :'כה
 מלשון יצ"ו  שפירא הרב שמדייק מהח(

 וחשז ועווה בשעתו" עליו "ומקדשהרמב"ם
 .מ- בהפכו והמ"ב להרלב"ה תרגימאמיני

 לימים.שעתו"
 הע' אדם סוהט : וז"ל ס"ד דף א"העיק
 בו כל ועי' ; בשעהו ומקדש שבת""מערב

 מקדישין מגתו הדש יק וכן וז-ל שבתה'
 פירוש ענבים של אשכול אדם ושהטעלץ

 עכ"ל בשעתו עליו ומקדשין שבת""מעדב
 פ' ווצה-נ רוצה ה' גופא וברמב"םממש.
 ד4 משעת היק הוא ותוסס : וז"ל ה-הי"א

 מרגע מטהן ברור שטהצמע ג"י, עדריכתו
 : וז"ל תקנ"ב טור וע" יק, נקראדריכתו
 הדיק כל וטפל לדריכחש, ג"י תוך מגתויין

 שף יוצא והא"ה בו הכל מדברי כישבנה,
 כ תוס* שיהיה א-א לקדחפא סיהטהבין
 והשספסשש יצ"ו, שפירא הרב הביןאהור
 מ- שנקראים מהימים - ק"ו מפסהיםשלו
 להעברת או גיטין לענין רק אע שבתאקמי

 לא אבל תרגום וא' מקרא שניםהסדרא
 כ- נשאר רלב*ה של שטעמו נמצאלנ"ד,
 דחיקה. המ-ב של והשיניים קוהיה כמומוס
 שאשעי- יצ"ו שפירא הרב שהא:יר מהב(
 הקה יוסף שרב אמהע ומדק. מופלשלרחפ
 י- .אבל 9יא5 )פסיהם ברפו4ית גםבקי
 שבן ידוע כי שייכות לזה אין ברכתוענין
 תצושה גם וכן חדו יק שכל טבעית'הדבר
 צצג שמתרגלים טרם לקיבח מזיקההדשה
 48וק על כופיעה כשחשזבהשה.ההדשהולכן

 תבהשה עם הראשון בהודש 14תהפערבים
 ל- מוק שיין בכלל, אנשים וישדייתקד.

 עצרומ* עד מפסהא צדעם ומהניריםהם
 פום מונעים שהרופ4רם והש "פן, מיקנם
 ל- חהבל עי"ז תשחגה לא הברכה אבליק.
 שנאמר וכו' ביק הרגיל ב-ב עי' ההרגל.פי

 וג- בו הרגיל דהשש בתולות ינובבותירחפ
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עז ר מ ואטוית ל ל..ה

 הרבה ובשתי מעלי פורתא רגילוכשתיאינו
 תי- שבאמת נניח ואם וכר, ה75 לץ'ק~ש41א
 מ- בשחזה אפ" אזי המזיק דבר הוארחש
 ברכת אפ" כלל עליו לברך א"צ מעטמנו

 לה(, )בדכות זית שמן השותה כמושדכל
 בסי' הלכה איפסקא וכן כלל מברךקאשין
 תי- לי חשה זית שמן לי ומה ד' סעי'ר"ב
 בש- דדק ה-(ו אלא מזיקים, ושניהםרו9
 גם בו שיש אף שמזיק לחז*ל להו קיםמן

 טע- "ג הודיות הלימוד את משיב :טעלות
 מדגלית להרב בשמים קב ע"י מתוקמו
 ממנו שללו ולכ"ז ובהשמטות יט שתנ"י
 לכו"ע הוא שמזיק משום ברכתו אתחז"ל
 החם ביין. כן לא אבל פורתא בשתיחשפי'

 דפור- ש דעתו, בטלה מזיק הואלאהדים
 )דעות : הרמב"ם כלשון כלל מזיק לאתא
 ו- לשדם רעים שהן מאכלות יש ה"ט(פ"ד
 ופור- מעט, אם כי מאלו לאכול לאדםאין
 שפור- העידו חז"ל ואדדבא מזיק, לאתא
 רו- שיין פ"ז דא"ר ועי' סעיד' מסעדתא
 סעי' תע"ב ש"ה ועי' יפיע ומיעוטו קשהבו
 לד- צדיך שונ(1 או לו מזיק שדוין שאףי

 ר"י וכן בברכה, ומוגן ולשתות, עצמוחוק
 ד' שתי ר"י וכן טזה שסבל אף אלעאובר

 עצ- עד ריוייה ומזיק דפסחא בלילהבטי
 בשם )ב*ירת

 הירהצלמי"
 בר- שד"ח ועי'

 צנא מלא ט' ובתענית ל"ג, (ו ס"אכות
 מ- והרבה מעלי דשרתא וכו' ב1צשדסטעי
 נפ"מ: אין ולהברכהדק
 תס"ב החגיא בעל מלשון שדקדק טהג(

 מובהק דב על לשלא ית, נקויא לאשתירהצ
 סוגיא שכל ידוי הלא משננ שה"רבמוזע
 מ- יותר עליה לסמוך ראוי במקומהשויא
 במקוכשנ שאינהה8וגיא

 וכ~
 גם נשג א

 החגיא בעל עז"ל "'ב ס4 )מ"בבשוסקים

 המש- "שהמוצץ : באגה ר"ג בסי'בפששי
 בהוכה הבלוע לבדו ויין אפילו 8ענבוםקה

 וובעודו : ב"ד מזה למד1 בפה"ע,5בדך
 בפה"ע, המוצץ חשברכת יק, קראובקגבים
 ומאין בשה"ג ברכחצ בכלי . וכשששאשוומובן

 ב- הגיא ותלי שהבל, לברך מהתניאהביא
 ? תניאדלא

 ואף תוסס' המיץ  שעדיין שראיתיהיות
 ובסי' החמת על להודות ת"ח שלשדרכן
 ה- גדולי ידי על ההלכה נקבע כברהנ"ל
 שברבתו וכדומה יהצר אמרי כהרבתורה
 הע- הפעם עוד שכבר ושמעתי בפה"ג.רק
 לכן ו"היסוד", "הצזפה. דפי על זה עניןלו

 ובפרט  ה5עם עדר זה בענין להאריךאמרתי
 נפ"מ ו"צ המיץ לשתיית גרמא ו~הזמןעתה
 ברכ- לענין רק ולא ענינים להדבהגדולה
 בש' סעודה, במקום קידהצ לענין א( :תו
 ו- אחרונה, ברכה עליי שחייב יק כוסתה

 מלוא עצמו קידזש של הטס בשתהאפילו
 א- כוס וא"צ דיצא רע"ג סי' ע"לוגמיו
 ב- דהשא וזהו במק"ס לקידוש ונחשבחר
 שברכ- נאמר אם מיץ כוס בהצתה אבליין
 שזה נימא אי אבל קב"ס הף בשה*גתו
 שליט*א שיפרא הרב כשיטת בעלמאמיא

 רע"ג עי' לקבמ"ס טששב לא שהכלוברכתו
 להח- שיש הלילה בקידוש ובפרט ה'סעי'
 אבל ברכות ספק לדהךש להכנס ושלאמיר
 במק"ס ולקו,ב לבדך הפעם עוד יכולביום

 קע"ח סי' עי במקומו ברכתו לענין ב(-

 שגם בבוטשאטש מהבשון ה8"א ה'סע"
 משקה שאר ולענין במקומו ברכה צריךיין
 דפור- ער"פ לענין נפ"מ ג( בזה. נפ"מאין
  לקותות (שור א' תוס ת' סעיד מ8עדתא

 לחע מיץ ואי סק*ג תע*א ש"ח וע"ער"פ
 ועהש שישתה כמה נפ"מ אין הואחמרא
 צמף ביין גם שמחמיר הדע"ק כתביבשם
 שרק למיץ שנפל עכבר לענין ד( בא:קים
 ואי ק"ד סי' יו"ד עי' פוגם ודבש שמןביין
 שביין נט"י לענין ה( אסרינן. הזא ייןלאן
 שנשתנה חשוב בדבר כמזלא דהויאסור
 מיץ ואי י*ב סעי' ק"ס אע"ח ע4לעילוי
 ה' (1-ז וווי' בו לזלזל מותר שהכלברכתו

 בשעה"ד אפילו אטור שביין ס' סימןנט"י
 בפסח לישה לענין נפ"מ ו( מותר.ובמ*פ
 הךין , אהה ע4 למ*פ או ליק לחשבואי



 ד. מ 1אשו"ח ל להעח

 מצמוקים רק הנעשה שיק ק*ם ס"חב*צ
 זה הצמוקים וסהטו שכתעע פ" מיםבלי
 ע"י הנעשה אבל ל"שה לענין לייןנחשב
 לנסכים לא יין זה אין במים וכבישהשריה
 ב- מותר אי ויק מן הבודר 0 לל"שה.היא

 מותר. בודשר יצ*ו שפירא הרב שלתירוש
 צות משה יקהל אז הפ" עם מהרי"לחניין
 אם שאפ" ודהשיב ממהרי"ל ששאלוכ"ב
 יק שמו נדר לענין מזבח לגבי ראףחינו
 יהד ועי' לגת הבניסו לא חשפילו שםעיק
 נפ-מ ח( בר"ה נ"ה ובנדרים ט"ז סעי'רי*ז
 -תרומות מברייתן לשעת מותר אולענק
 הדיוק ועיקר ושבים מזתים הוץ מ"ג(פמא
 בעל- מיא ושמ תירחש, חלב כל מקראשם
 שם רא*ש ועי' לשנות, מותר ארך הואמא

 לש- לכתחילה אסור וענבים זתיםשאפ"
 וטומאת ובכורים ערלה לענין ונפ*ממהם

 מיץ רביעית בשתה ט( במשנה. עהשמשקה
 שתה דאפ" ל"ב כלל נש"א עה נש"כלענין
  שהביא נ*א סע" החביא ועיי צמוקיםיץ
 כהצקין בשאר שאפ" וע"ת( )הט"זהי*א
 ש- לברך אי לענין י( ענבים: מיץובהצ"כ
 ל*ש הוא בעלמא מיא דאי מיץ עלחירינו
 סקי"א רכ"ה סי' מג"א ועי' ווהוהינוכלל

 להם זצ' טעם חדש רק דענביםובמחה"ש
 התסי- אחר אבל אע את פטר ע"זובבירך
 כתב לרבותא ואדרבא לו, אחר טעםסה
 טע- שנשחגה יום מ' אחר שתה אפהשם
 יא( לסחיטיע תיסף בשתה מבעהא ולאמו,

 רפ"ב ס"ק הלק-ט של ספיקו לעניןנפ4מ
 מי- מיץ אי כרת לענין ביוכ"פ מיםבשותה
 מר"ח מיץ לשתות שרי ש יב( דיק.די
 שמשמע תט"ו סי' או"ז ע" ט"ב עדאב

 בנטל מקחע לענין יג( אסור. שמיץבפירחש
 : ע*ח זבחים תוס' עי' רובש4 עד ונ"ססשאה

 וע" מטבילין 4רן בפה"ג, עליובמברכין
 הלא להקל "ם דבמ"פ עב ס*ק טהרהמקוה
 דיף היבי ובמיץ  סעסש4 יהבי 4ר לואיכפת
נען?
 שתירחש חם*ב הרב לש*ע שציץ מהק

 לח- מסרחק להבהש לנו למה יק, אראלא
 נח החל : התורה לע גילתה זה הלאמיע
 השמרו וכר ו"שכר היק מן המשת כרםויטע
 ביום בו בצר, ביום בו נטע' ביום בו :חז*ל
 ו- יק. קראן והתורה שתה ביום ובודרך
 ק*מ ודף ס"ז דף בראשית הק' זוהרעיק

 יומ(2 מחד צליל דלא תקיף חמרא :ה*ל
 רבה במדבר ע', סנהדרין מ', ברכותועי'
 לו 'וסחטה היה גפן חוה  ששכלה שהעץי',

 א', ביום נעשה והכל יק לו ומסכהענבים

 ארבי א*ר שם וברש"י ה' י*ט ב"רחר'
 ובכל עכ"ל תירחש וזהו וכו' ענביםסחטה
 ל"ד ברכות וע" יק: נקרא המקומותאלו

 בע- המשומר מיק הצדיקים ישתושלע"ל
 יעשה זולתך (ו ראתה לא עין משהבנביו

 ב- כי לגמרי' תסיסה בלא ואע לו,למחכה
 ד4 מרת החמר הוא והוא תוסס אינוענביו

 שזה "מאסט" מרת ערוך ועי'מבראשית
תירחש.
 תשתה ענב ודם עה"פ בתורה מצינווכן
 היה הענבים מיץ וז"ל, סשרע ע"חמר
 ווךין וגמ' מלאכה רב בלתי לשתיהראוי
 ל- צער בלי קה4 כתובות ועי' שם,ת-י
 אדום 4רנו תאמר חשמא וכר, לדרוךבצור
 ושכס8 וכ', מרחה אינו תאמר חשמאוכף,
 מעשי רק לא תה וכו', טעם בו איןהששמר
 קכ"ג יו"ד ב"י ע" מכהצ, להלכה אלאנסים
 בצשכול גוי נגע שאם ירוחם רבינובשם
 יש אם אסור מבוקעים הענבים אםענבים
 נקרא כבר כזה במצב דגם עמ"ל טופחבו
 לנ(, )פסהים הש"ס לפלוטתח באנו ובזהיק

 מבלע או פקיד מפקד שבענבים משקיןאי
 ל- ונפ"מ פקיד דמפקד קימ"ל ואנןבלוע
 אלא הברכה לענין רק לא דיניםלהרבה

 ובדומונ והסשר גשבת סחיטה לעניןגם
 ש- קךדם אף משקה הוי פקיד מפקדואי

 י*ג. ס" ש"ח כהן מהר*י שהת ע"נסחטא
 שתירחש זה שדיןמפני

 בב~
 וברכ יק

 6ע כוסות ארבע לענין גם מגע בפה"גתו
 שנ הלכת בבירור מעש עודטצשיך



-

רשו"תהלל מ 1 עטא

 הרמ,א לשון הנה צמוקים, *ין בנוגעד(
 פירוש צמוקים יק : י"א סעיף קכ.גביו-ד
 כיין זה הרי יבשים, ענבים על מיםשטתן

 יום לא השריה זמן כלל נזכר ולאומתנסך,
 ראיה מביא בסקכ"ג והש-ך אפילו.מעל"ע
 ו- הר"ן בשם דכתובות פ"ק מהרא"שע"ז
 שאין במקום : וז"ל ס-ב סי' אה*עהטור
 ו- הצמוקים יקח האירוסין בשעת מצוייין

 ב- ויברך אותם ויסחוט במים אותםישרה
 ואי : הבה"ג לשון הוא )וכן עכ"ל.פה-ג,
 מש- המקומות אלו מכל חמרא(, ליהלית
 בס' הבין וכן ממעל"ע' בפחות שאפילומע

 ב- תומ"י שפירהסו ס"ג סי' יקותיאלתורת
 ול- להגיה רוצה הוא ולכן האירוסין,שעת
 ו- ג"י שמצריך והרלב"ח "ויבשלם".הוסיף
 לענ?ן שטונתו שליט"א שפירא הרבהעיר
 ה- זה, יאמר קדחם פה איך ולפלאתסיסה.

 דהיינו תסיסה שייך שלא במקום אפילולא
 כבי- שיעור ג"כ להרלב"ח איסוריםבשאר
 שכ' מה ולפי ק"ה, רס"י פמ"ג ע" ג"י9וה
 ת- של"ב ה"ה בתירחצ תסיסה של"בלעיל
 בי- לחלק תותי מהיכא כי בצמוקיםסיסה
 וטע"כ במבהצל שכבחב הדין וחזרניהם,

 מעל"ע הצמוקים שנכבשו וכיוןדאורייחשב
 חייב ד"ה מ"ד: פסחים רש"י ועי'מספיק'
 ש יק טעם בהם המצ במים ענביםבשורה
 בר- גם ובטח לנזיד, להם יק דין המים%
 חייב 9והנזיר לומר א.א כי נשתנה, לאכתו
 דסת- כתרתי דהוי שהכל ומברך יקמשום
 אז תסיסה דוקא שבעינן שסובר ומירי,
 השם התסיסה, כשיעור הצמוקים שריקתגם

 הצמוקים ישרו לא מדוע יום,. מ'התסיסה
 הרל- בדברי עיי"ל שמענו. לא וזה יוםמ'
 ולא דרכנן שהוא יהנ לענין רק עההב*ח
 ירדה ההע גם בזה כי וקידחצ, ברכהלענין
 קל"ח ס" רלב"ח ע". אחד, במעל"עשדי
 במור ועי' פוסקים קצת ,לסברת רקשתה

 בחה באהל זצ"ל. הגאון לאאצוו"רהשהלות
 ה- קצת זזקילו יי*נ לענין שרק ל"טס"

 רא- תון להתנסך. יוכל בג"י שרקפוסקים
 ר8- שאין כמו ובפה"ג: לקידחצ, ממנחותיה
 לכבש פ-ז מנחות עי לקידוש. ממנחותיה
 של ישן מיין משובח יותר שנה בן שיקיין
 כמו- נושן ישן יק ולקידהם ויותר, שנהב'
 ב- מצאתי זה כתבי ואחר משובח: יותרבן

 והעשב הסתירות כל שמישב ומזמהדעת
 ס"ק קכ"ג בש"ך וכו הרא-ש לשקלמ"?ור:

 אלו בכל הר"ן בשם ס"ב אה"ע ובטורכ"ג
 ע"י אזי אותם", .ויסחוט : כתובהמקומות
 מהצמוקים, הטעם עיקר יוצא שפירסחיטה
 הר"ן טלשון ממעת-לעת' בפחית אפ"ודי

 ב- דלא מעמיד לענין פ"ז ס" בכו"פמובא
 ואין פעולתו, נעשה אם רק מעל"ע,עינן
 טעם בו שיהיה רק כבישה, בשיעורתלוי
 יק, טעם בהם יש אותם שסוחטין וכיוןיק,

 האף בכל שבענין כנ-ל לשיטתווחרלב"ח

 שהביא י"ג ס"ק קב"ג והט"ז ג"י,סורים
 מרו- יק עוזמים דאם : ה"ל הרלב"חדברי
 היב- שהענבים אעפ"י וכו' )צמוקים(זינאי
 במים. ג"י שנשתהו אהר המים בתוךשים

 להניח דרך דארן בגת, הנדרך בהןדדוקא
 המשכה דבענין הוא היק עם שםהענבים
 הצמוקים להניח שדרך בזה משא"כוט',
 כ' דלא הרי עב"ל. המשבה, בעינן לאוכו'
 מדבריו השדרבא ג"י' דוקא דבעניןהט"ז
 גאעפ*י" על קאי זה ג"י אחר דמ"שמוכח
 הג"י קודם מבעיא לא דהיעו זה, לפנישכת'
 מהצמוקים, נמשך שלא אע"פ יק מקריודאי
 עיקר מהם שיצא כדי שם הניחם ודאידאז

 במים מוגחים אם אף אלא וכנ"ל,הטעם
 עיקר מהם יצא דבג"י כיון דהו"א הג"יאחר
 יהיה לא במים להניחם עוד וא"צהטעם
 קמ"ל, מהצמוקים שימשכנו יד לייןנחה?ב
 ע"כ הצמוקים ע"י רק יק נעשה דלאדכיון
 להצמוקים א"צ דכעת אף המשכה בעניןלא

 ב- דל"כ מוכח אדרבא וא"כ - : היקבתוך
 ה- מדברי שם והיוצא עי"ש, ג"יצמוקים
 - עי"צ. אפ"י בכב"צה או שגסחיטהנכוניס



 ואש"ז ל לה
 כ8ה ד"ה סק-א בשפ"ד קיה יו*ד פמ*גחצי4
 אפי* מנסים אינם הרלנ"ח שדברי8ע
 ג*ה בעיע שמא לומר הספקלגדר

קכה

 משקה ש מברכין ברכהחרזה
 זקוניאק

 קו- על העף5ם מברכין למהנשאלתי.
 ומביני מיין נעשה שהדא בה1זמן ווהכלנהשק
 וזאף הוק מטעם עוד בו שיש שמריםדבר
 1 לגריעתא היש למעליותא מהוקתנה

 אים נרגש לא קתטשק במשקהתשובה.
 לנ רק למעליהזא באמת ונשתנה ייןטעם

 היה לדש ובאמת ליין. ה4א אחר טעםארזה
 הע ין של קלח1 טעם אפ" יע טעםבו

 טעם בו עתרן ובנ*ד בפה*נ עליומברכין
 הניכר שינף אהר למץ וויתנה כלליע

 כלל, יץ דץ לו עשרן ברור ובטעמאבשמא
 בדכר נסך ין לענץ ע*ד פ" הצ*צכמ*ש

 יינ, דץ % שאין ובטעמו בשמוהנשתנה
 עם דבוי ומדי הברכה לעגו ה"נמהה
 ל4 הסבירו השהשל שהזכיר כפ דברמביני
 לא הין, טעם פה ניטל שבעוה.ראווים
 שהמציאו אלא במים, מהול יסבאך בזהרק

 מ- מענבים' ולא שונים ממינים יקלזה1ות
 שה %מר "1 לכן תמזמוג ומיסיסיםמיצים
 רשי ג"כ קוניאק במשקה שנכנס ויץאלק

 רק עלע מברכין ולכן - ויהכללברכת
שהט3

קכו

 ז במ*מ דגים על מברכיםמתי

 דגים על מברכע ברכה אטהנקא%תי.
 1 בלחםמ%אום

 דגים שמחלקים עתה בזאי1תטיבה.

4 ע ח . י " ש א א 4 "
 וקמה בלחם. "סרתן למ4 ר9 שיתמיה
 הדגים כשש8טלים השאלה ועיקרהרבה,
 9ידתצא קידח1 על כנץ הסעודה, בח1ךשלא
 לשצל ח1 במ*כג עליהם לברך שצריךרבא

 אשול"תא את %פטור מזונוח מעימקודם
 מ.ג ס" ש*ה מרדכי למץוי ועי' הדגיבהשל

 תמש רוב בהמחייתא אין אפילושמהמיר
 איא וע" במ*מ לברך  שצריך רוב.כש"1
 מעים מהמשת שבא שכל כ"ה ס*ק ר"דס"
 בפיל לא ל4כילה ורק לטעמא ניוע לאאפי'

 שועא כיון רוב אימ אפילו במ"מ,המברכין
 וצ*4 מיניםמה'

קמ

 בשהע נאמרו דבריםהרבה
 מ*ש בה ממח ליק ח8זי ההול9וע
 ה- ברסתו ז0 : בה נאפרו דברים.והרבה
 י"א אבל שהכל לברך מץגו העץלםיזע0ונה.
 איח ועין בפה*ע, לברך ו=א בפה*4לברך
 מים פעס לשהות אחרונים כשםשמביא
 וגם הראשינה לברכחן גם ולכיוןתהלה
 כ"ה4 אות כ*ב )כהיח ופ18ינהלברכתו
 כשהוש עהיותים כיון ה4אזרונה. ברנתוב(
 ששון תב ס*ק ר.ד ס" באה"ט ע"רותח,
 מצ- וישכשות הלגיסות אע ני לגמרילברך
 מחש ת1צל כ*ז ס" ח"ב פם*א ועיןטרפורע
 אצ4 השדרבא בנ"ר לברך שצדיך ט"זס"

 אץ הם  שהיוץד דדך וה אין פושורושחוצ
 דעפו. בסלה ואמרינן אהיונה ברכהלברך

 חמר 8ת אאן - קשופ פל פקדפדן אוג(
 קפעת )הלכות טשכר %א מרף לאסוינה
 עץ*ו פמעפ בש1ו פ0ום ח סץ. סףח*א

 ל*ץם מחשב זה הר ש8ה שבבתיגהלק"ט
 טשך שבעה מבדא עשק באר ובספרממילחנ
 במקחצת וש בה1*ע. בה1ום להתירהמים

 מ"אשדש טששלע בהלב המהבותשמושהום
 8ושף אם "1שיר לח1ך המחבת שתרוןכדי



פא ר נז 1אשו"ת לל

 שיש כיון להתיר נש שמבת %8רימן
 נוטל"פ, והוי שורפו, היש מבחוץ וגםס'
 כל נפלו כי אסור מבפנים מושחים אםאבל

 עם העורב קאווע ו( דהתירה.הטעמים
 שלא רס"ב ס" ח*ב מהרש"ם עי'חןב,
 לשתותו דראוי כיון בש"ע דין בחלבאייך
 ובקביעות במסיבה ושש - מים ורובאחי,

 סי' בה1"ע שכתב אף הבדלה לטנין קסותר.
 משקין שאר על שמבדילן ב' סעי'רצ*ו
 חמר טוהיא בבמ1קה דוקא - המים %הוץ

 או קוואס או קזיוע' על לא אבלהמדינה
 להת- צריך ווטוב אדם ה( וכדומה.בארשט
 נא. שבת מאירי ע" קפה מבתי בבללרחק
 במותר אף שיחמיר לו ראף חשוב אדםוז*ל
 טוהוא עליו סבורות שוהבריות מה. בכללו

 ממנו למדין מיקל אותו שרוזום שכלקולא
 תקלה. גורם ונמצא רבר מתוךדבר

קבח

1נש8לתי.  על אחרונה ברכה מברכין 
 ?גלידה

 היה השהשל לברך. א"צ לדעאתשונה.
 השאלה, קוטב היטב הבין שלא פשוסאיש
 הנה הדבר. טעם לו לבאר יומלתי ל8ולכן

 לאט אחזה לוקקים הקרירות מפנידגלההה
 חיוהין בפ*זנ ולגומעה לב~לעה מףאלאט
 שיעור. כדי עד לקיקתו מתהילת רבזמן
 שוהין שגאכ מאר חמה טה השותים כןוכסו

 יהש השותים אלו כן וכמו רב. זמןבשתיחן
 כשיעור לשתותו שא"א מאד תאקחריף
 מ- הסובלים האגשים אלו כן' ועצןבב"א
 מושר קנדיל, סוכר למצוץ ורפיאחעםשיעול
 ממנו אוכלים השין חיקקים יובקיסציבג
 שלא לנצלם אחד דין בכאיפ, 3זהץשהוור
 באה"ט עי' אארונה ברכא אחריהםלברך
 שלא פוסקים הרבה בהפם י*ב , סעק ר"דסו

 ומ*ש לברך.. שכן פיסקים במת ובו1םלברך

 השח*כ הטה להצשנן מביחים מעשאתאהשבשי

 ובטלה בכך הנאתו דרך אין אבלשותין,
 לחמם דרך שאין רכמו שם(, )שע"תדעתם
 מי הטה' את לצנן דרך אין כן הגלידהאת

 שדרכו מי או חמין, בחמי לשתותוודרכו
 העי- ולהלכה דריתחא. בעידנא קרחללקק
 ברכי ועי' נודע. העולם וכן לברך שלאקר
 הלכה נקבעה וא"י מצרים שבטורקאר,יוסף
 בהגנות וראיתי סק"מ(, )כה"ח לברךשלא

 מאש, ומוצל פמ"א בשם א"ח עלבהרש"ם
 בנ"ר, לברך כן שהוכיחו ומנ"חושו"מ

 הוי בזה פושרין שתו אם להיפךואדרבא
 שעל נמצא לברך, אין שתיתו כדרךשלא
 לברך אין לדעתם ונימוסה חמהגלידה
 כפי שו"ת ועי' בכך. דרכה שאין כיוןבנ"ר
 דמ- כיון בגלידה שהחלק ל"א סי'אהרן
 טעימה בין להפסיק מוכרח הקרירותרוב

 דפסק נמצא ללקיקה, לקיקה וביןלטעימה
 ואין מצטרפין אין הלקיקות ולכןהטשתו
 לעיל, הנזכרים הדברים לכל וה*הלברך
 הפסק, בלי בפה שמחזיקו כיון מסוכרחוץ
 פסק וךלא כיון וינק מוצץ ורק לועסואינו

 דדרך אחרונה' ברכה מברך שפירהנאתו
 בכך.אכילתו

קכט

אהר~
 תל-אביב אלברע נסימה

 ? רענבים יין על מברכיםכיצד

 ודאין מורה הרה"ג ורבנו מורנולכבוד
 ילמדנו רב. שלום שליט"א. הלל ר'וכו'
 מברכין כיצד ברכות, בהלכות שאלהרבנו
 שמברך פשיטא ענבים על ? וענבים ייןעל

 חשיבותו שמתוך בפה"ג, היק ועלבפה"ע,
 היין על יש ובכן, לעצמו, ברכו; לוקבעו
 נוציא לא ולמה היין, ברכת להקריםוענבים
 מ- בכלל הלא הענבים, את הברבהבאותה
 ולאכול יין לשתות שמיסב ומי מנה,אתים
 תשש ו"1 שא"צ ברכת יברך אםענבים,



ל ל רשההה מ 1 א

 צ"ז(: )ב"ב גמור גמרא לבטלה.ברכה
 עליו ו(טמר ענבים אשכול אדם"סוחט
 ימצוץ גם שאם היצויר - היום"קידוש
 שיתאייב פיו, לתוך הענבים מותראח-ב
 הב- אותה של מחשיבותה המורידהברכה
 אה- בראהטונה, שבירך המין אותו עלרכה
 ימצוץ ואם חמר ישתה ענב סדם !מהה

 פרי ברכת יתחייב והזגים החרצניםויפלוט
 לברך מחרב ק~ונו המברעת הדעתהעץ,
 אהת4 אלא לברך רש4וו4ונו

 דו-שת יפה ! אהובי תלמידיתשרבה.
 מכרעת שהדעת מה טתנ ש להלבהאבל
 ורק שוחן, הדעות כל לא כי כלום לאזה
 העיקר. הוא זה מכרעת, התורה שדעתמה

 דעתי. לחוה לי גם יעשר דעת לאדםוהחונן
 או"ח בש"ע כן ומורין הלכה מפורש, דיןזה

 בפה"ג ובירך יין שתה י"ד. סע" ר"חס"
 בפה-ג, עליהם לברך צריך אנביםואכל
 שבדיעבד אף ז"ל(, הרא"ש אביו בשם)טור
 ב- הענבים את להו(ניא נתכויןאם

 לע~בות אין לכתחילה אבל יששג הייןברכת
 הענבים, לפטור שלא יכות אדרבא אלאכן,
 ש- המטבע כפי הברבה עלהעם לברךכדי
 ס"ק ר"ב סי' מג"א ועי' חכמים,טבעו

 כלל, הצמוקים לאכול כותתו אין שאםכ-ז
 מהן שתה אפילו אז היין, מהן להכהציךרק

 מברך לפניו שהצמוקים בשעהמהכלי
 בשמר, המשכה לענין שזה אף -בפה"ג
 את פוטר היין ברכת שאין ברור לכ"זאבל

 חוטמו, תחת לפניו שהם אע"פהצמוקים
 אהצ"ה קרבן בפ' וכ"כ חיים, ענביםוכש"כ
 ואף ר"ב(. סי' החדש בא"ח )מובא ג'סי'

 לשנות אין אבל מעליותא, בפה"גשברכת
 למ- אפילו בברמת חכמים שטבעממטבע
 ש- אף לבד היין מהענבים ובמצץעליותא,
 רק לברך מחויב ודננרעינים זגים אעצפולט
 הענ- אם השפילו ברכתו, הוא זה ביבפה"ג
 גרוע והיין לחיך מה~קים מאד טוכיםבים
 הענבים על לכ"ז מעליותש בו שאךןמאד

 בזה אריך המא בפה"ג, היין ועל בפה"ערק
 וברוך חז"ל גזרו כן מכרעת:שהדעת
 ובטהצנתם. בהםשבחר

פרפראות.

 טובים, ענבים ענבים, היה הדעתעץ
 נחמד לעינים, תאוה למאכל, טוב :כמ"ש
 )יומא פקחין וריחני חמרא כי -להשכיל

 )הוריות ביין הרגיל - לתלמוד ויפהעו(
 למ- פי"ט( )ב-ר הענבים חוה סחטהיג(.

 למעליותא, שזה חשבה וגם בברכהעליותא
 לא אכילה: בלשון רק אמר הקב-הכי

 אכילה דייק וכר צכלתם ביום כי -תאכלו
 ההתחכמות מיני כל ההגילו ולא שתיה,ולא
 בדבר עצה מיני תרן חכמה 4רן כישלה,
 שסחטה, המעליותא הרד ה', נגדשהוא

 )רש"י פריו ולא מפריו ותקחמהדרשה
 ", רבה )במדבר המדרש בא שם(,בב-ר
 ענבים, אמר ולא היה יין אילן אמעואומר
 על וגם יין על היהגם הקב"ה שציוףלרמז
 ובכל בשטהצון. כמו זג ועד מחרצניםענבים
 של הוטץכמות הצל ענבים. טהצרתנזירות

 בכלל שהר מזה חוץ לברכה,מעליותא
 מעץ לאכדל שלא צוה כשהקב"ה ברך,בוצע
 ברכיג ב-שש אגאל שלגמרי סימנים ישזה,
 אחריו וקראן 14תו קבלו לא האילנות כלכי

 ברכה בלי הנהנה כדין פט*ו( )ב-ר גנבגנב,
 לה(. )ברכות הקב"הגוזל

 קבלתי לדפוס א מאמר שמסרתיאהרי
 שא- דברים : ח"ל הנ"ל מתלמיזץמכתב
 כהטנה, בדבר סטועה בידי היו טעותמרתי

 הרא*ש דעת ר"ח ס" באו"ח מפוד-ןשוהרי
 הת"ח מאלו שזה מאור נהניתי -וכה

 תענית תוס' )פסקי האמת על להבירוהמודה
 שאחכם פ"ה( )אבות המשנה וכלשוןח'(,
 את להעמיד עיטול אע.פ הצמת, עלמודה
 בסברתו שכיון שביזץ' טענ4ע ע"ידבריו
 )רע*ב 4ל אראשש בן יחיאל הר'לדעת
 ישא 4ל סתרא"ש פטקינן להלכה אבלשם(,



ל ל רשחתה מ 1 פגא

 ה- שצריד מדות מהי*ח אאד הא אאב4כ8
 האמת על מודה להיות בעצמו לשצגאדם

 מהם. ג' על רק יום בכל מתפלליםתצחצ

2ל

 תירסברכת

 רציתי לא אבל בכדי, מלין הבברתה"ף
 ה- את שדהימטוד המפמר וההש כלוםלקצר
 אע"פ לדשתי צדקת, לא דבריך שבכלעיקר
 כמו ההו כוסמת - בבוטניקה בקיששרנני
 מין תבחשה, מין חיצלונים שדמצרוךשפיר
 וסמך תירס. %א - ודגן חטים ביןשל"צי
 דהצעורה מ"ה פ*א יום טבול במפ'לזה

 הרמב"ם ופה קלופים, שאין בזמןחתמסכצ2
 אדם מאכל זרט קלופים בלתישהכוסמים

 חיץ לתירס אבל לאכילה, רשמיםחרנם
 ה- העלים וזפין לקלפה, שא8שד כזוקלי8ה
 לקלי- נחשבות שבתירס והשערותארחית
 במים. שריה בלי מעצמן נופלות אאל כיפה,
 חץתטה מה*ת לי הן רארה כדמותועור

 הץירס הנה, אפילות כי נכו לאח2כוסמת
 האפלות, מן במוקדם וגדל שצומחידוע
 שייכה שכו0מת הגרועים ודגן חשיםתמני
 כי מחק ועי' להתבשל משצצים זהלסונ
 כונ- תרגומו כוסמת פ' אמד דיטר רבזצפ
 וכן ט( )שמות ות"א הת"י המשחשגוכן
 הוונו שתש ש~תתין ד, בהזזקאלהתרבם
 טרגיס דילקא - חיקא הינואותה
 למח- באסותא דמתברי ועדסן זרידושיסגי
 המשין לק )ברכות וכר ולרביע ההצלהןצה
 חה וגסים דקים וריצת נריסין מינימיה
 הוציי- תבחשה ומיני ודגן מחטים רקעחצין
 חילק ערך ערוך ועין מתירס, ה~א להםכים
 במים, ושורין הקליפה שמסידין איךב'

 הדא אחצה כי הקליפה להסיר א*אחטתירס
 נפ"מ וזה למעלוע כמ"ש הזרעונים עםביתד
 או"ח עה הקליפה הסרת הברכה לעניןגם
 וגמ' מרש*י ומ*ש בפמ*נ זו סע" ר"תש"

 מוזר דבר שנל והשערתו פרס זהוצתירס
 וירחצלטי ת"י עי' תרקי בהצס לכנהרגילים
 פרם אומר ר"ס ובב"ר תרקי זה שתירסקום

 פרס ח"א ביומא, וכן תרקי אמריורבנן
 פרס וה תירס ר"י תני תרייקא, ביתוח"א

 לא וזה ותורקי פרס ביחד צרפםובילקוט
 הערוך במוסף עי' תרקוש, מדינה שםעל
 שם כי תרקי תירס נקרא למה ב'תרק
 וב- תכלת' כעין שגוונה תרקיא אבןגדילה
 טרקיא ת"א תרגמו שבו לשם ההחצןאבני
 יהד אהבת )עי' טרקין שצ"ל ערקיןובת"י
 מוזר דבר שכל ד15עדותו למותרנתן(,
 נקרא תירס אם ומטונך - טרקיאנקרא
 סק"א ר"ח סי' מג"א ע" מוזר כדברטרקי

 מאד ומה ; כוסמין אינו שטטרקיבפירוש
 פרס זה תירס שאמרו חףל דבריצדקו
 וכו' ההם בימים לפרס( העץהשה)מדינה
 מספרים והי הת טרסיים ותרש' בגתןקצף
 טורסי פירץך ורשי יג( )מגילה טורסילשון
 הש- שום ע"ז יאנורו שלא בכונה מקוםשם
 א( )סוכה נחחמת צורף פף שטרסיערות
 טרסיים של ביהכ*נ וכמו בפ"ע,טרסיים
 ע"ד יסודו שבנה הריאה ובעיקר כ()מגילה
 ש"ז רזצשו כך הגרל כוסמת כעיןהתוס'
 זה מה מעברר לא עדין ש"ג עקרובצד

 קצה גידול ודגן חטים מיני כל הןכוסמת"
 )חולין לסאסה דמיא בסכין מדותהשבלים

 ראהצו גדלים שהזרעונים מפני כשדהה(
 שום שם נרגש ואין ש"ז עקרו בצדש"ז
 מאי אמרה הגמ' צע"ג, עוד לי אבלפגם,
 מאי לוליינית, תוספת כמין יכסמוכסום

 מתספורת וראו צשע א"ל כ"ג שלתספורת
 דוג- כמה כרכורים, כמה - אלעשה בןשל

 יכסמו כסום על ורבי הגמ' נהנהמאות
 ב- אמרו לא למה התוס' שיט'ולשיטתו
 אלא תירס צו כוממת של מגידולוקיצור
 כעין היא כעין - כלום למידק ליכאמהא
 להגאון שלום דרכי והש"ס כללי עי'ממש

 דומה שאינו הדמיון כף רכ"ט אותמהרש"ם
 פ"ח מפאה ומ"ש אליו. שועומצ לדברממש
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 והמותר קמח אחוז 30 רק "צשבכוסמים
 במנ- הנה לדברינו ראיה מזה כן גםסובין
 סובין זה ופארי פארי, - כוסמין ע'חות

 ומה סובין. שמ הוא שהרוב ע"ש כןונקרא
 אשפלטא זה מה יודע שאינו מעידשכבודו
 ע" זה מה ויע*ד שיודע מי יבא -בלע"ז
 כנת ערך ע" שפאלטא - כונת ערךערוך
 היא שטסמת מזה ויוצא - מעליא דגן-
 הגרוע מן לדגן חטים בין ממוצע תבואהמין

 ורק סובין שלישים שני בו שיששבשנים
 המנין ז' בין נחשב לא ולכ"ז קמח,שליש
 ז' בין כוסמין והטור ד סע" קס"ה)או"ח
 וחלילה חלילה אבל רי"א( סו"ס ועי'מינין
 מחטהבת אחד ההוא כוסמת זה שתירסלומר
 ולהוציא כרת הימוצו על עידיביםמיני
 באיסור שנבשל ישראל עם כל עללע"ז
 וחלילה חס בפסח, חמץ לאכול כזהחמור
 הקב"ה השין הם נביאים בני נביאים אינםאם
 ש- ראו ועיני ישראל עם לכל תקלהמביא
 בפ- לאכל ישראל טבני התירו בצורתבשנת
 יסוד ולבנות - קורוזא( )פפשויעו תירססח
 באות דבריו יתר קדים. שדיפות השערותעל
 דזמריף פטפוטי ולא פטיט מעשה רק הואו'

 אין בסותא לבי שלי מאניה ולהובילתא.
 הלכות. שונה עם להשתפש אסור כיצורך

קלא

 בפה"ג וברך מים על בטעותקדש
 ולקדש. לחזור צריךאי

 ייו שזה וחשב מים בטס קדשנשאלתי.
 הפעם, עוד לקדש צריד אי בפה"גובדך
 סגי או יד"ח, יצאו שהוציאם האחדיםחשם
 ? אחר יק כוס על בפה"ג שיברךרק

 ר*ו סו*ס בב*י מובא 1 ןרןתשובה.
 ברך אם אשכנזית בתשובה מצאתיוז"ל:
 ודעהו מים שזה ראה ואח"כ היין עלאדם
 לחעד א*צ בברבתו אחדים להוציאהיה

 דעחן שהיה מאהד ב', פעם בפה"גולברך
 ל- שדעתו האחרים לשאר וגם ייןלשתות
 יין טועמים הם או יין, לפניהם "םהוציא
 לדעה שזה ע"ז כתב והד"מ עכ"ל,אח"כ
 והרמב"ם להרא"ש אבל והראב*ד,ר"ת
 ר"ט ובס" ולברך, לחזור צריך יונהורבנו
 מהרי"ל תשה היא זו שתשובה הד"מכתב
 אחרים גם כשהוציא שדוקא וכתב, צ"בסי'
 ואין לעצמו כשברך אבל ברכה. ברכתואז

 שנמצא דזה ולברך להזור צריך עמואחרים
 ד*ס מג"א ועי' הבוס מנשפך גרעמים
 מזה. ובמחצה"שסק"ה

קלב

 ? כמשקה או כאוכל חשובהביצה

 כ- או כאוכל דינה אי ביצהנשאלתי.
משקה.

 גדולה מינה נפקא י מח~"תשובה.
 שהכל ברכתה הראשונה הברכה שלענקאף
 נפ"מ אבל מגושלת' ביצה או חיה ביצהבין

 חשובה זד חיה ביצה הגומע שיעורה,לענין
 אה- בברבא ומחרב בכזית ד,,עיעורכאוכל
 ור- בוצהעית, השיעור כמשקה וווירונה
 אח- לבדך ופטוד ומחצה, ביצה היאביעית
 נשאל זו ובשאלה ס"מ(, ר*י סי' )אהחריה

 ובעל מה( )דף זצ"ל א"ש שביבי בעלדרה"ג
 יומא מגמ' לה ופשטא ע"ה סי' דחייחינא
 תדנםר ביצת זו אוכל מהמת הבא אוכלפ.
 ובעל אוכל' חשזב דביצה יהבא מפורשלת,

 וביצה רש"י ג' הגמ'ביצה מביא א*ששביבי
 דביצה י"ט ט" יו*ד ח"ס ועי' משקה,אינה
 אוכל נ"כ חיה ביצה אפילו אוכל הויצלויה
 ביצה שהאוכל כתב א"ש שביביובעל
 א"צ חיה ביצה והגומע אחריה לברךצלויה
 בעל והבשן א"ש(, )שביבי אחדיהלברך
 הין להאמד ניתן לא  קחה כתב דחייחינא
 חוזר חשכבו דה1נ כהצהיא אפילו לה "צאוכל



ל ל פהאומרשו*חה
 ול- בריה כיין הביצה לדון דהם שםהעיר
 ול- מבושלת, בין חיה בין ג"כ אחדיהברך
 המשקה אתמן המאבל מן הנודר נדדיםענין
 בצים לאכול בנ"א לשון אחר הולביןשם
 לענין עוד נפ"מ ו"ש בצים. לשתותולא
 על עולה ואינו הי נאכל שאינו וכלבה2"ע
 עי' בש"ע סה2ום חצ ובבצים מלכיםשלחן
 ב' לענין ט"ב ערב וכן )קי"ג-לב(דר"ת

 קשים ביצים גם לאכול שאסורתבשילין
 תקנ"ב או*ח ע" ואסור ומאכל תבשילבכלל
 הוצאה לענין נפ"מ יש וכן סק"ו.באה"ט
 ולובן כגרוגרות האוכל עו,2יעורבשבת
 קטן שיעור שזה במשיפה ליתן כדיביצה

 ביצה הוציא ואם פי"ח( שבת ה')רמב"ם
 שיעורו השבינן למאכל אי חיה לגומעהכדי

 ואם ביצה כחצי בערך שהואבכגרוגרת
 כמו ברביעית השיעור אז דיינינןלמשקה
 ומחצה. ביצה - הייןעויעור

קלג

 ב- וכ"ה פ"ד ברכות בתוספתאח2שאלת
 בלא העהז"ז מן הנהנה כל שם,ירח2למי
 מה המצות, כל לו שיתירו עד מעלברכה
 הגירסא ברכות שבע"י והשבתי ?פירושו

 מן כלום הנהנה : ככה פ"ו רישבירחילמי
 ואפי' - המצוה לו שיתירו עד מעלהעולם

 ה- מידי. ל"ק גם המצות" "כללהגירסא
 מתירים והברכות מעשרות תרומהמצות
 הברכה ואחר שם, יוסף עץ ועי' לאכול,לנו
 בו. ומהשלין מצותו שנען2ה דבר לךארן

ק%

 הברכה. לענין ציטרון עםטה

 ואוכל ציטרו4 עם טה השותהנשאלתי.
 יברך לא למה הציטרון, חתיכת גםומוצץ
 1 בפה*ע ברכתע"ז

 הצי- הן השואל, צדק לכ(ןרהתקדבה.
 ומינכר ועומד הטה עם מעורב אינוטרון
 כש- ובפרט שהכל, בבדכת יפטר איךבפ"ע
 חשובה יותר בעצמה הבדכה בפע"ברכה
 י"ל אך קדומה. דין לה ליתן צריךשגם
 על לברך נוהגין העולם שאין דבר,טעמא

 ורק אוכלים אין הציטרון את כיהציטרון,
 זה הטעם את ממנו מוצצים אוסוחטים
 ואת זורקים. הציטרון וגוף שבתוכו,המיץ
 הטה של שהכל בברכת פוטרים שבוהמיץ
 שמ- מענבים( )חוץ המיצים כל כמווהסוכר
 שאוכל מי יזדמן ואם עוהכל, עליהםברכים
 ב- הציטרון כי דעתו, בטלה ציטרוןגם

 מרירות בו יש החמוץ, המיץ בליעצמו
 או"ח רמ"א ע" אותו. שיאכל מי איןשעי"ז
 גודגדניות גרעיני אוכל שאם רי"בסי

 האוכל על מברך ה,2תייה למתק)מרקחת(
 ואינו לשתיהה טפל שהוא אע"פתחלה
 טפל והוא הואיל שהכל רק עליומברך
 למתק פת באוכל ואפי' ל"ה( סי' )ת"הלד"א,
 דא"צ הרמ"א בתשו' כ' יי"ש( נכגוןהשתיהה
 ר,2"ל, בשם שס"ד סי' במט"מ וכ"כנטילה
 במוצץ אפה טוהכל רק לברך אין בנ"דולכן
 הציטרון. את השתייהלפני

קלה

 מאטיסכי. אומאסטיק

 ~תתש"כ בסימן שכתבתי המסטיקבענין
 תתתשמ"ג בסימן צוייג הרב ע"זח2העיר
 להבדיל שצריך למקצוע, מומחה ליהעיר
 שמברכים המטיסבי(, )ולא "המסטיק"בין
 הנוטף שרף באמת שהוא בשמים, עציעליו

 לבין הרפואות, ספרי בכל ונמצאמעצים,
 "מסטיק* ההמון בפי שנקרא לעיסההחומר
 וכמובן ההו(ג השרף כמין ללעיסהשניתן

 חומר גם נמצא הנפוץ הלעיסהשב"מסטיק"
 ה- שבו. המנתה מטעם חוין שהוא כלמזין



8ן*ת ל להפו

 וכתב בהימו לשרסם שהיח בקש מקצועבעל
 סמכא בר והחש אמיתותם. על הדבריםאת
 כבודו. זה ארם של ורצונובא,

קלו

 ? הגומל בברכת מחויבת אשהאם

 יצ"ו ברף משה דוד מי ע"ינשאלתי
 לבית לבוא לששה מותר אם יצחקמנחלת
 חם- הגומל ברכת רם בקול ולברךהכנסת
 בזה אק האם אמן. הברכה על יענההקהל
 1 פריצותמשום

 הגומל בברכת ייבת אשהתשבה.
 אהצה של כבודה שאין והא עהצריעבפני
 בעזרת בביהכ"נ תעמוד אנשים, בפנילעמוד
 ש- בביהכ"נ האגשים המצמעו ותברךנשים
 )כנה"ג רם בקול שמברכת מזה מובןלהם,

 בברכי ועי"ש מבטע( והבאה-ט טורבהגהות
 החסיד הרב הסכים שכן ב' אותיוסף

 ועי' קס"א סי' כ"י בתשר מולכומוהר"י
 שכתב זה על שסהעיג ג' - רי"ט סףכה"ח

 לה- רק זה אחד, איש בפני לברךשיכולה
 ולדיון יצשב ג"כ מוושרה דבפחותסוברים
 ב- דשצשה תברך ברכווע לספקדחימצינן
 ויענו הגברים וקצמעו נשים שלביהכ"נ
 ואין ומיודעיה קרוביה בפני שתברך אולה,
 רק הוא שמדקדקים ומה פריצות שוםבזה

 רכ"ה סי' או-ח פמ-ג ועף כבודה'בשביל
 בר- מברכת שהצה אם שמסתפק סק"הא"א
 בי- מיירי שהוא ומובן שפטרני, ברוךכת
 כללים מע' שד-ח עי' אב, לו שאיןתום
 דידה עליה חיטך שמצות ח' - נטסי'

 נת- מצוה בר וכשנעשה אב, כשאיןרמיא
 וכ- מברכת, היא ולכן חינוך ממצותפטרה
 הנשים בעזרת תברך כזה באופן שג"כמובן
 אמן. אחריהיעט
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 שופטים בעה*ם ע" 1 הברכה תהול מהעל
יז

- 
 ח"ל: לבבו רום לבלתי עה*פ כ'
 שיצא רמז בלמ"ד, ומטףם מהחילהפסוק
 ח1לשים למ"ד; עולה ששמו מיהודהמלכות
 שח1מו מיהודה במלכות במלכותמעלות
 ולכך למלכו, שנה ל' בן ודוד למ"ד,עולה
 לעבד למנצח בלמ"ד' המתחלת שידהאמר
 שמלך מלך ימים, השריך למען - לדודדן
 נמצא - שאיל ולא ימים יאריד שלשיםבן

 בלי גם ימים לאריכת דוד הגיעשכבר
 טובה, בשיבה דוד וימת כמ"שברכתה,
 באריכת לברכו שבע בת יכלה לאולבן
 מל- תיכף שימסור הוא שפירושו לבד,ימים
 בנוסח אמרה בחכמה לכן שלמה לבנהכותו
 כשנגמרו באיוב ומצינו עולם". "חיישל

 שבעים. בן בדיוק כבר הץה ויסוריוצרותי
 אהב וחי שבעים עוד לו וזעסיף ברכווה'
 את ה' ויוסף מעיד, שהכתוב כמו שנהק"מ
 נתן ולהש %פול(, למשנה לאיוב אה1רכל
 הוס- נקרא זה חץן שנה ק"כ רק הקב"הלו
 ובר- ק"כ, ימיו והיו מאמרו שקיים רקפה,
 ניכרת. היתה לאכתו

 הקב"ה של ברכותיו דומה אינו מאהזוץ
 ואם ימים קצר שהוא האדם : בו"דלברכות

 דידיה כלפי זה שנה, ק*כ עד מברךהוא
 הקב"ה אבל יפה בעין מופדזה ברכהכבר
 בנוסח לברך שייך לא שנים אלףשיומו
 באדיכת גרכותיו ולכן מוגבל, סכוםכצה
 העין. מן הסמוי דברימים

קלט

 הששים. יובלעל

 שנעמ1יתי אץום זה שחש4 דה~ר שבטער"ח
 סה בחהי שראיתי ומפני ששים, בןב*ה

 מצוה היובל סעודת הף או שם שמדברע"
 שהחיינו ברכת ולענין הוי לא שס"מאעלה
 תמ"ד ס" במ,ז הפמ"ג וגם בצ"ע,הגיח
 מע' טהרה בשיורי וכן זה בדרך הלךסק*ט

 מלם ר~ז סהס יו"ד ובפת"ש ח' אתס'
 דורשים אם רק ל"ה, שס"מ אחתבדעה
 מצהג לסעודת נעשה בעצמו עהזבד"ת
 כאלו ד"ת ביניהם ויש שיוו1בים שניםכדין
 מ- לדבר בדעתי עלה לכן טה1ש"מ,אכלו
 ה- הדבנים חברי עם וביחד דיומשענינא

 יובל של זה מנהג לברר בירחונימשתתפים
 אליבא כס"מ זה יהשב הד"ת וע"יהס'

 זמירות שע-י תר"ע ס" ברמ"א וכ"כדכ"ע,
 וע"י דת. ע-י כש"כ ס"מ הויותשבחות

 מ"ג. סה הרב"זשו*ת

 כי יוקש רב כח( )מו"ק מקומוממקור
 לרבנן, טבא יומא להו עבד שיתין ברהוה
 לדבדינו, ראהה "1 - מכרת לי נפקאאמר
 באורישעא, עסקי הוי ודבנן ר"י בודאיכי
 לדבנן" טבא "יומא שלהם היו*טוזהו
 כשיתאספו פשוטים" "אנשים אבלדוקא,
 זה אין גדול של יובלו אפ" היובללחג
 אי : ד"י כש"ש ההורה היא והעיקריו"ט,
 לזה ונוסף סח4 )פסחים וכו' יומא האילאו

 דכי לי, תיתי : כמ"ש לרבנן העזהאהבתו
 ועי' וכו' לדינא קמאי מרבנן צורבאאתא

 להסב ר"י של היו"ט עיקר חהו ל'שבועות
 לא דבים שמים רבנן. - מלכיםבמסיבת
 שום ראה שלא עד אהבתן, לכבותיכלו
 אבתריזג נעט מה אנן אבל עליהם,חובה

 מהם יש : בת"ח "כתה-גרוע"השבעוה"ר
 נפוחי גדולים ת"ח ויש פרנסה,מסורבלי

 לו ואף לב, על שם א"1 ואין רח"ל,כפן,
 של בצערן יודע טואינו כזה בפרנסלדור
 מתפרנסים הם ובמה חיים, הם איךת"ח'
 והא נ"ב(, )ב"ק בעוה"ר סמייתאנגידא
 ובד- בהשהחיעו מספקים והפמ"גשהחו"י

 הברכה לכאורה הלא להם, ברור הס"מבר
 תטוא היא לבטלה ברכה משום יותרחמורה
 שייך לא שהחיינו שבברכת לומר וישוכו'.
 זה כי לברך, ושלא להקל, ברכותספק

 הוי אז "וצונו" בה ש"1 בבדכה רקאמרינן
 בר"ל כאן אין הודאה בברכת אבלבר"ל,



 1א שו-ת. ל להפח

 ס' מע' הברם טהדת ע" תם' 4י'ינמחי
 מ"ו פ" אהח ט"ז ועי' בשם... תהאין

 דרך ה' במזכיד והרא*ש, ר"ת בשםסק"ז
 מ- בזה אין בה, חייב שארנו אע*פברכה
 ש- ל"ד צד ח"ב וחלק חד וע" ל"ת,שום
 לחג בווו"מ וברך בנפשיה עובדאעבד

 לברך א"צ שלשים והעלה שלוהשביעים
 קצ לס-מ בטגע אבל ונימוקו. טעמועי"ש
 להלן. כמ"ש אחרדהטש

 וד,וצבועון ש"מ סי' עכנח"ירראיתי
 ה- חכמי שרצו תרצ"ח, ב' גליון.דרשנו"

 וךל לכבתץ יובל חג ארזה לק~צותזמן
 במחאה הגאון ויצא זצ"ל' מקובנאהגחון
 שמי תרמ"ט, ניסן בכנח"י והודיעחריפה
 ודעבון צער לו יוגרם לדבריו ישמעשלא
 )ראה ואסר. מאד ע"ז הגאון הקפידלב,

 וב"דרכנו" ט"ע, שנת 66 גליוןהצפירה
 פליסקין מר להוכיח רוצה י"ט, גליהשם
 למעלה שאין מצוה היא ע' או ס' יובלשחג
 אחדי ע*ז, סמכא בר שאיט מובןממנה,
 ול- זצ"ל' מקובנא הגאון זקן, הורהשכבר
 כאשר והיה כתיב ע"ז א' מצוההוסיף
 לא וכו'. התרי"ג( על תוסיף )אםתר"ד
 רי"ג סי' ס"ח ועי' כתיב. תגרעו ולאתוסיפו
 יצ"ו, מרגליות הרב לידי"נ חסדבמקור
 פ"ח יבמות הירחצלמי ע"ז מקורשהעיר
 לכ- בא דבר שנה לע' או לס' שאחתה"ג'
 מכלה לביהום שלא וכדי הממזרים,לות
 שניתן כיון דוגמת שביניהם, צדיקיםגם

 ה- כשעושה ובפרט וכו' למשחיתרשות
 וזה לבייש, שלא המצוה, למעןטשחית
 ה- שעבר ע', או ס' סעודת המנהגמקור
 הודאה, סעודת כעין נהצל, ההוא עלידבר
 שבודאי לפי הנס, בעל שעושה סעודהאו

 בשבבותיה. דבר היה הזה הזמןבבהצך
 שנה, לששים או לע' א' דוקא מהומפני

 עי*ש, אינשי דכירי מדכר זה זמז עדכי
 הזכרון. לעורר אפשר זה זמן שעדואפ"ל
 של הלימוד את סהציב זית שמן הגמ'כפי

 נ שפ1נו 8ש אבל - )הודעת4 שנאע'
 עדך ערוך ועךן פרשב הולדת היוםתור
 שיוסף שם שצחן דנחמו ובפם"עפגנס
 היו לכאש ירדתם שלא עד : לאחיואמד
 משיירדתם כעבד, המצדיים בינוהגין
 מ- מנהג שזה נמצא ש*, גטסיאהודעתם
 טהנו יוסף עם וגם אוה"ע, מלכילכינג
 אבל הם, מלכים בני שכ"י ואף מלכות,מנהג

 הא תאאצד להתדחש צדיךמחוקותיהם
 ויו"א שנה י"ג לגדלות, א' יוםשהוסיפו

 אה1ה לישא ויו"א שנה י"ח מצוזגלבר
 )ב"י למקרא ויהא שש בן בקהא(,)ב"ח
 שבעינן ברונא ומהר"י רמ"ה(, סי'יו"ד

 מכ"ז ניכר כולו, יום אותו גםשיעבור
 שום הולדת ליום ליתן לבלי מאדשדקדקו

דהציבוח~
 הנושנ- שהחורלו אחדי : והסיבה

 הא"צ, צתו הולדת מיום חג לקמטותרים
 הלידה יום ה*ב פ"א ע"ז בירוש')אפשר
 ופ" דבד, איזה הצענזר השמיטדיחיד,
 גזרו אנטיוכיס בימי ולכן הידוע".היחיר
 היהודים כי הלדונ, חג לחוג היהודים%
 יום מ"ע ישראל )אוצר מזה נזהריםהיו

 להתרחק שצריך איך מכ"ז מובןהולדת(,
 החפ- בזה החזיקו לחנם ולא כאלו,מחגים
 צדקו וסמה גדול, בפומבי אותו לחוגשים
 הנ"ל חתג14נים זצ"ל מקובנא הגאוןבדה

 שול וסקעדה כלל, ס"מ זה שאיןשהחליטו
 חנ בלי גם ס"מ דוי בראהצם ות"חד"ת

 וזוכרים ששומרים הטעם וזהוהיובל,
 וגדולנו מנהיגנו של ההלולא יום רקתמיד
 המות יום טוב : וזשה"כ הולדקם. יוםולא
 מראשיחו. דבר ואחרית - הולדתומיום
 היא ד"ת ע"י בזו שס"מ ,נ"ל דכולאסיומא
 ג"ס ואם שטג כל של הו~ת ביוםחיובית
 מותר )לבחצ4 ד4ורייתא שהיא דעהש"צ
 תמ"ד בס" וח"י )מג"א בד"ת לקיימהלת"ח
  ווצריך זו סעודה כמ"ש הזוהרן, בשםסק"ב

 ל- שמיייב בודחר כמ"ש, ממנהלהשתמט
 בנגלה לזה ומקור בד"ת, ורק אךקיימה
 יום עה*פ אמוד פק בש"ך איתא :ובנסתר



8ש ה פ ז' א.שו*ת ל זה-

 בג9 "8םצרט* יו, מיח חח"ם18רש
 וף האדם את ברא ביהנ הקב*ה אשבשנש
 אמרתי אני כפ"ש דאנ כמלאך האדםיה*ה
 ובהיות נתקץבה לא והדבר אתם,אלקץם

 ריקכנ חהרת ירנה הקב"ה שלשמהשבתו
  כמל- טדה 5ב4פ בשנה אחד שיום גזרלכן
 שנה, קרף בשנה א' היס יוכ"פ, והואאך,
 ע"ס הקדחצים לדברי שסיף תציע"ש,
 לדחות שאסור תמותון, כאדם אכן :הפסוק
 תאמר ואל יודע מי כי יוכ"פ על זחיום

 אל לידך שבאה ומצוה אשבה,כשאפנה
 שנה כל של הרייח וךום לכןתחמי?נוש
 נש בר מחיוב הולדת, יום הוא זדט,מימי
 ולהק- הקב"ה של ורצוט מחשבתולקהם
 עויהיה כולו, מחיך רובו ולא כולהדישו
 אית : ביוהר בנסתר ומקורו ללד.קודש
 בדינא ה1דוא בפגימו 4יהי דסידיאזמנין
 תד*ר להף דמנא בההחש דיטזילד וממשוכון

 כל ובנ-ד - וכו' ומסכנוסהבגריעותא
 דכר ח*ובא מניה בסול בז1רייתאהכהיתדל
 תקונים ר6"ג דף )פינחס וכר ומזלותכבים
 ב- ישתדל ועכ-פ דק-פ( ההטב זוהרדק"א

 הזה היום מסוגל כי דא. יומאשרייתא
 ירח1למי ע" רעות גזרות כל ממנולבטל
 ביום נושל אדם במהרה שלא ע"ד יטר"ה

 הצ- יום הוא זה שיום נמצא שלו,גנוסהח
 ומזל.להה

קמ

 הגומל. ברכתבדין

 יברך אם הגומל, ברכת בדיןנסתפקת*
 ה- ההיה מצפרנ* גצלו שבניו הנס עלהאב
  הביבהן. בארצות שמה ימח )היטלרשרפת
 לברך, שלא כהב ר"ט גסימן חב"*תנה
 מג"א ועין 8וונ חזר ד' סע" ווםה31"ע
 ל3רך. שצריך ומהצה"ש ובאשלסק"ד
 נס, בגדר זה שאץ יולדת שאני "לוגם

 דבר ה1ש שנס ט', יע" ר"ח סי' אהחע"

חשיצח צ  %4דת ש5 81ם אאמ 
 שלמרם חתחש רהסימ המלא חקב*הבטץ

 טף אים מידי להציל אבל יום, יםומצילם
 כן גדזל, היותר הגס חו בחירה בשחוא

 ע" והמ6יב; הטוב . לברך צריךבהלדות
 או לבנו בן בנולד חשפ" רכ"ג ס"אהח
 סי' איח ועי' תתמ"ג, סי' ס"ם ע"בתו,
 בהשמטות הדבוד פתח בשם ף אותרי-ט
 דבמקום ב', ס" חתס נשמת תשו'בשם
 הגומל ברכת מברך הבן שאבישנהגו
 ריה-ח ומצחשת למחוה, ארן היולדתלהצלת
 וסיים מברך, היה מנהג בלי אף משמעחנ-ל
 ה- מחלוקת הוא לבנו שנעשה שבנסשם

הפוסקים.
 ממנהג לגטרי היוצא גס עתה בנ-דאבל
 ב- היה לא הארץ הצסדח שמיוםהעולבג
 השפילו כש. והשמדה רציחה ישדאלתולדות

 מחוהש ע" נפשות עסקי על שחבוצמי
 גאה האי רב בדברי סק"א רי"טס"

 עסקי על הגחריס זיאפילו כתבוהר4-ש
 בה1ביל רק ההש החב"צה תסליהנפשות
 -ממון.

 ולכן עגרה ביום הון הועיל לאובנ-ד
 בחש להחמירעלינו
 אש שגיב* ע" להקל, ברכות דספקחעא
 מלובלץ הקדהצ ~עאה בשם ברכותה'

 הכי לברך, צריך העיט להקל הפישאין
 מל- "1ראל אוש שפוטרים היא קולאואת
 והו"ל חומרא, זה אדרבא להקב"ה,ברך
 ס' הפ" לדעתו אלא לקילזנ סד"רלומר
 שם והעלה לברך, לו ומותר להקלברכות
 טמחת מתוך הבאה שבברכה א"שבשביבי
 ל- לו מותר להשי"ת, להודות ורוצההלב
 לו יהיה שלא האדם על להקל היעברך,
 להש"ת. להודות יוכל שלא ע"זצער

 להחמיר ש"1 י ברכה דובזצי י-לועוד
 סי4ט רי4ט בציל פמ"ג ע" בספיקא.גם

 דמי. שבד"תד-ק זי ד"ת שזה בהצמע )ז-יב( צו ש'שמר,1"י
 ם"א דף בא פ' הזוהר דברי בזהואעתיק
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א 11א:  אינון בכל ניסא ~פרסוסי קב"ה קמיתדיר ~1תי נ4 ו- ל 
 סלקץ מילין דאוטן בגץ וכו', דעברנסין
 לון וחמין מתכנשין לדע"לע פמליאחנל

 ס"ק שם בה"ח ועי' לקב"ונ כלוןואודאן

 נס לו שנעשה שמי אחרונים בו4םל"ט
 לחלק יכלתו כפי צדקה להפר"4צריך
 לצדקה זה נותן הריני ומשמר תורה,ללומדי
 תודה קרבן במקום לי שתחשברהיר
 ביהמ-ק היה אלו להקריב, חייבשהיקעי
 תודה. פ' אח"כ ויאמרקייננ

 שעזרני אחרי בעצמי, דץ עשיתילכן
 ש- נ"י ישעיהו מבני ידיעה שקבלתיהשי"ת
 הצר ביוי בפריס כלואים שד:יו ואשתוהוא

 שום מהם לנו היה לא שנים וכמההצורר,
 מעינינו שינה נדדנו לילות. והרבהידיעה
 ע"ז, שפכט דמעות של ונאד ורעיתי,אנכי
 הבשורה מהם שקבלתי השי"ת עזרניתתה

 הכל כי בם, נשמתם בעוד בדויםשנו4ארו
 ויצא פ' שבת לתורת עליתי מהכגנשדד
 שאמרה ה' 8ת אודה הפעם : ליוקוי4
 )ברכות גגמ' הקריאה בתוך ונזכרתילאה
 הקב"ה שברא מץם רשב"י משום אר"יד(.
 עד להקב*ה שהודה אדם היה לא עולמואת

 הנומל ברכת וברכתי והודתו. לאהשב4:
 שמחה של דמעות מתוך ומלכותנהים
 בפרגא נמצאת יהחית בתי עוד כיותוגה
 -בצעכי.
 ב- ממנה גם בקרוב לשמוע שזוזכהיתן
 ביהמ"ק וכשיבנה נדרתי)נדרים טובה,שורה
 ה' בית בחצרות נדרי אהולם אר"הב"ב

אכ"הר.

קמא

 למחברים.שהחיינו

 צריך אם חבר מחוברי מאחדנשאלתי
 ? ספר להדפיס שזכה מי שועדעולברך

 ש4ח מאוו .4ל ש4ן 41תק1-מנ
 המור והביא א' בסי' באז חקר ת1הלותמור

 וציין ומלכות בה4ם לברך שצריךוקציעה
 מסכת4ג דשלים מרבנן צורבא קי"חלשבת
 בלא לברך כתב והמח"ב שלו, ספרפירח4
 ש- ל*ה דרחן לעתים בבינה וראיתישו"מ,
 ברבים וועדאה שבה 2הן ספרו כשגמרכתב
 שע*ת וע" גמר, לידי ספרו להביא שזכהעל
 על לברך הרדב"ז בשם י' אות סכ"גסי'

 - לברך שלא ונהגו הדשים ספריםקניית
 שרובם הכריכות משום הטעם דשם י"לאך
 כתיב, מעשיו כל על ורחמיו הן עורשל
 בגמר יברך בנ"ד אבל בע"ח להרוגשלא

 ס*ת בכתיבת מברכין שאין והאההדפסה,
 אט שאין מפני שכתב נ"ב ס" הת"סעי'

 אחת חית ובחסר ויתרות, בהסרותבקיאין
 ספר אין מחברים בספרי אבל פסול,הס"ת
 חיזוק צדיכים חכמים דברי וגם חידח4בלי
 ורהמיו קלף ע"ג שכח:בים בס"ת וערריותר
 ע"ג כותבין והיד"ת כתיב מק~4יו כלעל
 חדש בגד ללבוש שהמנהג ברכ"י ועי'נייר,
 אבל הס"ת, גם ולהוציא שהחיינוולברך

 חדשזב לפרי (4 לבגד שא"צ י"ללהמהבר
 נהנה נבר והוא הספר בגמר שמברךחשא
 עבר ממ"יא וכבר החיד"ש שהידשבשעה
 יהיו  שעה בכל שד"ת י"ל הבוכוגזמן

 עובר היא הברכה ותמיד כהזה4ים,בעיניך
לעשייתן.

קמב

 יום. ל' תוך מתים קברי עלברכה

 הוך אבות קברי ץל ההולדנשאלתי.
 לברך. מחויב אי יוםשלשים

 רכד-י04 )1*ה מפורשת הלכהתשובה.
 "4ראל בארץ אומר "4ראל קבריהרו1:
 ובטע" וכון בדין אתכם יצר אשראמ"ה
 ומברך חוזר אינו ויום ל שבתוך שם"ב



המנ*חחלל ם 1 צאא

 אחולשים שב25שך קמבה בעיר זה כל אצל-
 געיד אבל בפטר אטם בבוהשק טע8"ףלא
 ליום בען8*ר-מיום אשר כת"א ב"1ראלואם
 ינרע למה הדשים קברים ושרחים.צצים
 ברם2 להם לחלק המא החדשים שלחלקם
 מרצה בעצמו הברבה טסחכי

 ותדפ ע4"
 ונתגדל, נשתנה והמספר בדין' כולכםטפפר
 הלק-ט וע?' תקס"ט, בסימן הרדב"ז כתבועע
 מער אם ל% בתוך גם שיברך רי"ב סי'ח"א
 כתי ב' יש אם חידהמ בלא ביהמ"ד ו4יןסש

 בש1מש בההכ"נ ע"י העיר בח1ך זוקברות,
 יום טם הקברים אי הטרם המת5לליםושכל

 לפרקים שרוו1ם ל,ףר ש5חוץ אחדוגיה"ק
 ד' סן שר עמודי עין בת*א ככ1, ל"יאחר

 פ*נן בר נתוסף חשם לברך, עשהצשאעלה
 לברך יש וז4א*.בשבת כנ"ל, לברך צריךאן
 רכ"ד א"ח הדין צדוק מסוג % ברכה אקכי

 ש- נמצח אלקקם ומתת הדביר פתחבשם
 שרחר אף באהד נחשבים קברות אגתישני
 אחדת עיר ,8ל בהה*ק בראה שנבלקים
 גרינטאלד לדגאון ח*ב בו )בל פ"ביברך
 471 צדטהו

 'קסג
ק

 אתרוג על שהחטנו מברכתאי
באכילתו.

 אתרוג על שיידיט מברכיו אינש4לתי.
כשמלחו.

 בירך שכבר כיוו השאלה יקיתשבה.
 שמח ממט, נהנה ממנו, הריח במצותו,על*ו
 ש- פעכוים יברך למה בה המצזא קהםבו,

 טהר' תשף ע" לברך, שאין כמובןח1רעו,
 עלט, לברך אחיו שחשלה ט' פ"אשכנד
 מצות סנח אהח מפני קייס שלא 5יאבל

 שה- לברך צריך באטלתו בחשרג5ילה
 פרי הה חדתא סקרי גרע דלא כיוןחיעו
 פיי למשוה אימ1ב-ה חתורח 5או,זא4ובא

 ב- שתששץרונ ומא לחקור, "8 88בל הדר;עץ
 תיקךן ע% ווק לאמלוג רשי אינועצסי

 5וי על מברכין אי מרקתת, ממטבשעןשין
 בשם ב' גר%ת"ס" דיני שד"ח ע"ב28
 כמו ית כי מברסיה שארן ועוד. אברהםויען
 עטרן זה .וכסס'ובר חק נאכל שזרנודגר
 יאת- כ-ון או1ט%, שמקר ומה עליו,לברך
 לברך שלא לשנונ משטת ב4ילנו דררוג

 כל דשכיחה פוי.אדשש, הר דלאשאחיט
 רחשה חוא ולא לשבת; . זה טעם איןהשנונ
 הוא ב4הלט שדה ה8 בשנז2 פעם זהפרי
 ששוט זד.הם4.בוטר, ויהוא ובאצן דר,רק
 ק . ייוע. לאכילה לגמריהשף

קמד

 מוהו או אהד הרדי מא"1נאו(שלתי
 והברטת החטת את לראות חיות לגן%בת

 סרך בזה יש שלדעתי חשמרתיהמשונורה
 חהלכה הכריה2 סהינה ברוך לברךסצוהן:
 ס' פעץ' רכ"ה ס" 18"ח בוש*עמפווץ1ת
 הב- משנה ברוך מברך והשף הפילששל
 ה4ה היא השם ומלכות, בשם ברכהריות.
 כתב וחפור בעולמה לו שככה ברוךמברך
 תמע ); יום לשלשים יום משלשיםשמברך
 "ח( )ע"ז סגמן עמי להחוכח חשואל"החיל
 את שם וראה ולכרקוס לאצטדיניןההולך
 ודארתי לצים. מח1ב זה הרי וכההנחשים
 בפידחש שם : יודע 4ונו הגמראשפשט
 וליצנות שחוק עניני בשביל שזהבתוב

 ובערוך פיררש"י ע" ומסשפים,מנחשים
8 חיות משסיןשמנגחין  מ* חיות וגם נוה 

 ח4ץ ): שם הגמ' כלשון אדם בני עלשסין
 דמים, שופכי ויהן מפני לארצטדיניןהולכין
 בעדלס רציחה המרביץ אכזרי משחקא
 שפיבות רשח אלא צחוק הזה דהאטוןחין
 לאתר משחק "ח( - נ"ג פ' )ב"רדמיס
 זא איח2 גן אבל בספרד, עתה גם "שטכאץ

 בש4 המיד בעולם שנת5שט תרבותישסי

 של בריתי בל טבע חרעת לימודביל



 פ 1אשו*ח י יא1%צב

 1. נתי תלמןי מפ* שקייאיק
 על למחשבק הפ4רם 4ען מעחרר זהמוסד
 עשית. בחכסה כולם וד מעשןך רבו"מה

 הרבה לנו יש חכמים כולנו אנחעחשפיוי
 4ליהו שאמר הארץ מבהמות ללמודמה

 הש- הארץ_ומעוף מבהמות אלפני :לאיוב
 חז"ל ואמרו לדד--י, )4רוב יחכמנומים

 ש- מפרדה צניעות ללמוד ק'()עירובין
 אין בעצמה הזאת הפרדה ומשתינה.כורעת

 אבל לצניעווג דעת בה דאין צניעותבה
 שבני כדי תוארוג זו טבע בה נתןהקב"ה
 יוסף )עץ ,הצניעות דכ4? ממנה ילמדואדם
 ללמוד יש הזיווג בעגיני ארץ דרך וכןשם(

 תורה ניתנה לא אלמלי יוחנן א*רמתרנגול.
 מנמלה, גזל מחתול, צניעות למדםלישראל
 היונה )שם(. מתרנגול ודר"א מיונהעריות
 בורחת והנסלה זוגו, לבת אלא נזקקארנו
 אחת בנמלה מעשה הלשזא בר אר"שמלזל.

 ומרי- גאוה כולן והיו אחת חטהעיאדלה
 אותה, נגטלת מהן אחת היתה ולא בהחות
 ראה ונטלה,1תה, שלה שהיתה אתהבאה
 לך : שלמה אמר ועהז בג שישחכמה
 )דברים וחבם דרכיה ראה עצל נמלהאל
 וחכ- מבע"ח, ~מוד יש והרבה ה_-ב"רבה
 תיית שיחות שידע לו עמדה שלמהמת

 אדם מכל ויחכם בהם. למד והרבהתופות
 צורך לאיזה זה בלא כי השוטימ, מןאפי'
 חטא ואיזה עופות, שיחות של הידיעהלו
 שאלו לו אדרבא ? החיות גן לבקר בזהה1
 מ- שרי בין ישבת ~כת מותר אםאותי
 ובודאי בודאי המניסטורין, גישיבותעלוג
 המה כי שם, לשבת שאסור ואמרתיעניתי
 באו- 1מה בעם, עם ומגרין משסיןבאמת
 באחיו, איש ומשטמה שנאה זורעיםכשג

 מלך שלא מי ואשרי ישראל, עם עלוביחוד
 על מודים ובעצמם הללו, רשעי4בעצת
 נחתין ובהא סלקינן בהא ירומי, גפא :זה

 שהם מפני לשם הולכין וארן פז()פסחים
 עומדים ודור דור בכל כי ; דסיםקפפכי
 ה- על חהי שאמקו וזה לכלותינו.עליע

 כל ששחת1 . גהם גל ה' חת יללו ,, :פקוק
 העולם 1מות חסדו, עלי1 גבר כי.ה14מים
 מ- יותו יודעים הם' אלא ? עבידתייהוממר
 שכבר מהגזרות רק יודעים אנחנואחשו,
 אלו אבל ממש, בפועל ר144נו' על .עברו
 עצתם מסיר שהקב"ה יום יזם שלהגזרות
 אנחנו ותופר,' עצה עצו מוה1בתם,ומקלקל

 צריכים המה לכן מזה, כלום יודעיםלא
 אבל : חסדו עלינו גבר כי ולשבחולהללו
 בכלוביהם שקטים היושבים החיותאלו
 הבריות את לראות ללכת צריך וגםמותר
 לא שבדא מה וכל בעולמו, הקב"השברא
 על ולברך לראות א. ז. לבבודו, אלא-גרא
 חז"ל. שטבעו המטבע כפי כברכתו, דברכל
 ובשביל י"ז( )ב"ר שליחותו ע"י לקף1ותוגם

 שם(. )מהרז"ו לבנ"ארפו1פן
 מאד בקיאים היו דל. שחכמינוומצהצ
 לחחד זכר צבוע : בע"ח כל שלבטבע

 שנים ז' ל4פשי עטלף עטלף, נעו4; שניםז'
 השלם עדוך ועי' ז'(, יבכורות ערפרנעןןה
 אצל גם הוזכד הזה ברדלסוייהחילוףערך

 זו שיעה שאבו ובודשר ורומים יוניםסופרים
 חז"ל שידעו בבכורות ועי'ש הש"ס.ממקור
 מטיל ומי משריץ מי מולידה, חיה כללכמה
 הצשב, הארי, או"א, כל של ותשמישןביציננ
 והקיפוף והקוף הפיל והברדלס הנמרהדב,
 הנחש שנה, לשבעים שנים..אפעח לשלש-

 הי ענף תלפיות מדר,1 וע" שנין,לשבע
 9לאות פלאי ותראהוחיים

 מחכמת-

 הבע"ח
 ארלה, של טבע ל"ט איוב ועי'וטבעם,
 ח- יוכני, בר - )רעננים כנף ראם,ערוד,
 רבה מדרש ועי' ונשר. נץ עצה,סידה,
 ורהשה צופה הדיא בר ב( - פ"ה)ויק"ר
 ב- היו כמה על מיל, י"ח בריחוקמאכלו
 חיה כל של הטבע חכמת ולמדוקיאים
 בעפ- דגדיל : מ1 נדה1ים מיני שנילמינה.
 ודגדיל חלש, -במיא דגדיל במי41 ודגהילרא

 לה(. דף בא פ' )וזה"ק תקיפא יותר 'בע4רא
 בעח1 תחיד ואם שנין בשב מולידנחש
 ר"ם(, ויקהל"דף ' )זהר .לידא. סהאיאתמות



צג ר מ וא ישו-ת

 יוכל לא ואז קבוע בזמן עורו פחצטנדהם
 טבע רס"ה(, דף פקודי )זהר זוגולהזדווג
 אילה, טבע קע"ח(, והחלח )זהר המשיתולעת
 )זהר בחהשך רואה הוא איך הנשר,טבע
 ה-' קפג(, )תצוה דרור צפוד רלג(,פנחס

 וכר כרבלתו יטול תרנגול שיסרסרוצה
 יותר ידעו זו בחכמה שגם נסצא קק.)שבת
 טהמחלך תקיבני משל הטבע, תוקדימכל
 אילן נאה מה ואמר ומספיק ושונהבדרך
 )מברך שעי"ז אע"פ זה, ניר ב~ה מהזה,

 כאלו' הוא ,לכ"ז בעולמו לו שככה'ברוך
 שאני ומפסיק שונה שם - בנפשומתחייב
 פ"ג(. אבות)רע"ב
 אפילו בזה 'שאין ראיה להביא לי "צועוד
 באחרו- הנה חסידוה. מדת 2~5חומרא
 ב- להתעסק לישראל מותר את חקרונים
 או כלבים ע"י וביערות במדבר חיותצידת
 איסו- כמה של סרך בזה שיש ואףיריות,
 מס- אכזריות, תשחית, בל )צעב"ח. :רים
 לסכנה, עצמו מכניס טמשרם, בדבריםחר
 בפת"ש מובא י' סי' יו"ד נוב"ת ע"יועוד
 הפוסקים גדולי רוב לכ"ז כ"ח סי'יו"ד

 פר- .בשביל זה עוויה אם ובפרטמתירים
 מזה ס"ו סי' דוד בית שו"ת ועי' ב"ב,נסת

 מאבי ראוה והביא איסור בזה שאיןשכתב
 הר' עמ"ש שכתב רצ"ז(, סי' )טיו"דהעזרי
 ומחצך ציר ליוד שהרוכב.בסוסאפרים
 לוקח שהוא הסופ אצל הכלבים אעז 'בחבל
 שגם כתב העזרי ישאמ כלארם מנהיגמשום
 זה מכל כהצמע איסור, צד אין )כלארם(בזה
 בזה אין כלבים ע"י צידה של העניןשגוף
 ד"ה יח( )ע"ז שר,צ"י אע"פ איסור,שום

 כלבים ע"י שצידה בפירהם כתבקיניגון
 ביקור בנ"ד, אבו"כ על שחוק, של דברהוא
 הטבע וחיקור לימוד למטרת החהתבגני
 דאין וליצנותא דשחוק לתא שום . בזהשאק
 שמסור. שוםבזה

 בקניגין לראת שנזכה בברכהדאסיים
 )ויק"ר לבא לעתיד חיות( )גן צדיקיםשל
 בהמות כל שמעון ב"ר יודן רב אמרפי"ג(

 מי- ובל' לע"ל צדיקים של קניגין הןולויתן
 בעוח"ז "אוה"ע" של קניגון ראה שלאמי
 ראהצי ההאספות למעלה שפרשתי)כמו
 רציחה התפתחות רק מקמציהם שכלאוה"ע
 קניגון ראה לא "מראל ועם ישראל עםל
 בסחונו תמיד הסם ברוחו נפל לא פי'זה,

 ואין בעוה"ב, לראותה זוכה הואבהקב"ה(,
 בקניגון רק שחוק מין זה שקניגוןחו"ש
 הטורפות החיות טבע להצדיקים יסבירוזה

 ואפ- ישראל של ביצתן לקעקע שרצוהללו
 )ע"ז חז"ל כלשון מפהב, שחוק מין שזהשר
 לפני שחוק אין ביהמ"ק שחרב מיוםג(.

 אחריש ' מעולם החשיתי שנאמרהקב"ה
 היום באותו לע"ל אבל מב(, )"מעיהאתאפק
 לויתן כמ"ש יחד הצייקים עם משחקהוא
 יצחק ב"ר ר"נ - אמר בו, לשחק יצרמזה
 מש- אינו בריותיו על משחק בריותיועם
 בריות על עווטמח יוסף בעץ שם וע"יחק,

 הבר, ושור להתן בעולמו,  42בראהטובות
 החיות אלו הר,צעים אבדן על אח שמחוגם
 ככה לפרהצ אני ומוכרח שדברנו כמורעות
 המ- המשך שם בפשיטות לפרש שאיןכמו
 וטריפות נבילות אכל שלא מי כל :דרש

 התורה ח~ת כי לעהן"ב, לאכול זוכהבעוה"ז
 אחרת תורה תהיה ולא מוחלפת תהיהלא
 הכשרה השחיטה היא וזו הבוי"ת,מאת
 וכלשון הענין כל באריכות במדרשעי"ש
 ברברבהזא, נחרבי ליה מקרב :הפייטן
 )ב"ב ובגמ' וכו'. יתקן לצדיקיאריסטון

 עם הקניגיא יעשה שגבריאל הגירסאע"ה(
 ה- כ*ט ובפרד"ב עוזרו, והקב"ההלויתן
 עוז- והקב"ה הלויתן עם שהבהמותגירסא
 עם 2חהבהמות הגירסא כ"6 ובפרד"ברו,

 לא והמלאכים זע"ז מלחמה יע~צוהלויתן
 דב- תנחחשא ובמדרש זו, בקניגיאיתערבו
 הלויתן. עט ילחמו שהמלאכים הגירסארים

 ש- אין ואר"י ג'( )ע"ז הגמרא נביןובזה
 בלבד, היום אותו אלא הקב"ה לפניחוק
 שעות י"ב רב אמר יהודה רב והאמראינו
 הקב"ה יושב הראהיונות שעות ג' היום,הוי



418ת ל להצד

 % את הע  טשב שוטז בה1ר4תחק
 ישב חדץ מבסא וע1מד וכר טלוהעים

 חן חקבאה יושב של"טיווז רחמיס, כמאי
 עד ראמים מקרצי כולו העולם" *כלא1ן
 לרי עם ומשחק ההיב רביעיות כניכ4בישר
 למ"ד לרנב"י ראא א"ל וכו* אעאמרוע

 לפני אוחוק ארן ביהמ"ק אוחרבשכהדם
 ולהצד הה1ב עביד מאר ברביעקתהקב"ה
 המאמר לחאים קשה - וכד לתש"רתורה
 מלבותא כעין דרקיע מלכותא שעחיההאן

 מחלק עבודה ומנהל הסתדרות מץדארעש4
 ג' יום, בכל עבודה שעות י"בלהקב"ה
 הקג"ה הלא הלאה, הע שגיות ג'רשצשונוה,
 עוברים כולם אחת ובסקירה אחדברגע
 ושיזן. את לשבר זה אבל מרון כבנילפניו
 הקב*ה של במדותיו להתדבק עלינואיך
 תורוג ללמוד הששופת ג' רחהצ הוצמה

 רחמים חשת"כ דין כסא על לשנתש1ות
 זמן שלישית זטת, לכף אדם כל אתלדון

 העץלם, את לחו ששט4 בשעה ת*חסעודת
 על להשגיח ורבקךת וגמ"ח, בצדקהלעסוק
 בש- הקניגת גם נכלול הזה ובזמןתשב*ר
 - הטבע חכמת לימוד תרבות עינעביל
 הצדיקינג של חקניגתע*י

קמה

 שהחיינו. בברכתספק

 שמס- ב' אות תתשנ"ב בס"מןב*צסק"
 חוה1 גגד ללבוש אם יוהו ז"ק מהר*חתפק
 אם הנה ושההועו ברגת ולפסור החגיגהעל
 ברכוח ספק לומר שהויהו בברכתשייך
 משמע שמג*ח סק"ט רכ"ה אש ילהש
 דלא להלכה העלה והפמ*ג מספקדמברך
 עחשם כתב כע אהח סופר ובכתביברך
 על עיעדעו תקט אם בכלל הואהספק
 ועזיץ לברך. שלא לקהלא א"יע זהדבר

צ**

 ה פ 1א

שן

 החמה.ברכת

 מיוה לקיים זכינו תשי"ג 8דג? זובשנה
 בכ"ח אחת פעם שזממ; החמה ברבתץ,

 שליגהא ז*ק חוים הרב שנגע וכיוןשנין.
 הרבים את לזכה שכדא1 תתתחובסימן
 דאצר- קייעא הסדר, ובל זו ברכהחתד8יס
 *הפוסק" קוראר בשביל בקיצוד אדסיסחש4

 כש- המובחר מן מצמ א והדינים.הסדר
 החמה. בחגץ מיד לברך זכיםהשמים

 כל שיחאסף כדי בערבית להכריז טובב(
 ג( החמו4 גרכת יסדרו עם וברובהקהל,
 אמ"ה בשא : ומלכות בשם לברךהברכה
 גם לברך מנל ק ברשהויונ מעשהעושה
 ומיד לאחר שלא "טתדל ה( התפלהקודם

 ה- מנץ 0 יברך. השבהן זריחתכשרחשה
 ומל בשם יברך זמניות שעות ג' עדחמה
 בשהמ. יברך חצות עד שגם ר"אכות,

 רושס תראה בע4נים מכוסים השסים אם"
 ק בשהכנ וזעף רגרך ימתץ לאהחמה
 ג' עד ימתץ רושס עים רהעה אונואם

 לח אם ס( תחגל2 אחי זמניותשת1ת
 אם ת שהע4 בלא יברך חצחת עדתתגלה
 לא ובתגלה המתין ה"ש בשו*מ בדךלא
 קק רג.ט4 סי )שע"ת יתר אחאכיברך
 חחכיג שרהשה במקום זו ברכהלברך
 יג( יברך. לא השזן יברך רח*ל אגליב(

 פטורוהע נשים יח שהמ. בלי מברךסומא
 ט0 שהכנ בלי יברכו לכן יוךיבה4ר4א

 בע*ט. התקאה שחל א* 1 ברכהמברכין

 אם החלת, ידך גם ההמה לחדש הטלט"
 יאמד בהכה קודם *" לשש4 לאא"א

 ת2ת*ב השמים מן ה' את הללו :המזמור
 בכח אצא השצר הברכה אחר ייהבר4
 השסום למנצח וכה, בגגיטח למנצחוכף,

 אשא ימעלות שרר וכו', אל כבודמספרים
 ה- דש' ובדיטוא ה2ר, אדון אל ובה,עיני



ל ל רשו-תה ת 1 צהא

 מקודם עלינו. חעח*כ שירה, ודפ'רחשת
 חהוש השם וכר יחוד לשם , יאמדהנרכמ

 לשם יאמר לא בעבים השמיםשיתקשרו
 לזה רו שמש עם יראיד יתחיל רקיחוד
 רק לדינא העיקר אבל מיוהד, רצוןיהי

 אין רשר דרך החמה כשרואה יט(הברכה.
 עלינו כהצזצמר כ( שמחאל(. )דברלברך
 עלינו אחר כחה החמונ נגד ישתחוהלא

 דדבנן. וקדיש אומר עקשיא בן ר*חאומר

קמז

 רומנבקה. אבד"ק כץ, קאפל מ)0וקהרב

 החמה. בקדוי2 חייבות נשיםאי

 ראמנובקי תרפ*ה ניסן ט' "ירב"ה
 פוסק הלל הרב שלום... אם יענהאלקים
 צבי הר' המופ' ידידי הראני היוםהי"ו.
 עוהדפים הגליונות מפה נ"י יארחצביץשו-ב
 נטנים  שאנו החמה קידחצ עבורכת"ר
 כחו ו"2ר הבעל*ט פסח בערב לברךאי"ה
 אינני אחד בפרט שלם לאורייתא,וחילו
 דנשים שהחליט מה והוא עמדומסכים
 המובהק הגאון הן זו, ברכה ג"כתברכנה
 שו*מ בשו"ת ז"ל נ*ז מהרי"שהאחרת
 לברך לנשים דאסור כתב קס"ת סי'מה-ת
 וגם טעם, של דברים שכתב יע"ש זוברכה

 מ- לברך לנעהם דאין כתב שיקבמהר"ם
 סי' בתשר החת"ס שרבינו ואף אחר,טעם
 נהג, לא למה הטעם ידע שלא כתבנ"ו

 על שמפקפק אחרי בכ*ז, לברךהנשים
 סיים *, , .. 14., דבריו יזהש הברכהעיקר
 נהוג דלא ומה נהוג דנהוג מה .עכ"זבזה"ל
 יבוא מי ועתה - עלי"הו" להוסיף דלאהבו
 חו"ש לחלוק האלה הגדולים המצניםאחרי
 ההישך, בפשיסות ולנקוט דבריהםעל

 שרק אמרו שמתירים הגדולים גם כיאומי
 חוב בתורת לא אבל לברך לטןיםרשות
 פטורות שנשים הוא שהז"ג מיע הלאכי

 והנ- עליהם שקבלו מצוה בכל רקממנה,
 את הפוסקים מי"ןבים לברך בעצמםהיגו

הזכיר. מ* הס החדש מנהג לעעעת אבלמנהגם
 תה"י עתה אינו אז שסדרתיהקונט'
 - לאי מרומניא הגלות מטלטילונאבד
 משרי ובס' ט-ז, ס" ריב"א בשו*ת ראהאך
 מיץ, דק"ק זיין הרמיש אהרן להרבאור
 והו- שבח ברכת דזהו מברכות נשיםשגם
 שנה בכ"ח פעם דגעהצה דבר ובכללדיה,
 רמ"א עי' מנהג, קביעת בזה לומרקשה
 מערכת טהרה שיורי וע" של"א ס"חו"מ
 ל"ש בהתמדה שאהנו דכל קי'ד אותא'

 הנ- את לדחחן טעם שוום אין וגםמנהג.
 המג*א שטעם כתוב שם והח"סשים.
 מיעומ גרמו עוהן תכ"ה )או"חבלבנה
 .מה הח"ס החע~ט לא וגם בזה, ל*שהירח.
 ועי' בצ-ע, וה הניח אלא נושג"דנהוג
 בא, פ' ער,"ת לב י"2ב ועי' ל"ד, סי'כת*ס
 ובול"ח רכ*ט ס" ורים ארחותועיין

 מ- נשים ערבוביא חשש שמפניתרפ"ה,
 בצוחזא הלא בבתיהן ש לעצמןברכות
 ברכה ספק חשש יש ואם האבשים' עםחדא
 שו-ת ווני' כולן. את להוציא 4ריכול

 בגנזי )מובא ה' סי' בקו"א דיסקיןמהרי"ל
 )מובא טסף כצשע טינ ס' וע"יוסף(,
 ש- העוי וכולם ל"א(, סי' הרב"זבשהת
 זו, מצוה על לברך וגם בזה וריבותנשים

 כי שליט*א הרה*ג ידידי עלי השיגולחנם
 מזה גרע לא ועכ"פ לסמוך. מה על ליהיה

 י*ז ס" או"ח רמ*א ע" ציציתממצות
 וגם בציצית להתעטף בידן רשותשנשים
 שבמצוה אף שהז"ג מ"ע בשאר כמולברך
 כלאים לענין לנשים יתירה קולא תצאזו

 ב' סה או"ח הריב"ם שו"ת ע"בציצית
 אף בציצית בכל~רם אף מותרותשנשים

 באנשים מה"ת המצוה היאשבכלשרם
 שאין בנ-ד כ"ש בידו רשות רקהרצית
 ? חלקן יגרע ולמה בברכתן השששום

 היא ווהז"ג דמע יצ"ו חמשיג הרבומ"ש



לצו ל א1שהתח

 ה1דיקצש נמ*ע רק 18 8שרה2עשום
 ר"ה )תוס' מדרבנן אפה הנשיםשפטורות

 6צ- הנשים שהת דרבנן במצוה אבללג(.
 עי' בעיהם חילוק ואין שהז*ג, במ*עשים
 ר*ת דעת שזוע חן אות נ' מע' יכרעין
 כח ובזה - ס"ג דף וץים ב4ירהחעחב*ב
 מיין, דודיך טתמם כי יפו2 יחזרדדבנן
 תורה מעיקר יותר שפרים דנךיטובים
 מכשי דר' גזרה וחמורה לה(י )ע"זשבבתב
 פ"ב: ב"ק ;תוסק בתורה בארור עלהדלייטי
 שו*ת וע" תירהצש(, להד וארורד"ה

 מההבות נשים חר לענין ט-ז סי'רעק"א
 ומה שהז*ג מ*ע זה וגם עיהכ,באכ"לות
 איסור על בש*ס מקור הרה"ג ידידישגילה
 184 צד משיב מנחם שו*ת ע4קטניות,
 שם התוסו ומלשון אק מקור מצאשג*ב
 לארסוד ברורה ראיה ירתר "ש רבאד*ה
 לבא דרכם עשרן עדשים של .קמח :ח"ל
 ירכם שמעט סמ1כנע כך*, כל הרמוץליד*
 ג*כ הרגיש במ"מ ח1ם חימוץ' 6דילבא

ב28-

קמה

 ועוד ערבית לתפלת ברכיאמר
 מנהונ התפלללא

 ברכו ממר לבהעינ נמסנששלתי.
 מנחה התפלל לא עוד והוא ערבית,לתפלת
 דיט?מה

 שהקהל עד בע*ש מנחה להתפ4בשהה טי סעה רס*ג ס" אצ*ח עיתשובה.
 בטעמנ באיצ מנאה יתפלל לא שבתקבל
 יעהוט לש היום את קדש שהקהל כיוןוכו'
 כית ללמר אפשר בנ"ד כן ובמו חולהדא

 מבהה להת5לל יוכל לא לילה עשש1שכבר
 הטוד שם לשבומ כלל דומה אחעאבל
 אף השבת קדשו חשם הקהל אחרמרר
 לח עיצש אע*פ קדח1 ששבת מעט,מוקדם
 לממ8לל ק1ל ובנ*ד קוד .היגת 8תקבל

 בשהת החותי הש ברכי, אתרי םמטח
שרת

 6"4 8 שח4א ל*ט ס" מ1תהי
 שבע ב1שר באלק 11ר מאצרי בשם א"החר'
 ודעתו הק;ל עם גרכי ענה ב81ש : קבדף
 משיה דדך רק וענח מבתה, להתפללהיה

 ל11ש* אאן כחצלכמעשהן

קמט
 אוננשטיו,יצחק
 שליט*א. משטרטקוב, אדמו"רמזכיר

 עסקינן. ברוחותאנן

ו * "צאע %  8ק ח"ע ב* 
 לישן דשץך קטש )שגת בש"סשבמן
 סק"ז רל"ט ס" הגמ"א רק יחידיבבית
 גם חשש מיצ אם ל"ףץ ו"1 מביו1.רל*ט
 )רפ*ק ממ1 בדלין שמזיקין קר-ש קוראאם

 עצצא 5סה בליל גם אסור הצםדברכוו4.
 שעומד בהן בין להלק יש ואם שמתים,ליל

 לגדחג קש שומר בק בעיה לעומדבשדה
 ה1השל סמתפק הצני ועתה בכ*ז לפלפלרש
 הצ*ו. הפוסק קורארלפני

 5אב וסי* מ כסימן דגה*ת בקובץרארתי
 מוצי אי מעס אוסיף ואנכי כזה עמדשג"כ
 נ5 או בהתן גם אכיר זה אם דולו4 נרבזה

 משתה שהן במקום גם אם סבנש "1בשבת
 אהה פושט בדגה*ת שם והנה סכנה."1

 ראיו- מקיד אבל לזה, ראעת והבהשספיקות
 בעל 5סטן בח1יכ4ע בא כבר דיברתט
 עי*ש. פ*ה סי' חכמים בדברי חמדשדה
 החם מחמה משפק1י שצצרים, לילובענין
 ח4ל. דברי על לעבור מותר שמוריםבליל

 מצאג עיס עח1ת אהצ י בשינה הןאתמהה,
 לשם אפף בהורבה מתפללק עשיןוכמו
 )עי' דרכים עוברי יפסיקוהו שלאמצוה
 באצרבה חשצ" ה"ג פ*ה תפלה . ~ךלח"מ
 השפרלו דכ4שףלת, חעהש שייך שלאחזקה
 שלא ש~שי41 לא בדברא דאתתאבשדה
 ה6ש א8ור, מזיקין ורקמשוס השד4שייך



ן ל רשו"תה מ 1 צזא

 ע"ד דעזבר לי*ר, מצחה שעמר בוהאמרינן
 כ"ה פטחים ערבי פ' ברא"ש ועי'חז"ל,
 חי"סינן שמורים ובליל מצוה במשםשגם

 יחידי בטוכה לישן דומה זה ואיןלטכנונ
 לי"ר, הסיקי עביד, קא מצוה זו דבשינהכיון

 עי"ש להקל שפטק הגר"א של רבובמעהסה
 טי' ע*ר תשובה בדרכי ומצאתי רי"ד,אות
 דבשבת ציון בנין שו"ת בשם ט"ו ט*קקט*ז
 לישון בשבת ומותר לפלונית שליטה4רן
 בליל אבל בצ"ע, שהניח אף בלילועיחהי

 ומותר, צ"ע שום שאין הנראה כפישמורים
 בין חלקו שלא כד( )שבת בש*ם שמצינואף
 שבע, מעין ברכת לענין יו"ט לשארפטח

 התפלה שאין כיון חלקו שלא האואפשר
 כדי היא התפלה אדרבא למזיקין,שמירה
 ואנן כלל, רארה מזה תרן בביהב*נלהושייך
 לומר. שלא בשבת שחל שפסחמהגין
 ברי*ף - ביום גם אסור זה אםולעניז
 בלילה, יחידי בבית הישן : הגירסאורא"ש
 טי' מחצה"ש עי' טכבה. ליכא רביוםסהעמע
 ג"כ טתם לגירטתינו שאפ" טק"זרל*ט
 בנ"א שינת טתם כי בלילה. דוקאמשמע
 לכאורה מזוזה ש"ם ובמקו'ם בלילה.היא
 : ע*א רסד דף ואתחנן הזוהר ע"פ טכנהאין
 עייל, כר לפתיחה מזוזה אתקין נש ברוכד
 כרחייהו בעל שידא וההוא יצה*רההוא
 צדיקים ליה השער זה תומרי ליהנטרי
 דבר לפתיחה מזוזה קאים לא וכד בי,יבהאו
 קאים וכו' לפלניא ליה ווי אמרי וכו'נש
 רחמנא - ליה דנטר מאן דלית נטירובלא

 - : פ*ר דף רות חד,מ זחהר ועי'יצילנה
 שטן וזרן מזיק 4רן במחןה המצמןפתח
 שהקב"ה מפני אליו, מתקרב רע פגעוורן
 רשות שנותן בשעה אפ" הפתחשימר
 ורואה יינוי זקיף לחבל, המשחיתלמלאך
 כדכתיב הפתח % עומד שדיששם
 אבל בתיכם. אל לבוא המשחית יתןולא

 לישון שאשר משמע הנ"למהגמרא
 ברשיעי אטו כי מזוזה בהציש אפילויחיזץ

 מזוזה שאין למי תקנתאעסקרנן,

 בטימן הביאו שהמג"א ומ"שלפתחו
 שבזה"ז טק"א ק;"ג מנ"א ע" טק"ז,רל"ט
 לענין טק"ד ו' טי תב"ש יעי' טכנה,אין

 שם וכתב ר"ר משום. קנה שלקרומית
 נהסום בגמ' הנאמר כל השמיטשהרמב"ם

 יתר גם נמשכו וואחריו הנראה וכפיר"ר,
 ורפואה טבע סכנה,  בעניני כיהפוסקים

 ועי' מכולם, יותר טמכא בר הרמב"םהיה
 ובשם איברא ד"ה ק"א טי' יו"דחת"ם

 בקיאות על מע-דים שכולם שםמהרש"ל
 מענינים השמיטו ולכן בזה ז"להרמב"ם
הללו.
 לכאורה ראהצון, ראמסון על הלקיאענה
 הלכה ק"ש ה' בפ"א הרמב"ם פטק איךקשה

 לומר, השפשר רבים, נגם כיחידכראבע"
 רבינו, משמ טענת הצדיק שבשיטתוכיון
 חסגם ע"ז מורה נצחתי זכיתיולשו7

 נגד רבים, נגד) יחיד שם היהמשרבע"ה
 שהש"ע תמיהתו ועל ונצחם.המלאכים
 כבד טכנה, של זה דין השמיטווהרמב"ם
 השל- ומטעמי ופ"ע השכחה באומרקדמוהו

 בלילה דיחידי שכ' קט"ז יו"ד רמ"א ועי'חן'
 ועי' בישן, וכ"ש טכנה יש נעור כשהואאפי'
 שמחמיר מ"ז תשו' בשם פ"ח טי' ד"חשד"ח
 אם אנשים שיש גדול חדר של בזויתאף
 אולי מזוזה שיש ובמקום אותו, רואיםאינם
 בשרה מבוכהסאטעק, )מהגה"ק חששאין
 בבית וכ"ש בית בלי אף טכנה ישיחידי
 בהגהת וע" )אבות( יחידי בדרךהמהלך י בכל וזה סב(, טי עולם )בנין בשדהיחידי
 "ס יחירי ביום שגם קגא( )שבתרש"ש
 וב- בלילה שדוקא ט"ל רוה"פ אבלקפידא,
 חשש אין הלבנה אור אפי' או הנראור

 לי"ר מצוה ז,בומר חשש אין ובטוכה)א"א(,
 להקל יש ובבהמ"ד הגר"א(' של רב)מעשה
 רבות שנים שישן ע"ו מאד הצטערוהוסד"ח
 שעבר כהבום צערו ועקר בביהמ"ד,יחידי
 כי דמסש, אין .שבת בליל חז"ל, דבריעל

 שם(, עולם )בנין לפלונית שליטה איןבשבת

 לדבר וראיה שמורים, ליל פטח, בלילוכ"ש



לצח ל א1פושו-תה

 ובליל המזיקין מפני שהיא שבע מעיןברכת
 ארעי שינת תפ"ז(, )סי' אומרין איןפסח
 הוי לשנים החולק חדר כ"כ, קפידאאין

 דף )תזריע הזהר מהר"ת(, )א"א אחדכחדר
 יש אם סכנה, יש ביום דגם מחמירמה(

 בנ"(ג שכיחי ושם הכותל אחוריפרוזדור
 חיים(, )רוח חהבש אין סתום חלון אפי'או
 לבלי יזהר השני בחדר אנשים ישאם

 יחוד איסור מחמת סוגרו ואם הדלת,לסגור
 לי"ר מצוה שומר בכלל הוק כי קפידא,אין

 יזהרו ואבל ת"ח, כלה, חיה, חולה,)מ"ב,,
 מזיקים של מסכנה חוץ ולדעתי יותר.בזה
 ובפרט מקרים שכיחי בבגלה: סכנהיש

 שבץ ואחזתו יחידי בישן החלושיםבדורות
 שצעקתו בבית איש ואין הלב התקפתאו

 ובדבר בזה"ז הן חולין והכל ויחיש,ישמע
 הסתע- רק אפי' מספק אפי' סכנה דתבששל
 בשם לקרות יש מלאף א' הריחוק ע"צפות
 בעיתא ופחד, ס', מי' רע"א )שו"תסכנה
 המקומות ובאלו האידנא' שכיחי,ועילוף
 בליל גם שבע מעין ב,-כת לומרשנוהגים

 ולא ז"ל( האי"י ;ע"פ בשבת שחלפסח
 שיש כ"ש להקל ברכה לספק אפי'חששו
 ושבת. פסח בליל בזה גםלהחמיר

קנ

 במוך.שינ~רש
 בית עי' במוך. שימוש לענין שאלתו ע"ד.

 ה- וכבר י"ג, או י"א דף מגילה עליצחק
 ורק ה', נגד עצה ואין חכמה שאיןשבתי
 תחבולות לעשות יכולה מצווה ששמננההיא

 ואונן עד שבמעשה ואפשר שונות,ופעולות
 כשידע תמר ע"י דבר שום עשו לאמדוע
 להכ- ער רצה שלא או הזרע יהיה לושלא
 קדמוניות בשנים שהיה כמו יפיה אתחיש
 אך חטא, שום אין ועליה וצלה, עדה-

 נזהרת והיתה חמיה בבית צנועה היתהתמר
 להיות להסכים רצתה לא אופן ובשוםמזה

 ז"ל. להוצאתהגורם

קנא

 דגים לקנות יאסרו לא למהנשאלתי.
 כמה פי המחיד עליהם כשעלה שבתעל

 הצ"צ. בשם רמ"ב או"ח במג"אכמובא

 שם זאת, שאלת מחכמה לאתשובה.
 ישראל ממון למסור שלא לגמרי, אחרענין
 בענין נדבר אם ופה וכדומה, גוייםלידי

 מחירם עלה אוכל צרכי כל שערים,הפקעת
 לאכול לבלי תענית לגזור שצריך עדככה,
 בתחילה תענית גוזרין אין ואדרבאכלום,

 )או"ח השערים להפקיע שלאבחמישי
 ללחום להמטהעלה מסור זה ודברתקע"ב(,

 דה- עלה רחמי בעי ודוד השחור, שוקעם
 שב- ורע, רשע זרוע שבור : מילתאהוא

 לא רשעו תדרוש - מיירי שעריםמפקיעי
 מיני כל ומחביאין מסתירים המה כיתמצא'
 הממו- בעצמם שהפקידים מפני אוסחורות
 )והאשמים הגורמים עיקר המה ע"זנים
 עי' לעולם, וכליון רעב ומביאין כידוע(בזה

 דגים לאסור למה מזה וחוץ י"זמגילה
 לדי- כי פטור, הוא שממילא בשעהבשבת,

 יותר, ולא לבזבז מחויבים שליש עד רקנא
 פטור הוא מאה פי המחיר שעלהוכיון
 מן חתפטור בהצבת, דגים מאכילתלגמרי
 בעיה"ר ובאמת הדיוט, נקרא ועושהוהדבר
 לה- רק עתה ונמסר ודגים בהצר טעםנלקח

דיוטים.
קנב

 עם שותףנשאלתי.
 מח~

 פרו- על שבת
 השותף על להשפיע וא"א הריוח מןצענטין
 יכול שפן באיזה בשבת, ביהח"רשישבות
 שבת, חילול באיסור יכשל ולא שותףלהיות
 ? שבת של מרוחוים בחלקו יקחולא

 עם שותפות כמו שוה זה דיןתשובה.
 מובא ז' סי' היוצר בית תשו' ועהעכו"ם,
 שיבטל  דהעצה ב' אות רמ-ה סי'באהח



ל ל רשו*תה מ 1 צטא

 מחדש עמו מצתתף ואח"כ לגמריהשותפות
 ב' % ביום דהיינו מהשבוע שחציובתנאי

 שבת, ל~לשומר לו שייך יהיה ד' יום וחציג'

 הנות- ימים וג' צהרים ד' יום מן הב'והצי
 אחד וכל שבת, להמהלל יהיה ז' ף ה'רים

 דים והפק' להפועלים לשלם בעסקיעסוק
 אי ואם עכו"ם. שותף לענין בש"עכמ"ש
 הדהק ע"פ להתיר אפשר כן לעשותאפשר
 להחומן השבת מן הלקושישכיר
 לה- "2לם שהעכו"ם באפןעכו"ם
 וההכ- העכו"ם מחלק ההוצאות וכלפועלים
 רק לעכו"ם כלו יהיה השבת מיםנסה

 השכירות עבור קצבה דבר לו יתןהעכו"ם
 עכ"ל. מכס לענין שמתירין כמוזה

קנג

 בשבת. המבשלשכן

 אם בביתו בשבת המבשל שכלנשאלתי.
 איסור בזה שייך אין אם להחזיקו,מותר
 חמץ בו לאפות תבור להשכיר שאסורכמו
 ביהוד התנור לו נשכר שלא אףבפסח
 השכירות. כל כדרך לסתם רקלשבת

 ידידי, שאלת, גדולה שאלהתשובה.
 נוטה דעתי בספרים שהניינתי טרםועוד
 נדבר ופה בזה. חשש שום אין כילקהיא
 דאבות ממילי ולא - דאיסורא מעגינארק

 בכל כעזפללים להנם ולא רע משכןהרחק
 מ"ש לקיים רע" "משכן רבי תפלתיום
 האלה הרשעים האנשים אדילי מעל נאסורו
 רע". ומחבר רע "האדם מספיק ולא-

 כבוד בשביל פינוי משפט לעשותומותר
 וכמ- להרחיקו, ומצוה השבת וכבודהתורה
 של פסק לו ויתן זה יבין השופט שגםדומני
 בכ- ופוקר כופר עם דר אדם אין כיפינוי
 לא הפסוק על ההינוך ספר עי' אהת,פיפה
 חכם כל ח"ל יהדיו והמור בשורתחרהן
 4צשים שני לממת שלא מוסר יקחלב

 רחוקים שיהיו הדברים מכל בדברלעולם
 ורשע' צדיק כמו בהנהגתם ומשוניםבטבעם
 אנחנו מה ובעוה"ר עכ"ל וכו' ונכבדנקלה
 רותמים תקיפה, ההמלצות שיד בא"ירואים
 מזה זה הרחוקים אנשים שני אחתבעגלה
 בש- גבול הסגת על בזה המסייע גםשעובר

 זה להטא ואין בא"י הטאו ועיקר לשצויןני
 ש- נמצא אצבע, כמלא אפילו שיעור,שום
 לא על ?ובר עוד הס"ג של מהלאווקחוץ

 ונחזור כניל, יהדין והמור בשורתחרוש

 אין כי העהב בזה אין : שאלתינולעיקר
 דתנור רפ"ג סימן דרח2 לדינא דומהזה

 שלני בבתים כן יא אבי להשכיר,העומד
 ב- שבת ושכר לדור, לשכניםשמשכירים
 כאדם חפץ שלבו מה עושה והשכןהבלעה,
 בהדר שאין בא"י ובפרט בשלו,העושה
 שכן כל ו'ק ב לבעה השי-ך תנוךהמטבח
 השמלי( או )פרימוס בי'נ'ל נ;נונתמכניס
 מעשיו בע:' אהראים איננו ואבהנומוולו,
 בזה, זה ערבים ישראל שכל רקהרעים,

 רק זה כנ"ל, רע משכן הרחק שאמרווהא

 הש- עיקר אבל ממעשיו. ללמוד שלאכדי
 דדינא הר,טות, ביטול עם נעשה מהאלה

 השכירו דלא אוסר אינו לגוי ביתובהשכיר
 סעי' שפ"ב סי' או"ה עי' עליו שיאסורכדי
 להומרא דינו אולי לחל"ש במומר אבלא'
 מועיל אינו לו השכיר שאם ל"2ראלכמו
 השוכרים אצל כבדים בלים לו יש אםרק
 הר- אצזע לשכור וצריך ש"ע סי' או"חעי'

 לקולא הן כנכרי דינו אם תלוי זה היןשות,
 כי כנכרי, דינו אין חנפשר לחומראוהן
 בהו- לע"ע אנכי ונבוך עת, בכל לשובבהץ
 אהד, נכרי עם לדר דומה זה ואין זו.ראה

 ולהיפוך אפש"ד, שוד ח ל"ש במומרכי
 ממעש-ו ילמוד שמא שייך לא כהר"צבת"ה
 ספיקא דהוי יבית לענין קנ"ט יו"דעי'

 מים )שו"ת להומרא דאורייתא וספקדדינא
 צריך הענין ש"ד כללו ל"4ה ס" יו"דרבים
 סי' ח"י עי' לפסח זה שמדמה ומהלימוד
 כלל. דומה שאינו סק"חת"נ



לק ל אושו"תה

שד

 שבת. שמירת בהםוכתוב
 אי בדין ז' אות תוטזע"א סי'ב*הפוסקיי

 קצדתי שבת למחללי דירה להשבירמותר
 כדת שבת ששומר לה%ריך, שצריךבמקום
 התמכבים מן עז בתוקף ולדרוום לדקדקצריך
 להציג ובהחוזה בביתו' שבת יחללושלא

 שמירת בהם כתוב שיהיה מיוחייםסעיפים
 משפם, יעשה ע"ז השכן וכטיעבורמיצמן,
 רבה ותודה בערכאות, ודוקא פינויידרוש
 ע"ז, שעוררני יצ"ו לייבוביץ הרה"גלידמ=
 שכדאי סיפור הנעים במכתבו ליורשם

 בבהתכ"נ : בווינא עיניו שראו מהלהזכירו
 ישעיה ר' הרה"ג אדמו"ר של הצראל""עדת
 תכשיטין סוחר א' חבר ההה זצ"ל,פירסט
 רק ת"ח לא נכסין, עתיר איש רבינוביץ,מר
 היא התורה, ב--כי חנך בניו וחרד.ירא
 תמיד ודקדק וחנו-ות בתים משכירהיה

 בביתו. שבת לח;!ל שלא להדגישבהחהה
 והתחייב להרע חכם א', אצלו שכרפ"א
 שמר א' שבת השבת. את לשמורבחוזה
 בדי רנ-נוביץ מר חניתי. את פתחובשני
 וגדול רע משכן הרחק המשנה אתלקיים
 בערכאות טהצפם עשה בעיניו השבתכבוד
 את הנוצדי השופם זיכה שם וגםהעליון
 %ת יפנה שהשכן פס"ד ונתן רבינוביץ,מר

 בחילול בחוזה הסעיף על שעבר עלחטהן
 ב:יכאוה משם: עלק עבעיי השבתכבוד
 במשפט ערעור נתן השכן בדין.וזכה
 יוצאי לכל למזכרת צ"ל זו ועבדאשבת.
 ומ- הזה התמים האיש היטב שידעוווינא,
 כבוד שגדול ההודי, כל יעשה וכן יראוממנו
 מה בשביל היטב אבין ועתה בעינו.דהסבת
 של העובדא את באריכות חז"להכניסו
 פשום איש הן קים(, )שבת שבת מוקיריוסף
 השו- איש רק מר, היש רב לא זה, יוסףהיה
 והדין ודגים, בבשר עונג וקורא שבתמר

 המ- ברומא יא( )ב"ר פשום יהודיחייטא,
 גדול חיכרם בדגיב4 רבה צומא ערבכבד

 לזכרון בתלמוד אותם והכניסר שזכוכ"כ
 שאפשר במקום באריכות וגם עד,לעולמי
 אבל בקצור, הסיפיר ולמסור לקצרההה
 ה' אמר כה בי : הקב"ה דברי לקייםכדי

 וכו' שבתותי אה ישמרו אהברלסריסים
 עולם שם וכו' ובחומותי בביתי להםונתתי
 ועי' נ"ו )ישעיה יכרת לא אשר להםאתן

 ובחומותי. בביתי עולם, שם וזהו -רד"ש

קנה

 למח"ש. דירה להשכיר מותראי
 ל- דירה להשכיר מותר אינשאלתי.

 ? שבתמחלל
 סי' חייב מהרש"ם שויית ע"תשובה.

 בזה קואק פ"ג סי' יו"ד סופר הכתבבשם
 עי"ש עו"ע. יד מסייע בזה הוי ולאאיסור
 אמינא ואנא להתירא. שמבדד טעמיםעוד

 וזעא להתריא. שמצדד טעמים ולאאיסור
 לדרוום טוב השבת קדוובת על מחאהבתור
 שלא תנאי בהחוזה שיכתובע"ז

 לח~
 שבת

 מפני אלא היתה ר"א של פרתו לאכמ"ש
 תנאי וכשיש שמו' על נקראת מיחהשלא
 השף פינוי לדרחם בידו רשות בהחוזהכזה
 דינא, דבי דלותא מפני אה"כ ידרוש לאאם
 לדק- שבת שומר לאיש ויאה בצה לכ"זאבל
 תנאי להזכיר דהבכנים עם שלו בהחוזיםדק
 ישכיר לא הוא אם ההיתר עיקר כל כיכזה.
 בזה"ז אבל אחרת, דירה ימצא הדירהלו
 מאד בא"י חריפה הדירות ששאלתידוע
 ידרוש עכ"פ לכן דירה, בניקל למצאוקשה
 השדה פרי שו"ת וע" בהחוזה. זהתנאי
 מזה. צ"ז סי'ח"ג

קנו

 האם הארץ, את לתורהבאים
 ? מצוהזאת

 את לח~ד לא"י הבאים אנשיםנשאלתר.
 לעו- וחוזרים להשתקע בדעתם ואיןהארץ
 ? מצוה בזה יש אם שבאומת



ל ל רשהתה מ 1 קאא

 וא" מצוה שום בא יתמ אעיתשונה.
 והדגישו דה"ל בפירוש כי מצוה, סרך*
 ק"ש וקורא בא"י הדר כל : פעמיםכמה

 בן הוא הרי בלה"ק ומדבר וערביתשחדית
 וא"י זה לפע"ד י"ג( ברכה )ספריעוה"ב
 הדר אבל ק*ש וקורא הדר דוקאהחיבור
 יותר שמים מלכות עול ממנו ופורקבא*י
 קר"ש, שם קורא ואינו בחו"ל מהדרגרוע

 שלו. בפלטין במלכות מורד דומה אימכי
 שהלך פירחצו אין בא"י ד*א המהלך)כל
 מידו חשע בקעג מי לחו"ל, חזרה וברחד"א
 והמהלך מצוה, שום אין ובזה חצרי,רמוס
 ואד- שם. דר שהוא א. י. יום, יוםפירזשו
 שיש למקום קיאו על חוזר שהוא בזהרבה
 דוקא בא"י היושב וכן בזה לרוב ודגיםבשר

 זה ובדבר המהלך, דוקא חור, דוקאהיושב,
 שאין א"י, על רע שם מוציא הואבעצמו
 המקום חן אין שם ולגור לדעציישבכדאי
 למי דומה וטיולו ובנסיעתו יושביו,על

 בנהר המים מפל לראות לאמריקהשטסע
 ש- ויפים נפלאים דברים שאר אונהאגרה
 אבל מצוה, בזה שאין בעולמו. הקב"הברא
 בית, שם לקנות כדי הארץ את לתורהנוסע
 באיזה ממונו להשקיע או ביתה לבנומגרש
 נוסע ורק להשתקע ובדעתו וכדומהמסחר
 במסחריו, וחיסול ליקורדציה לומ?ותחזרה
 זמן ואפילו מצוה נקרא זה חובותיו,לאסוף
 א*י, מ?וב במצות עוסק נקרא בחו"לשהותו
 כי עליו מוטלים כבר א"י וקולי חומריוכל
 הנוסע וכן בא"י, גר ונפשו בלבו כברהוא
 ד,י,?יבות הצדקה, מוסדות כל לבקרלא"י

 חבר להיות א"ע ורושם תורותוהתלמוד
 לשלם מהם נאחד שבקדה?ה דברלכל
 מצות בכלל בודאי. זה גם חבר ודמימסים
 אבל אלוה. לו ש"ם כמי ודומה א"יישוכ
 לה- כדי המכס, את לגבוב כדי לא"יהנוסע
 רמאות מיני וכל ויהלומים, דולריםעביר
 מעביר והוא נמוכה זה שהוואלוטהבשמעו
 נותן וגם וכדו' כביסה מכונות חשמלמקררי
 אלו על בכתב והצהרות וחרמותשבועות
 מנשוא. עונו גדול ומעגיר שמביאהדברים

 נזקים גורם בארץ, וכה?בר שחשה מביאהוא
 בכל וע" הממשלה, של בהכנסותנוראים

 ש- להשתקע ההולך דין למעלה הנזכרבו
 בחו"ל, ורכש שעשה עונותיו כל לומוחלין
 לו ירמש ועי"ז לא"י ההולך כן לאאבל
 שכל חז"ל אמרו אם רח"ל. ופשעיםעועת
 על ק"י(, )כחשבות עוע"ז כאלו בחו"להדר
 כל- וחוזר כנ"ל באופן לא"י הבא כו"כאחת
 אל אתכם ואביא : נאמר ועליו שבאעומת
 עי"ש כרמל נקראת )א"י הכרמלארץ

 ותבואו וטובה פריה לאכול ורד"ק(ברש"י
 לתועבה שמתם ונחלתי ארצי אתותטמאו
 ז'(. ב')ירמיהו

קנז

 בשבת, באוירון לנסוע מותראם
 אסור בחול גםואפשר

 בש- באוירון לנסוע מותר אםנשאלתי
 שנר כמו ער"ש עוד עליו שיעלה היינובת
 בספינה.הגין

 בדיניהם. שונים ואוירון ספינהתשובה.
 בשביל שבת ערב להפליג מותרבספינה
 קודם ג"י הר,?ות דבר ובשביל מצוה,דבר
 מו- לא"י ולעלות לכתחילה, להפליגמותד
 בזה, הקולות כל או"ח רמ"ח בסי' ועי'תר,

 אם ואפי' קידחם לקץ?ות שביתה,לקנות
 ונהרות בימים שאון לפי וכדומה. אח"כירד

 כרמלית שהם לפי דשרייתא' תחומיןאיסור
 )כ"מ מדרבנן אלא אסור אינו בהםוהטלטול
 שבת )ה' רמב"ם עי' באוירון אבלפכ"ז(.
 למעלה לתחום חוץ המהלך ה"ג( כ"זפ'

 שגבוהין עמודים ע"ג שקפץ כגוןמי"ט
 למע- תחומין "? אם ספק הר"ז וכו'עשיה
 מילין לי"ב שחוץ שם בכ"מ עי' מעשרהלה
 ל- וזהו ולחומר(ג דאורייתא ספיקאהוי

 והטור ת"ד, בסימן נקטינן והכיהרמב"ם
 הוא ולהרמב"ן המחמירים מןוהריטב"א
 להגאון שלום משיב שו"ת ועי'ספד"ר,
 להח"ס ציין ע*ו סי' זצ"ל פחגנבוםמהרש*י



א1מרשואוהללקב

 לנסוע ומחמיר לאץסור, והעלה צ-ד ס"ח"ו
 מאד ונשמרתם משום בחול אפי'באוירון

 פורחים בזה ההיתירים וכללנפשותיכם,
 חסיד כאותו מצוה בדבר השפ"באויר,
 לו היה אסור הדין שמצד כיון לב()ברכות
 ה~עולם לדעת עצמו כמאבד והוילהסתכן

 כ( )תענית סכנה במקום אדם יעמהראל
 קיימה דדשי אף רעיעותא אשיתאוכהוא

 ושמואל רב היו נפלה ולא שנין י"גבמקומה
 בה' מפורשת והלכה שמה, עברו ולאנזהרין
 נטוי קיר תחת לעבור שאסור הממה"נרוצח
 מע- רואים ואנחנו ה"ו(, פי"ב )רמב"םוכו'
 ומחוייבים אויר פורחי אסונות יום בכלשים

להזהר.

קנח

 ? נחול באוירת לנסוע מותראי

 מותר אם חקרתי תתת"צ-גב"הפוסק"
 בסכנה. עצמו ולהבניס בחול באוירוןלנסוע
 בייגל מ. ידידי לי ספר השכלתי. מלמדימכל
 ב- חזרה וטס באניה לאמעריקה שנסענ"י

 להתם הנסיעה ארכה שבועות ב'אוירון.
 מטבח היה באניה חזרה. ממעל"עופחות
 יתירה ובהשגחה הכשרות בתכליתכשר

 מטוגן כבד חתיכות השולחן על עלהופתאום
 בכשרות הנזהר (וש הוא ביגל מרבחמאה.

 לנסוע החליט "הכבד4 אהר רודף אינווגם
 להכניס טוב שיותר ואמר באוירוןחזרה
 בסכנה, נפשו מלהכניס בסכנה גופואת

 פיגוד. ממאכלי להזהר אפשר אחדובמעל"ע

קנט

 לחזור ע"מ א"י את לתורהבאים
 ? מצוה בזה ישהאם

 ש- כתבתי תתתקס-י"ג( )סימןב,,הפוסק"
 מצוה סרך ולא מצוה לא בזה רואהאיני
 ידי"נ הוכיח תתתקעט--פ"ז ובסימןעי"ש.

 שליט"א קוק הכהן יועדה צבי הגאוןהרב
 ל- נכנסתי לא גדולה, משןה גם ביהש-ם
 ועתה דבריו. שגמר עד חברי דבריתוך
 מ- אזח ולא אעמודה משמרתי ועלבאתי
 שלטי ע" מצוה' שום בזה שאיןדעתי.

 לאיי ללכת שהנודד פ-ג, שבועותהגבורים
 חסם בנדרו, כלל מצוה שום איןולוחוב
 דניחא במילתא נדר אם כתב, דבךובתחרלת
 נדרו בקיום לפניו רוח נחת ויש להקב"הליה
 ליה ניחא דלא במילתא נדר אם אבל-

 ונדד בצרה קוהיה מי כגון בנדרהלהקב"ה
 ה,יוב לא*י שילך יצילהו שאםלהקב"ה
 של לנדרו דומיא "ה לביתן, לחו*למיד
 כתוגן. שלא שנדר על הקב"ה שכעסיפתח

 בודאי יון חזרה שביציויתו לומרוחוששני
 עשה לא לא-י בואו טרם כי עבירה,גם

 ה5צות ס' ע" תעשונ ואל בשב רקהמצוה
 בנ*י ההעו יעדרו שאם קנ"ג עשילהרמב"ם

 ואק כלוכג יועיל לא דהטבובבו כלמא"י
 הוא ביציאתו אבל בידו, מצוה אותהשכר
 דסליק כל כי ועשה, בקום עבירהעחסה
 ג' אלו על ורק נ'(, )קדהמין למידראדעוש
 תורה, ללמוד : לצאת לו התירודברים
 אשזג ול-עא להמיתו אותו רודפין אםסכ"נ

 כשתעבור אח"כ לחזור ע"מ דוקאובתנאי
 ה"ט. פ"ט מלכים ה' רמב"ם עיהסכנוג
 בחו"ל, לשכון אסור וכר, מא*י לצאתאסור
 שרובה בעיר אפי' בא"י אדם ידורלעולם
 יהו- א*ר : פא דף לך פ' זוה"ק ועי'עכו"ם.
 בלא למצרים אברהם דנחת בגין ת"חדה
 וכר, שנין ת' במצרים בנוי אשתעבידורשו

 מחלון נענש, אלימלך נענש, אבינואברהם
 שיצאו אש נענשו, הדור גדולי שניוכליון
 למקום כלייה נתהייבו גדו~ץ, צרהמפני

 לצארה אסור רעב מפני גם כי שם(,)רמב"ם
 וקצ רגליך. פזר בעיר רעב עהננינואע"פ

 כומההליכה לדנא, גדולה נפ"מבענינינו
 נוסע שהוא בשעה אזי מצוה, היאבעצמה
 והמ- ניילון של הפוזמקאות הדולרים,עם

 עוסק הוא בארץ למכרם וכדומהקררים
 אחרות. מצות משאר ופטור לשיטתובמצוה



ל ל רשו*תה מ 1 קגא

 שליט"א קוק וע1ן יזידי שהביא מהס
 דברי ואח"כ מצוה, זה שאין המהדי"טדבר5

 ש- מגדול מזה ובנה הוא, שמצהזוזכנה-ג
 הרב' במקום כתלמיד אפילו )כנה"ג(,הלבה
 הכנה-ג כי רשמ1ין, בשתי החבל את אחזהנה

 נגד תלמיד כמותו, הלכה שקובעבעצמו
 בשם כנה-ג בשיידי בעצמו הוא בותברב'

 הרב שאפילו תס"ד, ח"א הרשב-אשו*ת
 כתלמיד הלכה אין רבים חשתלמידיםיחיד
 מהרש"ם לקגאען שלום דרכי ועי' הרב,נגד

 הרשב"א בשם ג"כ מלאבי יד עלבהוספות
 הרב, נגד רבים לתלמידם גם הלכהשאין
 הלכה : לכלול עלינו כמהכללים חזיופוק

 ה~ו בכללים יש סתירות וכמהכבתראי,
 לדבר. בזה "2 חשרבה פירכא, ישיכלהו
 קרבן המביאים אלו בזכות לצדד כדיוהבל
 ומשפילים ארצנו את ומנצלים ויורדעולה
 לסיגים. היה שכספנו עד ארצנו כבודאת
 סימן בו כל ועי' וכו' מידם זאת בקשומי
 הלכו לא ולמה לא"י, ההולך בדיןקב"ז
 היו דצריכים מושם לשם, ישראלגדולי
 הלא מלמודם, ולהתבטל מזונותם אחרלשוט
 ללכת המצחנ ולקיים ולחזוד לעלותיכלו
 יותר ועוד מצוה. זה שאין אלא בארץ.ד"א

 זמנים, זמן בא"י כבר שדר מי מזה.גדולה
 הארץ, את עזב מיחמה של ריחובהריהו
 השי"ת בעזרת ואח"כ התחב(ג השתמט,ברח,
 אדצנו בעד דמם את בנינו 2ח1פ1אחר

 טהירים ביד טמאים הקב"ה ומסרהקדושה
 בחזירתו אין בא"י להתיישב וחוזר באהוא
 בצהארו, תלוי "2ראל דמי וכל מצוהשום
 ואין - בארצנו מקום כזו מצוה לבעלאין

 ותבאו נאמר כאלו ועל למכתו,רפואה
 ארצי. אתותטם4ן
 שהעולה ע"ט סי' מינץ מהר"מ תשו'ועי'
 לחו"ל ולשוב הצדיקים קברי לבקרלאי
 חת"ס וע" המתים, אל דורש בבללהוא
 קדו- נגד ירח1לים קדושת לענין של"דיו-ד
 להתיישב. רק כ"ז אבל א"יפין

קס

 חשמלי במקרר להשתמשאיך
 ?בשבת

 פעמים כמה נשאלה כבר זר דה1אלההנה
 הפעם עוד אותי עורר ועתה מדרשיבבית
 היא תורה יצ"ו, ביליג מר הנכבדידי"נ

 סימן בהפסוק צריד. הוא ולמעמ1הולהלכה
 עוהחוברת והיות זה על השבתי כבררצ"ב
 לכן תמו ספו כבר תש"ב תמוז מןהששת
 : הפעם עוד דברי את - פהאעתיק
 אותו כשפותחין החשמלי המקדדדרך
 אויר ע"י לאט לאט שלו הקור מדתמתמעט
 אפס עד שלו הקור מדת וכשמגיעהבית,
 אר באופן אתי וידה~ה, נמוכה מדרגהשהיא
 ומגביה מעצמו לזרום הזרם מתחילטומטי
 וכן הנכונה, מדתו על שלו הקורומעמיד
 ש- בזה הנה : תשובתי וזאת תמיד.דרכו

 לאט הקור מתמעט המקרר דלתפותחים
 מלא לבית דומה וה"ז חשש, שום איןלאט,
 לכתחילה הדלת לפתוח בשבת שמותרחום
 הדה1ש עיקר פה אבל האויר, את למזגכדי

 הקור שמדת בה1עה ההדלקה בזהשגורם
 הז- באותו המקרר פותחים ולפעמיםנמוכה.

 לזרום, הזרם מתחיל ומיד שתיכףמן
 ה- מדת לדעת מבחוץ סימנים שום איןכי
 בי- מר )ידידי מזה להזהר כד שבפניםקור
 הה- לזה סמנים שיש לי אמר טוליט"אליג
 מתלקח 2יהוא בשעה מבחוץ נשמעקול

 התוס' מדברי י"ל זה לדי? ומקורוהולך(.
 סי' במב-א גם מובא מפני' ד"ה : מזשבת
 ה- נתינת שבאמצע שחיישנן סק"חרס"ה
 וה"ה בידים, מכבה והוי הנציצות יפלומים

 תת- המקרר פתיחת שבעת לחח1 ישבנד"ד
 לפי-ד ובפרט שכיח. וזה ההשמלי, אה1לקח

 יקרב עצמו שהוא שחיישינן שםהמחה"ש
 במקרר אפ"1 להחמיר "2 אז בידיםהכיבוי
 הקרי- מדת המורה מבחוץ, שעון שישכזד



 פר 1אשו"פ ל להקד
 עצה שום ליה שתרן מ~ה יצא שלו.רות
 ורחמנא בשבתא חמימי ליכול רב ביובר

 ולדעתי בשבת דהשמלי מצינחאישזביניה
 ולהעמיד ער"ש המקרר להכין : כזו עצהיש
 השח"כ גדולה הכי הקור מדת מספרעל

 השטפסל לגמרי ולהוציא אפס עדלהורידו
 ה- יום כל כמעט קוד יחזיק ואזמק"שורו
 את וגם מתפשד, לאם לאט הוא כישבת
 ש- מהרהשה וחשדא עק מר4רת תששבא

 רואין הכל כי בהמקרר, בשבתמשתמש
 מו- איזורו וכמ"ש בצדו, מתחעוהשטפסל

 כי נבונה בלתי זו עצה גם אבל עליו.כיח
 יום. חצי אף יחזיק לא כזה באופןהקור
 שליט-א וינטרוב י. 4ג הנכבד הרבוידידי
 החרדים משתמשים שבאמעריקה ליאמר

 חציצה איזה שכה1ימים כזה ב4ופןבהמקרר
 לאט לאט שהאויר להמקרר הדלת ביןקלה
 לי ואמר הדה1שות כל נפלו אז ונכנסיוצא

 אי"ש חזת הגאון מפי יצ(מ זושהוראה
שליט"א.

קסא

 ה'. ביוס להסתפר שאסור המנהגמקור

 שאסור ח~טעם המנוע מקוינשאלתי.
 ה'. ביום הצרפניים ולהסירלהסתפר

 ש- ניכר שיהיו הטעם עיקיתשובה.
 בה1ם ר"ס סימן ט"ז עי' שבת לכבודעדשה
 פ" בשבת' שגדלים מפני הטעם עודמט"מ
 גדלים אין כי בשבוע ליגדל שיתחלושגורם
 הללו הטעמים שני וע"פ שלישי יוםעד
 שם. מ"ז עי' דל ביום להסידם שאיןכ"ש

 אינם והעולם ע"ז חולק בהגב"יובכה"ג
 כל סיבה 4רזה וכש"1 כ"כ בזהמדקדקים

 מקדימימ ער"ש הל ר"ח עם דהיעודהו
 הר4ה1 שמן הגי' ה' ביום הצרפנייםלהסיר
 ע"ז להחולקים ראיות שמביא ע"ו סי'או"ח

 בזה. מדקדקיםוהמקובלים

קסב

 הנר. בהדלקת שאיחרהאשה

 נרות בהדלקה שאיחרה אשהנשאלתי.
 בבאלה ונכנסה בביהכ*נ הייתי כבריאנכי

 ע"י שתדליק לה ואמרתי לשאולובחפזון
 הת- ותאמר ידה על תעמוד והיאשפחתה
 עם תהא מה רבי דשאלה להדלקה,חינה

 מסדפק שד~יתי אבוש הלא אודה ?הברכה
 הבר- ואין להקל ברכות ספק ורק זהברגע
 ובשובי לברך. שלא הוריתי מעכבות,כות
 הלכה זה בדין הפעם עוד עיינתילביתי

 לומר ומותר א', רס"א סי' באו"חמפורשת
 וה"ה לצו"ש, נר להדליק ביה"שלעכו"ם
 חןי*ש גדול צורך דזה כיון יאצ"םלצורך
 החשה שתברך מהרש"ז ש"ע ועי'במג"א

 שכל וכיון לברך. שלא ראיתיובאחרונים
 בשבת בער ה4ה1ה תצטער שלא ההיתרעיקר
 מו1ום דלא ידליקו, לא אם הצערועיקר
 אצלה התחינה הוא כשעיקר ובפרטהברכה,

 בספר ומ"ש לברך. שלא כהלכה הוריתילכן
 הגה"צ הרבי בשם ס"ט בסו"ס יהווצעפרי

 - להקל ברכות ספק שהפי' זצ-למלובלין
 ופ" ל"ת, על עובר ואינו לברך לוומותר
 דוקא זהו ע"ז, יצטער שלא האדם עללהקל
 בנ"ד אבל גרמא' שום אין שמצדובמקום
 מה"ת אסור לעכ"ום שאמירה דעותשיש
 בתרומה שדוקא בא פ: יפות פניםעי'

 אבל לעכו"ם שליחות אק לרבינאאמרינן
 לעכו"ם, שליחות שיש אמרינן התורהבכל

 סב*ל הפירח1 יהיה בהכרח כזהוב(יפן
 לברך.שלא

קסג

 ? כבודם מקום איה שבת שלנרות

 רמ"א ע" שבצן של הנרות הדלקתבענין
 תלויה הדלקה  שעיקר יו"ד סעי' רס"גסי'

 הד- אם אפי' השלהן, על שמדליקיןבנרות



קה ר מ ו.א18*ת.

 על רק מברכים החדרים ביתר נרותלהץ
 ח1תהיה ש(ןכלים, השלחן שעלהנרות
 ניכר שיהיה אחד במקום וההנחהההדלקה
 הן גדולה  נפ"מ ופה שבת, לכבודשמדליק
 דברים, כמה לענין ועוד שבת קבלתלענין

 שאוכ*ם ההפלחן שעל הנרות אלוווהעיקר
 שמה משמע גדולים ושאר ותוס'ומרש"י
 ואוכל מקדש אינו אם הנר עלשמברך
  )מובא  לבטלה ברכה הויא הנר אצלסעודתו
 שכן שם מג"א ועה מ"ו( שית רע"גבכה"ח
 לאכול לו מותר מאד המצטער ורקהלכה,
 את שהדליק במקום שלא בחצרסעודתו
 )שם(.הנרות

קסד

 הנרות בהדלקת הנשים נוהגותאיך
 ? שבת בליל טבילתן זמןכשחל

 יותר מוזהרות הנשים שבת נרבהדלקת
 גרמה טוהיא ומפני ג'(, רם"ג )או"חמאנשים
 סק"ז(, )מג"א עולם של נרו וכבתהמיתה

 ואם סק"ו(, )שם נדתה בזמן אפי'ומברכת
 הט- לבית והולכת שבת בליל טבילתהזמן
 ותה- ותברך תדליק המנחה' פלג אחרבילה
 ש- בהדלקה שבת מקבלת שאינה תנאינה

 אות שם )כה"ח החפיפה לעשות עודתוכל
 שא"צ נ"ז ס" ח"ג חיים לב שו"ת ועי'ל"ז(,
 סי' א"ז ועי' החפיפהע לעף1ות ותוכללתנאי
 שהבעל או ל"א. ס"ק רס"ג סי' ובמג"אר"ס,
 רק כמוה, מחויב הוא גם כי בעצמוהרליק
 שלקח עליו תתרעם שלא בהסכמתהערקף1ה
 הנר את הדליקו צ"ל ומה"ט מצותה,ממנה

 בליל ובפרט בעצמו, להדליק היאבניחותא
 וב- בזה שנתקללה נדתה עיקר שכלטבילה
 התיקון. תלויהנרות

קסה

 ? בשבת החשמל להדליק שריאי
 פתיחה שמענו, זו שתים א' דגראחת
 לשבת. נחוצות הלכות שתיוסגירה

1א  גרם הנה - החשמל לפתוח שרי 
 וע" : קכ שבת ע" בשבת אטורההדלקה
 שכש' שכתב קם"ח, סי; תליתאי יקרהאבן

 שובתה שהצענטרלע בשעה הפקקפותחין
 אינם שבפנם החוטין מלאכה, עושהואינה

 אגל הדלקה. גום רק הוי לא וזהמאירים,
 זה ע"י מאחד שהוא גופה מהמלאכהחוין

  מהצענטראלע,  החוטים  עם  שבביתוהתוטים
 )עי' בשבת שאסורה גמורה מלאכהשהוי
 וא5ילו סק"ג(, ז' סי' ניסן ט"ו תורהשערי
 אבל גמורה, מלאכה זה שאין נאסראם

 אסור שג"כ הוי, לחול משבת הכנהעכ"פ
 חק שו"ת ועי' סק"ז, שכ"א ס" מג"אעי'
 זכוכית מנותן זה גרע ולא כט, סי'משה
 במ- השמש שזרחה טרם אפי' השמש,נגד
 שאסור תדליק השמש וכשתזרח זה,קום

 עי' איסורא, איכא מע"ש ואפי'בשבת,
 תולדה רק שזה אף ס"ח, סי' חיים לבשו"ת
 מתא ועי' טפי, וקיל דרבנן שהואדחמה

 דוד של מכנורו שה"ר שבת למס'דירושלים
 בחצות שינגן שבת ערב שהעמידוהמלך
 אבל מ"ג לימוד נתיב ביאר )הו"ד שבתליל
 ואיגו שיר כלי יתקן שמא קיל האיסורשם
 לכאן.דומה
 דולק שהחשמל השניה, שאלתו ועלב(
 שוב- שהצענטרלה בשעה ונכבה הלילה,כל
 מותר 4ר פתוח, נשאר והפקק מעבודתהתת

 כדי דולקרנ, עתרנה בשעה לסוגרהבשבת
 לה- וגם ביה"ש, בשבת מאליה תדלוקשלא
 הדליק, שהוא יאמר שהרואה מחשדאצילו
 יחשוב שהרואה מאיסורא, לאפרושאוגם

 ב- גם להדליק ויבא להדליק, מותרשכבר
 מותר שבת שמערב כבוי גרם זהו -ביתו
 כ"ח סי' ע"ש ה, או"ז נד, ערך ערוךעי'
 דאטר אימור מ"ז, שבת וגמ' רס"ה סי'א"ח
 אסור, כבוי גרם  שבשת טה1מע בה1בת,ר"י

 אבל דולק, כשכבר כבוי גרם שרקואפשר
 ולכן שמענו, לא הדלקה קודם כבויגרם
 עי' שמדליקין קודם בנר מים ליתןמותר



לקר ל א1םוטעאוח

 מ- הוא בנ"ד ווסיסור סק"ד רס"הבאה"ט
 רע"ז ס" סוף מ"ז פמ"ג ע" מוקצה,שום

 אפי הפנס של הקטן הדלת לסגורשאסור
 מלאכתו שהבלי כיון במסמרים,הקבוע
 הוא דחול עובדא וגם בנ"ד. וה"הלאהסור
 ובשני בחה. שייך שלא כבוי גרם כהטוםה~א

 הד- זצרם ה:ן כבוי הגרם הן הללוהיינים
 הגרם מצוה: סרך בהו דפתיך אףלקה

 סעו- שלש במממת ישבו שלא כדיהדלקה.
 ידהצ- שלא כבוי ובגרם גחח?ך ביה"שדות
 שכבר שטדםבו או במזיד, שהדליקדה:ו
 לש- היתר ארן ולכ"ז להד47ק, ומותרל"לה
ניהם.

קסו

 חשמלי במקרר להשתמשאיך
בשבת.

 צבי דוד ומרומם הנכבד ע-ינשאלתי
 מפה. שליס-אציטרין

 השימחם בשעת דרכו, שזה דהעמלקמקרר
 שלו הקור מדת בו מתמעט אותוכיפותחין

 מדת וכטמגיע הבית. אויר ע"י לאטלאט
 אזי וידועה, נמוכה מדרגה יד שלוהקור
 מעצמו לזרום הזרם מתחיל אוטומטיב(בפן
 הנכונוע מדתו על שלו הקור ומעמדומגביה
 - בשבת? בו לששתמש מהו תמיד.וכן
 שכעופותחים בזה ועה : תשובתיוחטן
 שום אין לאט, לאט הקור מתמעטאותו
 שמותר חום, מלא לבית דומה וה"זחקחם,
 למזג כדי לכתחילה הדלת לפתוחבשבת
 בזה שגורם החעוו? עיקר פה אבלהאויר.
 ולפ- נמוכה. הקור שמדת בשעהההדלקה
 שתיקש הזמן באצתו המקרר פותחיםעמים
 סי- עים אין כי לזרום, הזרם מתחילומיד
 שבפנים הקור מדת לדעת מבחוץמנים
 מח2 להחשרכדי

 מדברי י"ל זה לדין מקורתשובה.
 גם מובא מפני ד"ה מ"ז: שבתהתוס'

 ה- נתינת שבאמצע שחהםינן רס"חבמג"א
 וה"ה בידים, מכבה והוי הניצוצות יפלומים

 המקרר פתקשת שבעת לחחם הםבנד"ד
 ובפרט שכיח, והוא ההשמלי' אשתתלקח
 עצמו שהוא עוחי"םינן שם המחה"שלפ"ד
 אפ" לההמיר "ם אז בקים, הכיבוייקרב

 המורה שמבחוץ, שעון שהם כזהבמקרר
 ידי"נ עם מזה ודברתי שלו. הקרירותמדת
 הרחהטי רבה שליט"א כץ ר' הגאוןהרב
 היתר צד רואה שאינו ג"כ לי ואמרדפ"ת
 חמימי ליכול רב בי שבר מזה ויוצא -בזה

 מלהש- מצינתא, ישזביניה ורחנאבשבתא
 יש ולדעתי - בשבת חשמלי במקררתמש
 שבת ערב המקרר להכין :. נכונהעצה
 לגמרי ולהוציא אפס עד להורידוואח"כ
 8 מספר על ולהעמידו הנר הדלקתלפני

 גדול הבי שלו הקור מדת שזה)כמדומני(
 לגמרי ולהוציא אפס עד להורידו כךואחר

 כמעט קור יחזיק ואז מקישורו.השטפסל
 וגם מתפשר, לאט לאט הוא כי השבת יוםכל
 מהרואה וחשדא עין מראיתו חשש בזהאין

 רואין הכל כי בהמקרר, בשבתשמשתבהן
 מוכיח איזורו וכמ"ש בצדו מונחשהשטפסל

עליו.
קסז

 עלינו ופרוסבברכת

 עען בפ" הת8לות אצצר בסידורעי'
 במרומט שלום עושה דדול שמ"ע עלתפלה
 הגמ ע"פ זה שמתרץ ישראל כל ועלייי'
 תקנו יכן הפ~, מן א"ע אדם יוצאאל

 בשים : כזה נוסח בתפלה מקומותבהרבה
 ובקדהצ ע"י, כל אען רלברך לכרכנושלום
 דכל ובורי ובחייכון בחייהון ועכ"י'עלינו
 הרב ומ"ש מקומרהע בהרבה וכדומהב"י,

 היטיב- ביהכ"נ אנשי לאהעיי כלצרבינסקי
 פי .עלינו" אדרבא ידמה כן לא לבילך,
 ישראל כל חיל המתפללים השטיבלךאנשי
 פי- כל חדתא. אמינא ואנא ישראל: כלל-



 .ך'לץ.

ל ל קןאומרחץ*תה

 ד"ה : קט מגחות תוס' ע" מקצתרושו
 המלאבים שו אדם, מקצת שאפילומועד, באיי יהיה לא אדם וכל עה"פנזדמן,
 מירחצלמי הה אדם, כפני פניהם דמותשרק
 שדצא "כלע של הפ" באמת וכן ע~ש,יומא
 תאכלו, לא מחמצת כל כמו מקצת'רק

 כל דם, כל וכן מ"ג. בפסחים היאופלוגהסצ
 ושיערו מקצת, רק שפירושו חלב כלנבלה,
 עם זה עיינו י"ל בנ"ד וכן בכזית,חכמים
 אלו "צרש "כל" חצל יויראל' ביתהצראל,
 בישראל מחלוקת המרבים בעםהרחים
 שבעקבא כידוע ישראל, מקצת רק בהםשהצ

 העזרא אבן הר' וכו', הדור פנידכהייחא
  ההטורש  הוא הראהצ כי - ולענה ראהבה8סוק
 דאינשי בפומא מרגלא וכן לענההפורה
 ההשש", מן מתחיל הדג "סרחון :הפתגם
 סוכת יפרוש עליהם שגם מתפ~ים אנווע"ז
 על יעב"ץ בשם באוצה"ת שהר. -עלום

 בכללן אשר דכב"י ובורי וביומיכוןבחרעצן
 בביאת עמנו שיזכו ומפרנסיהםחכמיהם
 החדש הדור פרנסי מפני ידחו שלאהגהשל
 להם הצ "מראל כל הפי' יהיה וכןעכ-ל.
 רק בהם ש"ם אלז שאפילו לעוה"ב,חלק
 וכפי לעוה"ב, חלק להם יון "מראלמקצת
 גדול כן בקרבם ש"ם היהדות חלקערך
 שלהם. עוה"ב החלקיהיה

קסט

 מדליקין במה שאחרהקדיש

 הזמחכנזים כגונ24 לומר נוהגיםהספרדים
 בחו"ל דרבנן' קדיש השח"כ מדליקק במה-
 והת- מיוחה כנסת בבית התפללה עדהכל

 במה.מדליקין כולם או כגונא כולם אופללו
 הביא אחד שכל גלויות,  קבוץ  ומובא"י,
 הזמן שהגיע מזה דברנו ובבר' מנהגו,אתו

שנתפ~
 אחד בנוסח אחד מסידור כולט

 אהד אל הנשמות, פירוד שום יהיההיא
 ב- אליו פונים והלבבות הפיות וכלבראשו

 זכינו לא עוד בעוה"ר אבל אחת.בקשה
 ב- זה בכה, וזה בכה זה שבת ובליללזה.

 אחד ושום מדליקן" ב"במה וזה"כגונא"
 לה-  רוצה אחד כל לוותר, רוצה אינומהם
 הקדיש על דמבאלה עיקר וכאן במנהגוחויק

 מד-  במה  האומר שלם מנין און אםשאח"כ
 המג"א וכ"כ דרבנן' הקד"2 לומר איןליקין
 ב- דכשלומדים ונ"ל : ז"ל רל"דבסימן
 מנין קורין ואח"כ מנין וליכאביהכ"נ
 ה- טעם דעיקר עבדו יאות לא קדי'לומר
 השם שנתקדש משום הלימוד עלקדיש
 וראיתי  הלימוה בשעת עשרה בעיוא"כ
 משה מהרה-ג . עתה  שקבלתי  משהבאהל
 הביא ס"ג בס2מן  שלין"א צווייג הרוייתה
 לערוך וציין מזה המדברים נביאיםחבל

 משמע  הרמב"ם שמדברי נ"ה סי'דהבלחן
 הרשו לא אחר ובענין לומדים עשרהדוקא
 הוא גם לכן לתפלה דומה אינו וזהחכמים
 ככה.מסכים

קסח

 לאבלים שייכות שלאתפלות

 ב- הקופצים אבלים שיש מהח2שאלתני
 שב- בלילי והברכי הקדיש וחוטפיםראהם
 מזה דברתי כבר - לדוד מזמור אחרתות

 להאבל שאון ה'( )תתמד סימןב"הפוסק"
 )תשורת 2' בשם הזה, והברכי הקדישלומר
 בער שי תשורת באמת וזהו תר"מ( סי'שי

 שרוצה מי את כיבוד מין מזה שנעשהבילנו
 שאינה בתפלה מכבד הוא לחנוףהשמש
 זה, ברכי להאבל מותר ואם לאבל,שייכה

 ? הראהבון והברכי נרננה לכו אומר אוןלמה

 שייך שהוא קרה"ת שאחר בהקדיש כןוכמו
 את בו לכבד ואין בתורה להקורארק

 בהפוסק עי' בשבת לאבל ובפרטאחרים
 הסכים וכן נימוקי טעמי ו'( הען2ינז)סי'
 כל בספרו יצ"ו גרינוולד הרה"ג עוזידי"נ
 ומריבות. קטטות למנוע כדי 144 צד ח"בבו



לקח ל רשו*תה ם 1 א

קי
 קדיש. קודםהבדלה

 ובמו"ש לקדש ששכח באחדנשאלתי,
 שלא נזכר ואח"כ יום מבעלד הבדלהעשוה
 ? לקדש מחויב אם היום, על עודקידש

 ממיר דעאון בזה חקר כבר הנהתשךבה.
 ער בקונטרים זצ"ל תאומים רבינוביץא"ד
 כיון והעלה א"ח, ספר שבסוף אורחבר
 שקבנו כל לומר יש במלאכה אסורדעוד

 ש- בזה חקר ועוד בזכירה קבטבשמירה
 אולי לחול קודש בין המבדיל בהבדלהאמר
 ז"ל הגרע"א כמו ג"כ הקידץס יד"ח בזהיצא

 כשאומר גם יוצא התורה שמןבחידושיו
 לא כ"ט ר"פ הר"מ דברי אלא טובשבת
 כן.משמע

קעא

 הכוס לתוך ונפל היין עלקידש
 לשתותו. שא"אצרורות

 וסרמן מיכל הרה"ג מידידינשאלתי
 נפל ששתה וטרם היין על קידששליט"א.
 לשתות. ממנו שא"א צרורות הכוםלתוך

 תשו- בצירוף בפרוטרוט שאלתוחהטובה.
 השבעים יובל היובל, בספר א"'ה יבואובתו
 היוצאת נקיה ברכה ברכח~, עם יחדשלי,
 עי"ש, צרורוא שום בלי ונקי טהורמלב
 ופה תשובה, חצי רק היא חכם שאלתאבל

 סי' ח"ג הרדב"ז משניה. בחיצתהארשום
 ש- וסבר בקידש כתב בשע"ת( )מובאתל"ז
 ולקדש לחזור שצריך חומץ ונמצא ייןהוא
 כראוי קידש שלא כיון עולם, פתחיעי'
 כראוי בקיד,ם אבל כ%, קידץס לא כאלוהוי

 אחר, יין יטעום כבשפך דהוי כנ"ד אוונשפד
 היין היה ואם המעוות את מתקן כברובזה
 לברך גם א"צ השולחן על ומזומןמוכן

 אינו אם אפי' בפה"ג לברך צר*ך אוןייז
 בנשפך וה"ה )מג"א( העולחן עלמוכן

 וגם הבדיל ס"ב סי' חוים % הך)באה"ט(,
 והבמע היין ונשפך הבשמים על בירךכבר
 בא"ח(, )מוב(ו ומברך חוזר דאינו אחר ייןלו

 מוכן באינו אפילו משמע "והביאר'מלשון
 שברך שהיין בנ"ד כש"כ לפניו, השלחןעל
 כשיסננו או כשיצלל אח"כ ראוי יהיהעליו
 ודו- לברך צריך שאינו בודאי - נקיויהיה
 יו- יין עומד השלחן על ולפניו כמברךמה

 ועי' הוי דברכתא נבגא הוא שגםמובחר
 שיביא בנשפך בש"ע ומ"ש ז'. סי'או"ח
 קידחם ידי הן הלבחם ע"ז תמה אחרכום
 ? למה שני וכום מעכבא לא ושתיהיצא

 עי"ש. עליו. השיג ל"ב ס"קוהמג"א

קעב

 קוניאק. ונמצא היין עלקידש

 בשתיתו ונמצא היין על קידששאלה.
 דמבבת ביום לשהשל אלי בא והשואלקוניאק,
 סעודות. השלשלפני

 ספיקות כמה זה בדיל "נהתשובה.
 דקי- דאף סק"א רע"א סי' מג"א עי'בדבר.
 בתפלה קידש אם אבל דאורייתא, היוםדחן
 )תתתעט סימן וב"הפוסק" דרבנן. הויכבר
 הקך2השק, שעל הברכה בדין חקרתיה'(

 שהגא כיון בפה"ג עליו יברכו לאדלמה
 עי"ש נעשה ולמעליותא מייןנעשה
 ברכות ספק וגם דרבנן, הוי כברתו

 שבסעוף הדין כפי לו הוריתי לכ"זלהקל.
 תש- לו מב בשוגג קידש לא אםח',

 סעו- שלש לפני יקדץס לכן - היום כללומין
 ולא סעודוג במקוס קידוש שיהיה כדידות
 היתה שבלילה כיון שם( )רמ"א ויכולויאמר
 ויכוין י"א ס"ק )ט"ז ר,ומ"י מלאכתגמר

 הת- הוא - דלילה קידש גם בזהלהוציא
 שמסדרין במקום בבההכ"נ לקדץסבייש



ל ל רשו*תח מ ו קטא

 ה- שם וקיים הביתה והלך סיולותדהבלש
 דהוי השמשות בין נזכר ואם והג"ס.קידחש
 רק ויוכל לגמרי פטור כבר אחד ספקעוד
 יא(. ס"ק )מש"ז וחתימה. פתיחה בלילומר

קעג

 אם ביין קידוש יד"ח אחריםהמוציא
 ? משקין שאר על מברכהפטורים

 אח- את והוציא היק על קדשנשאלתי.
 שאר על לברך השומעים פטורים אםרים'

 ?משקים

 או- הוציא רק היא.אם השאלהתשדבה.
 לדינא הברכה. מדין ולא קידוש מדיןתפ
 אין המקדש והוא המשקין,, כל פוטריק

 השומ- גם או משקין, שאר על לברךצריך
 סי' ח"ב יצחק ביד ראיתי כממע. דינםעים
 ענו השומעים דאם והעלה בזה שוחקרנד
 גם אזי קידוש של מהכוס שתו וגםאמן

 משקין שאר על מלברך פטוריםהעימעים
 רק אם אמן ענה לא ואפי' קס"ח( קס"ז)ט,ז
 דעת מן אם ומספיק כעונה שומע כישתו,
 אם אבל מיד"ח, לאוצמשם ומשמיעקוומע
 משקין שאר על לבדך מחיבים ש14לא
 מחויב שתה לא אם בעצמו שהמקדשכשם
 כנידון. לדץות מה"ד 'לבא היולברך,

קעד

 לקידויש. הנרות הדלקת בין3,10ימה

 אחר שבת שערב צדקניות נשיםראיתי
 כנישתא מבי בעלה בא טרם הנרותהדלקת
 ? עבדה יאית אי )טה( חמין כוס עהתהההש

 כ"ה כלל בהרא"ש נשאל ה דילתשונה.
 שבת כי גמור איסור שאסור דהשיב ב'וין

 אפוקי דשאני להבדלה, דמי הלאקובשת

 מב. נרות הדליקה ואם יומא, מעיולייומא
 כי דמותר מהרש,ם הגאון השיב יוםעוד

 גם והר"ן ולהרי"ף קובע, אינוביה"ש
 צער לה ויש מאד צמאה ואם קובע.ביה"ש
 )א"ח המתירים הפוסקים על לסמוך ישמזה,
 שייך זה ודין מהרש"ם( ובהגהות רע"אסי'
 שמקדש. טרם יו"ט בליליגם

קעה

 קלא. בתריקידוש

 ב- תמיד שדרכו אחד בחסידהסתכלתי
 מלה ביחד ובנו ההא היין על לקדןם"קידוש"
 הו- ובזה משתמעי, דלא קלא בתריבמלה'
 כל התנהגו ככה יד"ח. ב"ב יתר גםציחן
 כדינא, לא שזה אזנו את הערתי ;ימיהם
 עלה לכן המשובש, בהרגלו ממשיךוההא

 סי' במ"ז ראיתי דינא. האי לבארכדעתי
 ששני מהר"ש דרשות בשם ב' אותער"א
 קלא דתרי כאחד יקדשו לאבעה"ב
 יצאו לא הבית שבני כלומר משתמעלא
 וכו' והלל למגילה זה דמי ולא עכ,ליד"ח
 בקול יאמרו לא מהמסובק קצת גםולפ"ז
 ב"י וע"י ב'( אות )א"ר הבעה"ב עםרם
 הי"ר ס' בשם ומתוך ד"ה קמ"אאו"ח

 הש"ץ עם כלל יקרא לא לתורהשהעולה
 כתב משתמעין לא קלא תרי כי בלדהעאפי'

 הזוהר ודברי מאד, לדבריו לחוששראף
 ושיי מאד, שמחמיר עי"ש ויקהל בפי'הם
 המברך אם לבטלה ברכה דהעש שםשהב
 לדברי לחוש שהם כתב לכ"ז כלל, יקראלא

 לקדש יכול אחד שכל בנ,ד וכ"שהזוהר,
 כש- אבל השני, את יוציא שאחד אובפ"ע
 שאין מבעי לא בק,ר, מקדשין ביהדשניהם
 קלא בתרי השומעים ב"ב יתר אתמוציאין
 אינם עצמם הם שאפי' חוששני אלאכנ"ך

 הופילו ובא,א, סק"ג במג"א עי"שיוצאים
 המקרא שגומר ואחר במלה מלהלקרוא



 ואשו"ת ל לה -קי

 שם שמובא לתורה העדלה שמרההמלה
 נזירות בס' עי' - להקל ג' סעי'ב14"ח
 אסור. זה שגםשסהיון

 בקידוום כי לההמיר הוכך אני מזהוחוץ
 סהדותא למסהד נש בר בעי ויכלובאמירת

 קמי לאסחדא דלבא וברעותא בחדואדא
 דף הצ"ל ווהר עי' ובף  דמהימנותאמאריה
 עם חדא בצותא נש בה יעמוד ת51ךר"ז,
 עדות פסולי שזהו כזו סהדותא להעידבמ
 מהשאלה חוץ ובנה אב יעידון ביחדאם

 יוכל לע יחיד שגם ואף ל*ככ קלאדתרי
 שג"כ מציע המקדש יחיד לכ"ז אבללהעיד
 על עדות שזה כהבום בויכלו לעמודצריך
 כ"ה אות תו"ש ע" וארץ, שמיםבריאת
 שגם שושילה ב' זית בקו"א הר"זה?"ע
 עדות, לשם לכוון וגם לעמוד צריךהיחיד

 גם שצריך הסוד ע"פ טעם יום ז"ללהאר*י
 נשים שגם ז' אות פתה"ד ועי' לעמוד,יחיד
 עדזת לשם ויכלו יאמרו לעדות שייכישלא
 דנין אין אבל - עי"ש ג' אות כהבי"מודלא
 שכ"א אפשר ובנ"ד אפשר כה?4ראפשר
 לתורה קורין אין ומה"ט - בפ"ע.יקדש
 משום זה אחר זה ובנו אב או אחיםשני

 נאמנה  ה' עדות וכתיב לעדות,דפסולים
 ה4ה שקבל הוזג קבלה אם. א*ח( בשם)ב"י
 לא ג"כ בצלו, המסתופף רבי מאיזהחסיד
 בהת- תיהי עוד רואה אני לדינא ואםנקבל,
 שעליו אב, דכבוד לתא משום גם זונהגות
 אבל מאביו, קירוש ולוממוע בדר*אלעמוד
 ה4הצ- אביו עם אחד ברגע הבוס אתלקהת
 וב"ש ב"ה לענות ולא קלא בתרי עמוטרף
 משום גם בען יש הוריו ברכות עלואמן

 וגם ? כבודו אוה הוא אב השםאפקרותא,
 מידי דבוס 14צ לקבל צריך שהמקדשידוע
 כי - זה דבר ראיתי לא ופה כנהוגאחר
 היי- ההא שלשתן במעמד היה שראיתיזה
 - ובנהתו

 חיפה גלזר, מג8הלהרב

 ב- שנגעתי שלי הנימוקים ליתרבעגע
 ובן אב של עדות פסולי בענין שם"הפוסק"
 לג- נכון לא ג"כ זכרים אנשים בשניואפי'
 ימהר אהד אם ואפי' ; קלי בתרי עדותבות
 ד*ה ל*ב שבועהז תס' עי' מחברומעט
 גדול; באילן אפי' להתלות כדאי אינוג"כ
 על הספ*ת בה4ם ר*ה נפש סהץיב מנחםועי'
 דהמקשה כהבתמעי מי גברי ומתריהגמ'
 ומג"4ה להלל תורה בין לחלק שישס*ל

 שההש קרה*ת שיש דכיון : אחרבאופן
 שתקן וחמישי ושני זכור פרשת כמומה"ת
 ומגילה ד~ל אבל ; מחסרינן לכן ;סה1ה
 אפי'  מה"ת שורש להם ו(ון מד"סטוהוא
 בוסעשר קהמה הן חילדק ולפי : קוריןיירה
 במ"ש החילוט ישרן ובתמצי ; בטה*תשההש
 כפרה4"י לו ההש דחדשה  דחביב  ביוןאלא
 וכ"ת ; דעתיה יהיב לזמן מזמן אלאדאינה
 שקורין מה דהא היא חדש4ה נמידתח-ה
 שנה עד שתה קורין אין בצבור זובשבת
 בש- אדם דחייב תורה עשני הל ;אחרת
 לא בצבור לשומעה כשבא ולכןמו"ת
 מחיי לשומעה דעתו נותן  תונו  ההשחדשה
 המקדשים בשנים נפ*מ יש תוד וכד,גברי
 סיים חשת"כ  בופה*ג וסיים א' וקדםיחד
 בר- אחר אמן לענות להרזמצון שאיןחברו
 לשתיה ברכה בין הפסק דהוי חברוכת

)שע*ת(.
קעז

 הנר. לשרקריאה

 בשבת עתה ~מוד מותר שנשאלתי.
 שסן בנוהשן סהיתסה4ין כשארן הנרל14ר

קעו

 הנ"לבעמז



קיא ר מ 1אשו-ת ל לה
 שום שאין משוכללים דהאידנאוהנרות
 להטות. שיצטרךחשש

 סק"ב בט"ז ער"ה סי' או"ח עהתשובה.
 רמ"א וע" מותר וחלב שעוה שלדבנר
 אין רב שאורו שלנו כעין דבנפט י"בסעי'
 ועי' בידיו, לנגוע מאוס וגם הטיהחשש
 במ- ועי' במסגה"ש בלה"פ פ' סי'קצהם"ע
 סטעארין שבנרות הקצהב"ע על דודצודת

 בדור שנתחדשו וכדזמה וחשמלוגזליכט
 ולקרות בהן להשתמש חשש שום חוןהזה
 הטיה. שום בהןול"ש

קעח

 בשבת. במעליתעליה

 ב- במעלית לעלות מותר אינשאלתי.
שבת?

 החש- כח ע"י מתעלה המעליתתשובה.
 כן בשבת באוטו לנסוע עואסור וכמומל

 מה מערב מזדח לי מה כי במעליתאסור
 בחו") מקום יש זו היצאלה מטה. מעלהלי

 המגביה הנהג וגם עכו"ם דרובאשרובא
 נר שהדליק עכו"ם כמו ודינו עכו"םההא

 להשתמש, להיראל שמותר עכו*םבשביל
 ישראל שכל "מראל במדינת באי"ש'אבל

 למעלה המגביה השהג גם ובעוה"רערבים
 השו- ואיש לזה, עצה עעם אין ישראלהוא
 : "מדרגה" בעל גם להיות עליו שבתמר
 ב- "חתמש ולא המדרגות על ברגליוויעל
מעיית.

 ה2"ל.בענין

 ידידי שאלת על תתתשמ"ו סי'ב"הפוסק"
 לא יצ"ו. בלומנטהל, שמחה אהרןהרה"ג
 פעולתו, פהיל המעלית איך נכון אלאדע
 באופן (פ מנהל, או נהג איזה שם יחמבאם

 שום בלי השעוז, כמו עובד ההעאוטומטי'
 הכפתור דחיקת עו,מה רושם איזה הזנהג.

 לד- מותר אם גדדלה שאלה תוזבהמעלית
 משפטי בשו"ת ראיתי והנה בהכפתור.חוק

 שבילי ליה שנהירין רכ"ו, צד ח"אעחהשל
 הכפתור דחיקת שבפעולת וכתבדמעלית,

 ומ- ומכבה, מבעיר איסור צדדי שנייש
 הוא המעלית שמנהל נניח אבל מנא.תקן
 עוזיאל התורה שר מרן העלה נכרי,ע"י

 לע- להנכרי לומר לישדאל שאסורשליט"א
 זה לו (עמר אם ואפילו זו, פעולהשות
 אמר לא תופילו אסור' ג"כ שבתמערב
 המעלות הניע בעצמו והנכרי כלוםלועכרי
 לדהירנמש להישראל אסור הישראללצורך
 רורד העולה בנכרי אבל רכ"ח(, )שםבו
 לו אמר לא והישראל ביחד הישראלעם

 זה בהיתר וגם להתיר מרן מצדדכלום,
 ועי' ר"ל(. )שם גדול ובקוזיי מפקפקהוא

 ע"ד סי' ח"א בהלכה המצרניםבשערים
 לוס ולקונט' עחיאל למשפטי ג"כעתמק
 ב- להתיר יצ"ו הנקין הגרי"א בשםהיובל
 דוקא. מצוה דבד ובשביל לחלשים'שעה"ד
 בלומנטהל הרה"ג ידידי שאלתובנידון
 ש- בזמן הכפתור לדחוק מותר אםשליט"א
 וזה יורד או עולה פעולתו באמצעהמעלית

 אני בזה גם פעולתו את להמשיך כדירק
 השעון. לגלגלי דומה אינו כי להחמירתומך

קעט

 ה. להסיק לעכו"ם שצוה מינשאלתי.

 כ"כ גדול הקור שאין בזמן בשבה.תנור
 אם בחהל( )כמובן פסח אחר תיכףדהיינו
 ? הבית מחמום להנות לומותד

 מחמיר די"ו בסו"ס המחברתשובה.
 ירוחם( דבינו )בעום גדול הקור טואיןבזמן
 לפי והכל הקור, שיעור לשער יוכל מיאך
 בתקופת שגם מצונן יש : אדם שהואמה

 כשואין אפי' מקיל והלבוש ייה, קרירתמוז



 ר מ 1אשו*ת ל להק*ב

 יום בכל להסיק שהורגלו כיון גדול,הקור
 שבאם משמע להצטנן, ועלול טבענעשה
 התהילו לא שעוד או לגמרי הפסיקוכבד

 ב- להסיק מחדש להתחיל לקהמיר "םאי
 של"ה קיצור בשם החיים כף וע"שבת,

 לא אם התנור להסיק לבלי נהגושהעולם
 כמ"ש. וזהו החול בימי מקודם עודהסיקו
 גם כי הטף, הלפי הקור לפי הכלולדינא
 לגדו- רק שהחומרא כהעמע הנ"לבהמחבר

 בשבי- ובחממו להקל יש לקטנים אבללים
 א"ע. להחם לגדול גם מותרלם

קפ

 ומלשא"צ. רישאפסיק

 הבימה בשולחן ח"ם בר ע"ינשאלתי.
 ומפני השמל, מנורת מותקנתבביהכנ"ס

 ש השולחן את כשמנדנדים קלקולאהזה
 ונדלקת נכבית המנורה הס"ת, אתגוללים
 האם לצורך, ושלא בכותה שלא פעםמדי
 בג- הבימה בש~חן בשבת להשתמשאסור
 זהלל

 חיו"ד יצחק בית בשו"ת ראיתיתשונה.
 בדלתות ש"ם גבתים במפתחות ל"אס"

 נדלק הדלת שכשפותחים חשמל'מנורות
 שאסור נכבה, הוא .המססוגריםהחשמל,
 לו שאין אש ולהכנס לצ4טן בשבתלישראל
 ועוד לחע מתכוין ואינו בהדהעמלצורך
 כסאות בבתי אחד, בספר ראיתי מזהיחזר

 נדלק הדלת כשפותחים כזה, באופןהבניים
 לשם אחד ונכנס נכבה, וכשסוגריםהחשמל
 לשבת אם לעןםות ומה האור, ונדלקבשבת
 יכבה הדהצמל ביציאתו כי היום כלזום

 ומחמיר הדלת, סגירת ע"י אוטומטיבאופן
 הבריות. כבוד גדול על ענין ששם אףמאד
 עד זה בשולחן בשבת להשתמש איןובנ"ד
 רע"ז סי' או"ח וע" הקלקול, אתשיתקנו
 שאסחה הדלת שאחורי בכותל הקבועבנר

 טתי- גם שיש הד*פ בסי' ועי' כיבוי'לגרום
 טפי. חמור בנ"ד אבל בזה,רין

קפא

 ג, לסעודה בשבתהוצאה

 שאסור סוברים הלל" "בית ב.תשובה
 בטג*א ויזר' החרץ*. "עם בשכהבלהשתמש

 ב- וגמחה*ש סק"ז, של*ט וסי' סק"התק4ד
 בדכר אפילו בדיעבד, דאסור הריטב"חשם

 מהר- בשם שי"ח א"ח ועי' איסד"ר,שהוא
 מש- לשיב טוב ויותר אסור, שבמזידש"ם
 סעו- השלש עונג לשבת ולקרא רגליובת
 לשלוח ולא וביחידהז בהיתר, בביתו,דות
 לרה"ר, מרה"י נפש בשאט להוציאגדול

 חה"ש וזהו כזו *מרעים4 בסעודתולשבת
 ע"ז, למחות מחיב נפהב ובעל הב"ע,ומצוה
 "הבו- את לעזוב מזו גדולה מחאה לךואין

 ת- הקולר לאו ובאם מהם ולהפרדערים"
 ד"ה קי"ג פסחים תוס' ועי' צוארו. עללף
 מ- טשרנם בנ*א בין רק שאפילו מיסבואין

 עבריעים: בין כ"ש לשבת 4רןהוגנים

קפב

 לתורה. לעלות חיוביםבדין

 פה מרמרוק בהזכ"נ ממתפללינשאלתי
 ל~תן חיוב יש אי הברית ביום מחהלבדין
 ב(1"ח חברהם המגן תשלבה. ? עליהלו

 ל- החייבים מונה הלבחב באום רפ"בסו"ס
 שקודם בשבת הבן אבי : זה בסדרתורה
 דוחה הסנדק וכר. חזסבדק המחקלהמילה,
 הלנין למוהל. דוחה הבן ואבי הבן אביאת

 כל בהבביל עליות די כשאין פירוטווהדחיה
 תמה קרא קנ"ח ס" אן4ח חזחת"סחו*(ג
 טע- עי"ש למוהל. קודם הסנדק מדועע"ז
 את ומסדר מסייע המוהל האםמו.

 הי~
 על

 עוד אי לו שוה ההא הסנדקברכי
 גד~
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 הטין לאבי אטית סרת תי ע"שנו.
ק %שזצ*ל ת  %  שכתב ס'שפ 4ק 
 לית הקרהשה ביום החול בימי הנריתבאם
 חקסנדק הבצהל הם שמחויבים דפליגסשן
 ה- ש לד1סיף ו1אסוד רק לתורהלעליה
 שגדול מצינו דנים ששד יעניןידחום.

 אש אבל חו"1 וההש 4טשר כה1אק וצחששלכח
 למול לצשטז לו מותר שמה1נים געבתך
 ועי' זה. דין שיך לא ובסנדק הילדאת

 בכה הסדד מסדד ג*כ קל*ו סי' רבהשלשע
 מו- סנדק, מצחב בר חהע. : ההקדמהבדין
 ודין היאצ*ט. ולא1"רהטה ד,ידלדת בעלחל,

 מי אחת עליה רק כש"1 פה1כנעהקדימה
 ע"פ העליות לחלק פירח1ו לא אבלקודם
 ב- מצוה בר כהן, במקום התן : כזהסדר
 כעליתו. כ4וש א% הלא1ע וכן לוי,מקום
 )היעו עירונית דין לר ביש - מובךיםה"ז

 ה- בבהתכ"נ הקבעיםש11ח1.מךאמחפליפ

 מביהכ"נ דצטת חהסברק ש8ם-וטותל אבלא"
 וב- הקדימה. בדין וכותו אבד לגמריאחר
 שהו- אחר מילד הם הסנדק ש המוהלשש1
 דין להם "1 אהר ביהכנ"ס ממתפלליריו

 עי- דין יש ילהם ועיש4 שים נוהקדקשה
 ש- עירנות של הפין רארחן ובפת*ערנחב
 הפי- אין לדעתי אבל העיד, פתח0ביהוא
 לו ש"1 הפירח1 רק "1ה. עולה הזהרח1
 שמקום נשתרבב ומזה הזש בבקעינמקחפ-

 או בלע*ז. שטאדט "עיר- נקראשבביועמנ
 ש- וחימעתי ועשד תדיר שםא%תאימתם%'

 ב- בא דיסנדק ש המוהל שאם סועניםהו'

 ב- רק כי נטן לא זה אטתו. אבדהשבדי
 ב- (ר פעם עתה והתקמ1ת התפללתעגימ'
 לכסה המה הל% בימים העלית ורמיאעה

 בהרבה משגיחין אין לכן בשוכ*נההצאהן
 ב- כן לש אבל הללו. ההעביםמהףמ%ת-על

 כתלוצביב בישראל ואם בעיר וכפרט'מוחל
 עקי ירבה כן בש1כלסיםחמרובה

 המוהל
 ש- לא אחריכה כרני-נ~סהריסלששתבטחושכל-

 חנם' % במצחה השנה כליקיל*מד.שףעבוד
 ק1דש מקראי געל חרה"ג וצשהישאב"הפפ

קיג ר מ 1א
 סעיפים לשני ף בכלל בספיו שםשחלק
 המחהל מחיובי דיבר כ*ד בסעיף :מיוחדים
 תוקע הבעל, מחיובי ב"ה ובסעיףוהסנוו4
 זה קדב ולא - נח-צים בימים מופףובעל
 להמוהל שאין וכמובן דתום. אינם כיא"ז

 המו- שיקבלו היה וסוב דענקה, עללעמוד
 תה- תמ הקהל מקופת משכורתם אתהלים
 נעשית המצוהיה

 בשלימוח~
 ה- לענין אבל

 בר- הנ*ל ומכל לעיל. במ*ש דינםחיובים
 המהזל מד "תהתתה ש ידו שיאצ"טארם
 - בגרתם אל רוממות העמוד לשיזוכן
 בידמנ פיפיותוחרב

קפג

 החזנים שבהגו בשבת לחולה שברךמי
 - ע*ז נוחעלתי שאב"ס, להולה גםלעשחן
 ח"א דל חאגיז למהר"י קטנות הלכותעי'
 ב- להתפלל אין ששג"ס שלחולה ס"ב,סי'
 לפי אכל הצבור, טורח במקום ובפרטשבת
 לחזנים פרנסה של ענין שהחצ כיוןענ-ד
 בשעה פ"א ח-איתי מוה, עין להעלים"ן

 מלכתא שהת לקראת לצאת צריכיםשהע
 על תהלים לומר הקהל את הגבאיהכריח
 חזההיה שברך' מי לעשות השה*כ א'חולה
 וש- רפו*קה השי"ע לו ה1לח בחליו,עדיין
 ש- דברים ג' בעד להבכ(וי מריה ליהריה
 בזמנה. שלא תפלה א( : כהוגן שלאעשה
 בפני הלכה שהורה ג( דצבורא, מורחאב(
 המכה1לה דה1גיחה שבחו*ל ונזכרתי -רבו.
 גברי תלתא ביהכ"נ כמנהלי שנבחרוע*ז,
 ה- דגהלת היה שתפקידו הגבאי היהאחד
 והפקידו הגזבר היה דתשני בבההכ"נסדר
 מלומד היה והשלישי הכספים, בענינירק

 הנתעים ענינים בכל ותפקקץ"וטשיאנע(
 דביזזכ"נ הרב רוב ע"פ היה והמלומדלדת
 הת- היש בשלימות תפקידו מילא אחדכל
 אבל לחברו, שמוכן במה לנגוע אחדערב
 גזבר גבאי, : ביה דכולא גברא יהיהשואהד
 שבמצנה לא זה - מלומדוגם

*



 ר ם 1אשו"ח ל להקיד

 בעהה-ר הרגלנו כבר דציבוראטורהא
 הצבור, בכבוד מזלולים איך בא"ילראות
 שעות צפופים עומדים : הצבור כבודהפקר

 באיחוד באגה דואר' בבתי בתורשלימות
 הרבה 'דאגו ז-ל חכמינו אבל וכדומה,רגב.
 ל- והתירו בביהכ"נ הציבוו כבוד2הצגיל
 לא שהציבוד א' ס-ת עוד ולטלטלהוציא
 ה- תורה בספר גלילה כדי להמתיןיצטרך
 )או-ח כה"צ מפני ס*ת גוללין ושוןרחהוון.
 ובעשור בע"פ לקרות לכ-ג ודעזירוקמ"ד(

 שד- אע"פ ס-ט(, )יומא הפקודיםשבחופהמ
 על לזרמרן רשאי אתה אי שבכתבבדים
 ה- כבוד בשביל ויתרו והכל ס'( )גיטיןפה

ציבור.
 המסדרים החזנים עחמים טוב לאולכן
 מרשימה המתים והשכבות הזכרותבשבת
 ב- הס-ת לוקחים ועוד מדאי, יותרארוכה
 לעמוד מוכרח הצבור כל זה ומפניידיהם
 מאין הרשימה, את שיגמור עד רגליהםעל

 בש- בידיו ולהחזיקו הס-ת לטלטלהמנהג
 כשמברכין ורק מקור, שום לזה אין אלביל
 הס"ת את לוקח שהחזן המנהג החודץצאת
 לתקן. 'יאפשר דבר כן גם זהבידו

 מצא שבאמת דהסבתי הרב, כבוד לייסלת
 רואה אני ולבסוף דברי, על להשיגבמה
 בנידון ברור כתבתי אני : פרשיותערבוב
 זה ודין בשבת- שאב.'ס לחולה שברך"מי

 המסוכן לחולה שרק רפ"ח' בסו"סמשרם
 ע"ז, שם במג-א ועי' לברך' מותר ביוםבו

 הס- וזה לברך. אסור מסוכן שאינושלחולה
 נהגו למה המג"א והתפלא הרבנים,כמת

 כו', לחולה שברך מי ההזן שאומרהאידנא
 : ק"ו דף שבע באר חלק אור מאוריועי'

 ערב, עד שימות מסוכןדפירחמ
 וע-

 אליהו
 מזה שנ-ד צד אוצה-ת סידור ועי'רב(2
 ה- המבקר והרב - בזה, מהמיריםוכולם
 שר- יקום שאחר שברך מי מתפלת לישיב
 ב- המובא דין בצ"צ, להעוסקים ברכהקן,
 גם אלא מהרש"ז בש"ע רק ולא רפ"דסי'

 כונת ואם תחינה. איסור בזה שאיןברמ"א.

 עויסיר רפואה שם גם שנזבד מההמבקר
 זה אין גופם" לכל וירפא מהלה כלמהם
 שלא והמתנבארם המתגאים שם לנ"דשייך
 הרו- שאין הגבאות במחלת רק חוליםלשם
 כי שהנ תפלת שזה וחהמשני למכתם'פה
 המהגאה כל כי "תקנה" בו שאין חולהזה

 שנידון הוא וקילוס נימוס המתגבה()וה"ה
 תק- בבבל פורקן ויקום ז--ו( )ויק"רבאש
 החזקת לתקנת נתקן שאח"כ שברך והמינו

 ובקשה ליזהינה היא לברכה ורקביהכ"נ
 לנ"ד. שיהעת שוםואין

קפד

 מוסף לפני לדרושמתי

 בש- הדורש או הרב דרשת אינשאלתי
 להיות צריכה צדקה של מוסד איזהביל
 קודם קרה"ת, אחר או הוערה קריאתקודם
 ה- כמןמכניסין למוסף אשרי בין %אשרי
 מהר-ם 2הצו"ת הנה והשבתי. להיכל,ס-ת
 להנהיג רצה שאחד מביא קב"ו או"חשיק

 מו- תפלת קודם אהערי אמירת אחרלדרוש
 הד- אחד דרבנן קדיש שיאמרו ורצהסף
 דהקדיש משום מוסף. יתפללו ואח-זרווה

 מויכא אשרי על קאי מוסף תפלתשקודם
 ונת- אהמרי דאמר כיון וכתב טובא,הפסק
 כאן אין בינתיים דדרש אע"ג בקד-םחייב
 אחד שמלע כמו זשמז א-מ דמצותהפסק,
 ווה ג"ב קדיש חצי רק לומר ויכולאשרי,
 שהוג מחטב ואמנם ג"כג הדרןצה עליהקה

 שום בלי אשרי קודם קרה"ת אחרלדרחם
 ועיי' מ-ב, ס"ק הלוי בבית זה מובאחשש,
 ל- וואמוד שכתב נ-ח ס" יקותיאלתורת
 גם כי ראיה' אין וממילא בדדשה.הפסיק
 אש- קודם למול שנוהגים המג"א כתבשם
 למול א-ד בהום תקפ-ד סי' שע"ת ווני'רי,

 המקו- להצדיק שם וחותר - אהמריקודם
 לא לכתהילה אבל בדרשוק  שמפסיקיןמות
 אהפרי. קודם ערדרחח שאפשר כיוןנכון
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-א

 לתורה לעלות מותר איממזר

 לתורה. לעלות מותר ממזר אינשאלתי
 לתורה לעלות סותר ממזרתשובה.

 במקום לא יעלה לא רק ס"ג( רפ"ב)רמ"א
 ודבר בי"ד בשם )פת"ע לף במקום ולאכהן
 החשוד קורין שאין כמו ולדעתימשה

 אין כן לביישו שלא כדי עריות בפ'לעריות
 בקהל ממזר יבא לא של להפרשהלקרותו

 בקהל לבוא שאסור אי זה וממזר -ה',
 בפו"ר ואפילו המצחע בכל הוא מחויבאבל
 ובאיזה צ"ז( ס" ח"ב יעבץ )שאילתמחויב
 זכר גיורת, יקח - זו מצזה יקייםאופן
 )הודיווק. גיורת ל"?א רצין הכללדבר

קפו

 ימי בששת בקריאה להפסיקאם
בראשית.

 צורך כש"? בראשית בשבתנשאלתי
 חחונה שיש דהיינו הרבה הוספותלעשות
 ברא- ימי בהעשה רלהפסיק לקרהש מותראם
 עולה. לקרהש יום כלשית

 המקו- באלו רק מפסיקין אקתשובה.
 ע- הים שירת מסעווע מ"ב התחבתה, :מות
 ל- מותר ברזמטית בפ' אבל הדברותשרת

 צו- כש"ט ב,?בתא להוספה ובנוגעהפסיק'
 ו"?אלה שעיקר האחרונים דברו כבררך
 כשהציבור אבל דציבורא טורהא משוםההש

 להחדק הבנסה מזה ערהא ובפרטמסכים
 ודהיעסב שואלה שום און ביהכ"נצרכי

קפז

 תמוה הוראה או טובהעצה

 ב- הנמצאים ו"ט"טים אניםנשאלתי.

 על סמוכים העובדים, הסתדרות ,ןלבה?קים
 כה?בעה נמצאים כה?ק ובכל בניהם,שלחן
 המרחק באו לא מנין ולכלל יהודיםשמונה
 ללכת שאסור כזה. הוא למקום מקוםבין
 תחומין. עירוב ע"י אף וחגים בשבתותבו

 סיכוים ואין שנים כמה נכה?ך הזההמצב
 ל- לצרפם בח,יבון הבאים אנשיםשיתוספו
 קדחטה בצבור, לתפלה כלתה ונפשםמנין,
 אלא מים היין למים, הם צמאיםוברכו,
 ל- מזור למצטו בכדי להסתייע הישתורה,
 סופרים במס' דאיתא מהא וזשזקקה,נפשם
 וברכו קדיש אומרים ואין : וזל"ש ה"זפ"י

 אומרים שבמערב רבותינו מעשרה,פחות
 פר- בפרוע לדבריהם טעם ונותניםבשבעה
 כמנין ה'. ברכו עם בהתנדב בישראלעות

 במע- נאמרו שהדברים מסתבראהתיבות,
 אז שעברו הגדולים הפולמסים אחרירבא
 בפסוק מרומז חה בא"י, הישוב נקודותעל

 ומ- דליל אז נשאר שהה?וב פרעותבפרוע
 ב- נדחים בפיעת בודדות כשבליםדולדל
 ובלית הפורעים יד מתגרת שנסתתרוארץ

 ה- בצבור תפילה לבטל שלא כדיברירה
 הרו- במובן שבמערב' רבותינו להםקילו
 בארץ לשרידים הללו הזקנים משוליםחני
 רב דם עוהקיזו הפולמוסים תקופתאחרי
 מ- ועוד הנח"י אמנם בארץ. ישראלמבני

 ל- לצרף הוא שהמדובר מסביריםפרשים
 שלשה התפ~ו שטרם אנשים שבעהטח?ה
 להוציא אין אים התפ~ו. שכברארבעה
 בין הבדל אין א"כ כי מפשוטם,הדברים
 אס- כמה עוד יש בזה למערבא בבלמנהגי
 לכת"ר היא הפניה שלם קלושותמכתות

 בעומ- ולן איירים במים הצוללכלאמודאי
 רח- בדעה תורה בחדרי ובקי הלכה שלקה
 אלה. לנמחטות תרופה ימצא אוליבה

 למצוא צועקים אחי דמי קולתשובה.
 במ- הם שנמצאים זקנתם לעת עצהאיזה
 טו- עצה או להם ליתן בידי ועלה כזה.צב
 בצבור לתפלה בנוגע תמוה. הוראה אובה

*



 ר פ 1אשו"ת לפלקפז

 2לא הצרהז עעעבי פר המהר=לכפב
 בששרה, ~,תפ% הכנום שהחיכואשצחן
 בעשדה, להתפ% לבוא משיבין אקמ~ע
 ועי' ע*ז, השיג ל*ב סי פ"ג מבלההשק*נ
 דברי  שמתרץ מ*ג פ"ד מגילה אשגפי

 אמ עשדה צריך וברכו ולקרושהמהרי"ל,
 קייאה אבל נ"ה(, ס" )אהח חחין בנירים

 )רמב"ם משדע"ה להם תקן בצבורבחורה
 בהסכמת נבט1ם תק2ת או פי"ב(, תפלהה'

 טובה עצה ולדעתי שם( )כ"מ רבינומהוה
 לש- שיבת12 פרחי ארחי אנשים ב'להזמין
 ויקבלו נד~דון ג"ם אתם "ש2על שצהבות
 ויבואו רחוקים ישמעו לב ובחפץ נדבהגם
 אי זה גם ואם חסרונכנ למלא מ2(ןבבל

 לי לצרף שמותר תמוה, ווראה אדאפשר,

 הן שבעה למנין עשמילו נשים, גםקרה*ת
 קורחק אינה בצבור לקרה1 ורקעולים.

 בש- למנין לצרפה אבל הצבור, ככודט2ני
 ר רפ-ב(, )או"ח מותו בידאו הקרישקביל

 קדד1ה שערי קח-ן מקראי דבריאחמזיק
 גרדזי- הירש צבי הרה*ג מידיד* ד'.כלל
 אין קמ"ג ח1"ע בטור : חיל יצ*ונמקי
 ו- קדח1ה קד"ן לענין נ*ה ובסימןקורק,
 גדולים חווין בני זכריס עשרה בתבברכו

 ושם קרה-ת הזכיר לא כאן ב"ש,שהבטע
 ס"ל דלקדה"ת אפ"ל לכן זכריע הזכירלא
 ל- עמולה כיון למנין מצטרפת אה1הדגם
 דמ- קטן כמו רפ-ב', )ס" קרטוים ז'מנין

 ז' למנין שעולה מאחר למניןצטרפין
 דב- ת1ע"ג דיזשב"ץ(, בשם נ*ה ס")מג"א
 מחויב  ש(וינו מפני זה כן קימ"ל לאקטן

 אה1ה (2נל מצטרף אינו לכן קרה"תלשמוע
 מצס- גם היא לשמוע מהויבת 2יהיאכיון
 חייבות הדין שמעיקר שהעלה ע"שרפת

 שש מבן יותר קטן וגם הנשים,ומצטרפחן
 כ"ש אפין וקדהן לברכו מצטרפןבשעה"ד
 הר או לכן כן מורין חאין הלכהלקרה"ת
 ל- ורק כזה חדחק בשעת אבל תמוהיאה

 .להקל. הןקרה"ת

 ביו"ט הוספות לעשות מותראי
 בחול.שחל

 המה1בות מערי אחד מגבאינשאלתי.
 : השאלהח"ל

 להת- אנשים הרבה ב4רם שלנולביהכ"נ
 באום, לא בעוה"ר דהינה שכל מאלופלל,
 להרגף כדי בעליות אותם לכבד צורךה,1

 זה ובשביל לדת. לקרבם ולהבה1יכםלם
 לתו- קודא ביהכ-נ ומנהל גבאי בתוראני
 ל- לעלות קרוחים מחמ12ה יהזר ביו"טרה

 סי' )או"ח והרמ-א המהבר סמך עלתורה
 ל- רצה ו1ום שבעה קורים בשבת :רפ"ב(
 להו- מותר ביו*ט וה"ה הגה מוסיף.הוסיף
 טר- מפני להוסיף 4ון דביר'ט וי"אסיף".
 לסמוך אם לי לעמת בבקשה הצבור"דת
 ? ההא על או ההגהעל

 גם בי לטמוך לא זו "הנה עלתשונה.
 וכן וכתב באהרונה הי"א שהביאהרמ"א
 שהיא האחרונה כדעה ההלכה קבענהגו
 וטעמא במיינחנו המנהג וכן הר"ן'דעת
 הוסיפו מחברו הגדול כל בי אוכש4רבא
 ר"ח קרחשת4 ג' תז' ב' : אחת קרהשהלו

 ר ר - יתנ*פ ר, - יו"ט ד', -וחוה"מ
 אנח- (חזד חע' בב' נוסיף החם ז', -שבת
 ש"1 וועה"2 ר"ח בכבוד בזה פוגעיםנו

 מש- ואנחנו מוסף של יתירה מעלקבהם
 ביו"ט- מסף אם וכן החל. לימי אותםווים
 בו ש"1 יוכ"פ בבבוד בזה פוגעים אנוא'

 הקרו- על נוסיף אם אבל הלאו4 וכןכרת
 ל- "יל בזה אין שנוסיף במה בשבתאיס
 על עולה וקדהותה השבת כבוד כייו"ט,
 שבת ירדה לא בשבת שחל ויו"טכולנו.
 קדושה בה נתוסף ואדרבה מקדה1תהעי"ז
 ב(1- ש(ם לומר יש עוד להוסיף. מהזרלכן
 החליטו הפוסקים שדוב במקום להוסיףנו



 ש1ונה ברבה השו בזה "1 להוסיףשלא
 לפניה מברך עולה שכל לדידן -צריכה
 ועוד הרשג*ץ( בשם שם )מג*אולאחריה

 בה דפליגי כ"ג מגילה ע"  טעמא בתרזיל
 נמצא ? מי כנגד ו1בעה חמשה של1ההני
 ב- לכן מספר. והן ורמז וגבול טעםש"1
 שבת ורק להוסיף ה1סור כדאי איןהראי
 מדקדקין אין להוסיף שמותר מודיםשהכל
 יומא ליכ14 כי שבעה' למספר הטעםעל

 כה1גהט2דעדיף
 שה1חל לו ואמרתי בסבלמתנתאזרתי

 ש,1כיחים מפני לשאל, לו שיש דה1אלותכל
 ש- וגם כנסיות. בתי בכל הדברים אלו%
 אחרי להרהר ידו את בעה"ב שפשטכיח
 שא%ה כל כשמלה לברר אמרתי לצ1רבו,

 שם ו26 הששל שמ לא ממד %אחחא",
 נל 11ם ין מצת, דבר בהנא 1שח.
 אחר שערות שתי הביא 1פ"כ גדולשה

 קודם ב"ש הביא ויו*(1. שנה י"ג בןשנעשה
 אותו שבדקו וטרם הוא. כלום ל91 זהזמן
 לחומרא בד(ירייתא אולינין ג*ש הביאאם

 אה"ע באו"ח ס"ב )תרט*ז לקולאובדרבנן
 עי' זכור לפ' קטן עילת בדין ס"כ(.שנ-ה
 שקטן בפירחן סק*ג רפ*ב סי' במ"זפמ"ג
 וק- געצמה יקרא לא ורק זכור בפ'עולה
 הף ז'. למנין עולה מברכין למי היודעטן

 ה- מגדול כזה מצוה בר חשוב יותרדעתי
 ב- לרמוס ובא רה"ל שבת ומחללמגולח
 תשו' ווף במפטיר. לצפצף בהת*כחצרות
 שכ*ו בסן והריב"ש שמתיר קנ"ח סי'ב"ח

 למי שזע שאינו כזה בקטן מייריהמחמיד
 על מרהש*ם ",גהתמברכין

 א"ח"
 ונהער

 ו- שוים, חיובים מצות, גר בשנילענינו
 ולא הביסש4 על לתורה לעלות רוצהכ*א

 נדחה השם כבתי לפי שם ש1ומבהפול"1,
 ושנאיע טוזלוקת עי*ז התיה בוד1ר מהם.8'

 וה- החזן לביהכ"נ הבנסה ההק גםתגרום88
 ברכה של ג1י1שות דנן השהשל ובאשמש.

 חשהב שי1באוס בשעה ל"ש דצבוראחא
 דצ- שליחותא הם כי מוחין תיןמסכימים
 מוחה השהשל ואם להו. ונידשו עבדי,בורא
 שית- שחושש ומה דעתי21 בטלהאמרינן
 (1מה הוא 1ו ביום מצחן בר עשרהרמי
 ירבה.. "כן לו שמר ואנחע ירבה","פן
 יום כ"א פה הבה בר"ל, של החשח1המד
 כשמהת הוי דידיה ולגבי הוא שלוטוב
 שאפילו ס"ב רפ*ב או"ח ועי' לכ"ע.תורה
 רבינג עילים לקרות מותר דעלמאגשבת
 וחוזר זה קרא שכבר מה זה שקראאע"פ
 כ- פסקינן שבשיי הב"י, דעת חאוומברך.
 ר"ח. ס" ח*ב קטמת הלכות ועי'וותיה,
 מקף בחתונה שגם שם ובאה*ט מג*אהמ'

 דציבר טורחא על מוותר אן וכל ככה,לין
 ד שצ*ד ס" הגיזל אהז וע" כזו.שמחה אשאי גם יתרמי למחר אמר דמימררא'
 בשבת חתומת שתי היו ,נפ"א זכודני :ז"ל
 ה- ורצה ע"ש, וכו' תרומ41 לי ויקחושל

 שיתחיל והחזירוהו תצוה לפ' לחוורקורא
 "1 המעפנים ובכל תרומה' מן הפעםעוד
 ולהתרחק בישראל  שמחות להרבותלהקל

 על ח1לום ברורים הרב ודבריממחלוקת
 כו'. רבו אחרי המהרהר וכל"1ראל.

קפט

 אהד. בשבת מצות ברשני

 על להיות לי נזדמו ש"ז תצא פ'בשבת
 היו זה בשבת ושם אחד, במקום מצוהבר
 בר זמע, שהגיע אחד מצות בר שניעוד
 קטן עיניו, נפחון שלא אפרוח והשניחיוב'
 וכל לוותר, רצה לא שאביו לא"1,הסמוך
 רק קולו ולהשמיע חזותו להראת רצהאחד

 ועוזע קהל לפני הבימה על ורקבבהוכ"נ
 אאר לחדר הצדה נדחה להיות רצה%א
 אד בגורל, לא אם נוטה היה ודעתישם.
 חבל למפטיר אה"ז זה או ביחד שניהםיעלו
 יהיה ועי"ז וברטתיה ההפטרה יקראאחד
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 לא וגם מנדרים לביהכ"נ יותר הבנמהגם
 מורה להיות רציתי לא לאנצויי..ליתי
 פניתי דאתרא, מרא שיש במקוםהלכה
 להתערב ברצונו שאין ואמר דשם,להרב

 השי- דין עוזה אף להגבאי, השייכיםבדברים
 זו ה' בדבר פעיט איש יש שיעעתזה

 יודע שאינו וראיתי להגבאי פניתיהלכה,
 רצה לא אופן ובשום רבנן, דקאמרימאי

 המפ- מסר הראהצת ובמנין לדברי'להסכים
 חיוב, בר לגמרי שאינו שנה, י"ב לבןטיר

 יבולע שלא  הענין ופלס שקל השניובמנין
 שניהם שיעלו הצעתי ועל להגבאות,לו

 כזה. דבר שמע לא שמעולם אמר,למפטיר
 לא כן ראיה, אינו ראינו שלא כמו הנה-

 ש- כזה שדבר והיות כלום, זה איןשמענו
 על ושלום - זה דין לבאר החלטתיכיהג

ישראל.
 אעתיק טחינ(4 קמחא לטחון שלאוכדי
 מענ- הכהן ציון בן יעקב הרה"ג דבריפה

 משנת שו"ת בספרו מזה שדבר יצ"הדלסון
 הנערים ב' שיעלו בדין : וז"ל י'. סי'יעבץ
 יש וברכותיה, ההפטרה כ"א ויקראוזאח"ז
 מ- ב' דציבורא, טורחא א' : פרטים שניבו
 דציבורא דטורחא ונ"ל לבטלז:. ברכהשום
 ניחא מסתמא ע"ז מוחין שאין כיון כאן,אין
 גם יתרמי אפשר אמר מימר א' וכללהו'
 מבעיא ליכא. בר"ל וגם  ענינא. כהאילדידי
 השני מצוה הבר מצד אנשים עשרה "2אם

 בקריאת לצאת שלא המתכוניםוקרוביו
 בנוב"ש בר"ל,)כמ"ש כאן דאין ודאיהראשון
 ע,ברה, בהם אין אם איפ' אלא סט"ו,או"ח
 והויא הו(4 שלו עיו"ט מפני להקל ישמ"מ

 ב- שנהגו לכ"ע תורה שמחת כמולדידיה
 פעמים הרבה א' פרשה וקוריןקרואים
 דעל- בשבת ואפי' ולאחריה, לפניהבברכות

 לק- דמותר ס"ב( רפ"ב )4ן"ח מרן דעתמא
 ר"ח, סי' ה"ב הלק"ט וע" הרבה עהיםרות

 להקל, יש בחתונה שגם ובאה"ט מג"אועי'
 ולמנוע שמחתו יערבב שלא בנד"דוה"נ

 עכ"ל. בזה להקל יש ומריבותקטטות

י
 בב"י רפ"ד סי' או"ח עי, בקלףנביאים

 ק~היה הלבחצ תמיהת שהבי(י ומג"אובט"ז
 ב- ההפטרה בקרהשת כלל יוצ4רן שאיןנ"ל

 נביא מתוך לקרוא המ"א ודעתחומשים,
 שמשמע מ"ב וע" הא"ד, דעת וכןשלם
 אבל להקל יש בדיעבד שרק שבתמתוס'

 לו שיהיה ציבור לכל ונכת ראוילכתחילה
 הגר"א הנהיג וכן בקלף הנכתביםנביאים

 שאחד אחד קדוש במקום ר4רתי ואנכי-
 בקלף ההפטרה מגילות נדגמהמתפללים

 קורא בתורה שהקורא מזמן הנהיגווכבר
 ע~ק והמנהג מפטיר בש לכל ההפטרהגם

 מפי חצומעים יחצבים המתפלליםיפה,שכל
 ש- הכנסת חזן עה2ה טוב לא אבלהקורא,
 בעל באם ע"ז ומותר לפעמים בזהמזלזל

 יודע ואינו נדיבה ברוח מנדרהמפטיר
 מתוך לקרוא לו נותן הקלף מתוך"רוא
 שאין הנ"ל מטעם שחוץ נכון לא וזההחוטהם
 נביאים כבר כשהן ובפרט זו בקריאהיוצאיז
 כמו לביהן שלא משום בזה יש עודבקלף
 ולא מברך שאחד אירוסין בברכתשמצינו
 ל"ד סי' אה"ע ע" הוא שבקי אףהחתן
 דמהזי הטעם שם ובמרדכי סק"בבב"ש

 לתקן וראוי - בנ"י גם שייך וכ"זכיוהרא,
 לכל ההפטרה תמיד יקרא קוראשהבעל
 מהכלל. יוצא בלי מפטירבעל

קצא

 בקלף. בתובות בצבורהפטורות

 הצ- רכש שכבר אחד ביהכ"ננשאלתי.
 ובגלילה בקלף כתובות ההפטדותבור

 בתורה שזהקורא מזמן הנהיגו וכברכס"ת,
 רק והמפטיר בנביא, בהפטרה גם קוראהוא
 האה- ובזמן ואהריה לפניה הברכותמברד
 לאהדים רעיות ליתן הגבאים התחילורון

 - כשע, וזהו החומש, ממוך ההפטרהלקרות



ל ל קיטא1מהשהתה
 להדאית הרוצה מיחתס איות למפטיררין

 אי - ברבים נגונו צפצוף ולהשמיעחזותו
 ? כן לעמצותנכון

 טעמים כמה בות רחשת אניתשובה.
 בט"ז המובא הלבחם דברי א( :לאיסורא
 לו שנראה וכה"ח, ובמ"ב רפ"ד סי'ומג"א
 ההפטרה בקריאת כלל בצבור יוצשרןשאיז

 דפוס או ב( הנדפסים. בחומשיםשקורין
 אות ד' מע' כללים בשד"ח ע" כתבחשוב
 רק זה וכל רפ"ד' סי' החדש ובא"חמ*ח
 בקלף כתובה הפטרה של מגילה איןאם

 שעל בהסעה אבל שאני, בדליכאלפנינו,
 בקלף כתובה הפטרה לפנינו מונחהבימה
 בשש צריך דין לית וכשרה, תמהכתיבה
 בחומש בצבור להפטיד בהחלטשאסור
 ש4הנו מי את לביקב שלא כדי ג(ועדפס.
 הכתב מתוך הטעמים בפסקי לקרותיכול
 בתורה שהקודא שהנהיגו המבהג ויפהטוב
 בלי בשוה, כולם בשביל בנביא גםקורא
 וחעחבו חז"ל שקדו כמה ד( הכלל. מןיוצא
 ובנ"ד לאנצויי, ליתי דלא עליותבעניני
 וע"ד כמובן. מחלוקת מיני לכל פתוחפתח

 בנביאים שלם מספר פחות לכתחבשאסור
 ה- לכתוב הסכים שהגר"א שם פת"עע"

 מקומות, בהרבה כן והנהיג קלף עלהפטרות
 המה ג"כ בחומשים הנדפסים שגםובפרט
 וגם שלם, נביא ולא בודדות הפטרותדק
 כמובן - ביחד והכתיב הקרי בחומשיםשם
 ועי' בקלף, להנכתב דק הא קדימהשדין
 גרהקינסקי מהרצ"ה ליד"נ קודשמקר4ר
 קדושה בשערי כ"ה אות כ' כללשליט"א
 כנסיות לבתי ס"ת המנדבים שאלושכתב
 בקלף וכתובים נביאים שינדבו טוביותר
 מ- יותר צורך אין כי ההפטורות,בשביל
 בהארק: ס"תשלשה

קצב
 תל-אביב כהנא, א.לר'
 רשאי אינו לקצר שאמרובמקום

להאריך

 פוסק הלל הרב, ידידי לכבודשאלה.
 אם הדין ע"פ לי לברר בבקשהשליט"א
 לכפול התפלה' פסוקי לחזור לחזניםמותר
 משגה ולפעמים ובקדהםה, בתפלהולשלש
 ה- שבברכת אחד חזן אני ומכירמהסגנון,
 ושלש פעמיים מלה כל משחוזר חוץחודש
 עלינו שתחדש ובמקום וגורע מוסיף גםהוא
 וצו- הנגינות על מנצח הוא הזה החודוםאת
 נותן הוא "חיים" כל ועל הבא החודשמר
 אחדיו עונה והצבור מיוחד רצזןיהי
 מדקדקים גרמניה יוצא שיקצר", רצון"יהי

 פעמ- מלה שום לחזור שלא מאדומקפידים
 חז"ל: לדברי גהתאם זה והרייים,

 כב' )דמחזי אותו משתשם מודיםמודים
 על תבהל אל קהלת: כדברי אורשויות(,

 אלקים כי האלקים, מלפני דבר להוציאפיך
 דבריך יהיו כן על הארץ, על חשתהבשמים
 מלך 4ע שר לפני אדם עומד ואםמעטים.
 פעמיים, אחת מלה להגות שלא נזהרבודאי
 וגם שמים, בכבוד להזהר שעלינועאבו"כ
 חז"ל. שטבעו ממטבע שינוי משום בזהיש
 התורה דעת דעתו בזה להשמיעני נאובכן
 זה על למחוה או להשלים יום אם נדעלמען
 ולתורתו. לו רבושלום

 הלכה בני שאלת גדול4 שאלהתשדבה.
 ש"צ י"א( סעי' נ"ג סי' )ש"תמפור,םת
 ה"ז קולו להשמיע כדי בתפלתוהמאריך
 שכופל גם פרושו בתפלתו ומאריךמגונה,
 תקפ"ד סי' מג"א וע" תיבה, כלומשלש
 החזנים נגינת על סק"א תקכ"ט וסי'סק"ד

 )שמות התורה על רמב"ן ועי'המאריכים,
 לשהות לאדם שאסוד רז"ל בשםי"א-י"ק
 ועי' לש"צ, שכן וכל בתפלה שעותשלש

 : קהלתמדרש



 1א8ואש ל להקכ

 הדהשניג אלו חפם גערת לשמועסוב
 המתודגמנק אלו כסילים שיר שומעמא"צ

 העס, את להשמיע בשיר קולםשמגביהים
 שיציר- הרמב-ן בשם הרד*ל חידושיועי.ש
 שמוסיפין הטעם ומפרו החזניף, עאלוסא
 לכפול שצריך ובמשום וכר תפלה קבעעל

 ש- פסוקים העשרה בהלל כגוןהפסוקים
 עתשפרם מפני לזה טעם חז*ל נתנוכופלים,
 כבוים ומשום חימהשג ואחיה דוד"צה

 : שכופלים חזא שתם'כופלים
 הללוקג לעעה ימלוך חז תהא, הנשמהכל
 אי" לאג  מימים ל"ח ס" יוסף גנדע"

 אבל י*ח, שת פ*ה ברכות  משניותהששףי
 לששיך. רשאי אינו לקצר שאמרובמקום
 זה אין מחיכג למודים כבודו שרמזומה
 אפעור בקווה ולבקש טעבשג בתר דדלדמוה
 אבל כה*י, אדם שיתפלל ולואי פעמיםכמה
 לא וגם דציבווז4 טורחא כהצום בצבורלא

 רבם ממו1ה גדול לע ומי נוסחשת,בשינף
 ובצבור תפלות, תקט*ו גיחידותשהוזפלל
 קצר עליו והכו בחנייתם עמדוכשישראל
 ועל לה*. נא רפא נא "אל חשמר:בתפלתו
 שמעתי אני גם וההברות, וצוסחאותשיעי
 חשמץ התיבה לפני שהעוברים עפמיםכמה
 מתגרגרים.בהפל- בגרונם. נגינה שלשטות
 שו5"-ע-ע הדעת, חו-או-נן : ככהתם

 באה יותר שככה בחשבם הלאה, וכןתפלה
 השרא ש"צ ממנים 4ף1 ואםומצלצל'
 שא אף אלפי"ן  ולעייני*ן עיעי"ןלאלפי*ן
 הף' י*ב( סע" שם )או"ח דהו, כלשינוי
 או- להוציא יכול שאינו מי או כ"ד,מע~לה
 ער )פתחי 9ה ככבד כתיקוגן אחרותתעת
 לשי"ן לקורא וה"ה השלח0' ומטעמילם

 כמ- זה הר שלפעמים שבילת-סבולת,סמ*ך
חרף

 ומגד"
 כמו נשתנה לגמרי שהמלה

 את מביא ולפעמים אלוקיג ה' עלשגרו
 כמו : בתפלה ובלבול גיהוך לידיהצבור
 ה,ת )רמב"ם שמאלית בשי*ן הקיבתמקדש
 מעשה עושה החזן ולפעמים ה"א(,פסיו

 צופל כ"אש מל"מ ו8צרף אפדקלםזמרה
 ספו. שץשצת להם שאין מלים הלשון,על

 ג- השץ - הגון ורעב : השכיבעבתפלת
 סירם חשז גקש ומי יצן, - ץגוןעדע,
 "נל גורע, המונאף כל הן ולפנהלהוסיף
 מרגלח- כבר התחתונה. על ידוהבהצנה
 פי : עולם אהבת בתפלת דחזנשבפומיוע

 ששא מדבריהם שיוצא ומש9טיםחוקים - ימחצ תצרך הצצוו4 תורה - חישצהם
 כם"1 נכון לא תה בזונ אק בזהשיש

 ימיך ו(1דך החך התפ כי : פעמייםבתודה
 הזה ובדבר חי"נם ההש כי ל4)דברים
 חהל רמי וע*י ל*ב4 ף1ם ימיםתאויכו
 גתקאשה לא תורתם לשונם עלהקפידו שי* בשך  החרסין  בימא וחציא)סוסה(
 ביהיד לעניניע ונאזור נ*ג(. המרוביןבירם
 ל*ג( )ברכחן מרגניתא הנקהאת רבתפלת

 מהפללים שיצחע צ~תיה בתרשהתפלל
 רב שגם ידוי הן החודש, בברכת זותפלה
 חתיבח לפני וירד וערב נעים קהיהיה

 רב וגם סקעאק ווע*ת הגאונים)תשובת
 מק-ף שההע דציבורא בסורהא נושרהיה

 סטלה שיחה שח לא רב וגם כ*ב()מגילה
 ובודאר א*ד( פ"ב דעות ה' )רמב"ם ימיוכל
 דבר שום כפל %א נזהר היה תפלתוגם
 נגד עהי מממבע לשנות לע ולמהחנם,
 דדך על כה עד דברנו טנאז ורשינו.דעתו
 הקבלה ע"פ אבל הפשוט, עסחהפשט'
 ח41 חסר' אין ובמשקל, במדה תיבהשכל
 בשפ סק"א נ"א סי' אהח ט*ז וע"יתיר,
 9י שנתקנה שאמר ברוך תפלת ןלתלעקי
 הים השמים מן שנפלה פתקא ע*פאבטה*ג
 סטיר ועי* תיבות, פ"ז זו בהפלה שישכתוב
 הובהש י*ד בקול בש שבת בקדושתיעבץ
 בהאם ושניה ובקדושח מלכות,  פעמיםד'

 9"פ יף6זה מה השל. אותיות פ*ההחזקוני
 וגורע ומוסיף החזן ובא קודש, שרפיסוד

 חא כידוע והסודות הכונות כל אתומקלקל
 שמ- דברימ מכל ונו היוצא לכן נכון,לא



קכש ה ם 1חשש
א *פ8.שא9 מ  ש  טנו- 88א 

 וצרף הנמצש%ת ה%צר כפהית ב4%תנטש.
 קצרונ בדרך ישפם.בימי.ללט%ף

 מועד, שנקרא טעמא לאידך השפי'דה%בוע
 לומר ואיך המשכן הקמת על הוסד והי"נש
 לומר* טיצין אבל ביהמ"ק, חורבןעל

קצהקצנ

 מלכה מלוה סעודת ערךגודל ההיכל. כלפי ואחוריוהדורש
1%8  לעולם שטך"ח : קיט( מיבת ערוכהגמרא חיש שכל פמ%ל מאוששאלתני.

 הקודש ארון לפי שמד הרצש%תומרצה
 יתירשג חוצפא שזה הקודש, לאדוןואחטיו
 הפרוכת את  שמנשק בזה פנסטיוומכסה
 מלפנים הבת יצליח, לא לנאוםכשעולה
 ופיו הבימה % עומד הדורש היהב"יראל

 ויראה, באימה עמד שם וגם הארה*קנגד
 השחודף ד"ת חירשים חעוסתיםע*וושנ*ם

 פ14ון זכות לימוד עוד  קן הש9%*קהם.בלפי
 9*1 אא-תמש"9ו%ק9ב

 ח9ש מת"%ש9ם *א%*%ו

 %חש מחח%% רקם חמשש*
 ושחם ת%שופש גש*פחאפ
 חז הק* קשת שים 9 וחל*

תהיש ת % א8 י דח4 ר9 תר   %  8  פ% שח*- ש"5ה פשפ9" י למ%ב ממזמ 
 ח" מף"ש חףף שחו כמה' ט מיר שמ ת" ט4ק טפ* סשן דקט%%1
 חמ וין וקמה אאר .ל9שח ש9חףי

 יא. וח%חיהאששל

%

 אתוים אי ט"ב בו שחלקטוע
 ץפ נ יהיבמ4ש

 9שמי וקיט8, לטר 9ר ו4ביפר בפמש *ם ה במת ב%ט%צישלתי
 . "ת זפאה לתו *ב יפ*ש של%"ש%" ן98יפ משמח ש ששש4

-  1שא 
8 8* ש ש  א  

 שאטצ שח*פ במוצ*ש ו4%צו אדםיסדר
 ס" בש"ע ההלכה ונקבז%; למית אלא:מ"ז
 ומצות מאד. גדול ענין זה הקבלה וע"פש'

 ע"י המתים תחיית עם מקושרת מלכהמלוה
 מאכל כהיום נהנה שלא לוז  ששמוהעצם
 נהנה לא זה עצם לבן מלבה, ממלוהחוץ
 על נגזר לא מיתה וגזרת הדעת מןץגם
 מחיי- נעים וגם שה"ל(, בשם )ב"י זהעצם
 הה% זה במצוהבות

 בשבילי
 במצוה סגולה

 גשם ב' ש%ת )א"ח בלדתן יתקשו שלא%
 ז"ל(, אלימלך מהרב ששמע יצחקדבר

 סעודה אהר עד הולכת אינה יתירהוהנשמה
 אפי' דבר בשום להתעסק ראוי אינו ולכןזו,

 שער )עפ"ח זה סעודה שיסדר טרםבתורה
 תוס' ע" זו מצוה ערך וגהרל פב"ד(,י"ח
 לסעודת גם לעני לנותנים ק"ח.שבת

 למ- יתירה הנשמה בבוא ובמוצ"שמוצ"ש,
 לה נהשו מאכל איזה לה שהשל הקב"העלה
 במ- לה ומוקים שמעהל תורה חידחןהשיזה
 וב- אמור(, ס' וש"ך )זוה"ק דרקיעתיבתא
 הגמ' על זצ"ל זושא משולם הרה"צז%ם
 לעצבותם 1סחבנם בהפסוק נרמז ההבווז, לעצ- רפואה -שזה מלוגמא במוומשחמין

 מלוגמא שבת במוצאי חמין : ר"ת"מחבש"
 ב- מתרשלין העולם ולבסוף לעצגותם,-

 בשו"ת ע" בג נזהרין ואינם % רבהמצוה
 "נר שו*ת הרב בשם קט"ז ס" דודבית
 עשז, זבות לימוד ק"י ס" שיחיועקש

 שצהפ ממתנות פ"ט הרמב"ם עלוגרדב"ז
 אפל לג אחיפר דלא למאן חובה שאיןה4ג

 ליונ דשא%שר גם,טשך בזםמחיומ4ץ.



א"ז . ל לחקכב

קצו

 מה זכוכית עין הנושאסומא
 שבת לעניןדינו

 מה זכוכית עין הנחמא סומאנשאלתי.
 שבת. לעניןדינו

 ואחוי שליף דילמא הדהבש הנהתשובה.
 להסתיר אדם של דרכו כי כאן, 12ייךלא
 נחמא הוא זה ובשביל בו, להתפאר ולאמומו
 ורק מום, בעל שהוא בו יכירו שלא כזועין.

 ו"םא המסגרה מן העין תפול דילמאהחקחם
 מידהק שיה" בעינן לזה ברה"ר ד"אאותה
 הדק להדקה דואג הוא זה בשביל אבליפה,
 תשבר. תפול ואם זכוכית של זה כיהיטב

 זהב של השן כמו עלה מחייכי שלוהחשש
 מחייכי מחםבה מן העין כשמוציאאדרבא
 מ- להגשן מצאתי וכן שלו, המום עליותר

 שום בלי שהתיר ה' סי' בח"בהרש"ם
חשש.

קצז

 בשבת.מתנות

 ליתן בת"א בתכ"נ בכל שנהגו מהבענין
 תקכ"ז בסי' והב"י טצוה להבר בשבתמתנה
 מתנה דבר ליתן דאסור המרדכי בשםכתב
 ואיזה מצוה לצורך אלא בשבת וכ"שביו"ט
 יתנו אם לן איכפת ומה בחע יש מצוהצורך
 ש"ו בס" המג"א ודגה שבת. אחרהמתנה
 מהרי"א שו"ת וע" בצ"ע, זה הניח ט"וס"ק
 ונתן להרב דרשה מתנת בענין פ"ג ס"אסד
 שבת אחר עד לקנות יתכוון לא שהרבעצה
 אבל זה, שיודע להרב עצה ליתן תינחהא
 כפי שו"ת וע" הכי. בר אינו מצוההבר
 שדשותן לזה נכונה עצה שנתן נ"ט סי'אהרן
 לו ויאמר מי ביד זה דבר שבת ערביתן
 או מצוה הבר פלוני לצורך זו במתגהזכה

 ה ם 1א

 וקימ"ל הרב או החתן 14 ביהכ"נ,לצורך
 ערב עוד בו וזכה בפניו, שלא לאדסזכין
 שלו דבר לידו מוסרים בשבת ורקשבת
 שם. עיין איסור דהבש מכל בזהונצא

קצח

 של בכר אויר להכניס מותראם
 ? ב2מבתגומי

 מחלת על ניתוח לו שעשו חולהשאלה.
 היה אפשר אי הניתוח קודם ועודהטחורים'

 ק- דבר על ה~א רך דבר על לא לשבתלו
 ש- גומי כר על רק הוא שבתו ומקוםשה,
 וקרה באמצע. וחלל רוח המלא כגלגלהוא

 לש- ובא הכר, מן הרוח יצא שבשבתמקרה
 ה- ולמלא פיו במו לנפוח לו מותר אסאול
 עליו או מושבו, מקום יתקן ועי"ז רוחכר

 וכמובן שבת. מוצאי עד רגליו עללעמוד
 וגם סכמע בו שאין מחולה אנחנושמדברים

 לשבת יוכל לא רק רפואתו, הזה הכראין
 זד. בכגון יתנהג ואיך עגבותיו. עלולהשען

 כ- בגהפוסק" תתרס"ד בסימןתשובה.
 מוענ- שליט"א אדלר מחעל מונה ה"רתב
 הער- חמם בשבת, באויר שימחם בעניןנה
 א1פ- של הגומי בגלגלי אויר שלהכניסתי
 בנידון אכל גמורי;, מלאכה הוא בשבתנים
 )או- מצינו הנה לגמרי. אחר ענין הואשלנו
 שהכיע המטה על בקש שי"44-א( וויםרח

 אפילו בשבת מנענע לשכיבה יוםמבעוד
 ועיין עליה לשכב חשב רק רשפ~לובידו,
 ה- זה ומה חשב. לא שאפילו ברורהמשנה
 הארץ(: תנוע נוע )מלשון מנענע שלפירחם
 ומפ- מפזר אחד לגוש ונכבש המקומטקש
 כדי עד הדבקים בין אויר עי"ז ומכניסריד
 אויר לי ומה עליו, לשכב לו נוח שיהיכך
 והכר כזה, באופן 14יף לי ומה הקשיםבין
 ש- בחותו גם כי מבעו"י, גם לישיבהמוכן
 א- מנ4 כמתקן שהוי אמת עליה, ישבבת



קכג ה מ 1א0א-ח ל לה
ם עובדא כ"כ זה אין בפיו האויר כשמנפחבל

 הפרס בית אדם מנפח הגמ' כלשוןדחול.
 ז- מכונה איזה ע"י כשנפח ורק -והולך
 רר איני לזה אחר והיתר - דחול עובדאהו
 לעמוד יכול עשרנו צערא ומשום לע"ע,אה
 - התרתי כה"ב וגדול רגליועל

קצט

 לקינוח נייר בשבת לקרוע מותראי

 נייר בשבת לקרוע מותר אינשאלתי
 ה- דבר בני, שאלת גדולה שאלה ?לקינוח
 האדם יעשה מה באמת ושכיח. מאדנחוץ
 בש"ק ובהמצאו בחכמה א' אותו יצראמחר
 ומוכרח נייר עיגול תלוי ושם כסאבבית
 בג- את לטנף שלא נייר פיסת ממנולקרוע
 שבתו- ל"ת שדוחה הבריות איה,כבודדיו,
 ו- אותיות בו שאין חלק בנייר ומיירירה,
 ש- עלמא נהוג הנה ; מחיקה חשש שםאין

 ו- אחרות בשפות מודפסים במכ"עמקנחין
 ועיקר מקריעה' חמור יותר מחיקהאיסור
 מת- שאינו דבר הוי כי לקולא שםהטעם
 ה- ובנ"ד הבריות. כבוד גדול ובצירוףכוין
 מדויקת בקריעה לכוון לא יד כלאחרקורע

 ש- מנא, כמתקן זה דהוי הקצוותלהשוות
 ועי' להקל. יש שבות, ולא גמור איסורהוא

 הנייר את קורעין אין ה"ו פכ"ג ה"שרמב"ם
 שקרי- מזה משמע כלי, כמתקן שההאמפני
 ועיין חשש. אין מדה בלי יד כלאחרעה

 בנ- כה"ב גדול משום שהתירו : ל"גביצה
 חת"ס ועי' בנ"ד וה"ה ; כסא בבית ארעיין

 בשבת ממטר מחסה לעניז ע"ב סי'או"ח
 ל- יש שם גם ואולי אסד"ר אפי' בושאין
 פ' עדן עצי ועי' הבריות, בבוד הגדולצרף
 ט.'א או"ח משמעון בשם )מובא גדולכלל

 מותר כסא בית לצורך בשבת ניירדלחתוך
 ע"ה. בפני כן עושין שאיןאלא

 שמורים קופסאות לפתוח מותראי
בשבת

 מ- הרוצה הנכבד הרב תשובתהעתקתי
 דבר חסרתי ולא שם בעילום ע~תנותורוב

 שמאי בית דברי להביא בי"ה שלכדרכן
 ארהעום צדיק רצון לעשות כדיהמחמירים.

 יתידותי תמכתי מה על נמרץ בקוצרלו
 האו"ח על בהגהותיו זצ"ל מהרש"םהגאון
 אם אבל המחבר ע"ד כתב סע"א שי"דסי'
 ב- עי' וז"ל וכו' לשברה אסור שלמההיא
 שת' י"ט אות דשבת פכ"ב הרא"ש עלק"נ

 כלל הביא ולא כהרא"ש שפסק הב"י עלמה
 בשלימה, גם להתיר ורמב"ם הרי"ףדעת

 וסיים הרא"ש קוש' מיושב הר"ןולפמ"ש
 עי"ש להקל לסמוך יש קל היתרדבצירוף
 ס"ק ש"ו סי' בא"ר ומצאתי וסייםבאריכות

 דל- לשבור התירו מזו וגדולה : וז"לל"א
 אני הפעם ועוד - עכ"ל אוכל ליקחתות
 שי- לפני עוד התיר מהרש"ם שהגאוןכופל
 וע- נורמליים היו שההיים בשעה שנהשים
 וכל מנגד. לנו תלויים חיינו בעוה"רתה

 קט- בקופסאות ומסוגרים סגוריםצרכינו
 הקופסאות לפתוח גמור בהיתר ומותרנות.
 להם המוכן המפתח עזרת בלי ודוקאהללו
 רנש- ככלי נעשה הקופסא המפתח ע"יכי

 - דחול עובדה הוי וגם שלימהארה

רא

 ומתיר קושרבדין

 לקריאה שבת ס"ה הוציאונשאלתי.
 של בקשר קשורה היתה והמפהמנחה

 דינו. מהמא קי-

 קטנה במושבה היתה השואלהתשרבה.
 לק- מוכן אחר ספר היה לא הנהאהשכפי



א1פו%"חייקנד-

 אם ואפילו בבוקר, קראא דשה ובספררהשה.
 ולהכין הס"ת לההזיר אי אהר ספרהיה

 שניהם הס"ת וכבוד צבור כבוד חפשךספי
 ב- הבימה על וועמד הרב נצטרפו.ביהד
 להתיר טיפל קורא כשהבעל מעשהשעת
 ורק היתר, ה~א 4רסור לא אסר לאהקשר
 על תלוי. יהיה לא שהקולר מהבימהירד
צמיץ.

 ל- הקשר את להתיר הק; מותרלפענ"ד
  .שי"ז סי' 4פ"ה ע" מצוה. לצורךכתהילה
 עשוי שאינו קשר שכל י"ח בהגה זרסעי'
 קיימא של מקרי עצמו יום באותולדיזיר
 נעשה הקשר ובנ"ד פ"ק מיימוני חתג')כ*ב
 לכתהלה נעשה לא וגם בבוקר, יוםב(יתו
 לא לרשיעי אינש אהזוקי כי קשד,בתור

 וה- מצוה, שעושה בשעה ובפרטמהזקינן'
 וע- המפדז כרך בבוקר לגלילה שעלהאיש
 מעצ- והעניבה שרג"ים, כדרך עניבהשה
 מ- הקשר ונעשה ונמתה מהורגה יצאהמה

 והאינו כקשר חשץ קשר, לשם שלאעצמו
 מצ- שלצודך שם המהבר וכתב קיימאשל
 קיימא של וואינו קשר לקשוד מחזרוה

 הקשר שאפי' בבאה"ט ועי' להתירו.וכ"ש
 הנית מצוה, לצורך שרי (פמן מעשההוא

 מצי- אתת בגפסק סק"ו בא*א שםבפמ*ג
 לצאת שבת לכבוד אהר בגד לו מרןציותיו
 ל- הקשדים להתיר שהתיר הרביםלר,מות
 מ- רק ווה עי"0ד ענף קצת שיהיהכתהלה
 כבוד שזה בגיד כ"ש הבריות כבודשום
 ד. הרב וידידי ביהד, הצבור וכבודהס"ת

 בש- הקשר להתיר העירני יצ"ובורשטין
 ב- ש שעשאוהו שנים כדין ובשניםמאל
 האי- להקטין במינו ש"ש מה כל כישיניו
 להקטין. צריךסור

רב

 בו סולדת היד שלהשיעור

 אמר בהל סולדת יד ה"ד מ' שבתד'

 היבעו, נבוית תיטק של  שכויסו כלרהבא
 שול- - סולדת יד הירהש' בשםובערוך

 הללו. הפירושים שני בין גדדל והקיקטת,
 ונ- גדול, ארם של יד פירחם שולטת ידכי
 גם הסובל. אדם יש לשיעורין, דבריךהען
 לזיעה שבמרהץ מעיד והההם גבוה.הום

 המויצטבה על גדול דים שסובל מירואים
 שסולד מי "ש שם רש"י וכמ"שהעליונה
 וגם - סולד שאךנו ויש מועטתמרתיהה
 ובנזיר טמית. סולד מפרש שדש"ימשמע

 שלא מפהד לאחוריה הוזר סולד פי' :נ'
 ומגליה מתיבש סולד פי' נ"ז ובגיטיןיכוה,
 אחד ששיעור סק"ג קפא סי' מג"אועי'
 ובהטערי' ש~דת' ויד תינוק של כריסוהוא

 לשיעו- דבריך טשת א"כ כי בימניבתיגוק
 בינוני אגהרל  שיעור שמשערים וכמורין,

 הפניו מלא של השיעור כן וכמוטריפות
 ב- בן של כאגרופו משערין שאין כ"גשל
 בהופן ורק אדם וםל גדיל כרימם שהואטיח
 אבי בדברי תקכ"ז ס" הפוסק ועי'בינוני
 עבודה באמצע הב"ג מת באם זצ"להגאון
 הכ"ג. של מהופנו קטן הסגן של והופנוזו
 ב"י ע" בישול ולענין השיריים. דיןמה
 בשגת שמ"ש - ומ"ש ד"ה קכ*ג סי'יהד
 כשהר- רק ב"שולו זוי התפשרו אם :מ'

 דעת וכן לכ*ע ב"שולו הף, אז אה*כתיהו
 ממד- כשנהסד שרק כתב והרמב"ןרהז"פ

 הו- חששים ב"שול, וה דשי ב"שולו ע*יתו
 זיאה ב*י רותח נקרא ביס"ב גם שבתמר

 ש"'ח אהר וע" סקי"ב במג"א מובאשי"ה
 ב"שול. הוי שביס"ב ל"הס"ק

רג

 חהקו8קום בשבת לערות מותראי
 הטה גרגרי עלרותהין

 לג- אוך לדעת מאו גהוצה זו שאלההנה
 חהל- קליפה כדי מבשל עירוי בשבת.הוג
 לע- שאסור ס"י( שי"ה )או"ה מפורשתכה



קכה ר מ 1אשאו
 באמרם גזה מקיל~ם הדעת וקלי מכ*ר,רות

 שם שגדלים ממקוכית שיהבא סרםשהטיי
 יחבלו שלא אותם מבשלים וקיטיק)צי4ין
 מקוננ בכל (ןתםלנטזע

 וא~
 (1- ב"צול אין

 יש אד הדבר נבון אמת חשם בהיחגחר
 צריך נברר שלא זמן כל אבל לדבר,היהר
 וא- שבת ערב רותחים מים עליהםלערות
 אחר ב"צול "ם בלחים כי ליבשם כךחר

 נביאים חבל מביא שי"ח סי' )או"חב"צול
 שנת- אף כתוש בק4מה הדין והגא זה(בדין
 א"ח )ח"ס אסור לחה היא אם מע"שכשלה
 מור בספרו ז"ל הגאון מורי ואבי ע"ד(סי'

 האריך ז' סי' בשמים ראשד אוהלחשהלות
 מ- בנתבשלה שאפי' מאד ואממיר זהבדין
 להח- יש טעם עוד אח"כ פולטת אםער*ש
 קל זה דבר יהיה ואל - מכ"ר לערותמיר

 יותר קליה דרך רק הנעשה וקפהבעיניך.
 - צלי אחר ב"צול שיש דעות יש כיהמור
 לידי- ב~כה המצוינים בשערים מזהוע"
 ג'. סעי' פ' סימן יצ"ו, מהרהצ"ז הרה"גדי

רד

 בשבת הנאפהלחם

 אי בשבת ה14פה יההץ בנחתוםוששאלת
 ב- לחם מאותו ליקח שלו הקוניםמותרים
 ל- מומר כדין זה יהחי דין הנהמיצ*ש,
 פת להם אסור שלו התמידים והקוניםה*ש
 דעתם על עח~ה 12האופה כיון לעילם,זה
 בשבילם להכין לו מצוים הקונים מאלוהוי

 כה(יפה וזינם מזידין והם בשבת,~אשות.
 קונים אגל לעולם, ולהם לו שאסורבעצמו
 במקומות ובפרט ברשימתו, שאינםאחרים
 הכ*א כרטיסיש עאפ להם טאלקים2חהאיפים
 צרי- האים הקונים אזי ש~, לנחתוםעריך
 יפ- השל שיעשו בכדי במהבש להמתיןכים
 להקונים לאסור כה שהחמרתי בעיניךלא
 פוסק שום בזה מצינו שלא אף עולמיתשלו
 ט' כלל וה*ח ס49ב שי*ח ט5 טג*אע5

 4ר עה~מית, אטור לצצמו לו שרק י"אשת
 א- החמורה בשבת מלתא מיגדר משוםבל

 עולמית. הקבהויס שלו להג~ניםסרתי

רה

 עכו"ם ע"י בשבתנתביןל

 אצל בחול לאכול מותרים אםנשאלתי
 ל- עכר"ם ע"י בשבת תבשילו שמחמםמי
 כליו. ח2ושענין

 דאקד4רה שר"ח סי מג"א עי'תשובה.
 א' שת מט"י וור' במזיד. במבשלאסורה
 ע- ועין הקדרה ומתיר המג*א עלשחולק
 ט' אות בכה*ח מובא א' אות הבושםרוגת
 אם מאליו ומובן אחר מטעם מתירשג"כ
 כש"כ במדצ"ש לאחרים מותר עצמוהמאכל
 ה- כהיום הכלי אסורה יבדו לו ורקהכלי,
 בעצמו במבשל דוקא וכ"ז שבתוכובלוע
 ל- שמצדד שרתוין ובג"ד עכו"ם, ע"יולא
 ע"י תבשילו להחם והתירים קולותגבב
 'לה- "ם שבת מערב שנתבשל דברעכו"ם
 בחול. בכליו לגמריקל

רו

 תמצא.היכא

 מ-  עשו ששנים תמצא היכא נשאלתי,.
 ודהבני חייב שאחד בשבת אחתלחכה
 ?פטור

 ב- יכול באחד פשוטה הלכהתשובה.
 ש- ואם ימל. אינו והשני לעשותהעצמו
 עם מלאכה ובעח~ה פטודים, יכוליםניהם
 ח- )ה"ת פטור יהודי ועם וייב ביחדנכרי
 כשש- דוקא פטורים דשנים הא כידשה(,
 בר 4הנו א' כשם אבל חיובא בר הםגיהם
 שומיו ב' מדין גזת שייך לא כללחיובא



 1אשו-ת ל 1הקכו

 למהר"ט יו"ט שמחת )עי' אחתמלאכה
 דהתורה נ"ז(. סי' שלום ביד מובאאלגד
 בר מב' רק דברה לא שעשו ב'דפטרה
 הה1- שעשו' ונכרי ישראל נמצאחיובים.
 יכול, אינו וזה יכול כזה דהוי חייבראל

 וב- יכול, כאינו הנכרי הוי חיובהדלענין
 בדיני ענינים אלף נדחים" "קובץספרי
 ומומר ישראל לענין דברתי )כת"י(מומר,
 חיו- בר דהמומר כיון ביחד, מלאכהשעשו
 אמרי- לחומרא ואפשר פטורים, שניהםבא
 וכ- וצ"ע, חייב והישראל כנכרי. שדינונן
 "2רא- דב' הא השכל, אל הדבר לקרבדי
 החילול דעונש כיון פטורים, שעשולים
 כל באמצע עכו"ם כשיד אבל לשנים,נחלק
 לבוו1י ועי' הישראל, על חל החילולעונש
 דאינו בינה אמרי ס' בשם ק"מ סי'מרדכי
 ור- חיובא' בר לאינו חיובא בר ביןמחלק
 פטור, חי דנה1א צ"ד. שבת מתום'איתו
 שעשוה כשנים והוי א"ע נושא דהחיאף
 עי' הוא חיובא בר לאו וגם יכול אינווזה
 כש- רק לה משכחת ששחטו ובשניםשם.
 סי- שחט שזה או הסכין ביחד שניהםאחזו
 השני כששחט אבל אחד, סימן וזה אחדמן

 שה- לומר אפשר בתרא, במיעוטבשהיה
 כל עשה התורה שע"פ כיון חייבראשון
 כי- פטור והשני הראויה בשחיטההמלאכה

 ובא בשבת שבשל כמי ודמי שקלקל,ון
 ד- כיון ואפשר שחייב תבשילו וחטףכלב

 מחשבתו ופה תורה אסרה מחשבתמלאכה
 שאינה שחיטה סוף כל וסוף נתקיימה,לא

 דמי ולא פטור. הראשון וגם היא,ראויה
 נגמרה שם כי הכלב, וחטף בשבתלבשל

 ומחשבתו לגמרי בישולו מלאכתמלאכתו
 בי- גמר קודם הכלב כטחטף ורקנתקיימה,

 ט"ו סי' ח"א אליהו פסקי עי' פטור,שולו

 ששח- ועכו"ם ובה2ראל זצ"ל. הגאוןלאבי
 ש- הוי בתרא במיעוט בשהיה והעכו"םטו

 יכול כזה והוי חייב והראשון הראויהחיטה
 לעשות יוכל לא העכו"ם כי יכול, אינווזה

 בת- במיעוט השהיה היעו הישראלי'מקץ2ה

 וי- דה1ני יכול לא ינול שזה מה והויר1נ
 ה"ת : כזו חדשה תמצא היכא בזה לנוצא
 וש- פטורים בשבת 1וז1חטו "1ראליםשני

 למי ואפ" שבת למוצאי אף פסולהחיטתם
 ש- ועכ"ום וישראל בשבילו, נשחטשלא
 כש- ה1חיטתו חייב הישראל בשבתשחטו
 ד,וידרטה לענין אזי מומר מהם ובאחדרה,

 ש- לחומרא וחיה1ינן כישראל ליהשדינן
 בת- במיעוט שהיה והוי הוא זביחה ברמא
 כנכרי הוא הרי דשבת חיובא ולעניןרא

 כנ"ל. חייבוהישראל

רן

 בשבת מלאכה שעשושנים

 הקודם בסימן לידן דאתי ההשל זהדיז
 שע- 1,11נים תמצא היכי מילחשב ביהנימא
 ח- ואחד יכולים ד1ניהם בשבת מלא~ץשו
 ? בזה חז"ל דברי מקיים עוד והשניייב

 בש- נכרי עם מלאכה בעושה להסה1כחת
 -עי"ז ניצל והעכו"ם חייב דהישראלבת,

 דשנים הא כי ששבת. עכה'ם כדיןממיתה,
 בר בשניהם דוקא פטורים, מלאכהשעשו
 כלל, חיובא בר אינו א' באם אבלחיובא,
 )עיק א' מלאכה שעץ1ו ב' מדין בזהל"ש

 ש- ביד מובא אלגזי למהרי"ט יו"טשמחת
 שעשו ב' דפטרה דהתורה נ"ז) סי'שלום
 דיש- נמצא חיובים, בר מב' רק דברהלא
 כזה דהר חןיב ה"1ראל שעשו, ונכריראל
 הנכ- הוי חיובא ולענין יכול' אינו וזהיכול
 וב- לשבות, יכול אינו כי יכול, כאינורי

 עני- אלף )כת"י נדחים קובץ שליקונטרס
 דמומר ד"1ראל דברתו מומר(, בדיגינים

 חיו- בר דהמומר כיון בשגת מלאכה1ועשו
 אמרי. לחומרא ואפשר פטורין, שניהםבא
 וכ- וצ"ע חייב והישראל כנכרי שדינונן
 "1ר- ד,1ני הא דה1כל. אל הדבר לקרבדי

 החילול דעונש כיון פטורים, שעף1ואלים
 באמ1ע, עכו"ם כשיד אבל לשנים,נתחלק



קכז ר מ 1'אשו"ה ל לה

 ל- הע"י ההמראל על חל החילול עונשנל
 בינה, אמרי בשם  קע"1 סי' מרדכיבוו2י
 חיו- בר לאינו חיובא בר בין מחלקדשרנו
 פ- חי דנח2א צ"ד שבת מתוס' וראיתובא,
 שע- כשנים והוי א"ע, נח2א דדוזי אףטור
 הוא חיובא בר לאו וגם יכול אינו וזהשוה
 כ- רק לה משכהת ששחטו ובשניםעץ"ש'
 שחט שזה או בסכין ביחד שניהםשאחזו
 השני כששחט אבל א', שימן וזה א'סי'

 ח- שהראהבון אפ"ל בתרא, במיעוטבשהיה
 המלאכה כל עשה התורה שע"פ כיוןייב

 שקל- כיון פטור והשני הרזוויה,בהבחיטה
 וא- כלב ובא בשבת שבשל כמי ודמיקל,
 שמלאכת .כיון ואפשר שחייב. תבשולוכל

 נת- לא מדה2בתו ופה תורה אסרהמדה2בת
 ראויה שאינה שחיטה סוף כל וסוףקיימה,
 לבשל דמי ולא פטור, הראשון וגםהמנ

 בישו- מלאכת נגמרה שם כי כנ"ל,בה2בת
 "כש- ורק נתקיימה, ומחשבתו לגמרי,לו

 ועיק פטור' בישולו גמר קודם הכלבחטף
 ט"ו סי' ח"א זצ"ל לאאמו"ר אליהופסקי
 והעכו"ם עח2חטו ועכו"ם ובישראלט"ז,
 הראו- שזדטה הוי דאז במ"ב, בה2היהשחט
 וזה יכול כזה דהוי חייב, הראה2ון אזיה
 מעץ2ה לעץ2ות יוכל לא ו,עכו"ם כיא"י,
 ב- בשהיה העכו"ם מעץ2ה לקץ2ות יוכללא

 ו- השני, יכול לא יכול שזה מה והוימ"ב,
 ישרא- שני : ה"ת : כזו ה"ת בזה לנויצא
 פ- ח2חיטתם פטורים בשבת ששחטולים

 חו- ככה, דינם שחטו אם בחול וגםסולה'
 ויש- בשבילו, נשחט שלא לאחר גםסור
 דייב הישראל בשבת ששחטו ועכו"םראל

 מומר, מהם א' ובאם - כשרהוהשחיטה

 שדינן בתרא במיעוט השחיטה לעניןאי
 הוא זביחא בר שמא וחיישינן כה2ראל'ליה

 ולענ- במ"ב, שהיה דהוי פסולה,והשחיטה
 חיב. והישראל כנכרי ה"ה דשבת חיובאין

 החליבהקונטרס
 בקר עגלת איע יהיה ההוא ביוםחהיה

 יאכל חלב עשות מרוב והיה : צאלח2תי
 ב- הנותר כל יאכל ודבש חמאה כיחמאה.

 כ"ב(. כ"א ז' )ישעיהו : הארץקרב
 בהפגי- אביב, תל דפה הרבנותבמשרד

 הפועל של המשקים ב"כ עם שהיתהשה
 השתתפו תרצ"ו באדר ט"ו ביוםהמזרחי
 חליבת בנידון יצ"ו דפה הראשייםהרבנים
 שהמ- אף אנכי גם נוכחתי בשבתהבהמות

 מענותיהם זה לכל לגמרי, אאר אז היהצב
 כל כי וראיתי בטני חדרי ירדווצעקותיהם
 סניפים די בהם ויש בצדק נאמרודבריהם
 מפני הן ; דהתירא כחה לחפש כדילצרף
 הערבים יזץ על המתדבקות ממחלותסכנה

 חו- מיני כל ברצון וובלא ברצוןהמעבירים
 זה ידי על לגרום שיוכל משקנו לרפתותלי

 וכ- חו"ש. שלנו המשקים לכל כלליחורבן
 "מעברות" בהקיבוץ כאלו מקרים הויבר

 גולדריך מר שהעיד כפי אברהם"וב"כפר
 גז- הן שלנו הפרות כי חפר" מ"עמקב"כ
 שע- כך,ך כל ועדינות המשובחות מןעיות,
 יח- לא אם להתקלקל וגם להתדבקלולות
 טיפול להן יתנו לא השם בזמנן אותןלבו

 ההיגיינה חוקי כפי נקיות ובידיםבזהירות
 רק לא הגדול. ההפסד משום והןכידוע,
 פ- הגורם הפסד גם אלא לחוד, ממוןהפסד
 מקור זה *כי מרעב מכהב שיגועו נפשקוח

 נ.. והן סהיפחות' מאות כמה שלהפרנסה

 כפי דאורייתזב שההש חיים בעלי צערשום
 נפ- סכנות כהבום והן להלן, אי"השאבאר
 אונס, וחשש יחוד רציחות. גניבות,שות,
 בצקרים ממש אונס של מקרים היווכבר
 ב"כ חזני מר שהעיד כפי השלום. בימיעוד
 ה-א החליבה כויעיקר ובפרט יעבץ'מכפר
 ולדעתי גדדלה, יותר אז שהסכנהבלילה,
 בהמתינו, עם יחוד על אפילו חשודיםהמה

 1. כ"ב )ע"ז ז"ל חכמינו העידו שכברכפי

 בהמ- עליהם חביבה : מקומות( בכמהעוד
 איך ועתה מנשותיהן". יותר ישראל שלתן
 של- בהמווק הרגל דריסת להם ליתןנוכל
 של צרות איזה יודע מי לחלוב' לבואנו



לכח ל אוםרשהאה

 פהדי ? ל% יגרמו נתטרם ובלבוליםר*גול
 לוהשת- ונפשי לבי בכל שרצקזיבמרומים

 לב גם להעת ולבלי זה מכל להתרחקמט
 בלג- אין הצרי : לנפשי ואמרתיבהוראה,

 ישתדלו 1 שם 4ון רוחני רופא אםעד
 הרבנים אלו הזה חמור בענין יטפלווגם

 עלטזם. מומל שהחוב המשמר עלהעומדים
 והמ- זמנים, זמן עבר שכבר ברש%תיאבל
 % חון בעוה"ר, לרעה כך כל מיתנהצב
 ש4 עתה וביחוד חשף. מרובה שצרתויום

 בערבים לדה1תסהצ לגמרי ב4אשרותאין
 הערבים : שהזכרתי הטעמים מכל חוץגם

 בברוך, להתדבק רוצה אוור ושמןקיבתים,
 מהערבים הרחהות הישוב נקודות ישגם

 לפ- שששר שאי טספות מבות וז%דלגמרי
 כל ובכהחד לצטחצין, אלא מגלין השיןרוס
 ו- אלינו צועקים אחינו דמי קול דתההץבע
 דם על נעסצד ב24מת האם להבנ 4רןטימע
 אר נדחה מתו ועד ונחריש הצד מןרעינו
 : להאמר ניחנים שאון בדברים בקש,תם

 ה- איש כאלו. ממשקים ידיהם אתש"שמטו
 להם יעמוד והצלה וריוח הלבב, ורךה-א

 בה שנשחבחה הברכה ת1תה אחר,ממקום
 למ- ודבש" חלב זבת שארץ : "?האלארץ
 יקהם ? ומנדי% שונאי% בקי חהשסור
 בני על שניבא יחזשול ממאת חו4שבמ
 פר- טאמי המה ישש2ניחם בך חצחצ. :עמה
 נד 1 כ4ה( )יזאקאל חלבך "ןתו חזצהיך

 דבריהם פי ועל גדולים בשם ד' אצת ב'מר סשי אלול חוד,י ישתיכר הבני בדברלכרתי
 שגדיל ה'( )ברכות חהל מאמר לפרשהעלה
 שמימא מ"רא יותר כפו מיגיעחבהנה

 מי -
 בתורה עצמו %4ז לייגע ה"ה בעולםזשדרכו
 אשי התורה פי על קולות לדעצציאלחפהן
 יפסקו שם גם 3י הב4ג לקילם גם לוכיב
 לשל4 כן גם מעלה של דץ בבית דימלו
 ממי שכרם' טירא. יהזר - התחיה 8יעל

 לאח- תמיר ומחמיד- דוןראה מיראישה15
 כאה האפש עצמו ליגע רוצה תונוריס

 להע. א8שר זה ורעיץ שום. עייזדהףתקה4

 ספע- לש"ש תשלם אתה מ פשששמיס
 ושל דרקווב לסל דגובשה בהלכה ובפרםאהזה
 לנו אסיד בארץ פה שש1עו לכל ולקיוסח"י

 ה49ש להן לששות ועת מאל עיןלהעא~ם
 בש לננוע ס3וז לא וגם תורתקצ נפרלא

 כל םמיה אף עטחץ, מצמת השבת,דושת
 כה עד תח4י מובה ההת השה הקונט'דוצ.
 אך בוטאך קופן להיות עז הרהבתי55א
 לנרר אמחטר הרה"ג הידי ךשיח4עתה
 פפשרות 2ח21צ2 דאליבה זו סוגהשהלבן

 מאףם אתן זמיו הג%בה הן כידהראשתים
 ה4ליבה לקוסשרס קמעא קמזמשבירחוני,
 שמערצפנ הסתהם ומניה ומנישלי,

 88לת חא8*ל רבותע, לפני הדןכתלמיד י 2חלכה להץ פתני אשנס טרםועתה
 לגוששםיר: . במבחשתו - החגה בן ט9מחרבי
 לסמוך תקלה4 דבר ע"י קשרע שלא""ה"ר
 הלכה". בדבר אכשל ,היש הודאתי.על

 השת למעקתג שלא ההלכה. בדבר רקאפילו
 ל14ת אבקש' התורה גדהי הרבניםחברי
 .ובתא זזלבצ2ש בבידור ולס%עמ בזהדעתם
 8*צה אוסור או 4 1 צ?נים לך הציביזו.

 עשדם ב( דרבק. או דאוריהזא הושבשבת
 עצמו מעמיד אדח עין מכונו", עלבהל
 משיין או .ממית שכל קטן ג( ממונה.ל

 2פש פקיא צעכ"4 מיום ק ?להפרישו
 וק8נה קשן שיעור ה( סכנה ספק שמכנה
 הדבר "ןראל ארז "שוב סצות 0 ? כמהעד
 חטא : לארם שמרים אק " דא"י.תא

 צריכת-כצה או מצמ ט( ישראל. שלממונם * חסה התחץה ח( חברך. שטכהבש2יל
 לשבירה טשכ%ן ובפהפ מעכב הנונההיפוך
 וומוג- שלע41א עוויאל הראשי הרב תמ2יי(
 חסוובותיה החליבה סצךנת ט0 עליהם.תי

 חצ8ן חוליבה, אופן יב( שגורמת.וההפסד
 ההיתר. תממ י0צעתי. חי עצתי יק הראאיטנ ספרי ע*פוהסדר
 ד4ידי"השפ הוש בשבת ה*בה יסור איא.
 ? דרבנןאו

 אשששע2*8 2ית דברו סכר חליבה בדיןה2ת



קכט ר מ 1אשו*ח ל לה

 הרב לנו ביאר וביותר ישראל ארץוגצני
 ב- שלים"א עזהשל חי מאיר ציון בןהגאון
 ראשון חלק עזיאל משפטי הבהירספרו
 דעת על לסמוך רב מקום דישוהעלה
 קצי- דאין כחכמים דהלכה הסוברהרמב"ן'

 אלא ועימור דישהרה,
 בגדחי

 וב- קרקע,
 שבת. איסורי לענין קרקע גדולי לאוהמה

 סי' שבת הלכות הגדול זרוע באורוראיתי
 דהל- לפר,ם בעיניו היה שנראה כתבנ"דהם
 והעלה זו דעתו בטל כך אחר אך כר.י,כה

 ה"ז מה"ש ח' )בפרק והרמב"ם רש"ישדעת
 בהל- ושם בגד"ק" אלא ד"טה וחין :כתב
 על אלא התורה מן חייב ואינו : כתב י'כה

 בפלוג- וחכמים בלבד"( וענבים זתיםדריכת
 ורבים. כיחיד כמותם שהלכה ר"י עםתתם
 שיכול כתב ואח"ז בגד"ק, אלא דישהדאין
 ר"י ובין רבנן ובין פלוגתא כל שאיןלפר,צ
 ופירוש בגד"ק אלא דישה דאין סבריכלהו
 בפלוגתא' למעם כדי לקבל נאה יותרזה

 שיש הפירושים כל בין פשר כמווהעלה
 בגר"ק רק דישה שמדאורייתא ככהלחלק

 אטו גד"ק אין גזרינן סהצום 4צומדרבנן
 אטו שסחטן בכבשים שגזרינן כמוגד.ק,
 שבת עיין אסור אבל ופטור וענביםזתים
 פטור. ד*ה ברש"יקמ"ה

 אי בש"ס: פעמים כמה מצימובאמת
 בעלי אמינא הוי וצאן בקר רחמנאכתב
 יין רחמנא כתב ואי לא, גד"ק איןחרים
 מוכח קרקע, גדולי דוקא אמינא הויחיכר
 כגד"ק. לאי ודים שבעלי דהצ"ס שסוגיתמזה
 גד"ק: על פירושים שני פ"ט ב"מ תוס'הר
 2ךצומח ב( הקרקע, דצל הקרקע מן שניזוןא0
 מן שצומח פירוש וכו' דיש מה הקרקע,6ן

 דבר ד"ה ל"ח ברכות תוס' ועייןהקרקע,
 וחלב, בשר כגון הקרקע מן גדולושאהן

 גירסא ולתוס' נטיעה, דבר הגירסאהכגמרא
 הה"ג 12הוכיח דבר הצל בש.ס. היתהאחדת
 כהב"ח והמ2צפט" "דהצופם בספרושלים"א
 פלוני הוא כדאה : אמרינז בדחצרימצאדגם

 זוכר עין עיין הדחק, בהבעת עליולסמוך
 בשם טו"ב סימן כ' מע' ז"ל חיד"אלהגאון
 להלס  לבלי כן בתש"ז הרשכ"ז בןמהר"ש
 לומר אפשר ולדעתי לדרבנן. דאורייתאבין
 הדחק שעת יש : שוין הדחק שעת כלשלא
 השדה" .עץ ובספר זוטר. שעה"ד ה,םרבה

 אות תרמ.ם בסי' זצ"ל מורי אבילאדוני
 לולב בה' ז"ל הרמב"ם לשון מביאל"א
 לולב הסכנה בשעת או הדחק "בהצעת :פ"ה
 : בכה איתא  במכילתן  הלא כשר"היבש
  וסכנה ראיה" הדחק שעת אין לו.אמרו
 הרמב"ם שהוסיף זה ומה שמיה, דכרמאן
 בלשונו הלא הסכנה" בשעת "או :ז"ל
 הגאון אבי ותירץ יתר ואין חסר איןהזהב
 ד"ה ע"ב ו' דף נדה התוס' מ*ש פי עלז"ל
 ב- שנת כגון גמור דבשעה"ד הדחק,שעת
 ר"א כדאי והך לר"א, מודי רבנן גםצורת
 זוטר בדחק מיירי בשעה"ד עליולסמוך
 : במכילתן ז"ל הרמב"ם מפרש וה"נעי"ש,
 דביבש לר"י דמודי פירחם ראיה שעה"ד(1'ל
 בשעת או כמ"ש גמור בדחק והואכשר,

 דסכנה דומיא כזה דחק פירושהסכנה,
 בשעה"ד דידן בנידן נמצא באריכות.עי"ש
 כפי המרחפת הסכנה בצירוף יחד כזה,גדול

 הרמב"ן כדאי בודאי ברהעאלה, פהשמבואר
 לו. יודו המחמירים שגם פי' עליולסמוך
 בידו חולב דאפילו הריטב"א דעת היאוכן
 יד בשו"ת וראיתי שבות כהצום אלאאינו
 ז"ל הרמב"ם לשיטת שתמה ט' סי'רמה
 ואדם בהמה וגם ד,צ כהבום חייבדחובל
 ימים לשמונה מהילנן איך כן אם הם,גד"ק
 שהה שלא כל שסובר: לר,צב"גבשבת
 רש"י וורין ? הוי ספיקא באדם יוםשלשים
 ליכא חבורה שמשום מחתך ד"ה קיעושבת
 המת בבשר שאפילו איכא, דישה משוםאבל
 כג- שיעור דבעינן משום ואי דישה,איכא
 הלא מועם, דבר ההש שחותכין ומהרוגרת
 שבת עיין לכשיעור מחשבת בעצמההמצוה
 שתירץ. מה עי"ש זריקה, לעניזצ"א
 לס- הרמב"ן שכדאי בנידן לומר ישעוד



שחת ל להקל

 סימן סוף ש"ך עייו זה, בדבר עליומוד
 מקלינן מרובה בהפסד שלפעמיםרמ"ב
 קטן פוסק כדעת או רבים נגד יחידכדעת
 אי לחומרא כי לקולא, רק וזיקא גדולנגד
 מהדרינן קטן פוסק או יחיד כדעתעביד
 הו- מורה לכל ידוע ההפ"מ ושישרעי"ש,
 דנידן לההספד דמיון שום לו שאיןראה
 טרי- לה' בהפתיחה תורה דעת ועייןשלנו.
 קולי בתרי לפעמים שמקלינן ל"ט אותפות
 תצ"ח ס" מהה"ש ועיין הפ"מ, בלאואף

 מסוכנת לשחוט התירו ממון הפסדדמשום
 לבדוק בודק שם שחין בשעה ואפילוביו"ט
 להרשב"ץ שמועה ביבין הןייז הריאה,את

 סי' ה"א ובתשב"ץ סי"ו שלום בידמובא
 ה- ג"כ בשר הכזית יאכל לא שאפילומ"ז
תירו.
 לסמוך דידן בנידן שכדאי נראה זהמכל
 שהעלה כמו כהרמב"ן, כזה גדולבאילן
 יחיד לא כי ובפרט שליט"א עזיאלהרה"ג
 פ"ב יו"ט ה' המלך שער ועיין בזה.הוא
 האיסור על עוברים אם ככה שמחלקהי"ח

 שנתלש בלולב כגון עצמה, המצוהנעשיית
 עהםה כבר שנוטלו שבשעה עכו"ם,ע"י

 כזה בחעפן אז בעידנא מטהם והויהמצוה
 דהיינו אח-כ נעשתה המצוה אם אבלמותר,

 שבשעת השופר בשביל הגל אתשמפקחין
 ב- נעשתה, לא המצוה עוד האבניםטלטול
 הוא חליבה בכל ובנ"ד אסור. כזהאופן
 ביחד נמשכת ודמצוה צעב"ח המצוהמתקן
 השבות. או האסד"רעם

 אדם "אין ממונו". על בהול אדםב(
 ממונו". על עצמומעמיד

 : בחז"ל הלשונות אלו בין מינאהנפקא
 נותן בדרך לו שהחשיך מי : בשבתמצינו
 שם איזן דאם בסוגיא דשם וכו'. לנכריכיסו
 מאי שם ובגמרא וכר, לקטן נותנונכרי
 לנכרי, כיסיה למיתב רבנן ליה שרוטעמא
 עצמו מעמיד אדם דאיל לרבנן להודקים

 ר מ 1א

 לאיתויי אתי ליה שרית לא ואי ממונו,על
 בר"ן שם ועיק הרבים. ברשות אמותד'

 שמכאן וסה"ת, תם ורבינו התוס'בשם
 הפסד משום דרבנן איסור להתירלמדו
 מפני מוקצה לטלטל התיר כן ועלממון,
 וחת"ס דשבת פ"ו למלך משנה ועי'לסטים,
 ט' חולין הרשב"א חידדשי ועי' ס', סי'או"ח

 וה- דרבנן איסור התיר ממון הפסדדכהבום
 עי"ש. הרהשה בדיקת בלי לאכול לותירו
 אתי מזדי ליה שרית אי לומר שייךרבא

 אף דדליקה, בסוגיא כתבי כלובפרק
 לנופיח צריך דאין דרבנן, הואשהכיבוי
 השפי- הצלה אמרינן זה ולכל לפחמים,וא"צ
 בהול שאדם מתוך ואמרינ; כיבוי גרםלו
 והקמצה לכבוי. אהי ליה שרית אי ממונועל

 דאי חיישינן לא בדליקה מדוע וה עלהר-ן
 אין אמרינן ולא לכבויי אתי ליה שריתלא
 בסוגיא כמו ממונו, על עצמו מעמידאדם

 וכשנדייק שם. ומתרץ ? בדרך לודהדהביך
 ההפסד שם א( : ככה שמחלק נראהבתירוצו

 כיסו בעצמו לזרוק מכהם בידים מפסידהוא
 כבר דממילא, פסידא הוא ובדל~קהוממוט
 ואד- פתאומי הדבר שם ב( דולקת.הבירה
 אתי מידי ליה שרית אי לומר שייךרבא
 באיזה לשיעודים, דבריו יתן ולאלכבוי
 יש ויותר אסור, אופן ובאיזה מותראופן
 מל- ממונו, על בהול וואדם מח~ך עללחוש
 במי אבל ממונו, על מעמיד אדם לאיןחחם

 ליה שרית ואי בהלה, שום איןשהדהציך
 שרית לא ואי לבד' ההיתר באופן רקיעשה
 ויעשה ממונו על עצמו יעמיד לא מדיליה
 ששכחו קמ"ב דשבת והא חפץ. שלבומה

 שם, התירו בסרטיא מעות מלאהדסקיא
 שם האיסור, דדרית בלא להציל היהאפשר
  הערב. עד שם )המבמור ישב בעירהדבר

 להציל למהר ועלינו בא כבר האסון שםג(
 ובבם59ה, בוא18ן להיות צריכהוההצלחה

 זמן % ואין ניכר ההקק ורגע רגע בכלכי
 עוד הגיע לא האסון ופה בדבר,להתהשב
 לבלי עצמו את מכין הוא הדעתוג"שוב



קלא ר מ ואשו-ת ל לה
 שיעשה לחהם שייך לא האסון, לידילהגיע
 להתבונן זמן די לו יש כי האסורבאופן
 שאינץ תוס' ועי' המותר. באופןולעשות
 בהול שאדם מתוך ד"ה פה. יומה ת"י()הוא
 מתו.על

 וההפסד מאד, גדול ההפסד דידןובנידן
 עוד והאסון ממש, בידים שמאבדיםהוא
 בזה אין פתאומי, ענין זה איז כי הגיע'לא
 להתבונן זמן די לו ה2 וחפזון, בהלהשום

 לה- אפשר אי אחר באופן בדבר,ולהתמ2ב
 בדרך יען2ה לו שנתיר אופן ובאיזהציל,

 : לושנראה
 הנ"ל הר"ן של החילוקים אלו כלומלבד
 אדם "אין דסברת ראיה להביא עודאפשר
 מסב- אלימה יותר ממונו" על עצמומעמיד
 י"א: פסחים עיין ממונו" על בהול "אדםרת

 מקיזיו אין מת הוא אפילו דם שאחזובכור
 אומרים וחכמים יהודא רבי דברי דם,לו
 ר' דסברת מום, בו יטיל שלא ובלבדיקיז
 אמרינן ממונו על בהול שאדם מתוךיהודא
 מום בו עושין שאין במקום ליה שריתאי
 וחכמים מום, בו שעושין במקום למעבדאתי

 עצמו מעמיד אדם אי של דסבראסי'ברים
 כל ולכן ואלימתא, חזקה יותר ממונועל
 על למעבד אתי כלל ליה שרית לא איו~כן
 ולדינא - האסור באופן גם ורצונו דעתופי
 ועוד להקיז, שמותר כחכמים ההלכהשם
 מום זה ידי על נען2ה שאפילו מקילינןיותר
 הלכת רמב"ם עיין לשוחטו, מותרקבוע

 סעי"ו, שי"ג סי' ויו"ד הי"ג פ"בבכורות
 מס- גדולה יותר אאמעע"מ שסברתנמצא
 אבע"מ.ברת

 מצווין אי נבלות אוכל קטןג(
 ?להפרישו

 שעשה קטן : כתב פכ"ד בה"שהרמב"ם
 ב"ד אין שבות משום שהוא דברבשבת
 שמשמע עליו, תמה וה"ה להפרישהמצווין
 מצווין ב"ד דאורייתא שבמלאכהמדבריו

 בכל שאפילו כן אינו והאמתלהפרישו,
 וגם להפרישו, מצווין אין שבתורהלאווין

 חיסורי גבי המ"א בסוף בעצמוהרמב"ם
 שה"ג ועי' מצווין, ב"ד שאין פתבתורה
 ל- עו,2ה אפילו מיירי דהרמב"ם קנ"אשבת
 ב"י ועי' שבות,  לשון נקט ולכן אביו,דעת
 לחברו אדם שבין בעבירות ורק שמ"ג,ר"ס
 גנ- בה' וז"ל בקטן הרמב"ם שמחמירמצינו
 הקט- את להכות לב"ד ראוי : ה"ו פ"אבה
 ר- יהיו שלא כדי הגנבה על כחם כפינים
 והט*ז נזקין. שאר הזיקו אם וכן בהגילים
 קטן ע*י אסד"ר לכתחילה התיר שמ"זסי
 בכרמלת, המפתח שיביא לקטן לומרהיינו
 ב- אף בידים שלהאכילו אף שם, המ"זוכ"כ

 טמטום כמ2ום הטעם שם מחמרינןאסד"ר
 קי:ד ביבמות הרה2ב"א לשי' ובאמתהלב.
 דאודיף באיסור שאפילו וקנ"ג קכ"אושבת
 מותר ובאסד"ר להפרישו מצווין איןתא

 ה- על שה"ג ועי' ממש, בידים ליהליספות
 הטור קושית שמתרץ כתבי כל פרקר"ן
 על פכ"ד ה"ש המ"מ ותמיהת שמ"גאו"ח
 אפילו באסד"ר דבקטן הנ"ל מיימ'דברי
 ו- להפרישו, מצווין אינם אביו ע"דעושה
 להנאתו או לצרכו הקטן עושה באםבפרט
 ה- שמסביר כמו להחיותו. פרנסתובשביל
 אסור זה שדבר הקטן שיודע בחידושיור"ן

 למיסרך, דאתי בזה שייך ולא לעף2ותלגדול
 ו- צעב"ח מצוה סרך גם שיש בנ"דובפרט
 מג"א וומין להלן, שנדבר כמו א"יישוב
 שיש דבדבר ר"י בשם ג' ס"ק שמ"גאו"ח
 איסור שגם אף בידים ליה ספינן מצוהבו

 מ- והמצוה האיסור בנ"ד ופה ביה,פתיך
 צעב"ח פק"נ של' המצוה וחלק יחדעורבים
 מהאסד"ר הרבה גדול יותר הארץוקיום

 מפ- שאינם האיסור עם ביחד הקטןשעושה
 ד"ה פ"ח פסחים תוס; ועיין אותו,רישיז
 אי- ליספות מותר מצוה סרך דבמקוםשה,
 מקור שהחשיך מי בפרק גם כן בידים.סור
 ד- דומיא מיירי לקטן כיסו בנותן זה,ענין
 ממ- ונוטל עליו דמניח שם' תוס' עינכרי



רשחתהולקלב ן 1 א

 מדעת עחסה שהקטן ולא ממש בידיםנו
 ב- הוא שהקטן שם מיירי לא מי וכןעצמו,.

 בר"ן ועיין פסידא במקום התירו ולכ"זנו
 מאכילין לחינוך הגיע שאפילו יומאר"ם
 וכ"ש פ"ז יומא ת"י ועי' בק-ם אפי'איתו
 הסב- שי"ל י"ג, סי' כהבה וישב ועי'בנ"ד,
 מיכל לשורפו עליו מחזר גופא הוא :רא

 שהוא עצמו כל בנ"ד כן כמו מניהקאכיל
 לג- דאסורה משום החליבה מלאכהעוזסה
 למיסרך ליתי דלא ידע מזה אדרבהדול'
 לצרף יש לסניף אבל מעט לחלק שהםאף

 דמשום ל"ג דאן"ש תוס' וע"י זוסברא
 אי- להאנילו גם מותר לכ"ע חינוךמצות
 גם שייך צעב"ח במצות ובנ"ד בידים.סור
 אותו מרחיקין כי למיסרך אתי ולאחינוך
 השדה בעץ עיין לזה ודוגמא כשיגדילמזה
 ד. אות תרנ"חסימן

 סי' סוף או"ח כהן מהר"י בשז"תורשרתי
 או- וכפל חזר הדברים חשיבות ומרובל"זג
 באי- : ככה ומחלק מ' סימן יו"ד בחלקתם
 לי מה האיסור. הוא בעצם שוהמעשהסור

 נע- האיסור קטן, עשאה לי מה גדולעשאה
 )ה- יעשה שלא עליו הזהירה והתורהווה
 בסנהדרין לכן קמוצה(, והעין בצירייו"ד
 בהר- כי לעבירה, מזידים וקטנה קטןנ"ה
 קלון בה התורה, תיעבה דברים שניבעת

 גם פנים כל על איכא דקלון וכיוןותקלה'
 וממילא בו יש עצמיי איסור כן ואםבקטן,
 רק איכא, כן גם ותקלה מוזהר, הקטןגם

 שאין מה לענשו, שלא עליו חסההתורה
 לעעעתו, שלא האיוב גוף על שחל היכאכן
 האי- קמוצה( וע' בצירי )י' יע,םה שלאלא
 וע' י' - )יעמם האיש, יעמבה שלא רקסור.

 הקטן, ולא מוזהר הגדול אך בזהבפתח(
 המוז- בגלל ואיננו גמור, היתר הואואצלו
 כלל, אץסור בזה יש לא וממילא כלל,הרים
 שהוא ינוח למען הקפידה התורהובשבת
 ב- עווסה נכרי אם אבל המעשה, יומצהלא

 קפידש איןעצמו

 סכ- נפעם, פקוח חיים, בעלי צער מי~וםד(
 מכנה. ספק אפילו אונה

 וב- פי"ג, חםמה"נ רוצח ה' רמב"םעיין
 ובבאה"ג. בהגה, י"ט סעי' רע"ב סי'חו"מ
 הראה לזה ומקור דאורייתא, בע"חשצער
 ד- מהמכילתא, קט"ז דף ה' מצוותבספר
 ל- דכתיב בהמה שביתת ש דשדםמצותו
 לה- ומותר נייחשנ לו תן שורך ינוחמען
 יחבשנה יכול עשבים ואוכל תולשניחו
 צער, אלא נייח זה אין אמרת הבית,בתוך
 ניי- יהיה שבשבת הקפידה שהתורהנמצא
 סי' א"ח שהםל ועי' צער' היא לבהמהחא
 יותר חמור בשבת דצעב"ח ס"ח, ס"קש"ח

 ל- בשבת כי נמצא טעמא( )מהאימבחול
 נפרנס אוך ועתה דאורייתא. צעב"חכ"ע
 ו- שבות, טהבום שהיא החליבה לאסורזה

 על ונעבור גדול צער הבהמה נצערעי"ז
 ועי' לכ"ע. דחורייתא שהיא בשבתצעב"ח
 דטהב"ה חו"י, וע" ס"ב או"ח מרדכילבחפי
 משום צעב"ח נגד דרבנן איסור כלמתירין
 היסורים, לקבל משכלת נפש לבהמהדאין
 צער מתירין יותר ולכן גדול, צערה כןעל

 צער בבהמה ולכן אדם, של מצערובע"ח
 ראם ח~עפת עיין ובאדם דאורייתא,בע"ח
 דר- הוא נ"ד בב"ק שמ"ק בהבם היראיםעל
בנן.

 שא- מצינו סבנה ספק אפילו אוובסכנה
 התירו ב'( אות )עיין גופה בדליקהפילו
 או"- עיין סכנה, בספק אפילו לכבותבזה"ז

 ועיין ובמג"א, כ"ז סע" ברמ"א של"דה
 באיסור שאפילו קל"א. סוס"י יו"דחת"ס
 ול- שאצל"ג בכיבוי רק ולא התירותורה
 ש4 סקל"ב מג"א ועי' דרבנן, שהואפחמים

 נוק- לבו יהיה שלא ע"ז תשובה אפילוא"צ
 בש"ר תשז' ועי' מלכבות, עצמו וימנעפו
 סי' ח"א מהרש"ם בשו"ת מובא קצ"דסי'
 סכ"נ בלא לבד הגוף נזק בחשש דגםע'
 כ"ו סנהדרין תוס' ועי' עי"ש, לכבותשרי
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 מ- דאהייתא איסור שהתירו סהירבוד-ה
 לשלם במה להם יהיה שלא כזה פק"נשום
 ש- אמרו )ולא לתפיסה אותם ויקחומסים
 אחר, במקצוע ויתעסקו שדותיהםימכרו
 בהם 2ואין בדברים אחדים שמיעציםכמו
 להח- במשקים אחבג"י שישמטו וריחטעם
 ועיין תרצ"ז, סי' ה"פוסק" ע" בהמותזיק

 הע- טרפון שר' הי"ב, פ"ד יבמותירו,1ל'
 לוסנכילן כדי נשים משת ש%4 וקדשרים

 אף מרעב, להצילן בצורת בשנתבתרומה
 סי' אחדים דברים ועיין במיתועשתרומה
 אם הללו הקדושין על בכלל שמפקפקקפ"ד
 כוון ולא רצה לא ר"ט כי ממש, בהםיש

 אירוסין בחיוב עצמו את להכניסמעולם
 לביאה, הנמסרים קדח1ין הוי ולאלגמרי,
 כ"כ היה לא ההכרח וגם ע"ז. שאלותועוד
 אח- בדרכים להצלין היה אפשר כיגדול,
 וז"ל: תשיך ד"ה ע' בב"מ תוס" ועי'רות.
 מס עלינו שיש לפי להתיר "1 לל"קואילו
 מש- וכ' חיינו כדי הוי והכל ח1ריםהמלך
 דרבנן. איסור מתירין חיינו שכדימע
 לרפאות הנאה במודר שהתירו מצינוכן

 ה- משום אחר רופא שאין במקוםבהמתו
 ב- מ"א נדרים ע" צעב"ח או אבדהשבת
 ו- רכ"א ובב"י נפש, רפואת אלא ד"הר"ן
 ח1ויית מ"ה. שבת רש"י ע" הסכנהגדר

 צד על סכנה חשש שאפילו ס', סירעק"א
 תוס' ועי' סכנה, של ס"ס או ספקרחוק
 צעב"ח דמשום ואמ"ה ד"ה : כ"בפסחים
 ש- בנ"ד וכ"ש מכוון ולא אפשר כלאחשוב
 מצעב"ח. חוץ סניפים וכמה כמהיש
 ? כמה עד וקטנה קטן שיעורה(

 לעולם : ט' סעיף נ"ח סימן המחברלשון
 שנע- אחר שערות שתי שיביא עד קטןהוא
 סעיף סימן באותו ושם שנים י"ג בןשה
 כקטן דינו שערות שתי הביא לא אם :ח'
 ל*ט סימן ובמג*א שנותיו רוב שיצאועד

 ל- לחומרא זה וכל שנים, י"ח עד :טק"א
 ברורה  בעדות וצריך קטנות מחזקתהוציאו
 חינוך דיני לענין אבל הסימנים כללברר

 נח- ההש זה זמן ועד אחד ויום שנה י*גדי
 הביא השפילו דבריו לכל גמור לקטןשב

 נחו כי זה על משגיחין אין קודםסימנים
 ומעלה י"ג מבן אבל בעלמא לשומאשבת
 לכלל שהגיע כל : דרבא חזקה עלסמכינן
 בנידן ובפרט סימנים הביא בוד4שנותיו.
 חהלאה מכאן להחזיקו לחומרא שזהדידן
 גדלות די 2נבת מהילול ולהרחיקולגדול
 בע- : מ"ז דף בנדה ועיין לבד. שניםשל
 קטן ד~ערייתא אך נפשך ממה לה מפרלה
 להפרי- מצמין ברד ואין הוא נבילותאוכל
 בבת מיידי, לא"1 הסמוך במופלא ח1םשו
 שנקראה למאן, שיכולה הזמן עד שניםי"ב

 קנ"ה סימן מיאון הלכ' אה"ע וויייזקטנה,
 הק- קי"ד דף ביבמות והרשב"א י*ב,סעי'
 מופר באמו הלא הנ*ל דנדה סוגיא עלקוה
 הף' עי"ש. ממש בידים לה כספי הויליכי
 ש-  עץ1רה שלש בן עד קטן : סופריםמס'
 הניין - שמע את פורס ומעלה י"ג ומבןנה

 ש4 דאסורה גהעה ד"ה ברש"י קי"א~במות

 חמור ובאיסור לביאה ןהראוי בקטןמיירי
 ל- מצוהו השין הוא קטן ולכ"ז אחכאשת

 סימן אה"ע תשובה בפתחי ועייןהפר"1ו.
 מ- )חוץ האחרונים כל דדעת ס"קמ"ג

 ידה1ב לקטן לפרקו סמוך שאפילוהב"ח(
 שאפילו נמצא כלל. גט צריכה אמיתוואין

 כקטן ליה דיינינן החמורה ערוהבאיסור
 א% בפרק בדעהא"ש ראיתי כן לקולא.אף

 שב- בקטן אכילות לענין צ"ז סי'מגלחין
 רבי- דברי מביא שנה י"ג בן נעשה ל'תוך
 אידחי דאידחי כיון אמרינן שלא מאירנו

 שתי רוריתי כגון : ל"ג מיבמותוראיתו
 בהדי ושבת זרות ליה אתא בשבתשערות
 דשבת השמשות דבבין גב על השףהדדי
 הו- אמרינן לא אה1בת מהייב ולא היהקטן
 שבת דהאי מאיסורי יומא כולה ואידחיאיל
 אבילות לענין זה על חולק והרא"שע"כ,
 שבשעה כיון לגמרי שנדחה וסוברומיקל
 8ק- קטנות מחמת נפטר להת(גבל לושורה
 מכל עתה לעת לעולם. האבילות ממעעה
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 ל- הן זרות' לענין שהן רוזרם הזההענין
 או- מחזקינן לשבת והן מקדש טומאתענין
 לו מלאות של ד~חרון רגע עד לקטןתו
 שערות. ושתי שנהי"ג

 ד- וחביבותא הטראל ארץ ישוב מצותו(
 . . . דע0ראלארעא

 ישר- ארץ ישוב מצות מונה ז"להרמב"ן
 בספר ומביא התורה מן עשה למצותאל

 ב- מעשה : ראה פרשת הספרי אתהמצות
 חדש בן מתיא ורבי בתירה בן יהודהרבי
 נתן ורבי יהושע רבי אחי בן חנניהורבי
 לפלטיא והגיעו לארץ חוצה יוצאיןשהיו
 וזלגו עיניהם זקפו ישראל ארץ אתוזכרו

 המקרא וקראו בגדיהן קרעודמעותיהן
 י- ואמרו וכו' בה וישבתם אותהוירשתם
 ובעין המצות. כל כנגד שקולה א"ישיבת
 ה' אות " מערכת ז"ל חיד"א להגאוןזוכר
 בר' מעשה : זו מעשה אעז מהספרימביא
 קוהיו הסנדלר יוחנן ורבי שמוע בןאלעזר
 רבי אצל תורה שם ללמוד לנציביןהולכין
 את וזכרו לציידן והגיעו בתירה בןיהודה
  דמעותיהן  וולגו  עיניהן וזקפו ישראלארץ
 וירשתם : הזה המקרא וקראו בגדיהןוקרעו
 ואמ- למקומם וחזרו וכו' בה וישבתםאותה
 המצות- כל כנגד שקולה א"י ישיבת :רו

 מ- רואים בחורבנה. אפילו : מוסיףוהספרי
 שהתנ- זו מצוה גדולה כמה עד אנחנוזה
 שמצוה העריכו כי למקומם חזרו הללואים
 תורה. מתלמוד אפילו יותר היא גדולהזו

 שמצ- וכשם מילה מצות כנגד א"ישקולה
 א"י של כיבושה כך שבת דוחה מילהות

 ב- את וזכרתי : שנאמר השבת אתדוחה
 א"י שקולה אזכור. והארץ וכף יעקבריתי
 בעולמו הקב"ה שברא הבריות כלכנגד
 א- חזקיה תני - רדתה עד עקב(.)ילקוט
 )פסח(, טוב ביום הלכה נעמי בשבת.פילו
 רבה )רות א"י מצות כהמום תחומיןעברה
 אפי' בשיירא לצאת מותר לא"י העולה'ב'(

 אונו כותבין באהי בית ה~קח שבונערב
 דע- סלקא בשבת פ' דף )ב"ק בשבתאפילו
 חצר הקונה לעכו"ם. לומר פירוש וכו'תך
 ואו- בהצבת דינרין של כיס לו מראהבא"י
 שבת )ירושלמי וכך. כך למחר הרי לומר
 ש- החשווא מחמת רק וכ"ז פ"א( וע"זפ"א
 מה השפשר המוכר. יתחרט למחר עדמא

 )תוס' בשביעית וזריעה חרישהשהתירו
 ב- רק זהו כהצרבו ד"ה כ"ו דףסנהדרין

 יצטרכו שלא דא"י חביבותא וכהמוםא"י
 ח- הפליגו כמה ה~ל שדותיהם. אתלמכור
 ההולך : שאמרו עד א"י ישוב מצותז"ל
 וה- עונותיו, כל לו מוחלין בא"י אמותד'
 לכן אלוה. לו שאין כמי דומה בחו"לדר
 ה' למען לעשות עלינו, מוטל קדושחוב

 הבו- - הבנים ידי לחזק זה מצוהבשביל
 מח"ש ולהציל בא"י שהתישבו שלנונים
 לא המצוה ועיקר למצוה שהגיעו אלואת

 ב- לישב כמו הישיבה או הריקניתהעלי'
 ב- בה ולהאחז הארץ את לכבוש רקסוכה
 עיין מקצוע, מיני ובכל המסחר ענפיכל

 הוא והקיבוץ ס"ו, סה יו"ד מלכוישועות
 שאין ס"ד יבמות עיק דהגשלההאתחלתא
 מ- רבבות כהצתי פחות על שורההשכינה
ישראל.

 שי,כה בשביל -חטא לאדם אומרים אין,(
חברך"

 חט- : להקטנים נאמר איך קשה.לכאורה
 הלא ? הגדולים חבריכם שיזכו בשבילאו

 לר- התירו לגדו לו רק ברדיה אפילומצינו
 ס"ק מג"א ו' סעי' רנ"ד סי' או"ח עיקדות,

 דאין אסורים אחרים אבל הוא דוקאכ"א'
 שלא כדי קל חטא עןבה : לאדם לואומרים
 ד,בם י"ל אבל חמור, איסור חברךיקןבה
 ב. בשבת שהדביק שפשע כיון ליהקנסינן
 שכ- פ"ט ולהמ"מ שם, המג"א כמ"שמזיד,
 עי' טפי, רבותא הוי דזה שוגג" "אפילותב

 ליז- לו דהיה פשיעה זהו שגם שםבאשל



 ה ם ואשאש

 עו- שלסור כי מהי פשע 6 א ובנ*דהר,
 ופה (פשים שני  המה שם ב( נעשה. לאדו

 הרעות  ולאלו להקטן שספינן  החטאבנ-ד
 מ- הגרול את שמצילין והובות חסא.שעה
 כי ממש, אחד באדם  המה הן שבתחילול
 הוא כי איסור שום רביץ לא הקטן שכםעל

 מדרבנן, אפילו המצות מכל לגמריפטור
 עיין : והרא"ם דמב"ן ר"ן רש"ילשיטת
 קהצית בתרצו י"ט, דף דמגילה פ"בר"ן

 ב- רש"י ועי' מכשיר, ור"י ד"ה שםהתוס'
 ר"ן  ועיין דגן, שיאכל עד ד"ה מ"חרכות
 סק"ג תקצ"ו סי' מג"א ועי' דקדושין,מפ-ק
 שק- הפוסקים אלז כל הציטת הרא"ם'בשם
 לחנ- אביו על רק מוטל לחינוך  שהגיעטן
 לגמרי. פטור עצמו מצד  הקטן אבלכו,

 בקטן כ"ה סי' ח-א ש"ש חיים שו"תועיין
 ב- שבא )מובן הפסח, קודם בחמץשזכה
 לו מקנה אחדת בדעה ואפילו אביוידיעת
 אם ואפילו הפקירו, דלא הפסח עליוועבר

 עי' הפקר הפקרו אין כי מהני לאהפקירו
 שהחמץ העלה יתמי ד"ה ע"ב ב"מרש"י
 חכמים בקנס ל"ש קטן שהוא דכיוןמותר
 בר ואץנו עונשין בר אינו הקטן כיכלל,
 סנ- במס' כדאיתא בב"י עובר ואינוקנסא
 וכיון ליכא, תקלה איכא קלון נ"ההדרין
 חכמים לקנס מקום (מן שוב בב"י עברדלא
 שש"ג סי' בדמ"א מצינו וכן לחול. חמצועל

 עבירות שאר עבר או אביו שהכהבקטן
 כשהגדיל, תשובה צריך שאינובקטנותו,
 בעבי- ו(ופילו אל*מ' שבין בעבירותובפרט
 פ"ד מלוה ה' במל"מ עיין אל.ח שביןרות
 שא"צ קמ"ז פסקים דעק*א ובתשו'הי"א

 והן רעה פגיעתן ערוכה *משנהלהחדר
 דף דופן יוצא בפרק מךין פטוריםשחנלו
 ש- הערוית מכל אחת על שבא שקטןמ"ה,

 פטור. והוא ידו על מומתין כולןבתורה
 צריך שהגודל ענין בנזדמן להיפוך כןוכמו
 הקטן את להציל כדי חטא איזה~מיות
 ש"ו סימן מג"א עיין נפשות מהצלת)חוץ

 על דאין כיון בצ"ע והניח בזהשמסתפק

 שאפילו במחה-ש שם וזרין חטם2 שוםהקטן
 להפ- דחינוך חץובא עליו דרמיא אביועל
 עבודו. לחלל אסוד כן גם מאיסורא*רישו
 מפני שמהשל את לענוום עלי דרצהוהא
 עיין היה, דקטן אף רבו בפני הלכהמודה

 ותידץ בזה שהרגיש ל,ש ברכותבמהדש"א
 סי' ח"ב מהד-ג ודעת טעם טוב ועייןשם'
 טובה שחכים חכמתו שלפי צל-ח ועי'פ"א
 שפיר מימר לו אמר ולכן להענישו,רצה

 עי*ש. וכרקאמרת
 בן שמעון ודבי רבי פליגי לא כאןועד
 דר' כזה ב(יפן אלא ל"א( )עירוביזגמליאל
 איסודא הוא דליעבד לחבר ליה ניחאסבר

 רבה, איסורא הארץ עם נעביד ולאקלילא
 עם דניעביד לחבר ליה ניחא סברורשב"ג
 איסורא אפילו ואיהו רבה איסוראהארץ
 שניהם סוף כל סוף אבל ליעבד, לאקלילא
 בנ"די אבל מאיסורש4 אחד צד רקמצילים

 לגבי כי הצדדים, שני את להצילשאפשד
 אי- שום בזה אין לעיל שדברנו כמוהקטן
 מחץם. רשב"ג גם אזיסור,
 שיגדיל בקטן ומחקרו באחרונים מצינוכן
 שמנה הימים לו עולה אם הספירהבתוך
 גנזי עיין אח-כ, לברך שיוכל חיובוקודם
 סי' נ-י עעו(שרץ מהר"י הרה*ג ליד"ניוסף
 צ"ט. אש"ח כת"ס : מקומות באלו צ?יןל"ה

  מהר"ם ש-ו, מצוה מנ"ח נ"ו, צביתפארת
 הגע ועתה ל"ז, השדה פרי רס"ט, או-חשיק

 הראעע- הימים ולזכותו לטובתו אםבעצמך
 נחשבים שאינם לחובתו כ"ש יפלו,נים

 ער- מצד עוד בזה לדון באנו ואםלכלום.
 יצחק בית ועי' ע, קרושין  מהר"ט ע"בות,
 ש- מעיד והוא בזה, באריכות ד'מגילה
 בחויב שאינו שמי זו, בסברא קדמוהצל"ח
  שהיוצא נמצא ערבות' בכלל אינובדבר
 להקט- לומר אנחנו שמותרים רק שלאמזה
 שצריכים אלא הגדולים, אעז שהתליפונים

 להקטנים יאמרו קוהגדולים להשתדלאנחנו
 פרוץ בדור ובפרט מלאכתינו, ועשועמדו
 והקטנים העומד, על מרובה שהפרוץכזה



 1 ם 1א%8אע ו להקלו

 חמ2רי שבת, מחרלול הגדולים אתיציקי
 לקטנים. טשמעים שהגדרליםהדור

 נניח אם אפילו שלנו החקידות כלחשתרי
 קטן דהאי שבת בחילול שיש אחד רגעעל
 לדינא מטתר דומה זה זוטשבהלא איסוראיזה
 )גיטין הפקר מנהג בה דנהגו אמתאדדשר
 בהם לעולם על לעבור התיר שרבינאל"ח,

 מן להצילם דרביס מצוה משוםתעבודו,
החטא.
 דהא תקע"ו, ס" ה"ג ברדב"ז ראיתיכן

 בעיד- דוקא בענין וכו' חטא לאדםדאומרין
 להק- האמירה לא ובנ"ד בערד*ת, כמונא
 שה- בשעה החטא עיקר רק החטיג הואטן
 ב- כבר הוי ואז המלאבה את עחשאקטן

עידמנ
 מקומו וויכחתי ספר באיוה ראץתיכן

 לדברינו ראיה להביא יש בעצמושמפק"נ
 שב- שישמור כדי א' שבת עליו ח% :אלה
 בשביל לחטא דומה זה חין האם הרבה,תות

 בהם, וחי של והלימוד ? חברךשתכה
 החולה על קאי שלא יימר טי פ"ה(,)יומא
 לא אבל שבת לחלל מותר שהואבעצמו
 חטא דאמרינן משום ודאי אלא אחר,א"ן

 חברך. עהזכהבשביל
 מצד להומרא בזה לדון עוד באנוואם

 ג', סי' אה2כנזי בצלאל שו"ת עיקשליחות,

 אח"כ והיא שליח, ע"י אה2ה שקדן2בקטן
 שהבני' העלה בנים' לו וילדה לאחרנשאת
 ואין קדושין, ואין אישות. אין כיכשרים
 דק- יבמתו על בבא ואפילו לקטן,שליחות
 אשת נקראת איננה לכ"ז התורה, מןנאה
 איש דאשת מיתה, עליה חייבין ואקאיש,
 קטן. לאה2ת פרט רחמנאאמרה

 של ממונם על חמה התורהח(
ישראל.

 ז"ל שחכמינו בש"ס פעמים הרבהמצינו
 שהתורה זה סמך על רבים בעניניםהקילו
 ורמיזא והראו ישראל, של ממונם עלחסה

 נמנתות א : משמה2 בשני נשיייתאזה
 מהטים לקחת ושנים לחם הותר ע*ב ע"זוף
 ואמרו )עקונומהם החיסכון מפני מסולתולא
 "ןראל, של ממוגם על חסה  שהתורהשם

 העדה את והשקית : דכתיב  רמיזאוהיכח
  שעו ששחם מובן חוקק, )פרשת בעירםוזט2
 מים להוציא כזה גדול בנס בר"מ2יתסדרי
 של בהמתן את להשקות כדי הסלע,מן

 וךל ממונם להתורה חביב כמה עדישראל,
 לי" וזכר לראיה לומר עוד ואפשרישראל'

 כי לבהמוחע יותר שייך השקה לשון כיבר,
 שתומרה כמו שתיה, לשון שייךלאנשים
 אהמקה, לגמליך וגם שתה : לאליעזררבקה
 הם הפנים שלחם ברה2"י שם במנחותועיין
 והסולת ח2בת, שבת ובכל עשרונים,מכ"ד
 מנחות שאר אבל גדול, לסכום ועולהגיוקר
 הותר. לא תדירות אינן וגם מועט, דברשזה
 המשנה ואעתיק מ"ה, י"ב פרק בנגעיםב(

 לו אמ2ר ובא הביהע רחרית כיצדכולה:
 ל4 נראה כנגע לאמר לכהן והגידהבית
 נגע שהוא ויודע חכם תלמיד אפיבבית,
 בבירנ לי נראה נגע ויאמר יגזור לאודאי
 ופגו הכהן וצוה בבית, לי נראה כגגעאלא
 את לראות הכהן יבא בטרם הבית,את
 כך ואחר בבית, אשר כל יטמא ולאהנגע
 את לראות הכהןיבא

 הביר~
 חבילי- השפילו

 יהודא, רבי דברי עצים חבילי ואפילוקנים
 רבי אמר לפנוי, הוא עסק אומר שמעוןרבי
 כלי תאמר אם לו, מטמא מה וכימאיר
 טהו- והן מטבילן ומתכותיו ובגדיועציו
 חרסיו כלי על התורה חסה מה עלרין
 אם קטנים( חרס )כלי וטפיו פכיוועל
 על וחומר קל ממונו, על התורה חסהכך
 על חתורה חסה כך אם ובנותיו' בניונפש
 כאן עד צדיק, של על וחומר קל רה2ע,של
 קל שאוה עוד אוסיף ואני המשנה,לשון
 של ממונו על התורה חסה כך אם :וחומר
 כך אם רבים, של ממונו על וחומר קליחיד,
 קל חרס, ככלי מועט הפסד על התורהחסה
 התורה חסה כך אם מרובה, הפסד עלוחומר



ל ל רשהתה מ 1 א

 וצוה  הכח~ב כלשון לכתחילה 881האהא8הע
 כדי- שההש רידן בגיזץ והומר קל וכוןאטהן
 לארן חון בממון התורה חסה בך הצםעבד,

 יש- ארץ בממת וחומר קל חוקת()כפרשת
 החמורה בטומאה התורה הסה כך ואםראל,
 כ(ית שכל הטומאה, אב שזה בתים,כנגעי
 במגע אדם מטמא והמנותץ המנוגעמבית

 טהוד לבית מהן כזית נכנס ואםובטהצא,
 שכולן וכלים, מאדם בבית אמצר כלנטמא
 אסורין וכולן מצורע' כאדם בביאהמטמאין
 פ"ו( צרעת טומאת הלכת )רמב*םבהבשה,
 באיסורי או איסורים בשאד וחומר"קל

 אלו כל על תשיבנו ואל שבות. אודרבנן
 ? ילפינן לא מטומאה איסור הלא וחומרקל

 ילפי- חזקה עניני שכל י' דף חולין עיין-
 האחרוני' עמדו כבר זו ובקדצי מנגעים,נן

 הרה-ג נפשי לידיד דוד בית שו"תוומין
 וה- בזה. שדבר ח' בסי' יצ"ומפיטסברג

 ילפינן סברא דאיכא דבמקום הש*דביא
 משאר גופא שנגעים ואף מטומאה,גם

 טהור בנגעים ספק דכל טפי, קילטומאות
 בר- רק טומאות ובשאר פ"ה נגעיםעיק
 בזה יש אבל טהור, ספיש הרביםשות

 יוסף בגנזי ועיין מקומו. פה ואיןלדס1ריך
 שוהארץ הכהן יוסף הרה"ג נפשילהיד

 יל- זו שאין שמתרץ פ*44 בסי'שליט"א
 בעצמה חזקה כי מילהשו, גילוי ורקפותא
 מצאנו ועוד מסיני למשה הלכהזה

 לענין גם שייכות יש לבסוף הנגעבהיה
 ונטמא הסגר בימי כשנכנס דהיינואיסור,
 קרבן, שאייב למקד,ן נכנס או קודוחהשכל

 אדסור, לענין גם מהני  דהזקה מזהמוכח
 בתוס- יעקב קהלות : מקומן לאיזהוציין
 ועוך. מ"ח אריה מצפה כ', אות דרבנןפות

 ז"ל מברסלוי ישעיה ה"ר הגאוןוהנה
 )נובי"ת ז"ל, ביהודה נודע להגאוןהקקוה
 כ"ז, דף ראה"ש במסכת מדוע ק'( סי'יו"ד
 ראיתו רהצ"י מבהש מ"ט' חולין ל"ט,ויומח
 ממונם על התורה טוחסה  הבית שעןמופבו
 גמנ- מצרשת גמרא זה הלא ישראל,של

 בעירם, ואת דעדה את מוהשקית הנ"ל,חות
 הנ*ל דמנחות הגמרא מדוע קשה להיפךאו
  הנ"ל  המפורשה  ממודנה הראיה הביאהלא

 דבמשם ביהודה, הנודע ותירץ זדנגעים
 מנגעים הדאיה הביא יחד, בשלשמדבר
 ובמקום יחיד, של ממונו על חסהשהתורה
 מוהשקית הראיה הביא דבים בשלשמדבר

 טפי אלים שזה בעירם, ו(שע העדהאת
 כררך  שלא נס בררך מים  הסלע מןלהוציא
 מצמא ישראל של בהמתן להציל כדיהטבע
 ישראל. של ממונם עלוחס

 שמשום ראיתי ווילנא ש"ס עלובהגהות
 מה- הראיה הביאה לא דמנחות הגמראהכי

 שס דס"ל יהודה לרבי כי דנגעים,משנה
 השפי' קנים חבילי ואפי' דבר כלשמטמא
 ש- ראיה שום שם לדידיה אין עציםחבילי
 ובמנחות ישראל, של ממונם חסההתורה
 שם הביא לכן יהודה, רבי ספרא סתםשם

 מתרץ חולין על וחת"ס מהושקית.הראיה
 מביא במנחות הכי משום : אחרבאופן
 תליא דנגעים הך כי והשקית, מןראיה

 כל דעל דנגעים, בהא בחר ור,ם"יבפלוגהמו
 לחוס משם ראיה והם איסורא, עבידפנים
 דאיכא היכא אפילו ישראל של ממונםעל

 כך ובין כך בין הבית כי באיסורא,זלזול
 הוא ואפילו המשנה' כלשון מנוגע,כבר

 וויתרה והתורה בנגעים, ובקי חכםתלמיד
 שהת' משום הבית. את שיפנה עדלהשהות

 פרשה רש"י בנימוקי ועיין ממש"י. עלחסה
 שמת- זצ"ל הירשנזון מהר"ח להגאוןחוקת
 הוא וכו' חסה שהתורה הלימוד שעיקררץ

  לנו נותן הוה והלימור הערה אתמוהשקית
  החיס- מפני  הבית את  ופנו הפסוקלבאר
  הלימוד לולא אבל טומאה,  יקבלו שלאכון,
 כרבי לומדים ור"ש ר"מ היו והשקיתשל

 חבילי אפילו קנים חבילי אפילויהודה,
 ממצות חלק שזה יהודה רבי קידעתעצים,
 טרם הבית את שיפנו בתים נגעיטהרת
 במ- התורה שגלתה מפני ורק הכהן,יבא
 למרו  ממש"י, על  חסה  יהתורה אחרקום



 ה מ ואשו"ת ל להקטב

 רק טעם, בלי מצרה זה שאין וד"שד"מ
 ממש"י, 4ל חסה שהתודה מפני טובהעצה
 צדיכים לא עצים וחבילי קנים חביליאבל

 בד"ה ורש"י טומאה, מקבלים שאינםלפנות
 ממשנה מביא מ"ט וחולין ל"ט יומאכ"ז,

 הדבים הם אבל חולק שד"י אףדנגעים,
 חיסכון, מטעם למעשה הלכה מהןולומדין

 למעשה מהלכה שמדבדים במקומותכי*
 הלכה שהיא דנגעים הטהרנה דש"ימביא

 עי"ש.למעשה
 בענינים שאפילו אנחנו דואים עתהלעח
 מכהב"י על חסה התודה חמודיםהיותד

 איסודא : ע"ז ודף מ"ט דף בחוליןוכדאיתא
 כהצמע חסה, התודה אמדת ואתדאורייתא
 שהתודה מודי כלהו דדבנלשבאיסודא

 מהד"צ בחידושי שם חולין  ועייןחסה,
 לעבוד אותו באנסו דאמדינן שהאחיות,
 לו, שהם מה כל ליתן מחויב תעףבה לאעל

 באיסוד אבל דאודייתא' באיסודא דוקאזהו
 מדו- הפסד או פסידא משום שדינןדדבנן
 התודה ואמדינן דביס נגד יחיד דעת אובה
 י"ג אופן המזבח קדנות ועיין וכו"חסה
 של שהסבדא תדועה, יום הספד שםמביא
 צדיכים והמה לחכמים, נמסדה חסההתודה
 ועיין לחום, ומתי בה להשתמש מתילידע

 וישב בסי' מובא ה' אות קי"ג סי'בתוד"ד
 דה- דהא הראשונים בשם כ"ז, סי'משה
 פי. דאודייתא, הוא ממש"י על חסהתודה
 להתיד זכות לחפש חיוב יש מה"תדוש
 התודה.עפ"י

 חטא שום שאין דידן, בנידון לנוהיוצא
 ואף להפדישם' מצווין ואין הקטניםעל

 או דדבנן דק הוא האיסוד גוףלגדולים
 וממונא דדבים ממונא זהו וגםשבות,
 התודה חסה ובודאי בודאי ישראלדאדץ
 ודיקים, דלים הדבים בעונותינו כי זה.על

 בגולה, הימים כל אנחנו ודצוציםעשוקים

 ש- כפי לטמיון, יודדים לאדץ חוץוגכסי
 איך דמשיחזג בעוקבא בעליל אנחגודואים
 מקומות בכל עיניהם את שונאינולטשו

 רותר ורכהשינו. כספינו לבלועפזורינו
 אלא לבדו תקדא אל לבדו, יעקבתמיד
 נפשיט, את למסוד הגורל נפל ועלינולכדו,
 ולא קטגים, פכים בעד יעקב אבינודוגמת
 אבינו, אבדהם צדיק אותו הצטעדלחנם
 בהם, קיים לא גדול בדכוש יצא כןשואחד

 ונכסינו בניו גודל את הקודש בדוח דאהכי
 בארץ פה רק עמלינו מכל וחלקנוועמלינו.
 ועיק הבדכדנ את ה' צוה שם כיישדאל,
 : ליעקב הקב"ה לו אמד ; א' ע"ד פ'ב"ד
 אל שוב החיים, בארץ חלקי אמרתאתה
 מצפה אמך לך, מצפה אביך אבותיך.אדץ
 בשם אמי דב לך. מצפה בעצמי אנילך,
 בהם איו לארץ חוץ נכסי אמד לקהםריש

 שם אבותיך ארץ אל משתשוב ודקבדכה,
 : וישלח פרשה בתנחומא ועיין עמך.אהיה
 יעקב כטבקש אבין ב"ד הכהן הונא דבאמד
 וינהג : ביה כתיב מה ישראל לאדץלבוא
 לידד וכוךבקש יח(, )לא' מקנהו כלאת

 כל ואת מקניהם ויקחו : כתיב מהלמצדים
 ומה ח )סו, כנען באדץ דכטו אמבדדכווסם
 מכאן אלא ? הם היכן נהדים מאדםשהביא
 היום ועד לקף~ו. ונתנן שמכדן למדאתה
 ש- הדכוום וכל דובצת אלקים קללתהזה

 בהי- בגולה כפיהם בעמל ישדאלדוכשים
 לט- יודד הכל נפשות, ובסכנת בצעדתד,
 קמטו פני לכפד שוחד מיני כל ידי עלמיון

 השעות מן נפשותינו את ולהצילבמנחה
הדעות...
 בהלכה נקךתבדו קולמסין כמה ודאהבא
 לצד- כדי עבדו 4~2 אליעזד דבי ששחדדזו'
 על ועבד דדבים מצוה ע"י ולזכות למניןפו

 וכל תחנם, לא ועל תעבודו, בהםלעולם
 - עשה כדין אם בזה מפלפליםהאחדונים
 הלכה ה~ראל, )אדץ ישוב למצותובנוגע
 לאדץ לעלות שאמר כנעני עבד :דווחא
 על שטר שיכתוב דבו את כופיןישדאל
 עבדים הלכות )דמב"ם לילך, ויניחנודמיו
 באמד דק וזה דס"ז(, סי' דעה יודה ב"יפ"ח,

 לארץ בבדח אבל עלה, לא ועודלעלות



ל ל רשהתה מ 1 קלטא

 בעבד ואם משם, אךתו מוציאץ איןישדאל
 ש- וכמה כמה אחת על בישראל כך,כנעני
 ותחבולות טצדק~צת מיני כל לקץצותעלינו
 בארץ. ולהשאיר להאחז היכולת את לוליתן
 כגון דאיסורא דררא ש"ם בדבראפילו
 "פוב מצות בשביל ואם עבדים,שיחדור
 הפסד על אפילו משגיחין אין ישראל'ארץ
 הממון את שמוציאין העבד, בעל שלממון
 מצות יחד כשנצדף שכן כל בעליו,מחזקת
 "פראל דאדץ ממונא ההפסד עםהיעיב
 כללי חורבן ושלום חס לנו לגרוםשיוכל
 את להם נתיר לא אם המשקים כלשל

 בשבת.החליבה
 השקה שמלת הוכרתי זה בסימןלעיל
 הזה הפעל כי בבהמה, יותד חפייכהשכיחא
 רויה או חי לבעל שתיה נתינת :קידחפו
 לגמרי אין שתה בפעל זה לעמתלאדמה.
 לפע- להשתמש מוכרחים ולכן הפעיל,בנץ
 לדבדי סמך לשתיה. גם השקה בפעלמים
 נקדא הבהמות ממנו שמשקים הבלישדק
 לשתית הכלי ולא מהמשקה( )גזורשקת
 יש- בני את "ההצק מן תשיבנו השלבנ"אה
 את "והשקה מן או העגל( )במעשהדאל"

 מעשה  שעשו כיון שם )בסוטה(,דשושה*
 מנחת מנחתה לפיבך : חז"ל במ"שבהמה,

 )ב- הנער" את "ותשק גם ואפשדשעורים,
 בצמא בנ"י שהמית רשעתו שם עלישמאל(
  לחמור  הרומה עם משום או בדש"י,עהש
 שמלת לומר "ם ויותר ישמעאל. היהשזה

 ובכפי' באונס שמשקין במקום שייךהשקה
 השותה אדם בן אבל דעת, בו שאיז דברשפ

 וויצתיה אותו, שכהצקין שייך איןלדצונו
 את משקין מצינו ובחז"ל אונס' אץכדת

 וסוטה ובעגל השלחין, בית ואתהבהמות
 הגמ' כלשון לרצון, שלא בכפיה אותםדהפקו
  כסוטה אותם בדקו ובעגל אותה,מעדעד
 אישתא אחזתו חולה, שהיה גישמעאלוגם

 מצינו כן וכמו השקה. לשון שייךצמידתא
 פדעניות של בכוס פעמים הרבהבנביאים
 לעתיד צתם "צקו באונס כי השקהלשון

 יחוקאל כג. ט, כה, ירמיהו מ', )תהליםלבא
 ועוד(.לב.

 ועצתי. הצעתיח(

 כה עד ושניתן רבנן שקדמוני הצעותמכל
 לח- או לאיבוד, קרקע גבי על לחלובכמו
 קמעא לחלוב או מאכל, דבר לתוךלוב

 ער- חולבים לחפש או מיעוט, דברקמעא
 לגמרי ידו ישמיט הק דבר הירא אובים'

 נתקבל לא דבר ושום זה, מסוגממשקים
 על החליבה להם להתיר ועצתי הלב,על
 לבר הגיעו שלא קטנים וטליתא, טליידי

 להרחיקם מצוה לבר כשיגיעו ותיכףמצוה,
 ש- כדי אחרים, על ולהחלפתםממשמרתם

 ולא נדחת' לא השבת שקדושת וידעויכירו
 צער נפש, פקוח משום ורק לגדוליםהותרה
 דכל הישוב ותקון נפשות סכנת חיים,בעלי
 בשעה ורק להם, התירו זה כשוםביחד.
 בהמ- ולקהת עונשין. ובר חיוב בנישאינם
 שאין הקטנים אלו את והקבוציםשקים

 חיוב עיקר כי שם, אצלם מצויםאבותיהם
 רמיא. עליהוהחינוך

 ידי על להם להתיר טוב יותרולדעתי
 באופנים גדולים ידי על מלהתירקטנים,
 הודאה זה כל כי לעיל' הנזכריםוהעדמות
 חלב די לחלוב כדירמה ההמון, בעיניתמוה
 הנראה הערמה : מיעוט דבר מאכללתוך
 אחרת עוד אר"י קנ"ג. שבת ועיץ כל.לעין
 כבוד משום לגלותה חכמים רצו ולאהיתה
 להסתיר מותר פירוש דבר, הסתראלקים
 גדול כבוד אדרבא ובנ"ד שמים לכבודד"ת
 שבת מחילול הגדולים את נציל אםיהיה
 שמצאו מפני לגלות רצו לא שם וגםכזה,
 מוסכמת יותר עצה הימנה, נאהחחרת

 פעמים כמה ומצינו להתיר. איךומקובלת
 בפני הדבר ממרסמין שאין הלשוןבש"ס
 ה- אבל הטעם, מפרסמין שאץ א. ז.ע"ה,
 לו, מתירין לשאול כשבא מפרסמיםהיתר

 מפרפמין ואין ד"ה ברש"י י"ב חוליןעיין



לקם ל רטע"תה מ 1 א

 סי' ביו"ד וכן הריאה, בנאבדה מתיריןאבל
 שאין נסך, ביק בקולא כ"ד סעי'קכ"ד.

 במאורי ועי' ע"ה, בפני הדברמפרסמין
 בדרכי שם מובא נ"ט דף טהור קן חלקאור

 אבל הטעם, לספר שלא שכונתותשובה,
 זה כעק יש וכן לקולא, כן ומוריןהלכה
 ובפרט חמורים. היותר ובענינים רביתבה'
 שלטי עי' לכך, צריכה עךד,ונעה דידןבגידן
 דהשעה דהיכא נוחלין' יש פרק ב"בגבורים
 דרך לחפש צריך היתר איזה לפרסםצריכה
 ההיתר, לפרסם אופן ובאיזה איךאחרת
 פרסומו, ידי על גדר ופרצת תקלה יצאשלא

 על גדר לפריצת לחוש דיש היכאולהיפוך
 להקל, אותם מניחים בידם שימחו זהידי
 זה כעין ג' אות נ"ד כלל אדם נשמתעיק

 אי- לידי ויבא לאיסור ישמע שלאכיידוע
 לענ- דוגמא עי"ש מתירין גדול יותרסור
 דוחה שעשה במה הרמב"ן סברת הואינינו
 מעשה ע"י המצוה יקר שיותר לפיל"ת

 לעשו- שלא אלא עליה נצטיו שלאמעברה
 משב חשוב יותר מצוה ועשה קום א. ז.תה,
 מצוה קו"ע הוי ובנ"ד עבירה, תעשהועל

 רעק"א ש"ות ועי' ופק"נ, א"י יישובצעב"ח
 מהרי- מביא תכ"א אות שלום ובדרכיס'

 שהבאתי ב"ב גבורים ושלטי ד'ק"ש
 בסכנה שאפי' מקומות הראה ועודלעיל,
 דאומ- באונם יאפילו כך' כל ברורהשאינה
 הסתע- סכנה, ספק ואפילו סכנה חששדנא,
 לק- יתכן מאלף א' הרחוק ע"צ סכנהפות
 ממון של אונם רק ואפילו סכנה' בשםרות

 יותר ברורים והאונם הסכנה דידןובנידון
 דוה זה על הגדר לפרצת ובנוגעמדאי.
 הגדר פרצת מראות עינינו טח האםלבנו
 בשבת הישוב בכל שחולבין השםוחילול
 שום בלי בחול כמו ממש גדולים ידיעל

 ולמה לכל ידוע זה דבר והיתרים,שינוים
 בסדר. הכל שאצלינו עצמינו אעזנרמה
 כל על עלינו ? לחשות לנו עת האםועתה
 האי- תא להקטין כחינו בכל לדמטתדלפנים
 בחי- ולמעט במיעטו הרע אאע ולבחורסור

 והמה קטנים, ידי על גדולים של שבתלול
 השבת מצות גם בזה ונקיים לנו,יצייתו
 ח"ש ע"י ונשמתם גופם אבידתאבדה,

 ז"ל הרמב"ם בלשון ונאמרבפרהסיא.
 שהשכל מוטב : קל"ב סי' הדור פארבשו"ת
 עת של סמך ועל עצמו, שומן ולארוטב
 ש- שפחתו על לועטען התיר לה'לע~וות
 אף כאן אין להקטנים ובנ"ד עי"ש,ישאנה
 מיחלף לא בגדול וקטן איסור שלרוטב
 קטן ידי על הנעמ~ה במום ל"ה בכורותעיק
 מיש- מומא גדול שרי אי למימר' אתילא
 שבת ועי' מיחלף. לא בקטן דגדולתרי,
 בקטן. גדול ולא מיכלף בגדול חרשקנ"ג
 של הדהסשות כל הל אחרת' עצה ועודזאת
 לו נותנים אם דווקא נבילות אוכלקטן

 מוסרים אם אבל גופא, בשבת זועבודה
 סי' ברמ"א עיין השבת, לפני העבודהלהם
 יום מבעוד להם דכשנותן ו' סעי'רס"ו
 ח' ס"ק שם שהמג"א ואף שרי עניןבכל
 רבא באליהו עיין אך ע"ז, ובצ"ע עליהשיג

 דעת היא וכן הרמ"א, דברי אתשמצדיק
 שבשפן והב"ח, והטור הרא"שיאשונים

 באמבל פמ"ג ועיק בידים. כספי הוי לאכזה
 ממש פיו לתוך שרק שמ"ג, בסימן ג'ס"ק
 אלפני עובר ידיו לתוך אבל ליתן,אסור
 ל"ו סי' יו"ד רמה יד שו"ת ועיין וכו',עור
 במס- ולכן כן, משמע דיבמות מסוגיאשגם
 ועיק טפי. קיל בחול עוד העבודה לודר

 ש- כדי בשבת חטא עמוד מח, דףמנחות
 אמרינן לא בחולתזכה

 ומנמ'7~
 חטא עמוד

 ש- כדי ידהעב( שלחטא הדעות )לאלובחול
 מ"ע מנ"ח  ועיין אמרינן בודאי בשבתתזכה
 לקטן שמסרו כיון חמץ לענין י"אמ"ע
 שבת ה' במ"מ עיק וכן איסורו, זמןקודם
 ליה כספי הוי לא כזה שבאופן מזה, ה"זפ"כ

בידים.
 וא"ר סק"ח תמ"ד ס' או"ח יעקב חקועיין
 )וערב בער"ש חמצו למכור בהמכחסק"ה'
 כיון בשבת למכרו שמותר בשבת( חלפסח

 ב88"ג ועי' מאיסור להנצל כדי רקשעושה



שו"ת ל לה

  העכו"ם יחזיק שלא יראה באם סק"ח,א"א
 ש- בכתב שטר לכתוב להקל מצדדבהחמץ
 כזה, היתר על לפקפק יש שהרבה ואףלהם,
 יחזיק מאיסור, להנצל משום זה איןוגם

 למסור דידן שנידן מובן בהחמץ,העכו"ם
 הוי בנ"ד ועוד טפי, קיל לקטניםהחליבה
 שכחה חמצו למכור בשכח ושם אונסכעין
 פסחים רש"י עיין פשיעה, כעין הויאגופה
 יחזיק שמא ספק שם פשע ד"ה ו'דף

 ודאי, ההפסד ובנ"ד לעצמו החמץהעכו"ם
 ובנ"ד אחרות עצות עוד למצוא אפשרשם
 אחרת. עצה שוםאין

 דדין כחושבנא דדיןח)שבנא

 הי~ך ? כרנה צריכה אי מצרהט(
 כשכוון ובפרט מעכבהכונה

 ?לעבירה

 בסוף הרשומים שלי ההיתר תנאיבין
 להודיע אחד תנאר הכנסתי זהקונטרס
 משום זה דבר שעחמים הקטנים אתוללמוד
 ומצות חיים בעלי צער נפש, פיקוחמצות
 אין מצוה שלדינא אף ישראל, ארץישוב
 האחרונים דברו כבר אבל כוונה,צריכה
 שיש ובדבר יצא, לא להיפוך מכווןשאם
 להיפוך, 2וכוונתו כמו הוי עבירהנדנוד
 אסרה מחשבת שמלאכת שבת בדיניובפרט
 לבד לחליבה רק מכוון שאם נמצאתורה,
 צער או נפש פיקוח של הצלה לשוםולא
 בר )בגדול חייב יהיה לכאורה חיים,בעלי

 אינו שבת לענין גם לדינא אבלעונשין(,
 דף במנחות ורבא רבה פלוגתת וזהוכן,
 מצודה ופרש בים תינוק שטבע שמעמ.ד:

 רבא ותינוק דגים והעלה דגיםלהעלות
 משנה ובכסף פטור. אמר ורבה חייבאמר

 פטור, אמר שרבא להיפוך הנכונההגירסא
 לא השפילו בתראי, הוא כי כמותודהלכה
 לעלות מצודה והעלה תינוק שטבעשמע
 שום כלום מחהובתו על עלתה היאדגים

קמא ר מ 1א

 לאיסורא רק גברא ואדרבא טובה,נוונה
 בתר רק אזלינן' לדינא זה לכל מכווון,קא

 תינוק העלה ואם מחשבתו, בתר ולאמעשיו
 מצטרפים אנחנו לטובתו ורק פטור,ודגים

 ש- אף ל'תינוק כוון באם דהיינומדהמבתו,
 רמב"ם עיין פטור, דגים רק במצודתוהעלה
 בני- שכן וכל - י"ז הלכה פ"ב שבתהלכת
 לגמרי כוונה בני אינם שהקטנים דידןדון
 מצד זה לכל לתקוגי, ולא לקלקולאלא

 להודיעם צריך למיסרך אתי ודלאחינוך
 כוונתם גם שתהא להם ולהסבירללמדם
 יסלח והי : כ"ג נזיר הגמרא כלשוןרצויה
 זה פסוק אצל מגיע עקיבא רבי כשהיהלה
 בידו לעלות שנתבון, מי ומה : בוכההיה
 כפרה טעון טלה בשר בידו ועלה חזירבשר

 הדעות לאלו ואפילו שם. עיין וכו'וסליחה
 בדבר אבל כותה, צריכה דמצוהשסוברים
 לא אפילו יצא אכילה כגון ממנו,הנהנה
 בכפאו ולכן הפכנית, כוונה לו ההה אוכיון
 תע"ה ס" מג"א עיין יצז4 מצה הפכלאותו
 מצה שזה ידע שאפילו  שם, ובאשל י"דס"ק

 יצא ג"כ בה לצאת שלא היתהוכווגתו
 הבו- ערוגת ועיין זה( על תמהו)האחרונים

 יצא לא גוונא בכהאי ובשופר קס"ז4 סי'שם
 כ"ג נזיר ועיין כלום מזה נהנה דלאכיון
 גסה אכילה לשם רק פסחו דהאוכלהנ"ל,
 יכשלו ופחמעים : חנה בר בר רבה ליהקרי
 דמצוה זה, על שם תמה לקיש ורישבם

 המוב- מן הוי לא ורק עביד, דקא הואמיהא
 לשם העושה בגדול דידן' בנידון נמצאחר,

 "צוב או נפש פקוח חיים, בעלי צערמצות
 בשעת מידי נהנה שלא כיון ישראל,ארץ

 ל,טם לכוון פנים כל על צריךהעבודה,
 מ- ובקטן בהפסדו, שכרו יצא שלאמצוה,
 כנזכר למיסרך אתי לא ומשום חיגוךשום
 מצוה לשם שיכוע להסבירו צריךלעיל,
 חיים בעלי שצער דקי"ל מה לפיובפרט

 שצרי- להלכה דאורייתא ובמצוהדאורייתא
 בשם ג' ס"ק ס' סי' מג"א ע" כווגהכה

 שהביא זה סימן החיים כף ועייןהרדב"ז



שו-ה ל להקמב

 בעצמו זה ודין כן. להלכה נביאיםחבל
 כן גם הוא בכוונה צריכה דאורייתאשמצוה

 בזה, שמסתפק שם באשל עיין התורהמן
 בשם קפ"ב סעיף יעקב קהלות עייןאבל
 שמואל שאילת בשם ובפ"ש צדקהשמש
 אם להקשות ואין התורה. מן שזה ח'סי'
 עושים דאורייתא שהיא כזו במצוה איךכן

 המצות מכל פטור שהוא קטן ידי עלאותה
 זה אין באמת אבל ? זו ממצוה גםופטור
 זו מצוה עשיית אופן דומה אינו כיקושיא,
 להה2תדל זו במצוה העיקר מצות,לשאד
 יותר ולא לה ולהקל הצער מהבהמהלהסיר
 ממי"א יעשה הדבך אם מינא נפקאואין
 ידי על אפילו או קטן או עכו"ם, ידי עלאו

 מצערה, ניצלת שהבהמה רק קוף,מעץ2ה
 בפדיקה )רק ופריקה טעינה במצות כןוכמו
 אפילו לו ומותר צעב"ח אין בטעינהכי

 שמותר רע"ב(, סי' חו"מ עיין שכרלקחת
 שזה אף שהוא, איזה שליח ידי על~עשות
 במצוות אבל דאורייתא, והוא צעב"חמשום
 ש- נפשות, מסכנת האדם אע2 להצילפיקוח

 עכו"ם ידי על לעץ2ות שלא דוקאמשתדלין
 גדו- "2דאל ידי על ודק ונשים' קטניםאו

 מהדש"ם בהגהת עי' בתורה גדוליםלים,
 הר*מ בשם י"ב סעיף שכ"ח סי' או"חעל

 ותוס' מ"ג פי"ח שבת המשניותבפידחן
 גדו- ישראל גדולי שפרשו פ"ד יומארי"ד
 אחר ענין זה פה אבל דווק4נ בתורהלים

לגמרי.

 יצ"ו עזיאל הראשי הרב תנאיי,

 עסיס ההריס יטפו ההוא ביום~היה
 ד,יח( )יואל וכו' חלב תלכנהוהנבעות

 כז( )מנ0לי וכו' ללחמך עזים חלבודי

 שליט"א עזיאל מרן הרה"ג יד"נוהנה
 אדבעה התנה עזיאל כה2פטי הבהירבספרו
 : לו מודה אני בשנים אה2ר בחליבהתנאים
 בזה. אתו הצדק בצנעה, החליבה לקף2ותח(

 ר מ 1א

 אפ" א"י ידי על לעף2ות שאפשד זמן כלב(
 הא"י ע"י לעשות צריך וסודח דוחקבאיזה
 השדה בעץ ועיין ונכון. מובן זה דבד-

 להח- שיש סק"ד, תדס"ד ז*ל הגאוןלאבי
 ב- לקמ2ות עכו"ם ע"י אפי' באסד"רמיד

 נוחה דצתי אין התנאיס יתר אבלפרהסיא,
 ררב פי על כלי, ידי על חליבה א(בהם.
 ש- ובמקום יותר. עוד לבהמה צערגורם
 אותה מצעריס בע"ח מצער להצילהבאנו
 שהמצטוו ההמצאה לזה וחוץ שאת.ביתר
 היא תקנתו הדה2מל בכח לחליבהמכונה

 חילול לידי לבוא עי"ז אפשר כיקלקלתו,
 לפתוח ערבי צריך ערבא וערבך פעםשבת
 כידוע. החשמלזרם

 קמ- תעשה שהחליבה הרביעיוהתנאי
 תיע- שהחליבה : " בסימן וז"ל  קמעה,עה
 צער להקל הדרושה במדה קמעה  קמעהשה

 אחת בבת לחלוב ולא דדיה וקלקולהבהמה
 צער משום הוא ההיתר צדדי יסודשהרי
 ידי על יתוקן וזה ממון' והפסד חייםבעלי
 להקל ממילא החלב להקל מקצתיתחליבה
 עכ"ל.צערה

 קמ-  קמעה שנחלוב באם הידוע דבד4ל
 החלב ויתד  שעה לפי מעט לה להקל רקעה

 וב- שלם, לעת מעת על בעיטנהלהשאיר
 לההלב כניסה מקום אץ הזה הזמןמשך
 בסה2ך בהגוף מדמה ונעכר הנתהווההחדש
 הבהמה של הגדול צערה מובן השבת,יום

 כ- ילדיהם הגמל ביום דידן מנשיוראיה
 עצת פי על שעושים ואף דדיהן.שחובהטים
 דבזהידות, המדופלמות והמילדותהרופאום
 הראשו- בימים סובלים צער כמה זהולכל
 ל- מקום שאין מפני הגוף בכל צעדנים,
 העודקים. נסתתמו כי לדיזפשטהחלב
 מ- חוץ בתקנתם, חכמים הועילו מהב(
 שמאריכין הבהמה של חיים בעליהצעד
 ש- הגדול ההפסד השבת, יום כל הצעדלה

 חצינורים כל עיסתמו זה ידי עלנגרום



קמג ר מ 1אשו-ת ל לה

 דרך בזרן לדדיה, מהגוף חלבהשופעים
 הבהמות לגמרי יתקלקלו ומוצאמבוא

 לטמיון. ירד המשק וכל לחליבההעומדות

 לשיעורין דבריך נתת ! ורבי מוריג(
 ומתי דדיה על הלוחץ החלב שיעורלידע
 להפסיק לידע כדי לה והיקל הלחץפסק

 קמעה. קמעה השיעור הוא כמההחליבה,
 שזה השתן, מעצירת הסובל חולהולמשל
 כידוע הגוף, כל מחלת סכנה' בו שישדבר
 בא והרופא זה, על שבת שמחלליןדבר
 והמ- הצנורים ידי על ההשתנה אתלקחת
 מצב ייקל וטפה טפה שמכל ומובןכונה.
 ע- את הרופא שיפסיק נאמר האםהחולה,
 זאת הסכנה, עברה חלפה כבר כלבודתו
 אשתרי, דאה?תרי מכיון וחוץ שמענו,לא

 כשמורי- אז רק היא מסכנה החולההצלת
 מקום ליתן כדי גמירא, עד השתן כלקים
 ורגע רגע בכל המתהווה הדה?תנהלשפע
 ל- אפשר אי מהם אחד יסתם עואםליכנם
 זה ואין אחת, שעה אפילו ולעמודהתקיים
 אותו שמאכילין בולמום שאחזו למידומה
 סי' )או"ח עיניו שיאורו עד כפוריםביום

 איסור עליו חזר כך אחר ותיכףתרי"ח(,
 החדש או"ח עיין כמקודם כפוריםיום
 כ"א קדושין הרשב"א חידושי בשם זהסימן
 אכל בהחלט, רפואתו נגמרה כבר שםע"ב,
 פ"ח יומא הרע"ב וכלשון ודי' השיעורכל
 שנתרפא, בידוע חוזרת כשמראיתומ"ו,
 אם מצבו ולידע לשאול דעת בו "םוגם
 שייך באדם ולכן לא, או לאכול עודצריך
 סימנים יש שם אותו, שאומדין אומדנאגם

 המשנה כלשון להמחלה הסיבה וגםידועים
 מחמת הבא חולי והוא בולמוס שאחזומי

 יכול ואינו כהות שעיניו וסימנורעבון,
 עד כפורים ביום אותו שמאביליןלראות,
 איסור של במאכל ואפילו עיניו,שיאורו
 נפש צדיק יודע מאין דידן בנידן אכלע"ש,
 של והשיעור החליבה להפסיק מתיבהמתו
 עה"פ עה"ת חיים אורח עיין ? קמעהקמעה

 אומ- בבהמה שייך אין כי להשקותו,ותכל
 ועוד סופר הכתב את ה~מ'ח שם ומביאדנא'

 ויו"ט בשבת ואפילו בשתיה שאפילוספרים
 ל- יש כן גם שבת. בסעודת מצוהשיש

 סופר וכתב קודם, להבהמה ליתןהקדים
 דברינו כפי בטח ונימוקו וטעמו ראיתילא
 בשבת חיים בעלי שצער הקודם באותלעיל
 ולכן מבחול חמור ויותר דאורייתא,לכ"ע
 הקדימה. משפטלה

 ו' סי, מהד"ג יקרה אבן שו"תועיין
 הדין יהיה איך כן אס והקשה, בזהשעמד
 חלב, הרבה נותנים שאין הבהמותבאלו
 באמת האם נתמעט, שהחלב לידתן לפניאו

 לומר אסור כאלו שבבהמות הדיןישתנה
 צער משום בשבת בהמתו לחלובלעכו"ם
 לשוז זה וכן מצערה, שהחלב חייםבעלי

 במהרי"ל הוא וכן והטור. והאה'זהמרדכי
 ו- עיי"ש' ס"קג תק"ה סי' במג"אהמובא
 הרבה שח? בהמה בין מחלקים איןכולם
 לדעת וכיונתי בעיטנה, חלב מעט אוחלב
 שאין בהמה : וז"ל יקרה אבן בעלהרב

 אותה לחלוב שרגילין בזמן אותהחולבין
 דחיית עצירת כצער צער מרגשת יום,בכל

 בין בזה חילוק ואין חי בעל בכלהמותרות
 עוד והביא בטבע מיוסד והוא למעט'רב

 ע"'ש. לדבריו וראיותסמוכין

 ח"א פ"ב סנהדרין ה' ברמב"םוראיתי
 וגם חכמות הרבה לידע צריכיםשסנהדרין
 הרמ"ך בשם שם והכ"מ הרפואה,חכמת
 רפו- ידעו שהדיינים צורך מה זה עלתמה
 שהדיינים רואים דידן בנידן אבל -אות

 לבהמות הרפואה חכמת לדעת עודצריכים
 אם צעב"ח בענין לבתון כדי)וטרינרי(,

 וזה גורם, הצער כמה ועד מצערההחלב
 צריכים שהסנהדרין כמו לדין, הנוגעדבר
 ד"ה ס"ה מנחות תוספות עיין כשפיםלידע

 לידע כדי גאון, האי רב בשם כשפיםבעלי
 שיהיו "כדי : שם הרמב"ם ולשון הדין,את



לקמד ל רשהתה מ 1 א

 טעם נותן הוא בזה שתם", לדוןיודעים
 רפואות : שם שחשב הדברים כל עללשבח
 כשפים על רק ולא וכו' תקופותדהבבון,
 הרמ"ך. תמהובחנם

 בש- בחליבה התנאים מן שאחדוכיון
 מרן עצת פי על כלי, ע"י החליבה הואבת

 לחלוב הוא השני ותנאי נ"י, עזיאלהרה"ג
 להרחיב פה אנכי מוכרח לכן קמעה,קמעה

 החליבה בענין וגם וחסרונותיה'מעלותיה
 החליבה, מכונת בענין הדבור אתמעט

 חריצות, ידים ידי ועל כלי יד עלבעצמה
 : וההע שביניהםוהחילוק

 הדחשמלית המודרנית החליבהמכונת
 הפרי )המכונות דשחרון, בזמןשהמציאו
 מהבימה ירדו כבר הר(ושונותמיטיבית
 היא מבוססת עיקר( כל בהן משתמשיןהאיו
 ופרעס- "אספידציון פדינציפים שניעל

 והלחץ. היונק - שם להם ניתן אוסיון",
 וממ- מחקה הוא היונק הרשהבון,פרינציפ

 הוא הלוחץ והשני היונק, העגל עכודתלא
 ביחד ווםניהם החולב, האדם פעולתעושה
 של מהחסרונות החליבה, פעולתעושים
 אקצר אבל לדבר, מה הדבה ישהמכונה
 וה- הבולטים החסרונות מאלו רקואדבד
 בהן. להשתמש קשה ולכן כל לעיןנראים
 שב- מנוקה להיות צריכה המכונהא.
 הגיגי- חוקי פי על בדיוק מזוקקהעתיים
 דורש וזה בהפטמות והן בחללה הןענה,
 בה. לטפל רב זמןאיבוד

 ל- יכולה המכונה ידי על החליבהב.
 והסי- בחלב מיקרובין הרבה לנוהשפיע
 מוריד החולב אזי בידים כשחולבין לזה,בה

 ה- מתאספים בהן אשר הראהטונות,הטיפין
 וא- לאיבוד, להלן, שנדבד כפימיקרובין

 כש- אבל הכלי, לתוך חולב הוא כךחד
 כ- לק~טות אפשר אי המכונה ע"יחולבין
 לחלוב או : הדרכים משתי באהד ורקכה,

 העי- שמכניסין טרם בידים מעטמקודם
 לח- ש ?, בשבת יעשה ומה בהמכונה,טון
 א- צריך תם המכונה, ע"י זה את גםלוב
 הפעם עוד ולנקותה המכונה להסירח"כ

 צריך חליבה שלכל נמצא הטפות,מאותן
 קודם ש ג פעמים, ג' המכונה אתלנקות
 החליבה חשחר החליבה באמצעהחליבה,
 ההלב להסיר ואם אפשר. שאי דברשזה

 חכמים הוע"י לא בשבהה בידיםהראשון
 כלום.בתקנתם

 שוים הפטמות דפוסי כל בהמכונותג.
 לא הבהמות אצל אבל להם, אחתודוגמא

 אי- אחת בבהמה השפילו שוין, הפטמותכל
 וע- דקות וארוכות, קצרות יש : שוותנן

 וג- קטנות וכפופות, עקומות ישרות'בות,
 ו- אחד בסיסטעם נעשות המכונותדולות,
 ובה- בהמה לכל מכונות להכין אפשראי
 ש- נמצא כמדתה, ופטמא פטמא ולכלמה
 ה- מדת לפי מתאים הדפוס ארך רוב פיעל

 על להבהמה גדול צער גורם וזהפטמ(מ
 כ- והעיטון בהפטמות והחיכוך הלחץידי
מובן.

 תמ- להוזרא יכולה איננה המכונהד.
 ה- ההלב וחלק גמיר(ב עד החלב כלצקע

 החלב של השמניטת כל נמצא שבואחרון
 להפ- גורם שזה בהעיטון, להאואדמוכרח
 ל- גם אבל החלב לכסצת דק לא גדול.סד

 של העצירות לזה וחוץ החלב, שלה~רכות
 למחלוה גם גורם הנשאד, החלבתמצית
 להלן. שנדבר כפיבהבהמה

 בכ- אדם בן שהמציא המכונות כלה.
 להרויח כדי נעשו תמיד המה הנה, עדלל
 י- ולהפחית העבודה את למקר הזמן'את
 גחרמות החליבה מכונת אבל עובדות,דים

 אען לשיג עלינו כי יותר רב זמןלאיבוד
 ובזף חי, הבעל כח עט ביחד הדהצמליכח
 וב"שוב ב8חצן רק לעשות ההכרח כזהוג



 שו-ח- ן עוו

 ב- שרשות לאוטו דומה א אין כיהדעת,
 וואני ומהירות מרץ איזה על להכינההץ

 של הכח עם להתחשב עלי פה אבלרוצה
 להמכונות. בעגע זה % חי,הבש

 ידי על להחליבה בנוגע נדברדעיצו:
 בנקיון, זהידים ו(ר אחראים בלתיאנשים
 החליבה על הממונים והפועלותהצעלים
 היטיב, לנו ידועים והקיבוציםבאכהמקים

 הרופא, השגחת תחת תמיד נמצאיםוהמה
 מרחיקים מחלה ~רזה לפעמים בהם ישואם
 מתרח- מעצמם המה או ממשמרתםאותם
 הבאים הערבים אבל שיתרפאו, עדקים

 ב- הוא אם לידע לנו משרן לחלובבשבת
 ה- ממשפחת או מצורע חולה או נקיריא,

 ב- חולה ~רזה יש בביתו שם אומצורעים,
 אפשר שאי דבר זה כי המתדבקתמחלה
 שבא ופעם פעם בכל חצבת שבתשבכל
 מה- הרופא בדיקת תחת להעמידולחלוב
משש

 וה- הזמל החליבה, לשפל בנוגעועתה
 :סדר

 ובכל יום בכל ומוכרחים צריכיםא.
 לשנות ולא אחד מוגבל בזמן לחלובפעם

 החלב בלוטות כי שלהם, וסדרתפקידם
 החלב יוצרי בלע"ז לקטיפראגלנדולה

 מהטישל החללבה, בעת המאסאזקה ידיעל
 זה יזץ על תמיד מתדבה בהעםוהמשמחצ
 ה- בסתרי גם בקי(רם ווהיו וחכמיםהחלב,
 על נ"ד דף ערובין במס' זה על רמזוטבע

 ה(, )משלי עת בכל יריך דדיה :הפסוק

 זה דד מה לדדים, תורה דברי נמוילולמה
 ח- בו מהבא בו ממשמש שהתינוק זמןכל
 הוגה שאדם זמן כל תורה דברי אףלב,
 המש- ידי על כי - טעם בהם מוצשובהם
 החלב. יתרבה חתינוק של והטפולמחש

 מהעסון להועךא בושתלט 'מחמהחוםב.

קמה ר מ 1א
 באם כי האחרונה הטפה עד החלב כלאת
 הח- כמות את ליתל הבהמה תחדוללאו
 : הדבר וסבת יום, יום ליתל שהורגלהלב
 והמש- הטיפול המאסאזש', לה ניונןשלא
 לתפקיד לאטרופיה גורם וזה כראוי,מוש

 במקום לקטיפרא גלנדולההבלוטות
 א- ועוד ששע קצר(' זמן אחר )כמובןהזה
 כי החלב, איכות לקלקול גם שגורםחרת
 והדשן הטוב חלק החלב, השמנוניתעיקר
 נמצא האחרון, בהחלב נמצא החלב כלשל

 ע- או הוצאת' ואי קמעה, קמעהשהחליבה
 עושות: רעות שתים האחרון. החלבצירת

 של באיכות והן בכמות הן קלקולגורמות
 :החלב

 עם מקושר יום בכל החליבה רבויג.
 ב- והן בכמות הן החלב של וטובועשרו
 והבדיקות והנסיונות שדברנו. כפיאיכות.
 במקצוע ובקיצים מומחים שעשוהחימיות

 הנחלבות מהפרות שהחלב לדעת הראוזה
 יותר טעם, מלא ביום פעמים שלשלמשל
 ן מ 1 ש יותר סכום בקרבו ומחזיקשמן

 פעמיים רק הנחלבות הפרות שלמהחלב
ביום.

 את מביאים בידים החליבה ידי עלד.
 שהן שיטתית. התעמלות לתפקידהעטין
 בלוטות של ההתפתחות לכל גדולגורם

 זו התעמלות ומביאה החלב אתהמיצרים
 אפ- שאי דבר החלב ואיכות לכמותתדצלת
 . במכונה. חליבה ידי על להשיגשר

 ו- במהירות להיות צריבה החליבהה.
 הנס- ידי על כי משובח, זה הרי הזריזכל

 במהי- הנקמיות החליבות שכל נברריונות
 טד יותר התוצאות גם יותר. ובזריזותרות
 דהש- כח של מהירות ידי על לא אבלבות.
 טבע עם יחד ולההשימו לזולגו שאסורמלי'
 שדברנו. כמו הזה, בדבר חי הבעלוכח

 בלע"ק )גלטוסטפי האלב מעצירת1.



שו-ת ל להקמו

 נחלש הוא שמזה בהעטין, דלקתמתהווה
 שבת בכל זה כשנעץבה ובפרט לאט,לאט

 מחלות לכל מקום אותו עלול וחזיושבת,
 לזה, מוכשרה הקרקע שם כיהמתדבקות,

 המוחלש ואבר אבר שכל הידוע, חוקכפי
 ל- מחלות, מיני בכל להתדבק ומוכןעלול
 נותן ארמס וגם היט הפרופסור דעתפי

 חידקים שום בלי בריא חלב תמידהעטין
 אח- מלומדים דעת פי ועל)מיקרובים4

 חיידקים איזה תמיד החלב מחזיקרים
 יוצרים שאונם כאלו אפילומיקרורגניסן

 תמיד ושייכים )סריסים(, מחלותשום
 אונטסטינלה גסטרו פטורה לסוגכמעט
 המ~מדים האופניםבכל
 מקורן המחלות שרוב אחת, בדעההמה

 החוד- המיקרובין של מהחדירהוהתהלתן
 הפט- פי דרד העטין של רבע לאותורים
 ב- ונמצא וחזק בריא שהעטין ובשעהמא,
 וההתדב- החדירה מאוד קשה נורמלי,מצב
 להתגבר תמיד בהגוף כח די הם כיקות'

 ו- רושם עהמה אינה וההתדבקותעליהם,
 גף אין אם אופן בשום לפועל יוצאהאינה
 ח- במצב כשהעטין הוא והגורם לזה,רם
 הח- נגד להתגבר בכחו שאין חולני,לש,
 ע- ידי על באה והחולשה החידקים,דרת
 ב- של הגמורה האטרופיה החלב,צירת
 נ- כאבים, סדקים, פצעים, ידי עללוטות,
 מהמכונה והפטמות בהעטין וחיכוךפיחה

 למרתה. מתאימים שאינםוהדפוס

 מר החליבה שבשעת דברנו לעילז.
 הטי- הפחות לכל או הראשון, הזרםציאים
 המיקרובין, מפני לאיבוד הראהפונותפות
 המיקרר באו מאין נכון אל ביארתיולא
 נ- במקום ואפילו הרפת באויר הללו.בין
 מיקרובין נמצאו העללם בחלל ואפילוקי,
 הארץ על רובצת כשהבהמה ובפרטרבים
 ל- המיקרובין וטבע בעפר מתפלשוהעיטן
 לחדור שהיא כל סדק או נקב מבהא,חפש
 הפיט- נקבי דרך הודרים והמה הגוףלהלל

 ר מ וא

 תניא : בדה"ל דמז אוזה גם לזה והםמות.
 ל- ר,בות נתנה אלמלי אומר בנימיןאבא
 לע- יכולה בריה כל אין לראותעין
 פ"ד רבה דברים ועיין המזיקין מפנימוד

 ער של בחללו רובע בית אין :ותנחומא
 )ברכות מזיקים אלפים כמה שם שאיןלם
 מים כששותים המנהג מזה ואפשר ו'(,דף

 נו- וראותי הארץ, על מהכלי מעטשופכים
 שמנפהים והבדלתא בקדושא אפילוהגים
 ידע לא מצוה שומר כי אף הכוס מןמעט
 בחז"ל. רמיזא דלא מידי וליכארע,

 י- של התגאי בדבר לומר יש עודד.
 החלי- לעץבות שליט"א עוזישל הרה"גד"נ
 לקץבות כדי כונתו כלי, ידי על בשבתבה

 אדם בני ודרך שינןי, ידי על ידכלאחר
 כתובות במס' רש"י עיץ ביד רקלחלוב
 נעץבה מה אבל יד, כלאחר ד-ה ע"א מ'דף

 על בחול לחלוב אדם בני דרך אםבזמנינו
 יונק רק כי שינוי, הוי לא ממילא כליידי
 אדם בן שום דרך אין כי יד כלאחרהוי
לינק.

רט

 במי וראשו פניו לרחוץ מותראם
 בשבתבשמים

 ו- פניו למשוח מותר אםנשאלתי.
 בשמים? ובמי באודיקולון בשבתשערותיו

 ?מים

 סהבום אסור טוב ביום גםתשובה.
 סרך בו שיש בענין ואפי ריחא'אולידי
 הבגד על האתרוג להניח כגון אסור,מצוה
 ברמ"א תרנ"ח )או"ח ריחא דמולידגיו"ט
 שמן ביו"ט ליתן שאין וכמו מהרי"ל(בשם
 ש- דלא אף לדוכן הכהנים שרוחציםבמים
 האוסרים, רבו לכ"ז במים ריחא מולידייך

 ה- בעקרי וע" - בשערו האיסורועיקר



קמז ר מ 1אשו-ת ל לה

 דעות שמביא ד' אות י"ד סי' חאו"חד*ט
 והמחמירים יעב"ץ( ושאלות )ג"ורהמקילים
 עי"ש. בזה האוהל()יריעות

רי
. 

 בא"י ויו"ט בשבת הקרחהלדקת

 ההפ- על פעמים כמה זהנשאלתי.
 בש- בא"י הקרח בפומבי שמחלקיםקרות
 קריה, ברחובות אותו מובילים ויו"ט,בת

 ע- לא בעצמם, יהודים וסוסים,בעגלה
 וגוזרים בתור אנשים המון עומדיםרבים,

 והחילזל כסף מקבלים לגזרים,הבלוקים
 ה- סהעמרת שומרי איה לשער, איןהשם
 פה פוצה אין שבת שומרי איה ?קודש

 השם החילול עיני במו בראותיומצפצף.
 מ- : נזכרתי ויו"ט. בשבת הקרחמחלוקת
 חסי- להקת עם נסע אחד שצדיקספרים
 עמד ששם הנהר. דרך עברו בחורף'דיו
 ועדב שתי וחצבו כומריהם עם גויםהמון
 חגאותיהם. בזמן היה זה הקרח. מן)צלב(
 הביט לההמון התקרב מהעגלה ירדהצדיק
 החסידים הלזוה. ונסע דהטו"ע. עלוהסתכל

 למה הצדיק' את חעאלו להתאפק יכלולא
 בהצלב, והסתכל ראה מה מהעגלה,ירד
 חברי : הצדיק אמר אז לכבודו. לא זההל

 : זה ברגע למדתי גדול דבר !ותלמידי
 ישיזבינכם רחמנא' מקרירות, מאדהזהרו

 ומקרח קרח, נעשה מקרירות כימצינתא,
 פע- איזה הייתי )צלב(. וערב שתינעשה
 מוצ- בקרית בני אצל שבת משובתימים
 כאן, וגם שם גם היא, המדינה ומכתקין,
 והתשובה הו~נ חד קדישא דארעאסדנא
 פעל- גדליה הרב של בשאלתו תמצאולזה
 טוב ויום בשבת החלב חלוקת לעניןדר
 מ- הברית בארצות ושם עכו"ם ידיעל

 פרו- התירו ובא"י ע"ז ושהאליםדקדקין
 דו- האין שואל אין ! אהה הדבר אתשים
 נקץעה החילול שם בדבר, גדול וחילוקרש

 ישר- ע"י בעוה"ד ופה ובבולים' גויםע"י
 ישראלים. הקונים והן המוכרים הןאלים,
 א- במקום ועשירה זה במקום תורהעניה
 מכהם, בכסף לא בולים, לרטיסים, ע"יתר

 והן המוכר הן בעוה"ר ופה גוי מוכרע"י
 לזה. לב על שם איש ואין ישראל.הקונה

ריא

 המעשד ע"י בשבת לשבת מותראם
 את קרבו אל ול,מאוףסיגריות

הריח.

 ה- לשאוף בשבת מותר אםנשאלתי.
 טיטון. המקהבן חבירו שלריח

 המ- יהודי הוא המעשן אםתשןבה.
 ליהנות  קואסור לדבר מה אין שבתחלל

 אם אבל הכיעור. מן והרחק הזה.מהריח
 ב- טיטיון ערך שבת ה' זכל"א עי' גויזה
 )מובא ד' ס" ח"א קודש אדמת ספרשם
 ב- שהאריך ד'( סעי' תקי"א סי' בא"הגם
 שהעכו"ם בזה זולת איסור צד מצא ולאזה

 ב- יש וגם רב עשן להוציא בשבילוירבה
 פי- שחוק ימלא אז כי גדול השם חילולזה
 חו"ש. הקדושה תורתנו עלהם

ריב

 אי בשבת בחולה טפולו אחררופא
 ? בבורית ידיו לנקות לומותר

 רפו- סדר שגמר אחר לרופא מותראי
 וקרבו- בבורית ידיו להתרחץ בשבתאתו
 במדר ובפרט המיקרובים, דהעש משוםלי
 מצוה ששומר אף הנה המתדבקות.לות
 ה- גמר שכבר אחר בנ"ד אבל רע, ידעלא

 אחר חולה לבדוק יצטרך זעלי ועודמצוה'
 לנ- להזהר מוכרח בהחלט ואז ביוםבו
 ובפ- שכיחים הללו והמיקרובין ידיו,קות



אשו*ת ל להקמח

 חד שכל ון דף ברכות עי' חוליכג אצלרט
 שומ- ומלאכים משמאליה אלפא מינןוחד
 גראס מווה מר מידידינשאלתי בחו- אבל ה' פתאים שומר כי אותנורים
 נ- הגמ: כלשון יתירה שמירה שצריךלה
 סימן או"ח ועי' לסכינא, חדד תורחפל

 הלבחם בשם היטב בבאר יו"ד סעישכ"ו
 ה- ביד למחות ו"וין שמקילים ורדיםוגנת

 בש- הנקיון שעדסה בנ"ד ובפרטעחמים,
 שזה בעולם שישנם אחרים חוליםביל
 לה- לו א"א הן זה בלא ואפ" מצוה.ג"כ
 או מאכל באיזה לנגוע לבלי היום כלזהר
 ולכן הן עסקניות ידים כי אחר אישבידי
 וב- בבורית היטב ולנקותם לרחצםמותר
 כ- ולנקה המחלה. מזוהמת המנקיםדברים
 אפ" נלענ"ד בשבת, האינסטרומנטיםליו
 כ- ואפילו להחליפם. אחרים כלים לובאין
 לנקה אין יום יום לו הנחוצים כאלולים
 שאז אחר חולה לו שיזדמן טרםאותם
 לגקותם. ומותרמוכרח

ריג

 ב- בבוקר בשבת הטובליןנשאלתי.
 ? להתנהג איךים

 ז' סעיף שכ"ו סי' א"ח ע"תשובה.
 י- שלא שיוצא טרם גופו שינגבשצריך
 שמחמי- ויש אמות ד' שעליו המיםטלטל
 סי' ועיין יפה, ינגב לא שמא לרחוץרים
 ואולי לכתחילה שמותר מ"ט, סע"ש*א
 ועיין ידיו' לרחיצת גופו כל בין לחלקיש

 על ומים הנהר בתוך אפ" שמחמירמש"ז
 שמביא מהרש*ם להגאון א"ח ועי'גופו,
 פ- הוי כהציוצא ואפ" להקל, ראיותכמה
 לנגב רוצה הוא כי ליזז, ניחא דלאס"ר
 ו- וילחלחו עליו המים שישארו ולאא"ע
 בשבת בהעובר כמו בגדיו, אעז ילכלכוגם
 ועי' שוטף, מטר תחת או במים, צוארועד

 מזה. קע"ג ס" יעקב צורשהת

 החחסש יצחק", "נחלת דביהכ"נ גבאיצ"ו
 לו שיש אלא בעלמא במיחוש לאבשיניו,
 או גל~לה לקבל מותר אם מהכאבצער
 ? בשבת מרפא סמי שלכדור

 סימן באו"ח מפורשת הלכהתשובה.
 עליהם מחללין שהשינים ג' סעיףשכ"ח
 כ- ושיני ככי כ"ח ע"ז ומקורו השבתאת
 ב- יום בכל ומעשים הגעי, חלל שלמכה
 כש- מסוכנים חולים ש"ש הזה חלושדור

 מוש- במקום השינים תחת מוגלאמצטבר
 ב- )מובא י"ח דין נ"ט כלל או"ה וע"בן,
 ו- בהם תלוים שהעינים שינים דישא"ח
 ב- דעינא שורייקי כי שיב"ס חולהמקרי
 החו- ילד למול אסור ומש"ה תליאליבא
 ועיין מזה, כ"ד בדין וזול"ש בעיניו,שש

 לא בריה לחייא. אמר שרב קי"גפסחים
 כאב על ניתוחים גם חסכיח ככי~תעקר
 סכ- ספק רק יש אם אפ" ובסכנהשינים,

 סכגה בשם לקדותו יתכן מאלף אחדנה
 תכ"א(, אות מהרש"ם להגאון שלום)דרכי
 לענין אבל רפואה סם לקבל לעניןוכ"ז

 אם צ"ע עכו"ם ע"י ואפי' בשבתלהוציאו
 לדברי לחוש וגם כמסייע בזה הויהחיה
 שלאו ברורה משנה ועי' - הנ"להרב
 אפילו אלא במשכב מוטל שהחולהדוקא
 חו- נקרא טובא ליה וכואב רגליו עלהולך
 שיב"ס.לה

רטו

 להמגוים. שבת חילולבענין

 לו לבאר מתלמידי מאחדנשאלתי
 ב- נמצא שהוא בעת שבת חילולבענין
 1 אסור ומה מותר מהגיוס,

 הן ע"ז לדשג הרה"ר צריכהלדעתי

 ר פו

ייד



ל ל רחאשה ם 1 קמטא

 המגר בין ולחלקה מיוחדה מחברתהוציא
 נכנסים דברים איזה כשמלה, ולברריסים
 שוייכים לא רברים תרזה נפש' פקוחבסוג
 לעבור או לחל"ש בהם שאסור לזה,כלל
 בי- אימונים, למשל תורה. מדברי (רעל

 צ- החול בימי לעשותם שאפשרצורים
 ב- שאסור המפקדים כל את להזהירריך
 של הכשרה מספיק בהטבת. לסדרםהחלט
 שאפ- המכשירים וכל המעהצה. ימיששת
 את דואין אין השבת מלפני לעשותםשר

 באהפוסק" פעם בזה נגעתי כברהשבת.
 ל- ואסור מצוה מלחמתשזה
 המשתמט, חבל ממנה, להשתמט אדםשום
 סימן )או"ח הצבור מן עצמו כפורהבדינו

 בס- בעצמו עוהוא בשעה ובפרטתקע"ה(,
 של ובדמו בגופו א"ע להציל ורוצהכנה

 י- המשתמט כל בהחלט. אסור שזהחברו,
 הער- של בצלם ויסתתר וומכם לג'ניןלך
 ובנו- בנינו ישראל עם שצעירי ולאבים
 המדולרל אבר בעד נפשם את יסכנותינו
 בממון ואפילו ובארצו. בעמו הבוגדהזה,
 צ- בנין שו"ת עי' א"ע, להציל אסורחברו
 שעומ- עתה וביחוד - מזה. קס"ז סי'יון
 קדוש וחוב ואיום, נורא במצב אנחנודים
 וכ- כה"ח ככהן, כעם ושתד כש עלמוטל
 נפשותינו להציל לגיוס ללכת הישיבהבני

 ח- אבל המראל עם כל של ורכחםארצנו
 ש- עשון בדבר דהמבת בכבוד לנגועלילה
 כ- ולומר בשבת. לעשן לטהיל להצלהייך
 הות- כבר יק בכלי לדהצתמש שמותרשם
 תשא פ' במכילתא כדאיתא הרצועה,רה
 ע- את גוים עוהקיפו הרי : אומר ב"בר"י
 שלא השבה את ישראל וחללו ישראלרי
 מקצ- וחללנו הואיל אומרים ישראליהיה
 ימות, מות מחלליה ת"ל כולה נחללתה

 הן עסקינן. ברשיעי אטו קשהשלכאורה
 שאין במס"נ חייהם מסבנים הללואנשים
 ופהאום המראל, ערי להציל כדידוגמתו
 הבה והשמרו יב(צ בע"ה הסכנהכשעברה
 קרנות עי' בדבר. ולא בחנם שבתנחלל

 אר שמיירי זה, שמתרץ ליר צפןהמזבח
 כ- מצוה רק מצוה, סרך שיש במקוםפילו
 ההארל לומר אסור שבת דוחה ו~איטהזו

 כן. לומר וחלילה חס אישתרי.ואישתרי
 ב- המלאך לו וואמר ביההטע שמציעככן

 ביטול עון על באנזי 4עו : יריחוכיבהש
 בטל- אמש ג( מגילה ס"ג )עירוביןתורה
 בטל- ועטטיו הערבים בין של תמידתם
 מלח- בקשרי שעמדו אף וכף. ת"תתם
 בלילה שנחו כיון אבל מצוה, מלחמתמה,

 התו- חיובי כל עליהם חל כברמאויביהם'
 וה- רבים בצרכי העוסק וכדין והמצות.רה
 ש- בשעה קורא ואם שפטור, ק"ש זמןגיע
 וכדין ע'(, ס" )או"ח הדיוט נקראפטור
 ח- בהם צורך למטה כשאין המטהנושאי
 בו צורך ושרן הסכבה עברה בנ"ד כןייבין,
 אף לעבור ואסור המצות בכל הואמחויב
 לב- הב"ד צריך וכ"ז יוד". של .קצועל
 ז- חיים חפץ בעל הרה"צ שכתב וכפיאר,
 ב- למנה וצריך ישראל. נדחי בספרוצ"ל
 רב שנאמר, כמה רב צבאי, רב גדודכל
 ה- ענינים על ישגיחו והמה ודחיל,חרר

 יה- ה' וחז יבואו וע"פ יצאו ע"פרוחניים.
 וישגיחו חללים, אויבנו להפיל בקרבנויה

 וכרומה. המאבלים כשרות על גםהרבנים

רטז

 וטומאה שבת לעניןגוסס

 עליו, שבת מחללין אי טסס -חולה
 בתשו' - עמו לטפל מותר רופא כהןואי
 הן לחומרא העלה ק*ל נ"ט סי' יעקבבית
 סה יו"ד עי' טומאה, לענין והן שבתלענין

 22 צד בו וכל ונ"צ ופת"ש בבאה"טש"ע

 לימודי ועיין נרחו. יעקב הביתשדברי
 רו- שכהן הדבר וסוף קי"ב לימודה'
 ספק טהטום הגוסס לבית להכנס מותרפא

 ש- ואף - השבת אעע עליו ומהלליןפק"נ
 הרגע ועד שימות פי' למיתה, גוססיןרוב



פו-ת ל לחקנ

 ה- את עליו ולחלל להצילו צרידהאחרון
 גט לענין ורק לכ"ד, כחי הוא והרישבת
 טומאה לענין וכ"ש דעת בר שיהיהצריך
 ש"ם בשעה אפילו עמו יטפל רופחשכהן
 בחז"ל שמציט כמו כהן שאינו אחררופא
 פינחס 4מתם שעמצו הצגג סלוא בןבזמר3
 ע"א סי' דוד בית ועי' גוססים'וובמואל
מזה.

ריז

 שבת בהלכותשאלה

 לרפאות המוכרח יהודי רופאשאלה.
 ל- איך הממשלה חוק ע"פ בשבתנכרים
 ? שבת בחילולהתנהג

 עמו אתו שיצרף אחת עצהתשדבה.
 יכול זה שעשוה שנים ויהיה א' רופאעוד
 יהודי רופא ודוקא פטורין, ויהיו יכולוזה

 פטו- שניהם אז חיובא בר ג"כ שהואיצרף'
 עי' ב. אלגזי(. למהרי"ט יו"ט )שמחתרת

 ל- שאמר עכו"ם תל"ז סי' מהרי"קתשובת
 לא קכא( )יבמות קדרה לי בשלישראל
 המלאכה דגוף כיון דאורייתא איסורהוי
 מהעכו"ם, והיראה ההכרח מצד רקהיא

 בנ"ד ה"נ וכן לגופה, שא"צ מלאכהוהוי
 דמלכו- אימתא מחמת רק זה שעושהכיון
 דאורייתא, איסור הוי לא ההכרח מצדתא
 רפוא- בעד שכר לקחת אסור זה לפיאבל
 ע- בגוף ג( משאצל"ג. באמת זה ויהיהתו,

 ע- יש בשבת החולה לרפא הרופאבודות
 ויש דאורייתא אסור שהם כאלובודות
 מ- רק ויש דרבנן, איסור רק שהםדברים
 לה- ממה בראשו עיניו והחכם שבות,שום

 ר ם 1א

ריח

 לפנות מותר אי שאב"סהולה
 בשבתלרופא

 מותר אם שבת המחלל יהודיריפא
 בשבת אליו לפנות סכנה בו קואיןלחולה
 לו יכתוב קואולי בזה לו לגרוםלבדיקה
 ש- חילול לידי ויביאו בשבת רפחשהאיזה
בוב

 ה- קונט' משה ברכת ע"תשובה.
 א תע"ב בזה שהמחמיר כ"א סי'תשובות

 ביקורת תחת לעמוד איסור אין מדינאבל
 קצ"ד סי' חו"מ חת"ס ועי' בשבתהרופא
 לחו- בשבת בעגלה לגסת לרופאשמקיל

 טפי. קיל ובנ"ד עכו"ם,לה

רי"ט

 אנפין בזעיררמקדל
בשבת

 אזניו שכבדו אחד מת"חנשאלתי
 קופ- מתנה מששמריקה מבניו וקבלמשמוע

 ידה ועל בצלחים מונחת והיא קטנהסה
 בקופסא אליו. שמדברים מה שומעהוא
 8 רק להשמיע שנחה באטארעי טמונהזו

 ומכניסים מחליפים בפעם פעם ומדישעות
 ה- נקודה גם בקופסא "ם אחדת.באטארעי
 פות- בו דברו ומדי אותה' וסוגרתפותחת
 לא- שלא כדי סוגרים השיחה ובגמרחים
 להש- מותר אם שואל וכאן חנם. הזרםבד
 ? בשבת זו בקופסאתמש

 "בא. את בשבת להחליףתשובה.
 כמת- דהוי וואסור לדבר מה איןטאריע

 ל- מה אין בשבת ולפתוח לסגור מנא.קן
 ס- כי ומכבה, כמדליק דהוי שאסורדבר



 ר מ 1א5ץ"ת

 כ- החדר דלת לסגירת דומה אץנה זוגירה
 שם כי מותר שזה השני בחדד אורשיש
  היא  הרולקת, המנורה עם עסק לנואין

 פתוחה שהדלת בשעה הן כמקורםרולקת
 ב- לפתוח ומותר סגורה, שהיא בשעהוהן
 מ- אור או חום שיכנס החדר דלתשבת
 מכ- הוא הקופסא סגירת אבל לחדר,חדר
 עי"ז ישמר שהזרם לכך וסימן ממש,בה

 והולך. פוחת הזרם וכשפותחיםבסגירחמג
 שאסחר, בשבת בבית החשמל כסגירתוזה
 לזה ואין אנפין, בזעיר ומכבה מדליקפה
 ח- בלי זו בקופסא ולהשתמש היתר.שום
 הרם-קול לשאלת באנו סגירה ובליליפין
 בהפו- תתשצד-תתיב בסימן )ראהבשבת'

 קופסא גם כי מתיר(. וזה אוסר שזהסק
 לי ומה הוא' זה מסוג רם-קול מין היאזו

 ב- רם-קול לי ומה גדולה במכונהרם-קול
 מין אצלו שזה שאלתו וע"ד קטנה.מכונה
 ה- דרשת לשמוע רוחני תענוג שבת,עונג
 בספ- הזה בזמן שיעיין יעצתיו וד"ת,רב
 ש- דומה אינו כי תענוג, יותר וישבערים
 לראיה.מיעה

דכ

 במכונת בשבת לצאת מותראי
 יהחרש

 איסורים שני החרש מכונת עלא.
 ו- ישתמט שמא בשבת, טלטול שרובצים:
 ע- במוטות נעשה באם ולזה לטלטלו,יבוא
 לאוזן מאוזן או לאזניו' המקהסרותקומות

 במשקפ- שמקיל מי אז עיניכ4 לבתיכמי
 )אם : לדבר וסימן בזה, גם להקל ישים

 עין יוצר אם )אז( ישמע הלא אוזןהנטע
 ש- י"א סעי' ש"א ס" או"ח עי' יביט,הלא
 ובתוכם בבהיקפים התירו גדוליםהרבה
 נאח- שהמוטות בזמן מהרש"ם, הגאוןגם
 האיסור אך ש"מתמטג חשש ואין יפהזות
 בשבת ולהכין זו במכונה להשתמשהשני

 החשמ- אהם איזה מוליד וזההבאטריי.
 בפשיטות. בשבת אסור שזהלי

רכא

 ? בשבת בטלפו7 לדבר מותראי

 בטיליפון לדבר מותר אינשאלתי.
 ? מצו" דבר ענין בשבילבשבת

 ש- של"ת או"ח רמ"א ע"תשובה.
 ו- קול, לדה~מיע אסור לכך המיוחדבכלי
 מ- לדבר כגון מצוה לדבר שלא מיירישם
 אם להקל יש אפשר בשבת, שידוכיםעניני
 דעה בשערי ועי' הגלגל' את מכיןהנכרי
 אי- בזה ואין בזה שמקיל קצ"ד ס"שו"ת
  שיר בלי עשיא  וגזרת  יול השמעתסור

 מצ- לדבר שלא אפי' ומשמע בא"ח()מובא
 מפתחות ח"ב יו"ד יצחק בית ובשו"תוה
 בשערים ועי' )שם( בהחלט אוסר ל"אסי'

 המחמירים שרבו פז ס" בהלכההמצוינים
 בטילי- שאל אחד וצם מצוה, לדבראפי'
 צל"ח בשם )שם להשיבו מותר בשבתפון

 שאפי' ס"ט סי' ח"ג יצחק יד וע"החדש(,
 להחמיר יש ולהלכה אסור. לדבר נכריע"י
בזה.

רכב

 ותומים באורים לשאול מותראי
 זבשבת

 מו- אי למשיחא בהלכתאנשאלתי.
 הוי אי בשבת ותומים באורים לשאולתור
 האותיות. צירוף כתיבה, כמיוזה

 להד- נשאלין שזרן היות,תשרבה.
 ישר- צבא לשר או ולב"ד למלך ורקיוט
 : ידוע השאלה וסדר צרויה. בן כיואבאל

 פניו והשואל כהונה. בגדי ח' לובשהכהן
 ב- מביט והכהן בלחש וו~ואל הכהןכלפי



פאו ל לתקנב

 בו- האותיות ורהשת לבו שעל החחפואבני
 את ומצרף צופוו וגרוה"ק ועצצתזלטות

 ששואלים מובן, לדהבואל. חששיבהאותלת,
 עס- מלחמה, עניני סכ"נ, ש"2 במקוםדק
 יהיה ואם וכו' התודה עניני המדינה,קי

 יקבל לא בשבת, זז כשאלה איסוראוזה
 לא האותיות, ינוצצו לא תשובה, שוםהכהן
 לא ואז איסוד, ע"ד לסייעו הדוה"קיבוא
 וזהו הנשאל, ולא השואל לא כילם.עשו
 י ה- ע"י שמאירים והתומים, האודיםמשפט
 וע- תמימה, ה' תורת - התורה דדכיכ"ג
 ה- מבארים התשובה יתנו שלא בעצמוי"ז

 וכשנוצצים בשבת' לשאול שאסורהלכה
 בשבת. בזה לשאול שמותד סימןומאידים

רכג

 משה הרה"ג מידידי נשאלתישאלה.
 עלי- ש"2 ביסקויט עוגות בדק נ*יבאב"ד
 הלא בשבת בהם לנהוג איך אותיותהם

 שלא השתיות את מוחק ששוברםבשעה
בכהה.

 באו"- הרמ"א כתב י דקתשובה.
 עוגה לשבור שאסור גל סעיף ש"מ סי'ח

 המקילים שהביא אחד בסק"ו והמג"אוכו'
 המכו- ובספרים בצ"ע. זה הניהוהמתירים

 יותד אותיות הדפים שולי על שישרכים
 הוי זה כי בשבתן ולסוגרם לפותחםחמוד
 הספר, שסוגר בשעה לכחוב' ע"מכמוחק

 ה- בזיון הוי מוצש"ק עד פתוחולהעתןדו
 מחיקה רק זה בעוגות אבל כידוע,תורה
 כשהאותיות החומרא ועיקר )לבוש(לבד
 ש- כמו אחר, ממין מדובקים העוגותעל

 ביצים חלמון או שוקולד מקדעם,עה2ים
 טוב" אמ* העוגות על שרושמיםוכדוקה

 הכתיבה אם אבל והמקבל, השולח שםאו
 שרי בדפוס נכבש בעצמה מהעוגההיא

 דבר ע"ג המתקיים דבד זה אין כי)כנה"ג(
 השמש, נגד העוגה את יתן אםהמתקהם'

 ר פ 1א

 ה- לפבוד ידולק ולכ"ז ונמס, השמשוהם
 ה- בידו ש הלעיסה בשעת בשיניואותיות
 ש- ברודה משנה וע" יד, כלאחרשמאלית
 כתיבה לא זה דאין היא האחרעיםהסכמת
 המצו- בסרוקין שיוצאין וכמו מחיקה,ה~א
 אאגודה, בשם שם ומכיא בפסח,יירים
 או בדבש כתב שאם ותפא"י חיהאא"ד,
 דומה זה תפין - להחמיד שאין פירותמי

 של הבקבוקים פקקי על שנעשהלחותמות
 בכונה שלא כמוחק מכהב הוי זהפהעקך;,

 בחוזק המתקהם מדבד נשיווהחותמות
ף לא היין שריח יצא, לא 12הפקקלשמור  

 בדין השפי' מאבל. מדבר נעשה ופהפוג
 מחמי- תקי"ט בס" והמג"א שהט"ז אף'זה
 דעות מביא מ"ח סי' לוי פני בס' 1"רים

 ח"צ. מהרהל, : והמה בזה גםהמתידים
 ופרות. וטל יצחק פחד דג"מ,יעבץ,

דכד

 כלים בפתיחת דנחחיקהכתיבה

 קודש שבת יום בכל דהפותחבדעא
 דוד, המגן קוי ובוקע אה"ק שערידלתות
 משום מחטאת וחחמש פחד מלאוהשואל
 יו- דה2ואל חיך בעיני לפלא ומוחק.כותב
 הד- בפתחו הלא לביתו, בהחבת ונכנסצא
 מחיצה, עחמה ובסגרו המחיצה סותרלת
 פעם. מדי אוהל עווחה ומגדל בתיבהוכן
 אלו בשבת, ספדים לפתוח זה בדיןהנה

 ט"ז ע"ין חודם, על אותיות שישהספרים
 פק- שום בלי שהתיר סק"ב ש"מ ס"ח"ח
 ב- והפמ"ג המחמיר הלבחם על והשיגפוק
 שם השקל מחצית הןיין יזץ על החזיקמ"ז
 מס- שהמג"א ואף לכתחילה, שמותרסק"ו
 אבל להחמיר שכג"ל וכתב להלבחםכים
 ה- 2י"ת : לתחלה להתיר הפוסקיםדבו
 יחכ- כ"ז ס" הלר הר"ש קי"ט, ס"רמ"א
 יש- תפוצות בכל פשט שהמנהג כתבנה"ג
 שום בלי כא,ל ספרים ולסגור לפתוחראל



קנג ר מ 1אשהת

 ר- הרמ-א חמיובת הלבוש ראה ולוח.
 וממילא מסברתו, חוזר שוהיה ספק אוןבו
 סי' יאיר חות וע" כן, היה המג"א דעתגם
 על "סהפריז בזה המחמיר על שכתבט"ז

 מוחק ענין זה דאין תמוהיף ודבריוהמדה
 ו- ליכא, איסורא שאפילו שפשיטאוכותב
 ט- על בנחקק שם החו"י התיר יותרעוד
 מ~ףקים נעשית והטבעת הקודש' שםבעת

 ו- )בחול( השם את כמוחק הוי לאפרקים
 ת- בציורים כ"ש ממש באותיות מייריכ"ז

 אותיות זה איז ענין שבכל דוד ומגןמונות
 "מ- שתמונת שם יאיר חות ועי' טפי,וקיל
 נפ- ואין תמונות שאר בין נכלל דוד"גן

 בעוגות : וז"ל ע"ז גם ותמה ביניהםקותא
 ת- חצאר דוד" "מגן דמות שעליהםומצות
 וכו' שבת של שבעוגות קליעות אומונות
 עכ"ל. ? השבירה לאסורדנאמר

רכה

 קטן ע"יהוצאה

 נוגה ילד מצוה לדבר אםתשובה.
 ט"ז עי' נוחה. דעהי אין רשות ידבר%,
 סי' ח"ו ח"ס ועי' שמתיר, סק"ו שמ"וסף
 הט"ז, מתיר מצוה לדבר שדוקא שכתבי"ג

 א- מקילין והעולם גרוע, מלאכהוהוצאה
 אהר איש אם ולדיגא דהו. כל במצוהפילו
 מחויב אביו כי קיל יותר הילד אעזשולח

 עיין החינוך. ימי עד נקרא וקטןבחינוך.
 מג"א סקי"ט. של"ד ס" ס"ו שמ"ג,או"ח
 ו- י"ב בת או ויו"א י"ג ובן ,סקט"ו,שס"ב
 מצ- לכל כגדולים דינם ב"ש שהביאיו"א
 נע- ואפילו תרט"ז או"ח ע" שבתורהות
 מחויב שאינו דעות יש ביוכ"פ י"ג בןשה
 מהריל, בשם ג' אות נ"ג ס" ד"מ עי'עוד,
 ס"כ. קנ"ה ס" אה*עועי'

רכו

 מחרף הר"ן יום בכל הללהקורא
ומגדף

 ב- הלל אמר שכבר החזןנשאלתי.
 ה- לפני הלל לומר מותר אי ראהעוןמנין
 בענין שאל השואל השני. במנין גםצבור

 א- בברכה ובאמת בר"ל, הוי איהברכה'
 ברכה, בלי ההלל את לנגן אבל לומר,סור

 ת- מזמורי שיאמר בזה דבר איןשלכאורה
 הש- המנין גם ממנו שיהנה בנגינה,הלים
 כמ- זה שהרי אחריתא שאלה פה אבלני,
 ס- תכ"ב סי' או"ח מג"א ע" ומגדףחרף
 פעם לקרות לו אסור כבר יצא שאםק"ה
 ה- ענף הא' אות תלפיות מדרש ועי'ב',
 הגמרא על טעמים הרבה שמביא גדול.לל
 ומג- מחרף הר"ז יום בכל הלל הקוראשל
 קרי- עיקר חדתא, טעמא אמינא ואנאדף,
 תבא שלא וצרה צרה כל על הוא הללאת
 מזו גדולה יותר צרה לך ואין הצגור,על

 מגדלי זקן, מגולחי : זמנינו מחזנילסבול
 ג- מעל גבוה הבימה על עומדיםבלורית,

 להשווה )צפצפיה, מצפצף בצפצוףבוה'
 כזה( שיר כלי אסור בשבת שבודאיקולו
 וכולי - יר"ש שום בלי בכרך, הדררווק
 ? מזה יותר וגידוף חירוף לך יוםהאם

רכז
 בר"ח הלל כבר קרא אםנקואלתי

 ברכה בלי הפעם עוד לקרוא ר,טאיאם
 תהלים. מזמורי כאומר והוי אחר מניןעם

 ב- הלל בקרא עלמא נהוגתשובה.
 ברכה. בלי סני במנין קורא ראשוןמנין
 כ- חעוזב, בזה שיש אף ככה, נוהג אניוגם
 יום בכל הלל הקורא )שבת( הגמראלשון
 סק"ה תכ"ב והמג"א ומגדף מחרף זההרי

 ה- המאני איסורא, בזה איכא שאפשרכתב



 ואשו"ח ל להקנד

 תפילה דרך אומר שם בכ"י. תהליםאומר
 ש- בזמן רק שצ"ל שירה, דרך אומרובנ"ד
 ה- בזה דבדו כבר ולהלכה חכמים.תקע

 א"ח על מהדש"ם הגהות ועי'אחרונים,
 חול- והאחרונים צעע המג"א שדברישכתב
 המג"א. על בזהקים

רכח

 הלבנה לקדש חייב איסומא

 אי הלבנה רהשה שאינו מינשאלתי.
 בשם תכ"ו סי' בבאה"ט לקדשה.מחויב
 שבו- אף לקדשה, מחויב שסומאהרש"ל

 עו- פתחי עי' מברך, 4ונו האש מאורירא
 ודומה העולם חידוש על נתקן שזהלם

 סו- הפוטרים פוסקים ויש המאורות,ליוצר
 אם גם הפוסקים ולאלו לבנה' מקידושמא

 פטור, ג"כ משקפים ע"י רק הלבנהרואה

 א- ולהוציא יברך. ומלכות שם בליואולי
 י- הפוטרו להרש"ל אפי' סומא יכולחרים
 חוש לו שאין מי כמו אחרים, להוציאכול
 בש- בברכת אחרים להוציא שיכולהדיח
 בחדושה, לבנה הרואה הגמ' מלשוןמים.
 י- לא ספיקא ומדי הדואה דוקאמשמע
 הברכה מחברו שישמע טוב ויותרצאנו.
 בעצמו. לומר יוכל המזמוריםויתר

רכט

 בגמראפירויש

 סנהדריל בגמ' הפירחםוששאלתני
 מברכי במערבא לר"א אחא רב א"למ"ב
 דידן נשי האי א"ל חדשים. מחדשברוך
 אשר בא"י דאר"י כדר"י אלא מברכי,נמי

 ח- מחדש בא"י וכו' שחקים בדאבמאמרו
דשים.

 ויכול ווילנא, ש"ס לי איןתשדבה.

 ותר. המגיהים בזה הרגהעו שכברלהיות
 להגאון שלמה לך בהאלף עה לך'מספיק לי זה ואם ע"נ תירוץ במהרש"א ועיקצו,

 על שתמה קצ"ג סי' או"ח ז"למהרש"ק
 ל- דקידוש שכתב תכ"ו ס" המג"אדבדי
 הוי לא שהז"ג דמ"ע שהז"ג, מ"ע הויבנה
 בשנה יום בכל שייך המצוה גוף אםרק

 בל- אבל - הזמן מכח רק קיומהומניעת
 גוף מכח רק הזמן מכח המניעה איןבנה

 לחו- מחודש רק מתחדשת שאינההלבנה
 וחו- הולבת שכבר אחר לברך ול"שדש,
 וב- מעולם, לבנה היה לא כאלו והויסרת
 הוי חדשים מחדש דברכת החילוק, ההאזה

 א- ברכת אבל לבד. הלבנה על רקשייכא
 על כוללת ברכה הוי זה וכו' במאמרושר
 לקידוש ענין לו ואק בר4הטית, מקמטהכל

 עכ. זו ברכה דנתקן מה רק דוקא,הלבנה
 שחיטה בברכת הט"ז מ"ש ע"ד היעושיו

 עריות, איסור על הודאה דהויואירוסין
 שק- יכיון וכו' הנשואין בזמן דנתקןרק

 נק- שפיר - לבנה חידהם בזמן רקבועה
 ב- לפטור וראוי שהז"ג מ"ע זו בדכהראה
 מחדש מברכין דבמערבא וז"ש הנשים.זה

 זו לב-כה שייכות דידן נשי גם -חדשים
 כדד"י אלא שהז"ג, מ"ע זו ברכה הוידלא

 ברכה שחקים. ברא במאמרו אהברדמברך
 תקנוה לא ואעפ"כ מע"ב כל עלהשייכא

 ש- מ"ע הוי שפיר הלבנה חידוש בזמןרק
 לנשים. שייכה ולאהז"ג

רל

 שמניחים לחם פתיתיבעניל
 חמץ.לבדיקת

 תתשמח סי' ב"הפוסק" השאלהראה
 תתשמח ס" ב"הפוסק" השאלה ראהחמץ'
 דברי בזה אזכיר טולידנו הגרי"מבדברי
 או- ואהלות מור בספרו ולביא, לישאבי,
 דב- בתרצו י"ח סימן והודאות ברכותהל



קנה ר מ 1אשהת

 שמחו-  ווכתב פסה לה' בפתיחה המנ"חרי
 יקיים שאז שמבטלו קורם החמץ לבעריב

 יהי' ועפ"י בזה, ומחרב שלו בחמץהמ"ע
 לדין קרוב חמץ פתותי להניח הזהמנהג
 רק - חיוב לכלל עצמו להביא מחרבכי

 שאין בשעה הלילה קודם י"ג ביוםיניחם
 ע- שחל י"ר ובליל הביעור חובת עורעליו
 הרמ"א וכונת יניחם, לא הביעור חובתליו
 ביום נתן לא אם פי' עכב לא נתן לאאם
 הבריקה יעכב ולא שוב יתן לא כברי"ג

 ה- עמק תשר ועי' עכ"ל. בלא"הוהברכה
 ב- חעוזן משום פתותין להניח שחובהלכה
 לבטלה.רכה

רלא

 חמץ לבדיקת החשמלאור

 ל- חמץ לבדוק מותר אינשאלתי.
 החשמל.אור

 מרל התורה יר הגאו7 הנהתשונה.
 עוזיאל משפטי בספרו חקר יצ"ועוזיאל
 ו- בחשמל יוצאין אם וחנוכה שבתלענין
 החש- אור על ויוכ"פ במוצ"ש מברכיןאי
 לגמ- אחר ענין זה חמץ בבדיקת אבלמל,
 לבדי- יפה הנר שאור הגבילו חכמים :רי
 ח- ונר האבוקה, לאור לבדוק ואסורקה,
 הטע- תל"ג סי' בטור וע" ושמן וומומן'לב
 ום- בחורין להכניס יכול שאינו לזה,מים
 לבו ויהא הבית "2רוף שלא וירארקין,
 מהט- הצחרים עכ"ל, יפה יברוק ולאטרוד
 להכניס שא"א בחשמל מוייכים הללועמים
 בצרדי בהיו לנגת וירא וסדקים,בחורים
 יב- ולא וטרור החשמל, זרם מפניהאור
 עליו הביב גופו כי הוא וכש"כ יפונדוק
 מממונו.יותר

רלב

 שיש בדבר שאב"ס לחולהזריקה
 חמץ חששבו

 לעץ2ות מותר אי השניה שאלתוועל
 שיש בדבר זריקה סכנה בו שאיןלחולה
 בפסח. חמץ חששבו

 מביא תרי"ב בסימ7 הטורתשובה.
 ראוי שאינו רבר באכל העזרי אבירעת

 ואף ליכא, איסורא אפילו ביוכ"פלאכילה
 או- שמכין וכתב זה על חולקשהרמב"ם

 מיירי רראבי"ה שמתרץ ב"י עי- מ"מ,תו
 מורים הכל ובזה מכשיעור פחותבאכל
 לטיבותא חמשה ובנ"ר ליכא איסוראשגם
 כי- מכשיעור' פחות ב. חולה, א. :איכא
 ג. מכשיעור, פחות הן הזריקות שכלרוע
 כה פסחים ועי' לגמרי אכילתן כררךשלא

 אף דערלה בגוהרקי לברתיה שייףררבינא
 כד- שלא שעשה כיון הנאה, מאיסורישזה
 ה- חשש רק בהחימר שיש ר. הנאתן,רך
 מז- נעשה לזריקו, הנוזל או החומר ה.מץ,
 :ז:ין - א.ס:'ו.ו זלן קודם כחרכו רהוימן
 1,:ח, ש'ם :::",ע :עי- ב?ה. איסורשום

 שוי-י.::: וכתב בגךיכות בוו; שמרברס"א
 דברים הרבה יענין כר'א משלא גרעיותר

רלג

 בשבת שחל פסחערב

 שורפין לי"ג, אור החמץ אתבורקים
 חמץ ומכירת חצות. קורם שבת ערבאותו
 יושר אמרי בספרו אריק ר"מ הגאוןהעלה
 המכירה את לאחר להשתרל קמ"ו סי'ח"א
 ליתן כדי אבל השבת, לכניסת סמוךער
 כרין הקניה אופני וכל המכירה לסררזמן

 על להקרים יש בחפזון ולא הרעתבישוב



שו"ת ל יהקנו

 ב- השבת. כניסת לפני ששת שלשכ"פ
 צנומה פת או דייסא לבשל שלא כתבש*ע
 הפשטידא לעעעת טובה ועצה זה,בשבת
 בזה לצאת ויוכל חדשה בקדדה מצהמקמח
 בזה יתלה וגם שלישית סעודהגם

 ש- בהמצות נידנוד חשש איזה היהשאם
 מ- מקהבה אנשי פסח. לפני הספק נאכללו

 חד,בים בכלים דהסבת צרכי כלמבשלין
 לסדר אשר מהר"ם( בשם )א"ר פסחשל

 ל- מכין שבת דאין בובבת והכליםהמצות
 כ- מוקצה. חשש גם המצות על ו"םיו"ט
 מים בהם להרתיח צריך חדהבים חרסלי

 מלאכתן. גמר זהו צרופם כי שבת.ערב

רלד

 מוקצה הוי חרוסת אי ער"פבשבת
 טלטוללענין

 מד- בבית הפרק על עלתה זוהשאלה
 מח- והה, ער"פ, שבת שחל זו בהמנהרשי.
 לביהכ"נ אחד והביא בחרוסת, גדולסור

 בזה יש אם ונשאלה לכ"א, לחלקחרוסת
 הזכרתי למצות בנוגע הנה מוקצהחשש

 לטלט- שאסור ה' אות תתנ"ב סי'בהפוסק
 מדרבנן באכילה דאסורין כיון בויבתלן

 בו שאין בחרוסת אבל מצוה, מצותודוקא
 לקטנים חזו וגם ער"פ לאכול איסורשום
 תמ"ו מג"א ע" מלטלטלן, איסור שוםאין

 מצות. לענין תמ"ד רי""ס ופמ"גסק"ג

רלה

 חמץ למכירת הדאךהבילךי2

 באים חמץ של חבילות שאלפיהיות
 מלאים שהמחסנים עד מאמריקה, יוםיום
 ב- בדרך שמתעכבים ויש פה. אל מפהכאן

 יש שונות, מסבות הדהאר ובבתימחסנים
 פ- אחר יקבלן והמקבל פסח לפנישנשלחו

 ר מ 1א

 ה- הרבנים על מוסל קדהם חוב לכןסה,
 שע- מחמץ להציל חמץ במכירתעוסקים
 החמץ גם  להאמר המכירה ובשעתעה"פ
 ישראל במדינת עתה וכן בדרךהנמצא
 ומנהלי המכס שומרי הפקידים שגםב"ה

 המ- צריכים יהודים כולם בארצנוהדואר
 ת- ברשותם הנמצא החמץ למכורנהלים
 סי' ב"הפוסק" מזה דבר וכבר השגחתםחת

 עי"ש. יצ"ו פרבר ד"ר הרב)תתקצד(

רלו

 דךאךהבייךך2

 פ"א פ' או"ח שלמה בית בשו"תראיתי
 ו- הדךאר ע"י מנות משלוח ששלחבאחד
 ל- שם והחמיר אחה"פ, החבילה קבלהלז
 בכמה ני"ד לגמרי שונה אבל בהנאה,אסור
 שנבר בזמן מ"מ בשולח דומה אינו :אבפיו
 בשעת לשולח החג בה' ודורשיןשואליי
 ב- הגועים לאלו לפק"נ אוכל צרכיחירום
 לקנסו. של"ש מודין כ"ע כזה אונסרעב,
 ראשל"צ הגאון הרב ידי"נ למרןוראיתי
 מ- עוזיאל טהבפטי הבהיר בספרושליט"א
  ה. את הרחיב הךח עתה, זה שיצאהד*ת

 אנ- וממש בקדדש כדדכו זה בעניןרברר
 שאחר שכיון ס' בסי' והעלה לעיינין.הירין
 החמץ אר זה חין אסד"ר. רק הואהביטול
 בפלוגתא שרוי באונס אפי' בהבשהאסור

 הפוסקים וגדולי מחמיר הרמב"םדרבוותא,
 ומותר סד"ר כדין לקולא. א~ליניןמקילים,

 קטנה אחת נקודה אוסיף האנכי לאכילה.גם
 הנש- שהחבילות היות להכא הנוגעבדבר
 בדואר וסדר משטר אין עדיין לרוסיאלחות
 ה- על חל אבידה של האחריות וכלשס,

 החבילות בשליחחע העוסקים מפהסוכנים
 מבטי- והמה נאמנים, יהודים כולםוהמה
 מוטל עליהם גם לכן ההיזק, ומחזיריםחים

 הזה. החמץ בביטוללהזהר



שו"ת ? לה

ר*
 להחזיר מנת על מתנהבענין

 תמ"ח בסי' המבואר עמ"ל מתנהבענין
 מהני לא אמאי בסק"ה המג*א שיטתס"ג

 תלוי שהתנאי זמן כל כפקדון דהףמשום
 ב- דמבהשר כיון פשוט הדבר ולדידיע"ש
 ד- כ"א ס"ק ובסמ"ע ס"ח רמ"א סי'חו"מ

 ובנגנב הנותן על האחריות עמ"לבמתנה
 ל- מבעי לא א"כ מלשלם פטור נאבדאו
 חזר אם דאפי' סק"ו ת"מ בס" הח"ידעת

 ד- עליו ווהאחריות רק בעליו בידוהפקידו
 ה- לדעת ואפ" אסור, בודאך דבנ"דאסור,
 שלא דלכ"ע שם דמסיק סק"א שםמג"א
 היה שלא עכו"ם של בחמצו מילי הנישרי
 וגם שלו היה החמץ בכאן אבל מעילםשלו
 כפ- רק ממש הוי אחריותו על הואעכשו
 החמץ העכו*ם הוציא לא ואם דאסורקדון
 אם וע~ד אסור לכ"ע זויות קרן לו ייחדרק

 ה- את יקיים שלא נמצא החמץ אתלאבד
 ובי' ב"י על למפרע שעבר ונמצאתנאי
 בענין מג"א על הח"י שהקשה ומהוצ*ע.

 ב- שם המחצה"ש תירץ כבר ליותחזירו
 שכתב מהרש*ז בש"ע וראיתי ודעת.טו"ט
 לעכו"ם אומר אינו ואפילו סי"ח תמ"חבסי'
 שתח- ראה % אמר אלא לי שתחזירםע"מ
 לי תחזיר לא אם ואף הפסח אחר ליזירו
 הפסח ימי כל גמורה במתנה לך הואהדי
 מג"א בצדו וציץ חמץ חומרת כהבוםאסור
 ובמג"א במג"א, היא איפה איו ידעתילא

 היא ובודאי ד,2רי להיפוך ממש מביאסק"ה
 כיון הנ"ל הח"י לדעת אפילו ואפשרט"ס

 לי תחזירו לא אם אפילו בפירח2שאמר
 וצ*ע: מתיר ולך הואהרי

רלח

 המץמכירת
 חמז ליתן  המוכרח אופהנשזחלתי.

קנז ר מ 1א

 מאפיה בעירו ואין הערלים, בה2בילבפסח
 יתנהג. איךאחרת

 הרשאה כח ליתן צריך הואתשובה.
 הרשאה שטר ע"י דשם להרב פסחלפני
 התנו- דה2קים, הכלים, הקמח. שםויכלול
 חי- דה2ש אף בו שמע וכ"ד והשמריםרים
 זה כל מוכר והרב ובחת"י, בקגא*סמוץ
 שב- נמצא המכירה. תנאי בכל אחדלערל
 ל- ורק לו שייכת המאפיה אין הפסחימי

 הקונה הערל לטובת בידו ורשותהערל.
 חמץ שיאפה אופה א' ערל עודלהעמיד
 נח- דה2ני והערל החג, בימי חמץושימכור

 ו- הראשון הערל של ולמשרת לעוזרשב
 הערל אצל עובד שהוא מזה לו יודיעכן

 דבר, בשום בזה יתערב לא והיהודיפלוני.
 ל- ואבדה גניבה על להשגיח לו מותרורק
 בנוסח לו כותב כן כי הקונה, הערלטובת
 אפשר. כזה באופן ורק מכירהדה2טר

רלט

 בהמה נמכרה חמץבמכירת
המבכות

 ה- גם מכר תמץ במכירתנשאלתי,
 בכור, וילדה מבכרת והיאבהמה

 כבר זו שששלה נמדומניתשובה.
 או- למצוא לי וקשה מדרשי בביתנשאלה
 אמו במעי ניזון הולד שגם ידוע הנהתה
 שגם נמצא ל. נדה עי' אמו שאוכלתממה
 ביו"ד כ' מזה וחוץ לעכו"ם, מכורהולד
 דין לו אין האם רק לו מכר שאפי' ש"כסי'

 ה- שגם בישראל רחם פטר  דבעינןבכור,
 מצאתי והנה לבד. השראל של יהי'רחם
 סימן ח*א מהוה2"ם בשו"ת מפורש זהדין
 דין פה שאין פשוט שהדבר והעלהקצד.
 חמץ מכירת של שענין י"ל וגם כללבכורה
 עליגו ולכן ע*ז עוררים החפשים ביןיש



שו*ת ל להקנח

 דין זו למכירה שיש יותר עוד הדברלחזק
 ה- של מלבן להוציא חזק, כבב"דמכירה
 ולא מלאכותי מין שזה האומריםצדוקים
 אמתית,למכירה

רמ

 אי ישראל בארץ ועופותהלב
 בפסחמותרים

 מ- הנאסף "מתנובה", חלבנשאלתי.
 חשודים מהם שהרבה והמשקיםהקיבוצים
 אי בפסח. בחמץ הבהמות אתשמאכילים

 ה- והוא ? בפסח החלב אצלם לקנותשרי
 שבתנובה, העופותדין

 ב- גם ניזונים הבהמות אםתשונה.
 ועי' המתירים, רבו זוז"ג דהוי הטחתתבל

 דה- הסברא שמביא רי"ב סי' שיקמהר"ם
 מ- גם אלא לבד המאכלים מל לא באחלב
 א- זוז"ג, שהוי נמצא ובשרה, חלבהדמה
 וב- לבד. חמץ רק הבהמה אכלה אםפילו
 אינו אבל חמץ שמאכילים חשדינן רקנ"ד
 כשמוס- ז' סעי' תמ"ח או"ח ועי' ברור.כ"כ
 ח- שמאכילה כשיודע דוקא לגוי בהמהרין
 ב- משנה ועי' חשדינן לא בספק אבלמץ

 ורק בבירור ידוע לא בנ"ד כל וכמורורה
 המ- ים אוהל ואהלות מור ובספרדהעדינן.

 אם זצ"ל, הגאון אבי חקד י"ט סימןלח
 לאכילת מעל"ע תוך החלב לשתותמותר
 מתירין אדם והנשמת השע"ת בפסח.החמץ
 ע- בבהמת מיירי וזה בצ"ע. הניחואבא
 ב- י"ב ס"ק ס' סי' תורה דעת ועי'כו"ם.
 ע- בבהמת המתירים פוסקים הרבהשם

 בפסח חמץ שאכלה הבהמה ולשחוטכו"ם.
 שב- סקעי א"א פמ"ג עי' מבשרה.לאכול
 הר- שיש כיון החלב ולענין שרי.דיעבד
 והחשודים חשודים, ואינם שנזהריםבה
 מאכלים גם אותם ומאכילים כ"כ ברורלא

 שמוכ- כיון לקולא, לצדד יש ג"כ'אחרים

 ר ם 1א

 בפרוט- ונפרט בחמץ הבהמות את גםרים
 מחמץ הניזון דבר כל מכירה בהשטררוט
 על גם הוא זה ודין עכו"ם. כבהמת זהוהוי
 מ- תנובה ע"י שמובאים בא"י העופותכל

 חשו- מהם יום אהבר והקיבוצים,המשקים
 אבל בפסח, בחמץ אותם המאכיליםדים
 רי- פכח, לפני מכירה בשטר שנמכרוכיון
 ובפרט 'שמותרים, עכו"ם של כעופותנם

 יש אם אבל להקל, יש יו"ט שמחתמשום
 לגמ- חמצם מוכרים שאינם באלוחפשיים

 להשגיה, יש וע'ז היתר. צד שום איןרי,
 מ- פתקא ותדרדט בזה תדקדקושהתנובה

 אם : תליא בהא הא כי חמצם מכרו אםהם
 אוי חמצם, מוכרים ואינם מאמיניםאינם
 מכעל ויצאו חמץ אותם שמאכיליםברור
 בעצמה שה"תנובה" מספיק ואפשרדהעדא'
 ממ- הסכם שיש כיון בהחמץ, כ"זתמכור
 להתנו- רק שייכים והעופות שהחלבשלתי
 לא להתנובה אותם ימסרו שלא ובאםבה

 וגם בשבילם. מוון המטשלה להםתספיק
 צ"ע.בזה

רמא

 השטר וחתם בזמנו חמצו מכראחד
 חצות אחרמכירה

 ב- כזמנו חמצו שמכר באחדנשאלתי.
 המקום, את דהטכיר : המכירה אופגיכל

 שכח רק קדימה, דמי קבל המפתח,מספר
 חצות. אחר וחתם א"ע,לחתום

 ע' סימן או"ח צדק שערי עי'תשרבה.
 א- בהנאה הזה החמץ שהתיר כזושאלה
 שאלה השואל הרב דעת היא וכן פסח,חר
 הקנין, גמר הוי המפתח שמסירת עי"ש.זו

 ולא  בק~~ה רק עוברים אינם פסחובערב
 ואם נחתם השטר כבר הפסח ובבואבלאו,

 ומותר ב"י, על הישראל כלל עבר לאכי
 כשלא לקנסו שייך לא כי לכ"ע,בהנאה
 ב" עלעבר
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רמב

 מאיסוראלאפרושי

 איזה על לי", תגיד בעידנא"שאלה
 ב- פה לדהצתמש יק לסוחרי התירוסמך

 ההי- תלה מי הפסח לחג שכרבקבוקי
 כדי אבל ? הללו סריקי בבקבוקיתר

 נד להיות הרוצה את מאיסוראלאפרושי
 שמש תבואת בס' ראיתי בקצרה, אבואהר
 ילדותי מטל וז"ל: ז' סי' ז"ל מראגאואלהג'

 ילדותי מטל : וז"ל ז' סי' זצ"למראגאווא
 הבוטל- קשישאי רבנן שיתירו ראיתילא
 והראה להגעילן. שכר בהן  שהחזיקוקים
 שו"ט לו היה וגם והסקה הליבון סדרשם
 לא הוא וגם זצ"ל הכהן מהר"ש הגאוןעם

 ע"י רק ליבון, ע"י אפ" להכהעירםהר,צה
 ו- בכהברותם. לבטוח שיש נאמניםאנשים
 זצ"ל לוריא מ"מ הגה"צ מש"ב שםהביא

 ע"י אפילו שאסרם שאול עטרתבעהמ"ח
 השחורים בקבוקים ובפרט באפר,בישול
 שאון תנ"א עולם פתחי ועי' שלנו,כעין
 וצ"ע. חמור והענין - תקנהלהם

רמג

 חמץ לענין בשיניםפלומבע

 א- פנה מפריס שניים יופאנשאלתי.
 מהעולים חרדים אליו שפנו בשאלה,לי

 משיניהם שיוציא הפסח חג לפניהחדשים
 השנה כל חמץ שבלעו כיון הפלומביסאת

 מ- על להכניסם אליו יבואו הפסחהאחר
 ש- היות לקבלם, רצה לא הרופאקומם.
 או- שריפא עד בזה טורחא הרבההשקיע
 הפלומ- לקבל מוכשרים שיהיו והכינםתם
 הסכים. לא לתקן ע"מ לקלקל. ועתהבות
 ו- שהסכימו או שבאו כלעומת הלכוהמה

 והוא אחרים' לרופאים שהלכו אוהשאירם

קנט ר מ 1א

 איסור בזה יש באמת אם לברר אליפנה
 חמצא. וברחמצא

 יום שאלת היא זו שאלה הנהתשיבה.
 מ- עוד עבי שלא בשעה לחלב מבשריום

 ו- בולעים שהפלומביס נאמר שאםעל"ע,
 בשר המעל"ע בתוך אוכלים איך ב"יהמה
 האחרנ- דברו וכבר חם. חלב שתייתאחר
 קצ"ז סי' מהרש"ם הגאון זו, משאלהנים
 אות ד' סי' ומצה חמץ מע' ובשד"חח"א'
 שאפ- שנים אודות דברו וכולם ועודכ"ד
 ול- ולשטפם לרחצם תמיד להוציאםשר

 ומקילים אפשר להגעילם ואפילושפשפם,
 ה- אלו אבל ושפשוף רחיצה ע"י ג"כבזה

 הוא הנקב שסותם טרם שהרופאפלומביס,
 ולס- לנקיון בתכלית היטב לנקותמוכרח
 מחט, של כחודה אפי' נקב ישאר שלאתום

 ה- ויתחילו עפחם שם יתאסף זה בלאכי
 רופאים עם שדברתי וכפי להסריח,שיניים
 בולע, שאינו כזה מחומר זו סתימהנעשה
 דג .למשל שכשיאכל אפשר. אי זה בלאכי

 וחכוץ חריף דבר איזה או שום אומלוח
 יטעום ויפה עדין יותר אחר מאכלואח"כ
 מקודם. שאכל מלוח הדג של ריח בזהגם

 אי- שהפלומבע בחוש אנחנו שרואיםנמצא
 ב- ואין ריח, ולא טעם לא כלום בולענה
 די"נ ל' הרב"ז בשו"ת וע" חקוש. שוםזה

 ב- שנשאל י' סי' באו"ח ז"ל שפרןהגאון
 הסברות ע"פ חשוב שום שאין והשיבזה

 רוב ע"פ במאכלים שמ,ותמשים א'הללו.
 ה- על המאכל שוהה שאין ב' שני.מללי

 חם יותם שהמאכל בשעה ובפרטשיניים.
 החני- יכוה שלא מהר חיש עוברהמאכל
 ב- דברו כ"ז אבל בשפשוף, סגי לכןכיים
 סתו- בשינים אבל תותבות, לשיניםנוגע
 חשש. שום בזה שאין לדבר מה איןמות
 ב- שהאריך נ"א סי; יוסף ויצבר בס'ועי'
 כדברי. העלה וג"כ זהענין
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 עחטה אחרי ורדט ארבו הארוריםקיםרמד
 בבית מינים הד' ונטל הסתתר והואמצות,

 עי"ש. כ% יטלם ולא יצא לאכסא יד"ח" יצא "לא או חובתו" ידי"יצא

 ה- יד*ח יצא דלא תנ"ג סו"ס פר"חע"
 לעשות וחייב לגמרי, פירועוו בש"סמוזכר
 סימן או"ח ב"י ועה הפעם, עודהמצוה
 מאי שכתב לוגמיו, מלא חסותה ד"הרע"א
 כתקונה מצוה ידי יצא %א היינו יצאלא

 בשם י--נג( )מע' המים טהרת ועי'עי"ש,
 די- דוקא הוא יד"ח דיוצאין פסחיםצל"ח
 דיוצ. כתב : צו דף דוד כסא והרבעבד'
 הצל"ח, על והשיג לכתחילה, גם משמעאין

 לקיים באפשרות לו כשהיה י"לולפענ"ד
 בדי- אז כהוגן, שלא ועןיה כתקונההמצוה
 באופן היה אפשר ובאי יד"ח, יצא לאעבד
 ל- השדה עץ ע" לכתחילה, גם יצאאחר
 שגידם ט"ו אות תרנ"א זצ"ל הגאוןאבי
 ונ- ידים לו שיש ומי בזרוע הזטזדוגנוטל
 בז- כדרך הוי זה וגם יצא, לא בזרועטל
 ב- ויום א' ממלאכי ,סמך וה"ר ע"שיון.

 בא- קאי דוקא אז משחת, 1זבח זכרעדר1
 והגאון אחר' באופן כה~א"א כהבא"כרור,

 בסופו קפ"ו סי/ או"ח בטור מצאמהרש"ם
 א- מה"ת מצוה שהוי דבר בין חילוקשיש
 דרבנן ובמצוה ממש, לעיכובא יצא לאזי

 י- יצא לא דנקט אף בדיעבד לעיכובאינו
 יד"ח יצא לא : לז יומא ובריסב"אד"ח,
 שמק- מצינו בזה וגם המובחר, מןמצוה,
 מצוה עשתה לא וכי עו. מנחות התוס'שה
 קרית רשע ר"ל א"ל עי"ש. המובחרמן
 פסח המובחר מן מצוה עביד דלא נהיליה
 עוד ולדינא :( י )הוריות קאכיל לאמי

 עוד עתה גם לעשותה שאפשר במצוהנפ"מ
 עוד יטלנו באתרוג כגון כתיקונה,הפעם
 מן כפטור הדיוט נקרא ולא בל"בהפעם
 ט"ז ס"ק השדה בעץ ועי"ש ועהסה.הדבר
 דרך המצוה בעשה זצ"ל הגאון אבישחקר
 לע- היה אפשר שאי במקום ממש,בזיון
 כשהיווס- ברוסיא כגק אחר. באופןשותה

רמה

 כקמח טחונה במצה יוצאיןאי

 מצה אכילת ידי יוצאי? אםנשאלתי
 ? לקמח טחונהבמצה

 לו שאין או בזקן השאלה עיקיתשונה.
 )בר- מפורשת וגמ' המציע ללעוסשיניים
 ח- לענק חייב כזית מכולן לקט לז:(כות
 פ- הם שהפרורין ואף מצה, יזי ועצאמץ
 משני והגמ' רש"י, לחם. קרוי מכזיתחות
 כ- רש"י, עי' גדול מלחם בבא הב*עשם

 כו'. כולו נפרס שלא הלחם מן פודשנשאד
 לו שים במי ואף לכתחילה, שאףומשמע
 קס"ח סי' או"ח ועי' מצה. יזי יוצאשיניים
 בו ש"רן אע*פ דק דק במפורר הסעיף
 המוציא עליו מברך לחם תואר ולאכזית
 ציון בנין ועין לחם. דמקדי המזוןוברכת
 ש- שררה מצה בין שמחלק כ"ט סי'או"ח
 לכת- אף סחינה ובמצה יוצזרן דיעבדרק

 ח- שכתקן גדול, מלחם בבא ובפרטחילה
 בודאי בו ש"ש חלק, והשאיר מהמצהלק

 לחם.חשיבות

רמו

 כשעכו"ם המצות אפיתבדין
 המכונה גלגלימנענע

 הלכגון עצי בספר רארתי זה בדיןהנה
 שהחמיר זצ"ל צירילסק מהרי"ללהגאון
 לאהר "הארי* את משיבין שאין ואףמאד,
 בח' עוד לו ערכתי זו תשובה אבלמותו,
 ח"ל: ט*ו בסיטן דבריו ואעתיק חעתו.יים
  שסצענעיס חשף מצות לאפית קמטנותע*ד



קסא ר 1.םאשהת

 גסור איסור לענ"ד א"י' ע"י המכונהגלגלי
 סצ- חובת כזו במצה יוצאין ואין וכו'הוא
 כזו במצה ומשימין וכר, ת"ס( )מג"אוה

 בעוב- וכרוכים וכו' ההמון לפנימכשול
 מאד גדולים מכשולים כמה עוד כזודא
 ובכן מראהב, הדעת על להעלותםשאין
 בזה. היתירים מלחפש ירחק נפשושומר
עכ"ל.

 צירילסון מהרי"ל הרה"ג לדבריהנה
 "הקחסיא" ויתרעמט הגלגל יתרעםזצ"ל
 א"י ע"י המכונה גלגלי בנענוע מצאאיך

 וני- הנאפה כזו שבמצה עד גמוראוסור
 הגלגל מנענע (ו"י ורק יהודים ע"ילחסה
 גדולים מכשולים וכמה יד"ח יוצאיםאינם

 מלחפש יתרחק נפשו ושומר בזהכרוכים
 ריש למג"א מקום והראה בזה,היתירים

 רק הנילושה ממצה מדבר ששם זה,סי'

 האפיה עד הקמח מנתינת פירוש איי,ע"י
 שם המג"א העלה בזה וגם הא"י, בהעסק

 אבל היהודי, קצת שיסייע טובשבשעה"ד
 יהו- ע"י רק הוא להטתה עבודת שכלבאם
 כלל מיירי לא בזה קצת' סייע והא"ידים

 ב- עכו"ם שיד כזו במצה מנפילוהמג"(ג
 ה- ג"כ כלל. סייע לא יהודי ושוםאמצע
 לחוש דאין כתבו והרמב"ן והרי"ףר"ש
 ועיין א"ח בשם ב"י וע" והאופה, הלשמי

 ואומר - כותי מצת ד"ה ד' חוליןתוס'
 התוס' הקשה ולכן עוע"ג באין ומייריר"ת

 וב- מתיר גאוז האי רב עוע"גובישראל
 ונח- להיתר. האחרונים בל הסכמתשעה"ד

 ה- בזה מצא ומכשול חומרא איזה אנןזי
 המכונה ע"י האפיה סדר - זצ"לרה"ג
 ויהו- להאגן הקמח נותן יהודי : ככההוא
 אחר יהודי, הוא והלש המים נותן אחרדי

 על אשר הכרקרג את היהודי הלששמבין
 ואי- צרכה, כל עוד נילושה אינה רובפי
 ה- מוסרה להמכונה, להכנס עוד ראויהנה
 שלחן על אותה המליש אחר ללהודילש
 שכמעט עד גמירא' עד בל"טה הבצקאטן

 ומעריכה מרדדה המכונה ורק צריך.אין
 תיקון ושום ולאפותם מצות הבצקמזה
 ומעריכה מרדדה המכונה ורק צריך,איז

 ברו- חסוים ארוכים סדינים מהבצקלקךסות
 י- שני עובדים המכונה ואצל ובעובי.חב

 ו~ואל- בין הבצק ונותן המניח אחדהודים,
 המכונה את ומעריך מעמיד גם והואצין,
 ה- בצד עומד השני והיהודי הצורך,כפי
 מה- היוצא הסדין מקבל המכונה שלשני
 מניע רק והעכו"ם למצות, ומחתכובצק
 אצל העובדים היוידים צווי עפ"יהגלגל

 נפ"מ ואיזה יש חשש איזה ועתההמכונה,
 חי, בעל כח החשמל, כח מניע המכונהאם
 הרה"ג הורה וכן הא"י. כח ש המים,כח

 זה סי' האלף מגן בספרו צונץמהרא"ל
 ד- להר,טבעא דאפ" ולפענ"ד : וז"לסק"א
 במ- דוקא היעו ע"ג עומד מהני דלאסובר
 לצאת שא"א המצה לתיקון שצריכהלאכה
 תחילת כגון זה, מעשה עחסה אינו אםבה

 בלא"ה, המצה לעשות שא"א העיסה.גיבול
 מה רק המצה, לאפות יכול כבר אםאבל

 איכפת לא א"כ אותה ומגלגליןשמרדדין
 עו- שאחרים 'ביון אח"כ, שעושין במהלן

 שום זו במצה נקץטה שלא יהיה דלוע"ג,
 ולא בה לצאת ר(מי הוא כבר טפי'מעשה
 טפי מקךסה שום בה נקמבה לא מאלוגרע
 באות אות עכ"ל וכו' לחוד בשימורדסגי
 צ- שאינה דמעשה זו, סברא מקוםומקור
 "כל כ"ד יומא עי' לכלובנ נדהטבת לאריכה
 ו- תמה", עבודה היא עבודה אחריהשאין
 י"ט ס"ק מהרהט"ם להגאון שלום דרכיעיין
 מ- שו"ת  וע" לזה מקומות הרבהשציין
 גי- בתחילת ואפי' קכ=א, סי' ח"אהרש"ם
 ב- דוקא הוא צונץ מהרא"ל שמחמירבול
 ש- בנ"ד וכש"כ עחסה, בעצמו העכו"םאם

 ובסוף יהודים ע"י רק הוא הגיבולתחילת
 רק העכו"ם כלל צורך בה איזכשמלאכתו

 שמחלק שכ"ח סימן ריש או"ח ערמסייע
 ס- ובין המעשה דתחילת סיוע בין כןגם
 מצינו כן וכמו מכהט, בו דאין דאח"כיוע



ש4*ת ל לחקטם

 ע- מלאכת בזה צורד דבאיז שבת,לשיו
 ה- שידי"נ השף לכלוס, נדהטבת אהנהכו"ם
 חילק ס"ב בסי' שכיר סהטנת בעלהרה"נ
 מ- ל11 כי זה, שהך אין לוינינו חבלצאז,
 שהעיסה וכיון פה. לדון באע הנ(1ושום
 טתה עושה והמכונה כראף קנעח1הכבר
 העכו"ם כח אין הדקוג מן דקה שתהיהרק
 סימן מג"א ועי; הגלגל, שמניע בזהמ1ת
 בשבת המנעל והחליק בתיקן סקי"גרנ"ב
 וכן בלא"ה, ללובשו יכול שהיה כיוןשרי,
 בלא לאכילה ראוי שהיה בתבשילהדין
 יותר העכו"ם שתקנו אף העכו"םמעשה
 שם מחה"ש ע" אוסר העכו"ם מעשהאין
 בסימן שי תשורת בעל והרה"ג יוגס.ק
 שכ- דדבר מדיליה, עפך עוד הוסיףקנ"ב
 ה- שע"י אף העכו"ם, עשית בלי ר*1יבר

 מ- יותר, הבשה בו נתוסף ועשיתועכו"ם
 מלאכת ראוי' היה זה שבלא כיון משם%

 ר*מ וכדמות לכלום. נדה1בת אינההעכו"ם
 ליה מנח ז.( )מנחות בגמ' מצזטזי לזהיה

 אף ממילש4 ונפל ליה ומניד דמנאאדפנא
 שהחזירו כמי הוי לכ"ז בכונה דמנידע"ג
 וכ- מעשה, שום הוי לא דמניד האהקון4
 כלום לאו הגלגל דמניד הא בנ"דמו"כ
 העכו"ם בעסק אפ" להקל דברגו כ"זההא.
 שבידו, במגלגלת או מכמט, גיזיםבעיסה
 אבל בעבודתו. להעיסה צורך אין רקאם

 ומ- בעיסיע עסק שום לעכו"ם שאיןבנ"ד
 לגמרי רחוק וגלגלים ה1יפנים ביןקומו

 הח"י ולשת למידי, למיחש ליכאטהעיסה,
 בי- מלאכתו בין הילוק ש"ט מוכחסק"ב
 צדק שערי ועי' כלי, ע"י או ממשדים
 במצה "הלשמה" דעיקר צדיק, סי'ט"ח
 ה- את חטמרתם כדכתיב שימור לשםהוא
 בזה ו"ט מצה, לשם שימורו שיהיהמצות
 מתחי- )אפ" לעבוד לעכו"ם שמותרקה~א
 סימן אברהם מחזה בשו"ת וע" גיבוללת
 הל"ןה עבודת בכל הדה1מל כח לעניןק"ג

 ר 1 1א

  עשיהו גמר אחר שאפ" וחומרא,שמרו,
 לשום חוששין לא ובנ"ד שימור.צריך
 כי א"צ ולשמרו כלום, לא עף1יתו כידבר,
 מטפלים אחרים ויהודים בעיסה, נוגעאינו
 לגמרי נילח1 היה כבר בעצמו והבצקבה,

 שום ואין להמכונה. בואו טרם עודונגמר
 ישראל כי דבר עמא מאי חזי ופוקחשש,
 ובהרבה הם, נביאים בני נביאים אינםאם

 א"י, הם הגלגלים שמניעי ראיתימקומות

 כל המפרכת זו היא קשה שעבודהמפני
 שהייתי גדולות בעירות ראיתי וכןהגוף'
 מנענעים שא"י וראיתי המצות אפיתבעת

 מורי לאבי זה בנידון פניתי וכןהאופנים.
 וז"ל שליט"א פוסק מוהר"א הגאוניםגאון

 דב- שום מניחים אינם בעוה"ר (כיבקצרה
 מכ- כל ומבקרים הגבול לעבור תורהרי
 כיון עכו"ם ע"י שרי המכונה "לגלגלתב(
 עכ"ל, בבצק" נוגע ואינו גרמא רקשאינו
 לישה זה מקרי לא אפשר שבת, לעניזוגם

 ול- ליוזה. אחר כלישה דהף עליולעבור
 אסד"ר אפילו מדרבנן רק דאסורהרא"ש
 מע- פ' סימן באו"ח מזה ערוה"ב עי'ליכא,
 על לעז להוציא וחלילה סק"ד, הלשרכת

 שעו- קהלות בהרבה קדוו1ים עםישראל
 חובת ידי יוצאים ואינס גמור איסורשים
 צוה.מ

רמז

 בשבת שחל פסח ערב שלהסיום

 של הסיום דחיתי בשבת שחל פסחערב
 : שונים טעמים מפני י יום עלהבכורים
 ל- ובבואי ה' ביום הוא השוק יוםבעירי
 בהול אדם איש, ש1ן ראיתי הכנסתבית
 החג, צרכי על להרויח ובפרט פרנסתועל
 דחינן תענית לענין ו' יום על דחיתילכן

 ההמון בשביל ה' יום על למפרעהתענית



קסג ר פ 1אשו-ה ל יה
 להת- טיצץ מעשא 8צשי ההסידיםא%
 ס.ג רמ.ט א1*ה עה 8יצפן ערב בכלענות
 הנ- שלא ל"ס. ס4 סו5ד כתב ע4וטעסא
 לע- יגזלקם ות"ה כרסו למלא כדי רקכל
 נצרף אם הסיוס לענץ אבל ברוחם.צור
 יהד בפת"ש מובא ההו"י דברי לזהעוד
 נמ- הסיום של מצוה דסעודת סק*הרמוו
 לקף1ות טוב יותד שלאץריו יום על גםשך
 על קדח8תו שימשיך שבת  עוב הסיוםא1ז
 שמצא י"ד דף "ןראל הק ועי' פסה,ערב
 ה"ג סוף פ*ש מו"ק מהירוו8למי לדברזכר
 ועי' עי"ש, פרורק מלקט הוי בצפרארוי
 לעשות יש עונים שמנהגים שם ישראלהק

 ה- שעושים מקומהץ הש ה' ביוםהסיום
 ר. ביוםסיוס

דמח

 הסיום לשמוע רשאי אי אבלבכור
 פסהערב

 ר,1אר אי אבל, שהוא בכורנשאלתי.
 להת- שלא בדי פסה בערב הסיוםלשמוע
ענוחג

 הלקים. לשני השאלה נהלקתשובה.
 מ- שאין אש ר4מ1ון ביום אבל הוא אםא
 או- )מאז להתענות צריה לכ"ז עד"פבבין
 ד"ת, לשמוע לענין ב( ת"ש. סי' והיםרח

 ל- שדרכו מפורסם א' גרב ידענאעובדא
 ו- יום, בכל הצבור לפני משנות פרקלמד
 תוך אבל אהד, אבל המתפללים ביןהיה
 ואמר הלימוד, אהר קד"צ לומר שרצהז'
 שם וההה ולשמוע לשבת שיכול הרבלו
 ש- "רב רב' בשם עצמו המכנא אהדע"ה
 שם אותו שהושיבו מיכה פסל בוז"בענו

 דרש שכלו ומיעוט ולדעתו ע"גשערער
 השל- תהת להתהבא או להוץ האבלשיצא
 ב- הלומדים מגדולהג רשהתי ובעצמיה4
 4ימרים קמהמנבלים כח8ניהץ פרק אבלבית

 להוץ. שיצ1 מהם דורשים וארן קדישע"ז
 לשמוע מותר האבל אם לעניניעתהזור
 היכה משיב ע4 יתענה. שלא כדיהסיום
 לש- שיכול למעש4 הלכה שהשיב נ"אסי'
 ובדברי זת סיום ע"ס אה"כ ד4אכולמוע
 ב- שצ"ס ' סי דב"ש בסן המקור ציתהפץ
 בזה. נשאל שג"כ הץנהד"ה

רמט

 משש ער"פ שבת שלסעודות
ומעלה

 אכי- זמן תבר בשבת עמל פסהערנ
 ש- של סעודות יקיים ובמה 4רך המץלת
1 בהמץבת  וארן אסוד. וזה דזה במצה 
 ש- לסעודה שחרית סעודת בץ נפ"משום
 ב- כולם אה ויקיים להם 4ו דהובליושית
 לעיל נמ,ש טכה1לת מצה או ודגיםבשר
 שכתב יעקב אביר שהאו וע4 ה',באות
 של סעהית מצות שאץ בזה נבעהסברא

שבה~
 יד' קידוש 4ן בייוב"פ, אכ"4ה או
 דוהים אינם אלו כל יינם, בסתםכוסות
 וש- אכילה דכל טהיהפ דרבנן, 4הסורעים
 אם ניכר לא אבל מצחג שאיא אףתיה
 תחר שים בלי מצהע לשם רק ושותהאוכל
 באים טיזשי אנילה כי טפו, המא שלוה
 ב- התלה דבר וצמז41 דעבה להשקישגם
 ה- ש11ל אבא סביה גם חין הזיגטבע
 שהולד בעיניי קרוב נוי לפם יבמתוכונס
 גגד עהה אק קודמת הליצה ה"רכךממזר,
 ב- לו נאון אה בנ"ד כן וכמו התורה,דעת
 מלעבור לקיים שלא יותר טוב לקיים,מה
 אסו"ר.על

וץ

 לו פתה .את

 ביה לפרש הג, התקדש בלילנשחלתי



 1אשו*ת ל להקסד

 לו*, 8תה את לשאול _יודע .חטאינו :גדה
 נק- בלשון וכתב ההגדה בעל שינהלמה
 ה- אצל שאמר .ואף" מאי וגס "את".בה
 כהל- לו אמור אתה ו"אף" : ח~רשעהכם
 שי- את הקהה אתה "ואף" וכר, הפסהכות
 כבר אהד עוד ממך שהוץ שטהימעוניו.
 ה- ואצל שיניו. את הקהה כבר או לואמר
 "את" : להיפך פירחטו לשאול יודעשאינו
 הלשון, כהוקי אהר. היא אתה רק לו,פתה
 ב- הגוף סימן על נוסף הגוף מלתכשבא
 ה- מלת ע' בהכרמל במלב"ם עי'פועל,
 ש- רבבה", לאלפי היי את "אהותינו :גוף

 מהו וגם אהרת. אהטה ולא "את"פירושו
 לו. ואמרת אמר ולא לו* "פתההלשון
 סוד לנו מגלה ההגדה שבעל לפרשויש
 ה- הבנים עם להתנהג איך החינוך,בדרכי
 י :ללו
 וההא מכ*4נ הלומד הכם 4וזה הכפ,בן
 בודאי ומדריכים, מורים בחוג כברנמצא
 ומ- מלמדיו, מכל לקה ויהדף הכםישמע
 לו אמור אתה" "ואף מכולם, יותדהבריו
 הד- מני שסר הרשע הבן- הפסה.כהלכות

 ע- להשפיע יכלו לא ומדריכיו ומוריורך,
4 כלומוליו  יקלקל ש"א יגר,צוהו גרש 
 ש- מזה הוץ בהתנהגותיו, הבריו יתראת
 אתה" "האף הספד. בבית הלקו מנתקבל
 תב- שהקדיה תלמיד כי שיניו, אתהקהה
 למענו נתנה לא התה-ה וגם הבא'שילו
 ת- בתוך דרמיזה, בדמז ורק תשובה,שום
 שמות )רש4 לשאול יודע השזונושובת
 ב- וביהוד בוכהזים, עמו תכנס לאיג-ה(,
 לשלהנך. סביב זיתים כשתילי שבניךשעה
 ד- את בניך. יתר ישמעו שלא מסיהין,אין
 מה וקחטיותיו' שאלותיו ההפוכים,בריו
 בזכותו, תהפוך לא לפלוט; יכול זהשרשע
 - שיניו את הקהה אלא מסית, נדהטכדין
 לקויים כשרונותיו לשאיל, שא"י הבןאבל
 בזה אשם האינו ה--טו( :אבות רעוהלקו
 בן עם כשדונותיי, מטגו שדדהשהטבע

 להנך איך לדעת צר*ך כזה מפחזחבלתי
 בנחת עדיעוע ביזים בו לספל צריךאותו,

 הס8ול דרכו, ע"פ לנער הנוך רך.ובמענה
 כמו מכהט יתירזג בסבלנות צ"לוההינוך

 "את : ההגדה בעל אומר לכן רהמניה.אם
 א- רק א', בהינוכו. עצות ג' - לו"פתה
.. ל- כזה ילד למסור אסור : אהד. הלאתה

 נ- בלשון את כ', זריכנ אנשים שלפיקוה
 רהמניה. כאם וסבלנות ברהמעת -קבה
 לאט כשרועתיו את תפתה לו" "פתהג'.

 הכבד. אל הקל מןלאט.
 תשובה נתנה שתוה"ק מה יתורץובזה
 חהגדת - לשאול ולהשא"י להרשעאהת
 תשובה ליתן ואיך בא(, פ' רש"י )ע"לבנך
 זא*ז קדב שלא בשעה בנים, לשניאהת
 אהת באמת, אבל' שוות דעותיהןואין
 "וה- מלת שמענו. זו שתים אלקיםדבר
 תשובות שתי ובה פרושים ב' סובלתגדת"
 ו- רכים דברים : להשאי"ל והן לרשעהן

 ל- כאגדה ש"א לבו את המושכיםמתוקים
 מגדים מלשון גם - והגדת ~י"להוואי"ל,
 מתהילים לילדים שנותנים העולםכמנהג
 להר- כגידים מרים ודברים מתיקה(,מיני
 ו- מה. ס" וב"הפוטק" פ"ו שבת )עי'שע

 בסוף בנון .סנהדרין"' שמה"ס לומראפשר
 פעמים כמה מציע וכן נקבה, לשוןוהיא
 סנ- גדולה. סנהדרק : נקבה בלשיןבש"ס
 )סנ- ומצינו סנהדריק גלתה קטנההדרין
 סנהררק זו הסהר אגן שררך לז(הדרין
 לדון ש?ריכים מפני אשה, הר"תולסימן

 רהטניה. כאם ורהמטת סבלנותבמתינות,

רנא

 קקוהרמב"ן

 עה*ת ברמב"ן בהסתירהנקמאלתי
 בהדש היה שהארבה כתב )"-ד'(שמות
 קודם שהיה טהימע )יז4-ד'( ובפרשהניסן
 ניסן.ר"ה



1י1 ל שה
 פשוט שט"ס משקק כסף ו"-תשרבה.

 הניח אבוהב ומהר"י ניסן, י"ד קודםו1*ל
 : בצ"ע. ןסתירה

 רנב.

 קשה ות"ית"א

 עמו לכל פרעה ויצו עה"פנשאלתי.
 תשליכוהו היאורה הילוד הבן כללאמר
 עמו על שאף יב( )סוטה חז.ל חשמרווכו'
 מצ- ובע יהודי בין רבה, בשמות וע"גזר,
 ב- כל תרגמו ות"י אונקלום והתרגוםרי,
 חז"ל. דבר4 היפוך ליהודאי דאיתילידרא
 לעיר עמו לכל שצוה לפרז1 שרצוונחץ
 שם מהי,1.א י" ישראל ילדי לדה1ל"ךלו-

 יפוג ללה זה תירוץשזאין

 שעי בשם יונתן אהבת ע"תשובה.
 א- המצריים על גם היתה שהגזרהמנשה
 על רק הגזרה ונשארה קבלוה לא הםבל
 ש- א' סי' אמת דבורי וע" "1ראל,ילדי
 שיבי- עמו לבני שאמר שמו"ר שלהלשון
 כ- וזהו יין, למראית רק שזה מורה לואו
 ששם שמצינו וכמו סוטה בגמ' רש"יונת
 שגם עין למראיח צשוו % מלבןפרעה
 עתה רוזרם זעו ובעוה"ר בעול. נה1אהוא
 הז-' חצל ישראל עם % רק הגזידותשכל

 עי4 למראית אפילו גוזדים איןרים

.
דנג .

 ת-א פלינט יוסף השה והרב סגלהרב-נח

 רפריישאקרארא

 בכהל4ם ל"ה מפסחקם לך דקשהמאי
 אכילת - והרי בתדומה מצה יד"חיתמרם
 לטךנן ביאיגטי  יבורזז וחשובה מצוהתרומה
 חבילחע. חצילות מצות עח1ין ואץ ע"ב(דף

קשה ר 1 1א
 דף שם דאיתא ממה להקעית "1לדידד
 בהדי ומרור מצה אינש יכרוך לאקט.ו
 ד- בזה"ז מצה דס.ל טה1ום ונוכןלהדדי

 דרבנן מרור חשעי דרבנן ומהוראורייתא
 ה- אמר לא מדוע דאורייתא, למצ4ומבטל
 הענין אלא ח"ח, מצות עושין דאיןטעם
 ח"ח מצות עושין אין אמרינן דאימתיבזה
 השחת דרבנן אחת מצוה אבל שוותמצות

 תרו- אכילת ולכן זה דין ליתאדאורייתא
 הרמב"ם ווהרי דרבנן מצוה רק. היאמה
 לאבול מנחות משירי לאכול מצוהחשב
 תרו- אעבילת דה1ב ולא ח*שם חטאתבומר
 חשכילת - אסמבתא רק . הוא והכתובמה
 עו- אין אמרינן לא ובכדעג דאורייתאמצה
 ח"ח. מצותש*ן

 ואכלן כזית מכולן לקט : ל"ז ברכרתע4
 א- הוא מצה ואם כרת ענהן הוא חמץאם
 ב- שם רש*י וע" בפכוג יד"ח בו יוצאדם

 *וות, מצות דהוי דכונתו וי"ל מיירימנחות
 הלא מקשינן ולא מצה. עם מנחותשירי
 השיג אפשר זלחנם ח"ח מצות עושיןאין

 ר- כוונת כי מכולן לקט בד"ה שםהתום'
 מצוה הן שהשירים במנחות . שמייריש"י
 שמם- ס"ב סי' דוד בית. שו"ת וע"יכנ"ל
 ח"ח עח1ין אין ל"ש אחת שבפעולהביר
 הענין אגב מדרך היזב אחת_ פעולהובנ"ד
 לפי ד"ה מוק.ח: מתום' ח"ח עוו1יןעתרן
 עי' מדאורייתא שהוא נראה .מערביןשתרן
 ב- כתבו ח'. סוטה ובתום' גזה"כ סתהשם

 ד- דהא לתרץ "1 אבל דרבנן' שזהפירח1
.

 שיהא א' טעמים שני מפני ח"ח עושיןאין
 הטע- וו1ני - כטה1א שנראה ב' פנוילבו
 כונה צריכות מצות אם בזה תלויםמים
 מצ- עושין האין פנוי. לבן שיהא בעינןאז
 התום' של כתירוצו מדאורייתא, ח"חות

 ש- בעינן ולא כונה א"צ מצות חשיבמו"ק,
 מדרבנן חעח עושין אין אז פנוי לבויהא

 ה- מדייק ולכן ח. בסוטה התום'כתירוץ
 זה. כנעכו כטה1א, דמיחד משום שםתוס'



ח.81* י י8יו

 ג*כ החש כונה צריכות שמצות הדבדוגוף
 צ- שמש שו"ת ע"י מאצ"כ מה"ת כידרבנן
 ודוק. ח"ח עושין שוות בארנן ולכןדקה

*רגד

 בעבירה הבאהמצרון

 לה- שלמח לך בהלק ראיתימצאתי
 ב- פלש4 דבר שכ"א סי' ז*ל מהרש"קבשן
 יוצא דאינו המוציא ברכת בלי מצהאכל
 כמ- והוי להקב"ה דגוזל מצה אכילתהץ
 ה- 6צוה חשר בה יוצא שחרט גזולהצה
 לה- פשוט כדבר זה וכתב בעבירה'באה
 מ- ממזר הוליד פלא, בעיני והדברלכוע
 לא המוציא ברכת בירך לא פו"ר,קיים
 והנה מצהב"ע דהוי ? סצה אגץלתקיים
 בממ- פהר יד*ח יוצאים איך הקושהשע"ד
 האחרונים דברו כבר מצהב*ע. הף האזר
 יקר בצ*ר זר: תירוצים כמה ותרצומזה

 בנים לו היו ואם בנום, לו שיהיההמצוה
 נע- שהעבירה נמצא המצחג קיים לאומתו
 ז- זמן לאהר והמצוה הבעילוג בשעתשה

 קיום קץקר ב( מצהב*ע. הוי לא לכןמנים,
 י- וממזרים לשבת, משוט היא פהרמצות
 ממי- נתקיים סט(, )קידושין ליטהרכוקים
 ולכאורה פג( יוסכ דלשבועגנזי מצוהלא
 לאעל הפעם עוד וצריך מצה יד"ח יצאלא

 נכ- אא*כ ויטא אום חוין ממזרובהוליד
 ב- אבל פהר, קיים ארך שטות רוא בונפ

 לו בהיה כמו זה גם יתורץ הנאלתירוץ
 דק. והם הוא וווצייר נכרי בהיותובנים

 עי"ש. 15"ר, מצותייס

רנא

 פסח בליל שבע מעיזברכות

 הת- שבת בליל שחל חג התקדשביל
 המתפ- כל שבע, מעין בברבת והש.צחיל

8 געשים~ים  דופ- חשלם וטלוטדים ת"ח 
 הלף בית ע" לדינא הנה להשת5קו.קים
 טעם באם להפמ"ג מגדים נשם קונט'על

 בא*י אמר וכבר להתגרגר חתתחילהש*צ
 סוף עד תגמור ברבים לבי"ןו "רןש*א,
 לסמוך. מה על לו יש כיהברכה

רנו

 דפסח אןבפיוט

 ב- המובא הפיזט נמצא ארפחחצשאלת
 ש- זנשישות מקורץלות ד"ה לו: פוכהתא'
 בצצי- להגיץ אהטישות תלה, בקטבלואתן
 6- הדב ידהי עם דברתי - קורזולהה81
 הזה שה5יוט לי ואמר יצוו גרוסמןחר"ל

 דפסח זו ביום נמצא בחשישותהמתחיל
 לאהצכנזיש.)עצרות

רני
 במצוההזקה

 מואזק שהיה אהד חכם תלמידשאלה.
 לפני ספירה לספור זו במצוה שניםהרבה
 המצא. סמנו וחטף השני ובאהקהל

 המיג כגלן "ש תי ידיי,תשובה.
 ח- כי ממט, גרוע יותר תי רעהו,גבול
 לההצובה, ועלול עבירה שעשה יודעגזלן
 כמ"ש ודינו מצוה, שעחצה חחצב זהאבל

 גבול, המסיג ציבור שליח לעניןבהפוסק.
 תקל*ג סי' פ"ג ב"ב במרדכי  זה דיןומקור
 פ- ועי' כ"ב סעי' קנוג סי' באו"חמובא
 אחת מצוה לעשות שהחזיק שמי שם,ת"ע
 מקומו ממלא בן והניה וחלש שניםכמה
 מה- ה51' זו. למצוה אביו במקוט  הבןשגם
 קמ"ז סי' בכה*ח מובא ע', סי' ח.בראנח
 הוא במצוה המחזיק זי שז8י' טו*ב,אות
 מעביריו אין ג"כ ת"ח הוא והחוטףע"ה
 להיפוך ממש שזח בנ*ד כ"ש ממנו,שהה



ל ל קםזאוסום*8ה

 לעצתי "םמע ולדעתי ע"ה. הואשהחוטף
 שחטף המצוה עבור להתקוטט יבואואל
 על למעלה נחשבת היא ממילא כיממנו,
 כצ- לעשות אדם חקיב רק אפילו כישמו'
 עעואו, כאלו מעה"כ עשה ולא ונזפסוה

 אף ממנו. ווחטפו ע"ז שמצער בזהכש"כ
 לע- רגיל שאדם מצוה שכל בס"חשמובא
 אבל חו"ש. עליה נענש עושה ואינושותה
 בהמסיג תלוי והקולר העונש בודאיבנ"ד
 כמטיי- טוהם ופהיתתפיו עוזריו ובכלגבול
 ההפסד היטב לחשוב ועליו עו"ע. ידיעים
 ה' בדבר ונסיים וכו'. שכרה כנגדמצוה
 בז- ספה"ע להרמב"ם : הזה בעניןבהלכה
 פקוק ומוספין )תמידין דאורייתא הואה"ז

 כל על מוטלת ספה"ע של זו מצוהח"ל
 ב- ועיין זמן, ובכל מקום בכל ישראלאיש
 ל- דמצוה הסוברים שאלו פסחים סוףר"ן
 שזה בהרמב"ם סוברים חםבועי יומיממני

 ש- מני ולא יומי דמני ואמימרדאורייתא,
 ז- בעלסשב לזכר דרבט דהוא סוברבועי
 דחיף ולהסברא סה(, )מנחות למקדשכר
 לו- אפשר לכ"ע ביהמ"ק יבנה שמאשינן
 ארעא ועי' דאוריה2(ג הוא שספה.עמר

 טו- נפ"מ לדינא שי,ב ספהקע מע'דרבנן
 עוד ; קי"ח סי' יו"ד יצחק בית ועי'בא.

 האח- הנה הדש. חשש בזה לחקורראיתי
 ספירה על ברכה מברכין אךך חקךורונים
 הספירה גסר עד ימות לשמא חוששין%א

 ו- מור עי: חו"ש' לבטלה תהיינהוהברכות
 ברכות באוהל זצ"ל הגאון לאמו.ראהלות
 שב- גדול לזמן ובפרט : לא דףוהודאות
 י- לא מצוה ששומר ותרצו חיישינןודאי
 ברכו ר"ע תלמידי גם זה ומטעם רע,דע
 לג- שהגיע זקן ואפילו מה*ט. הספירהעל

 קם גבול המסיג בנ"ד אבל מברך,בורות
 חםכיחא מיתה, שם - שמתא בארור,ליה
 החוטף יוכל איך נאמנה, ה' ועדותהיקא
 שו- משום בה דליכא כזו ספירה עללברך
 ג- שהמסיג שמעתי אח"כ וצ"ע. מצוהמר
 8- שבוע או אחד יום : לחלוקה הציעבול

 הלילה. וחוזרין השני השח"כ הוא יספרחד
 שי הלצה בדרך אמרתי זו הצעה עלהנה
 לעיר שבא כפרי כהדין בעיני זהדומה
 מוב- אתרוג לו הציע הסוחר אתרוג.לקנות
 לא הכפרי לירוונ שלש בעד דמובחרחר
 לשנים האתרוג את ובקע סכין חטףדרכו, * היה ונחפז המקח על לעמוד זמן לוהיה
 אתרוג, חצי בעד וחצי לירה להסוחרוזרק
 שלא כדי חלוקה דין שייך לא זה, בעניןכן

 הר- הפסיד מה דאעכ צידו. רמיהיחרוך
 הס- ימי שכל נימא אי בין מזה וחוץמאי,
 דומה המשל א יחשב אחת למצוהפירה
 ניששו 4ר ובק הנ"ל. להכפרי להנמשלממש
 היא דנפשא באגפא מצוה ויום יוםשכל
 ועל להמהזזק שייך והכל הלוקה ל"שג*כ
 ברמאותיזג לרמאה אהני ומאי תחשבשמו

רנה

 וספירהקידוים

 שנוהגים במקומות שבת נל%שאלה.
 קידחם או קודם ספירה אץ בביהכ"נלקדען
 1קודם

 ש- תפ"ט בס" מפורשת "לכהתשובה.
 ניחא טפי שבת דעיולי טהסום טודםקידחם
 מוכ- הייתי אבל ע"ז דפליג מאן היתלן,
 מל- להוזמא כדי זה מפורש דין להביארח
 ו- זמריע מעשה העחמים "צדוקים" שלבן

 וטומאו- "קליפותינו של הנגינהבעיניהם
 ו- מהקידחם חשובה יותר שבספירהתינף
 צוח ואח"כ הספירה ומנה הדבר אתהיפך
 אה דין : חידוון בלא ביהמ"ד ואיןלקדען.
 הנח מילתזב ביה נימא לידן דאתיהואיל
 או- ד4ערייתא, היא בות"ז שספירהלהדעה
 באח- ר"רתי אבל הספירה. להקדים ישלי

 יו- עיווי של שהסברא החדש( )א"חרונים
 מוה וחוץ עדיפא, יותר יומא ואפוקימא
 היתה חעובהש בתרתי, הלז נש הברטעה



 ם 1אשו,ו ל להק8א
 במזמו- שמקצרין לר"ש שחל החגבמוצשר

 מוק- הספירה ויצאה כנהוג, נרננה לכורי
 בין תמימות שלענין צה"כ לפני מאדדמת
 נהוג ולכן למנות, עוד היה אשר וב4כסך

 ל- בדי עלינו תפלת אחר גם שמונעעלמא
 ועיין שאפשר, כמה עד הספירה אתאחר
 כי הספירה את יקדים שבביתו שםמג"א
 לפני לאב~ל ואסור סעודה במקוםקידהם
 בצ"ע. זה גם הניח ובפמ"גהספירה

רנט

 קודם מי המזון וברכתספירה

 הסעודה באמצע שנזכר מינשאלתי.
 ברהמ"ז אם יקדים מה ספירה, ספרשלא
 כל שזה מספירה, יותר תדיר שוהקודם
  כולה.השנה

 כבר כ"א בסימן אריה השאגתתשךבה.
 ס- יקדים חול  שךבמיודת  והולה בחהחקר
 דבר היא ספירה כי  המויך. לברכתפירה
 ו- רשות, הוא - בחול פת ואכילתמצוא
 המ- ברכת אז פת לאכול שמחויבבשבת
 היא, וחובה שתדירה כיון לספירה קודםזון
 שני בליל הראהסונה בספירה עושיןוכן
 חשת"כ ברהמ"ז מברכין "בחו"ל, פסחעיל

 תפ"ט סי' א"ח  ועי' מה"ט. ספירהסופרין
 בש"ר שאל חיים עין טוב הברכ"י,בשם
 הסוד וע"פ הפשם שע"פ ועוד יפל"לוס'

 יעבץ ודהטאילת ההגדה, אחר רקלספור
 הקב- דברי כל ועל ע"ז משיג פ"ג סי'ח"ב
 -לספור ויש היא מבולבלת שקבלה כתבלה

 דבעינן' ההגדה לאחר ולא הלילהבתחילת
  ה- אחר רק לספור  רוה"פ אבלתמימות.
הגדה.

רמ

 כ"ד אחר ונזכרו בספירהמיי

 בעומר .כ"ו בפ8ירהיובמקום טעההש"צ

 האף אחרה מנו  השה'מיים וכל כ"ח'מנה
 שעה חצי כעבור בטעותו. הרגיש לאאחד

 בחשבונג שטעוהתבוננו
 שהורה אחד רב גם היהביניהם

 ואילך ומכאן אז ברכה בלי שיספרולהם
 בר- וברכו טעו שאם כזה, דין מצאאץפה
 צרי- שכבר המקום על ונזכרו לבטלהכה
 כל עבר אם רק זהו ברכה, בלי למנותכים
 ב- לצדד ויש בטעותם, הרגישו ולאהיום
 ולהוציא לילות בשאר שיברך קבועש"צ

 * מכתב א', ס"  המשךולש )החוםאחרים
 ס-ו סי אמת זרע בס' וראיתי ט"ז(. ס"דוד

 אחר בער"ש ונזכר בע"ש לספורבשכח
 ו- שבת וקבלת הלילה קודם ערביתתפלת
 ו- ברכה בלי אז יספור במוקדם היותפ"ע
 בברכה. ואיייךמשם

רסא

 ב"בה"ב" וקריאהתפלה

 בה"ב מתענין שאין בביהכ"ננשאלתי
 סליחות לענין הדין איך וסוכות, פסחאחר

 בבוקר. ויחלוקריאת
 צ- דין לית הקריאה לענין הנהתשרבה

 השבוע פרשת רק לקרות שצריך בששריך
 ת- כי המתענים, מנין רוב "ט אםואפילו
 הוא, דרבנן תקנתא ל"טנות האין קודםדיר
 סליחות לענין גם ~י"ש נ"ז סי עה"גועי'
 לא- צריך י"ח תפלת אחר שאומריםכיון
 ה- עם שייכות שום להסליחות האיןמור

 צבור תענית  המתחלה הסליחה ורקתענית'
 שאין כיון לדלגה, יש צרכים תבועקבעו

 וכו'. יכון לא שקרים ודוברמתענים
.

 רסב .

 ן. " .. בספירה יתספורת
 : כתב תצ"ג סי' המנאגךבטורמקרר



שו*ת ל לה

 - להסתפר שלא שטיגים מקומות""מם
 ש"פ א' יום בדרשת שועיב הרי"ןכ"כ
 .ב- נוהגין הטור כתב נשואין ולעניןב"י,
 ש- מובן אהטה, לישא שלא המקומות"כל

 שהוא נשתרן של ממנתג טפי קיל זהמנהג
 וכנם קפץ אם בנשואין וגם המקומותבבל
 (טתו עונשיןארן

 )טור"
 ר- בנשואין ואם

 בתגלחת כ"ש קולות בהרבה שמקיליןאיתי
 א- ר*ח עד להסתפר ןפמותר מהרי"לוכ'
 מ- להסתפר שלא ימיו כל שנהג ומיייר,

 סי' יוסף )כתנות התרה ליה מהניאפסחא
 השואל מבקש זה ועל ע'( אות זכ.לי"ט,

 ו- בהיתר. שיעשו ומוטב התרהממעלתכם
 שקראו- ןחז"ל כלשון זה מעול בך פגעאם
 למ- לביהמ"ד משכהו יד( )מו"ק "ממיל"הו
 דהתירא. כחה לוצוא

רסג

 חזון ושבת שבועותהפטורת
 מצוהלבר

 ב- היה הולדתו שיום מצוה, ברשאלה.
 אי בביהכ"נ עירונים לו ואין השבועות,חג

 ו- מרכבה. במעשה למפטיר לקרותוצריך
 ? אחרים חיובים דוחהאי

 לדבר מה אין אחרים לחיוביםתשובה.
 הוא עירונים. לו קואין כיון נהשבשכזר
 ל- חקירתנו עיקר אבל מדחה. ולאנדחה
 מר- במעשה מפטיר קטן ש"רן המנהגענין
 מקור הזה. בביהכ.נ במוחזק אפי'כבה,
 וז"ל: סק"ג תצ"ד הבאה"ט מביא זהמנהג
 וי"ל - וחכם" גדול דוקא להפטיר"ונהגו
 מרכ- במעשה דור,םין "אין מגמ' לזהסמך
 )שו"ע מדעתו" ומבין חכם הוא אא"כבה

 )א"ז(, בעמידה לאומרה וצריךמהרש.ק

 ב- שיש ומובן יעמדו, ג"כ שהשומעיםפי'
 ואפ- הצבור וכבוד דעזורה כבוד טהםוםזה
 סכנה גדר משום גם בזה לחוש ש"םשר

קסט ר מ 1א

 דד- ינוקא ההוא : י"ג חגיגה הגמ'עפוי
 ועיק ואכלתיה, נורא ונפיק בחשמלריום
 ב- אפילו לחוש שיש ס' סי' רעק.אשו"ת
 מ- באחד אפי' סכנה של ום"ם נדנודמקום
 לענין אפ" בנ*ד שי"ל מה עוד אלף.ני

 ל- א( השראים, ביו לצרפו אי אחרתעליה
 והביא ויו"א בי"ג ודאי לגדול נדהצבהלכה
 ג( שלימות, י"ג דבעינן דעות יום ב(ב"ש,
 כל שבעינן המחמיר ברונא מהר"ידעת
 ש- כיון ד( למחרתו. עד הולדת יוםאותו
 ובזמ- כתיקונו המצוה לקיים אפשרותיום
 מקילינן שאנן ואף השבת, ביום למחרתונו
 לפני לעבור כזה לקטן שמותר נ"ג()סי'

 מתפללין אם הלילה, בתחלת עודהתיבה
 כל דוחה עירונים לו וביום מבעו"י,תפ"ע

 גורלות להפיל שלם, לחתן חםוההחטבים
 לח אבל אחרוב בהפטורה כ"ז אבלביניהם'
 מרכבה, מעשה : לגרייותא ג' שהמבנ.ד
 ולפע*ד - זמן מחוסר וגם עירונים לואין
 תהיה והמצוה השני יום על לדחותונכון

בזמםל

 ה. לא עוד שזמנה השניה, שאלתורעל

 ציט- צבי דוד מר הנכבד הגבאי בןגיעה'
 וג"כ אר"ה חזון בשבת הב"מ עויהיהרין,
 ד' פה לגמרי. זה דין שונה הולדתו,ביום

 לענין ב' עירונים, לו יום א' :לטיבותא
 המיוח- בין שנחשב קל"ו או"ח עי'עליות,
 ג' עה"צ, ממונים שאנותיהם ת"ח :סים

 הפרצו- כל לא ד' מרכבה, מעשה זהאין
 חת- ליתר דומה דנן חתן אין דומים'פים
 חרו- מבתי ובאים היוצאים מצוה, ברני
 ו- לצפצף אותם שמכינים מצוה, לברשת
 רק והמפטיר הברכות את באותטתלהגה
 ו- הדרשה אחרי מהם ורוב שמחתם,ליום

 ש- ברוך אומרים בעוה"ר, רב,4הקידושא
 אבל אבותיהם, בעקבות והולכיםפטרני
 בעצ- לו יש ציטרין, נחמיה מר הזההחתן
 אבותיו יכות ש סומך ואינו עירונים'מו

 להת- יום יום הולך בעצמו אלאוגבאותו,



שו"ה י להקע

 ומ- הבר"מ לפני גם במנין בביהכ"נפלל
 ג- כי ועושה, מצווה כשיהיה אח"ככש"כ
 כ. וירבו ג( )ע"ז וכו' ועהבה המצוחקדול
 יוסיף עוד כי בו ובטוחים בישראלמותו
 "תוספתא" סתם כי ויר"ש, בתורהאומץ
 ש- מנהג איזה שיש אף ולכן. "נחמיה",ר'

 ודהבוב, לגדול מפטיר נותנין חזוןבשבת
 כה- בחור והוא יהיה, גדול הקטן זהאבל
 המפטיר ולך, לך לו יאמרו ולמודיולכה'
 שמעתי אגב החיובים. כל ודוחה לושייך

 פי' למועד" חזון עוד "כי : עה"פאומרים
 ל- אי"ה יהפוך חזון ששבת אנחנושמחכים
 הפעם עוד נחקור ואז גדול, ויו"טמועד
 ה- בדברי דברינו ונגמור המפטיר.בנידון
 ל- חזון עוד כי : בהגאולה המדברנביא
 ח- יתמהמה אם יכזב ולא לקץ ויפחמועד
 י- ב( )חבקוק יאחר לא יבא בא כי לוכה
 לזה. שנזכהה"ר

רסד

 לבנ"יותגד
 ודק- עונשים לבנ"י ותגיד רש:י עי'א(
 כגי- הקשין דברים לזכרים, פר,םדוקים
 השס"ה על שמרמז 1ומר אפשר -דין.
 ו- שבאדם, גידים השס"ה כנגד שהםל"ת
 לשומעם, יותר קשה שבהם העונשיםמפני
 ה- ולהנשים להזכרים, זה להגיד צוהולכן
 ממ"ע שפטורות ובפרט יותר שקילמ"ע

שהזמ"ג.

 ובהמסורה בדלי"ת' הדגש דגש, דלב(
 ידעו והערוך ר"ח ובטח בהגימ"ל,הדגש
 ברשב"ם עי' זה וכעין לנכון. הדקדוקכללי
 לשון להיות יכול אינו שגד "בגד".עה"פ
 3- על יגודו כמו הדלית, כפולות בליגדוד

 והדבר ההסרה, דלית תחת דגש צדיק,פש
 ע"י : דכירי מדכר תמיהי ותרי פה,תמוה
 מש- בשם טוב, סימן ד' מ"ע טהרהשיורי
 י- צריך נדה שבעון פ"ז תשובה מ"סנ"ח

 ר מ 1א
 ש- דהדגש נדה, כמני7 תעניתים ס"טצום
 ובאמת ס"ט, והוי יו"ד במקום הואבנו"ן
 י- עם ודברתי בהנון. ולא בהדליתהדגש
 להח- ובאנו נ"י אילון ב"צ המדקדקדידי
 : חברתא מגוי מתורצת שהדא כזולטה
 בתוך נקודא דוקא לאו הוא "דגש"הפי'
 ה- אצל דגש נקראת היוד גם אלאהאות,

 החיריק נקודת ואפי' הראשונים,מדקדקים
 : רכ"ד דף פנחס זוה"ק עי' דגש,נקראת
 חיריק הא יוד חסר ואי יודין בתרין"ציצית

 ב- הדגש בנדה : פירושו והכיבאתריה"'
 כ- היוד משלים שתחתיה החיריק פ"ינון,
 שב- היתירה היוד ובנ"דה הזוה"ק,לשון
 שבדלית, הדגש במקום היא "ותגיד"תיבת
 או- ליחס וא"א הדלית לפני שמקומהכיון
 ו- דגש. יוב כבר ששם כיון להגימ"לתה

 הדגשין ושני דגוו~ין. שני א"א א'באות
 על רד"ק ועי' במציאות", ולא "בדיןהללו
 שלא דגושה שהנון במקלות ליחמנההפ'

 הרד"ק שם שציין בהמקומות וכןכמנהג,
 כמ"ש. ג"כי"ל

רסה

 לאהליכם לכםשובו

 כ- "לכם" שמלת להמלב"ם הכרמלעיין
 בפנים חז*ל תמיד דרשוה מיותרתשהיא
 "שו- לומר היה מספיק באמת ובנ"דשונים,

 ולכ- לדר,~א, הוא וה.לכם" לאהליכם"'בו
 קאי לא שה"לכם" לומר היה אפשראורה
 בל- העם כל על קאי רק ואשתו, אישעל
 ז- לבנים הברכה רמיזה והיכ7 רבים,שו7
 : הנ"ל שבת הגמ' ע"פ י"ל אבל ?כרים
 שנת- לב. וטובי שמחים לאהליהםוילכו
 ת- וג"כ זכר, כאו"א וילדה נשותיהןעברו
 בשם בילה"ג וראיתי בנ.ד, כמו מנ"למוה
 ילדה : ברכות הגמ' ע"פ זה שמתרץב"א
 ל- הטוב והמטיב, הטוב מברך זכראשתו
 ב- פה שכתוב וכיון לדידה והמטיבדידיה,



קעא ר מ זא .שו"ה
 ה- על נאמר שניהם על לב* *אומל"ר
 ש- אף זכר שילדה ע"כ וה"צו הששתואדש

 על מורה קוהל"ר אפ"ל היה פה גםלכאורה
 כן וממש שם, שהיו הזכרים השצשיםכל

 השש- איש על לאהליכם, ולכבל שובובנ*ד
 פירושו, והאם האב לטובת לטיבתכם.תג
 ר יצ"ו, מנקין הרב לדברי סייעתאובזה
 ל- אמר "לך : באורהתא רמיצש דלאל.מ
 "ב- : בגימטריא לאהליכם* לכם שובוהם

 השחד4, א' לכל זכר שיולדברכה

רסו

 לחו"ל שבא א*יבן

 הש- חג על לחו"ל שבא "סראל ארץבן
 ו- בנו אצל ומתארח לחזור חכצתונועוח
 שהוא בשעה שני ובליל ושבת ע*שים ב- זו בשנה כמו חל השבועות וחגב*ב,

 בהקי- להתנהג חרך ב"ב עם חדאבצנת~ח
 ו- מקודם שיקדש אב יבבד בן אםדוש,
 ויה- דשבתא לקידחמא רק צריך אינוהוא
 ש- הוא והדין טוב, יום לכבוד זלזו*יה

 לכבוד בצנעה רק חול שבתו לקןצותצריך
 אסור ושומעים הרזאים ובפני הגולה,בני
 ה- ואם דשבתא קידחמא בפומבי לקדהטלו
 של מזכיר והבן אביו. את רוציא יקדשבן

 יוצא האב אם לן מספקא - ויו"טשבת
 הפסק לגביה הוי אם בם, של אבקידוש
 ו- זמן מברך וגם יו*ט של שמזכירבזה
 מה- שיטעום טדם 5וד אמן לענותעליו
 ב' .:ע' המים בסהרת ראיתי -קידחצ
 שישמע עצות, א בענין שמחפש ע.גאות
 רק השמועה מפי הקבל הקידהם אתמבנו
 ו- לשבת, עההיך מה ה"עו לו, שצריךמה
 שלא או שמע, לא כאלו ליווט ששייךמה
 מה- המעתה הזמן ברכת על אמןיענה
 יהיה שלא טוב שיותר החליט ולבסוףכוס
 בעצ- והוא קידוש  עושה שבנו ביעהבבית

 מזלזו- ינצל כזה ובאופן בלדהם יקדהםמו
 דיו"ט.לא

דסז

 הנ"לבעניל

 שנות- שנהגו ממקום ההולך בדילהנה
 בדעתו אם שיצא המקום חומרי עליונים

 סי' רדב"ז ועי' בתוס' יח: חולין עי'לחזור
 לא- או מיד לחזור דעתו בין שמחלקע"ג
 שנכנט בשעה : בזה"ל כתב וגם זמןחר

 חל ימים ב' בו שנוהגין המלכותלתחום
 והגע - לשם שהלך המקום חומרתעליו

 ו- כ"ש כן הדין לחו"ל נהלך אםבעצמך
 ה- לתחום ונכס לא"י בהלך כו"כ אחתעל

 לחזור דעתם שאין לנו ידוע וגם~לכות,
 שום נשאר שלא כבנ"ד ועד. לעולםלגמרי
 לגמרי שבטלה חו"ל, עם גשד חמוםקשר

 יכריחו אם ואפילו משם, שיצאהחונטץות
 חדווה כקהלה שם דינם לחזור בכחאותם

 מנ- להנהיג בידה ורשות וניבנתהשנחרבה
 בן יו"ט של ענין חוץ )כמובן חדשיםהגים

 שג"כ סק"ח ר"ד ס" יו"ד ש"ך ועי'ש"ג('
 אז שם, להשתקע ודעתו הולך באםמחלק
 ובאמת משם. שיצא למה חומרא שוםאין
 ש- המקום חומרי עליו שנותנים העניןכל
 ס" יו"ד שפ"ד עי' דרבנן, הוא משםיצא
 למרן עוזיאל משפטי ועי' י"א ס"קפ"ב

 עתה זה שיצא מהד"ת שליט"אהראשל"צ
 ב"הפו- דבריו )ומובא ס"ו סי' או"חלאור
 )לא בעצמו בחזר שאפילו תת"צ( סי'סק"
 ע"מ שנכנס בבואו דעתו גלה אם כפיה(ע"י
 תוש- מכלל מוציאו חזרתו אין לחזורשלא
 אלפי שבאו כזה באונס בנ"ד וכ"ש א"יבי

 מאחו- השאירו ולא באמת להשתקעאנשים
 עד הגיעו וכבר ישוב, סימני שוםריהם
 מים המלכות, לתחום נכנסו הארץ.שערי

 המקום לגמרי וחרב ובטלהטריטודיאליים



 1א15ש ל להקעב

 בני שהם סהדי נ%נו שחנן 5128,שי18
 באו ורק כאלו, קשים וענהים במס"נא"י
 לאיזה בכח אותם ומבריחים ארוריםזדים
 בני כדין שדינם לדבר מה שאין אחרחוף
 ב- הנעשה דבר שכל פסוקה הלכה כיא"י
 ממש, שום בזה שאין כזו ובכפיהאונס

 וכדו' נשים כגיטי החמורים בדבריםאפ'י
 זביני, זביניה וזבין שתלוה וממכרובמקח
 אני, רוצה באמר דוקא, זה בזה,ופלו4עא
 ע"ז מודעה מסר ואם מעות בנתןודוקא
 סי' חו"מ ס"א )ב"ק לכ"ע זבין זביניהלא

 חמס צועקים כלו העןלם כל ובנודר"ה(.
 בכפיה מכה1 שום אין ולכן זו, רציחהעל
 ודקדוקיו פרטיו לכל א"י כבני ודינןכזו,

 פי- כי לטובה, בהבטחתם ממש שאיזוכשם
 הם ולא שקר, ימין וימינם שוא דבריהם
 ואם ביתנו את יבנו הם ולא א"י לנויתנו
 בוניו, עמלו יהיה שוא בית יבנה לאה,
 שד כפאו כאלו בכפיתם ממש שום אךןכן
 שארית על יחוס ברחמע וד' - יותרדלא

 הארץ כנפות מארבע נדחינו ויקבץהפליטה

רסח

 עתה והחליט להשתקש לא"יהבא
 2ו"ג. בי יו"ט לענין דימ מהלחזור,

 מרדכי הרב מידי נשאלתישאלה.
 לא"י שבא אחד שראל ממחנה שליט"אליזר

 לו ומסדרים להסתדר יכול ולאלהשתקצ
 דינו מה ועתה הארץ מן לצ(אעתעודות
 י,1ראל. ארץ כבן דינו אם ביניביני

 הוא מישראל אדם כל הנהתשרבה.
 אנחנו כשרואים ובפרט כשרותבחזקת
 לא"י ועלה ועמל ויגע שטרח בזהכ1רותו
 ומה חמדתו. בארץ קשורה עתהונפשו

 מסבת הארץ את לעזוב בדעתושהחליט
 מדה1בה דנין. 141ין כלום, זה איןפרנסה,
 על שיעלה טרם האחרון וברגעכמעשה,

 לחם של משרה אוזה ישיג 14 לחזורה(ציה
 לכה1רזג )פרוטקציה( המלצה רק אפלוצר,
 אגן בפרוטקציה תלר הכל בא"י בעוה"רכי

 על וישאר הרעה מחשבתו שיבטלסהדי
 אונה חזרתו ענין וכל דגלו, הצלמחנהו
 שיצא זה על יו1בע אם ואפילו לגמרי'בידו
 שו"ת ע" כלום' שבועתו אין ג"כ, הארץמן

 גבו- בקתט' )מובא ע"ח סימן מיגא"שהר"י
 2והנשבע שכתב ע"ב אות שמוניםרות

 חרטה בה לו יהיה שלא עוד ונשבעשבועה
 לפי קיימת השניה שבועתו אין היתר%א

 הוא אמנם זאת שניה שבועתושאמיתות
 בידו 4רנה וזה רצון לו יתחלף שלאלומר

 ביטוי שבועת ואינה שוא שבועתודה1יבא
 ברור מבחשר וכו' התרה צריכהשתהיה
 אדם, של בידו אוננו עוד ומדה1בהדרצון
 מקדו- אוחו להוציא יכולה זו החלטתוו4רן
 ולדעתי בה. נמצא שהוא הארץשת

 לו אמרו שהרופאים האקלים מסבתאם אפ"~
 כלום לא ג"כ דא"י שירה הוא מחלתושסבת

 הקב*ה בידי רק פרנסתו וגם רפחשתו גםכי
 .הן א"י כבן דינו בארץ 12הוא הזמןוכל

 לחומר(ג והןלקולא

רסט

 ביי"ם עופותמריטת
 הרה"ג העלה תהרכ"ב סימן"בהפוסק"

 שמותר בפשיטות זצ*ל פייגנביום תלויש"י
 ביו-ט. העופות למרוט בעצמםלהשובי*ם

 בשו"ת וראיתי שמותר, משרתים ע"יוכ"קו
 קארפקליס אברהם מהגאון אברהםאוהל
 ק"ה, בס" הגרשונק בילקוט )מובאז"ל

 דא- ז"ל טענענבום ש"צ הגאון תשימביא
 וה* ביו"ט משרתים ע"י הנוצות למרוטסור

 ל?ורך בבית הנוצות מורטים זה שבלאגם
 גמור היתר הוא העופות לבעל הנהבישול,
 המור- להשוחטים אבל נפש, אוכללצורך
 השל הוא. גמור איסור מכירה לצורךטים



קעג ר מ 1אשוית ל לה
 ולא-רך אסור יהיה שיזה הדבר עלתושמה
 שבת בעניני וגם יו"ט בעניני הוא כןשרי,

 מיו"ט והאופה תורה אסרה מהשבתמלאכת
 איסורא הואיל דל"ש ובמקוםהתציל,
 מטעם אלא מדאורייתא אישתרי לאלרבה
 איסורא הו(ול שייך דלא ובמקוםדוארל,

 צורך קצת בו אין כן אם הוא'דחורייתא
 עכ"ל, צורך ללא בזזן ואריכות כנודע,היום
 מטעם שאוסר נ"ח סי' מהריא"ץ שו"תועי'
 לעצמו הנוצות נוטל דהשוחט כיוןאחר
 כמ- דאסור בהבלעה שלא יו"ט שכרוהוי
 נ"ח דח בב"מ ובגמ' בש"ח ש"ל בס'גואר
 יו"ט. לענין וה"ה שבתלענין

עד

 ביו"ט חדשותקדרות

 נחוץ דבר הביא הגעלה ה' סוףבמהרי"ל
 ביו"ט חדהיות בקדרות לבשל דאיןמאד,
 יו"ט. קודם א' פעם עכ"פ בהן כה4בשלורק

 הכלי גמר דעיקר בפטיש מכה משוםדחייב
 להזהר נצרך ויותר בה' כשמבשליןהוא
 לצורך מבשלים שאין בשבת שחלבע"פ
 משתמ- אין וגם פסח, של הלילה עדפסח
 עשין בפנים מצופין גיגלייזירט בכליםשים
 ומצוה מקודם, באה4 לחזק בבאלוצורך

 בה' מפורש דין שזה מצאתי ושובלפרסמו,
 בט"ז שנויה ובמחלוקת תק"ב סימןיו"ט
 לאסור אין ובדיעבד קהד סי' ומג"אסק"ה

 במחח"ש. ועי"ש ליזהר צריךולכתת"לה

רעא

 ביו"ט שנרקד מקמחלחם

 ה- ורקד ביו"ס האופה נחתוםועשאלת
 שנא8ה מהלחם ביו-ט ליקח מותר 8יקמח
 ביום.%
 ואצל אסור יהודי נחתום אצל לדעתי-

 )או"ח שרי עכו"ם שרובה בעירעכו"ם
 סק"ד במ"ז תק"ו סי' ועי' א'(' סעי'תקי"ז
 אסור שביו"ט האדי"ל בשם הא"רשמביא
 למ"ד אף העכו"ם ע"י האפוי פתלקנות

 והניח ד'( סעי' שכ"ג )או"ח שרישבשבת
 כזה חידוש האחרונים הביאו שלאבצ"ע
 וז:ד"מ הב"י הלא ע"ז שתמה א"חועי'

 קיימ"ל דלא וכתבו המהרהל דברימביאים
 שכ"ה )סי' הלבח4 על יו"ט ומלבח4יכן,
 בדרשות וראיתי : וז"ל כתב ד'(סעי'

 "דחיף4ינן אסור דביו"ט נ"ג ס"מהר"ש
 שביו"ט יסכור דחזי ומאן היום נפהושמא
 אבל חח4ש ואינו קנה שזה מאחר לנפהשרי

 לטעות. איןבשבת

רעב

 שבת ערב צפרניםקציצת
 המועדחול

 לקצץ השנה כל רגיל ההא אםתשובה.
 בחול גם לקצץ לו מותר שבת ערבצפרניו
 בס' מצאתי וכן שבת, לכבוד זהו כיהמועד,
 לה- כתבו שהתוס' חעף נז. סי' שבעהנחלת
 טפי חמור שזה טבילה מצות לצורךתיר
 בטבילה שמדקדקים וכמו שבת לכבודאבל

 בנט"י. בחציצה לדקדק יש כנמחציצה
 בלי אף שבת ערב בנט"י מחמירוהעהעה
 לקצצם. שינוישום

רעג

 החיים בבית בחוה"מעבודה

 בזה, קולות איזה לחפש זו בהלכהיינתי

 שהוא בדבר ותבונה עצה חכמה איןאגל
 סי' ח"ב חיים דברי בשו"ת וראיתי ה',נגד
 שמתיר מי שכתב לזה, דוגמא מצחתימ"ח

 ועי' בעיקר' כבופר הוי המעד בחוללבנות
 : 4'א דף וח"ב פ"ח דף ח"א ביהוסףעדות



א-1שויח ל ל.הקעד

 ועי' אסור, בהוה"מ ביהכ"נ בבניןוצפי'
 והענין בההלט, שאסור : סד דף פתיםמנהת
 בפי השגורה מפורשת ומשנה מאד,המור
 המבזה : לעוה"ב הלק להם שיש ישראלכל
 ומע"ט תורה בידו ש"ם אע"פ המועדותאת
 ש- מי שכן כל )אבות( לעוה"ב הלק לואין
 דלתלמודא י"ה. הגינה טו"מ ועי' זה, בואין
 דאורייתא. הוא בהוה"מ מלאכה איסורדידן
 אצל שבת ענין מה אמר פ' רש"יועי'

 המועדות את המהלל שכל ~מדךמועדות
 וכר, דהטבתות אחע הלל כאלו עליומעלין
 מפר עם מהתינה מהתא בהדאוהמשנה
 ה' ברמב"ם נקבע ולהלכה א"א. שלבריתו
 ובפרט : צט סנהדרין ועי' הי"ד פ"גתשובה
 שם שמדקדקים לנו הקדוש ההייםבבית
 לרש לועג נההז שלא המותר ברבראפילו
 מה"ת. האסור בדברכהב"כ

דעד

 המועדות אתהמבזה
 המועד()הול

1
 מאד לההמירו זה איסור הז"לג"פוהזכירו

 כאלו המועדים את המבזה כלבאיסורו.
 ואס- קי"ה(, ופסהים כג )מכות ע"זעובד
 באבות היא ומשנה רש"י' וע" אקראמכוהו
 בכלל והוא לעוה"ב, הלק לו שאיןפ*ג

 שזה תק"ל סי' מג"א ועי'אפיקורס,
 אם בצ"ע שהניה שם א"א ועי,דאורהתא,

 הוא בהוה"מ האסור בדבר הוה"מהלל
 הדעות לאלו ואפי' - עדות פסוליבכלל
 מאד. גדול עונשו אבל איסד"ר רקשזה

 אותו ששאלו ר"ה סי' המצרף בס'ועי'
 מבהול יותר בהוה"מ אוכל שאינו בשבילוכי
 לו יום אם : והשיב לעוה*ב הלק לואיז

 ישן. ויין שמן בבשר בהגך הסמהתלקיים
 ה' מועדי בעיניו ויקלו מגוהציןובגדים

 זה הרי הול, בנהג בהם לנהוג קוד,םמקראי
 לכן ותורותיו, מצותט שמים שםמהלל

 חלק לו וואין השמרו ההיים מארץגזרוהו
 עי"ש.לעוה*ב

 לבית הוזמנתי כי חע דין לרשוםוהביאני
 תשרי ט-ז יום על ת"א פה השלוםמשפט
 דררא של במשפט אקספרט, או עדבתור

 שום בו שאין בכך, מה של משפטדממוטג
 משנים נמשד המשפט וגם מצוה,סרך

 וגמובן אבד. דבר בו שזרןקדמוניוח.
 ה- אותי יענוש אם ואפילו הלכתי,שלא
 אליו מכתב עיו*ט הכנתי ורקשופט'

 5בזה יוסראל מדינת הוא זה האםושאלתי,
 ולא כתבתי לא מעולם ? המועדות אתככה

 להופיע זקן מרב דורש וההע בהוה"מהתמתי
 שבועה ליתן וגם להתום הכהצפטלבית

 אצלם. כנהוג צדק בהן או ידבהרמת
 בהוה*מ, סגור צ"ל המשפטים שלהמשרד
 בש- שרוצים, מתי הופש לוקהיםהשופטים

 אינם ההג ימי ועל וכדומה, טיוליםביל
 לותר.רוצים

רעה

 המועד בחולנשואיל

 נשואין להתיר מקום יש אםנשאלתי.
 ש- מפורשת כמםנה כי לו, אמרתיבהוה*מ.

ני~
 במועד נשים נהסאין אין פ"אץ )מו"ק
 יו*ט בה' פעמים הביאה והטהס"עוהרמב*ם
 לד"ה ואסור למאד, הוא ופשוטהשישות,

 בהגך, ד"ה ה' מו"ק )תוס'מדאורייתא
 ביבמות וכ-מ דא0ור( ד*ה מ"זוכתובות

 השמהה עיקר כי אסור, בל"ס שגם :מ"ג
 ומה בסעודה. היא הנשואין בעתהוא

 התוס' ע*פ להדש רצה )תקמו(שהמג*א
 וש- רב בין פלוגת14 לקהבות הנאלכתובות
 אסור, ולשמואל בל"ס מותר שלרבמואל,
 בל*ס, אף שאסור כ' עצמו שהמ"א מהלבד
 לעשות מסברתו שחידש הדבר עצם גםאך

 כבר הש"ס, בכל נזכרת ו1אינה זו,פלוגתא
 ד' סעי' תקמ*1 לירוה*ש האהרוניםדהו



שהת ל לה

 אחד, מענין לגמדי מיידי בכתובותשההוס'
 אך הנ"ל(. יבמות להגמ' מתידה שוםוחרן
 של- כפשוטן, המג"א דבדי נתפום אפי'אם
 שחידש עצמו והמג"א מותד, מעודה בלידב

 כש- קימ"ל אנן "אבל גופא, שם כ(כד"ז,
 דאיכא אמוד בל"ם נשואין ואפי'מואל

שמחה".
 יש אם שחקד צ"ו מי' מהד"ק שו"מועי'
 מלאו שלא אף ובל"ם, נדה בפידמהלצדד
 מע' שד"ח ועי' כזה. באופן גם להתידלבו

 להעלות שאין השו"מ על שכ' מ"יחוה"מ
 בש"ס המפור,2 בדין היתד צד שוםעה"ד

 לאימוד.ופומקים

 במח"ג, היה זה מקדה אפשדהשבתי
 אם חקד שבמח"ג ע"ט מי' או"ח כת"םועי'
 שלא אמד השואל אבל במעודה, גםלהקל
 במח"ג. זההיה

 שהדאהעו- שניים קדושין זה היהאפשד
 הניח בזה גם אבל טעות, באיזה נעשונים

 חי- ש"ד, כללו בצ"ע. מק"ז באהצלהפמ"ג
 יצא ולא טעמים, מיני כל באמתחתיפשתי
 והאי- היתד. צד שום דואה איני כיכלום'
 "הנו- ואם הוא, ומה"ת בתקפו, נשאדסוד
 אחת. חמד מ' אותו מלקין לקתת, באשא"
 בקונט' ח"ב ד"ה במפדי מזה דבדתיוכבד
 תשמוד שלא שבכשיודעים נבעה""פדץ
 ע"ע ידי כממייע הממדד הוי טבילהפתחי
 לת"מ. לפ"ע עלועובד

רעו

 הדחק בשעת המצרים ביןהופה

 )מקום במדפנד העובד חילנשאלתי.
 עוובול- זמנו והגיע ת"א( ע"י צבאמהנות
 אם החוק וע"פ קטל, טודה על אותוחים
 קדוב, למקום אותו שולחים הוא אהיהבעל
 ו- לאפדיקה אותו שולחים הוא רווקח~ם

קעה ר מ וא

 ומוזדות בחודה אחדי שנתיים זה נדוךהוא
 ואם ממנו, שצדקה משוחחות כבדבלבנה
 ית- שלא יודע מי עכשיו עמה יתקשדלא
 הא- ותשאד און. פועלי כל ויתפדדוחדט
 ה- אחדת' ועוד זאת לעולם. אומללהשה
 תעודת ובלי מועדה, עניה היא הזאתאשה

 בזמן היה )זה מהממשלה תקבל לאנשואין
 ה- בזה מובן תמיכה, שום המנדט(ממשלת
 ב- והולד האשה תקנת של הנודאשעה"ד
 נ- נושאין שאין תקנ"א או"ה עיין ;יחד
 לה- ד"ח עד אבל התענית, עד מד"חשים
 ו- מותד, - כוותיה עבדינן שבא"ימחבד
 להחמיד שנוהגין הדמ"א כתב מנהגאמצד
 מיל- מממני שלא וטעמא בתמוז מי"זגם
 ב- הטוד כל,צון שמחה משום והעיקדתא

 במח- ולכן שמחה איכא בל"ם אףנשואין
 שם א"א עי' שמחה כ"כ שאין גדו,2תוזיד

 ה- ט"ב עד מד"ח גדושתו במחזידמק"ח
 שא"צ משמע ד"ח עד אבל זה בצ"עניח
 כאן שאין בעולתו את שהנושא ומובןעיון'
 שייך לא מממני לא של טעמא וגםשמחה
 שנתיים זה אישות מנהג בה נהגכשכבד
 בעולתו שהנושא פ"ב מי' אה"ע נוב"תועי'
 דטעמו משום א' יום דק מבדך איןדידיה
 כ- דינם והוי שמחה, כ"כ ואין וכו'שניהם
 שיורי ועי' שמותד. במועד גדו,2תומחזיד
 כזה בענין שמצדד כ"ג אות ב' מע'טהדה
 כבד וחשובה וכו' בביאה כמקדהצשדהטיב
 אות א' ביהמ"צ מע' שד"ח ועי'כנשואה'

 בשעה"ד, ואלמנה אלמון חופת שהתידי"ד
 מנ"ד. יותד גדול שעה"ד לךואין

 הזוג את יצילו הללו המדובד מכלוחוץ
 דאשונה טבילה עכ"פ כי נידה,מאימוד
 ומשום דמים ממולקת היא ואח"כתטבול

 ולה- המנהג להם לשנות כדאי בעצמוזה
 להם.תיד
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 ר מ 1אשו"ה ו להקעי

ט

 לתורה לעלות מותר אי א.יבן
 ש-ג. ב' ביו"טבחו"ל
 לח- ובדעתו לחו"ל הבא א"י בןעחשלה.

 לתורה אותו וקראו חג איזה שם וחגגזור
 נחשב ואי לעלות, רשאי אי ש"ג ב'ביו*ט
 ? קרואים החמשהבין

 נזכ- וכבר היא גדולה שאלהתשובה.
 ב- רעק"א והגאון תקס"ו. סי' בב(וה"טרה

 שלא מי לידו באה עובדה כ"ד סי'פסקיו
 ל- אותו וקראו חליו מחמת ביוכ"פהתענה
 וליות והורה שחרית של בקריאהתורה
 שכו- היום חובת היא הקריאה כילתורה
 יכול מתענה שאינו מי וגם בה חייביםלם

 כי- בצ"ע הניח מגחה של ובקרהשהלעלורנ
 ובנ"ד שם, עי' להתענית שייכת ווהיאון

 כלל היום חובת איננה בשבילוווהקרטעה
 לח- לו מותר ובצנעה להזור שדעתוכיון
 ל- יעלה שלא שבזה ואף בש.ג, יו"ט%

 לצמוח יוכל לא אבל כפרהסיא. הויתורה
 ימצא כי תמצודדו ולא מהלוקת שוםמזה
 הש- ועיקר להתנצל' במה תירוציןהרבה
 וגם לבטלה, ברכה הוי דידיה שלגביאלה
 יום חל ואם חיובים, קרואים ד' רקיהיה
 שמותי שאלה שום אין קודעב בהעבתזה
 בקריש; הוא היום שחובת כיון לעלותלו

 ולא אחרת פרשה לו שקורין הגםבתורה,
 בר"ל. הוי ולא בה לן לית השבועפרשת
 לה "ם זו ששאלה אלו דברינו לפינמצא
 תורתנו מתן זמן השבועות בחג רקמקום
 קריאה אחריו שאין תורה שמחת חגאו
 שממי- טובים ימים שאר אבל חוה"מ,של
 ספק אין חוה"מ קרהשת בתורה קוריםלא

 קטנות בהלכות ורשרתי לעלות. לושמותר
 שם וכתב כזו בעובדא ג-כ ד' ס"ח"א

 קרו- חכהצה על להוסיף שמהגיםדבמקום
 הנומפים בין להיות א"י לבן מותראים
 סימן שכיר משנה וקשו"ת בר"ל הויולא

 ה- בין נם שאדרבה וחעלה ע-ז השיגצ'
 לה- יכול אינו אם להיות לו אסודגוספים
 ח- יעקב שבות ובשו"ת התעבים. ביןיות
 עו- ואשה דקטן כיון כתב מ' סה א'לק
 כן חיוב בני שאינם אע-פ ז' למניןלים
 מו- לכתחילה ואף לעלות מותר א"י בןגם
 והע- פקפוק שום בלי ולקרותו לכבדותר
 בסי' המג"א וכ"כ ולמעמצה, להלכה זהלה

 סק"ו.רפ"ב

רעח

 ביום גומי ללעוס מותראם
תענית

 מאסטיק. גומי, ללעום "יגילנשאלתי.
 תענית. ביום ללעוס לו מותראם

 ו- טעם שום (מן זו בלעיסהתשרבו;.
 ה- כל גומי חתיכת ללעום ויכול כלל'ריח
 הר- מין רק וזה כלום, מזה יחסר ולאיום
 לפ- ויש טבק. עישון כמו בטל להולכיגל

 עסוקה הבליעה כשבית בזה מעלהעמים
 יב"פ זה זמן במשך ידבר לא אףבגומי

 חו"ח הד"ט בעיקר וראיתי בטלים.בדברים
 למתענה ללעוס שהתיר "א ס" תעניתה'
 ל- שעושה כל בלקיז ריגוליציה מתוקעץ

 התיר ואם הנאה, בעלי כדרך היאצורך
 מתיקות טעם בפיו שמרגיש במקוםשם

 לה- שיש טעם שום בה ש"רן בגומיכש"כ
 שא- בודאי וברכה תפלה בקועת אבלתיר,
 תאמר- עצמותיו וכל בפיו, זה להחזיקסור
 כמוך. מי ד'נה

רעט

 מיאר-צייט יי"שהשותים
 בת.צ. הכנסתבבית

 מיאע"ט יי"ש בת"צ בביהמ"דהשותים
 רהל וקרקשת ענינו תפלת אחרבפרהסיא



הלל
רש"א. מ 1 קעןא

 ע4 דהשם חילול גם אבל 4רסור רק לאחע
 בתענית שאפ" סק-ו תקס"ז מ*ז5מ"ג
 בתענית אפ" בפרהסיא, לאכול אץןבה"ב
 ב- שאפילו ג', סעי' תקע-ד אוח עי'מנהג.
 א-ח ועי' אכל' כאלו יתראה אל ואכלשכח

 על : צ-ב דף ויקרא מהזוהר טעםשמביא
 אומר עליו וגם עי-ש, תתראו למההפסוק
 שניכר עצמותיו על עונותיו ותהיהבתוב
 ה- וכל תקנ-ד, סו"ס ע" בעצמותיוחטאו
 של- ההשצ"ט, ביום י4ש שתיית %לענין
 ו- אב של היאצ"ט ביום לצום צריךדינא
 )כל מנהג ולא וה ביום להתענות מצוהאם,
 (ר רופא היה זלטופל ובעירנו 388( צדבו
 יום ושמר לגמרי חפשי איש מעטטד"ר

 ת*צ. באיזה חל והיאצ"ט במס"נ,היאצ"ט
 גילי- וגם להתענות שצריך ממניכששמע,

 שמע זו, תענית של הסעמים כל את לותי
 ב- להמתפללים והודיע זה, יום וצםלדברי
 שתיה יי-ש, יביא התענית שאחריבוקר
 ונה- יחד. אתו שצמו לאלו רק ויתןכדה,
 התענית אחרי שתו שהזקנים כשראהנה

 "על- מבין אני בזה - חצלשו שנולרויה
 המד' בבית בת"צ לשתות אבל לנשמהיה

 דהש*צ, של ענינו תפלת אחר הבוקרכאור
 שא. הפירחש זהו ואפשד מדא, חיהשזה

 עם ענינו לומר אגחנג גדולה בצרה כימר
 בה- א*ש לשתית השפילו כאלהגרגרנים
 צדיקים : תבחל נ5שי ג*כ דצדץקיאלהמש

 אני והן ט51ס הצדיק הדור, בעחנחפסים
 לתקו עלי 1 י4ש לשתות לבדינוחשרחי
 . דבראיזה

-  פחדיה לפכוחי שלי יודע, ומי 
 בביהמ"ד לא אבל יג4 )תענית דשתיהוא

ובפרהסהב

 רפ.

 ועא טבא היתא. ש4באהלבסש
 להווי.וטבא

 י- עדקלסמן א. צורב מא*ר*

 באהד בירחשלים, ויים בעץ 5לומדיצ"ו
 א' וזקן העלוג לתורה שקראודי לושחלם
 ה- .% והראה בהקריאה וטעה בס-תקרא
 ב' בפעם לו חלם ואח"כ ונתעורר'טעות
 לעלות רצה ולא דהצלחן על מונחשהס-ת
 "ויחל" היתה לקרות צריך שהיהוהקריאה
 פתר וכת-ר פתוחה. אסתר מגילתולפניו
 היתה שהקריאה כיון להתענות שצריךלו

ויאל.

 ה- החרדה כל לחנם לדעתיתשדבה.
 יותר - יעקב בית בסידור ראה ואםזאת,
 בע. אם דברכות. מגמרא ראיה להביאטוב
 בע- ושכן כל לגדולה יעלה בחלום לגגלה
 ש- ומה לגדולה, שיעלה סימן לתורה,לה
 ש- בתורה גדולתו לו עמדה הן הזקןטעה

 שטעה דש-צ והא טעותו, לו הראהבחלום
 ב- ולא בתפלה דוקא זה לשולחו. רעסימן
 מעצ- בקרא לא אבל בש-צ ודוקאקריאה
 ש- החלום ובהשנות שליח. עשחו ולאמו
 לע- רצה שלא עשה כתורה לעלות רצהלא
 ל- כשקוראים והדין א' בס"ת פעמייםלות
 אבל במזיד דוקא זה עולה, ואינותורה
 אפילו שפטור דמי כאונס וישן באונס,לא

 בגמרא ועי' עהנה. מתוך חברו 4עןבהזיק
 מי- והני % יפה סימן בחלום המתפללשם
 ס- שלא מי אדרבא ובהקיץ סיים' דלאלי
 לנדה וצריך לבטלה ברכותיו תפלתויים
 דוקא זה אבל סל"ח( של"ד סי' )יו-דאותו
 יחולם ובישן בחלום, ולא בהקיץבמזיד
 שאמרו הוא וזה מזה, יותר אונס לךאין

 החלומות כי לו, הוא יפה סימןהמתפלל
 ביום שהרהר וסימן דליבא מהרהוראהם

 סד היא ויחל של והקריאה תפלה.בעניני

 הג- מביא ולדוגמא עונות, למחילת רקמן
 רק ע"פ הדיא בר שפתר החלומותמרא

 וכר טבוח שורך : התוכהה שלפסוקים
 ו- אחרות. קריאות על היח לדאוג ישוע"ז

 ברכות עי' לנסים. סימן זה אסתרהמגילת
 ו- %, נעשה נס אסתר מגילת הדחשהנא
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 הש-ס. נגד שזה בדגר חלומות לפתוראוך
 סי- רק זה בחלום דהמ שאיני דברסוף
 הזז4. טבא וחלמא לטובוגמנים

רפא

 א' יום דק ב, ובשנה דר"ח בא,מת
 1 היאר-צחט מתיר"ח,

 )שהיה כסלו דר-ח בא' מתנשאלתי.
 ה- השניה )ובשנה ר"ח. ימים ב' זובשנה
 ? היאצ"ט יום מתי ר*ח, % יום רקיה

 ל- לחודש בכ*ט הוא היאצ"טתשובה.
 נא( דף דו"ד ילקוט 396. צד בו )כלחשוו
 ה- תמיד וכן ובמג-א בט*ז תקס-חאו*ח
 ה- היאצ*ט ח*ם לחשון בכ*ט יהיהיאצ"ט
 היאצ-ט יעשה ר"ח ימים שני היהר(*שון
 - מלא יהיה השון ואם כסלו, בר-חתמיד
 ס" לטובה חשבה שו"ת וע" - דד*חבא'
 שחולקים השלחן וערוך זופמ"א בשםכ*ט
 לומר העלה כולם יז* לצאת כדי ולכןע-ז
 בשני תמיד התיבה לפני ולהתפללקדיש
 רק מל(ב ובין חסר בין ור"ה ער"חהימים

 ג- לומחיג לבלי הקדישים בעליבהסכמת
בולם.

רפב

 תעניתפדיוו

 על שגחרים התעניתים בעמןנשאלתי
 ב- התעניתים ופודים תבא שלא צרהכל
כפף.

 שצרתו יום לך אין בעוה*רתשובה.
 ח- וביחוד תענית. גחרים והרבניםמרובה
 בשסקים כמ"ש "חראל בארץ  השיןמור
 שכן כל לא שפחה לוקה גברת בא"יבדבר

 בצדקה התענית שפודים העולסומקילים

 אף ו4אמלתו, גוש בעד יוע לאיש אהחרנל
 ל- יש אבל כחלו, בפדיונות מחנגדשאני
 סימן או*ח רמ"א ע" שיסמכו מה עלהם

 ה- בממון לפדהן שיכול ב' סעי'תקס-ח
 צער ששקול סקי"ב שם מג-* וע"מצטער
 שסכום צריך לכן התענית' כצערהממון
 לא כי בשורו העשיר שקול יהיההפדיון
 וה- ולעשיר, לעני אחד סכום לומרשייך
 שע- שו*ת ע" לעניים רק ליתן צדיךכסף
 זה כאש יתם לא שאם קי-ח ס" צדקרי

 יק- אם אפילו בזה תיקון שום חיןשניים
 יקו- תורת ועי' - בהם ללמוד ספריםנה

 ל-ט. ס"תהשל

רפג

 מקלהאפר

 דא- וט"ז, ט.ו: תענית בתוס'נשאלתי
 י- אוש באיזה אדם, מעצם היה מקלהפר
 אין טומאה לענין דג" חשת להיותכול
 פ"ב, אהלות ע" הח* טהור זה דאפרנפ"מ
 לו מנין רק תמה .תענית ה' בפ-דוהכ"מ

 ס*ת. ע*ג מקלה א~ר שנותניםלהרמב"ם
 שנש- אדם אפר לקאת אי8ה באפתאבל
 ש- בשעה מקום, עתה (ון זו לתמוה 1רף

 קדו- אנשים מליומ ששרפו בעינינור4ינו
 הקב-ה, לפני צבור ואפרם וטהוריגשים

 י- ושלם יקום שנקום תקוה מל4יםואנחנו
 בגפי ומצאתי הבעדה. את המבעץרשלם
 ב. דזיל ותירץ ממש, בזה עמד שג*נאש
 לא שם גם הלא עקדא, משום טעמאתר

 ח- והקב-ה איל, תמורתו ורק אדםנשרף
 ש- שמן תי' יצחק את הקריבו כאלושב
 ש. התניא, ס' בשם וירא פ' להמג*אשת
 מפש נשרף העקדה גבי על אביעיצחק
 ה- הר על מושלך היא השפרו דשן.ונעשה
 אהיה תחיה של טל הביא והקב"המוריה,
 ב. אמרו השרת מלחכי פתחו מידאותו'

 עק43ר ראא כינת מיש המתים. מחיהא"י
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 של אפרו יראז, הן נהר כ*נ--4קשית
 ו- מכה1, אפרו לכפרה, ועומד צבוריצחק
 לצבי ד' צמח ועי' שם, ירוש' תרגוםע"
 מ- מנחם וז1ל' מזה, ויקרא ופ' ויראפ'
 ג"כ התוס' וכונת ר"ד(. ודף ל"ה דףשיב
 כ- נחשב והקרבן בהמה, מעצם קרבןאפר
 דע- דומיא כידוע' א"ע האדם הקריבאלו
 משם תיו"ט הג' שינה ובכיון יצחק,קרת
 מ- הנשרף מ"דבר" היה אפר ראותוהתוס'
 ה- היטב מפוען מ"דבר" ותיבת אדם,עצם
 עי"ש.ענין

רפד

 ? קודם מה מלכה, ומלוהסליחות

 סליחות שאומרים במקומותנשאלתי
 בשעה חצות לפני שבת במוצאי 4ר יוםשל
 סעודת לקיים מקודם צריך אם בערךעשר
 ה- אחרי זו מצוה לדה1איר או מלכהמלוה

 1סליהות
 ידוע מלכה מלוה מצות מקורתקלבה.

 סימן בשלחנו סדר והמחבר קיט()שבת
 הרבה זו שבמצוה ולפי )ש4 ל"המיוחד
 וסגולתה קדושתה מגודל המקובליםדברו
 זה דק נוציא וכה1ם חיים אנו מפיהםלכן
 ת- : דת"ל שכללו מכללא חוץ להקדיםמה
 פ' ח"י שער פע"ח בספר כתב קודם.דיר
 עד לגמרי הולכת אינה יתירה דנפשכ"ד
 להתע- ראף אין ולכן מוצ"ש סעודתאחר
 בתורה או נפש אוכל ש4רנה במלאבהסק
 סעודה וזמן עכ"ל. מוצ"ש סעודת אחיעב
 דעות ויש חצות עד שהוא דעות יש%

 ונוהגים 4ר(, אות )חס"ל הל"לה כלשזמנה
 כ- השבת את ~וות חמירות פיוטיםלומר
 וביציאתו. בבניסתו המלך את שמלרןדרך
 כ- 45 נחשב ד' סעודה מקיים שאינוומי
 אסור וגם )זוהר( ג' סעודה קיים לאאלו
 חצות שתעבור עד במוצ*ש וידוילומר
 קבל- שכך שבת קדושת יש שעדייו4לת

 בתשובה זכות )מהר"ם ז"ל האר"י כה1םנו
 למ"ד(.סי'

 וא- מור בספרו זצ"ל הגאון מוריואבי
 י"א סימן סוף בשמים ראה1י אוד~להלות
 ו- שאמר זצ"ל מריזין הצדיק בשםמביא
 השמי- מגיע ור4נשו ארצה מוצב סלםהנה
 מו- 'מלכ14' 'לוית 'סעודת ר"ת "סלם"מה
 ר- במצוה נזהרים העולם שאין ארצהצב
 מלא- כי דה1מימה מגיע ראשו אבל זובה
 ו- 4ה עולים שבת של מלאכים אלקים,כי

 קיט שבת ועי' וית ביום )ר"ת .בו"יורדים
 ס- צ*ו סי' שבת מנחת וע" עכ"לודפח"ח
 מ- ניצל שאחד שאירע מעשה מביאק"ל

 מל- מלוה מצות עעי רח"ל ושמדכפירה
 מ- מביא שלם מע' שלמה באר ובס'כא,

 מ- מסגולת נפלאים ספורים כמההבעש"ט
 שנאמר קזהוא לומר שאפשר וכתב זו,צוה

 מ- ופיר,1"י "לפניו" מלאכים יעאבוישלח
 שלח אבינו שיעקב היינו "מכהן"לאכים
 משלפ- בפרשה וצזכרים המלאכיםאותם
 מסעודה הסלם במר4ית שראה א"יניו",
 אה תמיד זלהציל המזומנים מלכ4גלוית
 "ממש" מלאכים רש"י ודש רע. מכלהאדם
 לר שנהגו וזה שבת. מוצאי מלאכיהיעו
 לס- נהגו וחסידים וישלח, פ' במוצ"שמר
 אז. הבקף1"ט ספוריפר

 את ללות מקודם צריך טעמי הליןמכל
 לש היתירה הנשמה שתלך מלכתא,שבת
 בכ- הקב"ה אותה שהשל חצם עילאהדושה
 ומה לפניה שמו מאכל מה ובעצמו,בודו

 במתי- לה ומותיבין שמעה, תורהחידושי
 חשח"כ אמור(, ס' וש"ך )זוה"ק דרקיעבא

 ה- שחין ומה - וידויים בסליחותלעסוק
 מ- שדין אף זו במצוה בכלל נזהרועולם
 ה- מגיע ר4מ1ו ובקבלה בש"ע הואפורש
 הגאון לידי*נ דוד בית בס' עי'שמימה
 ו- יוסף זכר בשם קט"ז סי' יצ"ולייטיר
 נז- שאינן אלו על זכות שמלמדיןרדב"ז
 שבהי- ס"ת אפי' במזל תלוי והכל -הרין
 זבל4
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 שלושים מבן ופחות רווקש*צ

 וגם רווק ש"ץ חיפה מגבאינשאלתי.
 בי- להתפלל ראוי אי שלח2ים מבן8חות
 , הטראיםמים

 כ- תקפ"א בסי' הרמ"א הנהתשובה.
 ה- היותר ש"צ אחר לחזור וידקדקו :תב
 שאפשר ומע~2ים בתורה גדול והיותרגון

 ו- נוראים וימים סליחות שיתפלללמצוא
 נשוי שיהא גם שנים שלשים בןשיהיה
 בתורה גדול היותר שאפי' משמע בו()כל

 יהיה ושלא בשנים לדקדק ישובמעשים
 הד"מ שמביא המנהגים בהגהות וכןרווק.
 יתפלל לא אשה נשוי שאינו מי :כתוב
 אשה לו שהתקינו הכ"ג כמו ויוכ"פר"ה

 ה- וכפי בו. בכל כתוב הזה וכלשון)יומא(
 שמ- א"ח עי' בה2"צ. גידל עיקר זהנדאה
 שש"צ ב' סי' הפסגה אהצדות בשםמביא
 ממ- הגדול אלמן מש"צ חשוב יותרנשף
 ב- א"ר ועי' נשוי, שההא כיון בתורה'נו
 לא ג"כ אה2ה אירס אפי' שאלמח כ-בשם

 ש- י"ד סי' או"ח הרב"ז שו"ת ועי'יתפלל,
 שזה ראש בשמים בשם ומ"ש בזה,מחמיר
 יש כי י"ז לסמוך אין בעלמא סלסולרק

 דלאו האחרונים מגדולי ברורותראיות
 השו"ת על חתום ז"ל דהרא"שגח2פנקא
 דהש"ץ שהא בהרב"ז ועי"ש ראה2.בשמים
 א- מה2אל שם לא דכ"ג דומיא הדאביו"כ
 על ראיות כמה והביא ההא כן שהאמתלא
 החמירו וטהור קדוש שהיה בכ"ג ואםזה,
 הצעירים ומננו בחזני לדקדק שישכ"ש
 הוסיף לחנם ולא מצפצף, בצפצוףאה2ר
 מן תשמרו שהאהטה בש"צ טעם בוהכל
 וב- בעדו וכפר גזה"כ רק זה ובכ"גהחטא
 ל- תרתי הם הללו דברים ה2ני ביתו.צד

 ה- כמ"ש אחד דבר על המעידיםריעותא
 מ- שדעתו שלשים בן שיהא אפריםמטה

 ולפני הוקנה ימי מתחילין אז ומנייהצבת
 ה- מן המשמרתו אה2ה לו אין וגם זהזמן
 מעיד שההא כפי ההא ממעש עני -חטא
 עצמו.על

רפו

 זכיות בספרכתבנו

 מר ביהכ"נ ממתפללי מאחדנשאלתי.
 ב- כתבנו של הפירח2 יצ"ו הכהןאלגביש
 אין אז זכיות לו יש אם ממנ"פ זכיותספר
 אז זכיות לו אין ואם הקב"ה לפנישכחה
 ? שם אותו יכתובאיך

 ל- הפירושים כל לפניך הנהתשדבה.
 ת- בעיון א' תבחר. בעיניך הטוב ואתזה
 ה- ק* הכרעת הוא הוכות שענין כ'פלה

 הכ- שהוא ההוב מן בהיפוך לטובהמשפט
 כובהט - לפירח2ו פירוש לרעה, הכףרעת
 ו- וכות של מאזנים הכף כובה2 נושא,או

 הכף מגביה נושא או העונות אתמכריעין
 זכיות בשספר יז( )ר"ה עון שלמאונים
 משה פטירת כתוב שבו דברים ספרהוא
 בישראל עוד נביא קם ולא : וזכיותיורבנו
 ו- זכיות בספר כתבנו ג' יוסף(. )עץכמשה
 אז- אם פירח2 וסליחה. מחילה בספראח"כ
 וכרון בו שאין זכיות בספר אז בדיןכה
 מלשון וכיות של הפירוש ויהא -ועון,חטא
 אני אזי בדין, אזכה לא האם וברורה'וכה

 איתא ובגמ' וסליחה. מחילה בספרמבקש
 א- רק חיים וספר להקב"ה יש ספריםשג'
 ספריה להקב"ה יש הזה הדה2בון וע"פחד.

 ס' זכיות, ס' וכלכלה, פרנסה ס' :שלמה
 ספר ה,2ועה, גאולה ס' ומחילה,סליחה
 ה', מלחמות בספר יאמר ע"כ מלחמותשל

 כדכ- וחיות עופות מיני כל חצלוגיהספר
 ספר לד( )ישעיה ה' ספר מעל דרשותיב

 ה- ספד האדם, תולדות ס' זההיסטוריה.
 )תה- יכתבו מלם ספרן וש -זכרונות
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 ל- לו יום אחד ספר באמת אבל קלט(*ם

 התורה ספר והוא הספרים ספרהקב"ה,
 שפר- וכמו לא' ותו העולם את בראשבו
 ספר כ' רש"י שם( )ישעיה המפרשיםשו
 ס' שזה כ' המצודות בראהבית, ספר זהה'

 תורת ס' שזה אביו בהמם הרד"קויקרא,
 ר- משל דרך שזה כ' הראב"ע וכו',משה
 אלקים, באצבע הכתובות שמים לגזרותמז

 מלחמות ספר וכי נו( דף )בשלחובזוה"ק
 אתר הוא, עילאה רזא אלא ? הוא אןה'
 התו- ורק ספר, דאקרי להקב"ה ליהאית
 וחור- קטטה היא העולם מלחמות כלרה.
 ואהבה שלמא היא התורה ומלחמתבנה.
 בספר מעשיך וכל כ' ז"ל והאר"יעי"ש,
 נכת- עושה שאדם העבירות שכלנכתבים
 הן ככה. פירושו הנראה וכפי בס"ת'בים
 נוטריקון - ישראל בתורה, אות לכ"איש
 ישרן לתורה, אותיות רבוא ששיםיש
 ע- וכשעושה נשמות, רבוא ששים ישר"ת
 ה' שבתורת שלו באות פוגם הואבירה

 זכ- מזדונות נעשה ה' בתורת לימודוע"י
 שמע- כנחלים כאהלים ט"ז ברכות עי'יות
 וה- זכות. לכף חובה מכף האדם אתלים
 כא(. )סוטה התורה זכות הואעיקר

 ה- כי מידי, לי קשה לא לעצמיוכשאני
 ש- הזכיות לא זכיות, בספר להכתבבקשה
 כל בכלל וזה אבותיו, של הזכיות רקלו

 וכ- י( )ברכות וכו' אחרים בזכותהתולה
 תמה שלא פל"ו( סוף )ויק"ר אחא ר'דעת
 תמה חו"ש ואם לעולם וקיימת אבותזכות
 ר' בשם ברבי יודן כר' יהיה אבותזכות

 חס- - בחסדים להטפל שיעץ )שם(בדכיה
 במפרשימ(. )עי"ש ה'די

רפז

 ברנדפורד פעלדער גדליהולהרב
קנדה

  שהקשה מה לי נהירא לא קושיתוהנה

 ע- לתוג מהכיל קטן כשהגלד יעשהמה
 כ- בגלד מיירי בודאי - הגט עסח כלליו
 ש- וכמו הגט כל עליו לכתוב שאפשרזה

 של עלה על כתב : שם במתניתיןמצינו
 מאד הוא קטן זית של פקרלש וידועזית

 צריך כלום הגט, עליו יכתוב ואיךכגלד.
 וגדול, קטן בין ולחלק עצה ליתןהתנא
 נו- עליו למלא שאפשר באופן מייריאלא
 שיש כמו יד, (ןמן בסופר או הגט,סח

 חטה על שכותבים רבא, כתבאמומחיו,
 להוסיף יש ולפע"ד - תיבות הרבהאחת
 לגט, שופר בין ולחלק לדבריו ומיאקמחא
 השופר, דופני מתחת עובר הקולבשופר
 ח~א השופר, לקול מסייע וגלד גלדוכל
 שהוא כל סדק או קטן נקב כשישראיה
 שופ- וג' כב' הוי ולכן השופר קולנשתנה
 "דק- : לן מסייע דגמרא ליענא וגםרות.
 הת- בשעת וקיימי קאי גילדא, גילדאאי"

 גם שנקרא בגמרא מצינו וגילדאקיעות.
 ו- עבה גילדה היתה יום בכל תנא :דופן
 דפ- - גידלה ופרש"י מג( )יומא דקההיום
 גלדו על והעמידו גרדו : בגמרא ושםנה'

 דופן בתור נשאר הגלד שרק פירושכשר,
 דופניו, בעובי תלוי השופר וקוללשופר.
 - קולו משתנה גלדיו שיתוספו מהוכל

 בנט אבל שופרות, וג' כב' זה הויובצדק
 ה- דבר גלד נפרהע אם הן הפירושים,לכל
 צו- גילדי אדם מגרד כמו ומתגרדנקלף
 אם והן )שבת(, בשרו שעל מכה וגילדיאה

 ה- על הגט וכתב השופר דופן גלדנפרש
 ולכתי- להגט כלום מסייע השופר איןגלד
 לנתינה, כתיבה בין לקלפו אסור ורקבתו

 חרן הגט עליו וכתג מקודם הגלדובקלף
 זית של בעלה כמו הוא, שכשר שאלהשום

 בהיותו הגלד על ובכתב בתלוש.שמיירי
 אם הקרן כל לה ליתן צריך הקרן עלשד
 צריך מחובר הוא ואם מהפרה' קצוץהוא
 חד- לא הקחעיא וגוף הפרה. כל לה*תן
 ותי- מקומות בכמה מוזכרת וכבר היאשה

 סתב רש"י א( בזה. נאמרו שוניםרוצים



 ם.ר 1א ישאע ל לחקפב

 דמיירי י"ל גילדא, ניתוסף שנה בכלשם
 רק ולה משנה יותר רק לה "רן12הפרה
 כזה בשופר גם אביי ולטעם אתהגילדא
 חשק בהג' ועי' מ"ב( סי' יוסף )גנזיכשר
 תי- שני עוד "ט גיטין וילנא בש.סשלמה
רוצימנ

רפח

 נכון. אי לתקיעות, מקראש"צ

 הד"ט מעקרי תשובה אעתיקתשובה.
 מקרוב חדשים : ח"ל ל"ג ס" ראה"שה'
 בר*ה מוסף המתפלל לש"צ להנהיגבאו

 מנ- ל(1 התקיעות, סדר להתוקעלהקרות
 כ- מהזקנים והר"ש לבטלו, ויש הואהגא
 לקיימו, ויכולים הדין נגד המנהג דאיןתב

 המחבר הרב מתלמידי אחד הכהןוהר*א
 בהור- והחזיק דבריו על השיבובהסכמתו

 לו והורה המנהג לבטל שהם הקדומהאתו
 תקיעות(. )ערך יע"ש הנזכר.הרש"ם

רפט

 הרבים מוציא אי תוקע בעלאונן
יד"ח.

 להו- יכול אי תוקע בעל אונןנשאלתי
 יד"ח. הרביםציא

 תוקע בעל כשהם לכתחילהתשובה.
 ב- אבל מוציא, שאינו לדבר מה איןאחר
 ה- יד"ח. יצא אי בדיעבד או אחרדליכא
 ב- חקר תליתאי בטו"ט מהרש"ק הגאוןנה
 פטור דהשתא כיון נימא אי ר"ו בסףזה
 או מוצקש, ואינו בדבר מחויב כאיםהף
 מו- שיצא אע"פ המצות דבכל דחזינןכיון
 מוציא בדבר בבר מחויב שאינו אע*פצקא.
 כיון בדבר מחויב עוד ונקרא אחרים'את

 מחויב ואינו אח"כ, חיוב לידי עודשיבוא

 יותר יבא שלא זה רק נקראבדבר
 הפמ"ג אבל בצ"ע. הניח הדבר וסוףחיוב, לכ~

 ו- בזה נסתפק ג"כ או"ח הכוללתבפתיחה
 ידי הרבים ומוציא יצאו שבדיעבדהעלה
 ה- ליזי"נ אבילות על בו בכל ועי'חובתם.
 הל' משיב ועי' מזה, 134 צד גרינהשלדגאון
 כ"ב. סףכה

רצ

 בתפלה תוקע לבעללהקריא
 כן גםבלחש

 להקרהש מותר או צריך אםנשאלתי
 ב- הפסק הוי אם בלדהצ בתפלההתקיעות
תפלה.

 הג- אבי גם נעשל זה דברתשובה.
 או- השהלות מור בספרו ומובא זצ"לאון
 שק- והשיב נ"ב סימן והחהאות ברכותהל
 ש- ארץ וגאוני עליון מקדושי בידינובלה
 וכן ג"כ דלחש בתפלה להקרות כןנהגו

 מפורסם, קדח1 מפי יוצא מפורששמעתי
 היום שאומרים במה הפסק הוי דלאוכמו
 וכמה דלחש, התפלה באמצע עולםהרת

 תו- הבעל לפני שמקרין ע"ז נאמרוטעמים
 דלחש לתפלה גם שייכים והטעמיםקע,

עי"ש.

רצא

 ב- שראית מה לך לבארוששאלתני
 ת- תרי ומוהלים שוחטים של מקומןאיזהו
 דפליאה. מילתאמיהי,
 בראמם. שוחטין ואין ברגל שוחטיןא(
 העפר. על ולא המים על מוהליןב(

 דברים שני ידידי עייבבתתערבה.
 חי- מין הרא הראשון שונים. עניניםמשני
 שלא העעחטים שנוהגים תמצא' והיכידה



קפג ה 1 ואשוון ל לה
 השנה, בהאש שחיטה הטעון דברלשחום
 מה- רחמים לבקש עומדים ששנחנוביום
 ר בריותע כל על לרחם ג-כ עלינושי*ת
 רחמים לך ונתן זה, ביום דם לשפוךלא

 ריחם שלא דרבי עובדא וכהדיןורחמך,
 לשחיטה ליה ממטו קא דהוה דא עגלאיל

 בכי וקא כסותו כנפי תחת ראשוח~חביא
 ר- קבל וע"ז נוצרת לכך זיל איל ורבי-
 פ-ה(, )ב-מ יסורים של שנין י-ג ע"עבי
 הרג- בבל - ברגל עיחטין הפירו,טוזהו
 דהחנה. בראהצ - ברזוש שוחטין ואיןלים,
 בראה-ש גם שוחטין ולהלכה מנהג רקוזה

 שמ- טהיום בעתר החמים במקומותובפרט
 טרי. לא בשר לאכול ון(כנה יו"טחת

רצב

 בעקף*ת.חופה

 שנווד בעשי*ת חופה בענינןנשאלתי
 לששחב שלאגין

 ו- בזה נאמרו טעמים הרבהתשובה.
 באית- שהלבנה משום טעם.'8'. בליכולם
 או-ח( על חכ"ש )הגהות יוכ"פ עדכסיא
 נהירא לא זה וטעם חודש. סוף כמווהף
 נעיאין לעשות נהגו העולם כי לגמרי,*
 עוד.בשית- שהלכנה אף חודש בתחילתרק

 ובימי שחטכיחי, שכרות משום ב'.כפהב
 סי' חו*כ מע' מחד"ח נכון לא ודיןההטובה

 שמחה בשאר כלום לי. קשה בזה וגםכג(
 וכ- המשתה ז*י הש"ס, סעם הביתחנוכתש תנארם, קשר פדה"ב, ברית, כגון מצוה של,

 מלא, יין כוס על כחוללים ששריםדומה
 בי- חשש שום ואין לרהה ושותיםשמחים
 ו- אונס שבמקום העלו וכולם תשובוגמי

 שמלה ועי' הזה, המנהג שייך לאשעה"ד
 ושעת מלחמה בשעת שבזה"ז ף סי'לצבי
 ד- ורובא מזה, גדול יותר שנס איןחעץם
 יתום בדור בעוה-ר הטשתון ?תהרחכח

 נשרפו הצדדים משני ההוושם כלשכמעט
 רקודים, בלי הם הגשואין אש.בכבשוני
 ר-יען מקבל שהזוג הגיוס בזמןובפרט
 וזמן וטורח בקושי חופתם זמן עלחופש
 שכיח שלא כמעט שכרות החשש וגםקצר
 ואין דהצמחה, צרכי בנקל לדהטיג איןכל

 ש- בעוה-ר מזה חוץ בסעודה. טורחאדם
 לסדר למהר עלינו ביחד נמצאיםהחוה"כ
 מ- להצילם בעשי-ת' ובפרט החופהלהם

 "הנשו- מן ביצה"ר ולגעור בישאהרהורא
 הללו. המנהגים על להשגיח ולבליאים*
 אשתו זו ביתו - אחרת ועוד חשתוד"ל.
 בשביל החופה להקדים הכרח יש רובע"פ

 לש- תדהטינן גדדל בקושי שהשיגוהדירה
 מי כמ"ש כידוע בפל"ןה אהר יקדמנומא

 לביתו ו"ןוב ילך וכו' בית שבנההא"ש
 -וכר

רצג

 הנ-ל.נענין

 בע- נשואין עחטיןשאין
 היו באוקראינהזלטופל
 של- בעי. וטעמאבעשי-ת,

 חחמרו מאד נזהרין העאז
 ה- דקדקו ביחד, יהיולא

 לדחות היו יכולים אז ע"ז והשגיחרההרים
 כשהחתן וכאן עשי-ת. אחר עדהנשתוין
 שום בלי ולילה יומם ?חד כהטוטטיםוהכלה
 הנשתרן לקץצות שצריך לדעתי חדהו1גחה,
 בה- המצוינים בשערים וראיתיבזריזות,

 שליט-א ברון מהרש-ז הרה"ג לידידילכה
 דהטעם שלמה חכמה ס' בהטם ק"לבפימן
 סוף כמו והוי בו, מתכסה שהחודשמשום
 ל- קחטיא הדרי נשואין עחטין שאיןחודש
 נשדאין לקץןות שלא דקדקנו בחו*לדוכחשב
 ימי בל הנשואין עחטין ובא"י חוד,ט,בסוף

 בעשי"ת, הנשואין יעשו לא ולמההחודש,
 ש- חמד והשדה אפרים המטה מביאחימה

עוד

 המנהגבא"י
 ובעירישי"ת,
 נשתוןעושין
 להיפך.כאורה
 והכלהשהחתן



 ר 8ח,1שיש י יא.ק8ד

 אץ הנשחשין. לששא שתר הדהקבשעת

 יבטיהו אם ובפרט מזה גדול שעה"די
 דב- עוד הן המשפחה, טהרת לשמורהיטב
 ווהיא הדירוע שאלת כמו המעכביםרים
 זריזין חדר, להם וכשמזדמן חמורהשאלה

 שהזוג נמצא אחר, יקדמנו שמאמקדימין
 עד מחכים והנשואין אחד, בהדר כברנרים
 ממנהגונ עשי-תאהר

רצד

 תשובה.בענין

 שכבר קחשוא אחד, מלמדןנשאלתי
 מ- איך וזזוש ספרים בכמה שתה .5גשתי
 בבחינת היא תשובה הלא תשובה,תיל
 ונדחה שנראה בקרבן שמצינו וכשםקרבה
 ונת- כשחטא האדם כן ונראה. חוזרחינו
 ? יתקרב אח"כ חוך ונדחה מהקב"הרחק

 נאה דבר פנים ביטב ראיתיתשובה.
 ב- לציין תח"י אינו הזה )הספרומתקבל
 ומתרץ זו קחשיא מביא הוא מקו~ק,דיוק

 הוי ה~א ההא זמן מחוסר לחו לילהדלהלכה
 של ויומו שלם, מעל*ע אחר רקנדחה
 שהתשובה נמצא שנים, אלף ההאהקב*ה
 ולכן נדחה היה לא ומעולם יום באותוהטש
 הפסוק גם לראיה שם ומביא תשובה,מהני
 אדם בני שובו ותאמר דכה עד אנחןתשב
 יעבור כי אתמול כיום בעיניך שנים אלףכי
 תש- זה, בפסוק ושהיכות קהשר האיזהחמף
 בתירוצו אבל הקב"ה, של יומו עםובה
 כי לתשובה מעוררו ההא ניחא. הכלהנ"ל
 רעיון להעמיס הש ואפשר : נדחהאיננו
 בלילה, חושמורה של הפסוק בסוף נםזה

 :וד"ל
רצה

 באונס בפסח חמץ עלתשובה

 מפיני דב הרה-ג יזידי ע*ינשאלתי

 דבריו. חורף הה בם2דיאל. אב"דיצ*ו
 ל8ני חשדשך כשר אדם אע יהחץ לפנייחשב
 ההסגר במהנה בהעתו : והוא שיזע.מר

 לאכול שפוס היה המלהמה בימיברוסיא
 הוש וסובר עליו, עגומה נפשו בפסח.חמץ
 ונזדקן הוא חולה כי ענשוהו, השמיםשמן
 לו למצוא הגיע לעואול ונפשו זמנו.טרם
 כלום מצא לא חכמה ברשושית תיקון.איזה
 מזה "ש שבהרוקח יתכן בפסח, חמץמענין
 תח*י.ואונו

 בה- טעות "ש שפה נמדוממתשובה.
 לה- לפנות צריך תשובה בעניניכתומן,

 והצרי הנפש, ברפתמת העוסקיםאדמו-רים
 ואד- צדיקים ב"ה פה יש ? בגלעדאין

 רבנים האנחנו וסוג, הוג מכלמהרים
 בדברים ובקהאים עדעים אינםפשוטים
 שמי אבל ולפנים. הפרגוד מןהנקןבים
 מ- אני האם עוסק, אנכי ובפוסקיםפוסק,
 בענ- והגאינים הפוסקים על וסומךאמיו
 ובודאי א"א. כאיסור מאד החמוריםינים

 כ- הללו בענינים דבריהם על ג*כאסמוך
 מאד. חמור שג-כ אף בפסח. חמץאיסור
 באו- נכשל בפסח, בחמץ נכשל הזההא"ש
 מבין וזה ההסגר, במחנה ברוסיא נכשלנס,
 מדורי ז' עליו שעברו כמוני א"שויודע
 את תדון השל כערכי, חנחש רקגיהנובג
 פשוטו אונס למקומו, שתגיע עדחברןך

 שאשילו פטריה, רחמנא תענסכמשמןע.
 עליו עברו ביהמ"ק. כשיבנה פטורמקרבן
 תעיבה עבר, אם במזיד וואפי' יוכ"פ'כמה
 יע וכלום ממרקין, וי0ורים תוליםויוכ*פ
 ולבו חולה שההא מזה יותר יסוריםלך
 לבו עוד ועם הכל, לו נמחל וכבר דויעליו
 ס" חשי"ח מהד"ק כיהודה תדע ע"נוק8ג
 טימא ומרא, ,איום חמור יותר בחטאל*ה
 בחטשנ רצופות שנים ג' בתה, נשאאהשנ
 שם וכתב התראה, שא"צ ת"ח הדוןבמדד
 בעניני דברההם שרוב : והנה בד"ההגאון
 שים בלי כרסיות סברות ש במיסהשובה



"88א1מרשההחלש
 שיקר המע גתב 8ש עד*ה עהשם

 דבריו הדוי החטא עדבת ההשהתשונה
 הה- שלם. בלב חרטה ונדכשג נוברבלב

 וכו' הבורא את לאהוב והתלהבותקרבות
 וכמה באונס שעשה . בנ*ד כש"כקץ*ש,
 לא ובחטאו עליו, עברו ומחלותיסורים
 מ- אם לבדו, לו רק אדם לשום רעהגרם
 לשמור להבא ע"ע ומקבל העבר עלתחרט
 וח- עונו סר כבר חמצא ובר מחמצאא"ע
 התעניתים כל ובמקום מכופר.0אמע
 הגוו עני שגה בבל לפסח לקחת"שתדל
 יגפר. רחום העא שלחנועל

רצו

 ומליצה משל מוסר, ע*יעלבון

 ממשיל לרגים, הדורש אםנשאלתי.
 והפרטים הסימנים לפ5 אשר משל,איזה
 כי עלבון, לו שגרמו מהשומעיו אחדנעלב
 ש"ם כמו דברתו, שם שעליו מרג"שהוא
 אי בוער", הכובע הגנב "על ההמוניפתגם
 אין משלים דברי תשיבה. 1 בזיון זההוי
 כי למשל, דומה הנמשל אם ואפי'ממש
 וכו' בארץ צדיק אין סוף, לדבר איז כןאם
 דברי הרב יאמר אם שההא, חטא איזהועל
 לא ומליצה, במשל הדבר וימתיקמוסר
 החטא ירגישו מהשומעים שאחדיםימלט

 שאם בזיון מע' הכ~ם טהרת ועי'בקרבם,
 האמר פסוק או משל איזה לחברו אדםאומר
 אח- הפסוק שסוף אף הפסוק, תחילתרק
 מ- ודברי זה, על עונש שום אין מר,ריתו
 יוסף ברכי וע' צחות, דרך רק הוישליו
 עירובין תוס' וונ" נ"ג, 0*ק של"ד סי'יו"ד
 משל יחזקאל על שכתב דכתיב ד"ה8א.

 בלע. גלליה בכפנ?ה כלבא : וגסהדיוט
 מצות בזה מקיים אם גדולה נפ*מגלדיבא
 את תוכח הוכח הכתוב כל,צחתובח1ע
 דוקא זה אבל ח40ג עליו תשא היאעמיתך
 לרבים הדורש אבל ביחהיות עמיתךאת

 חט4ג עליו תשא לא בודאי י8טאובמשל
 במקף אבל אל*ח, שבין בדבדים זהוכל

 מ- בלי ואפ" ברבים גם מוכיחודשמיא
 וב- :(, טז ערכין )מהרש"א ורמזיםשלים
 מאיסורא. לאפר"שו ששייך במקוםפרט
 וזהו ומשלים, ברמזים ולא ברוריםברים בד- בפומבי לו להגיד ומיד תיכףמחויב
 חטש עליו תשא שלא בזמן וכו' תוכחהוכח
 ערב ואתה החטא כבר שעוזצה בשעהאבל
 לחוד. בהוכחה סגי לאבעדו

רצז

 הקיטלקדושת

 ביהכ היוצא צבור שליחנשאלתי
 לעשות נכון אי הקיטל עם צניעותלמקום

 ?כן

 ידקץ, שאלת גדולה שאלהתשובה
 הן בהקיטל מלובהב ביוכ"פ לביה"כההולך
 ודין עביד שפיר לאו לקטנים והןלגדולים

 צבור. בשליח וכ"ש ביחיד אפילו ההאזה
 ב- כ*א סי' או"ח בט"ז ההא זה דיןומקור
 ימזוג אל לרבו קדרה בהן שבישלגדים
 לד- רק מיוחד זה וקיטל - הכוס אתגהז
 מובא וכבר בו. לגעור וראוי שבקדושהבר
 הכר הוא, פשוט ודבר האחרונים בכלזה

 ויברכהו. בגדיו ריח את וירחלדבר
 ב- מאבנים מחלה רח"ל להם שישואלו
 ללכת פעם מדי ומוכרח ממנו שמטפטףכיס

 סי' הרמ"א ותשר ע"ח סי' או"ח עי'לביה"כ
 אבל לעשות, מה כדת עצות - ועודצ"ח
 - בש"צ ולא ביחידכ*ז

רצח

 כיפורים. ביום הפהרתיצת

 הרגע שעד ביוכ"פ ש"צנשאלתי.
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 להמלך להעמוד שהגיע טרםהאחרון
 כל עם בטלות שיחות מיני כל ושחדיבר
 שבביהכ"נ הברז אל נגש השת"כ ואחד,אחד
 וגמע האדם גבהות שח ועדה קהלובפני
 ב' פיו ורחץ הברז, מן מים לוגמיומלא
 ? דינו מה פעמים,וג'

 לו. עלתה ולא בשתים שאלתשרבה.
 פיו רחץ ב' בפסד*ז. להפסיק שרגילא'

 את רחץ שמקודם עףצה טוב ואוליביוכ"פ.
 בל- שנדבק וזוהמה חלאהן מיני מכלפיו
 לפחד שהגיע טרם ולה"ר ברכילותשונו
 בבוא עח2ים שאנו וכמו המלך, שלגאונו
 מכל פינו את מקודם מנקים הקדווןיום
 השנה כל שהרגלנו וחרמות שבועותמיני

 לגשת כדי נדרי, בכל ומבטליםבעוה"ר,
 שליחי ועל הקדה2. יום לתפלות נקיבפה
 דעת על להיות, יכול תקנו, אלו כגוןצבור
 מעלה של בישיבה הקהל, דעת ועלהמקום
 להתפלל... מתירים אנו מטה שלוב"2יבה

 הם עינוים החכה~ה דכל קימ"ל אנןהנה
 תרי"ג-ד(, )או*ח מפורשת והלכהמה"ת,
 ד- אם ואפילו ביוכ"פ, פיו לרחוץשאסור
 שחרית יום בכל פיו לרחוץ תמידרכו
 שתמה מג"א וור' )תקס*ז-_ג(, כהחר""לא
 אסור, להיות וצריך כשר" "לא שכתבע"ז

 ביוכ"פ אבל ת"צ בשאר המקיליןואפי,י
 שאפילו השקל מחצית ועי' היתר. שוםאין
 מיירי זה וכל אסור, מים מרביעיתפחות

 ובחדרי ובביתו כהבנתו כשקםבבוקר,
 כה1הוא בביה"כ אבל אסור זה שגםחדרים,
 וע- קהל ובפני וקיטל בטלית מעוטףכבר
 בפלטרין במלכות למורד דומה אינו כידה,
 שמקילים ואסתניס צער ובמקום וכו',שלו
 שאפי' ביוכ"פ לא אבל תעניתיםבשאר
 ד( ס"ק פת"ע )ח"א אסור צערבמקום

ש

 מקרי כפור ביוםטבילה

 הלכה לבאר פעמים נמה זהנשאלתי
 אם כפורים, ביום לטבול מותר אםזו,
 ע"פ ובפרט הענין חומר ומפני קרי,ראה
 שלא כדי אבל מלהשיב. השתמטתיקבלה
 מפורשת הלכה וכו'. קשה הרב כמהיאמרו
 לסבול שאסור י"א סע" תרי"ג סי'באו*ח

אפין~
 לתפלה, לטבול דהצנה כל שרגיל מי

 ב- חשפי' אסור לרחוץ עואפילו דעותה-מ
 שממ"לא מפני מש"ז, לרחוץ השנה כלרגיל
 ממנהגא רק זו וטבילה אנחנו, מתיםטמאי
 וכבר השנה, כל שידאג תרט"ו או"חועי'
 לו שקרה למי ע"ז תיקון המקובליםסדרו
 כל יום שלשים שיאמר טהור, בלתימקרה
 בכוונה יוכ"פ של קדחחה מסדרהפיוט

 ווהחבון כמנין נפש פדיון ויעווהובדמעווע
 האחר מ"ו(, ס" אהם אמרי )שו-ת וכרשמו
 רגיל החש וגם רוחץ לא מצואתו אם זהכל
 כזה קדח2 וביום לתפלה לטבול דהחנהבכל
 אלא השנה כל לא ידאג בטהרה, יתפלללא
 הנדחת נשמתו על לחוס עלינו לכן ימיו,כל

 עי' : חהמה זה, בעמן לקמקילים אוזןונטה
 שכתב כ-ד כלל בהקדמה ח"ב עיניםבאור
 יאמר לא רח"ל, יוכ"פ בליל מקרהבקרה
 תיכף שיטבול עד שבקדח2ה דברשום
 הוא יטבול, לא ובאם הבוקר, באורדוקא
 וכתב גדולה, בסכנה עומדים ביתוובני
 (ןתו לשאול שבאו מקרים כמה היושכבר
 לבן חלוק תיבף וללבוש לטבול להםוצוה
 ב-ה היה ולכולם אותם בירך הטבילהואחר
 ב"ב. עו ארוכים וחי-ם ומתוקה טובהשנה

 לפי ג"כ הורה קמ"א וסי' ר"ד סי'ומהרי"ל
 -עלבו האדם מובה זה לענין אדם ווהואמה

 ולהסד עלע להקל צריך לשאול ובאנוקפו
 בסי' ברונא מהר"י בתשר וגם פחדו,ממנו
 ומובן לטבול, התיר שמהר"י כתבמ"ט
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 התיקון יסדר וגם בצנעןע. צ*לשהטבילה

 א"ח ועה תרט"ה סימז בבאה*ט כשבאג"כ
 החלוקים שבין ראיתי ועוד - תרט"וסי'

 בבל גני בין ב*ק, בסוף הרש"לשמביא
 מת- רוחצין בחמי : בזה"ל מביא א*ילבני
 שהן ביוכ"פ, אפ" ומקרי המטהשמיש
 )בשבת(  בצנעה רוחצין קרי בעלידורהצין
 מת- רוחצין אק בבל בני כדרכן,ובייכ"פ
 אנו דורשין שהן מקרי %א המטהשמיש
 לקידי ארצות בתקנת וע" הטמאה.בארץ
 )ה"ד( זצ"ל אלכהצולר עזרא הגאוןהרב
 יוכ"פ פ' בירוש' הוא הדבר שיסודשכתב
 בצנ- כדרכן רוחצין קויין דבעלימפורש
 דר"י למונשה הלכה שם ומובא ביוהכ"פ'עה
 דבא"י הרי ביוהכ"פ, לקר" טבל חלפתאבן

 דברייתא אף בבבל, אולם טאד, בזההזהוי
 יומא. בסוף הובאה ביוכ*פ טבילההמתרת

 דבטלוה שנינו כ"ג ברכות בבבלי הרימ*מ
 מי על לנו שיש רהשין זה מכל :לטבילותא
 וכן בצנעה. ביוכ"פ לקרי לטבוללסמוך
 כי בסוגריים בשבת )כתבתי להורותנכון
 בצנעה(. ומה בשבמ טעותאיזה

 שהניח מה התורה דגל בקובץר"רתי
 בפסקיו הרא"ש : בצ"ע זילבר ר-אהרה*ג
 מקבלים עוף מעצם שכלים כתב נדהבמס'
 לעופות פרט עזים : כ"ה ומחוליןטומאה
 דור חר' שם, מהר"ם עי כן. משמעלא

 דאורייתא גין שמחלקים שם חוליןרביעי
 בח- מ"ד, פי"ז כלים וע"'במס'לדרבנן,
 מעופות הנעשים שכלים טומשמו חרן.מישי
 זו כהצנה ואגב טומאיע מקבה~ם איןודגים
 מע- מילי שהני נזכרתי לידן דאתיהואיל
 הגאון יד"נ של קדשו מפי עחצמעתיליותא
 עזרא סבשנ בכפד קדה"ש עלשנהרג

 ברחמיון הזאת הבהחנה על זצ"לאלטשולר
 ברביעי בשני טומאה יש ובששיבשלישי
 הזה הקדון חייק טומאה, איןובחטישי

 הכפורים יום הקדחצ, יום לחהל איא,ןלכן
 )בדה"ז( טומאה בהן שאיו הימים באלורק
 ה' לפני וכו' עליכם יכפר הזה ביוםכי

 ודפח"ח. טומאה קבלת שום בליתטהרו

שא

 לאכול הרופאים לו שהתירוהולה
 רוטאי אי סכנה מחזקת ויצאביוכ"פ

 באכילהלהמשיך

 של קונסהיום שהחליט חולהנשאלתי.
 לו והתירו סכנה בחזקת שהוארופאים
 אמרו כבר, כשאכל ואח"כ ביוכ"פלאכול
 אם עברה חלפה שהסכנה הללוהרופאיו
 ? יום באותו עוד לאכול לומותר

 לאכול לו שמותר י"ל לדעתיתשובה.
 ואולי שיונור, חצי יום באותו פעםמדי
 א' : ונמוקי וטעמי שלם שיעוראפילו
 שחולה פעמים הרבה לנו מראההחהן
 וסימנך ממנו המחלה מעט ורפתהמטוב
 להוציא קהצה לכן - יגוגן רוחםתוסף

 מחזקת יצא שכבר כזו קלה בשעההחלטות
 ש- זו מסבה מעט לו הוקל אולי ב'סכנה.
 רלא התקאבון הפעם עוד לו כשבא ואםאכל
 בה' מצינו ג' לחליו. יחזור לאכוליטהציך
 המ- ועברה אחת שעה חמה בחלצתומילה
 עד ימים ז' להמתין אח"כ שצריךחלה

 דוקא ולאו ממש, הר"הצון לחרתנושיחזור
 שכבר עשרים בן בגדול אפילו אלאבקטן
 היה אם ז"י עד למולו אסור אכתפיה,כרת
 רם"ב סי' )כה"ב סכנה בחזקת אחתשעה

 פתאום באה היא מחלה כל טבע כןס"ז(,כי
 בע- מצינו ד' לאט לאט והבראתווברגע
 הרי אמר אם ויבום כחליצה חמוריםניגים
 ועמד זה מחולי מתי אם מעכשיו גיטךזה

 חלה ואח"כ אפי', טהצענת בלי בשוקוהלך
 הראחסון חולי מחמת אם אותו אומדיןומת
 וא"צ ז'( סעי' קמ"ה )אה"ע גט הר"זכען
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 שכבר קלה ברגע בשמר במד וחוךשיצנ
 שהוא ומה ? שלו סכנה חזקת מחזקתויצא
 מוציא אינו לאבול תיאבון לו דמטשכל
 בחולין שמציע כמו סכנתו, מחזקתשתו
 וכן בקעיות אחבלת אפי' מסוכנת ה"ד :ל-ז

 "ז. סי' ביהד הלכהנקנעה

שב

 הכפורים יום ערב שהחיינוברכת

 גדול שרב ששמעתי ההלכה לבררבבקשה
 בליל שוהחוינו ברכת לברך שלא הורהאהד
 האפלה גזירת מפני התפלה, אחר עדיוכ"פ

 ההוראה זו. בשנה להתפללשמקדימים
 ובעיני אנכי. יודע כי בעיני, תמיההיתה
 הסבתא וגם אמי איך ילדותי, ימי נלראיתי
 ברכו ת"ח, נשי הצדקניות, מהנשיםשהיו
 מאד מוקדם בזמן עיו"כ הנרות עלתמיד
 גדולים ת"ח היו ואבותי שודותיינו,וברכו
 היה ביתנו אהת, ופעם בידה, מיחוההא
 משענתה, על הלכה והסבתא מביהכ*נרחוק

 מחד, מוקדמת בשעה הנרות את אזהדליקה
 לבית להגיע שתוכל כדי גדול' היוםכשעוד
 זקני את ע"ז הטאלה מועד, בעודהכנסת
 כמ- שהחינו ברכת את לברך עליהוצוה
 הסבתא כשנפטרה זכורני וגם תמיד.נהגה
 הנרות את בעצמו הדליק הסבא איךראיתי
 זוכר הזה הדבר שהחינו. בברכתעיו"כ
 להסבא שנה מדי באתי כי היטב.אנכי

 דהבואל. דברי ע"כשיברכני.
 חכם של הדהטש שייך לא זה בדיןהנה
 הי' השואל וגם רמ"ב יו"ד עי' וכו'שאסור
 ומקומו. הגדול שם את הזכיר ולאנזהר

 שם, דמקשה הנ"ל, בגמ' הדיןמקדר

 ליה הסתי עליה מברך עביד, היכייוכ"פ
 ליה ואסר עליה קבליה זמן דאמרכיון
 יוכ"פ(, תוספת לפני עוד טהטמע)שזה

 קבלת בשעת זמן לומר : ברא"שוע"ש
 רב שכ' תרי"ט ח71ח טור ועי' וכו',היום

 מעריב השה"כ עחשתיינו מברכין וכו'עמרם
 א8רים מטה ח)י' עמרם. כרב ומנהגוכו'
 דבר שבכל שאע"פ "ג סעיף למטהבאלף

 אבל יוכ-פ, לשל שבת של תמידמקדימין,
 ת- עהה ליוה"ש למ"ש להקדיםהשהחיינו
 היום. כניסתחילת
  לענין "א סי' יעקב שארית שו"תיע"
 שמ- בשבת א' יום שחל נ"ח עלשהחהנו
 כי גדול, היום שעוד אף שהחיינוברכין
 שבת נר לפני חעכה נר מדליקיםהלא
 ה- קודם ורבע טקץו המנחה, מפלגוהייע
 וגם הגיע לא עוד ההדלקה עתמןלילונ
 שיש האף עוד. בגבולו בא לא דחנוכהיומא
 לברך דבידו כיון בכ"ז דהטשות' עודשם

 המטרה והכנת העשיקן בעת גםשוהחיינו
 ,אגודת . הסוכה עשיית בעת שמברךכמו

 תרכ*ה חיה נפש וע" מ"ו( )סוכההל~ב
 יש- בסוכה כלל יאכל שלא חולהשאפילו
 שהחיינו, זה על ויברק בקץםיתה לסייעתדל
 בסי' זצ"ל הגשן לשעמו*ר "שדה עץוורת
 נתקן זמן ברכת שהעיקר כ"ח אותתרנ"א
 עוד והאגודה הומטיקע בהצעת רקלברך
 נטילה בשעת לברך הנהיגו רק החג,לפני
 אנש" שיש מפני לסוכה הכניסה בשעתאו

 לולב על וסומכים אתרוג קוניםשאינם
 ב- ובבירך חבירו בסוכת אוכל אוהקהל
 ודאי, שיצא דפליג מאן לית העשייהשעת
 וכן ה*ט, פ"ח ברכות ה' ברמב"םוכ"נ
 רק בעיו*ט דוקא ולאו ולולב, סוכהלענין
 זמן עליהם שמברך לחג יום ל' תוךאפילו
 מזמן מדברים אנחנו הן תשיבני ה8לעכ*ל

 עיין בפ"ע ברכה שזה החג עלשמברכין
 דסוכה כיון : ודל ג' אות מד' סוכהברא*ש
 דידה דזמן היא סברא עשה החגמחמת
 דזסו החג זמן פוטר בחול שבירך'אע"פ
 קאתי. מועדמחמת

 ורשאר שאפשר בעצמך הגעדעתה
 בברכה דחורייתא ויהוא החג זמןלפטור
 של בזע כו*כ אהת על .לחג ל' תוךשברך
 ריה מדשרייתא כי מדרבנן, שהואיוכ"פ



שו"ת ל לם

 מוריבי רבנן ורק רגליכנ מקרי לאתט"פ
 זמן לומר מהו הגמ'. כלשון זמןלברך
 ליה מיבעי קא לא ר,טות ויוכ"פ,בר*ה
 אפשר ואיך וכו', חדתא אקראדאפילו
 עיוכ-פ זמן לברך שלא הדעת עללהעלות
 וב- דאורטתא, שהוא יוכ"פ תוספתבשעת
 לה- שביתה לענין כי עינויים, לעניןרט

 דבר של וטעמו דרבנן, התוספתרמב*ם
 : צרי  בעט ואוסיף בסוף מלכו ישועותעי'

 תשיעי התענה כאלו בחהטיעי ושותההאוכל
 בתשיעי שלו האכילה שע"י נמצאועשירי,
 אחוזים כמה ודם חלב, כח, חלק לונתוסף
 בי' מתענים הללו וסמתוזים וגםלמשל,
 אחוזים כמה בגופו שנתוסף דהתשיעינמצא
 לפי זמן איזה העינוי על להוסיף עליוכן
 לפני לאכול שלא תקס"ג א"ר ע" זה.ערך

 לו יועיל לא דאז מהרגיל, יותרהתעניש
 יש- שאוכל המותרות אותו שהריהתענית,

 ש- ע"ז ולכן עכ*ל, תעניתו ליום לומור
 ביוכ*פ העינוי מרגיש העינוי עלמוסיף
 לאכול להפסיק שמקדים מה וכליותר,
 הף את לקיים הרעב את להרגישיקדים
 ערב עד מערב וכו' נפשותיכם אתעניתם
 מעט להרגהצ יתחיל מערב שעכ*פוכו'

 כי דאורייתא הדא % תוספת ולכןהעינוי
 יוכ"פ של ועיצומו התוספת בין שייכות"ט

 ב- המלאכה בהטביתת אבל העינוי,בענין
 לה- התוספת בין קשר שום 1ו7מוקדם
 מחזה שו"ת ועי' הטם עצם שלשביתה
 יוכל שלא אטס בהיה קל"א סי'אברהם
 יוכ"פ התוס' זמן שהגיע עד עיוכ*פלאכול
 ד4ר היא  עיוכ"פ שאכילת דעות שישאף

 התוס' בזמן ל14כול לו שאסור העלהורייתא
 * האכילה וגם באכילתו מצוה שעושהאף

 התוס' כי אפור לכ"ז ועינוי כצוםנדהטבת
 א- ודוחה מילי לכל מכהם כיוכ"פנדהטבת
 עיוב"פ. אכילת של המ"עפילו

 או בקנה שדוקא תרמ*ד אשאועיין
 ב- שיסדר ראוי גופא ביו"ט הלולבקשד
 ח~ך וה"8 בעיו"ט אבל בנטילוע הזטןרכת

קפפ ר ם 1א

 דש"ס מדינא להמתין ראוי איןל"י
 עה*מ, א*מ בכלל ג"כ שזהו ואפשרעכ"ל.
 קודם, אחת שעהויפה

 שמדינא ככה לכת נרחיק איךועתה
 אפילו לברך ורשאך להמתין ראוי איןדש"ס
 שהיא בברכה אפילו לחג, שלושיםתוך

 חול הוא דכ"ע אליבא הזמן וגוףדאורייתא
 נחמיר דרבנן שהיא בברכה ואנןלגמרי,
 לברך.לבלי

שג

 הנ"לבענין

 בא- המעיק ביה אשגחי ולא סבאצווח
 שייכות שום לדבריו אק כי יראהבודרהם
 הש- המנהגים לפי בכלל, מיירי שולנד"ד.
 הש- את לקבוע בתפלה מקום לאיזהונים,
 או יום מבעוד לענין כלל מיירי המאורינו,
 ש- שמברכים שיש וכ' לילה, כברשיהיה
 א' כל נדרי" ל"כל שהולכים קודםהחיינו

 הכוס על לתקנו צריך שהיה וכ'ביחידות,
 ישתה ושתינוק יו"ט' בכל כמו תפ"עאחרי
 הגם למיסדך, אתי דלמא שי"ל וכ'הכוס.

 למיסרך, ול"ח ביוהכ"פ לתינוקשמאכילין
 תפ"ע קודם ביחק-ות כ"א יברך שאםוכ'
 וכ' וכו', וכו' ישכח וזה יברך שזה יצאהרי
 יברך שהש"ץ סעדיה רל אצל מנהגשיש
 וכ' ריר"ח ישמע הקהל כל שאז תפ"עאחר
 תפ"ע קודם לברך נטרונאי כר' נוהגיןואנן
 טור )עי' לעצמו לברך יכול יחידושכל
 אבו- דברי כל את שהביא רי"ט סי'או"ח
 אבודרהם דברי שפיר שם ובב"ידרהם(
 וא- כלל מיירי לא לילה או מבעו"יולענין
 דהצש אין או כי להיפך ראיה בהפםדרבה
 הש- לברך אפשר יברך לא וזה יברךשזה

 נ"ט ס" שפר אמרי ועי' מבעו"י,הוךינו
 שברכחו ביוכ"פ וכש"כ ר*ה של זמןלענין

מבעהי,



לקצ ל אופרשףחה

דש

 ראשונה בשנה נשמות הזכרתנדין

 שאין המנהג מקור ממניחצשאלת
 למה ידידי ראהצונה. בשנה נשמותמזכירין

 יסודו שתחלת למנהג מקורות לחפשלנו
 שציץ פ"ב סי' יוסף גנזי ועי' בטעות,הוא
 ישראל ילקוט בשם והביא מקומותלכמה
 טעם אין השכל שמצד שבראשו,בצל"ח
 ר- ט"ו והביא להזכ"נ, שלא לסברותוריח
 מ- אשר נפש נוחי מרבותינו בדוקותאיות
 מזה, עצמו אדם ימנע לא כי חיים אנופיהם
 שהגנים לפרסם גדולה מצוה כיומסיים
 הזכ"נ לעץצות אגותיהם עם וחסד טוביעשו
 סי' ווצדה דודאי ועי' עכ"ל, רחמצונהבשנה
 שיוצאים הוא טעות שמנהג ג"כ שכתבפ"ה

 ג~-  הוב"ב,  בעוצת ראשונה בשנהמביהכ"נ
 יותר מצפה הנשמה ראשונה בשנהדרבא

 עליה ויתפללו טובה לה יעשושהבנים
 ובשנה הדין את מעליה להקל צדקהוינדרו
 לטובתם, כ"כ זקוקה אינה יב*ח אחרשניה

 וא- א', בשנה רק שאומרים יוכיחוהקדיום
 להרבה ג"כ וציין ההיפוך רק עושיםנחנו

 להזכ"נ שהחיוב הראשונים מגדילימקומות
 גוזל בכלל הוי לאו ואם ג"כ ראשונהבשגה
 זה דבר לפרסם והעלה המקומות אלולכל

 רששונה בשנה נשמות להזכירשמחויבים
 ג"כ שמצייז בקונט' וע" עי"ש המתיםאת

 עי"ש. אחרות משנים יותר עורוהחיוב

שה

 ראשונה בשנה נשמותהזכרת

 נשמות מזכיייי אין למהוששאלתני
 מצד בעצמי אני תשובה ? רעשונהבשנה
 יזכירו הרחשונה בשנה שגם הוריתיהסברא
 ונימוקי וטעמי הוריהם, נשמות אתהבנים
 שבשביל 8פורץ הדור געו41ר שראיתיהיה

 תדרוך לא ל4י ובאם לביה"כ יבגעהזכ*נ
 %- להתפלל יבוא הי4נצ*ט בטש רגלו,קש
 הלואי לכן - לא אחר וביום תפיליןהניח

 נשמות יזכיר יום בכל זה ברנששיתפלל
 ורשרתי מזה. יותר תיקון לך ואץןהוריו
 נשמות לוהכיר ומחויבים הוא טעותשמנהג

 בכלל הוי לשן ובאם הראהעונה, בשנהגם
 ספ- מכמה ראיות והביא המתים, אע2גוזל
 בשנה נשמות להזכיר שלא והמנהגרים'

 וב- יסוד, שום בלי רע מנהג הואר4מיונה
 צדקה נודר הוא הזכ"נ עם כשיחדפרט

 וזה צרות מכל אותם ופודהלמצמותיהם
 ראיתי וכן מיהע2ם, לאחר או"א כיבודבכלל
 גרינוהשלד הגאון לידי"נ בו כלבספר

 גדו- הרבה בשם ל"ו אות 404 צדשליט"א
 הטעמים שכל השדה הדודאי גם והביאלים
 קץשונה בשנה שאדרבא וכתב -לפגם
 כבר אח"כ כי יותר מרובים רחמיםצריכים
 בלע שידמ4 יה"ר - ועוון חטא מכלנקיים
המוה.

שו
---

 רשאי אי הורים לו שישש*צ
 ? אחרים בשביל נשמותלהזכיר

 ואם, אב הוריבג לו שיש ש"צנשאלתי.

 מלא אל תפלת נשמות, להזכיר רששואי
 ? המתפללים הצבור עבוררחמים,

 פי על החעים שפינסת קץעתשובה.
 אל דורש יאצ*ט. נשמות, מהזברתרוב

 ויים והוורים נשמות ובשמזכירהמתיכג
 לק- עליו ועכ"פ לשטן. פה פתחון כעין הויי

 המה אם יקפדו, שלא מחבותיו רשותחת
 לה- ועליו בכבודכנ כפוגע זה הוימקפיזים
 רק ששייך יתום, לקדיש דומה שלאסבירם
 תפלה רק היא זו הזכרה אפל לחוד,ליתום
 יכ- שלא רוחם, בזה ולהרגיע המתים,בעד
 של ינין "ץ וספרס אב, כ4גוד בעחשל



קצא ר מ 1אשואת ל לה
 בזה לבו אה ההורים יקשיחו אלפרנמוג
 בגימטריא "פרנסה" כי ויסכימו.רהתרו
 12ה- ד' ס"ק שע"ו יו"ד פת"ש עי'.נשמה".
 קדיש על ולא יתום' קדיש על דוקאקפידה
 אמ"ר תפלה וכ*ש שכתבתי כמודרבנן
 בשם סעי"ד ברכה שיורי ועה קפידה,שאין
 קדיש על וימחו יקפידו שההוריםהזוהר
 למחות לאביו אסור לאמו ביתום אבליתוכו,
 עי' לו, ישמע לא מוחה ואפ קד"צ,מלומר
 ברמ"א וער יש"ש בשם ר"מ יו"דפת"ש
 לשמוע מחויב חיים כששניהם כי שע"ו,סי'

 בכ- מחויבת אמו גם כי יותר, אביובציור
 הנוגע בדבר אז מתה, וכשאמו אביהבוד

 ה- ובדבר אביו דברי לקיים מחויב.לדיים,
 לקול ישמע לא אמו נשמת לנשמהנוגע
 חשוב. יותר אמו וכבודאביו

סת

 מותר אי ביוכ*פ שאכלחולה
 ? להורהלעלות

 ש(8כל סכנה בו שיש חלהנשאלתי.
 לע- מותר אי הרופאים צ?ץי ע"פביוכ"פ
 ביום. בו לתורהלות

 כ"ד ס" בפסקיו רע"א הגאוןתשובה.
 קדושת מחמת היא הקרהשה שביוכ*פהורה
 שיף לה האין הצבת יו"ט בשאר כמוהלם
 מתענה שאינו מי גם לכן התענית, עםכות
 מנחה בקריאת אבל לתורה, לעלותיכול

 של ויחל במקום היא הקרהשה אםמ0תפק
 לעלות, יכול אינו מתענה שאינו מי אשת"צ,
 ויכול היום קדהצת מחמת ג"כ שההשאו
 בשבת יוכ"פ חל ואם לעלות. במגחהגם

 ובחל במפתח( )שם במנחה עולהבודאי
 שה- הוכיח ובפאת בצ"ע הניח בחוליוכ"פ
 יכ"ז תענית משום היא דעריותקרהאה
 -קל"ד סי' ח"ג ווים לב ובספר לעלות'יכול

 שו"ת וזני' היתש של בקריאה אףמהפץר
 כבנ"ו בחולה כ"ה סי' החדשהל ציוןבנין

 מובן כפרה, אפ" א*צ רופאים  9פ"יואכל
 יוכל לא למה א"כ נדחה' ולא לושהותרה
 ומהפטרור2 ? במםתה אפ" לתורהלעלות
 הכזה : להתירא ראיה כדמות יוןהיום
 אב- צום זה הלא וכו' אבחרהו צוויהיה
 נ- לבו ביוכ"פ שחשיב"ס מובן וכו',חרהו
 ועי' הצום. ביום שאכל אף בקרבושבר
 בה"ב בתענית א' סי' מהד"ת רע"אשו"ת
 ונסהפקו התענה שלא לכהן בטעותשקרש
 ליתן או התענה לא שג"כ ללף לקרואאם

 ליויראל לקרוא או לוי, במקוםלהכהן
 קנ"ז סימן או"ח חת"ס ועי' התענהשלא

שמקיל.
שח

 שלא קורא הבעל בש"צ הנ"לדין
התענה.

 גרדינסקי מהרצ"ג הרה"ג ידידיהנה
 ח' כלל ח"א קודש מקראי בספרושליט"א

 דס"ל שלהפסוקים בזה מסתפק מ"דס"ק
 עם במלה מלה לקרוא צריך העולהשגם

 לו כמסייע רק אינו הקורא והש"צהקורא,
 אין ומסייע ההענה שהעולה כיון דמישפיר
 הת- לא שניהם 12אם מזה ויוצא מטהם,בו
 ד- הסוברים ולהפסוקים בהחלט' אסורענו

 2הבומע כיון הש"צ עם לקרות א"צהעולה
 ש- צריך וא"כ הש"צ הוא והעיקרכעונה,
 אכל שכבר וכיון בדבר מחויב הקוראיהיה
 כ- שומע, מטעם אחרים להוציא יוכלאיך
 חברו את להוציא שיכול והעלהעונה,

 בעל הרב והנה התענה. שלא אע"פבקריאה
 התענה לא אם לחלק הזכיר לא קודשמקרי
 בנ"ד אבל נפש, בשאט באיסור אובהיתר
 בתור הרופאים, בפקודת בהיתר 12אכלכיון

 הותרה רק לו נדפה לא התעניתחשיב"ס,
 אחרים. ולהוצהש בתורה לקרות לוומותר
 רב- מאה לו שהותרו לש"צ דומה זהואין
 שמובא אהטתו על אשה לקחת החדר"גנים

 להתפלל, לו שאסור שבו"י בשםבהטע"ת



הצשהללקצב % 1 א

 זה דין על גם הנה נשאה' שבהיתדאף

 מת-
 דוגמת הוא הש"צ דאם הפוסקים, כלנגדים
 להתפלל, לו אסוד אלמנה בנשא גם חיכ4ג
 החדם קבל שלא המזדח בעדות יתפללומי
 ל- סחויבים כלום נשים ב' ועשאיםדר"ג
 ז אחדות מעדות ש*צהבדא

שט

 הכפורים ביוםמההלות

 דשויג א' חובדת כ"ב שנהבהפדדס
 המלומד על נ"י פמצד ליב אליההשו4ב
 בספדו שמצא נ"י אייזינשטיין דודיהודה
 המשגה פי' ועקם ומנהגים דיניםאוצד
 ימים היו לא אומד רשב"ג :( כ"ו)תענית
 שבהן וכיוה"כ באב כט"ו לישראלטובים
 שאולין לבן בכלי יוצאות הצדאלבעת
 הכלים כל לו, שאין מי את לביהםשלא
 יהשאות ידושלים ובנות טבילה,טעונין

 בחוד אומדות: היו ומה בכדמיםבמחולות
 וכו' לך בוחד אתה מה וראה עיניךשא
 וכו,, ציון בנות ודאנה צאנה אומד הואוכן
 שב- לחשוב לדעת על להעלה שא"אוכתב
 פידוד ועשה בכדמים, יחולו כזה קדושיום
 באב, בט"ו היו שהמחולות הדבקיםבין

 עליו, השיג יפה הנה - ביוכ"פ לבןוהכלי
 המ- שנעשו בולט דהאים הזה העניןובכל
 גידא לומד ויכלו וטהרה, בקדועוהחולות
 בנעדות שמיירי שם וכמ"ש דשטנא,בעינא
 שלמה במלאכת ועי' שבגדו, טדםקטנות
 ע"פ יתירה ובזהידות בהשגחה נעשהשזה
 מי את לבי"מ שלא מהלשון ב, ;הב*ד
 וה- היתה קטנה כי לה, ולא לו - לושארן
 שהפסיק שלו הדיוק ג: אביה. על חלבזיון

 והמחולות לבן הכלי בק המאמדבאמצע
 - טבילה טעונים הכלים כל : ההלכהעם
 דאיכה בפתיחתא דאה לגמדי לי מובןאיט
 "צ- בנות ובהן : פעמים ב' הגידסאדבתי

 בנוה .שבהן וכו' לבן בפלי יוחאיתף8י

 פל הזמנים ב, על מראה בל*ד*שבהו4
 הראשון וכו' ומחולות" ידצאות"צראל
 הי בהכלים - "ובהן" והשני ויוכ"פ,באב

 העלים, על דקדקו הטבילה ועיקדטבולים
 לב. שלא ג"כ המקופלים מלבושיםאפילו
 הק' בנ"י אבל טבילה צדיכים ובולםיהצ'
 ועי' טבילתן. על כ"כ דקדקו לאטנות
 אחת שתכונה ל"א שער יצחקבעקדת
 מחילה צוו זה : הללו והמחולותליוכ*פ.
 והנדדסות הנדחות הנפשות לדהציבוסליחה
 שארית בשביל והמחולות הצלמותן,לתקונן
 והנדא הנדדס בנימין שבט שלהפליטה
 המחולות ועל ושלימותם, לתקונםלהשיבם
 שום שם היה לא וחו"ש שדיא, שכינהכאלו
 היה ששאי ראיה והא עבידה, שלהרהוד
 חר הכרמים. במחולות הנחטפים מןאחד
 היה והוא - עיניך שא בחוד : שמעוזניו
 במ- עואול שנה בן והרהוד. חטא מכלנקי
 )יומא חטא טעם טעם שלא שנה כבןלכו,
 ג- נ לטות שדצה יצחק בד נחמן ודבכב('
 עליו באו אחד, ב(צפן זה פ0וק ולפרהמדדו

 ש- עד אותו לענוש פעמים ב' פחדמלאכי
 לכם נעניתי : סליחה לבקש מוכרחהיה

 כמה עד ישראל מלך קמם בן שאולעצמות
 המ- דאג ולחנם קל, נדגוד מבל נקיהיה
 שלגמרי היצה"ד על יצ"ו איטיפשטייןלומד
 : זה על מעיד הנוסה וגם בהם' שלטלא
 לדוש- אפילו דצו שלא וראה" עיניך"שא
 גרי היו העינים דעבידה, בסדסוריתמש
 איבדיהם, על שולטים הצדיקים כישותם,

 )אפתר עליהם שולטים האיבריםוהרשעים
 להדאות לבן בבגדי יצאו וסה"ט -יג(,דבה
 )הר- מהם מסולק שהיצה"ד העולםלכל

 הברייתא בגידסת במלאכ"ש ועי' ;יטב"א(
 הנבונה והגידסא זמ"ז שואלים הצראלוכל
 בנים בכלל והבנות ידחצלים4"בגי

 באג צורך אין לדעתי במת, בכללהבגים ואהי
 צית בנמן וראינה צאינה בשדהצ"ד ע4כי
 ג4*מ חין תה בהלכה, המצוינים בניםאלו
 נשע- מחר~ש והבשן הגרסשיש אתלשנה
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 שא~ בבי* ז"לזח

 ג"כ הנ*ח הפשנעת על
 במשמעו. דפשיש משום בצ.י זהדחר

עף

 בתבונה.הערה

 הרב העיר ש"ז תמוז חחהצ"בתבונה"
 היכן ט*דכ"א, ויקרא הת"י על רזובסאי'

 ומפר חמורה בשבועה נתן שהכ"גמצינו
 שם ותיקן לעצאזל, השעיד האש עלרשת

 אותיות ע*פ "חמורה" שצ*ל"מאמירה"
 ע"ז. שהעיר מי ראה שלא וכתבהמתחלפות,

 ת"י על אה"י עי' ראיה, אינה רשרנו לאהנה
 "ח- צ"ל שאחי כתב וג"כ ע"זשהעיר
 היתה שהשבועה ע"ז טעם שם ונתןמורה"

 שם החש חהנכבד, הגדדל בותצםמפורשת
 הנ- עשו של שר הה4 השעיר כיהמפודש,

 ק"ב ק*א אמור )זוה"ק שעךר. אישקרא
 דיליה וכת והס"מ קמ"ח(, פינחסורע"מ
 בלק פ' )זוהר שעירים נקדחיםהשדים
 לששמדאי אסר ב"י שבניה ומצקעקצ"ב(,
 השם עלה דחקיק בשחצילתא דשידאמלכא

 )גיטין וכף עלה דמרך ש5א ה1"להמפורש,
 בשם שהשביעו ביוכ"פ הכ"ג עשה וכן5ימ'

 בנ*י. עונות עליו שישאהמפורש

שיא

 גמח"ט גאלין. תרצ"ג האזינו יש"קב*ה
 אבד"ק שליט"א פוסק הלל הרה"ג...לידידי

טטרבונר.
 להודיעני לבקשו הנני חצ"תאחדשה*ט

 : בזהדעתו
 ספרד שמתפללים אף דפה בביהכ"נש4
 כח" נאמיץ אומרים בעבודה ביוהכ"פמ?מ

 את היאלו כוננת*, "אתה ולא אשכנזכמנהג
 לשאול השמר שליט"א מגור האדמהר8י
 אלי שלח למה ידעתי לא ובתחלה פי.את
 הירושלמי בדברי נזכרתי אבל אדעיומה
 אע"פ : הק"ע גירסת לפי דוףרוביןפ8"ג

 תשט אל אתו התפלה סדר לכםעהמלחתי
 ס"ח ס" במג"א חש"ד אבחעיכם'ממסע
 חהע ו' ס" אהח צדק שערי שהתהמע
 ס"ו ס" אהח וח"ס ח' ס" ח"ב חייםדברי

 ע*נ ס" או"ח שיקומהר"ם
 הע- אומרים ספרד שבני שאלתובדבר
 אוצה"ת בסקער ע" אשבנז פסח ע"פבודה
 ס" א"ח ועי' העבודה, לפני המגיההערת
 מדבריהם והיוצא סק"ב. שם כה"חס"ה,

 להם שאין ששינוים נראה באמת,הנאמרים
 אולי ביזץ צבותי מנהג אז להלכה,שייכות
 ר שבט כל כי ככה, שנהגו זה סהצבטההש
 ותפלתו לתפלתו, אחר פסח לו היהשבט
 לעשות המנהג ומזה אחר, שער דרךעלתה

 הש. כ5נין חלונות מי"ב פחות לאבבההכ"נ
 לזה, אמני מתנגד לעצמי, וכשאניבטים,

 חלופת. מאה עתה לקףיות צריך בעוה"רכי
 גלויות. קיבוץ המשובשות. הטסהאותע"פ
 שלו, הנוסח את מגלותו הביא אחד כלעתה
 מחלוקת ע"י שביתה הפסח קנה רובשע"פ

 "ויצמח מן שסבלפ כמה כידוע,ומכחופת
 מג- פורקנו לנו ה' שהצמיח עדפורקניה"
 - בזה ראשי להכניס אנכי מי אבללותנו.
 להלסה, נוגע עשרנו בדבר אמריניןכ"ז
 הוא השינוי אם לחלכה הנוגע בדבראבל
 אבותיו מנהג לומר שייך שרן ההלכהנגד
 הסו- דברים יש בח באמיץ ואדרבאביזץ,
 וחילוק הוא שפהצובה1 כיון ההלכה,תרים
 הנוגעים בדברים הנוסחאות באלו ישגדול

 מרדכי ועי, ספרד, כנוסח והעיקרלהלכה.
 דין דוחה דהמנהג כהן, מר*א פ"בב"ב

 ל"ת משום ופשוט שדוחה אחר מנהגוכש"כ
 כח אמיץ יאמר כשזה לאנצויי. ליתיחילא
 באי- אחד צד החצבר הנראה וכפי א"כ,חה
 העל- על היתה וידו שבחים של מקומןזה
 הזה. הפסח יותר ונת(בליעה
 דברתי שכבר תקפ"ד. סי "הפוסק"וע"
 צרותינו וכל שבתפלותינו הפסחאיתמענין
 בת- אפילו שבינינו. הפירוד ע"י לנובאו

 בע- אהת דוגמא אנחפ. מפוזריםפלותינו
 רפארנו בברכת : הפ0תשת שלרכוביה
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 תחלר לכל ומרפא ארהנה מעלה :"טסח
 רפואה מכותינו ולכל מכ4ובימ ולכל4רנו,

 הללו המכות כל - מגותינו לכלשלימה
 שעשו מפני נקמעו הללו השבהעים ?למה
 : הנוסחאות כל יחד וצרפו פשרה מין4ךזה
 לכל שלימה רפואה והעלה - קהרד%8סח

 מכ- לכל - הבוסח ויטרי במחזורפכותינו.
 וה- : הרמב"ם נוסח תחלואינו. ולכלותינו
 או"ח בשע*ת תחלואימ. לכל רפו"שעלה
 לכל הנוסח יעקב נאות בשם קט"זס"

 מסח ונשמתנו. רוחנו נפשנו,תחלואי
 תח- לכל : משולשות המכות כברהתימנים
 הכת*י )בנוסח אזי מטעבימ. ולכללוארגו
 : בכפ"יא רק המסח באבודרהםשלהם,
 מתחילה אד מכאובינו. ולכל תחלתרנולכל

 וכדי בסוגריים, מהמכות אחדיםהכניסו
שלא

 לפג~
 את השמיטו מכה, אמה בכבוד

 ביחד הכל וערבי המחיצות נפלוהסוגריים,
 האוזן 4ען צורם מטהע וזה סוגריינגבלי

 ומשלש כופל המכות, יען מונהכהעהש"צ

 הנוסח בזה שגם אנחמ רו(רם זה ומבל-
 הוא וכן ומקוצר, מעקק נקי יותרהספרדי

 ז*ל: האר"י של בסידורוזה
 ב' מתפללים שלי בביהכ"נ : ב'דוגמא
 : פשרה עשו יתקוטטו שלא כדימנינים.
 ספרד. וועעני אהעכנו מתפלל הראשוןקמגין
 ספר- או אשכנזים במנין שהרוב מפנייא
 המימם. מכל סחורה שיהיה כדי רקדים.
 להת- כבר עליו אזי לבוא פעם שמאחרמי
 והיום 4העכנז התפלל אתמול ספרד.פ%
 זהו וכזה כזה המתפלל הלאה. וכןספרד
 מחלוקת כמה הולך. בחהשך כפילמין

 לה- הזמן הגיע וכבר זו, ערבוביהגוכמת
 ישראל. על העלום - המחלוקתשוות

 עשהיה בא*י פה והמקום הזמן הגיעוכבר
 אחד. ומסיזער אחד בלב ושנתפ% אחד,עם

 אפריס מר הנבבד שלי מביהכ"נ-ואחד
 להשקיע הו(8 ומעמן שמוכן אמר,סמרוד
 שיעלה ההוצ(עת כל את יכסותמהונו
 אדמורי*ם צדיקים. רבנים, שלהכינוס
 המ- את ~תקן העדות, מכל שבא"יות"ח

 לטלמ. בת1מיתיט חחד מסח אשיחיג
 לדעה שיבחן עד יתעקש לא וזה יוותרא

 המשנה וכלשון ל(ה. שנימה והלהראחת,
 מ- אני מקובל יהושע א"ר : עדויותסוף
 מ- למתוה הלבה ורבו, מרבו ששמעריב"ז
 לרחק ולטהר לטמא בא אליהו שאיןסיני,
 המחלוקת, להשוות אומר ר"ש וכר,ולקרב
 בעץלם. שלום לעשות אומריםוחכמים
 אליהו את לכם שולח אנכי הנהשנאמר
 בנים ולב בנים על אבות לב והשיבהגביא
 אבוהשש.על

שיב

 בת"יפליאה

 ט"ז יקרא יוב"ע גתרגוםפליאתו

 ה' קדם מן זיקא רוח וידחומה כ"ב(-
 ב- 4רתא פ"ו יומא ממשגה ו(הע -ימות
 מזה הזכרתי כבר - לאחוריו ודחפופירהם
 (עפן המזבח קרמת הר' תפ"ו ס"בהשסק

 שיבא הוה מד,וזנס בשביל שמתפלאק"ז
 דנמשתלח 4עז להמהע השמים מז זיקארוח
 ע"פ ותירץ למגטנ ניסא "קב"ה יומעהה~א
 יעמד וכר דהשעיר עה"פ עה"ת הש"ךדברי
 היה נשחט היה שאם נווהט, היה ה~אחי

 לה' בלתי יחרם לחלקים כעבח,ויבחנראה
 שדוייתו ס"ד( )ביומא ומבואר -לבדו
 של המיתה אם וא*כ שחיטתו. היא עלצוק

 לבדו עתי א-ש פעץלת ע"י היתההמשתלח
 לכז לע"ז, ממית או ושוחט כזובח נראההיה
 בהמשנה הפי ויהיה עכ*ל וכר נס ה'עשה
 ע"י ויורד מתגלגל אבל - לאחוריוודחפו
 עתי. הא"ע של דחיפתו ע"י ולא זיקאהרוח

שיג

 בנעילה. כפיםנשיאות

 של הדין מה ברחיש י. ממינשאלתי
 הבא התפילה שגמר בנעילה כהניםברכת
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 יום". פנה *כי החמה. שקיעת אחר-
 סק"ג תרכ"ג ס" םמ"ט עיתשובה.

 עד בנעילה איחד שאפילו מהר"לבשם
 א- בשם שהביא ומה כפים, נח4איןהלילה
 כפים נושאין שאין הפנפג לבטלחרונים
 בא*ח( )מובא ח"ב ללב יפה ס' עהבלילה
 של- נעילה תפילת דשאני להיפוךשכתב
 וב- בפוסקים הדיעות ורבו. יאיר כיוםילה

 ועי"ש כשאיהרו. אפילו בנ"כ בנעילהקבלה
 ירוש' על גה*ש שמביא מהרש"םבהגהות

 ופסק ע"ז ג"כ שחולק ה"א דתעניתפ*ד
 אני וכן בלילה, בנעילה כפים לישאדמותר
 להו- שיש בא*י ובפרט מדרשי בביתנוהג
 כזונ מנהג לגמרי הזכיר שלא כהג"ירות

טויד

 בנעילהטעות
 : נעילה בתפלת שטעה ש*צנעחשלתי.

 לפוש- יד נותן אעזה תפלת לגמריהשמיט
 מחול או*א והתחיל הבדלת אתה וגםעים

 ישראל מקדש הברכה את וגמרלעונותינו
 חשמר אותו הזכירו המ - הכצריםץום
 רצה, והתחיל לבד הבדלת ואתה נותןאתה

 עביד. יאית8י
 גם לומר היה עליו שלדעתיוהשבתי.

 כדי חתימה, של ברכה בלי רק מחולאהא
 מה הפסק זה 4רן וגם ברכות ח' יהיהשלא
 כי מחול' או"א הפעם עוד לומרווחוזר
 שו*ת ועי' שדילג. מה על מפסיקיןממילא
 ות- כזו בשאלה ס"א סי' או"ח ר4וששמן
 וע" טחינא. קמחא אטחוו היא משםקחנו
 אמר ולא בטעה מ"ג סימן אהרה כפ5שו"ת
 הקדוש בהאל הברכה וגמר פחדך תןובכן
 עי*עה הקדחש בהמלךולא

שטו

 אין : וז*ל - ר ס*ק תרלעט סי' סוכהה'
 בסוכה אלא החורף בבית השולחןלכסות
 בבית ג*כ יכסה בש"ע אך ויו*ט,בשבת
 ויכסה ה"ל קמ"ז כלל אדם חיי ע"החורף.
 עהון להרשית בביתו ולא בסוכהפשולחן

 בבית גם לכסות נהגינן ואנו דירתו.זו
 ה~א סק*א א"ח פמ"ג ועי' יו"ט כבודמשום
 השולחן לכסות ואין פירושו חו מידיתקשי
 קיץ בית היא שהסוכה )כיון החורףבבית
 מתיבת או חורף בית ביתו קוראלכן

 ואח*כ בב"ה המדפיסים ע"י נעשה"בבית"
 בסוכה אלא נ"מ( ואין החורף, ביתהעתיקו
 שדירתו עצרת בשמיני אך ויו"ט,בשבת
 הן ולפלא החורף. בבית ג"כ יכסהבבית
 פנ- מלך בת וכבודה מסוכה פטורההאשה
 לא למה יו"ט בכבוד ומחוייבת בביתימה
 ? בבית השולחןתכסה

שטז

 להחזיר מנת עלמתנה

 אם להחזקר, ע*מ מתנה לחקור.רציתי
 נמצא במתנה, חזרה לו שנותנופירה12
 ע"י בהדבר זכה שלו, אינו הדברשכבר
 לקיים רוצה אם ונפ"מ קניה, ע"י ולאמתנה
 וכן מפה4. פה4לכם זה אין כה4לכםהמצוה
 שאם כ"ז ס" יואש כתנת בספרראיתי
 יתן לא ממש בשלכם המצוה לקייםרוצה
  שהוא טרם האתרוג על לברך אדםלשום
 במתנה ונותן לאו באם כי עליו יברךבעצמו
 היוצא הקהל מן כאחד הוא אח"כ אזעמ"ל'
 ראיה והביא מתנה, בתיקון אחריםבלולב
 מ"א( )סוכה בו לצאת תחילה דנטלמר"ג

 סב- סותר כ"ח אות ל"ג סי' הד"טובעקרי
 מן להיות רצה כי ראיה איז ובר"גרתו,
 גם עמ*ל במתנה ובנותן זו' למצוההזריין
 האזרה ע"י כי משלכם, המצוה אח"כק2יים
 הוא לגמרי הילו הר4מ4ון, למקחוחחר

 שרארתי ממה אבל מקרי. ממשומושלכמ
 שד- גדדלים, מכמה וכן זצ"ל הגאוןמאבי
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שו-ת ל ל8ק11

 לאחרים האתרוג ליתן שלא מאדקדקו
 יברכו  ווהם טרם הרשמצון ביוםוביחוד
 יוסף כתנת הרב מאד שצדק נראהבעצמננ
 עליו השיג ולחנם נכונה, ורשרתוהנ"ל,
 הד*ט.עקרי

שת
 לא להיות צריך מצוה דברכל

 מפרוטהפחות

 הרה"ג העיר תתתרלב ס"ב.הפוסק
 בספרו זצ"ל הגאון אבי דברי על בגוןאהרן
 שערבה סק*ד, תרמ-ט ס" השדה""עץ

 הביא היא פרוטה, שוה ואינה וזולהשכיחה
 בכל איך קשה ולכאורה עי"ש, המנ*חדברי

 הב- והם ישראל כל יוצאין צבורקרבמת
 שו"פ ליבא הלא א'. כבש הקרבן, שלעלים
 ומוספים תמידין מקיימין ואיך חד,לכל
 וכמה כמה ועוד מסוכה, חמור יותרשזה
 כל על קרבן, כל למלוח מצוה :מצות
 המלח מעט וכ~ם מלח, תקריבקרבנך
 אותו מכשיר הקודש חיבת רק פרוטה,שוה
 אחת חטה וכן מפרוטה, יותר ערך בוש"ם
 דברו כבר אך וכדומה. הכרי כלפוטרת
 סעמו, לפי מתרץ ,וכ"א דשמתרוניםמתה
 דמ- שמתרץ ד' אופן המזבח קרנותעץין
 )ביצה מרש"י ראיה והביא אחשביה,צוה
 דהצוב חפץ או בכלי פ"ח ס" חו"מ ועי'כ"ז(.

 של בחפץ וא"כ שו"פ, שאינו אףפרוטה
 כמו המצוה של דהציבות מצד הוימצוה,
 צבור בקרבנות בערבה, שפיר ואתיפרוטה,
 שצריך בדבר ורק כאלו. העניניםובכל
 המת- לאשה לכהן, לעני, לחבירו,ליתן

 פחות ולא נתינה כדי להיות צריךקדשת,
 להקב"ה. שוויה מינה נפקא איזההזהב, הי הכסף לי שלגבוה דבר אבלמשו"פ,
 וכן מחשגיה והמצוה המצוה, קיוםהעיקר
 שמן, מוסיף ואינו ב8רוטה בהטתתףבחנוכה

 "עץ על בהערותי הלל בדברי רמזתיוכבר
 סי' או-ח חיה בנפש לקץין הנ"להשדה"

 ר 8 1א

 שו"פ( )שאינו אחד חוט בגזל ו', -י"א
 חוטים ד' יחד דלהוי שלו לחוטיםוצרפו
 שאינו שינוי הוי בדה1בון מחויב שאינוכיון
 וה"ה ץצא, אותו קנה ושפיר לברייתו,חוזר
 בצ- ורק זל"ז מעכבים מינים שהדןבנ"ד,
 בח- מחהב ואינו המצוה, נגמרה יחדרפם
 ויצא. אותו קנהשבון

 שיא.

 אתרוגים שני על לברך מותראי
ביהד.

 ובכל אתרוגים שצי קנה אחדנשאלתי.
 בחבירו, שאין יתירה מעלה קםאתרוג
 ביחד. שניהם על לברך מותר אםבשאל

 בנטל י"ח סוטה בתוס' "נהתשבוה.
 יצא, לא דיעבד שגם ביחד אתרוגיםב'
 גבי הטעם דזהו ג"כ ס"ל ברה"ש הר"נוגם
 מחמת יצא לא שמע חיצת קול דאםשופר
 וכ"פ מ"ט( ס"ק תרנ"א )עצה-ש שופרותב'

 אבן שבטורי ואף תע"ח. ס" ח"גרדב"ז
 אבל הנ"ל ור"נ תוס' על חולק שםראה"ש
 לה- רצה לא הנ"ל בספרו זצ"ל הגאוןאבי
 פסול הללו מהאתרוגים אחד באם אבלכריע
 תוסיף בל חטחם איז אזי להכיר ואיןלגמרי
 והרןצב-א )שמן ביחד שניהם ליטולויכול
 ע"ז וכתב אתרוגים, בשני יוצאין דאיןכתב
 הג"יו בשם ל"ב בסימן למשה הלכהבס'
 שט- זצ"ל אביו בשם בלאך מאור אליהור'
 אלא תוסיף בל כהעום לא דבר שלעמו
 מידי מפקיע א' אתרוג על דהכונהמשום
 בארי-  ועי"ש כונה. כאן אין וממילאחברו
 זה. בעניןכות

ישיט

 הברית, מארצות אחד מיבנשאלתי.
 עד ידיו בשתי גידם ממלחמה חזרשחתנו
 חר טינימ בלקיחתפן* יתנהנ איךהשחי,



קצז ה ם ואשואז ל לה
 חולצת שהגדמית כמו בשיניו ליטולמהויב
בושיניה.

 שמענו: זו שתים א' דבר אחתתשובה.
 אי ב' לקיחה. הוי בשינים לקיחה איא'

 בשנים ולקיחה מותר. בזיון דרךלקיחה
 כבר בכלל לקיחה זה הוי בזיון,ואי דרךהוי
 בספרו זצ"ל התורה שר אאמו"ר בזהדיבר
 שאין והעלה י"ד אות תרנ"א השדה""עץ
 בשם ועי'שע"ת לחליצה דמי ולא לקיחהזה

 שכתב ו' ס"ק תרנ"א בסי' מולכומהר"י
 הניח השע"ת גם אבל בשיניו ליטולשצריך
 עליו. האחרונים השיגו וכבר בצ"עדבריו
 לו שיש מי בודזר - בזיון דרך לקיחהחשל
 בזיון לך ואין יצא לא בשיניו ולקחידים
 בש- ונשקליה מ"ז. ביומא כמ"ש מזהגדול
 כן, עהסין אין בו"ד מלך לפני השתא ?יניה

 - מ"כ אחת על הקב"ה מה"מ מלךלפני
 בנ"ד אבל בהחלט, גמור בזיון שהוינמצא
 באופן המצוה לקיים וא"א לגמריבגידם
 פטריה רחמנא אטס כדין שפטור אקאחר
 בלי וכמובן בשיניו, ולקח עבר אםאבל

 נקרא ולא לו יש מצוה שכר עכ"פברכה,
 תב"ש עי' ועחצהו. הדבר מן כהפטורהדיוט
 שיתבטל שבאם הדם כסוי לענין כ"חסי'

 נוטה דעתי לכן לכתחילה. אף מותרהמצוה
 לגמרי הוא פטור כי בשיניו ליטולשא"צ
 נטילה כי לברך לו אסור בשיניו נוטלואם
 ממש. בה איןכזו

שב

 תתגודדולא

 .עץ בס' עי' ל"ת של החשש בעניןהנה
 הגאון ,.לאדמו*ר ;'לולב אתרוג עלהשדה"
 מב- הגשן בשם ל*ה ס"ק תרנ"א סי'זצ"ל

 במנהג אגודות אגודות דל"שוסהצאכהם
 שנראה כתב זצ"ל הגאון ואביהנענועים
 ועי"ש ל"ב, בס"ק ועי"ש להיפוך,לשע"ד

 תפילין לענין הילל בדברי בסוףבהערותי

 על מברכין אם רק ל"ת דל"שבחוה"מ
 מספק המניחין אבל הרא"ש כפסקהנחתן
 ס" אריה חיי )שע"ת ל"ת ל"ש גרכהובלי
 סי' חוה"מ מע' אספ"ד בשד"ח ומובאט'(
 רק המה הנענועים שכל בנ"ד כש"כי"ד

 שכולם בתפילין לחלק יש  ועודממנהגא,
 שרק בנענועים אבל ל"ת שייךמחויבין
 אאז- בלי מתפללים והרבה מנעניןמקצתן
 בהשינוים וכש"כ דל"ת לתא בזה איןרוגים
 דל"ה. חעהצ בזה שאין הנענועיםבסדר
 לבי "צופה" המלה בפירוש הנחתוובדבר
 ר' של תלמידו היה ר"ע הנה ידמה. כןלא

 כבוד נתן הנשיא שהיה לר"ג וגםיהושע
 פסחים לז. )ברכוא רבינו. וקראויתירה
 רבו לפני כתלמיד נהג בנ"ד וגם :(מח
 מהם וללמוד היא תורה כי הצפיתצפה
 לא ר"ע כשהתפלל ולכןרצה,

 התפ~
 מ-

 גורם רבו אחורי המתפלל כי ר"גאחורי
 וה- כז(, )בדכות וכו' שתתסתלקלשכינה
 הייתי צופה לומר שייך ולכן מרחוקתפלל
 היה אולי אח כי ראיתי או ציפיתי אמר)ולא
 ו"לך כמו הייתי צופה אבל כמ"שהפי'

 עי' וירא עיניו והסא השער גג אלהצופה
 ש- ז"ל המלב"ם הגדול להמדקדקהכרמל
 סר- שנעשה מה הרואה לאקצ מצייןצופה
 רק חמייך גמ' לשון זה והסתכלותחוק

 הסתכל )אבות( המשנה כלשק הלבברחרית
 הסתכל. מלת ל"ש בשר ובעיני דברים.בג'

שכא

 לאכילה ראוי שאינואתרוג

 המטה תחת מונח שהיה אתרוגשאלה.
 ? עליו לברך מותרשו

 מפ- וגמ' שאלת גדולה שאלהתשובה.
 שתחת ומשקין אוכלין קיב( )פסחיםורשת
  רעה רוח ברא בכלי מכוסין אפי'המטה
 וב- סכנה. מצד לאוכלן ואסור עליהןשורה
 שגם אף לזצ:ילה. ראוי שיהיה בעינןאתרוג



 ר פ 1אשו*ת ל להקצח

 לא*53לדנ האף אונו להחזיר מנת עלבמתנא
 זו ובקושיא בו, יוצא ואיך לכם מקרייא 5עאו ימל תרמ 4שדח שצרץכית
 שת- תרנ"ה א"א וזרן רביכג קרג"2וכבר
 ש*ד שהתנ למי לאכילה שראף דכלירץ
 לא- שראף טהורה תרומה של סחזרוגח*ץ
 עליו, לברך לישראל ומותר לכהן רעכילה
 סכנה מצד אה2 לשום ראוי אינו בנ*דאבל
 לע- אפילו להושיט אסור סכנה עלודבר
 בשד*ח מזה באריכות דבר כבר אבל ;ס*ם
 והביא ל"א, אות קמ"א - למדכללים
 תר- סימן דה1דה עץ בספרו הגשן אביזת
 מהנעשה שראיתי ומחמת "ט, ס*קמ*ט

 מרקד שהשטן אתרוגים סוחרי ביןבעוה"ר
 שבכל כנהוג השחור משוק יחזרביניאם
 והשטן הקטרוג גדולה יותר שחמצוהמקום
 אם לי אויה אדם בן השתה מתפשט.יחזר
 לקנות כשתלך אומר לא אם לי תןיהאומר
 מזהה לך יתנו שלא היטב תדקדקמזוזה
 וכ- בה טה2לו שתעלולים מודפסה.פסולה,

 באחרוגים: וכן בדיקות. במאהתבוה,תבדוק
 לך יעטקף ולא האחרוג את לך יחליףהרא
 שבור פיטום לך ידבק ההא שקניח, זהאת

 המחיד את לך ישנה הוא קיסם, אובקוץ
 ש- מורכב על לך "חבע הרח מונים'עשר
 או בקיסם מנקה הוא וכדומוע מורכבאיפ
 ה5א עליו ש"1 השחורות הנקודות"סמר
 העמר נקב.הרא באתרוג עושה אם לואיכפת
 שהוא - פטמתו שנשברה ארוג שלד
 ובעיני הלאזע וכן פטמות בלי הגדוליםמן

 שמסתידם המובחרים שאתרוגיםראיתי
 מחזיק הוא סגולה, יחקץ בשבילומחבהאם
 יודע חרדי, סוחר ודוקא המטה, תחתאותם
 ח1אלה דהיש יש אם להה איכפת ולאספר,
 זצ"ל מורי ואבי - ביזנעס ביזנעס, זה'על
 האיסור אם א' : ההיתר צדדי בספרופרט

 מחמת אם ב', דעיבד אף שלכתחילה
 איז אהף ג' להקל. יש רבים בו דשונככר
 שורה הר"ר )כי במדינתנו שורה ר*רזיתו
 אוכל בין חילוק יש אם ד' הסוחרים(על

 שורה תבשיל על רק אולי חי, אומבח2ל

 ש ג*ט גבום מטה בין לחלק אם ה'הר*ר.
 מטה ביו ארלא ה2 או ו' ח( )פסחיםפחות

 אם ד עלידג ישנים לא או עלההשישנים
 ר*ר אין למצוה מקודם הזמינו ביןלחלק
 לה- התקנה מהני אי ח' תנ"ה( הףחשורה
 )ארצות הר*ר להעביר ג"פ במיםדיחו

 חו נטילה קודם שחרית נגע לעניןהחיים(,
 שתת. הרוהות כללא

שכב

 ביום לקטנים מינים הד'לתת
 דסוכותא'

 נאבדה להכא מהתס הדרך טלטרלמפני
 בארוכה שהשבתי מתשובתי העתקהאצלי
 שנה בכל הבריז השד"ח בקצרה. אבואופה
 א"ח וע" לקטנים א' ביום ליתן שלאושנה
 פתים ומנחת פ*ו סי' ש"ח צדק אבניבשם
 דשושתקד בלולב יוצאין אין שמה"ט ס"חדף

 שעברה. בשנה הקטנים בידי הקהשכודאי
 מי4 בסופו המחבר מנכד החוים זכרובספר
 כיון לקטנים, שנותנים העולם מנהגשב

 אומדנא דהוי כלל התנה היא שתם לושנותן
 יכול דאינו כיון כלל הקטן קנה לאטובה
 להחזיר, צריך ע*כ האומדנא וטה2וםלהחזיר
 שש1ל אתרוג על א' ביום הקטן מברךואיך
 ע4 התוס' ע*ד בזה סומכין בר"ל, הויהלא

 מדר- בר"ל הר לא ברכה דדרך צ"ורוביו
 דאיסד"ר הרן2ב"א על סומכין וגםבנן,
 כשעח2ים ובפרט במים, לקטןספינן
 ל"ג( ראה"ש )תוס' חינוך מצותבשביל
 ממנ"פ, הא קנה לא בידים כשתופסוומ"ש
 לא אפי' להקטן להקנות שלא נתכוןאם

 להק- מסן ואם פמ"ג, עי' ש"ד עמויתפוס
 הוא גם האוחז הקטן קונה בגודל כמונותו
 מקנה איך והדק*ל שבידו במקצתעכ"פ

 עם שתאס זה דתיקון י"ל אלאבחזרה,
 רוצה שאינו דעת לגילוי רק ההאהקטן

 משה שאומ כין א*כ תימא וכי לוילהקנות
 שרי מצוה משום י"ל בר"ל לו גורםלו



שהת ל לה

 וום ד*ה פ"ח פסהים בתוס' וכמ*שבכה"ג
 דהוי אע*פ פסח לקטן להאשיל שרידמש*ה
 חצם שרי מצוה הינוך דכה4ום למנוע,שלא
 השדה )עץ כלל יד"ח יוצשו איענמי

 כ' סי' תליתחי אוריץ ובספרתרנ"ח(
 שהקטן ע"י הגדול יוצא דרבנן דהואב'

 ה לשנה אבל דרבנן עכ*פ לו ומקנהחחר
 דבעינן קמא ביו"ט לצאת לגדול א"אבאה
 הקטן שהבא זה בלולב מדאורייחשםלכם

אהיתקד.

ושכג

 של הסכך להאכיל מותר אםשאלה.
 עכו*ם. לבהמת י"ט אחרסוכה

 של הסכך להאכיל מותר אםשאלה.
 עכהם. לבהמת יו*ט אהר סוכהששל

 הגיר ספרים בכמה ב' סעי' כ*אבאו*ח
 שזו ע"ז כ' והברכ"י וכר רוצה ואינוטא

 דלתשמיש ד' אות עהת ועי' הנכונהגירסא
 ח,א"ר עלע הציצית בעוד אפי' שריהדיוט
 גנאי, ולא הדיוט תשמ"ש הף ונ*ד ע"זחולק
 למכ טלאי דלעשות מצינו הלא צ"עאבל
 יהף ולא י"ז( דף אור )משירי מחמיריןנפים

 לא א9 בהמתו ממאכל גרוע שלוהמכנסים
 צעב"ח דהוי לבהמתו ליתן מה  שאיןבמקום
 לאמו"ר השדה בעץ ועי דאורייתאשות
 בסכן שחמור סק"ו, תרס"ד זצ*להגאון
 וכונת הבאה, לשנה למצותה שהאהכיון
 אי! שנזרקת אע"פ ח' סע" תרס"דהש"ע
 היא שיבשה שזרקוה אחר אף. עליה,לפסוע
 לפסוע אין ג"כ למצוה יותר רשיהואינה
 וככש הבאה לשנה ראוי בנ"ד אבלעליה.
 במשך רשאי אי לשנה משנה הבנמהבסוכה
 מנחת ע" בקר של רפת לעשותה.דה4נה
 בין להלק השפשר ט*ו סי' ח*אאליעזר

מגמשחום,

קצט ר מ וא
ששד

 גשםבתפלת

 אלי שמעו לא בנ"י הן הל כחבששן
 ויצא פרעה "שמעני אם( יהיה )מהתוך
 ווהוא בדבר שמע שפרעה גדול קטרוגמזה

 בדבו אפילו לשמוע רצו לא ובנ"ילרעתו'
 יש הך, הסלע על ותפלת לטובתהווהוא
 ב"שי מתחננים תענה : אחר באופןלפר,4
 מחננים: ויטרי מחזור )גירסת מיםמון

 רק התחנן לא המדבר דור קשהולכאורה
 "כב"שימון' וגירסתינו תפלה( )עיוןהתלונן
 מתחננים אנחנו ; ככה יהיה התפלהחצעור
 ר4 לכ*ז שהתלוננו אף "כבישימון"וכמו

 שעל האף מים, להם ונתת עליהםחמת
 הח4עת ולכ"ז לדבריך, שמעו ולא הךהסלע
 הן : מתהלות וכן מים להם והספקתלהם
 תחציע כן מים, רזובו )ולכ*ק - צורהכה
לנג

שכה

 בתפלת ומוה"ג הרוח משיבלהזכיר
 שמע*צשחרית

..*ז
 יש מתפלל שאני בביהכ"ננקשאיתי.

 במו מתפלל אחד מנין כמובן מנינים.שני
 או שמע"צ ביום בתפלתו אהד ואיחרקדנג
 מנמיב הכרוז ושמע שני למנין לבואהקדים
 ווהתפלל טרם עוד הגשם ועורידחרוח

 להזכיר שחרית, בתפלת יעשה מהשחרית.
 ? לא או הרוחמשיב

 שאילת בשם יוסף ויצבר ע"תשובה.
 ם הרוח. טהשיב להזכיר  ויצריךשלום,
 ער בתפילת עוד להזכיר היהשיריךבאמת
 בע להתחיל שלא כתב הירחצ' אבלבית'
 ויעשו בביהכ"נ כולם שאין מפנירגית,



אוםרששאולר

 לתפלח גא~ה להססץך צריךונשחרית קמי ש ווה יזמר 1 אטדות,צחית
 לא הטעמים שני בנ"ד אבל ל1צם4לןזא*א
 שחרית בתפלת להזכיר מחויב ולכןש"צה,
 הרחגמשיב

שם

 בשותצתהתן

 שלו שבביהכ"נ אחד מא-צנשאלתי.
 תורה לחתן ביחד אנשףם שני שעלוהחה
 רם, בקהל ביחד שניהם וברמ בהאשית(1

 הרג"צ ה~4 רב במחילה היה אחדמצמ,ף
 שאלה. אתה בזהשיש

 לא בנ"ד שפה שפ לא רביתשובה.
 סהצתמעי לא קלא תרי של הוואלהרק

 תתרס"ט. סי' ב"8מוסק" מזה דברתיונכבר
 בשם תרס"ט סהס במג"א מפורשאלא

 ברכ*י ועי' שנים, יברכו שלאמירחצלמי
 שלא ע בדעה ג"כ שמחזיק בא*ח()מובא
 כאהר. דלא שניםלברך

שאש

 חמכה שלהתאריך
 ולפי תרכ"ב, ג"א בשנת היה חמכה4
 תורה )(1ר בשבת אז חל המולדותאשבון
 חמכה ה' א"ר וע" מאוסטרובצי(להג4צן
 של הי - והכן סבח שסבח התד"אבשם
 אפשד לכן חנוכה. או - והכן עםטבח
 על גם היתה שבת באמרו ר"י שכעזלומר
 הנס היה בהצבת שחל וכיון הראשון,חנוכה
 והטעמים. דע~ירוצים לכל גדול יותרעוד
 ואפשר גדול. יותר שיעור צריך לשבתכי

 שבת דכסלו. בנ"ה היתה יוסף סעודתשגם
4ף היה" והכן טבח "וטבח : לזה ורמזחנוכה,

 בג- גם ומרימז חנובה*, לום)בגימטרי4
 הנשה גיד טול - והכן צ"א חהייןמרא

 שנשתייר אר"א לבדו יעקב ויותרבפניהם,
 להבין וצריך נ"ח( %0ל1 קטנים פכיםעל

 ח~לו המ4חים של והשיהצתהסמאצת
 שאמר ודמש"א וישלח פ' לדרדצדה

 פך על נפשך מסרת אתה ליעקבהקכ-ה
 קטן בפך לבניך אהילם אגי וגם גשביליקטן

 : כדרכי זה על גם וארמזלהחשמוטום
 של קופך )בגימטרטק לבדו4 יעקבשהדתר
 זה גם (פשר במחשגתי ועלה היה*שמן
 ישד המצראל ש"פ בהגדה אבל בחמכה.היה
 וכן פסח בליל היה עתה משמע וכהלאל
 שבפסח י"ז מגילה הגם' עפע להעמיס"צ
המג

שכה

 ובסוף שנה פן שמש כה"גיוהנן
 צדוקי.נקהשה

 ש4 יווען אי1נע4לתי.
 בתפלת שזכה היוחנן יה אהותשובה.

 שתו מזעמרים "צראל עם שכל הנסים%
 הוא זה ולא ירקב' רשעיס שם כיבתפלתו,
 מ"י פ*י ובסו"ר שני מעשר במסןשנזכר
 ה" א שיוחנן המשניות במפרשיע43ש
 דזה הקבלה בשלשלת ועי' ימיו, כלצייק

 מתתיזע של בני מבני ה" צדוקישנעשה
 תלדות ועי' הנסים, בעל שנזכר כה"גב"י

 בדרך שהלך 693 צד ח4מוראוםחבחים
 על חסו חז"ל רק יוחנן הו(נאהרתאאתפ

 לישראל טוב ה" ימיו שבכל כיוןכבודו
 לתפארת שמו על במשנה תקנותיוגשארו
 לס' אבות בפתיחה המאירי רב ועיןעי*ש,
 הקבלח שלשלת כדבר ג"כ שכ' אבותבית
 מזה. כו אות מע*י המים טהרת וע"הנ"ל.

שכט

 בביהמ"ק חנוכה נרותהדלקת
 בזה"ז.גם

 חיד מור בספרו חקר ע"ל הם9ןאגי
לוח~

 ומחטת ב', סומן הטהודח מנורה אוהל



רא ר ם ואשש

  שפתותיו היהיה ננמצ8 ןטשה0פר
 את- ועתה וז"ל דבריו אעתיקדובבות
 נרות הדלקת על חקרו לא מדוע5לא

 ינתן אם בזה"ז גם בביהמ"ק תמידהמנורה
 באות כנ"ל טומאה דוחה דהלא ר,2ות,לנו

 וטספים תמידים מה' רמב"ם ועיןהקודם.
 זמן. להם הקבוע כקרבנות נרותדהדלקת
 שדבר משום הו4ש דהטעם הייתיוסבור
 ופ- בהכפתורים עשייתה על לעמודקשה
 מעכב, מהם אחד דאפילו וגביזוים,רחים
 חשפ" ה"ג, פ*ב הבחירה ביה ה' רמב*םע"
 אך כ*ט, מנחות עי' בה נתקשה רבנומשה
 הני כל צריך זהב בשל דוקא זה דהלאצ*ע

 ע" מתכות' משאר כשאמטרה לאמייי
 ובכ*ש קמ"א ס"ס ויו"ד ה"ד שםרמב"ם
 ומ*ר פ*ג שם אל בית שו*ת ועי כאדרה"ש

 שי- הקב"ה שאמר בהעלותך פןותנאומא
 שביהמ*ק זמן כל הקרבטת לאהראמר
 הביאו לא מדוע לי )וצ*ע טאגים הםקיים

 קרב- להקריב שאיז מבאן ראיהה8וסקים
 קורבנא שדרא קי"ו זבחים ועי' בזה*זנות

 הגרות אבל השכמ*ל(, נ*ו גיטין ועילרב1ג
 רמב*ן וע" המנורה, פני מול אללעולם
 דקאי ותירץ נבטלו, הם גם דהריווהקשה

 עכ"ל. חטכה נרותעל

 העבריוז. בברעדה אי-)0ם פוסק.זליג
 המחברמבן

 הביא בערך ת*ש כסלו כ*ז מן"בדבר*
 שבעל השני חוט הס' השערות לוינסקימר

 של- החשמונאים על הקפיד השה2נהמסדר
 דאין מירח2למי וראיתי המלכות,קחו

 מל- ה' ברמב"ם ועי, כהנים. מלכיםמחצחין
 "2ראל שבטי מיתר גם שממנים פ"אכים

 גידושלים, שתם ממנין עשוין רקמלכים,
 רק המשחה, בשמן אצתם מהצחיוואין
 הוא אם והעיקר ה*ח(. לצם אפרסמוןבשמן
 נוה- מלכות דיגי כל אז ד' בתורתהולך
 בוגות

 לצם"
 אהרן מזרע הוא אם וכש*כ

 חשם כפונדקית, כהנית תההה דלאהנהן'
 זה על הקייד אפשר רבי, הק"יי1א1ת

 שקרשצ אלו החשמוטום, מביתשדאחו?נים
 כיטר ד' בתורת הלכו לא מלכים, בשםא*ע
 שנה פ' ששסהצ בה"ג יוחנן קוהואהמלך
 היו, צדיקים הראה2ונים אבל צדוקי.ונקמ1ה
 קדד ועי' מלכים. בשם א*ע קראו לאוגם
 לינאף אמר גדידא בן יהודה שהזקן ס*ושין
 לך ערב : חשמונאים( מבית )שהיההמלך
 של לזרעו כהונה כתר והנח מלכותכתר

 לר היה נכון יותר הנ"ל' ולהשערה294רן*,
 כתר והנח כהונה כתר לך "רב לומר

 וארן ההא הכהן אהרן מזרע ,הלאבלכות*
 שנ- אמו סהעום השי כהנים, מלכיםסיטוחין
 אלא למלכות גם מעמידין אין האשבתוג

 הירוש' פי' ודאר אלא המיוחסות.מסהצפחות
 המשחונ בשמן כהמם מלכים מח2חיןאק
 מס' : לחנוכה הללו המקורות השמיטכן

 כ"ח, תענית כ"ג, כ"א, שבת פ*כ.סופרים

 ולא : אקרא ואסמכוה הא, מגילה ".ערכין
 וב- שם מהרש*א ועי' יונים בימיגעלתים
 ט*ו, רבה שמות יונים. בימי לכלותםילקוט

 הזמן זה ועל לטפסר תבעל י,כתובות
 זרוע שר פ"נ תענית ירחילמימרמז,
 רבתי פסיקתא גמירא. עד שכ*אמסימן
 רמב*ן סתריכג מגילת מקומות,בהרבה
 על עזיחל בן יונתן שם, מד"רבהעלותך

 תיקון זוהר תיקוני שם. רש"י מתנים'מחץ
 המ- שכל בחז"ל גירסא יש ששלתות,הג,
 )נר ופורים מחנוכה חוץ בטילקועדים
 מ*ל4 דףמצוה

שלא

 חנוכה להלכות השייכתתשובה

 בדרך הלכו חצמעון ~אובןנשאלתי.
 היו לראובן חטכה, נר הדלקת זמןוהגיע

 המצוהנרות.לקיים
 בשלמוה~

 וה- נרות ח'
 כידוע כ~ם, אין ולשמעון הלל כביתלכה

 ורק נקודות בלי בא"י להשיג איזשנרות
 לו שיתן שמעון התחנן רשום, שהחשבחנות
 השע וכאן שום, "ועיל ולח אחד. נר1119



ש5*ח 1 1הרב

 השימר כל ש ראוב4 עביד שפיד אישואל
 טועה אינו חטאראובן

 לאסוף הלכו שהיה, מהמתשונה.
 אחדו לצדיק באו שבמם. פדיון עלצדקה

 להם נחוץ כמה ש,של הצייקמפורסכג
 כי לירות, משית אמרו' זו. מצוהבשביל
 הצדיק שלמה. משפהה נמצאה בתפיסהשם
 מאתים מצלהתו והוורא הרבה חשבלא

 עשר עוד חשמר להננ ונתן לירותותשעים
 החה המצוה. ותגמרו בעיר תאספולירות
 תן רבי ח9אלו, כבה9תוממיכג עמדונשים
 נקראת תהיה והמצוה לירות העשר עודלנו
 שאעבור רוצים אתם מה ז מה - שמך.על
 ולא יתן : מפורה9ת כהטנה חז"ל דבריעל
 4צבות( אחרים בשל רעה עינו 4מזרים,העגו
 בההאי ראובן של דעתו מה אנן נחזיובנ"ד
 מצוה המובחר.ואיזה מן המצוה שיקייםכדי
 מש- אנו שטם המצוה שעהשה שבשעהמ9
 מ9ראל העכל לףיתו. בן הברו, בקשתמוע

 הגורם שהוא בשעה ובפרט זב"ז,ערבים
 ויותר מצוה. מלעמטות חברו אתוהמונע
 חברו וגם המהדרי4 מן יהיה שלאטוב
 בן מהתנא ראיה להביא הה9 המצוה,יקיים
 בדרך מהלפע שהיו שנים ס"ד( )ב"מפסורי
 בן דרש וכף מים של קיתון מהן א'וביד
 שניהם וימותו שניהם שישתו מוטבפטורי
 שלהלכה החף ש*ח, במיתתו אחד יראהואל
 שאני קודמין חייך כר"ע והלכה כןאינו
 פ- שום ו4רן אחר באופן שא"א התםאבל
 שלא המצוה יעשה ובנ"ד לעשווגשרה
 ביחיד בסוף, תרנ"ח או"ח וע" המובחר,מן
 ה- את שחצלח מוטב וכר אתרוג לושיש
 והוא אתרוג שם ש4רן אחרת לעיראתרוג
 חקר והשע"ת הקהל, של באתרוגיברך
 שטורי בן מדרשת דין פה הזכרתיהנה ישלחוי אתרוג לו שאין יחיד בשבילשאפע
 הל- זה האין אדם. ואהבת הומניזםהמלא
 בין השכיחים מעשים כי למשיחא.כתא

 אוטא במכונות במדבד בשיידאהנוסעים

 ר ם 1א

 מאם, לאהד )בנדס הדלק תשס ח8לאק1
 8טן המן פטורי, דבן עובדא כהדיןוהמצג
 להתנהנ אוך ביףלעצמיחוק

שלב

 בשנת ישדאל בארץ יתשמן
השמיטה

 בשנת שלט זית בשמןנששלתי.
 חנוכה. לנר ראף זרהשמיטה

 הוא השמן השמיטה נשנתתשובה.
 ש- שאלת שום וארן יחשתקד מזתיםעוד
 ח' שנה הב784 לשנה אבל עליהם,מסה
 יהוד אמרי בה9ד"ע ר4רתי השמטהאחר

 וגם ח' בסימן ז"ל אריק מהר"מלהטצן
 שמ- קלט סי' בהלכה המצויניםבשערים
 שניתן אף בו להדליק ויאסור ג"כביחצ

 ל1רה להשתמש דאסור כיון מ"מלהדלקה
 בנ- היתר ולענין לאכלה. דיא להפסדהף
 בווערקם שם מביא מכירה גה9טרמכר

 מטטה רכו" צד קל"ו סי בהלכההמצוינים
 להקל.אחרונים

שלג

 בשבת שחלחנוכה

 דחטיה א' 4ל תשהג זונשאלתבשנה
 יום, מבעוד במאדם ומדליקין בשבת,חל

 בלילדע שעה חצי כשיעור שידלקוצריך
 הקנקנים כי היה כהציעור הרלק לאובודאר
 ארך כזה שמן שיעור מהכיל קטניםוולו
 ? בהברכהיתנהג

 מ כני ושלת גדלה שאאתשובה
 כשיעור, שמן אץ אם מברכין אץלדנא
 ברגצג בלא שהרליק סק"ו תרעאד א"אע"

 8שטן אמד בכל עריכת היא החשתוהשאלה
 שמה לו החפ1-תי 411 גה9טה רק המשחנוכה



ל ל רשושה ט 1 רגא

 הש- וסוג"ח הנ"ח מהשמש שהמטהטטנא
 של הוא השמש בי הסדר, את יהפדסחה
 נר לכתאילה יקח ש כשיעור רדלקוועוה
 פק- בלי לברך ויוכל כשיעור, שידלקעב
 "אול בזה יהיה שלא התבצנתי הטובפוק.
 בשמי וגיורא בארעא יציבא מצו8.לנר
 או סהטקיה מצוה ווצר סהטסע השסהטשמהש
 על והכל בגבוה להציגו דהטסהט בשבילחד טי למצוה אחד נרות שני הרליק העחלב,
 בעולום. יבאסהוסו

שה~י

 מבע*י במחלהשתפש
 מפרע4 שסערן יזאקאל מהרבנששלתי.

 חנחטה נר לאור להשתמש מותר אםשאב
 מ- דעיקד ביון הגוכבים צאת קודםבע*ש
 ולדעתו צה"כ משעת הוא הדלקתהצות
 תרע*ה בסה קימ"ל אנן דהא דאסהרנהחה

 מתחלת המצוה א*כ מצוה עחטהשהדלקה
 4ה הכי תימ84 לא דאר ההדלקה משעתכבר
 ולדה לכבותה שצריך ועומדת כדלוקההף

 וור משעת מתחלת שהמצוה וכיוןדליקה,
 - ל4ורה להשתמש אסור בחששידלקה

 מצאתי וגם כטג נראה דעתי שגםוהשבתי
 בפירוש שכבר סק"א א"א תרע"הלהפמ"נ
 בעוד שהדליק נ"ח לאור להשתמששאסור
 לצ- יאמד סהטתמש ווהוא רהרהשה הלשיד - ברשות שהדליק בנ"ד כ"ש גדוליום
 : לגרעותא ב' הרכא דאדליקה הואורכו

 וגם גדדל הוום עוד זסצו לפני11הדליק.
 לאורה.סהטתסהט

שלה

 פרה חקת פ'  עזרא באבןבשאלתי.
 שזה חחלא קטנה, תהיה שלא תמימהאיימא
 הזננסת מ"ב דפרה פ"ב  ומפורשת סהטנהבבר

כשדזנ
 תמימה עזרא באבן העיררשתקטרבה.

 א4 רמב*ם ע" אגדלה שנה תהיהש6
 היא פרה ממלת למד שאהרם2"ם פאחפרה
 ממלת ונלמד ע"ז פהייג חתוזנב"דעגלה,
 עוושנ האבן כטן ו,אהתמיטג

שאי
 פרשיות בדו נשמותהזכרת

 ואהףרהשנה

 לענין רק הוא הדין לקרתשךבה.
 וה- שקלים פ' כי פרה, ופרשת אטרפרשת
 שמברכק מפני שמרים אין ממי6חודש

 בשם תרפה סה המג*א ומלשוןההודש,
 ואו- נשמות מזכירין שאין וד*ממהך"ל
 אין במנחה ששמילו טשמע צו*צמדים
 קונט' על .הלף בית ועין נשמות,מזכיריו
 שלו לחטצ שש8ילו ל*ט ס*ק מגדיםנועם

 נשמות, להזביד איו אהאר לוטדה(ימרים
 לעצדת פפח שבין הנזרות על ק4רכהשה"ך
 הזברת על ק4י אה*ר השנה ימותובשאר
 שטא*ר הד*מ מלשוז סהטמע וגנןנשסית,
 אמיטש ו(צא מזכירין. אין ונשמותאומריס

 השמ- ו(נצל במנהג(8' תלף רק הוש זהכל
 בפרסה התלף דבר 1ה כנסיות בביתשים
 שאפשר. מה בכל להם להקל ~עתילכן

שלז

 הןטקלמהצית
 לש- רעטמ 4ף שקלים דמי עלנשאלתי.

 ? השמש או להחזן וליוצםגותם
 תלמ דהדבר נ-ד ס" מ*ב י,תשובה.

 מאי חזי פוק אבל הכסף נגגה אופןב4רזה
 קע- ב'  שמעמהים הע~ם סצוג דבד,עמא
 בשב.יל חשהת סגילה דמי בשביל אחתרות
 נג- שקלים דמי שגם ס"ד ואי שקלים,דמי
 א' בקערה סגי אזי קודש הבלי בשבילבה
 שנ- 2מאום שז8ילו תרצ"ד ס" שע*תועין



השאחםששרי ם 1 א

 טעות מנהנ היא להש*ץ זה כם4 לישש
 השהם, את מחשכים והצםהרם לבטלו,ההשי
 דמי המקבל בעצמו העני שאפילו דעותץש

 וצריך זו צדקה לאשנות לו אפורדהשקלים
 שנתנו לא אם פורים צרכי על רקלהוציאם
 כרצונו, בהם שיעשה דהכי אדעתאלהעני

 ליתן נהגתי ובעירי שם' חים ארהותע"
 על הנצרכים מדהשום לעמים השקליםדמי
 העיד בני את הצלתי ובזה פורים,צרכי
 - זה. בכסף מישגנים ששרנםמענחם

א"יה
 מנות משלוחבדיו

 ממת משלוח לחברו של" יששלה.
 טר- הקה 12העוף לו נודע פורים חשתרעחף
 ? מ"ם מצות קץ יצ84 אםיפונ

 לכמה מתאלקת "פת "ששאתשונה.
 מה אין ואשם ידע השולח אם א'אנפין.
 חברו. את להכשיל ורצה הוא שרשעלדבר
 בפודים עוד טריפה שהוא לו טין אםב'

 ו4ר מצוה הי יצש לא העוף מן שנ"גהטרם
 לא כהצד,ושולח ג' לפנ*ד, שלך הרי לואר
 הגוף בחלל היתה השאלה כי כלוכגידע
 בש- אכל והמקבל מקודנצ לדעת ינולטהיא
 טריפה 12היתה לו מדע חשה*כ פוריםמחת
 בסי' הבאה*ט בה שמסתפק השאלה היאזו

 מאש מוצל להס' מקום והראה סק"זתרצ*ה

 ס*חס"
- 

 הבכור את בשוחט מצימ הכה
 לחכם הראיע שלא ומדע בשרו אתומבר
 ועי' הדמים את לו ומחזיר אכל שאכלמה
 נמזיד שהיה מפני תה קנס' משוםרש*י
 לא וגם מיה ידן שלא בנ"ד אבלהשנה,
 לא רצהה היתה וכונתו מהעוף מסארעשא
 סי' אה-ע מ4רר בבית וראיתי 'קנמשץיך
 איסור באכילת הברו במכשיל דמש*הקט"ז
 רק זה להודע עש*א מפני להמוכרקנפינן

 ידע לא השולח גם בנ"ד אצל המוכראצל
 אפ- קנס אק חום (שתו, קנסינן תוךכלום
 בעצמך הגע יד"ח, יצא בהמצוה שגםשר

 והטפו חתול ובא* כשר היהשהעוף
 לעמוד מחויב כלום הכהשלח, יצא לאכלום

 בבית שם כן ? פגע מכל המ"מולשמור
 לה- אפשר אי טריפה שבמוכר כתבמשיר
 הנאת כל לך הקבשתי הרי לטעח,מוכר
 טענה אסרו, שהתורה אעשה ומהאכ"לה,
 ט- שזו לו כשמודיע להיות רק יכולהכזו,
 ולהנה לנכרי למכור בידו ורשותריפה
 בדבר סחורה  לעףצות שאסור אףמהכסף
 שרצה כיון אבל קל. איסור זה אבלאיסור,

 כשלא בנ"ד אבל טענה, זו אקלהכשילו
 לו, מכר לא וגם להכש"י, רצה ולאידע,
 ליה תהעא מצוה לעשות רצה אדרבאורק
 נודע וגם בממוניה, מצוה לקיומיל*ינש
 נל- המקבל ונהנה אכל שכבר אחרהדבר
 החדש א*ח וע" מ"מ, במצות דיצאפענ"ד
 הנרם ומביא ידאח יצא דלא דעותשמביא
 ברכות ה' )פ*א הראב"ד דלדעתשלמה
 ההאיל לברך "ש איסור דבר שבאכילתה"ט
 טש"כ איסור, דבר שזה שידע פ"ונהנה,
 ובתששי ידע כשלח מ"מ קי דיהבאבנ*ד
נהנה.

שלט

 ? בשרים נשים נושאיןאי

 *שא שמותר במחבי ס*ח תרצ14 ס"ע"
 להקל הולכים אלו ובענינים בפורים4הצה
 מס- וכן הם, דמדרבנן הר,שב"8( בהשם)ב"י
 והן י"ד ביום הן שמותר הרמ"א גםכים

 ובפרט המתירין. רבו באחרונים וגםבט"ו,
 ו- השע יחד שמסתובבים ובא"יבזמנינו
 חנשח4ן לדחות אין מרקד והשטןהבלה
 לפני הנשואון היו ואם דם2 הקודםוכל

 כשמם ט"ו חהן הד הן פורים ההפורים
 יב4 ס" לצבי )שמלהחדשות



 ר מ ו א כ כפ
 ותשובותשאלות

~חלק

 ה ע ד ה ר וי



-א-
 רואה שאינו שנה פ"ב בן זקןשהב

 ימים ועי צעיר אפלו רתח שחרמא8
 באה"ט עי' פ-ב בן וזש פסול, רואהשאיע
 שיש י"ב ס*ק ופת"ש כ"ז ס"ק אן סייו"ד
 שהוא מה לפי והכל שבעים לבן גםלחחם
 מרתתין ידיו ואךן עינו כהתה לא ואםאדננ
 ס"ק דע"ת ועי' אותו, פוסלין לאשעתיו
 וחולץ אחת רגל על עומד דאם בסוףל"ה
 לא זה אהסור כי כילד דינו מנעלוועעל
 בה41ס.מוזכר

- 3 -

 עזרא בטבילתשהב

 והר- כבר לא שאקבל שו"בנשאלתי.
 אמתלא ונווע לקריו, טובל שאינו בוגישו.

 בריאותו. מצב מסבתאתה

 לאבי ואהלות מור בס' ע"תשונה.
 סי' בשמים רחה1י באצהל זצ"ל הגאוןמורי
 שאד- טוענים העיד ושבשי כזה בעניןישב
 טעות, מקח והוי קבלוהו לח דהכיעתא

 שמים מחלה או מכה לו שיש טועןוהשו"ב
 שצריך שאף שם, והשיב לה מזיקיםקרים
 אבל הדני חלדד של קבלה לדברילשמוע
 להפ- מחהיב תרמ ממשמדתו לדהותואין
 קימד ובב"ז המקוה מהממים אם אבלחבן,

 דאתרא המרא עיני רשצת לפי שבמרדה
 בחוצות נחטוטט הוא אולם שבריאדחום
 שומת אמתלשת עתן הוא ~טבולבדצרף

 לדחותו שמותו דפליג מאן שליתלפענ"ד
 אחר. שו"בולעחל
 שאינו שהב נשאלתי הנ"ל( מענין~וד
 מביא א"י בהלכות -  עזרא בתקנתנזהר

 רבינו כתב וז"ל חולין מס' רישהמרדכי
 אלדד ר' שהביא בה"ש כתוב רארתיברוך
 יהושע אמר השבטים מעשרת הבא מחליבן
 הורחץ לא ואם וכו' הגבורה מפי משהמפי
 מנחה ועי' הוא פגול ח8חט ושכחמש"ז
 שהו- ב' אות ובקו"א י"ד סע" א' ס"יוסף
 ובמקום בטבילה יזהר שהשו"ב מזהכיח
 מעי" )פי מצוים מיםושאין

 חלחם שהוא ש
 ויאובין מים של מקוה או קבין ט'עכ"פ
 פ"ר. ס"ק א' סימן דר*תוע"

 ג--
 מיושב שאינושו"ב

 אפי' בדעת מיח8ב שאינו שו"בששאלת
 לאכול מותרים אם ה"ש ויודע שמןהוא

 ועי' מ"ה ס"ק א' סי' תורה דעת ע"מזבחו
 בכלל הוא שמבוהל י' סעי' ל"ח סי'חהמ
 מבוהל של פירח8ו שם סמ"ע ועי'שוטה
 שבעיני ומה הדיין עיני ראות לפיוהבל
 - יר*ש ווהוא מי לשוטה נחשבההמון
 להיות ולא שוטה להקרא מוטב כזהעעטה
 אם אבל )עדיות( המקום לפני רשע א'שעה

 בהר- כי להחמיר יש מעט בדעתומנולבל
 יתירה. ישוב צריך הסכין ובדיקתגשה

 ד--
 וצוה ביו"ט ששחט שו*בנ,8אלתי.



 ה ם 1א י8ע היאשה5 ל 7ח:ח
 ח288 תהת השהיטה דמ*לאנ*ה

 )תחת פשעיו מכסה : 141קראתי
 ושמ ירוחכנ ועוזב ומודה הצליח לאהמפה(
 חמור עבירה ספק בי בו  לג1ר רקריך
 תר"ג( ס4 או*ח )רמ"א עבירה מחטרעתר
 נשפט הנני ב'( )ירמ"הו הנביא עאמרחאו
 י חטאתי. לא שמרך עלאותך

- ח ,

 על חעיד אי עבירה עלהחשוד
השבועה

 נפה1א שלמא תרצ.כנ "קת 1ב""
 הוליט"א( בףישי חנוך ס1רר הרה"נ.לידשנ
אהל.

 נשמן *רנו ע"ד שדהיוד הקח1השבדבר
 הוא, ועומד מח1בע כי בה1בועהאפילו

 וב-
 קיל שנדר אף ועובד נהרר .בבירה נ"נכהן

 חכ"צ וקף' בטו*ט כת"ר ותייץ5ה1בועוע
 לו שיש וכותב ככה ג"כ שתירץ ל"אסימן
 נרור. יותר לו נראה זה רק תירתניםעוד
 לח- שבק ה4א במרדו עומד עדיין הואשם

 או כשר זה שבשר לשבע ורוצהשהיתו
 נודר כשההש אה מהימן, אינו בשר, זהיין

 רוצה שהוא מראה הבא בעצמו בזהלגרה1,
 הסופר לו שיזדמן עד ורק ממנה,לפרוש
 ונר לפרקוות סייג עוד עחיה 128והעדים

 1 דברתי אחת בתשובה מהימן. לכןדר,
 אף שחפ"ג ע"מ במקדש מדוע לזה,דפמא
 וב- לקדושיו, חוששין מפורסם רשעשהוא
 הרהרו שמא א"ח פסולים עדים קפנימקדש

 וב- שקדש בעצמו שבזה ה*מרתיבתשובה.
 סיממ בעצמו זה שאצ"ג ע"מ בשפתיופרט

 בנ"זנ וכן לקדושיו חוששין ולכןתשובה
 מתרץ מהריא"ץ בתוין מובא יצחקובבאר
 דעיקר כ*ו ס*ק רכ"ח יו*ד השאךעפ*ד
 נשים ונשהר ופירות, מזוטת עלהנדד
 שפיר ע"ז ושףכ הנדר תנאי רק הףפסולות
 דגדר לו דחמיר י*ל או כלל. דהמודל"ה

 ה~ההודי לו ה1 אפשר ב3הונתו כימכוינתו,

 ל13 ו1*ג ודשי כוש ח8 מפיקות %ודבר-ם
 בגידים אבל פס%ות, מנעףם נק~ראחצ
 וזטת יצרא דאלים כהיום או נוקפו.לבו
 קמין הדברים ובעיקר ס'. ס"ק במג"אע4ש
 לד- מעט שכות כ"א ס"ק ב' ס4בדע*ת
 ממחציתין קח1יתו ובדבר הגדולים.1מ

 מהני דמ1ר הקשה הפר"ח מ"ה. פ"אדעמא
 מהם א' והוא הצדחשים לפ"ד האהשבועה

 כ1י לשקר וק1בע הטהמם הםשהפרושים
 לשיטתם, כתיקונה הקטרת משיתלקיים
 היה ימיו שכל צדוקי המף שהתפארוכמו

 המץ לידו, י מצוה שבאה עד ע"זכה1חוקק
 - שתו שמשבעין כיון שמתרץ אשבגפי
 דל*איפשטא בעיא עתה מוף שלוחימאתה
 השם ב"ד המד ע"ד נינהח דידן שלחזיאי
 לבסל 11 לשקר "1בע בדעתימ יעשהלא
 זר כשהוא ועבד כ*ג תרנו וה1ליחותאת

 אם מקשיסג ועוד יעקב, בעית בזהוקדמו
 מבאוץ לתקן שמצוה ומאמין צדוקיהוא
 ול"ח המצוה את לבטל כדי שבועתונמצא

 עי' ל"1בע. חחוש הרנו לדעתוהשבועה
 תמימה. ובתורה ש*ו ש"חחת"ס

-ו-

 תמצאהיכי

 היראל שחט שאם תמצא היכאהיש*לתני
 הבהמה עבושם אוחט האם טריפההבהמה
 במ4 בשהיה רק להיות אפשר זה -כשרה
 המיעוט איתו עכחם שגמר בתראעוט

 כלום ל11 עכו"ם שהיטת כי כשרה,הבהמה
 בח- וחקרתי מטרפינן. ייראל ובגמרה1א
 בת- במי1ט מומר בגמר נדחים, קובץבורי
 מ- כי לחומרא, הוא זבהוא בר אפשררא
 הף' נאמן, שאעו רק השאיטה על הואצתה

 לר יש השפשר ס*ב, ס4לרצונכם_מזבחווע
 נ8יעו5 שחיטתו שנאסור גזה ויאדדבאמר

 4מר אחרת בפעם חורבא 5וה תצאבתרא
 הוטדא משום לכן שהשח, שמוהששחוטתו

 להחטיר יטף ם2ף* שח1 לדהלי



רט ר פ ו8 4*8 ת84444 צ : "ייא
 שנשחט "ר יש ,עו בתושג8
 על שסתו לזמן אין בתרא במקמםחמשר
 בב-מ גח5כף*ם-יןא-אסוך (ף סמגא85בי8
 8שח- הבהמה בל 084ורה 8צ14 ום"פראל4אה
 בהרשנ 82"%פיסתו

*-ז  

 ע"זבמצת

 וח- פתסץ חבאמה שונ בש5אטנשאלתי
 ,ארה. והיל"אאהת

 בהקד"פ קוקנים לעמן זצהתשובה.
 קדושה זשטת1ה אמרינן היכא.שבר.אחד.

 עי, טרקפה אותא ,1עח1ה בדבר רקבכולה
 שונה "ןלקא ביונ הפוגהא כל : יאתמורה
 בשר דין עכ*פ אבל טריפה, אותהעוקוה
 דילין ע' ההפה-יחשכלנה ת5ש לשל"א*ש
. דח*מ להגאון מרזצי חתם באר יעי*י14

 לה- אלעי ששקי זעי* וע סף חמלראללר
 צולי- דלענין כ*ז סי' חאא ,צ*ל אמהרגאת
 הנודר .לעמן וכן לו. זמ1ר זין יכב*חאה
 להקטיר חשב ואפ לה בשר דין הבשרמן
 סתים, זבחי ה" לע*ז השלשא מן בשדידת

 רק בווהשף כירועי*לרצונכם.חשבוצהו,פי'
 סר"פה אותה זנר,ועווות עתה[נהעור-אף

 זין שגל 2סהאן בשחו"ר שלא - גלודהכמן
 ליהר. (רןובש4ר

-"-
 שטם 2ע"ים עפזצה "שיבנע8שלתי.

 להדב שכעד י להר14ת זשןוחן שאףב. , אפל'
 חמ עיישה קודם כפי ,1חקטה ,שחר.צם
 יעשד של-שהה1ה שסבין. שפטד ששףסחע

 עשרים בערך בו ששאטו לאהר-בשיושדד
 "1 לפעסים כי שחיטה* .קודם כ5ו-שותים;

 מעט זן1ד ל4פ4יןעל הםכין ק%.
 נרגש וה זחון ליע"ה קה-ם-שתו שפחשיפ. שה- למכ"

 ןל תפי.קצר ופ וף צםוה, םעידה5וש

 שהש. נל ס4סןי
 לאהשש הסכין את להחליק מאר 08נ
 היד. על 4שכן של אבקבבושט

 ג9- רשטון הששוו על אענהתקךנה.
 : ידרכיצור

 להראות השהב מחויב אםא.
 ז לאה"ש גם לחסםסכינו

 גם מובא מפרג סהר*ל בחידושיעי,
 מדינא שגם קנ*ד ס-ק י"ח ס"בדר"ת
 גבויקה .רק סכימ להדו1ת צדיך 4רןז,1*ס
 החמ- זה1חוטה -לאהר אבל והפחיסה,ונלפני
 8ע ששץלמוד חכבר בחמי יאטז דבנן.ממי1
 ובשקא4ן לשאקפג שחהשה בין אסכיןפושרן
 98?- רק דד2צן, ההך [נכלל לאא*שהסכין
 וללן סדוטננן: ,1ההש בדבר בם לבדיאהבץ
 אנלילאלק גם.(פת"וה לבדוק 2השזחטמחויען
 ולא ו"טמץה יהשרת ןצ בשה גם כבודלחיב

 בחהשא בח"נריפ 4נהצו דכ"ו לת2מחהבינן
 שנשם"ם קעובווצ. "שבווגו האידב84 אבלדו1"ס
 דע" בבדדם; חבמדם מהלו זלהמ וכו'ידועים
 ו9ץ הסשרללג היא י הקבלה, דם~ינתס*פ
 שי*ה זע"חנ מחיל עטמנו לומד אמכםביד
0*ק

 ל*מ"
 לו להראות דורש ווא בכ"ז חשם

 לבד, השחהשה לפמ לו להרש1ת צדיךה0כין
 ל*תן 17צריך דיטן (רזה והיוחט על "1חשם
 הווחט מחףב אד יתירה, חשצחהעלז
 לפני הן הרב בדברי תמיד ולו1מועלהכנע
 לאח"ש. והןהשחיטה

 הסכין חוד על הלייגליך בדברב.

 אזייבר שהעלונים סק"י דירה דעתעד
 שידח1-צשישו.קל 4נהוג, ביד  7פפשוףע-י
 עשקו- שפיו חנל להקל, 7ו"י ובדןזק . בכוחןלא
 חטכין .על פגימה ופם כשאע רק הםלהע



 ד מ 1א דפה, ערהטצאן ל להר*

 ש"ם- טוב יותר וכ היטב, חלק ש*רמורק
 את שבודק טרם עוד היד על השוחטפו!ע
 המדפק, על ולא ידו פס על ורקהסכין,
 האבן, אבק ע"י בהבפשעי להקל חלילהאבל
 עב סמרטוט על רק אבק בלי אפילואו

 לכתח- עצה נתן אריה שם ובשו"תוקשונ
 לא כ"ז אבל בשחיטתו במפרקת לנגועילה

 סק"ד. בדר"ת ע" לי'נהירא

-ט-

 שחיטה שלסכיז

 ובד- אתד מברא שנעשו שחיטהציני
 במקום א~תם חהצניזמ אחד בזמן 4יתםקו
 בדיקה בלי מהם באחד שחטו ואח-כאחד
 רואים ועתה הסכיץ בצבד השחיטהואחר

 תלינן ונפגם, חלודה העלה דהבנישהסכין
 וראיתי פגימה, בו היה הזה הסכיןשגם
 בו כיוצא יש אם מו. פסחים החרשמבצק

 לכתחילה שגם ואפשר אסור, ה"זשהחמיץ
 ע- לא השפילו דהצני, הסכין לבדוקצדיכים

 מנחת ועי' די, הראשונה מהבדיקהבר
 טובו שנבחן בסכין זשהל לאמו"ראל"ה'
 נבחנו שניהם אם בנד"ז מתקלקל, .עתוע
 חיש מתקלקלים שאינם הם חצויםסוגם,
 הש- אבד נתקלקל מהם באחד אבלמהר'
 מאחד איסוד שמחזיקין זה ואין חזקתו,ני

 א- וממין אהת ממתכת שניהם כילחבירו.
 מונחיכנ הע יחדע אאד מקום ועלחד

-י-
 השחיטהברכת

 הפתחים על המחזיר שו"ב בדברששתו
 כל על דעתו בזה שיך אי עופותלשחוט
 סימן יו"ד שפ"ד עי' הברכה. לעניזהיום
 ל- צריך למקום ממקום בעקר סקי"א"ט
 צ- מקום בכל סה בשו*ב לכן שנית.ברך
 ולכסה. ולשחום לברךרינ

ק-  -  

 לשו"ב( השייכות )שאלות ספירותעשר
 לה- ועבה ארוכה בין כסדרן סירכאא.
 האמצעית חסרה ב. מחציין. למעלהאומה

 א- בקהשין אי ג. סימפונות. ב'ובהעליונה
 ויש אונה חסר ך. הספונות. בבדיקתנן

 ו- שהב בין הכחשה ה. וחפירה.שירטוט
 מותר אם בשבת שנחלב חלב ך.המו"צ.
 במ- בעתר שמן בעוף ז. ש"ג. ב'בע"ט
 חלעוטות עושות על איסור שישקומות
 קורקבן ח. נלעט. שהעוף לדהבוד "צאי

 אינו והנקב חולי או מחט מחמתשניקב
 מחצי פחות החוץ מצד שנשאר עדמעל"ע
 אי קוץ ח מחם ט. חםלם. בריאעובט
 ובימין משמאלא תלתא י. ? להם א'דין
 סדק. בהכשר רקהמה

 החג, בפדוס מאד אנכי טיודתשובה.
 ליתן ועלי בחביתו, בא וזה בכדו באזה

 מ- ובעניני המצות באמיית יתירהדהבגחה
 רמיין עלי דמתא מילי שכל חטיםעות
 צי- בעי ושמעתתא לארץ( בחוץ היהנק

 ורק הגסה, בכותבת לבוא אוכל היאלותא
 בקצרה אשיבהו אלע יתירה חיבהמחמת
 לקנטר. חו"ש תשובתי תהיה שלאבתנאי
 ה- א. שאלה וגהשלי. צודי בעזר החליוזה
 ובפרט להכשיד שלא אלו במדינותמנהג

 מטריפינן השיפול עד הסירכאכשהגיע
 ה- בלא כזו שאלה ב. שאלה מבום.בכל

 לצרף יש. כי להכשיר, יש הראשונהשאלה
 ודי משלמת שבימין שהורדא הדיעותגם
 בקי- אנן נ. שאלה הסמפון. של סימזלנו
 סי' בלב*ש ויעי' יבדוק ש דבר וזהאין
 ההע כבד דבר "וכי : וז"ל ט*ז ס"קל"ה

 הפוס- לשון זה אין ד. שאלה זו".בדיקה
 שמו- כסדק מועיל, זה סימן ולדינאקים.
 ח8ירה לי ומה סדק לי ומה להכשירעיל
 בין ה. פאם( משהו. עמקו סדק גםהלא

 להשיב ברצומ אין והמו"צ השהבהכחשת
 בשם תקי*ג ס" בא עי' ו. ט~אלהךד"ל



 יורהשהת ל לה

 להזי דלא שאסור, סק"ו בט"ן ועי"שרי*ו
 דר"ה. ב' ביום ובפרט גף בע-טלזלזול
 לח- ברשיעי אינשי מחזיקין אין ז.שאלה
 נש- אפילו ח. מאלה בהלעטה. אותושוד
 כמר- ומראיתו החיצון מעור מעט רקאר
 גורדו, שהרופא כגשר ה~א בריא בשראה
 ל- אחד דין קוץ או מחט ם. שאלהכשר.
 והקוץ ידוע במקום בדיקה לענין ורקהם,
 שב- שמחלקינן מקומות יש אז ביותרעב
 הלב*ש י. שאלה בבדיקה בקי(ון כוהקוץ

 להחמיר יש בסמפון אבל בהפ"ממכשיר
 סדק. משל גרוע סמפון של ההכשרכי

-יב-
 עוף של ריאהבבדיקת

 חי- לעוף שאין בסופו ל"ה ס" יו"דעי'
 גביה ול"ש ידוע מנין ובלי זט13נותתוך

 י"ל כמחכ וחליף, יתיר חסר שלטריפות
 עשרנם מטעם שמטריפין הטריפותבאלו
 כ- הלב על להניף מלאכתן לעשותימלים
 בה ולעשות לנפחה וא*א וכדומה'צמקה
 בין היא נחבאה בבהמה, כמו הבדיקהסדר

 שבבה- הפע~ות אלו עושה ואינההצלעות
 חז- שאמר שמה נ*ז חולין קם"ס עי'מה.
 רק רהאה אז טמפז פי' לעהי רקשה איןקיה
 רי- טבע לו ואין בעוף המשבהם אחראבר
 לה- אבל וכו' הרקאה טריפות דינו ולאאה
 ה- באמת ולכן ריאה דיני לה נותניןלכה
 עלא, הטריפות אהרי לבדוק עוא"4קרלו
 לאור בנפלה ואפ" המצוי, מיעוטפ8ינו
 הג- כלשון שלה הריאה אחרי לבדוקא"צ
 נ"ד, יו"ד עי' ליחמר הלא לינפל לאסרא

 ע- ומראה הרהשה שנשתצה ברואיןהעפילו*
 )הרמ- שמקילין הדיעות רבו האור מןסוק
 ומרא"שןב"8

 ביד*ש, שמא א' בזה. יש ספיקותוכמה
 לקףםות יכולה אפשר בצמקה שגס ספקב'

 תשובת ט' סי' חכמים דעת ע"פעךל71מ'
 ברור יה אוך : והל זיל פ8רש*קאמח

ריא ף פ ואיא
 דנ- לתא משום ולא חסר מטעםשצמןה

 תו כשר מקצתה שצמקה ראיה והאקב,
 כולה. לי מה מקצתה לי מה נקב8קום
 ש- בריאה שיעור לעוף אין הסרובטעם
 בנ-ד. להקל "ם ולכן -לה

 - עאי
 בריאה לפנינו נקב נעשהאם

 חולי. ע"י קמטבמקום
 מטה ס' בעהמ"ח גרינואלד רא"אלהשהב
 ועוד.אשר

 ומפורסם גדול מרב הוא לוי פניהספר
 יסו- ותמד זצ*ל אאמהר בהסכמתונדפס
 בשם יוסף" "מנחת על ההלכה בזודותיו
 במקום להקל והורה כג, סי' ששלהרשמי
 שאין בקמט סקנ"א ל"ו דע"ת המ'הפ"מ,
 ע*י מנקרע דחמור הליחה ע"י נקנסהרוח

 בעצמה הליחה וגם דטבחא ידאטהומוש
 וכאן חולי, מחמת שהיא הקמט עלמעידה
 מידאהנקב

 גהבח8-
 כי כלום, מעיד  ש(ול

 מי- להקרע יוכל לגמרי בריא במקוםגם
 ו- עליו דרבוע %ה ארהא ורק דטבחא'דא
 לכן הבדיקה את ומעכב לבדוק מניחאינו
 להקל. "םבה"מ

 --י
 בועיתרי

 שקשה מה לתרץ בבקשתי הנניוכעת
 סי' תורה דעת בס' הפשט מבין ו8יננילי
 פו- דסמיכי בועי תרי בדין י"ג, סעי'ל"ז
 כמו אהדדי שפכי אי הבדיקה דמהני20

 ו- דבחדא דמחלק רק כתרי ומתחזיבחדא
 ולבדוק אחת רק לנקוב סגי כתרתימפחזי
 הנ- אותו דרך המוגלא משתיהן יוצאאם
 ולב- שתיהן לנקוב צריך בועי ובתריקב,
 ל- מזו לחברתה אחת מכל נשפך אםדוק
 ודע"ת.~ הדעת במי עי"ש לזו, ומזוזו

 דה- לי מובנים אינם הקדושיםודבריו
 ד- יוצאת והמוגלא אחד בצד נוקב אםהא



 ר 1-ם ח, יש"-ישהשא"1 ל 81.ו*ב

 דרו שם "8 צוושי .ששדך
 ב- גם לנקוב ל4 ה~מה ל"י טזוושבדל
 ל- המוגלא שהלכה הדרך דבאותה אב',צד

 .בועה בצד נוקכין ואם לשם, תחירכאי
 משתי - שם דרך יובשת המוגלא וכלח'

 גם ותשפוך היא דחדא הזינן הלאהבועות,
 ודברתי בחחם. המח8ג דבר וזה הב',לצד
 אראיתי וכן 5ותר, וארן דצשנן משובי"םעם
 דהעיב ולא נ*י קאפיל משה ד' להרבשת
 ו- בזה לעיין מכם אבקש לכן כטשומוגלי

 צ- אני וללמוד היא תורה להשיבני.לטרוח
ליך.

 ה- למענחן ומחכה דוש"ת לנצחיז"ןיו
טובן4
 בועי בתרי : בקיצור לו ווהשבתיוזה
 כי להיפוך, וכן ליני מא' בדיקהדצריך
 ובש- עבה מוגלא באחת שיש להיות.יבדל
 המוגלא ביניהם, דק ונקב דקה מוגלאניה

 ב- ומזה תעבוד, לא ולהיפוך תעבורהדקה
 בי- וחלוקים נינהו שתרתי הוכתה דיעצמו
 דלמע- וכיון המוגלא' באיכות אמילוניהם
 מ- היטב שהצפכו צריך לכן סתפרדותלה
 מ- לא שפכי בדלא ולכן להיפוך, וגםזל"ז
 כמו נפיחה. או מים ע"י בדיקה אח"כהני
 שב' מוכח שפכו דלא דכיון מרות'בב'
 עוברים דקותם מתוך והרוה והמיםהם'
 עיין ביניהם, שנתהווה דק נקב דרךגם

 ומתחזיא בחדא אבל פ*ה , ס"ק שםדר"ת
 אחר לא לבדוק וא"צ מעט מיקלכתרתי
 לראי 'סימ8ניה גם וףסב ששצן אם דיאכוס

שוטג

 - טו-

 קירהם. שנכאאכו:ריחחז

 שהגיע הישיש קץ*נ הוילה אתבקרתי
 יסעדהו ה' יצ*ה קרמן מפאו הרבלגבורות

 שמ"ף- זמן כל שה.ח וידוע דוי. ערשעל
 יששכבו ועל קאעהם, סממישבת דעתןנין

 ב- ומריו לל"8ום ממני וטקש בו*תחקהש

 ס- .ל*ט ס"מן גיו*ד אשחבר : וההשספר
 האימה ש האמה נסרבה אם כתב ז'עיף
 ט- מוליגא שקורין לאל-מעד-א אולכךם
 העתי- והבודקים ה9בהים ספרי חמלריפה
 הח1ם, זו וירחם כהוייתן מסהן הדבריםקו
 ב- סתבו, ? במצמןת זו להיות. יכ~לפהך
 ה- נפהעכת שס ודדך הטרשהב שניקבששן
 ב- רחוק הדבר ;סהס ארוכה בדרךסירן14
 ,ה' כמה עפ  שדבר זה זוע חאףדמציאהע.
 טדהב לל ונהרע באוקרשונה מובהקיםבי*ם

 2ל- הגרשאיצש לבוור שקךראוםסאצ8ות
 או בקט*ץ רהם מהזה במהצר הנמצשע*ז

 ה- לוקחים רוב עפ"י הזה ובשרבפת"ח,
 הורא- לברר כדי סידזשעם- בשכרשוב"ם
 ה- שנסרכה לומר שהך הזה ולמקוםתם,

 ו- לבן, הצא הגרוףשמ1 בשר ומראהרהשה,
 מכמה זקן אותו דברי צדקו הנראהכפי

 ה- בשם זה מביא. שם מב*י 44 :טעכהם
 ורכינו העישהר וכונבו : והל ור"יעיטור
 של רהס ואהש מתרת. בסרוכה דה"הידואם
 אספפדא ואהחש פירש ירוחם הרבינובהאה'
 ,"8פנר בסשהומה הףה וכן בלע-ז'מזליגא
 ש- סלשעו נראה עכ*ל, וכו' דגרגרתנית
 ש- לומר לזה ה0כים לא "רוחם רביפעוד

 ו- בדיוק כחיב שהעיטור אף רחפ1רוענ
 ססגנון גנם רחפ. הרת-והיא פקפניסנתן

 ד5רנחת" לשממצית בסרתהי *חאהלשתו
 ד- עם אהד נה888 נמצא זה שכל.משמע
 רעינו 5ירוש : שדן שם הגשיאג ב.חם.

 ה- גרפוצ"ג אשבמ בלשון סוקיגאירוהם
 אאם. שייא ראם יה עאמן מלולו ברצררי
 8ע- הנה : לזה ברח-ה ראאה לי השועוד
 דו- והרת קיבה : כתג.וז"ל רת ירךה?ד

 חועי- הרינו חשרת קיבה פירחם הבבדתרת.
 ק- בכסשהש ש"ש 2איר של ולבנה רכהכה

 קי'.י5בן שיהש החלב יונקים שעזייןטמם
 ו- שהש,הות וו יתירה חתיכה צוארכלפי
 ו- בששקשה חט"מצים כל לך הרי עכ*לכו'

 אשאבדרם לכל וצועות יצא ומכאןבמקומה,
 5שיהמש.ש8- אשרמשא היאשם, ההא הרתלומר
 .ן8בםהפ8.,שחשף.והתהףאשמי בקב דיך'אא4ה



 רינ ר פא,וש84"164שש ל לה
 נרםיצא'ה*א שמלש *מר "4ציאטנ.ה1ד

 בתו4לת נקראת וג" 2והשית רוקרתמלח
 נשתרבב ומשו הרסיצא, "ה" כמוהתיבה
 רחם; פידושו והדת הרת רהמן

- 
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 בעהם4ח זצ"ל אלסו0ולר עזרא הנאוןהרב
 ופוד. פחואתקנת

 קרצי לשפ*לו השמש- תחת חדש כלו(וין
 עדןיומאדגטגן
 שטסק ראיתי נ"ג סה יוסף גנזיבספד
 חיקת: פ' יוב"ע תדגוגצ על התמיה*"1ב
 ויב- וכר כהנהש סגן לאלעשר יתבותהגץ
 יל- י"ב יבח~ין טריפה סרי קממנידקינה
 לב- ששאא כיון בת*ר דחשליגן מינהפינן
 שור- כי טריפות, ח"י אחר הפרה אתדוק
 ק- לא ובאמת שלימה, כשהש אותהפת
 רהם כ"ב שבת בתוס' דמפורש כללש5
 ובחבית בתפיא סמתמל היה דאהרןע"ב

 יכול היה הרי הש*כ שבתוכו, מהודהשה
 לגמ- בשרה אם,הט*' ג"כ חיה בהמהלבדוק
 רו*ג4כי

 רבינ4.וגם בה דשו כבר זו בתממ2הנה
 ל4ורגיע תירוץ'אאן כי הלקי, חענמאני

 ש- "ם בחש קיצר זצ*ל הגאה והרבשתם
 אז אליעזר, בדק רוה"ק שע"פמתרצים
 ב- רהשה השלעזר שוחט זר הפירחציהיה

 העיתי רוה"ק ע"פ הור11נ ולעניןדחה"ש
 כש- דאבא ספרא בשלהי הלל בדגריע*ז
 ה- בלולב לולבו בנתעיב השדה", *עץרי
 על סמכינן אי בדוה"ק מכירו וצדיקברו
 יו- כפ"ח בשם ט"ז סין שי ועצורת עיחג
 ב- פ"א שפן המזבה קרפת וע" 2אגמא
 ל"ג~ ס" חו"ה בדכ"ישם

 ל- אין שלאחר
 ש- נמצא לסמוך, יכול בעצמו והואהורות
 ווהוא בנ"ד וכן בספיקו, "מאר השניהלולב
 ועיין רוה"ק, על לסמוך אין צבוריענין
 י- היה. רגונו שמשה ד.ח, סי' או"חהת"ס
 וא- הפ" יהיה תט רוה"ק, ע"פ לפסוקפל

 או4* ובוקקת- ,הפרצ4 ששיס%ה רחשאלעיר
 ונם4צטי-ם ברדה*ו*. בת1ה ע*י ויהטריפמ1

 בהומרותי בצה האדכתי נ4ת"ק ה*דד*ה
 שבך שכתב פאנ בס" הלבמן. עצי הס'על

 לי שרשימהו יצכדי את שאהיר~ הללטיהת
 שמד זדק-ע.ש .רתיק ע,ש היה לאכה*ג
 לביט מקום חההאה גהדא, התורמדעתו
 אפמ" יה-רק. אגל בב*ק, פשמחע איןנ"ט
 שהלכו2 הלל' של תורתו כל כי נעימהרה

 ומך י"גא )ע-רובין ב*ק ע*י רק ההאכמותו
 ש- קלאזק ב"ב ע" כם?הו רוה*ק בעללנו

 סכף שתשדה היה ראף תלמידר עלאפרלו

 י"א'ד סנהדרין ועין ע"ק, רבינו כמו1הנה
 חר וכמ הלל הוה שדשיי ראוה ד*הבתוס'
 סושו וגם לקך, ראוי היה לא טאהדורלא

 קף 2צטוא2 אלל שנביו תחילתר עלהוכטז
 עקף ועי' נתקהשמ, ונבואתו פטירתודם
 עך שלאשצקך ,יל12ה, דאח ד"ד תענה2יוסף

 אלא אפשר אי דהלבתצ אליבאמעתהא
 האלקים ' אר*נ קכ*ח יבמות ועי'בףוה.ש
 שבועתו שבטת וכו*, לחסא כווהשאכלו
 פ'. פמתפ גבעת וע" רהו"קי 2*פהיתה

 ב-
 טר להעיר ולמותר שם -אשה4ולחדולחם

 רר על לסמוך הם לעצמו שרק לעךלמ"ש
 מצ- בדבר רק זה לההעת-לחהר, ולאה"ק
 (ם עגחמ4 בעניני אבל השערוג כלולבוה

 הה4 להורהנ- חל"מל להיפוך אדרבאאץ*ה

 המעי- עדים. בשני אש" כי לעצמו, כזואה
 ב- כ"ש א"ע להרחיק צריך נפש בעלדים
 וע" תב, ס" אה"ע ע" לבדר, שא"אדבר

 התנבשצ ומההר עשלדד מה "נסנהדרע
 ב- שנבואה רבו, בפני הלכה כפורהדהוי
 הרה"ג וידידי הוראה, כעץ הצטשעצמה

 מ*נ ס" אא4הו יד כהםד*ת העירצרנצפקי
 סימן התורה דגל ועיו ?גמער4בארסמנ

 ל"ה: יבמות תוס' וע" ב', קמה ום"צ"ר
 שש- מח רחן"ק קוע"פ מךלהש4 תגלידעף
 מה אצל לסמוך, יש ישנו כבד שעהאותה
 לצר ערוך ועי' לסמוך, אין להעתשעתיד
 פוגעץ דקגחץ ידע שפנחט פ*במנמדדיז

 ב- שיעבור כית כהונתה על וואל רקבו.
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 ר 1.םאךשף3יוהי"ח ל להר*ד
 ק*א זבחים וץמ' יטןשא, "שנ זהח1ש עלזה

ף ומו1ה זמרי מעשה קודם פנחסשנתבהן  

 לו השיב ולכן נס, לו שיעש" ברוה*קדע
 רוה"ק ע"פ והורה וכו' דאגרתאקרינא
 ע"ג רנ"ה דף גלקוטים בסוף שפחשליי דב- קע"ת ועי' הנס, על סומכין שאיןאף

 הנ- כדברי להורות אין חיבעיאשבמקום
 דק- מאו דאיכא כיון פלוגתא ו4מקוםביא
 סי' ברכה ובהשיורי ליוג שובעין כותענ"ר

 לו- ברכת מברכות נשים אי או"ח,תקפ*ט
 הב- ובכורת השמים, מן לו שהשיבולב,
 שלא הורתו בדין זצ"ל הגאון לאבירית

 ב- אותו מלין אר בקדהפה' ולידתונעדישה
 ת- הביא הוא, הפוסקים שמחלוקתקןבת,
 מהכת*י לו שהעתיקו גאוו האי רבשובת
 בפטרגורג המסהבלה של בהספריההנמצא
 הראינו כך : לשונו וזה ז*ל( הרכביהמי
 עין ועי' בשבת, למולו שמותר השמיםמן
 מע' סהרה שיורי וע" א'-"ם*ו, מע'זוכר
 א"ך רבינו שמזוה חיד*ז4 בשם י*א זיתל'

 א- כהן הלא שנתגירה, אהר צפורהלקח
  דצנועה גוה ליה דקים משום בגיורת,סור
 ש- לענינ*ו ונחשר רוה"ק. ע"פ וזהדךתה
 שהמ- ומה השמש, תחת חדש שאין נפןא

 האדם את הבודקים רנטגן קכני עמהצ5(9
 ר- מחלתו למצוא פנימה הקרביםבעמקי
 דף בעתו דבר ספר ע" בתפוח, אהרןאה
 מד- מפסיקתא, ברורים דברים שהביאצ*א
 מ- מתרפא החולה שאין בזה*ל וזוה*קרש
 המראה המאיר במתכת שרואים עדחליו

 הטע. חכמת או רנטגען, קרני חהומחלתו
 הו- קולן ג"ד אר"ל ד פ"י ב"ר 9"*פון
 ד- רש"י ופי' סופו ועד העולם מסוףלך
 שמש- כאדם לבריות נשמע שאק שבילרך
 שי- ועי' קנה דרך באזנו לחבירו קולמיע
 ש- שמעתא דשב מ"ג עירובין מקובצתטה

 כ- סילון דרך ג"כ דהיה רבא לפנינאמרו
 לסמוך אם צ"ע עדיין אבל  הטעלעפון.מו
 לראות הכהן שצריך במקום זה תפוחעל

 ל- ההש שגזה"כ בנגעים כמו בעיניוממש

 בעין רהשה ששם"1 הכהן יזי מראהכל
  בשתי רחשה אחר שכהן ממה יותראחת
 זו ובהמצאה  הנגעיכנ אה ירחה לאעינים
 וש- בע"ע גם להשתמש היה אפשרכבר
 הילפותות הני כל וקרבנות המשתלחעיר
 סימן יוסף וילקט ועי" י*א' בחוליןשם
 ב- האבות אכלו איך בתרצו ג' שנהופ"ז
 סהפ שמעוני הילקוט את ג*כ מביא[1ר

 מ- בחביות מסתכלין היו שבמדברפקהץ
 עי*ז *ידעו שבפנים, מה רואין וםיוה218
 שיש בס"ח מובא וכן טריפות, סימניכל

 בהמה איזה לדעת אפשר פיה שעלחכמה
 ודברי רוה גן וע" טריפה. וז1זהכשרה
 שזה היוב"ע דברי שמתרץ חוקת עלחנוך

 לנתחה מותר לכתחילה שאפילולהדיעה
 בה- מרומז כבר וזה עי*ש שריפתהקודם
 גהחומשים. הנדפס ת"י וועלפ"

-- ק  

 אביב תל שו"ב מו0ורר ה8ראללר'

 מהעצה פעל מה להיראל יאמרכעת
 דב- כבר הסירכה הסרת לפני פח1ריןשל
 תני- וטו*ט ט' סע" ל"ג כלל במנה*זרו
 ו- עוררו כבר וגם ועוד ל*א ס" בקחאגא

 אשילו ומעכו שהפושרין לחוש ע"זפקפקו
 ס*ק ל*ט סי' דר.ת ע" גמורה,סירכה

 בשם ט' סעי' צ"ו ס" "שכר ומנחתת*ט
 ר א"ב, נ*ה ש"ה יפ"ל בקונט' בהשהברכת
 לחלו- יש הבהמה בחיי שגם שתירצומה
 ה- בהיי : מספיק זה אין פושרין כעיןחית
 א- בהשפע גדולה כ"כ הלחלוחית איובהמה
 לתו- רק אבל כהפקין שואבת שוזריאהמת
 ול- קולא מזה לעשות וחלילה ע*ג היאכה

 שם טו"ט ע" בדיעבד, זו בבדיקההסתפק
 ש- טרם כזו ריאה שבבשבדה מחודשדין

 מנאב- יותר גרוע בפ"ב בפושריןנבדקה
 עוהלב*ש כלל עליה פחשרין שפבו ולשדה
 לצו"ג.מקעל



 רטו ה פ 1א ועפ *ורה%8"ח .ל לה

-"-
 מקי- ואין בקיאין שחרנע הקפהלענין

 מ- הנשתנה דבר טריפות בדיני רק זהפין
 א- גענינים אבל להבחין, וקשה לרגערגע
 כ- אחד בגוון ועומד המתקיים דברחרים
 חו- רש*י עי' להבחין נוכל לא מד5נסדר
 חר שיש וכמו מקיפי4 אין ד"ה מ"ולין

 ומ- הקפה, לענין לחברתה א' מבהמהלוק
 יש כן לחונה מאונה השפילו לערוגהעכוג5
 א- באונה אפ" למקום מקום ביןחולקים
 ו- לאחרת זו בועה מראה דומה סמטמת

 מקיפין בב"מ חבל אחר, למקום זהמקום
 ע- ואין דם שאין כיון נ' חולין 1"וע42ה
 ת"ח הלא בנ"ד אבל כ"כ, להשתנותבידין
 א- כתב לפניו לו בחון קש4ו בטב"עמכיר
 לו כשיש ובפרט בטב*ע מומן לדמותהר
 לדמות.למה

 --יט
 רובה הנמצאות הטנרות בדברשאלתד
 הכבד כל ולפעמים היונים בכבדידרובה
 מ- כזה קטן בעוף די השיעור כךהנההוא
 כן היונה טבע ואפשר גריא' מקוםשהו
 הכבד, אצל מרה דוב ע"פ בהם שאיןכיון

 ט- בו זורקת והמרה כועס שהכבדוידוע
 מ- ונע~צה הכבד יתקשה זו טפה ובלאפה,
 ל- ולא ? היה מי הטבע ובסוד טינרא,מנו
 בחג- יונתי ליונה, מםראל עם נמשלחנם
 שכבר עד כעס מלא חיעו וכל הסלע,וי

 מבית "כבד" וניטל המרה לגמרינשפכה
 .( מו )חיין הגמ' את נבין ובזה :עעו
 ערקו לפומבדהעא דאתא פולמוסאההוא
 להו אמר זירא ר' בהן פגע יוטף ורברבה

 האם - מרה במקום שאמרו כזיתערוקאי,
 ה- מצא ויגון, פהד מלאי בריהתם בזמןפה

 ד- הוא אבל זו, הלכה עמהם ללמודגקום
 ל- מקורב היה הוא סתר, בושון קמ2הםבעך

 שם( )תוס' המלוכה של טהצרה ועלמלכות
 ש. צער מתוך ואמר בל"%וע נזהר הההלכן

 הוה והכרת מםראל עם מכל נשארכזית
 שארית על ה' ירחם - מרה גמקוםנמצא

 נשף מויהו חצרק ליונה הנכהצליםהפליטה
 שדי כי - מרה במקום הוא והמשהואר
 מאד. לנוהמר

 --כ

 אביב תל פולק יהודא פשהלהרב

 מרהבדיי

 שמיל- אף זו, בהוראה עמך בני ירדלא
 מרה : פסוקה הלכה לך' היא דפשיטאתא

 בלשון, טעימה מועיל לא טריפה,שנפחה
 מטעם שטרפה הפוסקים* "כל דעת הואכן

 שטעמו ניכר דהצאלה ומכותלי -ל12תא
 חסהצ- אבל טעימה, מהךל לא רק מרעצם
 שאפילו וראיתי שלך הפוסקים* "בכלתי

 ת- צדך. על עומדים אינם הפוסקים"*רוב
 א- וחכ"א אדם הבינת ע"ד יתיזיתךמכת
 דהוי דבר של טעמו בפירחם כתג שםבל

 ב- בקיאין אנו ואין גורדו שוהרופאכבשר
 ש- כשר כדי למסמוס נפוחה בין אבלזה,

 יע- שאילת עי' המרחק, רב גורדוהדופא
 שלא וכתב בזה שמיקל נ"ח סי' ח"בבץ

 לאיסור נפוחה מקום גשום בטייפותקבור
 הטריפות על להוסיף וכי ברי(4 הדראכי
 נת- או שנרקב רע בשר בכלל זה תרןמם

 תורה בדעת באריכות דבריו מובאמסמס,
 שמקיל סק"י מ*ב ובסי' סשי*ט, מ*אסי'
 מר טעם אין ואפילו נפדחה של אופןבכל

 ומסכים בהכבד מר טעם "ם ורקבהליהה,
 היד דברי ומביא לדבריו מהרש"םהגאון
 מר טעם אם מתוקה ליחה שאפילואפרים
 נפוחה שהיא מה ובני*ד להתיר, מםבכבד
 במש- נמוחה אונה רק אם ההע' כלוםלאו
 ב- סק"ג סוף קדוויים דעת חר' היד,מוון

 עב היו המרה של הכיס שדופניעובדא'
 ו- כמ"ש( גישוואלין ר"ל נפוח )זהוביותר.
 ווהרו5א במצב שהיה העב, הבשר2לפו



 ר י ם 1ח אאש!, *ח4שיא4 ל להרפי
 בשד של הקליפן שששי מקי אנלמרדה

 דק א8ילו ברט4 עור נש "חה8שלש
 ס- ידר-ת לכ"ע חשש אין מרה שלככיס
 )מגפא( דבה שיש ובזמן במקום הרקנק-ה4
 אר %, ממולח שמתות וחזיע הבאסותעל

 מ- רק המרונ טריפת משוםמטרישיעקלא
 סו"ס יו*ד ט-ז ע" תשקש ובל טכנהשום
 ע- מ*ב ס" מהד*ת יוסף מנחת ועי'קט-ז,
 ובינ"א ושב*א דברי שמבהש וצתד י"א2ף

 החנ-א ש המשיג דוד נחלת הספרמביא
 דקשישי לרבנן חיט דלש : בא-לוכתב
 שום דעת על עלה ולא לזה דתשומהשר
 דבשר חעזור, חשש שום בזה שיששסק

 על אלא בש*מ נאמר לא גורדושהרופא
 שזה תלחי, ינפל וכוצעא הבשרנתמממס
 לו- ההמירו בבמ%ר' וריסוק והפסדריקבה
 ל- הגוע הריקבון דשילי בקיאין יאע"צמכ

 נשח, של בענין אבל מודה דךופאשיעור
 לגרדו הרופאים מדרך שיהיה שמעמ5צ
 או הרוח ע"י רט רקביבות שום בו זוןכי

 להוצש ארופ21ג ופע~1 עב, נעשההמים
 וביומה משיחה ש סם ע"י המים שהרוה
 כי לגרדו לא אבל כמק1ד4 הבשריחזיר
 ב- דלא לומר שריך ולא סכנה הואלנרדו
 ל- ואין וחפסד קלקול ועא דהגרידהקמרן
 והעלה מראה, לשינץ גם עביז שוםנפהוה
 שקשה כיון מ-מ נפוחוע המרה דעודדאף

 ביה לית נרקב ולא נמוח ואיטבעשמושו
 מן דמתום דאזינן ואף שהר"ג בשרמשום

 אי הצמרינן הטרישת, על להוסיף איןאג
 חמירא הסגפה בזמן ורק חיה, סמצבדרי
 אבל לאדם העגברוצ מחלה י ושליסכנתא
 משש שום. אין- כ% מחלה שגיח שאיןבזמן

 והווצא ? שלו הפ1סקים כל דעת ואיפה-
 מ%חה בין גדולה, נפ*ם שהצ דבריטמכל

 בב- ור*ע ר*י פלוגתת היא וזולטזמסמם
 המקר(ג בפירוש במהניתין : מ"דמרות
 ור"ע אשביו שממחו כל ראא אשך'מרוה
 טצך שביציו פירוש בזמצביו שהרוחאומר
 בתו- ומהאשור זא כראו זה ראר ה~שחים
 ל- שאין נ8רדים ממים שצי שחא מובןרא

 ד41 מ0מם הוהן לאשה- 8הש4 בהדאצרפם

 תט1כנ הני קמפלני במשר דאל*כ נפחגנו

 נש.--

 . כא4תעז .ב%*ן

 שש1ת ששמזו%ופ י81נאז שליח5ליות
 צ- שאשץ מזהשקים .ודבריהכג יא*לבדברי
 הכליהש נם4 ה5ירחש תיק41 שאןצריגים
 כמ1 ז4תא, שיש1 שתעף ומ"די אד2צ.ע-י

 זנ לע1ו היס פיה בחמאש הרמב*םשכתב
 מן וחתך באמא למעי טץ שהושיטבמה*ח
 משי במוך האתאצת התנה2 'תשייתהטחול

 בבהמא אבשוזך. יבד ששק יורעים והכלהת
 ואבאפה מתהיליבג.לדקךב ההתך משסהק

 אבל מחיע ותמצת הזולם2מתנעה
 שי טיר חוויך תפא"י וע" תיכהששחטוה מיע-

 הגה- למעי ידו להושיט אפשר אידמקשה
 מחוץ הבמצשרם חמליהע - לטחול ולהגיעמה

 באיזה שמתרץ עי"ש, המעיםלפנימיות
 .2ין ת2דהש השמנ לחהא, הדבר אששרשצפך

 קי? שלחב כאלר תמצזנ ג"כ הטדיפותאאי

 שצהמך  וותיקץ טרירי קלה, שעהאפהי
 ולא.2כשע טוישם ובשש1א. שחטוההאבר
 המררהן הכיה בפ*ח הדמב"ם פלשוןוגם

 וו" סשית טס שאי משמי ג*מהמשמות
 וף ארעלה לשמ עצהמצד אחר תיכף-סוה ששחי שצחצתי בא1פ4 ר9 4מר הצריךפמם
 טן ,צאשר ה*א "",1.יפח5 רמב*ם ועיודם.

 שאע..ס8פ%,עהות ההפטשה מדרד לטדי

 ה- .בדרני ורהאת שצ1יפ ,*דפוך שכףי
 א5א לך את מה4 שתחוא עטשפשררפט1ז
 ה- ששציצ, שם כץם . ת" אכמים;. שמטמה

 בר פפא רבגמדי
 אבש4 לקמיה.יד4 אתו וזחאי ול-ד(התא שמא:רף%בצ;מחף'גכםי

 .4 במאאהי.פממאאז כמד שי~גובהז1
 על.ימ "מ.ל14פיף להו אהר קצטלסת(ד*ר

 וי"ה שטצנ מה . אלשצ לך אין ה4טרק%ת
 בו* ישי םידק. ממוג דקא יהית שוח%2

 אאאאושיהששר_ז- ונרזשו( צרה 0פא להרי



ר*י ר ם. 1 "אשן5שצישדהחוושא ל ;ל; ח, . _.ך'ל''-
א *ש "-8אא*א ש ש ש  
 א4שאפנשש2ש ששם ש8 ה5פ1בפ

 ו4 א4,אחנ- למשל אוישדי מיאיסרפתשם
 חה.ואמולן בנ, גמוי, נפל שמחפמיןרופוהנ
 לא משי4-ולכי* אוחו וסגדל*פ חישים יב4
 ער .עד לפםמר,מי82ם לענין נפל מגלליחנ
 ר .הפרעהי פ: יצאשהת ע" ע4ניבנ בף בןיאיה
 חשום 'מחשלפפ תחיא לא אוירה האתתופ/

 ומ"ו.זר אאת2- '"י% לח הוופמ2המצחשת
 מל -המליצפ ידך ז"פ שיק הבליותתפעיד
 זע- שץ בשש' גם יועצת, שכליות חז"לבו
 מג- כליות תצוה בפ' אה"ע עץ' נוחה.תי
 כת שם כי גפשי, כלמה וגם נכספהרזת
 ה- לעומת רקרא רש"י ועץ' המשגל,תאות
 לא )וזש ההעצה2 הכ*חן מד למעלשעצה.
 )תה*ים טיותי קרת אתה כי מליצהאלשון
 ו2עך 'מהשבה2ו/ כל ההושביפ רש*,קלט(
 השמחה-ב- תאות כג( )משלי כליותילוונה
 והן במשגל הי ,יועצוה תעאיות -כלעת
 מחקקים חדל ודברי ןמר, מלבבשמהה

 קח4טה הד"ר של התיקון וע"דשבעתייס4
 א תיקון לח זה' יאוד, ללשון רביםמלשו

 שלח פאיש1ם חום ש מ 18,*וי
 ל: יף *יהו )יד מדעהו ספר שוםלהטה
 וש- בד: מגילה דוד יד הר' הרמבא0משם
 בפ' חשרמב"ן נ"ז, דף ט"ה סה הלתםתי
 תיקומם על לגעוד ס42.דיאה נואלין"צ

 ר באת וזני( ברמ"א רעס יו"ד ת"כחלו.
 ופפ- נפ" ס" ה"א המבו"י רפאג אושחט"ז
 חמנע בדגר ובפרפ ראשתנים, בספרירט

 הי-ר וזצד - יד הגע.בו לאלהלסה.-4
 ציק4 לא.קחנלמה

מב

 לע1ן מ*~יה א4 שצהמשמ:
*נה,

געשלתוף
 מ5טי

 שמל בשחל שו
 ,ש חבא4-משאא עי 8ששאהי8רישה8

 ? "8לצ דיו טה גדים84את,*5שח4"ולטתי

. א יפ  ש4 *מ נ* 6י 
 די ועינ הריאנ להינת שששץ 4ן*ה2
 י*ב סימן לב"ש בשם סיט נ*ר טה-רשת
 עץ- בהש אפילו לה* הצ דפייטש צןסעיי
 וכנגד פנים לצד הדש 1השבר באשברקי

 וגםהריאה
 רא5י

 ה- ניקב השבר שדאש.
 בדי- וא"צ כשר אפ"ה לח*ו, ויצאבשר
 הריאה לנקיבת בצזומה חחצשין דאיןקה
 לפ- שחוטה כשהבהמה וכ"ז בכה"ג,כלל
 כש- אבל בדיקה, צר*כה אם והחקירהנינו
 ח- שום אין חלבה על והשאלה בוייההיא
 מץמלז1 ונם שחוטה ובבהמה לגפרהשש
 נ- התש שהשבר : לריעותא תסרם הדןכל
 ה- עגכנמ בשבר, עוקץ שה? הרטמ2נד

 המ- וחהבממר להחלל, ובולם לסציםעוקץ
 יש אז מנוקב, הוא הילע את בפרםכסה

 נכדקם לא ואפ לפנינו הריאה אםלבודקה
 עי"ש. כשר בכה"נאפילו

 - כג-

 קליפה על דם טפת וממצאבצים
 מהן א'של

 בצים ב' שברה אחת אשהנשאלתי.
 מזר הב"שול אחר וזימכ תבערלים.לשני
 וח5נט דמן טפת מהם זר של בקליפהאה

 יין כהש הקליפ1ע ביצה אמה שליודעים
 ?התבהשילים

 התבו ב' לפש"ד *איי "שתשובה.
 ודם הבצךם נתבש*  שנבר מון שלים,.

 דיןא4 סברת היא וזו דרבנן הואשבשלו
 דר- בצים דדם סוברים הפוסקים רובוגם
 האוס. במקום הדם היה אם ספק וישבנן.

 התבשילים בשני יש ואם ס"ל. וה והוירו
 שמצ- אמרינן בודאי הבישזנ לבטלשיעוד
 בהספק נכנסין ששתיהן כית לבטלטרפין
 ה4לץ ברשב"א מובא העיטור, בעל,ם4ת. כס- לומר לכזמרה שיש השף קי4--ו()יו"ד
 אש4 ש8רן אעו שבהא* .דדם דהשק"ש4
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 רי. . ם 1א. - דעה יורהשואז ל להריח

 ב- דוקא זה דם מתורת דצפיק כא(,חות
 הביוסול וע"י לזריקה ראוי דהיהקדובים,
 ב- ובפרט בחולין אבל זריקה. מתורתיצא
 לזריקוע ראוי היה לא שמעולם ביצהדם
 דאורייתא, והוי עליו עובר שבישלו דםגם
 בזה. כבעה"ע קיימ"ל לא אנןאבל

 כר--

 בתרי. חדביצים

 בכלי נתבשלו ביצים שלשהנשאלתי
 רותחין שעירו רק מסהם בישול לאאחד,

 פארעט" "פאר בחו"ל שקורין כמועליהם,
 ו- החלמון על דם טיפת א' בביצהונמצא
 די- מה הקשר. במקום היה זה אם עייןלא
 הביצים. יתר שלנם

 הוא הקשר מקום בין החילוקתשובה.
 ד- לדידן טריפה ספק לוץ2ותו בחלבוןרק

 ב- בחלמון אבל אופן, בכל להטריףנהגינן
 בזה דגם דקימ"ל השף מטרפינן, מקוםכל
 "פארפא- שאלתו ומלשון טריפה, ספקהוי

 רא- מכלי רותחין עליהם שעירו -רעט"
 בקליפה ודי קליפה כדי מבשל ועירוישון

 ו- הנותרות. השנים וכשרות לחודהחצונה
 טריפה בספק אזי בכלי ממש נתבשלואם
 איבו כאלו - המים - מינו אינו סלקי"ל
 בלב"ש עי' ובנ"ד בתרי חד בטליםוהם
 הד מותרים דהבצים כ"ח סעיף זהסימן
 דר"ת ועי' הפ"מ, באין אסורה והכליבתרי
 סימן מהרש"ם שו"ת ועי' מזה. סק"מס"ו

קע"ג.

 - כה-

 המעייםעור

 ה- ידידי כתב תתתרכ"ג סימןב,,הפוסק"
 ש- אגב, בדרך שליט"א פולאק י. מ.רה"ג
 ולא מוציאים אינם מטבעם מעיים שלעור

 גם -מוצי(1 אאר ח1ר אחד, רגע אףקיים להת- .אדם לצו אפ*ר 11 אארתבח1עימ
 כ- אם יחפיב. כן לא ולבי - עכאלבולע

 וכל נפ"מ שום בזה אין בחייהשהבהמה
 ולא מפליט לא חי בעלי כי שווין,העורות
 ואם אופורא, נקבי בעור שיש אףמבליע.
 ומבלי- מפליטים העורות כל מיתהלאחר
 שאין אף עצמה, מליחה לדבר וסימןעינג

 מ- צריכים אבל מעיימ בבני דםמחזיקין
 סימן )שפ"ד א' ~2צד במלההה וסגיליחה,
ע"ה

 סק"ה"

 - כו-

 בקרח ימים גי ששההבבשר

 אדלברג שלמה אהרןלר'

 ו- המחמירים רבו כי אף זה בדילהנה
 יע- במנחת ומקורו ההוראה, עמודיביניהם

 שאסור ג"י בקרח בשהה י"ד סי' תשו'קב
 מ- אסור אז כמ(ם חשוב קרח אי :ממנ"פ
 ק- ואי מעל"ע. רק בשהה אפי' כבוששום
 מ- בלי ג"י ששהה כבשר הוי כמים לאורח

 ופת"ש סק"ח ס"ט בסימן והבאה"טליחה.
 ו- להלכה המנח"י דברי מביאים סק"ושם

 שמה1ל דבר בהסו"ה וכ"כ עמו,מסכימים
 מעת רק בקרח שהה לא שאפילו שע"גסי'
 וב- מחמיר, סק"ם בשפ"ד וכן אסורלעת
 להקל קו נטה כ"ט סי' חנה קריתשו"ת
 ש- בודאי מעל"ע רק שבשהה וכתבמעט
 מביא וכן מספק רק אסור ג"י ובשההרי

 מו"ר אבי אדוני אבל הנ"ל. הפת"שדבריו
 ים באוהל ואהלות מור בספרו זצ"להגאון
 ג- ותבר התלמוד בים טבל י"ד סי'המלח
 ה- של הממנ"פ על שם ותמה דברדא,זיזי

 ב- באה לא הקרישה שעת והעלהמנח"י,
 מ- לכבווצ לא מצטרפת תוינה כללחשבון
 בדר*ת וראיתי ע"עו. בל"מ לג"י ולאעל"ע
 הלכה עמק שהת בשם ג' ס"ק ס"טסי'
 את ואעתיק לגמרי שמיקל כ"ו סי'יו"ד



ריט ר ם 1א דפח יווהפו*ת' ל לה
 לבשלו דמהץר נ*ל חהימנ : ה-לדבריו
 כ- דהח פשום ההפשר, לאחר מליחהע*י
 כ- שייך לא דכבוש האארונים הסכיטובר
 עחסהה לבשר שחוששין אלא בקרחצ,%
 אין ובאמת ממנ"פ בדדך מליאה בלאג*י
 ש- חעחן וגם כבחן, הוי דלא ממנ"פכאן

 עי- דהא בוה, שייך לא בתוכו הדםנתהבש
 אין וקור מקרח שנקרש דבה~ר רואותנינו
 לה- ימים לעשרה א' יום בין שינוישום
 שכתב וכיון לייבהם. אוירא גו שולטיות
 זר ענו שנקדש דמה הרשב"א בשםהב*י
 שוב מותר, ההפשר ולאחר למליההסרו
 וכל ימינג לקהצרה אן יום בין חילוקאין
 ל- בו עעלט האויר אין כך שיעמודכמה
 ד- מועלת, דהקרישה נ"ל ואדרבאייבשו,
 ב- כולה ההתיבה נתלחלח שנפשרלאחר
 לב- מועיל אינו מבחוץ דהדחה ואשתוכה
 א- פועלת אינה ההדחה כי ג*י. ששההשר
 שנתייבהב למה לא אבל פניו שעל לדםלא

 מ- החתיכה מלחלח ההפשר מ*מבתוכה,
 אחר מליחה ומועלת בפנים גם לעברעבר
 ומר הוא לח לכ"ע ההפשר ולאחר וכו'כך
 אור שו"ת שם ומביא עכת"ה המליההעלת
 ב- הלכה העמק על שמשיג י"א סי'יצחק
 לדב- כמעס מודי בהפ"מ אבל הפ*מאין
 ל"ד סי' ישראל בית שו*ת גם ומביאריו,

 מקיל. הפמ*ג גם שבהפ"משכתג

 עו- ב*צ הגאון מדן למי"נ רשרתישוב
 ב- גבורים קסת קסתו שדרך שליט*אדחל
 ו- קל"ד צד ח"א עוזיאל בטהםפטי זוהלכה
 כדר- פרטים בפרטי זו הלכה כשמלהברר
 ב- הניתן שבהבר עלה ובהסכמה בקודש,כו
 6קרח שאין בחופן המקרר ארון אוחדר
 או ג"י ושהה בתוכו נימס ולג עליומונח
 ו- מליחה אחרי לקדירה אפילו מותריותר
 ג- בשיפולי אנקוט הצעיר ואני -הדחה
 נפ"מ שיש נרגא ביה ואשדא דידהולימא
 שם שמניחים פשוטים מקררים ביןגדולה
 ל- בחוץ הקרים במקומות אפילו אוקרח,
 ל- "ם שם הנה החשמל. מקרר וביןארץ

 שעות כמה היה א~י הג"י שבפשואוש
 אפי' ואולי למים, נימס הקרח רפוי,הקור
 כבוש, חאש ויש שעות כ*ד היה צירוףע"י

 א- במצב תמיד נמצא לא והקרח הקורכי
 כפיתים קרחו משליך : הכתוב כלשוןחד
 יזלו רוחו ישב וכה יעמוד מי קרתולפני
 ש- חשמל ע"י זמנינו במקררי אבלמים,
 ת- ידועה הקור ומדת בההצבון נעשההכל
 תנ- ועוד בוה. חשש אין השעון עפ"ימיד
 ב- בדיעבד, רק שוה זה בדין אתן אחדאי

 ל- אבל השואל, שהציע כמו אונסמקרה
 החש- בחדרי הקצבים ישאירו זוםכתחילה
 ל- חלילה ומליחה הדחה בלי הבשרמלים

 מ- בזה יצא שלא כדי זו בהוראההשתכהצ
כשול.

 כז--

 ג"י חשמלי במקרר הנקרשבשר
 מים.בלי

 כהן ליבר הרה"ג ידידי עויי זושאלה
 ב.ה- מוה באריכות דברתי וכברוטליט"א
 קמ- לטחון לי וקשה תתקיד סימןפוסק*
 זו הלכה מקור בקצרה. ואבוא סחינאחא

 בממנ"פ ואוסר המחמיר י"ד ס"במנח"י
 ו- כבוש, משום אסור כמים חשוב קרחאי
 בל"מ. ג"י שהה משום אסור כמים לאואי

 ע- מסכימים סק"ו ופת"ש סק"חוהבאה"ט
 ו- שע"ג סי' שמואל דבר בשו"ת וכ"כמו,

 כ"ט סי' חנה קרית ובשו"ת סק"ס.בהצפ"ד
 הוי ולא שרי לעת מעת בווהה קצתמקיל
 מורי ואבי מספק. אסור ג"1 ובהעההכבחם,
 המלח ים אהל מוא"ה בספרו זצ"להגאון

 ף המנח"י של הממנ"פ על תמה י*דס"

 כ- בחשבון באה לא הקרישה שעועתהעלה
 ולא מעל"ע לכבוש לא מצטרפת ואינהלל

 בד- מובא הלכה עמק ובשו*ת בל"מ.לג"י
 ו- ההסבר, עי"ש לגמרי, מקיל סק*גר*ת
 ה- העמק על משיג י"א סימן יצחקהאור
 כ- הפמ"ג וגם לדבריו מודה ובהא*םעלה
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 שףיש .8ח44ישי*.1פחש*
 ש*-שואוג תטו תף 4ו 8שש1שע
 אשש נש1י שו 148 8ץ שוששי.
 ביליש ש.חשוף. 8ו.ש4 ק814ך
 * והה1 פשושק ע=ש קרח אה4.פ4

ח4814שש4

 --כה
 הבשר ונחנוה4 נמלהטמקי

 את מלחה מסופקת-אם אשהנששלתה'
 הקדה2 .את ויפתה "וכבדהבשי,

 וספק דרבנן ויא שבשלו דםתשובה.
 יום רגיליו שהיא כיון וגם לקולש4דרבנן
 אמ- ג"ןולו, לפני הכשר את למלוחיום
 מלחה ובודאי חשעאר, ' נקט סירכיהריננן
 ו- שהיזע מעשה כ"ד( ס*ק ס"ם סומן)ס"ז
 עלא דמעיקרא. ז8תזקה אבשר מוקמיקלא
 מולחק דרובא כיע בפמ*ג ע" מלוח,הוה

 בבאה"ט, ועי' מחזקה, עדיף היובסהףדם,
 ובד מקילץ, בהפ"מ חידינא חו*;.והש"ך.

 ידעינן ואם הפ-מ. הף בווד בודשר הזה.מך
 שי- הטשר שהה אם רק והספקוומלאש
 מ- הבעל בדין המהמירים אפ" טליחהעור
 הל' פ"ד בכורות ה' מל*מ חיף באשקהיך
 רק והספק המתירה -דבר .דנעשה דהיכאא'
 המ- כשיעור או המתירו, בזמן צישה -אם

 ש- היכא אבל לקולז4 ספד"ר אמרעןחףרו.
 ה- הדבר ' נעשה בכלל אם מסופקץאנר

 לקהיש. זמלינן לןמתירו

 - כט-

 נמלח בשר למלוח מותדאפ
 פגא' בוקאצלחו

 במלח בשר למלוה מיתר 'אםושואשלת
 יו*ד ברמ*א מפורש דין - פ*ח כועףטלאו
 הע- הוטב המלה ובנתיבעו סק*נש סיטפי'
 .הם- בנ"פפ מיהו- בצ.ע, הבאה"ט ווםלה

 חשאם שא1י 5ץ יששש לפ1י חשיכל4
 6*ף.~8שש'1 חיו4ש4*18ל*
 שפ םוןדשהז.

 וחא~
 .בטתחנש חחאמ%

 כל בת*בו4 "לש ששש ויהצעז חמלאגצש
 ושיןצדכג.

 זצשל,ב6הר הפפד אבי בחש"
 שה5*י.א* 1 א4ע יכנ.8מלה צנ8שזלחשהלוננ
 שר פשי4תר, לעשאש אמלא טת בהלשליבח
 ההה- דרך כן כ1 ל"ח המים בשדיפתבל
 פסק ולענץ וחמיסי -כחאשוציאהן הטלהוות
 : כא ממוח? מדשיי ראף" את חמלהכה
 ומש* ראה .אעו דשוב בו מועלין איזד"ה
 הפעט, עוד. ראוי' האבר שע"ג דמלחמע

 ' קראה מא8 ' וטד"ה בוש"רדשצם.ישררהן

 הכגש שע*ג המלא אבל מועלץ, ההכןלה עי נקרא מוסשברים הגפל המלאשים-דנם מ-
 ז41 ובר בהוה4 נחה*טלך .ולא נגע לשאפיד

 אושפק ועווופ: המש . *הזר למשכא רחיינו
כהת

-ל-

 כביעיל דינו מעושןאי
 כתגתי יה - תתתק"ט סימןבקהמוסק"

 להת- שחצ מציט משמות שבהרבהששף
 בב"ח( ףצבום בבהיול כמו במעושןמיר
 )בי- כב"צול אונו שמערצן מקומותומצינו
 מל4 בלי ג"י ששהה בשר אבל ע"ג4שולי

 ב- להקל "צ הגשמכנ חומרת רק עתהחה.
 לששות ומותר לבישצל, דומה דאעומששן
 וי- ע"צון ע"י הנעשה הזה מבשרנקגיק
 שר כיון הפשוט ופיררשו - שם  עכ"לבוש
 צ- לע~צע אבל לבשלו, אסור הצליהאחר
 צ- אחר בשלו אם בדיעבד כי להקל,דדתי
 08 משם הפסד במקום חשפ" מותר*תו
 מנ- שואת וע" ר"ג( שת ב"י בהגהותנה"ג
 כל ומתרץ שמי"צב ג' סי' חיו"ד משהחת

 קצרתי להתיר. נ"כ והעלה בזההקחטיות
 מי- ב' שם וחסרתי לבאר לי שהיהבמקום
 הקהוא בים2 על וסטכתי צליתו, אחרלים

 עו- בריהי י. כנ הרה"ג ידיזי ויצאשיביה



 זאכ8 ר פ 1ש 5שה טדה ש4ה ל לה

 חשי%'%יייפזז- ח%ריו חמד*ט*8
 שקמציר ז1לוטהש- פולשק יחודה סשהרה*ג

 עליו הי'8שובה פוד בינתו כרובבארש%ת
 ג- הלכה ומעלא הבקגיק של ישיטזוא%פן
 .18ישת4"- ש4רן לדעת והראה בזה,רורה
 שמעתתא. תכייים ומיניה ומינישגה

 לא--

מליתתו. לפני שנטחן ובשר שנמסשומן
 ה- דפורים י% של %8לת-צבהץ.8תץ
 אין עצסהן בשך של זה 2דין סאגארויג
 ב- נ"ת ס" ב*הפוסק" מסכמת."יאהזעתי
 דו- שז אין וקמהש 5יא שסיף שההשרתי
 מ- על רק זצום ששצו אתול לנשהכתמה
 א- הפשם, עוד: הדהה לענין הצשרכהקום
 כ- צרלד ששו שנסחן הגח% כל בנ"דבל
 בקבי נל איסב, הדק המרוסס סהותךדם

 בשו- המזםשצ1 נמעכר הדם וגהיהפליטה
 "כול שמלח .השץ. עב בתל כמין שנעשתא

 קשר שץ;א1ם בי 5עולה עים 5שהלעץוות.
 דפכי- יזששעא לך וארן לנקודה, מ%דהבץ
 ע4י בשצתה מטהיסה גם בי מפה. יותרבש

 וב- סשפדי זעיז. , הןבמצןנוג קאצים.סכץנים
 ששמבשחא4צף 5שש ר ס" ה*א הילרי
 למ- בשתיהה 128*ג .עה *דד עוד "1תך
 דל"ש הכו' י מי4חה לחו1ד ד"ש ד*ת*חה
 ב- שבל נמחז דשוטץ 8מלאמ . פירשבמפוטן
 קצבתי יפב1= לף מודינא לא שנטחןבהיר
 ,*ינדון צאשוכה . בתשיבתי זו 2פיכהעל
 *ם שאששיע .אבבי דםדרך שצה י*ב לשניעוד
 ובמ- ששטחן בבשד שיז%תי 8ח1פרותהתר
 : בשחאהץםכר

 שם5ית עילהים' )בחו*ל( .רוב עפ"יא.
 ל.שסי?יצשאמי. בששמחףוצ אאיץלאטלהם

 וץ-
 כ- ישר עצלפי . חיכרים ישרשלים ממשיפ,

 האו%דיים חלק יש צחפת שבכל כקשר
 סומ- ,יהך לא צייך כי א מנקריםש(רו
 שום אק הנטחן ובבשר יתירא וטורחאחה

 מימן ערוה"ש ע" ילל לאיי הנ"אטב*ע
 שהיטות כשיש בא*י ובפרט טו. סע"ס"ג

 לברר שח4כ ופי.,ןייצח ' שא4תפשאאא1תז
 ,פ- בבשר אי' שג בשד יצש שטליזנששחא
 ט- ' שקרש 8דפ ב% סלום. לשוע' א"אשחי
 אאחזק'איפיא יהוי- 8טחים7 צמ1עתמלעם

 8ח- פחשדיתש סשק הי י1אודאוה1תא
 יש* 'ילא . מ"ויזת בזה שהיך לא ג(מריע.

 לא אמכןי 5נרר להכאר 8ש4א. כיפמרעל*ג
 אופירו דצף אוי לש ד( לא1קר: וושלאת'יחח1
 8גר,לשלוח.שת 48אי כי שקאפק1הולהקן

 ש- 15ישה פיף-שבשד ה4 השחי.הבשי
 'יהד ע" וזאף יע"רחכ אי"שאע ודלאכששש
 5ו- בזה ה"ש סחטס לענק הב סע"ק1חד
 .יק"ו ל5" אררבשש ינ 1פנהו 5יעי לאמן
 'שדאא1י- וכב1 8שובשי "אזר שה בשרפעם
 בד- 'יי ופהפרען שורר גציקר 0ששח'בן
 ל- 15"א חא1ף לשרב בניקל דק השאוןבי
 לפרר . א*ח ניקור לענץ ק ולהכיר.ברר
 א5אן שפשר' לישעע יראר. 8נושי05

 4א- בפצלאפ סתופל4ח4 קפיצות מזהעח%ים
 גאל4ם ע*ג. 1ח- מייל בטאי יצלל שפם5ילל
 ס"מו 16ש,אד*ם פש1 'ע*ז ס" בשאו*טעי'
ס"ו

 5היר צלו אם. אשור. יבויעכד ששפאי
 ישב- טבע . כי בשאאם 09 ביחד נאלהקשלש
 רזך'.שש1*י עח4ש הוכו, אל ו4רם ל*4אובצל
 פ"מן ור*ת יעיל ג*כ והשוסד ס"ו ס"ד"ג
 ל- לקול1 .אחוי%ם הרבה שומגיא 5קיהזה
 ל- "פ . באהשי לכתח"לה חבל ז"עבדענין
 הו- אל עדד 88לח שחון בבשי ח4חוש.
 ס- ימן 5צצ4 המלח- שא"כ לנפץ ואשא%

 ימיס ופשא איא לאף" הש" בשדששר
 מהששיש- סשק%ד אמלח תמור י6*אאשה
 לשנין 5ששאשאע וכפ ס"מ משכל אשנלא

 יץ 5פ1 אאחז84 תבקש שמא אאזחופל4בון
 כ1יפג תפלח שלש ' דר"1ינןב2.ד
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 ר ם 1א דעה יורהשןאת ל להרכב

 - לב-
 קמינקר אהרןהרב

 שנמאסשומן

 בחמה טמא באור המחוה נ' מנזירמע
 ולא דאסריח בתר ליה ממחי דהחמהסהור

 וב- ונקרש. שחזר מה מהני ולא לא"כחי
 בהסו- וכ"ש למ"א וחזי נסרח לא הרינ-ד
 מהר, חיש ממחי שהחמה טפי דרכיךמן

 ח- בין ג-כ שמחלק שם חהין חת-סח1י
 ל- או שבת לענין שמדמה ומה לשומן,לב
 כ- דינה ותולדתה החמה שאין בש*עענין
 בחמה ביצה עכו"ם בשל ואם טבעי,אהם

 סוף שנים חיים ע" בחול אפ" שבשבת
 לפענ-ד ט-ז. ס*ק קי"ג בדר-ת מובאס"ד
 שהגזרה י-ל בבש-ע לכאן, שייך זהאין
 חתנות כהסום כי אהם. בישול על רקהיתה

 במטבח כשעומדים יותר שייךובנותיהן
 אטו חמה תולדות שגזרינן מה ובשבתא',

 פעו- בישול שלענין כהסמע שרתולדות
 בתול- תבערו לא של*ש רק שוותלותיהן
 פ- שאין משמע פ-ט ומנגעים חמה,דות

 לדון עלינו בג"ד והעיקר שוווגעולותיהן
 לשנה לפעול האש כמו החמה כח יפהא6
 ובמקומות ד"שב, נקרא שיהיה הדםאת

 שיסרח. טרם יתבשל בטח ביותרהחמים
 בתקו- כשההמה השנה בזמני תלויוהדבר
 או- זצ-ל, הגאון לאאמו"ר מוא"ה ע"פתה,
 טבריה בחמי המבשל לענין א' יה*מהל
 מא פסחים וע" חליטדע לענין מליחהבלי
 אמרה אהם דצלי טבריוע בחמי ק"פלענין
 בק"ע ה-ז פ"ב שבת ירחצלמי ועי'תורזב

 ש- אף בח"ט, בישול הוי חר היאדשלוגתא
 הלא בה-ט הק"פ לבשל אפשר איךצ*ע
 בי- הוי בח"ט ובב"ח ביוצא, ממילאצאסר
 ד- העבק ובחול עליו, לוקין שאץ רקשול
 לרמץ, דדומה בהצום אסור בשבתרכים
 ב- כח שדי נראה המקומות אלו מכלאבל
 בממ- י*ל בנ-ד ולכ-ז בש-נ לבשלחמה

 שי ממש אש כמו השמש פעלה אףנ-ש
 ו- כנצלה, הינה אש כמו הדם שאבהגם
 לא והדם טבעי פש השמש פעלה לאאו

 ע- ויצא ממל-מ נפרש לא גם אדנתבשל
 עחשז.י*מ

 - לג-

 ובשר מליחתו לפני שנמסשומן
שנטחן

 בני- הן הרצב-ש, הנכבד הרב לייסלח
 בו שמשתמש פעמים כמה ראיתי זהמוק
 ס"ט ס" שפ"ד ע" ז*ל הפמ-ג איונינוגם
 דברי וגם ועוד. סק-ט ע*ה סי' נ*4גס*ק

 עי' קים, בשתי כ-כ לדחות אףןהשב41י.
 סימן יחד זצ"ל מלובאוףץ להגה"קצ-צ
 לצ- יש וגם השבו"י, דברי שם שמחזקנ-ו
 פעו- יפעול לא המלח אם : סניף עודרף
 מעט אבל לגמרי, הדם כל להוציאלתו
 נ- ו4מ בחוש שרמרם כפי מוציא הואדם
 שאיו הנימוק בצירוף הנשאר המעטגד

 מיעו- רק נשאר אז בדם כ"כ מוחזקשומן
 י- לא המיעוט שאותו שי-ל דמיעוטא0א
 ל- חשתלות מור עי בבישול, אח-כ גםצא
 ס"ז, סי' המלח ים ב14והל 1צ*ל הבשץאבי
 כ- לענין ע-ה ס" בב"י מובא הר"ןכמ-ש
 ב- מהן פורש אעו המועט דם דשמתורס

 אחר בישול לענין ,הב*ח כמ-ש אןבישול.
 על שיצא הדם מיעוט לגבי ס' שישצליה
 מזניחין ואין מוקין אין ולבן בישול.יזץ
 מזחיהץ.ואין

 מ- בקצה נגע שליט-א הרצב"שהרה-ג
 בבמד*ר, הופיע ורוה*ק שלי, בהערהטדש
 לפני שבשז בהשאלה הארכתי כברבאמת
 ב- באטליזים הנמכר במכונה, טחוןבבשר
 ד,ב- סחנו שאחדים ונודע קציצות,שביל
 המלח עשון שם הוכחתי מליחתג טרםשר
 סבע בי המזפרד, שנטחן בבמסר כלוםפרעל
 מ- חשפילו וילכנ מנמשר ום להוציאהמלח
 הדק בנסין לא אבל קטנטעת,חתיכות



1,ן
 י' ג

'

 .יורהלש"ח ל לה ,

 ב- ההא ותמיד ממל"מ נפרש שהדםהיטב,
 לטבעו הנטחן הבשד ולהחזיר - ע*פעין

 ו- אדם מחשבות המציאו לא עודהראה1ון
 ה- ההפרדה חכמת כזו. מכונהתחבולותיו

 מדבר להפריד איך יודעים. כברחימית
 ל- אבל מכונה, ע"י זמ"ז חלקיו אתטבעי
 א"א לקדמותה, הטבע של העטרהלהחזיר
 גידים יש בהבשר כי בנ"ד, ובפרטבשו"א,
 הרקמה, ותאי רקמות מאד. דקיםועורקים
 ו- יוצא זורם, והדם הבשר מתהוהשעי"ז
 ועתה פעולתו, עושה המלח ומשםנכנס,
 להחזירן וא"א ונמקו נטחם הצינודיםאלה
 במכ- הנטחן הבשר יו1ימו ואם מקומן,על
 גוש, מזה ולעשות ליבש או במקרר,בש.

 ה- ובגהם חיבור, עי"א הנעשה חיבוראין
 ו- עצה ואין פעולתו, עהצה המלח איזזה

 להכשי- רק זו, מלאכותית לחתיכהתרופה
 חתיכה וחמורה גחלים, ע"ג צליה ע"ירה
 לאכו" שמותר נמלח שלא בשר מעוארזו

 ומה עוד, פירש לא שהדם כיוןבאומצא.
 כלום, זה אין בפיו הלעיסה בשעתשפורש

 אבל ו', סי' ח"א הילל דברי בספריע"
 וד- ממל"מ הדם נפרש בטהינתו זהבשר

 ו- מקרי, איסורא ואיתחזק הואאורייתא
 זה ודין - מחמרינן בדאורייתא ספקכל

 שם כי יע"בץ הג' של מדינו יותרחמור
 מלחו ובאם א', מצד נמלח של לדיןבאנו
 למ- עוד חזר לא שהעור אף הצדדיםמב'
 שהמחבר א', מצד העוה*ב כנמלח הףקומו
 ו- בדיעבד, מחמיר והרמ"א לגמרימיקל

 שאינו בשומן שמיקל ט"ו ס"ק כהע"זע"
 בש- ע"ה בסי' דבריו וכפל בדם,מוחזק
 ה- הגאון שציין בטו"ט ועי ובמ"ז.פ"ד

 בנ"ד אבל זמתיר, שמיקל של~פ"ארצב"ש
 ה- הערתי בסוף שהעליתי חשה יותר,חמור
 מדרון, במקום כשהיה רק ס"ד א%ממנ"פ,

 השאלה כתובן השמש, מאום השומןשזב
 כנתב- דינו אז בכלי אבל כלי, נזכרשלא
 של הסברה לגמרי ול"ש כנצלה ולאוצל

 שאיב.מישאב

רכג ר מ 1אדעה.

 - לי-
 הפרש וכל הזפק עם שנמלחעוף

שבתוכו

 והפרש הזפק עם שנכלח עוףנשאלתי.
 השאלה עיקר הנה ככה. ונתבשלשבתוכו

 כנמלח והוי הזפק בעור דם מחזיקיםאם
 כ"ז סי' יחזקאל בכנסת וראיתי אחד.מצד
 מוהר"א הגאון הוראת ומביא בזהשחקר
 ו- שבזפק, המאכל נגד ס' להצריךשמעון
 ב- ממש שום שאין עליו משיג כנ"יבעל

 לעצמו יחמיר להחמיר והרוצה זו,חומרא
 הפ"מ, שזה בזה"ז ובפרט לאחרים,ולא
 לה- וגם הללו, חומרות על להשגיחאין

 סי' מ"ז עי' עליו לסמוך אילן ישמחמיר
 תוס' ועי' בזפק, דם שמחזיקין סק"אע"ה

 נמצא דם. מחזיקין שבושטירושלים
 להושט. השייך זפק של בגגו הדיןשהוא
 או- מיאוסא, משום הן בזה להחמירול"נ
 תולעים מיני גם יום שבזפק בהמאכללי

 ה- מן ללקט עופות של שדרכןויתושים,
 ט- כי עוד, פרןע דין לזה ואין לידם,בא
 נת- לא עוד להקורקבן מהזפק שנכנסרם
 שבעוה"ר עתה, ובפרט וצ"ע לגמריעכל
 ש- מסחר ובכל ליום, מיום יאמירהיוקר
 להל- עופות מגדלי של דרכן ותרמית.קר
 וזוהמא חלאה מיני בכל העופות אתעיט
 המשקל, את להכביד כדי מכירתם,לפני
 יודע ומי יחד, הזפק עם העוף שוקליםכי
 להח- נכון לדעתי לכן ? בהזפק נמצאמה
 מטעמיה. ולא הנ"ל מהר"ש כהגאוןמיר

 - לה-

 במכונה הנולדותעופות

 ש- מהמשקים העופות אודותנשאלתי
 המחמ- מכונות ע"י להוציא עתההמציאו
 התרנגו- כחום כזה בחום הבצים אתמים



 ד פפ.ו. 988.וש4.שששז ו ג8ר*י

 5ת"עמה על עליהם* הטה4 שוט אין אםלו4
 1 כך כל * הדבר ואיו וחקרתי "ןבתי1ד

 בטפ- ה8ריך זצ*ל אריק 5שרר הר'דהגאיו
 השוד 51שמש קט*ח 50 8"א יה1ר אמרירו

 חינם אם להחמיר וחוכך נדה בתוס'גדול
8 בדיו יו-עי 6ה יביח.אאם  אי הבמ 

 ט- שונם אללו זזשופות אם הדרעיה9שץ
 שפ שבל *' _יב*ה ההם ח9צם בציםסילים
 זא9ש ,%ום זון בצים !מכדלים יבאוהים
 *קנפיה

 --לו
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 1 חפרי "*כול עשולעלחרו9

 ב- אףיך לא או*ם בתהיעיםה1שרבין.
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 בת- *9של אדי אי9ה תלף, חץרבראוסינ
 "4 בעא*. *ל שויה בזמן ש9לופתדם,

 הסי- השלע ט5קאם פעט תם התולעקו
 כן 48ן עלפמג מעג תע התפוזג ואכלורז
 גדהאם שאעם שף פירות בשאר גםהדין
 ר אפרסקים כמו טעתיג דק חשמהנףכ

 פתששר ~בשאעקר האףדנא .ובפרטשדפי!2
 פק%% ולנקה התולע לזרוק ין ליםסרום

 תאמ דשדי אמריבן היש ורחיצונבנטילה
 נ- הש%ח ש"תר שרהשים מיו בפי*לא
 זר התלעג של שבי שוס יאין ובהשקי
 וב- אמרהפ%ב כדבדבנים קטנים בפאיתבל
 לרז%ת שקשה אדום מיץ בהם כש"1פרט
 לזרוק וצריך להקל זאו , החמם ולנקההיטב
 . תתתקי*ז סי5ן שהפוסקש וע" הפוי.את
 6הולעים. טפירות השמץענין
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 חיתה תידי ייתה. "דההיתשובה.
 שר- שמש%וד שכ*ב טי4 קמא טושט עףזא
 אאנ.ער על ובשרכום תול9ים בהם שישטה
 .א!- ישי י%לן להתנהמ אוך לפררםלטים
 ער אאיציבג ,מ4. ה4ש . ופההו, הטחרות כללא
 גור ומכל- לבדוק, עצחש לכו חש לעביןהתן
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 רכה . ר ם וח אשח ייחשצ*ת ל לח

 - לח-

 משדפיםקונסרבה-שימורים
בקופסאות

 קונ- משזיפיננ שעה1ים ייבהנששלתי.
 ב- ככולם רובם ונעשו בקופסשצתרסבים
 שאין אנשים ע*י ובקבוצים חרח1תבחי

 תולעים בהם ח1כיח בדיקתם, עללסמוך
 ? דינםמה

 נ"ב סי צדק צמח  שו"ת 9י'תשובה.
 משזיפים הנעשה בפאחידלי לההירשהעלה
 התולע, נגד ששים הפרי בבל שישכית

 בפא- רק זה שמחמיר מדו בסי'ומהרש"ל
 דבד- במו קטנים ממררות הנעשיתוידלע
 אותם. לפתוח דרכן שאין ויינעוילבנים,
 אבל ההולע, נגד ס' הקטנה בהפריואין
 המ- ולזרוק לפתוח שצדרכן בשזיפין כןלא

 בשזיפים "ז סימן טתצה בזכרון ווךיןתולע
 והעלה לבדקם עתה אפשר ויאייבשים
 ומו- בתלח1 נעשה כבר שמא להיתרשם
 התלי- לא ושמא כלל פרשו דלא מכהתר
 ל- "1 היטב הדק נתמעכו שגם ובנ"דעו,

 ל- ווך' פ"ד. ס" יחהאל מבהת וע"התיר,
 בקופסאות. כרוב לענינן ל"ז סיעיל

.

-  
 - לט

 תולעים בהם המ1כיה8ירריצ

 כה- אברהם האבר"ד מידידינשאלתי
 ואש- תפוזים מיצי הסיצים, בדע יצ"ונא

 מ- סוהטים "עסיס* חרהצת שבתיטליות
 בה- שכיח כבר העונה ובשלאי הנהלהם
 ה- את אח"כ שמסננים החף תההצים,פרי
 עוב- התולעים גפ שמא חשש יש הןנהל
 "ן כן ו הזה הנהל לשתות מותר אםריכנ
 מתפוחים, הריבות בתעשית תולעיםחשש
 שבב- וכדומה מישמיש ודבדבניםשזיפים

 הריבות דין מה בודקין אין החרחית תי'

 י*ט עוד ניאלה השושלה עכ*ל.למהדרין

 ש- השאלות המוו ומפנ) העברה ונהסיוי
 ל- הספקתי לא מדרשי בבית אותימבבו
 מסוג שאלה עוד עתה נשאלה והנההשיב,
 ו- לבדקם וא*א שקשה יבשים שדפיםא

 קומ- מהם ועושים מתווהמם הם אםלהביר
 ז דינם מה סעודה לקינוחפוט

  מתולעים, אינם הפירות רובתשרבה.
 אר שמרסקים וכין מתולעים, מיעוטאורק
 בזה חין אותם מסננים שלהם ובמיץתם
 להם יש וגם למהדרין אפילר השששום
 תולעים, בהם היה שלא דמעיקראחזקה
 למ- מתחילים העונה שבסוף לדברוסימן
 על אותם נעמיד לכן תהיעים, בהםצוא

 סעיף פ"ד סי' יו"ד ועי' הראשונה.חזקתן
 בדיקה בלי כאלו פירות וב"1ל בעברט'

 ב- שתם מעמידים שם ש"ק וע"דמותר
 ופאתידלא בריבה בנ"ד כ*ש היתרחזוחז

 איסור מבטל זה ואין מרוסקים.שבודאו
 ו- התולעים בשביל לא אותם מרסקיםכי
 ו-  התולעת, נגד ס' בו שאין פרי לךאין

 זכרון שו"ת הו" נוטעעפ בעצמוהחןלעת
כהצונ

 - מ-

 הנ"לבענין

 לציון רשושון למרן עזיאל משפטיעיין
 הילשה ששממ בוולשה לב ס" בח"ביצ"ו
 שמצב- אלו דאמרינן נמצאו, ח1לשהנהרגו
 מו- הסכום גם כי ונמצאו, שנהרגו הםדו
 נמ- ח1נים בחכד אחד אם אבל זה, עלכיח

 א- א"א, חומר כה1ום שם להקל א"אצשי
 מוגדר המקום וגם אסד"ר שוהו"צ בנ"דבל

 לה- "צ החילע שם באבד ולפנינוומוגבל,
 ביצה ע*י ג' ומצא ב' לדמן דמי דיאקל.
 אה- הא נינהו אחריני אי נפשך מה דשםי'

 איכא הא נינהו אחריני לא ואי נינהוריני
 ה- הממנ"פ ליכא ובנ"ד בהו, דמעורבחד



 1א דשא ייא שו*ת- ל לה .רכו

 צועת קדרה בין לחלק גם "צ הצליזה.
 ספק נימוח של הספק בצוננת בילרותחת
 פ~עהד- לענין נ"ב סי' צ*צ ע*י הו(גגרוע
 נימוח. לחהאי חושב בישול שע*ילא
 הספק שכל נ"י וינטרוב הרב העירכן
 הח*י לדברי רק הוא הרב זקע שלהזה
 דאתי בדבר שאפילו כ*ה ס"ק תס"זש"ח

 ל- אבל חזקה זימנא בתלהשצ הוימןלמא
 ומגן י"ז, ס*ק פ*ד יו"ד רש*ל בשםהט"ז

 דאתי דבדבר י"ב, ס"ק שם או"חאברהם
 בד- ורק בג"פ אפילו אהחזיק לאמעלמא

 ו- ק' סי"ס יו"ד מ"ז ע" קרבו דמניהבר
 דאפילו נר(וה אבל ף. ס*ק תואר  פרי9"

 דברי לפי להסתפק, אין ג*כ הנ"ללהח*י
 דאו- בין שמחלק נ*ח חולין שורהבכור
 סי' יו"ד הד"ט עקרי ועי לדדבנןרייתא

 מח- הבכ"ש שמביא ובהשמטה ה', שתט'
 ל- ובא*א דאורייתא הוי לסנן דבאפשרלק
 הוי ובריה ס' יש דמסתמא דרבנן הףסנ?

 תשו- וזגייז אתחזק. ה~א סד*ד והוידרבנן
 ענזיל מהר"יבת

 ס-

 שנא- "זה דחזקה ט'
 אבל אלימת(4 חזקה ההע שנמצא* חעבד
 ל- הר(מצונה, חזקתו על הדבר להעמידרק
 היה מקח:ם קבר. בו שנאבד שדה :סהשל
 קבר, ונמצא קבר נאבד טהור, 1"צדהכל
 בחזקת בית הר(צשונה, לחזקתו השדהחזר

 הבית חזר ככר, ונמצא ככר נאבדבדוק,
 ג"כ בתולע בנ"ד וגמ הריהצתה,להזקתו
 כש- בחזקת היתה הקדרה : ככה לומריש
 תולע ונמצא תולע נפל תולעים, בלירות
 אחד נפל הר(צשונה. לחזקתה הקדרההזרה
 ו- להחזקתה החזירה הראמצון שגיםונמצא
 ונמצאו ג' ואפילו לאסרה. בכחו איזהשגי
 שהצה להתיר אבל ככה, לומר יש ג"כד'

 שנאבד זה סמד, על א*א בחזקתשהירמה
 ש בטב"ע אותו מכירים אין אם שנמצאזה
 הנ"ל האופנים כל : השכל נגד זהוסימן
 ש- בא"א אבל קמייהא חזקה סותריםאין
 לה? אפקע מאן קמייתא חזקה לסתורצריד

 ו - פ-

 עוף ביצי על שהושיבו טמאערף
 טהור.-

 ט- עוף החייבו אחד במשקנשאלתי.
 נסיון (יזה בשביל טהור עוף ביצי עלמא
 ש ? האפרוחים דיןמה

 בחום איסור שום אין לפענ"דתשובה.
 בחומו מוליד ואיננו הטמא העוף שלוהבל
 ה- מן היוצא כל עליו שנאמרכלום
 זו שפעולה עתה רואים אנו כי טמא,טמא
 ב- או החשמל בחום מכונה ע*י גםנעשית
 ש- נאמר וכלום נפט, של פשוטהעששית

 )בצי- חלב של באור הבצים נתחממואם
 מ- אסור האפרוחים יהיו חמאה של אורק
 עיין מזה יותר ועוד ? בב"ח או חלבשום

 ילום משפט בשנט' אברהם ביתבתשו'
 טהור דעוף סק"י( פ"ו ס" בדר"ת)מובא

 על איסור חשש אין טמא לשףשנרבעת
 ו- בנ"ד. וכ*ש גורם, וזה זה דהו"להנולד
 ש- בדין קמ( )בחווין מפורשת ראיהעוד
 ט- עוף בצי על רובץ טהור עוף הקן.לוח
 לכלביך, היא לך דבעינן משלוח, פטורמא
 פטור טהור עוף בצי על רובץ טמאועוף

 גם אמר מדלא היכא צפור דבעינןמשלוח,
 ב- מזה משמע לכלביך, ולא לך משוםבזה

 השאלה ועיקר כשרים שהאפרוחיםפירוש
 שואסור הנסקל כשור לסקילה הנידוןבעע8
 ה(שפרוחיכ שגם לדגירה והושיבהבהבעה
 וצ"ע. אסוריםיהיו

 - מב-

 הנ-לבענין

 לסקילה הנידון עוף בדין בצ"עהנחתי
 ש- לדגירה, והחחיבוה בהנאה אסורשהדא
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 יףף וחי1 אןףנ ייו שאח1םמו
 נ ~עהה 11 מספירע יצ-ו מל גחהרב
 ה- בשור לר*ת דס"ל דינו נגמר שלאשור
 ד- ונ"ל 141 מהים שסר שאשנסש
 ה- ר*ע חמר 5שם 1ב"ק כן ס"ל רזן"יגם

 שנסקל וזה פירש"י לך ישלם לב"דבטסע
 אסור זה והרי פירש לא ומדוע "שלםממה

 א- ע"נ נאסר. לח דמורים ומובהבהנאה
 רק זה כי בצ"ע זה דהםארתי לחנם לאבל

 מ- נאסר אי1 הנסקל עח1ור הר"תלדעת
 ערוך עי' כן אי1 אחרים ולפוסקיםחיים
 נאסר ח1ט דשוה"נ ד"ה פ' סנהדריןלנר

 ב. דבשוה"נ מהמקודשין זה וחמור.מו1יס,

 ש- כית ובמוקדשין עובר שנהנה פעםכל
 זבחים תוס' וע4 )שם(. לחולין יוצאמעל
 ש- רחרות וכו' בריבהא אחת אפילו ד*הע.

 דינו. גמר אחר מחים גם נאסרשוה*נ

 - סג-

 הלמון. בליביצה

 וח- חלמון. בלי ביצה שאלה לינימן
 מ- מקולקלת ביצה זה אהי מתחילהשבתי

 א- החלמון, עם החלבון שנתערבבולבלת
 וחשב- טריה. ביצה שזה ניכר בהריחבל
 מב- בחלמון וכמו טמא, מעוף זה 11ליתי
 )יו"ד טומאא סימן זה בפנים וחלבוןחוץ
 יגע- אבל סימה מין זה ג"כ כן סעי"א(8"1
 ו- מזה הפוסקים דברו שכבר ו5ששטזיתי
 בנמצאת ההינא מקילים ויש מחמיריםק1
 יש תרנגולים של בלול בביתו מביצה
 ה- להחמיר, מן גוי אצל קנו ואםלהתיר,
 יע- הס1ן מחמיר, מהריק"ש בשםפר"ח
 כך כל הפפד זה שאין ומפני מכעףר,בשץ

 ה- בין ר1מ1י להכניס רציתי המשהטרפתי
 מבי- נעשה כבר ואם כאלו, גבוהיםרים
 או )לאקשץ( אטריות (% מאש אתה 1צה
 שם(. )פמ*ג המבשירים על לסמוך "ששגה

.%  . 

 הלמון. בלי בהלבוןביצה

 מדרשי, בבית כזו שאלה נשאלהכנר
 מ- סק"ו בשפ"ד פ*ו בסימו הפמ"גתעה
 שטרפה, הריק"ש בשם הפר*ח דבריביא

 יע- חהגאון בצ*ע, זה הניח בעצמווהפר*ח
 דברי על להוסיף לנו מנין זה, על תמהבץ

 ג"כ משראל הוא המוכר אם חשפילוחז*ל,
 ט- לזכר העוף נרבעת שמא חשש עוד"1
 אמ בית ע4 גורם תה א הוי עתה אףמא,
 בדר"ת מובא שלום משפט בקונסרסרהם
 הנ"ל הפמ-ג מלשון אבל זח.ג, דהףסק*י
 ט- דבר וחהן תרט1לים של בלול :שכתב
 בפי- משמע להטשיר "1 בעיהם מצף8א
 עי1י אף אסור טמא דבר מצף שאםרחן
זוזשנ

* א 6 -

 צריך אי לבשר חלב מאכלביו
 בברה"מלהפסיק

 בהם"ז לברך שא"צ פ.6 סף בין.דעה
 סק"ו תצ*ד ס4 סג"א וע4 לבשר, חלבבין

 שם מחצה"ש המ' בבהמ"נ להפסיקשא"צ
 ואד- בהמ*ז, לברך קשה גבינה אחרשרק
 אה*כ לאכול כדי המברך ברה"מ עלרבא
 מסעו- עצמו מסלק ו(1נו אחריתאאכילה
 ח- מים באר וע4 כדין, שלא עח1ה זודה
 אש תדע : וז"ל שכתב וירא פ' עה"תיים

 ברה"מ מ"מ לבשר גבינה בין לשהותשא*צ
 ו- - במג"א נפל שט"ס וכתב בעינןודאי
 ממ- לו שקשה כ"ט ס4 שכיר משנהעיין
 ל~ר שיכול הזימון ברכת גבי קצ"ו ס4ג"א
 אף בשר שאכלו ב' עם חלב שאנל מיכול
 ה. אלו בכל ט"ס לוה1ות ה4א ברה"מבלי

מקומות.
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 - ש-

 צריך אי בשר ואח"כ גבינהאכל
 ? הנשר ש שהכללברך

 ח- שבין והעליתי חקרתי הידםבסימן
 המ- בבדכת להפסיק צריך אין לבשרלב
 לא- כדי ברה"מ בכונה המברך תנררבהחן
 את מסלק חשינו אחריתא אכילה אח*ככול
 ונש- כדק. שלא ישה זו מסעודהעצמו
 קשה( גבינה לא )כמתנן גבינה ב(נכלאלתי
 צ- אי בהשר אוכל השח"כ חלב כוס שתהא
 שלפי הבשר, על טוהכל ברכת לברךריך
 לברך גם א"צ להפסיק שוא"צ כיוןהנ"ל
 על שבירך שהכל בברכת ויוצא הבשדעל

 ס- באיזה וםדאה לי אמר והשהשלהגבימע
 לחתנ- אפשר ששר כיה לברך שוצריךפר
 שבד- זה מהני לא בב"ח כהםום ביחדלם

 בשם ר"ו ס" בשע"ת אבל שוות.כותעע
 צ- שאין בפירחם כתב שפ4ד ס"הריב-ש
 לאוכ- שא"א שזה מובן והדבר לברך,ריך
 מיוהדת, בברכה להיבו יוכל לא ביחדלם
 בהשר אוכל חשה"כ דגים האוכל כמוודינו

 לאכול שא"א אע"פ אחת בברכהשפטורים
 הסבנה: מפני ודגים בשרביחד

-םן-

 כבוש מהו ובירור כחל בדילושלה

 מעל"ע בחלבו שנכבש כחלנשאלתי.
 יד בעל הגאון הנה ? דינו מה מליחהבלי

 לה- יש דבריו ועל לאיסור. פשטאברהם
 דל- שכתב הש"ה על שהקשה מה 8(עיר.

 חהא מליתה ב,~ כחל להניח מותרכתחילה
 אפילו לאסור ויש בדם כבחם מחמתנאסר

 בסי' בש"ך דמבחשר לק"מ ע*ש,בדיעבד
 אא"כ נאסר כבוש דשין האו"ה בשםס"ט

 בעין דם ליכא ובכחל בעין, בדםמלוכלך
 ל- נלענ"ד להלכה אמנם לשיטתו.והאו"ה
 דעה השערי ע"פ כבוש בזה דל"שהעיר

 מעל*ע מונח שהיה בעוף קפ"ח ס"חנינא
 רבים, מים קלוח ממנה והנא פתחוההאח*כ
 דהמים כיון כבחם, מטעם לאסור "םאם
 כ- פעולת עהמים אינם שוב בחייה לההיו

 מח( סי בדר"ת )מובא עי*ש אח*כבהצה
 להחול- החפילו הכהל. שבגומות חלבכ"ש
 כבחם בזה ששדיך וסוברים דהצ"ד עלקים
 מ- החחן בכחל אבל בבטנה מים עםגעוף
 ש- הגומות מעל"ע מונח יהיה שאפילועיד
 ורק שינף שום בלי כסקודם מלאותבכחל
 סברת לצרף השהשל ודעת הכחל.מתיבש
 -תשוב- וזאת כלל. כבחם בזה של"שהש*ד
 ש- דדבר נכצנה, דעה השערי שסברתתי
 פעולת פועל אינו הטבע ע"פ בחיהההיה

 נק- שלא בלב מצינו לזה ודוגמאהכביקךה.
 שם שיש אף מעל*ע, הדם עם חםההרע
 נאסר לא לכ"ז שחיטה בשעת שנכנסדם

 יו"ד קמא לאברהם חסד וע" כבחם.מטעם
 אמרינן דלא דס"ל להפוסקים דאפילול"ד

 וטע- בזה. מתירין לכ"ז שיעסבראישהלב
 ב- הרא"ש עי' א בוה. נאמרו שוניםמים

 כבווצ דהצוב דלא א' סימן כ' כללתשובה
 ו- למקום, ממקום מתנענע כומהנכבשרק
 גוש דרק כב"םה כללי ק"ה סי' פמ"געיץ
 ע"ב דר*ת ועה כבהיה, שייך צלולגדבר
 שהת קמ"ח, קמ"ז, תליתאי טהטסק"י,
 ד- לדינא דומה זה ואין כ"ז. ס"בשמ"ר
 צפרדע בתוכו שנמצא בדג קנ"ד סי'טהט

 מתולדה ההה לא הצפרדע שם כישמחמיר
 סי' שלום טהימרת עה מקילין "ם בזהוגם
 הגשפן בהערתפ"ג

 מבערחי
 ב- הרי ועין

 מ- ואאינו דדבר רהב ס" מרי"תשמים
 )ומכהצ כבחם, בזה שדיך לא וסגורגולה
 ה- בחכמת כי מדרשם בבית הופיערוה"ק
 או שלחופית שע"י מוחלט חק הםחימיקע
 שום יעברו לא העוף או הבהמהקרוכץ
 סמס- פרסיוני הנקרא כח ע"י רקנוולים
 הפ"ים אם : שפירושו בלע"זמותיקה
 השלויפית ש הקרום צדדי משנינמצאים
 נמש- והמאים ביניהם המחםך כח ישאזי
 המזלים באם לזונ זה מצד ועובריםכים
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 זה כח ע"י עוברים הם צלולים מיםהם
 תע- בהנתלים הם ואם במהירות, "א""פ"

 היסוד גם אזי חומצי. יסוד מאיזהדובות
 לאט רק אחר לצד זה מצד עוברבעצמו
 נמ- הנוזלים אם אבל במהירוונ, ולאלאט
 השל- או הקרום של אהד מצד רקצאים
 ואופן אופן בשום יעברו לא אזיחופית,
 נמ- "א" "פ" של הזה הכח אין כי זל"זמצד
 ה- של דיט היטב יובן ומעתה ביגיהם,צא

 ה- הפמ"ג וכללי בשמים וההדי דעהשערי
 איסור ביצי קליפח ולכן כבוש(. בדינינ"ל

 ה- נאסרה לא ומדוע ההיתר, עםמצטרף
 דר"ת ווך' ? כבוש מטעם מקודםקליפה
 סי- ח"א טובך רב בשם "ב ס"ק ק"הסימן
 לא מדוע מהרש"ק תשו' שהעתיק מ"טמן

 ומחלק וכחל קיבה בחלב כמו בלבחוששין
 ש- נולדו שלא בדבר רק כגוש של"ששם
 ג"כ. בכחל מכה1 ואתו בטבעם, ביחדניהם
 שק1הה בכחל ל"ז ס"ק דנהשל חמודיועיין
 לצלותו צריך דממילא לאו אי בל"מג"י

 זכים מים בנמצא דכמו לצדד היהאפשר
 המים שנשפכו משעה הג"י דתובינןבכרס
 ש- דכיון בזה בן כמו מצ"א כהודחו הויכי
 תועל שלא נתיבש לא לחלוחית בגהל"ם
 מטרה1י החלב וימא ולדה1וו1 מליחה.לו
 תוס' ועיין פירות מי דין לחלב אין כיל"ח
 ר מטרשין, אין פירות מי שגם ל"גחולין
 ו- מתולדה שהיא כיון שחוטה חלבמשום
 ש- דבריו בר4ה1 שהעיר ומה ל"חדרבנן
 ב- דם משום באסר דכבוש לשיטתוהאו"ה
 ה. כיוון בעין דם ליכא ובכהל שע"פעין

 על בלקוטיו הימין בן הרה"ג לדגרישהשל
 כ- באות אות ממש ממש ע"ג מ"ד דףיו"ד
דבריו.

-מח-

 אורחיםלכבוד

 שא- באטה בהוראה שמקילים מא8נ8
 1- באהה לחקור "ש אורחים, לכבודלה

 ט1נו הגחשר חרדי באורח אם מיידירח
 הנהתג 4ע חכם בה עוהורה טה1אלהאוכל
 להתיר, שייך איך סירכא, בלי חלקלאכול
 והתירו שאלה שיש להודיעו צריךהלא
 אונו וקל חפשי האורה חשם חשבוט.על
 כל שמח ד*בע"ב 841ין לגמרי לכבודר14י
 יא- שהיוקר הזה בזמן ובפרט לקר14נו,כך
 הלואי סוטח( בה1להי הפירושים )כבלמיר
 כ- ביתו פתה אל כאלו אורחים יבטןשלא
 ג- מצועני אי-קרוא "אורח ההמוניפתגם
 כ- - 1יחים כבוד הפירוש ו(ןלירהן".
 יה- לא אם יתבי"ם שלא הבעה"ב שלבודו
 א- אם ואז האורחים את לכבד במה לויה
 לא- חיים מים בספר וכ"כ הבעה"ב.בי"ם 2ת- לא ג"כ לטעום ירצה לא האורחפילו
 סימן בהקדמתו מפראג מהר"ל הגאוןחי
 ה- והותרה האורחים על חכה אם וכןי"א,

 האור- באו לא סבה ומאיזה לכבודםשאלה
 דאיו1תרי והואיל נשתנה לא הדין ג"כחים

 6"ק צ"ד סימן מ"ז יו"ד פמ"ג עייןאושתרי
 בסופו.ט'

 מט--

 ג' באות בקושיתך רחימאי,תלמיזץ
 קד- כבר הצלול ע"י המליח נתבטללמה
 ל"א ס"ק ס"ט סי' שפ"ד ע"י גדוליםמוך
 הק- ושם ל' סימן להצ"צ מקום מראהוהוא
 את החלב יחלק1 לא דלמה קושיתךשה
 חלב שאני שם ותירץ מהבשר, המלחכח

 אד- אמרינן להבשר האוסר בעצמוויהוא
 במים. כן לא אבל מיד מבליע ליהמחלמם
 בזה עליו משיג כ"ג ס.ק ה' כללוהמנח"י
 לדב- לחהם יש אולי למעהיה ולאלהלכה
 דברי את מחזיק מ"א סי' יו"ד והנוב*תריו,
 צ"ע. שום ו4ויזהצ"צ

-נ-

 בלח לחתערובת

 דאפילו טשמע י*ח ס"ק תס"ז סהמהט*ז



 וא דשם יורהשו*ת ל לה'רל
 מעצמו יתערב לא בלה לה רב זטןנשהה
 כתב שםובמ*ז

 דנב~
 השפיו1 מעצםו יפה

 י*ג ס" או*ה שש עמוזי וזי*י מועט,בזמן
 בין שמהלק כ"ה ס" הראב"ן גשם ד'שת
 א*צ מעט שהה השם מישו ללא מעטשהה
 להץ בלה לה ההימיה הוק ע"פ והנהלנער.
 חהדבר ומערבו. מבלבלו בעצמווס9יר
 שמאן בלע*ז ספעק פס המשקל בכובדתלוי
 מורף פה1קלו שכובד לה "1 : גברדאלים

 שנש- הקל לה 1ש הנלי, שהי ש למטהדו
 מתערב לאט לאט ואה"כ למעלה מה זמןאר

 וואינם הצומן משמן הוץ )כמובןמעצמו
 ההתערבות ומהירות בבוזליםאמתערבים
 שלו. הטרמי במצב וגם בכמות גםתלהה
 רר ביורה דוקא זה כניער דיט דכיסהוהח
 שטי :( קה )וזולין רש"י שפירש כמותהת,
 לה אבל ררדים, פיה עד עוליםהשוקים

 )הרם- באופן היטב בכיסה אדרבא שםקר
 לה- יכול הארר להץ עשרן פתיל צמידטק
 רב. בזמן אפילו יפה מעצמו יתערב לאניע

 - גש-

 לחלב מבשר כלילהכשיר

 ל4ך הלב כלי להגעיל מותר 14ניצאלתי
 (9"ה מג"א ע" א1פכשב ז1 בה1ר בוכול

 ש~ותר סהטמע מכ4ע וז"ל, "א ס"קתק*ט
 או בשר בו לאכול הלג סי להגעילבתול
 ום"כ בדבר. איסור נוועין והעולםאופסו
 ששמע מפועא בנימין מהה הבשןבשם

 כן יעשה שאם בזה הטעם יפהממהר"ם
 רגעלנו אהד כלי רק לו יהיה לאלעולם
 דילמא אסור וזה בו, שהיתמש פעםבכל
 סכיני לענין ה. בהולין כדאיהא למטעיאתי
 לדידי אבל למיגזר. ליכא בליבון אבלסבה,
 כ"ה אות כ/ כלל הראאש שבשו"תצע"ג
 וקערות כפות וז"ל שמותר בפירושצתב
 מגעילין רוהה בשר בהן שאכלו עץשל
 נמצא חלמ בהן לאכול ומתר רותהיןבמים

 שגה- לא אם ליבון הגעלה בין הרלוקשחץ
 לכ*ש. כ"ר בין בזהלק

 --צב

 בחלב הנילווות קטנותלהמניות

 דברי תתתקפ"א סימן ב.הפופק"האה
 לכ הטום אחן והמה ש*טשא צוהעהרה"ג
 דבר עתה בו1ה"ר נק~1ה זה כילדבריו,
 "סנדגיטה1": הללו מלהמניות עהייםהשכ-ח.
 באמצע ומניודם לשנים להמניה כלפולהים
 טור- שום בלי קל היש נעשה הדברנקניק,
 442 גהלב ובשר לסעודה, מוכן הבל כיהמג
 על ה14רהים מכבדים ובזה גאפ%5רןכל

 שבע בזה שמסדרים הה1 נשואין,שמהת
 רה"ל, בהלב בשד על ברך ובוצעיםברכות
 הכ- ההרלו ומה גבר. יפשע להם פתחעל
 בבתי הופה לסדר שלא שגזרו בתקפתןמיס
 אה- אם השגהה, עליהם שש1ן ומסעדהקפה
 דיזכבדו אומרים ההרדים בבתי ההופהרי

 לאפ- וכדי כאלו. ב"סנדוהטהשים"מכובדים
 אפילו אפייתן לאסור צריך מאיסורארהצי
 נעין אפ"1 וקיצורים שינהים מיניבכל
 כאלו. להמניות ימצא היש יראה לאתורזו,
 גדר פוסקים דברו וכבר מאד, המורוהדבר
 סון והש"ע טגם' לשון א'. זה מענין*ם
 אסור לכתהילה אבל בויעבד" לש ואםלשין
 הוא חשיט מועט דבר של ההיתר ב'לגמרה

 ולם- לנהתום לא אבל לבעה"ב בדיעבדרק
 דשת 1ש )מהרהט(, שינף ממגי לאכור

 )פלתי אטור ההלב נגד ס' כש"םע"פילו
 בזמ- הללו ההומרות וכל - סק"א( צ"זסי'
 ויאכלם ישכהו שמא שההושין קדמוניםנים
 עכשיו כן לא אבל גשר אהר או בשרעם
 מיל- למיגדד צריכים מרובה ע"פרוץבדור
 התהולו שכבר עבירה גוררת עבירההשב

 דברתי הלב. באבקת גדולים להמיםלאפות
 ברשיון הלב אבקה עם לחם לא8ותהילו הת- שפ"א לי וספר מלונדון גדול רבעם



 ריא ר ט וח ופת טרפ%8*ת לל
 שא- מחאה קול הרימו והרבניםהממשלה,

 הגזירה. תיכף ובטלו דין ע"פ זהסור

 --נג

 ארמאי קפילאא.
 אין הלא בבב"ח ארמאי קפילא בשמןאיך
 אפי' עבו"ם והחף באוסורין בשמןע"א

 שאלת שאלתו הוא כן מע"א. גרעבמסל*ת
חכבנ

 גם ולדידן בב"ח רק להרמב"םתשובה.
 זו וקחםי(1 דאורייתשנ טכ"ע איסוריןבשאר
 עי"ש צ"ח סימן רקן חם"ך בט"ז הוקשוכבר

 קפילא תרתי דבעינן מזה והיוצאבפמ"ג.
 בעל- מילתא גילוי רק דהר ומשוםמסל"ת,

 בב"ח טעם בו ש"צ אח"כ יתברר כימא
 בערה"ב הקשה מזו וגדולה כשקרזנומחד
 ואיך בהבשה אסור בב"ח הלא צ"ב סי'רקן
 צ*ל והטעימה לטועמו, לעכן"ם ליתןמותר
 בב"ח טעם בו "צ ואם יטעם אוכלחיך
 שם ותירץ לעכו"ם. שנתן בזה מתהניהלא

 הי- חזקת להתבשיל יש הלא הדיןשמעיקר
 טעם או איסור טעם בו קואק לומרתר

 אפשר שבקל כען החומרא ועיקרבב"ח,
 נאמר ואם לברר צריך טעימא ע"ילברר
 הנאה איסור פהבום לעכו"ם ליתןשאסור
 והו"ל היתר חזקת להתבשיל שקן הדיןחזר
 לאו ממש בנ"ד כן וכמו לברורי. אפשראי

 ול- בירור משום ורק בה נגעי עדותטהפום
 מבררינן.חומרא

 - נד-

 ומבליע מפליט חי בעל איבדין
 שוכט"ס טטרבונר. תרפ"ח סיון י"בב*ה
 שליט"א. גזר מענדל מצעיה הרה*ג...ליר"נ
 של- אמת הגנ"י. אבי דברי אצדיק ב6קודשנ
 קודם אבל עשו. שבכמיוף נתבררבסחף

 קוד אור וארן הן שצדקניות וחשבושנק8בו
 תבשר הני ר"נ של ב"ב אכלו ~רך בהןלט
 הזמן במשך רק הן בידחיהו, דבחשילין

 ומב- מפליט אין שבע"ח מזה בהצמענשבו,
 דר"ת ע*י דינא ולענין ג"כ, ברותחיןליע
 שעלו- שמחה שערי בשם ס"ז ס*ק ס"וסי'
 אותן מולחים אח*כ אדם דם המוצצותקות
 למצוץ הפעם עוד מכולין דמן נתרוקןועי"ז
 שם וחהשר כמקודם(, חיים נשארים)פי'
 בליעה שקן משמע בו שנמלחו הכלילענין
 ברותחין. וכש"כ מליחה ע"י בב"חופליטה
 שמוריקין שמוציזרן שם הפירושהשפשר
 וצי' שעליהן, המלח צער מפני מפיהןהדם
 נבי- חבל שם שמביא סק"כ ק"ד סי'דר"ת
 ל' יו"ד יוסף ברכת ובשם זה בעניןאיו
 נכר ומטהב חלב ליורה א' ברגל שנפלבעוף
 ס' שצריך בחיים נשאר והעוף הרגלתה
 בחיים בו"פ אין כי העוף לכל ולא הרגלנגד
 והשכל ס', ההם אבמ"ה משום הרגלונגד
 אם בצונן בכבוום נסיון לע~עות ההםמחייב.
 או באמבטי שעות כ"ד כל חי אדםיכבחם
 כשיעור מ*מ נאכל שאין מלוחיםבמים
 משום המים יאסרו האם בצירכבקםה
 וריח טעם שום שאין מעיד והחוש ?אבמ"ה
 פסקי וע" כמבחנל, ה"ה כבהם והלאבהמים
 חת*ס ע"י בהערתי. כ"ו סי' ח"אאליהו
 שפרח בעוף א' חכם בשם צ"ד סי'יו"ל8
 אמ"ה, דין ודן ומתה רותחה חמאהלתוך
 וכש- מפליטה, אינה חיה שהיא כ"זולפלא
 ובדין אמ"ה. איסור ופרח לה נבלה דיןמתה
 לזה מקודם הלא וכר חיימא לכי חוליןהגמ'
 שניקב כיון לה, נבלה דין ש"יטה גמרטרם
 סי- בין או נגמרה, לא עוד והשחיטההושט
 מנבלה, הסכין ביני ביני בולע לסימןמן
 נעשה מה כי חיימזב כבר לסימן סימןובין
 גמר וזזע אחד בסי' שהכשרו בעוף זהבדין

 הוא. והיתירא חיימא כבר אמרינןשחיטתו.
 איסור או הוא ואיסורא חיימא כברובבהמה
 ה' הרמב"ם לפ"ד אבל אמ"ה, ולאנבלה
 מן אבמה"ח על מחהר אינו שגוימלכים
 זה קהםיא תקסוי לאהעהף



 פ 1א דשת ידהשו*ת ל להרלב

-בה-

 קבועבדין
 ארק א"י הרה"ג ידידי דן תתשי"בבטימן

 תהיה הבהמה שחצי לומר שייך איך-צ*ו,
 השניה וחצי בקבוע, שנשארה מפניחםורה
 שר"ן ע" מרוב(ג דפריצ משוםמותרת
 בית ספר בשם כ"ב-4כ"ג סי' דשאנאות
 מחלוקת ווילנא דק"ק במקןצה ק"י סי'הלל

 מקה4קא הקמציל ומר"ה ה"מ בעלהגאוניבג
 כיון מהקבוע, החצי גם מותר שהכלהורו
 בה- מחזיקים (צו פר"ם מטעם מותרשחצ?
 ובי*ה בה"ז ובעל מותר, והכל לכשרה זומה

 שהן החצי האחרונים -ידעת הכלאמרו
 איסודא והשאר בהתירו נשאר להתירטעם
 והע- כדאותא. והא כדאיתא הא עליהרביע
 ההרים בין להכריע בידים שאין שאםלה

 אילן לו ה4 המורה שיורה איך אבלהללו,
 רא- מביא ובאריכות - עליו לסמוךגדול
 ורק מותר, וחצי אסור שחצי ברורותעת

 הכל אוסר מ"ד כלל למנחה בשמןהמנח"י
 פירש דהוי דאעיג דוילנ(1, עובדאבהדין
 הקבוע, מן יקח שמא למיגזר איכאמ"מ

 שה- נוטה דעתו טעמא האי דבלאוומשמע
 דתלוי וטתב - "כרו"פ גם כ' וכן מותר,כל

 ול"ד בב"ב זביד ור' מאיר דר'בפלו4תא
 דהכל אמרינן גופא בחד פלגינן דלאדלמ"ד
 שריא שבחוץ דמה י"ל פלגינן ולמ"דאסור,
 דה- ס"ל ג"כ ור"ז ור"י אסור שבפניםומה
 דיבוריה. פלנינן לא גופא דבחד אסור%

 - נו-

 עכהם בישול לענין שבתמהלל

 אצל בחול לסעוד מותר ח? :נשאלתי
 עכהם כבישול הוי בשולו אם שבת.מחלל
 כמומר הוי בפרהסיא שבת המחללהנה

 המצוות שאר בכל נזהר ואפי כולהלכה"ת
 במגעו ומחמרינן ב', ס" יהי תב"שעי'

 בפ*ק רע1"י ע" .דבר של וטעמו "שנלענין
 בראשית, במקמיה הה4 דכופר דביוןדחולין
 מטעם להקל שמביא בסופו שפר אמריוע"

 המרזג של ענין אז.בזמנם היה שבתשחילול
 בזמננו כן לא אבל כעכו"ם ההצ הרימש"ה
 אין וז1"כ הדת, המרת ענין ח"ש הוידלא

 שמ- ועהש כולה לכה"ת למומרלהחשיבו
 מל(צצת בה1אר לצדד זה ואפשר ע"זשיג
 ב"י עיין מתים, כ"ע ארמה בעבחח2אבל
 דג' ועי' זזעיטור דברי מבהצ מ"דחה"ע
 בעגר שרק התשב"ץ בשם ב' יו-דרעק"א
 סי' יו"ד הבחצם ערוגת ועי' הקרקע,דת
 הגירסא מביא בפרהסיא לח"ש ד*הט"ז

 נע- לא הקרקע בעבודת שאדרבאלהיפוך,
 נעשו לא הללו עבחית דרוב ביון מומרשה
 5(1 חשץ ובבהמתו בו אלא בעצמובו

 שבןו המחלל לעניננו ונחזור -דמחמר
 כמו המבשל, מ"מראל גרע בשבתשבשל

 דאמ- צ*א רוקח ע" שבשל, בגוישמחמרינן
 ולכן דה1בתות על "מר4 נוהצדו לארינן
 אסרינן בגף אבל שרינן, הראה1ונהבפעם
 5יה דיינינן כגף אי ובמח"ש שיעשו,בכדי

 ב,ה בודאי - ולקולא כ"מראל אוולחומרא
 בחול ב"מולו ולענין ולחומרא, נחשבכגוי
 עכו*ס, בשול ב"מולו הוי ע"ג עמד לאאם
 ט"ז סי ח*ב מהד"ג ודעת טעם טובועף
 חת- חאחצ עת1ן במקום שאפי' הדברוסוף
 - האסורים דברים שי(8מלע חשש "םנות
 לענין קס*ב ס" ח"ב מהרש"ם תשו'ועי'

 אבל בוצ"ע. כהטום בהם "ם 4ר חלבמאכל5
 וק4ווע "צ, בודאר האסורים דבריםמשום

 "צ תתנח2 כהצוס גם הקפה בבתיושוקולד
 ל"א סי' יהד אסד מהר"י שהתוע"
 מו1ום אסור בישולו בפרהסיאשהמח"ש
בש"ע.

 - נז-
 כב"שול דינו מעושזאם

 ממשי, דעו מעישת אם :נששלתי
 דברים. כטה לענקונפ"מ



 יורה.5ואת ל ל ,ה
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 ע" עט*ם בישל לשיז מציט'תשובוג
 כם- איט שהמעח1ן תג סע" ק=ג סףיו*ד
 ש"1 במקום קהשפי' ח*ג שבהי ווף'בושל,
 במקום עכו*ם שעישט דדףינו ארסשרדהיש

 שמא חי"1ינן לא ג"כ ט4ט שםשמבשל
 ס"ק דר4ת ועי' איסור, דבר מהמעח1ןנבלע
 אף מחלפים, במים ג*פ להדיחופ"א

 ובב*ח שבת יענין קפדי. אנקיותאשעכהם
 להחמוד "1 תודה איסורדהף

 כי במעח1"
 מאכ- ה' מ"מ ע" איפשטא דלא 4רבעיאזה
 שש- בשר לענין אבל ה*ו, פ*ט אסורותלות
 הגאו- חומרת רק דזה מליחה בלי ג"יהה
 לב"1ול, דומה דאיט גמעח1ן להקל "1נים

 ע"י הנעשו נקניק זה מבשר לעשותומחזד
 ויבה1.עישון

 --נח

 אחד בשם בנים בן לקרות מותראי

 ושמה בת לו ש"1 אחד א"1נשחלתי,
 וכן הנלדים, בספרי נרשמה וככהשושנה
 בתו לו נ~דה ועתה כל, בפי אותהקורין
 שפי' רוזא שם לה ליתן 'מותר אםהשניה
 בזה נזהר ואעולם שושנה, ג*כבלה*ק
 שהשבתק וזה סכגהמטום

 אהד ל14ם שאסור הדבר מקורתשונה.
 יו"ד בפ*ה מובא אחד שם ילדיו לג'ליתן
 בהשמטות פז אדני ס' בשם סק.ו קט*זפי'

 לקרות שאץ ע"ה סי ח*ג מלכיאל'ובדברי
 שמחה לכהטל הברג עם הבן גם א'בשם
 למכשול חשש ויש לנקבה ח1מחהלזכר
 רמז ראיתי לא חסיזים ובספר הרע.ועין
 מהא אפשר איתמר. מכללא ורק ל~הברור
 שדדים ד' או "גן כל : תע"ז גסישכתב
 זר- אן הצליחו. לא אחד וחצמם אאדבבית
 שבת נעים ומה טוב שמה וכפי עכ"ל,עם*
 אושמם הדבר טוב לא לכן יחד, גםאהים
 טשמע שם כי ראטזן איז טה8ם שהעיאוא
 שם טאשר קפיח* אץ כן א1ל ג' .דוקא

 )הנ באאים. ה~א זרים באנשים דושומ"יי

 בשם מביא סקי*ט קע"ח ס" שבדר"תפלא
 וב' : ככה הס*ח נוסח ג' שת מהגב"יכהמג
 שמותיהן אשר א' בבית שדריםשכנים
 ודוקא בב' שאפי' מזה משמע " וכרשהם
 וגסי' רחוק. מאח קרוב שכן טוב כיזריכג
 הנוסח הדר"ת מביא שם מ"ו ס*קקט*ז

 אמת הנוסחאות בן הנראה וכפישהבאתי,
 שכנים פי' דיורין לג' בע"ב ג' ביןומחלק
 קפידא. אין בבית. ושותפות חלק להםשאין
 "אם : שכתג בזה שם שמקורו נאמרואם
 לש מותר בנים והניחה הר4היונה בתמתה
 יש שבחייה משמע בשמה", אחותה אתרות

 יש כי ראיה, שום מוה אין ג"כלהקפיד,
 לק- אם חששא דעיקר קאמר לרבותאלומר
 מזלה דריע הראשונה כשמתה בשמהרות

 רכה שנקטפה משום או בנים, בלישמתה
 לקרות לבלי דל ריה"ח דקדק ע"זבשנים,
 ועי' חשש. שום אין בחייה אבלגשמה,
 וא- חזקוני וווי' רס"ה, סי' ח"א והעיוןדרש
 רגש( )פ' חשים דן ובני עה"פ העזראבן

 חשים שמם ח1ניהם לו היה בניםששני
 לשני כוה בשפן דוד וגם מת,וההישון
 וה- אליפלס בניו ה1ני אל"1מע קראבניו

 הה ו, ג- א' ד*ה רש"י ע" מתר4מצח
 להרה"ג שהת דר"ת ועי כריה"ח,שלא

 כשקורין העלה א; ס" מווילנארבינוביץ
 בחיי לבנו לקרות מותר שמות ב'לאביו
 הפוסק ועי' השמות מאלו זר בשםאביו
 אף באריכות מזה שדברתי תרצ*הסה

 אבי בשמות להבנים קורין שאיןשלהמנהג
 מצד ח1ורש עקר לו יש בחהאםאביהן
 דאו- עשה על עי-ז לעבור יבא שלאהדין.
 שב- בנ"ד ומכש"כ או*א מורא שלרייתא
 סכנתא. דחמורה לא אם להקל יש כזהאיפן
 מחמירין והעולם דבר עמא סיף חזי פוקאך
 דדש"י והא וכו'. נביאים אינם ואםבזה

 בנים דשני קשישא מר ד"ה : פטכתובות
 אפ- שוים, היו ששמותיהם חטדא לרבהיו
 כהדין טעות או מקרה איזה ע*פ זה וןהישר

 ולכן ' ס"ג ס" נפתלי בית בשו4תעובדא



 וא דפה יורםשואז ל וחרלד

 שמב בשינוי אח"כ שתם קראו ע*חפאוס
 ששיע מזה השדרבא ינה~ש ומר קשישאמר
 רק ואם ע"ז, דקדוקי הש"ס בימי שמםאת

 של שם רק לשנות די היה להכירםכדי
 להצילם סגולה משום השר אלא מהםאחד

 טעמא משום שמם את שינו החצצרמעאונ
 יועיל לא גיטין לענין אשר יב"ש,ד7וני
 כששמותיהם המקילים השף השילחצ,אפילו
 ב- אפשר שוות נשותיהם שמות ואיזשוות
 עיין גיטין ולעניז טפי. חמור שפןיםשני

 ד- מהרש"ל בשם סש"י פ' ש"נ שםבאהלי
 ש- ואם הם, שמות ב' ופעריל מרגליותשם
 להיפוך או פערל בגט וכתבו מדגליותמה
 שמה מעריסה ואם פסול, הגט בדיעבדאף

 לכתוב אזי פערל צתה וקוריןמרגליות
 ומת- מרגליות כתב אם ואפילו פערלרק

 גם פרידא דמתקריא שמחה או פערלקריא
 לענין גם וכן פסול הגט כנ"ל בשמפןק

 לוי הר' הרה"צ בבית עובדא הויסכנונ
 וחמו- בכלה וצוה זצ"ל מברדיטשוביצחק
 ולא מרגליות על מפערל אחת לשנותתה
 שווה. שמותיהם היה שילכתחילה אףחהצ

 כמו הקודש שמות ביתר כן דכמונמצא
 דלשמות ורוזא שחצנה פיגל, -צפורה
 את לשנה שרגילים ובארץ נוהצבו.נפרזים
 צ- יום בכל מעשים לקודהצ, מחולדהצמות
 נש- כבר אם ולחקור ~קדט המסדרריך
 ל- יש בנ"ד זה זולת לגמרי החול שםתקע

 הלע"ז שם הוא שפערל מוכח מאהסתפק
 א- כמו נגזרה מפנינים שמא מרגליות,של
 ש- ובמו מכרה, מפנינים ורחוק אלקצהשת

 נפ- שמות וצרעה דבורה ומוגליות,פנינה
 א- הוראה שלשניהם אף הם, לגמרירדים
 ל- שייכות שום לו אין פערל השם כןחונ
 כמה אחת למלה לפעמים מצינו וגםהכנ

 )נא- פרח מין גם הוראתה ומרגליתהוראות
 הוראת לפנינים חלקו והמלוניםזעבלימכ0
 פנינים ל"א משלי מצודת ועייןקאררלין,
 חצשון דשמחה מ"ח סוכה חמתמרגליות
 נפר- חצמות מינים ווצניהם אנשיםשמות
 חם- עדיף מהם מי מתפאר וכ"א הםוים

 והמל- לאבל, יהפך הוסונם גרווךםניהם
 ו- הלב בפנימית הוא עהצמהה הגדירב"ם
 שלובש זה עו7צון, בלי שמחה בגלוי,ששון
 שמ- בלי וששח בלבבג ווצמח אבלבגדי
 ונפשו יו"ט בגדי הלובש זה להיפוך,חה
 חחצבם ף דף בברכות ולכן תאבל,עליו
 פנימית בשמחה לשמחם צריך כילשנים
 שו- גם בנ"ד כן וכמו חצתית(. בשמחהוגם
 או רתא בלע"ז שניהם חבצלת וגםשנה
 ב' רבה השירים שיר ועייןליליה
 אותה קורא הוא קטנה שהיא זמן כל-ג',

 כו', שחסנה אותה קורא הגדילה"חבצלת"
 דף ויקרא רכ"א, דף בראשית זוהרהמין
 ו- ורד נקראי שניהם התלמוד ובלשוןק"ז.
 ב- סק"ג שנ"ה גיטין טוב ווךין ערוך,עייז
 בשביל במקרא שם דאינו כיח הדס.שם
 ב- הוא דבקרא וכיון בחצם עץ שם רקשם
 כשם דינו בקמץ היא והקריאה פתחחטף
 בשינוי שאפילו בזה אנחנו רואיםלע"ז,
 עושה לקמץ פתח חטף מן כמו כזהקטן
 קו- בין ומבדילו ומהפכו שמות לשניאותה
 מובא דחסידותא במילי יעיין וכן לחול,דש

 ממש אינו דאם סקמ"ח, קט"ז ס"בדר"ת
 חיז דהו 5ל שוינף באיזה פי הההח.בשם

 וי- אריה בשמות נ"ו בס"ט ועי"שקפההא.
 חהשני ליב בשם אחד שקורין ואףהודה
 אליעזר וכן דומים, חצמעון כראובןאריה
 ממונוה בדיני וגם חשש, שום איןהשלעזר
 לרב אמר לטוביה פ"ה בכתובותמצינו
 ל- שווים ששמותיהם אף אמר לאטוביה
 גם שלהם הכבוד בתואר רק והשינויגמרי
 גודא ל"ב ע"ז ועיין נחשבו, שמות כשניכן

 כזו אות בשינוי אפילו לחוד, וגודעלחוד
 יעבץ משנת שו"ת ועיין לה. אחתשהברה
 לאה וליבא ליב השמות שהתיר נ"גבסימן
ואחות.

 שה- כיון בנ"ד שגם בזה, לנוהיוצא
 שם, לשם בקרא מוזכר אינו שחצנהשם
 שום % ,אין מקומו הפרחים בעולםורק

 ה- עמצם חשפשר רהסנ החול לשםשיינות



רלפ ר ם וא דעה 5ורהשהת
 כ- טירת )עיץ בלומא הוא ששתה שלהיל
 בהע- מבוקרשט שור הרה"נ כהסבמתסף
 בע"ד בלימא .או בלומא חשם בדבררתו
 נקיה נקבה ל"א נההה שגגמרא אףחת"5ג
 כזה שם נותנים אין לכ"ז מה בלי פ"באה

 לפי בלומא והשם קללוג לשוןשהוראהו
 הבצ- או שהחנה הקודש משם נגזרדעתי
 כן גם שהעלה המחבר בדברי עי*שלת

 ו- ווק כהתשורת היא בלומא בכהלכחשב
 ש- נלפענ"ד לכן רוח, יהיה הבצלתשל
 לבתו שם ליתן זה בדבר חשש שוםאיו

 )עיין כשהחנה תפרה ופרוח רחאדהשניה
 שנף וריוזו שהחנה ערך למלב"םהנרמל
 שאינה שהחנה מין ש"צ הסבע בספרידע

 רהו- לארצות נהחאה והרוח באוזנשרשת
 ה- מן מתלהלהת והיא מדבריות דרךקות
 המליץ וע"ז והדר בהוד וגדלה אורחתטל

 יפ- לישראל כטל אהיה יד( )החחעדגגהא
 הניש- ישראל על מ17ל ווהוא כשהחנהרח
 ממקום ומטולטלים נולים הרוה, ע*יאים

 בגלותם אותם המהיה הטל הוא ח"למקום,
 הב- כורת ווריז עכ"ל( כשהחנהלהפריחם

 משתי הבנים וואם זפהל הגאין לאבירית
 ס" הלבה משיב תיין חשש שום איןנשים
 ל- כן ואתשיבו ק"נ בעל תשו' בשםקל"ז
 להקל. ולמקף1ההלכה

-נט-

 אורהים הסמין כשחת שהשוד
לסע*מ

 ש מצוה לבר שרהים "מזמיושחלה.
 כש- על חשוד השמחה ובעל מילהברית
 אחרים. להגה1יל גם חשוד אירות

 שחיטה וף תולה בדעת ייתיתשובה.
 ש- להרא"ה דובד"ה מביא נ"ה שת ג'פ"
 ד4 במה ז41יר אדם דטפי גפשיטותכתב

 * שנזהר ממה מ*צשלם 86לעיח2
 שעושה גשעה ובפרט עכףל עצמוצודך

 כרלי חשוד לא וכדומה מ*לה כבריתמצוה
 ר ~הכשילם, למצותו אנשים לאסוףהאו,
 תרנ"ה. באי  עיע לגמרי שכוח לא כזהדבר
 זה מענין כ*ד סימן דוד בית שו*תהמץ
 יש מזה וחוץ נכונה, כזו שסבראשכתב
 חשוד הוא אם כמובן כשרתג באיזההילוק
 מ- לזהר צריך בודאי טריפזג גשרלאכול
 היה עליו כי בשר של כאלו במאכליםמנו

 חשף מרובה טירחא כליו, כל אתלדגה1יר
 ק- סברא על לסמוך אין בזה בדולה,צאה
 רק בהם שיש דברים בשאר אבללה~זג
 "צ מ תוד לה4 יש בזה וחומרה,חששא
 מ- ראיתי וכן הבריוח. כבוד גדול נםבזה

 לאכול שלא שנדגו מקמ1ה הענשיהסידים
 ועוגה דגים אבל מקום בה8ום בהשרמאכלי
 מי- ברית של שמחה איזה על בבואםהקילו
 מצוונ ובר קידושלה,

 - ס-
 כלים טבילתבענין
 וכל בשר שמורים קדפסאותנשאלתי.

 ה- ממדינת הבאים )קונסרבע( מאבלימיני
 אם דשעמחר, בתכלית הכשרים כמובן,ים,

 כלי כדין טבילה צריכים הללוהקופסאות
 אותם? טובלים אם יודע ומי ברזל פחישל

 ע"י הנעשים הל* שפסאותתשונה.
 אפילו אלא זו ולא טבילה צריכיםגויים

 נקנו ברול הפהי רק "צראל ע"ידגעשים
 ס" אהה )מ"ז טבילה צריכים ג"כמעבו"ם
 הזקה - השניה שאלתך יעל סקףו4תנ"א

 ש"ונו דבר מתה*י מוצא עתונו ההברי
 על חשוד החמור על שהחשוד וכמומחוקן,
 על גם נאמן הכשרות על הגאמן כןהקל

 בודאי משגיחים שם והמשגיחים8טגילה
 ומי בזה, לפקפק ואיז כלים טבילת עלגם

 א- בה להתזיק זו קופסא וסהחאירשמפקפק
 יטבילם - לטבול ורוצה מאכל דברח"כ
 וג" משפ הבאים קופס5סת אבל ברכה.בלי



 ר ם 1א דפה יח-הפצאז ל להרלו

 בטן עליהם הכשר צורך שחרו דברים8ם
 ל- הקופבפצת המש(רר ובדומה סוכרטונ

 ב- שנוגעים רטובים מאכלים בהןהאדק
 בהשר. טבילה צריכים אהי אגליגוף

-סא-

 הים. בבתימנסך

 4רנטליגנט מדופלם עכו"םיטושיצלעזבי.
 מה ביק ונגע ידיו על קים בתיהלבוש
 הוק. שלזינו

 ש- על לי קשה השהשלה טסחתשובה.
 *מדושלם : הזה להגר הבבוד תוארנתת

 כ- תחנם לא ? למה זה כלהרנטליננט",
 ל- נפ*מ שום ואין חן, להם תתן לאתיב,
 עש- שלא מברכים אגחט כולם רצליהטג
 ו- נגדט, ואפס כחרן הגוים וכל "גף",ני

 ע- שהוא כוונתך ואם נסך. יין יינםכהלם
 מינות אין 'בע"ג מחמק ואינו מודרניכו*ם

 ה- והמודרני. האדוק שוים וכולםלעכהם
 מה בעיניט ר"ינו וכבר והנאורמדאלם
 ב- והמדופלמים הנאורים הגרם לנושעשו
 קו- רק וזערכג שמם ימח כולו, העהמםכל
 הוי אחר רבר ע"י נגיעה אם השאלהסב

 ש- השע*פ חוצצים, ידים הבתי אםנגיעוג
 )סוכה לקיהה שמה ר"א ע"י לקיחהקימ"ל
 ל- הוי לא גופא אתרוג לענין אבלמ"ק
 ואם הידור, זה חרן הירור דבעינןקיחה
 איש יששבר מכאן צא : להצהחה זהנדמה
 סר ומבזה עצמו אה שמכבד ברק"רכפר

 ועביד בטרהאי ידיה כריך דהוי שמים,שי
 כ(ק גם ונימא בזיון, הף עתה גמצאעבודה,

 מנסך אהצ ידים הבח? לבהצ שהואכןון
 מ- טומאה לדון לגמרי ראהה מזה אין4ה,

 הל- זה כי אצלם, חין חציצה ודקסהרוג
 ט- לענין ומצינו לבאנ, הלא .לישראללמ*ס
 שטבלה נדה כדין הציצזע הף שלאב"מת

 וכמו מקואות(, מה' פ"א )רמב-םבבגדק

 או בפיב 5יצצרד דבריס בכמהשמפרנו
 י- הבתי פה 3ן הכריכה בטלה דברבשאר
 נגע ב4לו והוי הגוי .לגבי הם בטליםדים
 מציט וכן נסך. הוצ וויין - מכהצבקים
 ידיה תחת ידי מניח שהכהן סוטהבמנחת
 ר המפה, ובטלה חציצה הוי היא מפהע"י
 בענון זצ*ל הבצון לאבי וחדותם ד"העיק
 מ- כשהבגדים "ג דשבת מהך שמחלקזה

 ובשפר להגוף ובטי~ם כגופם הרלובשים
 בטל 4יט מלבחצ ררך הלא כמפה רקנח

 כלי מ' . סימז בוט"ח בתפקין כמולהגוף
 ררן הם ידים שהבתי ובנ"ר כלים.ש4רנו
 מ- בידיו כנגע והף להגוף בטליםמלבחצ
מחג

 - סב-

 קנים מדמנורה

 שיש כל בדנ דען מ סי' חכ*צעיין
 כל בשינר שאפילו משמע שרי קניםח'
 המצוו לאאמחר במוחו*ה ועיין מותר'דהו
 נש- ובשוגג ח' של במנורה ס"ג דףזצ"ל
 מש- בצ~ע והניח לקיימה מותר אי (רבר
 א- בעשייתה שעבר כען במדד בשברמע
 סימן ח"ג קמא שו"מ ועיק לקיימה,סור
 א- בז"ק ומחמיר החכ"צ על שהשיגע"א
 יו"ד פת"ש ועיין גרולים, בשינהיםפילו
 ב- אפילו ג"כ שמחמיר הבכ"ש בשםקמ"א
 ס" קמא ש"צ וזמת במקדש, המעכבשינוי
 הש"ש שמצייר וכפי הבכ"ש, עלשמשיג
 בלעףך מחתיכת יהבאים שהקניםבשאלתו
 כי להקל והעלה לניד מסהצ זה רומהארוך
 ש- רר"ת הרק כלל, מנורה' תבנית זה!רן
 רענבה כבף להס' ו(מק המוומות כלמביא
 שע"ת הף' לזהב, מתבת בין שמחלק נ'ס"
 ממאר ליייק ההצ מא2 כ"ה סימן כהןר"ח
 *עוצה כ' ה~ש לר"ג* לו "היח כ*ר ר"הנה

 יטי על זצ לו עשו שאחרים שמיעיר"ג"
 ר ? שדי הר הגמרא מקשה ולכ"זעכו"ם



רלו ר ש 1א ישת הדהפאח ל לח
 מחב"ע אר עתא בה טשמשתמ"1 צ*9ק
 דמחמת לגזל זה תזמה בקיופה, רוצהוגם

 לן. סוכה תוס' .עיין נעשתהעבירה

 - סג-

 ז )פוטוגרפהה( להצטלם מותראי

 בתמוננחע להצטלם מותר 1עהשלה.
 זה. דין ומקורפוטוגרפהא

 שדקדקו התבוננתי מזקניםתשובה.
 ?- תמתצת רתרם שאנו ומה וההמירו.מאד
 שנצטל- מהם הרבה יש חשרמו"ריםדיקים
 רק ואפשר ורשותם. בידיעתם שלאמו

 ה"ינא חסידות. מדת מצד יתירהחומרא
 קמ"א סי' ביו"ד איסור. בזה יש אםטזעור
 ו- לעשות אסור אדם שצורת - ד'סעי'
 מהער. שוקעת בצורה אבל בבולטתדווץ
 ה- צורה מציין תמונה שמלת הכרמלוורץ

 וסמל פטל בין בהגדל בלטת לאשקעת
 הן הצלמונים שעושים והתמונותוכדומה.
 ש- התפוטת כן כ"ה4 ס"ק )ש*ךשיקעת
 ש- )פרושיל(, צדהץ ל?ד ל1שותמורגלים

 אחת, עין מהפנים: אחד צד רק התמובתעל
 )שך כלל חרסהר_ שום אין בהישר אחתאהן
 חזלק הראש רק שמצלמים מה תע.שש,
 )ה- איסור אין ג"כ )בעסט( וצקראמאגוף
 ו- התוס'( בשפ ירוחם ורבמ והטוררא.ש
 אף דמשמע נוועין וכן שם כתבסרמ"א
 ע- המחמירים של חסידות ומדתלכחחרלה

 לנ- שלא שראוי השל*ה בשם שם פת"שהן
 ב- המונה יחוו פ' השרים בעל חרץהוג
 ח- למדת ש"1 נמצא - אים פרצ"ףממ'
 ל- לפענ"ד אבל לסמוך. מה על ג*כסידהס
 מדת על לותר הבי1 החהס דרכיפעמים
 י- שמעז יהיה גדולה לתעלת יהאסהטת
 טו- חצשים בבהן ראיתי בעימ : מתוקצא

 תלויות הבית אירות ועל ואפש"ז4דימיפ
 פניהם היאר ?ורזע אנשי 18ריהב4תמונות

 - וסשאב . הקוים, מ11ר 8נשיצ4 88ייושליוע'.

 רא- מכטים זה לחדר נכנסים והמייםנש
 לע- א"ע ירשא לא 1שן ובשום בכפהשם
 רארתי אכיג תמונת נגד רחמן בב"ץמוד
 וני- הבן מעעי נעצות דמקךת טפותגם
 במר מנערים והרטה תעיבה ושהרווריכר
 לעשות כשמצס הצדיק יוסף בבחעתחו.

 עי' פארסדעט )בילד איקונין ראהמלחאשעו
 ת:ינט ראה אמו ח1ל אביו שלערוך(
 צ*ה--כ'(. פ' )ב"ר מחסא ועצרוהואהע
 צאלו תמתןת לט גורמות טובותוהרבה
 דרקיע מללותא כעין דארעא מלבותאכי

 ב- בולטת( צורה )לא חקוקה יעקבותמונת
 עה"פ ג - פ"ב בא"כה הריז קדשוכסא
 איקונין בשביל הקב"ה אמר - יוץבאיכה
 א- זפעם - כםשר על ושחקוקה יעקבשל

 שר כשזשזח"לה צחות. בדרך בדרה1מרתי
 לו נראה אז עסף אתר לרדוף פוטיפרשת
 שי- ש יעקב כי אבשג של דיוקנמדמות
 כ- קודש בגדי היה לכחן מלבושו, אתנח
 ב- סלסל רוסף האברהם, יצחק אבימו

 זעי"ז מודרני בשיפן בעיניו בה1כה1שוציו
 נגדו לרקוד התחיל והשטן נסיון ליריבא
 ב- לא אז כי אבשש לבוש עליו הוה לואבל
 לזה. גרם בע?מו חהוא זו צרה עליאה
 לה?טלם האא1 איסור שום והאין דברסוף

 ר- שא בזה"ז, ובפרט שיהיה אופןבארזה
 חעוע תעחחן פספורט, בשבדל הברדףבר

 קו*ח( מין. פנקס ה1חרור, געסתעדדת

 --פד

 ע*ז. כשם העיר שםבדין

 אב- הרב כתב ח"י( ב' הוג'בהמאור
 שם להזכיר חאח1 ששוו יצ*ו והעפלדרהם
 פיך. על "ןמע לח על עוקרים ואיןהעיר
 כשמז- ב' דדבנן, הוא דשרסור עיקר כיא'

 אלא הע"ז על הטזה אץ העיד שםכירים
 שע*י במקום רק אמרו חז"ל ג' וחץר,על

 ה"עה ברוסיא ההקרבות. ליזי יבואהזכרח
 48 שירושו בעחוא-צעדקוב גדולה אחתעיר



 ר 1 וא דשח יורה15"1 ל לחרלח
 להעיר קראו היהוזים וזמלם הלבן*ממגד

 השחר הטומאה פירושו סומאהמצוארצע
 כ"ח( תמורה מ"ו, )ע"ו חדל במ*שוזע
 קר- והרבה בזה. הנכונים הפורשים כלרוך בע- עיין כרממ גית ז1תו קורין גלקשבית
 הרב- דקדקו ובגיטין לבה שדה להעיראה
 חשש, עים בלי הממשלתי שם וכתבונים
 ף כמ"ש לגמרי הוכירו לא הגנאי שםח*ן

 )יזים בגט משה עם המחיל אתכותבים
 שם להוכיד שלא שכתב לר"ת ממיופ-ק
 בנ"ד אבל וישראל, משה כדת עםגכרי
 ליצף בשביל ורק אחר שם להעץרשמין
 ומהפכים לגנאר מחליפים היההיםנית8
 צער- ביעלא רק לכתוב צריכים השם,א1ז
 קופשטיק צבי הרב ידידי עם ודברתיקוננ
 כ- בגיטין שכתבו לי ה*מר שם אגאדההו
 צערקוב ביעלא דמתקריא לבן שדה :בה
 טום- טזווארצע השם כי לה, דאית שוםוכל
 ה- וכה1ום אףבה כה1ום לכתוב יכלו ל4אה

 וכל במלת זה שם הבליעו ולכןצענורזג

*15
 -י--סה

 ה~עזי התאריךבענין
 בענין נכבדה הבי שאלה ל?וררבאתי
 .ללי- במכתבים למנוה טאורגלנורשז4וריך

 דם נחלי שנהרי ד8יש אותו הנוצרי,דת
 בצה*ה שנידון מיום מאחב"י עבורונשפך
 ל- וכדאי השכתה(. )1מר יום בכלרותחת
 בע"ה שגצשיט עתה וביחוד בזההתענין
 שמחויבים ישראל, מדינת יהודית,למדי02
 ח- לזמן רק שלמ התאריך למנותאנחט
 ש- העולם האומות חשבון ע.פ המארותנו
 גט בס' ראיתי הנה הנוצרי. ללידתמונים
 השפילו : ח"ל ל' אות סוף קכא סי'פשום
 יכתבו שלא להזהר ד"ם יראה חולבאגרות
 באגרות שראיתי מה לאפוקי לברי*ע,אלא
 ד- לוע4 בארץ היח1בים מהלועזיםהבאים
 ו- החדשים גשמות הגוצרים גמציןסצנין

 עג*ל. כה לששא טטי ואוו השניםבמניו
 שה ענין כי בעיניך קל זה דבר יהיהולא
 רמב"ן עןק ט1לתנו, זמן תמיד לנומוכיר
 חדשים רזוש לכם הזה החדש בא פ'עה*ת
 הר1שון חודש 1תו ימט ש"שראלשמצוה
 הנף  שלישי שוי החדשים כל ימטומממ
 ועיין 8ם, פרטים שמות החדשיםה1מות
 אונם החדשים שמות שכל התפלותאוצר
 5רס1ם ש בשדים לשון רק עברילשה
 הגמ בספרי רק נמצז1 לא גי והראהתהבנ
 מעי הך' ה*מוצר4 עאהא דנהשל ממריהלה
 )מר ט' אחז ג' דף הרמב"ס על למלך6שן
 איככה : ה*ל ק"ת סי יוסף בגנזי גםבא

 ח- כמספר והחדש היום "שראל א"שמזכיר
 במסחר השם השנים, מספר ובפרטעמיגג
 שנקסיהם לנהל היראים גם באלצובעוה"ר
 אבל הם, בטהרה ע*ז עובדי שבחו"לראל יש- ע"1 במס' חדל מליצת חאולמספרם

 ר עבשל. להוגיר לא כי הס לצורךשלא
 וזמיז הוזג לצורך שלא לגמרי היהבומן
 מר אצו : חיל בא פו משה בתורתחתשס
 מ- חדשים כ14תם היא העולם לברהשןנים
 מנץ מגילתא בר"ש עתצתבים בשןקרוג
 שליה וו1תם וכותב המצדי משיחלידת
 כי להם אף ישראל, באלקי חלק לועשון
 חשמ מאסו ה' בתורת רעה לנפשםגמלו
 בגר לארץ בחוץ חום  עכ*ל, להם. מהמת
 הוצבים בדברים הזה הקהש הגאון יצ44לה

 גש1ץ כאש הזה התאריך נגד אשלהבות
 לנו והלילה חס ישראל במוינת"שראל,
 לנו היקר הומן שלנו. קחיש  זכרוןלטמא
 לכתוג הז"ל ודקדקו כחל נבזה בתאריך-

 ומש- דיני ומל דה1טרות ובכל נשיםבגיטי
 שאצו למנין עולם "לבריאת "1ראלפטי
- "מונים  מר שהה4 .הד" ממצלד למנות 
 גכהרד*, מולד אחר אחת שנה תשרילד"
 מבריאת למנות התורה מניני כל הםוכן
 ד % געם הת1ל4 שהגהחה לפייו2_ה, ב- ונברא *הד" מולד שהח* הדאשהאדם
 שלא כדי ע*כ ראזג לדעת באלול כ"ההוא
 נקחת מחמהיין שום החמשמ אצמםיניצע



רלט ר מ 1א דשה יוריש"ת
 מו- שהוא .בהרד" ממולד למנותמקומות

 *יד4 שנת קודם אחת שנה שהט8 תהילד
 )ל- הידוע מנהג לפי שהגא מפרשיםע-כ
 א- ו4עב ק"ז. אות נקי בקב מובא כןבוש(
 : "בהרד" ו"בהרד". "ויד" של הר"תברר

 העולם, בריאת של השנה ר4מם שלהמולר
 והיה העולם נברא אלול כ"ה א' ביוםכי

 : הראשון המולד דהםנה ר4הצ שלהמולר
 חל- ור"ד ה', בשעה - ה' ב', יום -ב'
 מולד נקרא זה ומולד "בהר*ר" וזהוקים
 ח~הו רק דבר שום בעולם היה שלאתוהו
 שעה סוף ו' יום : "ויד" של ור"תובוהו.
 האמיתי המולד היה ש4ת .ויד4 וזהוי"ד

 להגאון דרקיע שבילי עיין "בהרד"שאחרי
 ש- וכידוע - ביאור. ביתר היראלתפארת
 מ- גרוע יותר הוא הא"ם 1תו לידתזכרון
 לשם כתב ע*ט: גיטין עי' - ובוהותוהו

 והו- ומזה מזה תצא הוגנת שאינה'6לכות
 בעולם יש וכלום - ומזה מזה ממזרלד

 לם אין ? ישראל עם בשביל הוגנתמלכות
 ישראל ומלכות שדי ממלכות חוץבעולם
 במל- שנים אלפי בנסיונות ניסונו כבר-

 ר14שון מכילתא ו;רין ואכזריות קמ1ותכיות
 ב- באחד ז. ובר"ה לאומה"ע, ולא לכםהוא
 רא- ישראל אותו שימנו לחדשים ר*הניסן
 ש- שני החדשים יתר כל ימם וממנושע
 הזה החזהם )בובר( מ"ת המין תם',לישי
 הזה בחדש קויתם יפה צפיתם, יפהלכם
 אני  עכשיו לר : שלנו ומ"ת נגאליכנאתם
 הדבר ואילך מכאן החדשים מחשבוףיתי
 יום : הימים לדהצבת וה"ה בידכם.מסור
 מאנטג זונטאג ולא וכו' ר4ה1ון יום אוא'
 ז- : וז"ל הרמב*ן בשם חרדים ס' וזרין-
 מ- חז"ל .למדו לקדשו, השבת יום אתכור

 קידוש אמירת מצות מתרי"ג מ"עלקדה1ו
 בכל מיירי הפסוק של עיקרו אבלבשבת,
 זונ- מונה יהיה לא הימים וכשמונההימים.
 בשבת שני משבהע אחד אלא %5גטגס4ג
 זכרון ח יהיה שלא בנ"ד כן וכמועכ"ל.
 ל- יהיה וראהם תהלה גחלתנו זמןהדיות
 השמו- בית כשנצחו היה וכן נ8שנו.5דיון

מו
 התאקי

 כ*ג ליוחנן וכך כך למנות
 )סוף הגלילי הצדוקי ומדברי י"ח(.)ר*ה
 א- בי בקש אותו דחו שם ראיה איןידים(
 שלא נכון הדבר אבל תורה, ללמדםסור

 ה- לידת עם רבם משד את להזכירלכבוד
 כ- משום אדרכתא ובטלו אאד. בדףנוצרי
  עוד ב4היפה מוטל יהיה שלא שמיםבוד
 )תע- המהרש*א ע"פ ל4רסור טעם לומריש
 המש- שאנשי הגרים מפני ד*ה כ"ז:(נית
 ל- תעניתם ביום מלאכה עושין היו לאמר
 ש- חששו כי א' ביום תענית קבעו לאכן
 מחדקין הכהימר שאנשי הגרם קשמרולא
 מלאם;, בו לעשות שלא כיו"ט ג*כ 'א'יום
 הגרם טשמרו למה אנן נחו1חם לאולמה
 מו- ישראל שעם לדבר וסימן יראתם,קשה
 נזהרים זצחנו ומה"ט כה1יחם. ללידתנה
 שראע עיין 4ר ביום נשואין לקהבותשלא
 שיש לומר יש וגם מאק פ' סימן דודבית
 א- דשם לתא בהוום בתורה גמור רמזלוה
 פיך על ישמע לא תזכירו לא אחריםלקים
 לח- אדם יאמר שלא סג( )ע*ז חז*לולמדו
 ומאי פלונית עכו"ם בצד לי שמורבירו
1 לע"ז משום מראה ביןנפ"מ  זמן מראה 
 ספר הריז לאיסור. שווין שניהן הע"ז,על

 א- אני לנכרי לומר שאסור תכ*זחסידים
 ק4 פלוני. ע*ז של חג יום עד לדלוה

 מצאתי טעמי הליןמכל

 שלהזכמ-

 הטש-
 "צראל ועם גמור ארסור זה הנוצריריך

 לברי- למנות רק ועלינו הזמן מןלמעלה
 מכתב שבכל ראשון ה' ואני - העולםאת

 כמו השם בעזרת אב"ה" בתיבתלהתחיל
 התא- ה-הזכיר קדמוניות בשניםשנהגו
 מעיד הוא שב4ה העולם ברקשת שלריך

 ה- לכל ומנהיג בורא הוא ית-ששהבורא
 דבר לכל קדמון האחרון, ר4ושוןברטום,
 הזמן. בעניני נגבלואיננו

 סו--
 לעכו"ם שלוםשאילת

 ע- בשלום לש14ל מותר אינשאלתי



 ר % 1א דפת טחש8צ"ו ל להרם

 שתה "שלום* לו לומר חיש בשם.כ-ם
 וו בבית להזכירו שהשסור הקג"ה, שלשמו
 ס" )או*ח בביה-כ ש הפנימי בחדרמרחץ
48ד4

 היתה לא בחו"ל זו שאלה הנהתשובחץ.
 בלשונם לומר המנהג שם כיבמצדאווג

 באר-י אבל בריא, היי פ"*זדראווסטווי"
 ה' רמב-ם ע" שלום. לערבים גםאומרים
 אפילו בהצלומם ששהאלים ה"ה פ*יעכו*ם
 רפה ובהןפה שלום דרכי מפני חגםביום
 סעיף קמ-ח סימן יו"ד חמיז ר4הן,וכובד
 מנ- שלא כדי שלום לו להקדים שטובי'

 סק-ח שם דר"ת ועי' שלום, לו לכפולטרך
 העכו"ם התחיל שאם לחם, ערך ס'בשם
 בס- שהכל נמצצ שלום. לו לכפול גםיכול
 לו לכפול וגם בשלומו לשאול שמותרדר

 שלום בשם להשתסהט אפילו וסהטמעשלום
 ו- קל כך כל הדבר אין באמת אבלמותר,
 אש- ד"ה ס"ג גיטץ תוס' עיין לגמריחלק
 לומר אסור שלכ"ע בפירוש שכתבורתא

 "י- לו לומר וצריך על~ך" "שלוםלעכהם
 ע- שלנו כש-ס ודלא "שלום" במקוםשר-
 פשרה מין לקןפות בדעתי עלה לכןכ-ל,
 הש- ודרכי איבה סהטום כ*כ ניכרתבלתי
 ש- ולא *שלמא" שיעי בדרך לו לומרלום
 ע"פ תה וכף , 941ל

 וש- לחוד ששלמא קמ"ח ע*ד הש*ךדברי
 שלום. הצראל חצל לחודלום

 - סז-

 דת עובריבמזווג

 ב- זיווגים לזווג מותר איך עיוןצריך
 פת- "צמרו שלא שיודעים במקוםישראל
 דהוי לכאלו קדהצין לסדר מותר אילענין ב"הפוסק- מזה דברתי וכבר טבילהחי

 אינש אחזוקי אפשר או עו"ע, יד5כמסייע
 סי' יוסף גנזי ועיין מחזקינן. לאברשיעי

 ר"ד סימן יהד יעלה יאודה הס' מבהשדן

אשנשוסי  18 טוי 5ף8ב שוט 
 העל אצשואהן, בכהצתח איוג שנצלרטרם
 כב- נסיכם, יין עמהם דהשתה סנכלשלא
 הר מדעא, דצסור ובט"ז קנ*ב יהדשו*ע
 ואכלת לך וקיצ שבשמר מוצלו שכלפילו
 ה4 שום לוה ואין וכו' קרהשה בהצמעכר

 הו14 שמאיסור כיע אחרות מאמונותעכו*ם * עוע*ז  עכו"ם בין נפ-מ ואין עכ*ל.תר
 נשסון של במסיבה השסור חתמתמשום
 מ- קנ-ב ס" דר"ת ע" ישראל ברובאפ"1
 קמ"ה סה הפר"ח בשםאת

 לגיהגם שברופאיבןטוב
 פב()ודושין

 מר הפצוין הרופא מידידינעאולתי
 אבד-ק ז"ל י(עיד מ2וה הרה-ג נכדבלר

 חלקים, דן השקל מחצית בעה"מבוברקא
 בירהצל- העבר בחודש הניתוח לישעשה

 ב- ככהצמעו פשוטו זו גמ' לוהשלהמביר
 פשטליך. שוםלי

 ש- אחרי בששלתה מאד צדקתשובה.
 ובמסירות שעה ווי מניחים הרושויםרוב
 ולי- עסם באמוכה, ב(ןמנתם עיסקיםנפש
 ו- מכליח. נפשוה להצדל "צקוטו לאלה

 בחכמח בקטרם9 היו תנארם שהרבהאהרי
 טר טוב ופחשינג בתלמוד כנזכרהרפחשה
 רא- בואמקפה ואמרתי לבה4מםברופאים
 טשיו זריס טץ מים כמה ידוע הנהשונזג

 ו- למוצפט שתו העמיזץ אאת ולאבתלמוד
 מה השמיטו המבקרים לשריפנ שתודנו

 זית- וכשדון כרצמם העסיפו וגרעושרצו
 להתרשא זשפימם אסרו  ויחהל "יראלאי
 ד- שפקטצ על שאשוד עכהם רופאאצל
 זף בפשק השפילו ברפטעתיו סם ליתןמים
 ט" רו"ף פממ מתרפאים אין מתוספק
 אחר . עי ערוך חיי אר*ה ר*ה דבריקנה(
 ייטצ.אג הו"ר הוקי עכו*ם מילדתלענין



 ר פ 1א דשת יודהפן"ת ל לא

 ראעו  שבעינינו 9ד מסוגלים רציחהאהא
 ימח הנאצים הגדולים חמלומדים שעשומה

 ל- ולכן ההד, איש מליון ששה עםשמם'
 העכו"ם שברופאי טוב בפירחם כתבודעתי

 עכהם, מלת השמיטו והמבקריםלגיהנום
 לרופאים גנאי זה מאמר שאין יוסף עןועי'

 על בלר הנכבד הדופא יגיד מהובאמת
 ש- הכשרה פט"ו סופרים שבמס'ההלכה
 לומר נוכל איך כשפים, בעלת -בנשים
 כשפים, בעלות שהן צדקניות נשיםש
 לעולם שירדו כשפים קבין מעשרההלא
 ואחד מט:( )קידושין מצרים נטלותשעה
 אמותינו על לומר וחיך כולו, העולםכל

 אך כשפים, בעלות שהן שבנשיםהכשרות
 לא כי יהודיות ולא נכריות הפי' שםגם
 ראיה יעוד בישראל. קסם ולא ביעקבטתש
 ה- סופרים במס' כי כדברי ברורהיותר
 בזה שבגויים, וטוב שברופאים, טובנוסח

 בנ0עת הוסיפו ובזה גויים מלתדהםמיטו
 עי*ש.מלחמה

 - סט-

 לגיהנום. שברופאיםטלב

 דברי על נ"י סירקיס דניאל מרהעיר
 ש- אש גרים. ישאים ש שהכונהשכתבתי

 הש"ס, במפרשי ראו עיני וגם בדבריוצדק
 לפרש מוכרחים היו הם שגם להיותויכול
 הרשע. הצענזור זה המציק, חמת מפניככה
 ורב להלכה, הנוגע דבר זה אם ד"תאבל
 כשרה שניקבה ריאה : דמהיפוך יאמראחד
 ב- או בתורה הכופר גמור, אפיקורסההא
 שאינם בדברים אבל מסיני, לטהעההלכה
 נתו- ורשות לכתוב, כ*א ביד רשותלהלכה

 שב- הכשר אמרו חז"ל אם להשיג. גםנה
 אוכלים ואנחנו עמלק. של עיחמוטבחים
 ומחזיקים שבטבחים, מהכשרים כהשרבמיר
 בזה אנחנו מבח"שים כלום לכשרים,אותם
 פקו- היו ועיני בהדסה וויתי חז"ל,דברי
 וסבלנותם, לבם טוב תהלומתיהם, עלחות

 הר שברופאים, טוב באמת שקםהשרתי
 ש- רוחם. להרגיע כדי שכתבתי, מהתבתי
 תמ- אם : מאמר יש טובה. כפוי להיותלא
 )מעשה בנשים, כשרה תמצא לבן עורבצא

 על וטפח חז"ל מאמר ובא יג(, דףתורה
 שעו- אהעה אלא בנשים כשרה לך אין :פניו
 ס"ט סו"ס ברמ-א אה"ע )עי' בעלה רצוןשה

 לכל חיי שבקת לא כן לא שאםמקורו(,
 לסתור מקומות הרבה לי יש א"א,בנות
 תתי ש לעמוד ברצוני אין אבל זו,דהצגה

 שה- ראית, שהיא. כמו ההשגהוהננסתי
 דברי את תרצת : להב"י אמר כהבריםמגיר

 והש- אמת הראשון אופנים. בשניהרמב"ם
 התי- את לגמדי למחוק ורצה אמת, לאני
 כי למחוק, שלא לו אמר אז השני,רוץ

 דלא אף דאורייתא בפלפולא חדיהקב"ה
 עאכו"כ כך הלנה בעניני זה ואםקשוט,
 כמו בזה. חדי שהקב"ה ישרו. לאדםלהגיד
 הרפהעות הנפש חולי יש כן הגוף, חולישיש

 צו- תפלה, צדקה, תשובה, : הנפשלמחלות
 עול- תמנם מהנעלבים להיות סיגופים,מות,
 מיני כל הגוף לחולי שיש וכמו וכו'בים

 את המרפאים ורפואות מומחיםרופאים
 הנפש. בחולי כן קצר, ובזמן קל חישהחהלה
 תשו- בודאי הנפש, בחולי שברופאיםהטוב
 הדפואה אבל תשובוע מיני כל וישבה,

 חרפתו השומע זה וטובה קלה קצרה,היותר
 והרופא מתרפא, קלה בשעה משיבו,תונו
 לו שאין ברבים חברו פני המלבין הואלזה
 הנפש למחלת שברופאים טוב לעוה"ב:חלק
 )מספרי לעוה"ב חלק לו שאין לגיהנםהוא

המקובלים(.

 ע--

 עכו"ם בדם להתרפאות מותראי
 ת"א )אבר"ך( כהנאלאברהם

 נ"י פוסק ה% הרה"ג... יזידי לכבודב"ה.
 וחו- פצועים לרפא בעולם עתה נהוגת"א.
 הדם מבנק. דם עירוי ע"י מסוכניםלים



 ר מ 1א דשש יודהאיצ י לפר5חב

 ברטום. אדם בני דם תרומות לושתורמים
 ולהתרפא לרפא מותר אם השאלהובכן
 הסכנה. בשעת מעדים( %א נכרים שלמדם
 2ואצלינו מפני אקטואלית השאלה איןכאן
 בעו- חבל יהודים. לא תורמים שאיןודאי
 לא דם( )של תורמים יש שכן הגדוללם

 ועינ- ? מותר או אסור ? הדין מהויהודים.
 לכת"ר. רב ושלום דעתו. חות לשמועיני

 שאלה : כזה בנוסח להשיב הלל היהנהוג
 אינה הזאת דה1אלה אבל בני, 2ואלתגדולה
 לעירוי שנצרך חולה כל כי לגמרי.שאלה
 סכנה בו שיש ובחולה מסוכן, חולה הואדס

 גי"ע מע*ז, חוץ מתרפאין שבכלגמרינן
 לא לגמרי אדם ודם כה4 )פסחיםהיפ*ד
 לשתיה ואפילו עין מראית משום רקאסור
 נפ"מ ו:וין "(, סעי' ס"ו סימן )יו*דממש
 וםבין

 יהה-
 על ראהן )מחץ יהודי אין לדם

 מהל- פ"ב משנה מגיד וע" וכד( רבהארץ
 ועי' מותר שדם ה"ג אסורות מאכלותכות
 שם שמביא ל"ד סי השש בשמיםשו*ת
 שם והיה קרח1 דם לקדרה שנפלשאלה,
 והיה אדם של דם הקזה, דם וקרובסמוך
 בהמה, דם או אדם דם זה אם ספקים

 - אדם דם עהה לתלות להתיראהערה
 התי- מזון ווהרי לראיה. שם סייםוהמ"מ
 חלב  ונעשה נעכר שהדם סחלב הואנוק
 יהיה האדם וגידול שהמזון ראוי היההלא

 ריו דנ על ואוסיף האסור מדברמתחילתו
 הא- בדברים ימיה כל שנתפטמה בהמהגם

 ברמ*א(, א' סע" ס' סי' )יו-ד אסורהשרים
 אדם בדם אין שמה*ת מוכח מזה ודאיאלא
 אין ולכן - מ"ע משום ורק אישדשום
 לענ- דברנו זה וכל לרפואה. בזה חשששום
 עי- אבל ח1תיה לאכילה זה בדם שימח1ין
 ע"י להגידים הורקה ע*י שנעשה הדםרוי

 אין לגמרי, המהו מיו שש שזהמטנה
 סבנה, בו שאיז לחולה אפילו איסורבזה
 כבד דם של עירוי שעחמים שנאוגכמו

 ול- להבריאו כדי רק שאב"ס לחולהמע"ט
 השכמ*ל,החזיקו.

-ש-
 במקום נגע זצ"ל הלוי יחיאל הרבהנה
 אענה אני וגם נשתברו, קולמוסיםשהרבה
 אברהם גרק1ה לא למה קש" לכאורהחלקי
 על ט"ו במגילה התוס' טוהק2יה כמותהילה,
 גבי שייך לא שם התוס' ותירוץמרדכי,
 הדבר, שיתפרסם מרדכי ירא שםאברהם
 לטובה. הוא הפירסום אדרבא באברהםאבל
 אבל - זאת *ה1תו השמרו הכתובס~שון
 יהרגו לא אשתו ואיננה שנתגרשהכשידעו
 ביצ- כמו איש, מש1שת נזהרים היו כיאותו,
 היא. אשתו לומר ירא שהיהחק

 שקרקע הנ"ל הסברא ע"פ לומרואפשר
 נפשה למסור מחויבת ושאינה היאעולמית
 היא כי נפשה למסור לה אפור גםואולי

 ממ"ע שפטורה כמו לבעלה,משעובדת
 בידש אברהם ירא ולכן כזה, מטעםשהז*ג
 לא וכבר אותה יגרש 2ואם צדקתה,היטב
 ולכן נפשה את עןמסור לו משעובדתתהיה
 לאסחר, גם זה טעם ליתן ואפשר גרז1ה,לא

 בר- בזה נגע חיים מים באר בעלוהרה"ק
 אבל בקודש. כדרכו שם תירץ וגםמיזא

 יש- בית דכל יסוה"ת בהן רפ"הלהרמב"ם
 התי- אין בכלל, אשה וגם ע*ז, מצוויןראל
 אהד בספר וראיתי כ*ג יפה עולהרוץ

 מלוב- מהר*מ שו"ת ע*פ זו קחייאשתירץ
 מרגווה אם רק מווךל שגט קכ"ג ס"לין

 עי"ש אהבה מח~ך בגט ולא שנאהמחמת
 לג- מרדכי ולא אברהם לא יכול לאומה*ט
 בספר הך דכ"ע, אליבא גט זה שאין -רו1
 בזכותה שם שמצדד מגילה על יצחקבית
 תירוצים ל"ש שרה לגבי אבל אסתרשל

הללו,

 - עב-

 עכו"ם ההורגישראל

 פ. הרב בהשגת תתרס"ז סימן.נהפוסק"
 עהשל הראשי הרב מרן על נ"יפקלמן



 רמג ר מ 1א דפה יורהשואצ ל לה
 הרמב*ם סשקברי בס8רו שלמדשחלי8ישג
 תרצח, לא על עובר גוי ההורגשהשראל

 מדב- עליו והשינ שמים, במץ שנהרגורק
 הש- דוחה יצ"ו הרישי הרב ומרן הכ"מ,רי

 דגעימים, דבריו עי"ש ידים בשתיגותיו
 גניבה בה' רשרתי כזו להשגה ממשדוגמא
 גף וגנבת שגזלת הרמב"ם שסוברוגזילה
 ס" חכ"צ הר' ישראל, של כמו בלאואסורה
 הגוי שיודע ווהיכא למדנו ועוד ד"הכ*ו

 על ועובר מד(פדייתא אסור גוזלושהוא
 הגוי, גזל ארסור על וגם תחללו דלאלש

 ועי*ש מותר, עכו"ם שגזלת למ"דאפולו
 על המהרש"ל שהקשה דבריובתח"4ז
 יכול דשיך כזו, קחםהח כעיד ג"כהרמב"ם
 בלאו אסור קהיה נוי וגזילת שגנבתלהיות
 ברודא מהר"א הג' והרב ? קשראל שלכמו

 על תמה והחכ"צ בקחםיתו, החזיקמפראג
 הקצה, ש מקצה דבדיהם וסותר זהכל

 בה- לפנות צריך יצ"ו "פקלמן" שדבבאיפן
 קיל יותר גזל כי החכ"צ, על יותרשגתו
 שנצ- חכ"צ, הגאון דיבר אהשר והושוכהצפ"ד
 בגזלה עצמ% להרגיל שלא בתורתנוטוינו

 מפורשים לאווין שני מצינו וכברורציחוע
 ונצ- תמכרנה, לא ומכור תתעמד לאב4ים
 א' רוח להניח גוים עיר על כשצריםטהנו

 בנפשו להמלט שירצה למי מצור,בלי
 בבע"ח וגם ה"ז(, פ"ו מלכים הן)רמב"ם
 ב% השת שתו מה"ת, צעדם עלנצטף%
 לא נצשינו לצמחים וגם הם', חו ביום4ת

 הפ- בעבור חי% זה וכל עצוג אתההשחית
 לקנות הפועלים, אגהנו בעבוד% אלאעךל

 ויש- טובות ומדות אמיתיות דעותבגפשנו
 צד- ועפ"ז עכ"ל. - ל% לטוב לאעתנורות
 בשיטת ההולך יצ"ו עוזיאל מרן דלריקו

8הכ*חנ

-5צ-

 טוב לא לצדיקענוש

 חצהף עליו שקם אחדי מרבנששלתי
 לב- ממני ובקש חנם, אותו הרודף 8נים1ע1

 כמו לקללו, מותר אם ההלכה, ע*8 4רד
 יהיו : שומרו את שק4 המלך בדודשמצי%
 מע-  ימיו יהיו  אלמגה ואשתו יתומים,בניו
 שמם ימח אחר בדור יגעה זרים יבחוטים,

 ~וד. וכו' לנצח יתצך אל גם ס*ח()תהלים

 שק- מפורשת גמ' הוא זה דברתשובה
 בעי קא דהוה קו )ברכות 'מאיר בררה
 דבית- וברוריה דלימותו, עלייהו רחמיר"מ
 לדבריה ר"מ הודה ואח"כ לזה, התנגדההו

יתמו
 חט~

 יותר ולדעתי חוטשרם. לא
 עוקבא למר ר"א של כעצתו לעשותטוב

 יפילם וההש לו והתחולל לה' דום ז.(,)גיטין
 עליהם והערב השכם חללים, חלליםלפניך

 ניתן וגנובא מאליהם, ם~ם והםלביהמ"ד
 למ- אסור הלא הקהצה ומם חהתום'בקולר.
 השכם דהפירחם שם ותירץ לשמים, דיןסור

 עלי- להתפלל ולא בתורה לעסוק רקוהערב,
 לכאו- וק"ל טוב. לא לצדיק ע%ש גם כיהם,
 ענחם שגם הפסוק מזה ידע לא ר"מ וכירה

 ברוריה, עם פלוגתתו ובמה טוב, לאלצדיק
 שלכאר קד(ב דהאי בפשטא שפלוגתתןה"ל
 לצ- טוב לא גם : ככה להיות צריך הףרה
 המ- הוא שהצדיק יהיה ופירחםו ענחם,דיק
 טוב, לא לצדיק ענחם כשכתוב אללענש,
 )והקב"ה הצדיק את להעניש טוב לאפידחםו
 שרהש"י יז(, )בכהסלי ועי"ש המעניש(הוא

 עזרא והאבן ברודיה, בהםיטת הפסוקמפרהש
 הפי- שני שצדקו לומר השפשר ר"מכשיטת
 : תלהע בהא והא דא*ח, חחלו ואלורחמים,
 מענש הצדיק אם טוב, לא לצדיק ענחםגם

)כשיטן
 ר"מ"

 שחבירו מי אחז"ל, עליו או
 במחיצתו חיתו מכניסין אין יזע עלנענש
 )כ- המעניש עןלם של צדיקו הקב"השל
 שהמע- במקום דוקא וכ"ז ברוריה(,שיט'
 כ"ז(, - ע )טח"מ שהענישו בזה חוטא,ניש

 כמו כלום חטא לא שהמעניש במקוםאבל
 דבר, היא בחנם אותו רודף שהע"הבנ"ד,
 זה אין לביה"מ, ומעריב בהמכים רקוהת"ח
 ידה ?ל נענש שחבירו כלבכלל
 השמ"ע בגמר : לי שוש" מה עערץהמח



 ר מ 1א דעה יורםשו*ח ל לחרמד

נפשי ולמקללי יופר לסיים רג"יםחנחנו
הגמ' ע"פ תהיה לכל כעפר ונפשיתדום
 דרב בריה מר של תפלתו והיא י*זברכות
 יש ק"ג משנת מינכען כת"י ובש*סהונא,
 ותש- ר4הבם על גמולם להם והווב :הוספה
 ההיפך זה שלכאורה מלפני, ותכניעםמידם
 זה גם מפרשים שיש אש הקצה, אלמקצה
 שידומו תדום, נפשי ולמקללי : ק%הבתור
 תהיה לכל כעפר ונפשי אותי, מלקללכאבן
 יה"ר כן הכל את מבלה עפר מה עפר,כמו

 ועץ )םארש"א ורודפי שונאי כל אתשאבלה
 פשוטו מידי יוצא המקרא אין אבליוסף(,
 ולא עלוב שאהיה "תדום" הפשוטופירש
 ותרגו- הוסחאות הנ"ל דברינו ולפימלעיב
 וברוריה ר"מ בפלוגת ק,מורים ג"כמיהן

דביתיה.
 בעזרת התפארה אחת שאשהמספרים
 שהוא רואים הכל שבעלה בביה"כהנשים
 את רודף שהוא לדבר וראיה גדול,ת"ח
 עם ורק עסק, לו אין פשוט איש ועםהרב
 שנ- זה ואין ההתפארות בגדר זה גםהרב,
 לאו- 4ייה כבוד, בשביל שבאה רק חנם,את
 שקללת מצינו הן ק"ל ולכאורה ! בושהתה
 מרדכי ק% ואיד באה, תנאי על אפי'חכם
 שאני אבל וכו', תחר"~י החרש אםואמר
 במקץצה יעקב שקלל ומה דרבים,צערא

 שזה האו*ח, ככה'ש י"ל לא-יחיה -דתרפים
 או קללה, לא וזה הגנבה על נח בןדין

 את שלקח שמי שחשד ד"צ, קנאתמשום
 ורשעים לפניהם, לעבוד כוונתוהתרפים
 למל- ומברכת חנם, אפי' לקלל מותרכאלו
 שאני, צבור דתפלת ראיה אין ג"כשינים
 ומי- לאפיקורסים רשעים בין חילוק "םוגם
 ומותר ס"ב( קנ"ח )יו"ד מורידין אלו כינים

 ר,צב"ש ועי' לקללם, שמותר כ"שלהורגם,
 בפ- שכתב ק-יב( בטה"מ )מובא פ"זסי'

 הוא מותר אותו שמקללין שהשומעשיטוונ,
 ומצערים אותו רודפים אם ומכ"שלקללם
 יהו- מר' ולמד צא דבר סוף דגופמנצערא
 בכחו והיה עדן, לגן להכנס שזכה לוי בןשע

 ללו ולא שתו, עתרער מין מ4יתולהפטר

 שש. )ברכות מעשיו כל על ורחמיומשום
 למע- דין יש למטה דין שכשאין יזץעועוד
 דינו מוסר ואינו מוותר כשהת"ח פי'לה,
 עלבוע, תובע והקב"ה למעלה דין "מאז
 צדיק אפילו הנרדף, את יבקש האלקיםכי

 כשהרשע כ"ש כ"ז-ה(, )ויק"ר רשערודף
 הלא ראיה אין המלך ומדוד הרודף.הוא
 כל כי לה', דום בתהלים אמר בעצמוהוא
 שמצינו וכמו רוה"ק ע"פ היה שוחבהמה

 של גל מרשעים שעשו מקרים כמהבחז"ל
 עיניהם חכמים שנתנו מקום וכלעצמות,

 פשר לאנשים חלילה אבל עוני או מיתהאו
 ~וד כאלו. בעצות להשתמש כמועטים
 משנאיך כמ"ש ה' שונאי הת דודשונאי

 ועי' לדידן, אסור זה וגם וכו' 4המנאה'
 לו אטור רבי אמר ק"ה. זף בר14שיתזוה"ק
 מן עץסתלקו ר,מעים על להתפלללאדם
 מן לתרח הקב"ה סלקו שאלמלאהעולם
 לעו- א"א בא ע"ז,לא עובד כשהיההעולם
 וכו'. המלך ודוד "~ראל ושבטילם

 - עד-

 התורה פי על רדלטוריאמרידה

 התורה, ע"פ זו הלכה לבררנקואלתי
 לידה למסור מאתנו דור,ית שהממשלהמה
 יודעים אם ונניח מאחב"י, המורדיםאת

 למסרם הדין ע"פ מותר אם הם, מיאנחנו
 ?למלכות

 בתלמוד מצינו הנה : תשובתיוזאת
 ודל- מלשינות זו, שמדה ויוחחלמיבבלי
 הקב"ה, לפני מאד ושנואה מאוסהטוריא
 גדול. היותר ופושע חוטא כלפיאפילו
 יש- עם וכל בחרם, שמעל דעכן במעשהא.

 וואמר עד גדולה בסכנה אז היהראל
 בריהי את עברו וגם ישראל "חטא :הקב"ה
 וגם החרם מן לקחו וגס אותם צויתיאהבר
 יוכ- ה~א בכליהם, שמו וגם כחשו וגםגנבו
 עורף 4ויביהם, לפני לקום ישראל בנילו



ר8ה ר מ וא 84ה יחהשואז ל לה
 אוסיף לא לחרם, היו כי אויביהם לפניי8נו
 מקר- החרם תשמידו לא אם עמכםלחיות
 אמר "כה : דבריו את הפעם עוד וכפלבכם"
 לא "חראל, בקרבך חרם ישראל אלוךה'

 החרם הסירכם עד אהביך לפני לקוםתוכל
 את יהושע ושאל י-יג(, ז' )יהושעמקרבכם"
 : הקב"ה א"ל 1 חטא מי : רבש"ע :הקב"ה

 )סנהד- גורלות והפל לך ? אני דלטורוכי
 עו- דתרומות( ספ"ח )ירושלמי ב' מג(.רין
 ברח למלכות ראשו התחייב קהוב ברלא

 4טזון לוי בן יהושע ר' אצל להתחבא~וד
 אתון לית אי לון אמרון המדינה כלוהקיפו
 סכנה והוי מדינתא חריבין אנן לןיהבין
 ופייסיה ריב"ל גביה סליק העיר בנילכל

 יום בכל שכיח הוי אליהו - לוןויהביה
 יו- אליהו נראה לא אז ומני שלו,במתיבתא

 עלוי דאיתגלי עד תעניתא כמה וצםתר,
 )ויש ? מתגלי אנא לדלטור וכי : לוואמר
 שעמ- והיא - מתגלי( אני למסור וכיגירטא
 מפני ממצרים שנבאלו ולנו, לאבותינודה
 ל"ב( - )ויק"ר דלטורין ביניהם היהשלא

 בש- שנשאל קמ"ו סימן סויר בחותוראיתי
 בריוני ריש ונקףבה שברח ברוצח כזו,אלה
 למסרו מותר אי שם, וחקר בגניבתו,ונתפס

 ללמוד אין הדם גואל של מדין כילמלכות,
 של ענין זה הדם גואל כי ענינים,לשאר
 לעשיל בא אם אבל פטור, הרגו אםדיעבד
 מל- שהס העלה דבר וסוף כן, מוריןארן

 שמצינו וכמו למלכות. למסרו ואסורהזכיר
 קנאים - להרגו שמצוה במקוםשאפילו
 כן. מורק און לשאול בא ואם בו,פוגעין
 היה שדינהם הסנהדריז, בזמן זה היה%ו
 הר5 ובערת לקיים מצוה היה אמת,דין

 בעוה"ר עתה אבל לב"ד, ולהביאומקרבך,
 ובעינינו ואיפה, איפה היא דמלכותאשדינא
 את דנים אחד וחטא 4חשד בסמחפטרואךם
 באכזריות ישראל עם השע בחפדהעדגים
 ידי כמסייע הוי אותו שהמוסר מוכןנוראה,
 דמל- דינא לומר זה בכגון שיך ולאעו"ע,
 דאי דרמ"ה ע'  המים טהרת עי' דיבא.כוהמש
 זה הקוזערם ~מם "קי ש המלךמעביר

 שזה נניח אם ואפילו דמלכא. תמסנותאהף
 בגמ' לזה דוגמא מצינו דמלכות(2 דינאהוא
 גנבי חפיס הוי שמעון ב"ר שר"א פ"ג.ב"מ
 ההוומע ר' ליה שלח דמלטו, הורמנאע"פ
 מוסר אתה מתי עד ! יין בן חומץ קרחהבן
 קוצים ליה שלח ? להריגה אלקינו שלעמו
 בעל יבא ליה, שלח הכרם. מן מכלהאני

 יש- ר' וגם קוציו. את בעצמו ויכלההכרם
 לידו,  מעשה האי כי מטא יוסי ב"רמעאל
 מוסר אתה מתי עד וא"ל אליהו ביהפגע
 איעביד מאי א"ל ? להריגה אלקינו שלעמו

 לאסיא ערק אבוך א"ל הוא, דמלכאהורמנא
 ללודקיא. ערוקאת

 ש- ואף הזה, הענין חומר אנחנורואים
  בת- סבלו לח כאלו הוכזריות קשותגזרות
 מגנבים, שם מדובר וגם בבבל, השתקופה
 ל- היה אסור ובכ"ז מהם, סובליםשכולם
 על המלך פקודת שהיה אף למלכות,מסרם
 סק"א בסמ"ע תק"ה סימן חו"מ וזךיןזה.

 לקףבות אפילו בזה"ז בי"ד מיתתשבחייבי
 הדין מצד בידינו ארן אחר עונשאיזה
 טר- שר' ס(2 נדה  ועי' בידים, למסרוכ"ש
 נפשיי- טמרו אתון זילו עצה להם נתןפון
כו.

 יוחאי בן ר"ש של מהעובדא וראהובא
 מקרה וקרה רומא מלכות נגד סרהשדבר
 זה וסיפר הלך תלמידו גרים בןשיהודה
 ר,ב"י(, ל"ג: )שבת לאבותיו אולתלמידיו
 ו- וברח למלכות שנשמע הדברונתגלגל
 וכשיצא במערה, שנה י"ג ונתחבאניצל,
 רש- שהיה אף עצמות, של גל ממנועשה
 היה גרים בן ויהודה במלכות מורדב"י
 לא הרשעה שמלכות כיון אבל ות"ח,שוגג

 ישראל על גדרות וגזרה כשורה,התנהגה
 יו"ד ועיין במלכות. למורד נחשב הוילא
 בן כשבע מיתה חייב אא"כ קנ"ז,סימן
 ב- שם ש"ך ועיין בדוד' מורד ווהיהבכרי
 כן. להם מורין איז בזה שגם הרמב"םשם

 ל- מאד אנכי מתנגד הענין שבגוףואף
 י- גפשם את מסכנים המורדים שאלוזה,
 איו ההלכה דע"פ ישראל, עם כל נפשאת
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 ה ם 1א ושה תרחשהח ל-נהרפו
 בש- אפילו בסכנה אהע להכנים רשוהלנו
 ח~הרב, הגולה פליטי "~ראל עם הצלתבדל
 מעסקין יעקב להרה"ג ליעקב משפטעיע

 ה- נגד שזה קוהעלה ל-ז, בסימןשליט-א
 שמ- מאוד ר' הבשץ בשם וראיתותורה.
 צודוץל רא"ה חכמה משך בספרו זצ"לחה
 ש- ג' קיא( )כתובות מהגמרא תשיבניחשל

 ימר- שלא מהן השחת ? למה הללובועות
 לנ-ד, שייך זה (1ן ר4ששית - באחק-עדו

 ל- בנוגע הגולה אנשי עם מדברים שםכי
 את עברנו כבר אבחנו ופה מהגלות,צ4טע
 ש- הקדחיה בארצנו ונמצאים הברזלכור

 לנו נתנו מלכים ונ*ב לנה הקב"ההנחול
 שאוית כל פה והשקעט ע"ז, האישוראת

 ר שממה מדבר בדמינו הרונוכחותינו,
 ועתה מים, למוצאי ציה ארץ פהעשינו
 בי- ומדנים ריב לסכסך בנחלתנו זריםב4ן
 ל- ראיה משם ה*דרבא שכנינו. וגיןניט

 את הקב-ה השביע אחת שבועה כידבריט,
 ו- מדי' יותר בנו ישתעבדו שלא(1ה-ע
 ד- את ועשו ושבועה ברית עברו המהאם
 מאחב-י איש מיליון וואסשה ד*פקר,מיט
 ל- הע כולם המה כי מכהם, ידם עלנהרגו
 רהא שב4נ מקום בבל ימ-ש להיטלרעזר
 דת1בו- על כבלים סחסמו כששמעוראמע
 מוכ- שהיה עד זה, על עולמות הרעישויים
 וכששמעו מכבליהם, ולהתירם להפסיקרח

 שעושים מה המלחמה, זמן פחחך בלוידעו
 ד,סופרי כהסופרי אי,1, מיליון הששהעם
 בכב- 1תם שורפים איך ישר4אג עםשל

 כל נסיונות, מיני כל בהם עושיםשונים,
 חיי בין אפ"1 נשמע וולא אכזריותמיני
 מרביעים מבשרם, סבון עושים טרף,תו

 מיני נל מרכיבים עליהם, וכלביםבהמות
 של בדמם שדותיהם מזבלים בהם,מחלות
 האו- מכל אחד אף זע ולא נע ולאאחב"ק
 ב- ש~ם שעושים בשקר המתפאריםמות
 למ- אצבע על אצבע א' אף נקף לאעולם,
 ליה. אוזץ אודהי ש"מ ומדשתקו ע-ז,חות

 ה- שנגמרה מיום שנים שתי זההשדרבא
 חעו- רוצחי את והונ5ים לוקקיםמלחמה

 בשי- לויטיב ודת8ג מתענין אחד וכללם,
 ה- מצב להיטיב איך היטלר, 8ט שללם

 שארית ועם הללו, התבשיטים שלכלכלה
 העשנים אוזים ישראל, עם שלהפליטה
 מה ור4ן צ14 - נס עפ"י ב14שהמוצלים
 מושבותיהם, במקומות הן להבגשעושים

 הנמצאים ועם הבאים, המעפילים עםהן
 ה- של עבודחי מסה1יכים מסה1 בא"י,כבר
 הוא : בצה רק חשחילוק ימ"ש, היטלרצורר
 מזוה- בידים קהה, בברזל גס, באופןהרג
 ב- הורגים 141לו השבון, ובלי בחפזוןמות,
 בחש- הדעת, וישוב במתעות עדינות,קים
 לפנים, מצטדקים ואסיפות, ובועדותבוו
 מוצי- הענין, מדחום הנאור, העולםלפני
 4ען לעקור בקהן ולבן - הלבן ספראום
הכל.
 על עברו הם אם דברנה 4ח1ר הואלכן
 על לעבור ג"כ בידינו רשות אחת,שבועה
 הצדיק עסף שאמר וכמו השניה,השבועה
 ש- על לעבור תכריחני אתה אם :לפרעה
 ואגלה שבועתך על גם אעבור וכו'בועתי
 שהי- הקדושח שפתנו למדת שאצליהסוד
 לו( )סוטח לשון, מוהיבעים לך חסרהתה
 ש- לןם(: ה~1ל"צית השבועה עוד ישוגם
 שרש"י אף לחוה-ע, הסוד את לג~תלא

 הללו מודות גם אבל העיבור, סודפירש
 לג~ת. לט ילילהבמשמע
 חי והחמירו שדקדקו כמה עד וראהבא
 : הלכח שקבעו אוה-ע מלכי בכבודז"ל
 מל- אפילו מלכים לר4ית לד,וצתדלמצוה
 ר רכ"דא משעח עליהם ולברך אוה"עכי

 ס-ת עם בשבת להיות שאל בית:"פאפילו
 הס-ת ולטלטל עירוב, שאק במקוםאפילו
 אבל ל-ז4 סימן 14-ח סופר )כתב קטןע"י
 במעך מלך כשורדע מתנהג המלך אםכ-ז
 סלך: אין משפט אק ואם ארץ, יעמידפט
 תד בכפה, מלך שהיה בנ-נ שמצעוכמו
 מלכא בנ"נ התנהגו ועזריה מישאלנניה
 למה מלכא ואם מלכא, למה נ-נ אם :ככה
 ולדבר סלכ4ג 4ען ה*רינית סמסים -נ"נ
 )ויק*ר שה ייט והו 81א וחד אתח4



רפז ר מ 1א דפת יוםשוין ל לה
 אותו צוה שהקב*ה אף רבט, מוה44
 ויצום מלכות, כבוד בפרעה, כבודלנהת
 ו- מצרים, מלך פרעה אל ויצום בנ"י,אל
 פני מאת מווה והבא כמ"ש כבוד, בונהג

 ה- בהדרת פרעה, כלפי בפניו שיצאפרעה,
 וכשר- השכינה, מלפני שיוצאין כמוכבוד
 כ- אז גבול, כל עברה שרשעתו משהאה
 או- לא וא*ל מלכות, כבוד עמו נהג לאבר
 מעם ויצא "ויפן" פניך. ראות עודסיף

 ב- מצינו וכי פרעה. כלפי אחוריופרעה.

 כל לו שחלק אחאכ לקר4טן וירץאליהו.
 בו וכשראה למלכות, השייך הכבודיתרת
 נ- של בכרמו והצדק היושר הכמצפטגזל
 להבות חוצב בקול קרא היזרעאלי,בות
 ב- אותו וקלל ירוצת" וגם "הרצושע :אהצ
 דם את הבלבים לקקו אשר במקום :פניו
 כ- "אתה", דמך את הבלבים ילקקונבות
 המ- גזר אם ? בזה במלכות מורד הרלום
 )רמב"ם לו שומעין אין מצוה לבטללך
 ו- קלה מצוה ואפילו, ה*ט( פ"ג מלכיםה'
 וכ- כמה אחת על כך, ישראל במלכיאם
 או. למדו שחז"ל ומציפ אוה"ע. במלכומה

 או- של אפילו למלכא, שלום לכפולהגו
 מ- נו4 )גיטין ב"ז יוחנן ר' עשה וכןה"ע,
 וגם סב(, )גיטין למלך שלום שכופליןגין

 מלכות, של בשלומה להתפלל אותנוחייבו

 ו- בשבתות הגולה, תפוצת בכל נהגווכן
 ברכת ובירך בידו הס"ת החזן לקחיו*ט
 ז"ל חכמינו אבל - למלכים תשועההנותן
 מוראה אלמלא : זו לתפלה טעם גםנתמ
 א- בלעו, חיים רעהו את איש מלכותשל
 אותנו בולעת בעצמה ווהיא במקוםבל

 עלי- שכינינו את וכהטסים מסכסכיםחיים.
 בתפלה יש טעם ארזה חייכ4 לבלעינונו
 מה מאד, מענין דבר עוד ואראך ובא ?זו

 אל עבד תלשן אל : המלך שלמהשאמר
 א- ל-י(, )משלי חששמת יקללך פןאדוניו
 יב- לא ואמו יקלל שאביו רשע עבדפילו
 בעיניו הוא שטהור כזה רהטע אפילורך,

 שחר- כזה רשע אפילו רהץ, לאומצחשתו
 מלתעותיו )סכינים( ומאכלות שניובהע

 ימם(, מאדם ואביונים מארץ ענייםלאכול
 להל- אסור כזה א"טים וחדל נבזהאפילו
 ב- שמפרש עזרא באבן ועי"ש עליו,שין
 ישר- לארץ העולם מהאומות הבורחעבד
 ולהלשק אדוניו אל להסגירו שאסוראל
 והוא :(, פ? )פסחים מזה דברו וחז"לעליג
 בה- גברא האי יוחאן, בן ר"ש של5אמרו
 41 במחתרת, שנה "ג יתיב הוי פחדאאי

 נרדף להיות הדבר טעם בנסיונו היטבדע
 התו- מן סמוכים פלא זה וראהמהמלכות,

 מאמרו שם( )בגמ' הזה המאמר שאחררה
 שהת- מק לאותו שנטפל אושעיא ר'של
 ו- בינההם בגולה אנחנו שנים שכמהפאר
 (צתנם הרגו לא )עוד מידי בפ עבדולא

 לעשות מה תדעו לא : אחטעקא ר'תשהב
 תוכ- לא לגמרי אותנו ולכיה לתרוג :אתנו
 ב- יהודים )ישארו גבייכו ליתניההו כילו

 לכ- ברוסיא(, יההים ויש הברית,ארצות
 לכם יקרא ברשותכם, הנמצאים אלולה

 כ- רוצחים של )מלכות קטיעח(4מלכותא
 דרו- גפש8 : להה אמר היטלר( של השםמו
 ו- סלקינז בהא אמת, שהדבר )שבועה(מ14
 עלינו חורשים יילה יומם נחתיט'בהא
 ה- כמה ועד מידם. מצילנו והקב"הרעה

 עד לזה זה חצייכים מתאימיםהמאמרים
 לגפרי השמיט )צענזור( הרשעשהמבקר

 זיטומיר )בש"ס חושעיא ר' של מאמרואת
 ש- המרה האמת את הבין כי 1861(,שנת
 נפ- לחמנו. ממרחק להבהא לנו ולמהבו.
 עבד תסגיר לא ונחזי. הספרים ספרתח
 אדוניו, מעם אליך ינצל אשר אדוניואל
 בא- יבחר אשר במסום בקרבך "טבעמך
 )דברים - תוננו. לא לו בטוב שעריךחד

 ש- עכו*ם אפילו רש"י עיין י"ז(,כ*ג-ט"ז
 עבד אפי' ישראל, לארץ לארץ מחוץברח
 עזרא אבן וקץין שברח, ישראל שלכנעני
 וטהטתמט מהמלחמה שברח ויילאפילו

 איו- אל להסגירו אסור מהצבא)דיזרטיר(
 וברוריבנ פשוטים דבריםניו,

 : אדם מכל החכם דעת אתנו למדועוד
 81- 8" כד(, )טהצלי ומלך בני ה' חתירץ
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 ה ם 1א דשה יוךה8ץ"ת ל להר*ח

 ו- השם, את ירא יהיה המלך שגם -לך
 )רש"י( השם מיראת אותך יסיר לאשהמלך
 )א- משפט לעשות עליך ה' שהמליךומלך
 )שם( העזערב אל שונים ועם - עזרא(בן

 כי תתערב אל הרעים במעשיםהמשתנים
 יודע? מי שניהם ופיד אידם. יקוםפחשצם
 ה' פי לעבור המכריח הן פי' -שניהם
 העולם ה(במות ולו ה'. פי על העובדוהן

 ויו- נכונה עצה להם נתת5 אי לי,שמעו
 בוטא בן בבא שנתן עצה אותה הגונה,תר

 זה שגם אף לנבוכדנצר ודניאללהורדוס
 )ב"ב ע"ז נענש ודניאל הדין, ע"פאסור
 של אורה כבו הם אומר. אם לי ה5ויהד.(

 גירא שתיקוהנם, ידי על ידם, שעלעולמע
 ומשמנה מסלתה מליון שוךה נהרגושלהם
 ב- שזה לעולם, אור שנתן ישראל עםשל
 ב- חטאם יפרקו עולם של אורו יהיהאמת
 ש- לפנינו לפתוח : הצדקה היא וזוצדקה,
 תפדה במשפט ציון בזה לקיים אדצנועדי

 בצדקה.חטביה
 היה כבר - דהטמש תחת חד,ם כלה*ין
 הר- רומי שמלכות כאלו, צרותלעולמים
 י- וההה רעות, בגזירות אותנו הציקהשעה
 צב- שרי אל אחיהם על מלשיניםהודים
 הר- בעיני חן למצוא בתקותם רומי,שת
 ולמל- ברכת אז נתקנה ועליהם ע"ז,שות
 להת- יום בכל ג"פ תקוה תהי אלשינים
 ה- ולנו אוצה"ת( בסידןר תפלה )עיוןפלל
 תפלתנו. וברצון ברחמים שיקבלתקוה
 להיות שאסור להלכה, לדעתי דבדסוף
 ש- וכמו למלכות. למסרם ודלטירמלשין
 גורלות והפל לך : ליהושע הקב"האמר

 לו- עלינו כן והפחטע, החוטא אתותמצא
 ביד הלבן ספר קחו : וסייעתו לבוויןמר
 דחצופין כלבין הני הגישוש, וכלביאחת

 בח4 לחפש ולכו השניה בידם לכםהידועים

 מ- לדרוש וחלילה וחס הסיבה. תמצאואי
 הקדו- תורתנו נגד שהוא כזה, דבראתט
 והשקפ- דעתי זהו הנימוס. דרכי ונגדשה.
 ו- לרבנים נתונה ורשות התורה. ע"פתי

 בזוו לטפל ממתני' עבה שקטנםגאונים,

 לטתוד אפילו וגם כשמלנ הדברולברר
 זה תורה, של דרכה היא כך כי דבריאת
 ש- תסחןים ומהם ומיני סותר, וזהבונה

מעתתח2

 - עה-

 דברים רביתבענין

 לענ- פ"ה סי' ח"ב שכיר משנהבשו"ת
 ערך הס' של בפקפוקו דברים, רביתין
 ספרים הדפסת על הלוים המדפיסים עלשי

 ב- תודה להם ומדפיסים ידועיםסכומים
 בספ- שהבאתי לדברי ומציין ספריהם,שער
 בספ- זפנ*ל מארי אבא בשם הלל דבדירי
 ה- - כ"ט ס"ק ק"ס סימן תודה מרבהרו
 כ"ח ס"ק שם בספדו זצ"ל הגאון אגינה

 סימן הריב"ש שמדברי כתב, ראיתיבד"ה
 מה"ת, אסור דברים שרבית כהץמעקמ"ז
 ו- קר(2 קפיד אדיבוד שדוקא נראהאבל
 פרי- ע"ז לו כותב ואפילו רמזים, שלא
 ש- לענין כמו מה"4 איסור אין שלוםסת

 דכ~זיב כהבום להקל שכתבו בכתב,בועה
 לזאה שלום שאילת שאסרו והאלבטא.
 ובח"מ( בב"ש ס"ו כ"א סי' )*ז"עבמכתב

 ו- הדין. מעיקר היצ חסידות מדת רקזה
 דב- שו"ת בהקדמת מ"ש הגיא כ"טבס*ק
 פי- שתעשה שרוצים דבמצוה מלכה*לרי

 מצ- כן, לקמטות ג"כ אחרים שילמדורות,
 דרבים. בת"ת וכן העחיונ שם לפרסםוה

 - עו-

 רבית.בהלכת

 בתי בהרבה "מ בתל-אביב פהשאלה.
 ש- מצדקה יסודה גמ"ח. של קומהכנסיות
 נותנים פרטי. מנדבן או מהמתפלליםנאסף
 ה- שוהמקבל רק רבית, שום בליהלואות
 ד- קטנות הוצאות על ליתן מחוייבגמ"ח
 השפש שונד, פנקטי "בול, חשטר, :מזיינו



 ל. לה
רמט ר ם 1א דטז ית-ה פץ*ה

2 מאאמר.הגפה  חשחצ איזה בזה "ט 
 ? רבית אבק ש קצוצה רבית רבית,של

 בין שגמ"ח אף היות לדעתיתשונה.
 מש- רוב ע"פ אבל לעשירים, ובץלענהם
 ו- העניים, חוגי רק כאלו בקושתתמערם

 ה- מן הקטנות ההוצ4ית אלו כל נקחאם
 ו- גרעון הזמן בהכהטך מזה ויהיהקופה
 ק- סימן ברכה בשיורי עיין לענייםהפסד
 ש- כת"י הרדב"ז תשו' בשם י"ד אותס"א
 ש- כדי מנה לך אלוה לחברו לומרמותר
 פלוני עני יבח אם או לצדקה, דינרתתן

 בספ- זצ"ל הגאון השבי ותשקהו,חאנילהו
 ס*ק ק"ס סימן רבית על תורה מרבהרו
 ומתיר הנ"ל הרדב"ז דברי ג"כ מביאל"ה
 הוי היש כזה בתט1 להלהת לכתחילהג"כ
 הוא אם רבית אבק ואפילו קצוצונרבית
 הפ- במקום חז"ל גזרו דלא חשש בזהחרן
 זה. בסימן ק"ו ס"ק דר"ת חריז עניםסד

 - עז-

 ו- מעות חבירו את המלוההנש14לתי.
 מ- לו שיתן ודורש טה1ד והמלוההוזלו,
 ההלושן. בשעת שויים כפיעות

 פ' ולוה מלוה ה' רמב"ם עייןתשדבה.
 שום בלי סתם מעות בהלוה ובמ"מ הי"בד'

 שהלוהו. המעות אלח משלם חרנותמ1נג

 בשום יוצאין שאין באופן שנפסלואפיוי
 כש- כ*ש לו, כהצלם שהלוהו דמהמקונג
 ש- מפני 2ז"1%1 רק יוצ"רן, הללוהמעות
 מחוץ להביאה שקשה או נתיקרה,הסחורה

 מ- כפי המלוה ידרוש אם ואדרבאלארץ,.
 רבית משום בזה יש א 'שהיה המעותחיר
 קכ"ו. סימן אה"ע ח"ס שדשתהרמ

 - עה-

 והשליוטע בעניןשאלה

 המ- שטרי לחבירו הלוה אהדואשלה.
 בדר לו עהסלק אשת82 לירות ששיםיי82

אה, הה* בשעת להם שהיה המחיר כפילרין
 ההדלריי

 ב- "ט אם ר"הצ, למעלה עלו
 רבית. איסורזה

 בשהת נעשיה כבר זו שאלהתשובה.
 ברור 2יהדבר והעלה ק"ה סימן יעקבצור
 מתחי- לו כהלוה דהוי דמים שעשזידכל
 מ- נתייקר ובין הדלר הוזל ובין מעותלה
 שם וציין הדאלר מחיר כפי לו ליתןחויב
 מקומות.לכמה

 - עט-

 קע*ה( )יו"ד תלכו לאובחקותיהם

 ב- פה אחד בביהכ"נ להתפלל לינזדמן
 מצי בר חגיגת על מוזמן שרח בתורת"א
 : שאומרים וכמו ממכירי. אחד אצלוה

 עי שם פגע*. כל השאה לרגע בא"אורח
 הגדו,ים. החזנים מן זר זמרה מעשהשה
 בעיקר אבל זמרה, בשירי בקי חרנניאנכי
 המת- החזן לבוש : אחד לדבר לבישמתי
 ב- הן ממש. קתהי לכומר להתדמהחקה
 תק- משל בעניבה הן העליע, השחורבגדו
 לבו. לוח על וערב שתי כעק עניוה(,רי
 מתפ- וערב השתי גדול יותר 2והחזןוכל
 גדולה כפה עם ויותר, יותר ומתרחבשט
 ו- ירד, קדקדו על ככפתור הכותרתוגלת

 כמעט ומגעת מאחוריו יוצתהבלורית
 מנענע הוא וצליל צליל כל חשל כתפו,עד
 היא וזאת תמונתו היא חשת ראשו'במו

 מכוער הזה הדבר כמה עד הנהתפארתו.
 ה- בגדים הצת להלן. 3מ"ש ואסורמגונה
 צ- )שלוחי ר"ת שחץ בגדי קורא אניללו
 ד- מדינא טמא מקומו מקור חזנים(.בור

 ב- והן אהח בש"ע הן הוא וזש1סורגמרא.
 התיבה למני יורד איני המצמר יו"ד.ש"ע
 א- כ"ד )מגילה וכר צבועין שבגדימפני
 ל. האפיקורין שדרך מפני נ"ג(, סימןו"ח

 ת. מילתא תליא בקפידא חשם בכך.הקפיד
 התכ- בלי שיתפלל אחןו להכריח נאנסו
 הוא אליכם, יצית אם ותרש חללוריחים



 ר ם 1א דעה יורהשו*ת ל להרנ

 ר מלבחציו, על היצ משכורתו עלימהר
 מחמרינן וכ"ז בהדיה קפדינן דקפידמאן
 ב- נתפס ורק ליר"ש, מוחזק בש"ץאפ4

 הראב"ד בהשגת 9יז מינות, בההצשבנדי
 אפילו מאד שמחמיר ה"וע פ"י תפלהה'

 ית- לא ג"כ כשרים ובבגדים אחרתבתפלה
 מהרי"ל הגאון הרב בזה העיר וק4רפלל.

 החזנים נקראו לחנם שלא זצ"לצירילסון
 דת את שמקנטרים "קנטור",בואצוניהם
 ש- שם וכתב מ"ד(, סי' לב )מערכיתוה"ק
 דת בעל כל ונטש ואסורה מגונה זוהליכה
 בש- מיוחדים הללו הבגדים כי בה,סולדת
 ק- סימן יו"ד ועיין נכרית, דת עבודתביל
 ת- לא ובחוקותיהם של השרסר חומרע"ח
 לח- ר"י להן אמר : נב סנהדרין ועייןכו,

 הי(4 מנוולת שמיתה יודע אבי אףכמים,
 ובחו- תורה אמרה ווהרי צעשה מהאבל

 האיסור שגדול נמצא - תלכו לאקותיהם
ף מיתה לו הברור שדוחה ובהקותיהםשל  

 מ- שנקרא רי"א ד"ה שם תוס' ועיקפוע
 ליתן ו(רך ובחקותיהם, דכתיב סהצוםנוול
 ב- פי' מנוול. שהוא בהפעה למנוולמקום
 ? בחקותיהם על ועובר עומד שהואשצה

 הלובש ואחד אחד כל על ההש הצההסרסור
 אפי- להם להדמות ורוצה נכריםמלבושי

 קפ"ח סימן מהד"ק טו"ט ע" חזן אינולו
 ואסמכוהו כעכו"ם, ונחשב כמומרשדינו
 נ- מלבהב הלובשים כל על ופקדתיאקרא
 ומהמ- ורד"ק, אה"ע עיין א'( )צפניהכרי
 שם את וכו' חהכרתי )שם( הכתוביםשך

 ד- ירמזון למה נראה - והכהניםהכמרים
 תפלה, בהצעת שלא אפילו והאיסורבריו.
 א', לקראת הכון ומשום תפלה בשעתמכ"ש

 ח- שהאיסור ז"ל מהרש"ק הגאוןוהעלה
 ב- היתר צד בזה לחפש וחלילה מאדמור
 וכו' לעקל אם יודע השם כי נפס4וואט
 הפ- על שם שהביא יונתן התרגוםובדבר
 דמתרג- על - נכרי מלבוש הלבושיםסוק
 דברי שמפרש עי"ש לטעותא למפלחשין

 ה- על דהשערה אל קולע ולדעתיהתרבם,
 ערוך עיין כומרים, בגדי הלובשיםחזנים

 אודרכן עקב, פ' ילמדנו בשם פלח,ערך
 ווריז האומרין, סנדיין לובעוין פולחןשל
 וה- נימוסי יודע הזה הפולח - פגןערך
 בית שו*ת ועיין - הרגתיו לכן אותיכעיס
 (ר  שערי ועיין מזה, קצ*ז סי' ח"אשלמה
 ל"ב סי תפילין ה' על אריה ותפארתמת
 תר ו'( אות בדר"ת )מובא (מ"ד, סוףפנ"א
 בהק- ועיין הללו, החזנים על מגולהכחת
 רצ- ועין ח"(4 רקצ הכהצנה מרכבתדמת
 י- תרכ"ו שבהבנת ז', אות י"ב סי' ברבר
 העדות מכל וגדדלים מגאצנים פס"דצא

 מלבו- לקץצות שאסור וספרדים,אשכנזים
 ונזכר דתות, נימוסי לשאר מיוחדיםשים
 ש4 ובס' ח"ב, עברי לב בס' באריכותזה

 סי' המחנים מחולת שו"ת ועיין משה,רת
  קצהחזן כוה בביהכ"נ להתפלל שאסורו'

 אחריו עונין ואין כאלה, מלבושיםלובש
 ב- משה באר לשו*ת שם וציין עכ"ל.אמן
 קרן ובשו"ת כ"ח, סי' בהצה השיבקונט'
 סימן ח"ד יוסף וילקט י"ג, סי' או"חדוד
 ה- כמה עד נראה המקורות אלו מכלר"ג.
 בגו- לצרץ בחוץ היה זה הצם חמור.ענין
 אבל לזה, הכרח איזה היה שלפעמיםלה:
 להכ- אותנו מכריח מי ישראל בארץפה
 ה- לארצנו הגלות צוררי של הסומאהניס

 ויק"ר עיין שלנו, כנסיות ולבתיקדושה
 נ- ונתתי כנען אדץ אל תבו(מ כי י"זפ'
 בף זה - אחוזתכם אדץ בבית צרעתגע

 ה- זה - הבית לו אהצר ובא וכו',המ"ק
 ב- לי נרחה כנגע וכו' לכהן והגידקב"ה,
 מו- ואינו למחות בידו שיש וכל וכו',בית
 ב- ולכן כמוב4 צוארו על תלוי הקולרחה

 גירס' ע"פ גירסאות ב' היה : ט"זתענית
 ול וכו', הגון שאינו חזן המעמד זהרש"י
 התי- לפני היורד ש"צ זה הגירסאפניו
 פ' החפד מי בס' ור,רתי הגון. שאינובה
 נו- ותנחומא הילקוט בשם תקי"ג רמזצו
 ע*פ מכפר כ"ג שבגדי הדברים אלו עלסף
 מ- כהינת : והולך מונה פ"ח, זבחיםהגמ;
 בה (נבנט כלאים, ולובהיי זורעי עלכפרת
 בע4ודת שאוצ*ץ ונפ"מ המגדפים. עלכפר



רנא ר ט 1א דפת יודהשו*ת ל לה
 מה על בע של נגדים בי יטקעפו
 את שלו במח%ר ירשום שהוסי8ו,רים הדב- אלו על גם לטין צריך מכ8רין,הן
 שתקר פתוחים רצון שערי וזטן הנ"ל,בל
 לכהן שר%4יות הנוטת לבל תפלתיטבל

 מכונותע לם תייה - עכ*ל בעדטשלכפר
 גלר במחאה לצאת ועיינו הללהבבגדים

 הבגדים "הסירו : להם חימר נגדםיה
 ל- המלאך שאמר כמו מעליבם",הצהוים
 ל- הוה לא הבש גם כי הגדהג הכהןיהושע
 4ף בלשון זה אלא ממש, צתום בגדיםבחט

 ע" השפעה לבגדים "ן כמה ועדליגוריא
 יהודש תושע שלסי4 כסא ויע4בנשמת
 לתושב"ר ההלבשה בטעם הלבהצה,בדרחטי
 מש- שם )מובא ההורה, להבין קהטהשזה
 נגאלו ההלבשה ובזכות תהקס"ה רמזל4

 מלבושם את שינו שלא ממצרים,ישראל
 פ' ובמכילתא רי(. שמות טוב לקה)מדו-ן
 כל שאק ביון חיה מצות ד' : הלשוןבא

 במי זה לשון )מובא להם, כדאי כלוהעולם
 בלשון זה וקורא קע*ב( רמ"ז שמותהחסד
 שתים כי כתצי הע~ם עתרן גדולהמצוה
 ר הטמם ולה"ר, עריות בתורונ שמעט%

 פדל מפני ולכ"ז בחורז4 נצטוו לחלשונם
 ה- אלו כמו עצמן על "טראל קגלוערכן
 כי בזח מעט הארכתי )שמן שנצטוושתים
 אנות עניןכל

 גד~
 הקב"ה וגם מאד, ערכו

 בגר וזןזן פהב4 )ושיד*א חק נקרא12צמו
 ה- ב*יתיות חין או שי4 )מ(%רי"אדנה
 292 צד טשיב )מנחם הויה, שם הואכולף

 ע- גודל באריכות הר*ש יהטף ובריבשם
 ע"ג ומקריב העומד בכ"ג התוא ההזן(רך

 מלחר חזסצת נקרא ולכן לפי( )וכשאמזבא
 בע מלאכה חשם פ"י4 רבתי )כלה הןכת

 וש%יה % חשיה ידוע שכרו ברמיהעןשים
 כ8ול הטכרו יתעם עחאמע -לשאאו
 בשר8ל.8שהט

.8-

 1 האמורי דרכי משום בזהיש אם סגולה סהטום הנעשיםדברים

 סהיום העהטים בדבדים אםנשאלתי.
 האמורי. דרכי פת1ום בזה "ןטגולה

 מה דכל ולמעשה להלכה והעלה בזהריך הא- רל"ד בסימן יאיר החתת :תשובה
 ל"יראל הנח מנהגו הנשים אצלשנתפשט
 מורה להם והורה בנסיון נודעודמסתמא
 נ"ל והעיקר עכ*ל לאסור אין ~כךלהתיר
  שהקב*ה שלמה באמונה להאמיןשצריך
 באותה הבח נתן והוא רפהשות הבוראהוא

 קע"ט יו"ד דר*ת וע" לרפאוחנהסט6ז
 לחוש קואין מועד אוהל ס' בשםסק"ל
 נהגו שכבר במה רק האמורי דרכיכהצום
 יש אם העכו"נג בזה נהגו אם השפיהמג עלי- להוסיף דלח והבו - לעשותהעכו*ם
 השכל כדדך שלח אפי' רפחשת עניןבזה
 אביי וכלשון האמורי' דרכי משום באאע
 בו ש"צ דבר כל תריקהו יאמריורבא
 רבי- תר' דה"44 כה~ום בו אין רמהשהסהטום
 "ן החח4ן אבני שי*ב תצוה פ' בחיט

 ויש עצמה, בפני כ*א נפלאה סגולהלהם
 ע"ג דקע"א הדומא זוהר וע" להחחטן.שו השתמ- שמינפ בעצמו בזה שכוחםלהאמין
 שהחר הסגולה וקסטורים הירקוןשלמחלת

 אהטה שסאהל, - ברזל במראה יביטלה
 קול ה8יטמא לבללע המנהג לילדהמקשה
 תפ* לזה ו"ט הו*ר, ביום לסגולההאתרוג

 הג- מורי לאבי השדה בעץ עי מיחדתלה
 היבל ובספר הנ אות תרנ"ח סי' זצ"לאון
 הרב טידי בזה האדיך הלל" *ביתשלי
 בעץ הטם מירהטלים, שליט"א אבידע*הודה
 הער- לבהבל הסגולה ז' אות תרס"דיהטדה

 בהם שנעשה מפני הדברים אלו בכלהכח - ותפקד תשתה עקרה תמ4ה במיםבה.
 להרה*ק פינחס מדרש נחר ת"סצוש



 וא דעה יוהשהת ל להרנב

 הקבלה ע"פ שם שכתב רמ"א אותמקאריץ
 דשהיה ונפקדה נסיון שעשו זו סגולהבענין
 הצלחה מע' טהרה שיורי וווי' גנים.ילדה
 שלטון בעיני חן למצוא כדי הרמב"ןבהשם
 ונש- צדיק ירוץ בו וה שם עז מגדליאמר
 שומר ר"ת שדי בגימ' ירוץ בו יכויןגב
 גדול. ענין וזה ה',דרך

 - פא-

 בגורל לתלות מותראי

 הנ- מן התורה שמן : ס"א סי' בחו"יעי'
 הגו- על שסמכו מצינו הכתובים ומןביאים,
 אסמכתא זה ואין מה' הוא הגורל כירל[
 חהש אין זה שבלשון אנכי, אומר וכןלבד.
 כתו- נביאים מה"ת, ראיה ואביא דופי,שום
 וקר- ה' ספר מעל דרשו : אמר הנביא ;בים
 הקב"ה וכו', גורל להן הפיל והוא וכו'או

 לשון רק וכ"ז לד(, )ישעיה ובעצמובכבודו
 וביחזקאל הקולמום פליטת ולאהמליצה

 הגו- עליה נפל לא וכו' ה"א אמר כה :כ"ד
 דוד וגם ומליצה. משל דרך הוא שג"כרל,

 נפ- חבלים גורלי, תומך אתה : אמרהמלך
 זה : אמר ירמיה והנביא בנעימים, לילו

 י"ג(, )שם ה' נאם מאתי מדיך מנתגורלך
 הגורל את יוחל בחיק : אמר מכ"אוהחכם
 ע"י רק נחרץ גורל וכל - משפטו כלומה'
 לה' והשעיר הארץ, נחלקה בגורל לבדו,ה'
 אם חז"ל פלוגתת הוא ובזה בגורל, רקעלה
 מע- מהקלפי הגורל עליית אם קובע,הגורל
 הגורל חטאת ועשהו שמעכב והלכהכבת
 מ"א( מ: )יומא השם, ולא חטאתעושה

 העבו- וכל ה"ג(, פ"ג יו"כ עבודת)רמב"ם
 הצדי- גורל וזהו הפייס, ע"פ ב~יהמ"קדות
 יאמר לא שלנו הלשון בטיב סובשיקים,
 משל להבין וצריך הקולמום' פליטתשזה

 הקטן קווטמואל מצינו בחז"ל וגםומליצה.
 על גורל יטיל מי מפים, מאן רבש"ע,אמר

 כות- כמונו שאנשים שכתב, ומה -מחלתי
 החולים לבית הביאני" יתברך "שהשםביח

 18- חק*ס(, בסימן )כמ"ש מחלה, 96תהש
 תענית בתוס' שיהאה הנכבד, להמשיגמר
 "דתעם בזה הזכיר ה~א : ודל חוילו ד"הג'

 שאין כי זה, הוא כי אומר וטעמויתברך*
 בארי- עי"ש הרעה על שמו מזכירהשי"ת
 לא ומעולם אבתריה נעני מה ואנןכות,
 בנוסח שיכתבו הדור צדיקי בין אףראינו
 או למשכב נפלתי יתברך השם בעזרת :כזה

 שמקים אף אבי, נפטר יתברך השםבעזרת
 הרעה, על לברך אדם חייב : מצחה גםבזה
 פטירת על שהחיעו לברך שמחויביאף
 יכתוב לא לכ"ז ירחמה( לו )בהניחאביו

 כזה א"ם ימצא ואם יתברך"' השם"בעזרת
 הרבה. תצדק "אל : לו נאמר ככה,שיכתוב
 ועי' ראיה... מביאין אין כי דעתוובטלה
 הגורל שאין ס' סימן קדמאי סמנישהת
 בגורל מודה שאינו ומי שמים מפיאלא
 הדברות. בעשרת מודהכאינו

 - פב-

 ? גלוח בסכיני לסחור מותראי

 אלכסנדר מר ש"ב ידי עלנשאלתי
 דפה, החרדים הסוחרים מן אחד נ"י,שחור

 מס- בבית להחזיק לו אריך לא או אריךאי
 ? גלוח סכיני פהרו

 צריך דין לית לפענ"ד : תשובתיוזאת
 מ"ו( פ"ה )שביעית מפורשת ומשנהבדטש
 בשבי- אדמה לעבוד לדהחוד למכורשאסור
 שמיטה ה' ברמב*ם וכ"ה וכ' מחריויהעית
 הכ- אמר : המשנה על הר"ם וז"ל ה"ח.פ"ד
 י"ט( )ויקרא מכשול ל"ת עור ולפני :תוב
 אל ויצה"ר התאוה עיניו שסגרה מירנל

 להרחי- ותוסיף בשרנו להוסיף אותותעזור
 עוברי לעחר אסור זה ומפני היחמר מןקו

 לקל4 רשיי אבל כלום להם יתקנו ולאעברה

 .היאשוד בין "ם גדול וחילוק עכ"ל. להםקל
 שווד- לבחחדה שפירחצו בשביעית,לעבוד
 ד שלפני : בשביעית שעובד אנחנועים
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 בכה שאהי אף אדמתה שעבד ראינושנה
 עלול כי בתשובה, חזר כבר הזה זמןשך
 אותו דנין אנו ולכ*ז תשובה, לעשותאדם

 לפנינו עחצד ההש ובנ"ד העבר עללדה1וד
 בו. ענתה פניו והכרת המבלחבפרצופו

 לו נצרכים הללו הכלים בש1ביעית שםב(
 זורע שנים שש כי להיתר, דרובארובא
 קונה אהי לחשוב יש חצפיר בהיתר'וחורןן
 בטה1נתנו כן לאיסור. כולו ובנ"דלהצניע,
 מו- ולאיסור להיתר שמלאכתו דבר :הנ"ל
 דאוריי- ספיקא הלא האחרונים ותמהותר
 דאוריי- הוא מכשול ל"ת לפ"ע כי הואתא'
 ספק ס"ס, דהוי וי"ל לחומרא. וסד"אחשג

 היתר, לעבודת שמא לעבודה חשת*ללהצניע
 ביד וכ"ש חשוד ביד "מתוקן" סכיןובנ"ד

 אחרת לעבודה כי לאיסור, רק זה"שעושה"
 את בהם לגלח ואפילו לגמרי, מוכשדאינו
 ל- הם ועדינים דקותם, מדוב א"אהר(1ש
 אינן כי אותם זורקים שמושם העחרימאד,
 לע- וא"א דבר, לשום ולא לתיקון לאראוים
 ראיתי ספרים ובפתחי ס"ס. שום בזהשות

 של מדרשו בבית נשאלה כבר זושה1אלה
 נד- והיא זצ"ל קלוגר שלמה הר'הגאון
 בא- נ' סי' ח"ב תליתח1 טו"ט בספרופסה
 שא- לאיסורא' העלה דבריו ותורףריגעת
 שרו- בעיר אפילו גלוח סכיני למכורסוד
 פשוטים, בסכינים מיירי ~שם עכו"ם,בה

 את בהם לגלח הראוים אז שהיה תערסכיני
 גם בהם יגלחו שסו*ס כיון אבל ג"כהר(שש
 שכו- ת"א בעירנו פה בנ"ד מכן4כ הזקןאת
 להתגלח הם הללו והסבינים יהחיםלה

 שום בהם האין לאיסור. רק רבתיבגים.ל
 שאסור בודאי להיתר אחרא שימושאצד
 הפוסק אינני אנכי בהם. לסחור ישהאללבר

 המש- נגד דעתי את רק גליתי בזה,האחרון
 והחמור השכיח זה בענין והערתיחיתים
 המקיף ואתד לאוין חמש של עבירהמאי
 בהת- אפילו צדעיו ב' שהמגלח מנ"חוע"
 חפי' מסתפק והב"י מלקהג ב' דייב 4ההחה
 לב- עלינו החובה לבן נכרי, להקךף פ1תר8ך
 חרדים גם בעוה"ר כי בוריו על זה דיןרר

 לכה כזה ל4רש גם ואסור זה בעוןנתפסים
 מתג- שההא לכ*ז לדונו אפשר איך כיכחך,
 לטה1עי חלקות בפנים שבא בשעה בסם,לח

 למה דומה זה והרי זה, משהית כלילקנוה
 לשורפו עליו מיהדר גופיה הוא :שאחז"ל

 לק- מיהדר הוא : להיפוך בנ"ד כן וכמווכ'
 דשביק להסתפק יש כלום גלוח, סכיןנות

 הת- כבר לא זה והנה התירא העהלאיסורא
 לו מותר אי ז"ר לויצקי הרב ידידייעזאתי
 גלוח, הסכיני הפצת של מודעותל:מנפיס
 ליתן רציתי לא אנכי וגם לאיסור'והוריתי
 דנפקא . למודעה ירחוני שערי עלמקום
 חוץ מלא. בכסף לשלם שהציעו אףמגוי...
 פאות המשחיתים אלו לחקור, ישמזה

 והמה דמותא, סמא בסם, והזקןהראש
 מחויבים אי חרדים נקראים עודבעוה"ר
 ממשחת מעט פניהם פרצוף עללהשואיר
 אפילו שי"מ שקדים וחלב בבשר כמוהסם
 שחחצ- מצינו דרבנן במילי וגם עוןהבבשר
 הח- זה בענין וכ"ש פ"ז( סי' )ש"ך למ"עשין
 בזה יש הלא התיר מי גופא בסם כימור'
 להגה"ק עי' וכ' גבר ילבש לא של איסורגם

 בסם שהחמיר צ"ג סי' זצ"למליובוביץ
 להגחון שלום משיב שו"ת ועי' לי"גמשום

 מותר 4ר בזה שחקר פ"ב סי' ז"למלוקאסה1
 זקנו השחתת בשביל לישראל סםלהמציא
 בעצמו חשד ואיסור בו להשתמשכש"כ
 כ"ה סי' דוד בית שו"ת עי' מה*ת ג"כהוא
 ממש. ד"ת הוי שחשד מקומות הרבהשציין
 להחזיק היתר שום רואה איני הליןמכל
 שש- בזה השואל ובפרט למסחר גלוחסכיני
 ממסחר ולהתרחק לציית ורוצה כעניןאל
אג

 --פג

 שערות לצבוע מותר אםנשאלתי
 הזקן. אוהר4ה1

 נחמד באוצר ראיתי כזו שואלהתשרבה.
 הרה"גשל

 גרינמא~
 נש4 ושם שליט"א.



 ר ם 1-ש דפה ייאשהת ל להרני

 נ44* החני4 חת ש*נ מש*
 קודש כ* ימפת 1קדשן מיר"ען"*

 מן נזהרים תרנם בסיקרא ש בסם0גו*זים
 רק ממנים  לצבועים והדומההצבועים
 זזד עליו שקפצה ואחד זקנים ולאצעירים

 לשאול ונפשו צרות, מרוב זמנו טרםטה
 בש- שערותיו לצבוע לו מותר אםהגיעמן
 דברי שם ומבש להקהלה התמנותבדל

 צבע שאפ" ה"י עט"ם ה' פהבהרמב"ם
 תקמ*ג מצוה החיטך וכ*פ לוקה 4ףשיער

 דהף בזה מיקל והיו"מ מכות סוףוהרא*ש
 סותר אשכנזי מהר*י ובשהת אסד*ררק
 דזירייתא איסור דזה וכתב דהוו*מ,וגרי
 אחרומם מכמה עוד והב-א גבר, ילבשלא

 יר14 שלא להקפיד נשים שדרך כיון1שלן
 מו- לכן  ויחור לצבע רק וצובעותבוק~ות
 אדום, לצבע כגון כשרה למראה לצבועתר

 צבע נשים מעשה יהיה שזה שמעט לאבי
 הפוך עץלם ובעוה*ר - נף זה אין כיאדום
 נר- שיהיו שדם עתה הצובעות שמראהעתה
 לכן - ממש *בלונדין" סיטלר כפ3!ףת
 ראיתי ובעוה*ר כ*כ נכונה לא עצהוונם
 שחור בצבע ממש צבועים ב4יי קוד,שכא*

 יום יום ועוברים כצעירים ולמחזילהתנאות
 גבר. ילבש לא לזפעל

-8ד-

 רפואה לשם שערותיוהצובע

 בשאלזע נ-י בויס מ. א. ידגנהעירני
 מאף לקויות ששערותט בא' שהיה,עובדא

 במיני הריפף וע*י ילפהנ, או גרב מחלועזה
 פ- משתנות השערות רנטגן קרני אוסהשחת
 ברפד להמשיך לו מותר 4ה כצבועות,עשו
 מר"ש כבונ!4 שלא נעשה שזה ביוןאות'
 בית לגלח דמותר להא זה דין ~מותרציתי
 חט- לו שיש למי או רפחשה, בשבילהעתזי
 מיה ומצטער הערוה ש השחי בביתטין

 אבל ק48נ ס" יו*ד ע" להעבירן,שמוסר
 ז1 גלף, למקום סהר 0ו81 ב-ן להלק"ש

 שלא ובנ"ד ובכובה מכהש בדדים גברבשש16צה4חו1*4%8"י
 סע" בב*ח ע" מצטגעות, השערותבכונה

 אין לרפחשה י שעושה הכל שכשיהןרםג
 של הבחמד באוצר הפעם עוד וזר"נחיהסחמ.
 המקילים האחרונים דברי כל והביאבכל ש"י וראיתי יזמו, גרינוואלד הרה*גידי"נ

 בהרעח4האדה ושבע עי*ש בזהוהמהמירים
 האהרתים כתגו כבר תרצ"ו ס" -מפורים
 האש הרע המנהג אתלבטל

י8ה-

 המקור ממנה שניסלאשה

 בדץ דברתי תתק"נ בסימןבשא1סק4
 המש 0קור ש לה ו4רן ניתוח ע*י האםנ"של

 קץ*ש נדזו. טומשטן אצלה עהיך ולאפרוזדור
 האריך תתתקסא ובסימן בזה, שכתבתיטטת
 שליט*א צוריג מ4י הרה"ג יד"י אתבענין
 איפ הענין חומר ומפני לדברי הסכיםוג"כ
 טהרת בספר ועי' מעיר ורק הלכהקובע
 ישהו טעלהשקק מהר*ן הבשץ לידידיהמים
 שיש צדיק רופא עם מזה ושדבר רלעחצד

 אחד ו1תראת מה שכל והעלה יליולסמוך
 ולא כלל ניה לדם נהשב לא ה4צונטרלת
 טמ- כבר כשהותה באם חקר רק עוד.יטשסר
 אם הניתוח לה עשו שטבלה וטרם נדהאה

 לטבל מחץבת ש טימאתה ממנ"פרחה
 נעפו כי דברי עי"ש האם שניטלהאחר

 חשהקירה טבילי זילו נהרא אאולדעחד
 עם ביחד תטבול אה הברכה על רקתהץה
 2000 הברכה ותשמע אחרתאשה

*-פו  

 נדה בעניןאחשלה

 11- או8 4 שזשו אשהנשאלתי.
 לשנ- דשח מ8 שה*ג האם לגמרי ממנהציאו

ענעאצ
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רנה ר מ וא דשז יורה%5*ח ל לה
 גדול הז*עת "יוב צריך א דיןתשובה,
 ועם ובשמנים מומחים רוסמים עם~התיעץ
 ניתוח אחרי כי ומפורסמים גדוליםדבנים
 אין כנשים. אורח מהאשה יחדל כזהרשףני
 וחי- פנימי ולא פרוזדור ולא מקור, לאלה
 והרר מלאכותי, מין היא שלה הערוהצון.
 כמו ז"ל, כמוציא ווהוי לומר חוששניעמה

 מש- חידודים, מעשה איברים, דרךהמשמש
 טועה אני ואולי כדרכה. שלא אשהכבי
 כזה, ניתוח אחרי דם תראה היא ח*םבזה.
 והתפירות הניתוח של ממכה הוא הזההדם
 דם רק טמא ולדינא כ"צ. נתרפא לאשעוד
 שנפהח אן הרגעוה ע"י המקור מןהיוצא
 אח- סימנים או גופה זיעזוע ע"י אומקורה
 ורם כאלו, סימנים לתאר אין ובנ"דרים,
 טומאת זה בדם אין הרגשה שום בליהיוצא
 בלי גם טמאה שמדרבנן ואף :( נז )נדהנדה

 אצלה שייך לא בנ"ר אבל )ש"ך(הרגשה
 בקרבה מתאקו הזמן במשך ואםהרביה.
 בפעם היוצא דם שלה הדולדה לביציסמוך
 מסו- מחלה סימני רק זה קרחצ, כדםאחת
 גדולים רופאים בדיקת וצריכה כסרמןבנה

 הש- ומן מנגד לה תלוים חייה כיומומחים,
 הני- אחרי גם אם אבל עליה. ירחמומים
 כנ- אורח קבוע ווסת לה שיש רהציםהןח
 המכה מן לא שזה ניכר בעצמו מזהשים'
 זה אבל המקור, עם קשד לזה שיש אלאבא
 אמנו אצל שמצינו כמו אפשרי, בלתידבר
 וגלף לגמרי מטדין עיקר לה היה שלאשרה
 נידה פירסה ותיכף מטרין עיקר הקב*הלה
 פסקא בשם מטד ערך ערוך עי ביוםבו

 עיקר שבלא נמצא מ"ח, פ' ב"ר וע"דזכוד
 לידזב וזון ווסת איןמטרין

 בבדיקת הקבר פתיהתהשש - פז-
הרופאים

 בזמני- השכוח דבר נעשה זה דין"נה
 וכ- רופאים ע"י נבדקות הנשים ורובמ,

 הדיבור, מעט ארחיב לכן בשפופרת"לדחת
 החכ"א, מהסגת הנוב"י דברי בתרצועליהן,

 הנ- שהרופא דוקא להדיא מיירישהנוב"י
 ה"זו המקור פי ופתח הכלי או אצגעוניס

 המ- פי לפתוח במעשיו כיון שהרופאבירוע
 בהכניס אבל נוב"י הגאון מחמיר בזהקור,

 לבדוק רק בסתם, הכלי ש אצבעוהרופא
 דעתו על עלה לא בזה פתיחתה בשבילולא

 צירל- מהרי"ל הרה"ג גם הנה -להחמיר
 תידץ ג"כ נ' סי' הלבנון עצי בספרו זצ"לסון
 ני- הי פאה"ד הרה"ג וגם כזה, בסגנוןממש
 שאול בספרו זצ"ל ברא"ך שאול ידידיהי

 לני"ר דומה כזה. תירץ ג"כ ק"ח סי'שאל
 מותרת דאמו אמו, במעי עובר בשחטי"ל,
 שמא ול"ח הפנימיים, איברים בדיקת בליאז
 רק במקץציו שכיון כיון הסכין, בהםנגע

 הפנף באבריה לנגוע ולא העוברלשחוט
 מובא ס"ט סי' יו"ד צבי תפארת ע"מיים,
 ל"א סי' לוי פני וע" סק"ד י"ד סי'בפת"ש
 המקור מכניס שהרופא ל"ב, משהובבאד
 להביט שיובל כדי דהצפופרת, לתוךוהאם

 להוך הכלי אבל המחלות, כל אתולראות
 יוצשת אינה ולכן שש"שג דבר זההמקור
 שפ- למופה תפארת וע" עי"ז. טהרהמחזקת
 הפתי- גרם אם רק שייכת המקור פיתיחת
 מבחוץ הפתיחה גרם אם אבל מבפנים,חה
 גדו- רופאףם עם ודברתי שא"א דבר ג"כזה
 שמכניס שפופרת שיש והסבידו, מזהלים

 לא לעולם ולהמקור להפרוזדור' רקהרופא
 לתוכו המקוד שמכניס שפופרת וישיגיע,
 הפרוזדור את המרחיב שפופרת וישכנ"ל,
 הזה ההנקיה קטנים, בבזיכין לנקותוכדי
 לה- גם יגיע ולפעמים בחושך, עהצההסו
 הם- פי שלפתוח הרה"ג כיון ולזה ע"י,מקור
 וע" פהמ"ק, מבחוץ לפתוח כלל א"אלו ה* בדיקות וע"י הנתוח, לסוג נכנס זהקור
 שאם הנ*ל, בש"ש מובא צרק, אבנישו*ת
 להח- יש הרבה בעומק הכניס שהשויודעים
 אם יודעים אין ואם כהנוב*י, לכהחילהמיר
 ב' א' סל אהרן תקות וע" טהורה, ~וםנגע

 לפ- שא"א הזה, הדין שכל י"ח שנתבהמאסף
 הפוסקים במחלוקת דם, בלי הקברתיחת



 ר- 8- 1 . 8 - יא*יושש שהח- -ל יחרנו

 נקרא כמה בן וםפק הטנ הלכת וספקנשנה

 נקרא אהש כזו בשפופרת וזוייפתה"*
פתה.ק,

 ע*ש להמקור, כלל הגיע לא ואהי
 מלכו ישועות' וע" התיר, צדדישמחפש
 הרגי- לא שאם כ*א, סי' ויו"ר י*ז ס"אה*ע
 בכלי נכנסו שלא סימן זה כאב, שוםשה
 שום אין אצבעו ובהכניס בחדר, ולמעלהזה

 לא ובכלי אצבע, ע"י לגגוע א.ח כיחשש,
 לאכרהם חסד שו*ת וע" והים, הכליםכל
 וע" מ', סי' אליהו דבר מ"ו, סי' יו*דמה*ת
 שהורה ע"ט, ס" יו*ד ח"ב שלמה ביתשו*ת
 באצבע, שבדק א% ברופא להיתרא א'גדול
 בעצ- שגדק" והעידה המילדת באהואה.כ
 בכ"ז חזר ולא במקור, אצבעה והכניסהמה

 המ- הגידה שו2קר השמר להתידא,מהוראתו
 להאמין ואק לגמרי בקהשה עמרגה אוילדת
 ) עי"ש.לח

-פח-

 המר ש שנמצאכתם

 ו"8 טומאה המקבל דבר זה אםנשאלתי
 נמ- אם בכתמים גזרו לא להלכה כילההמיר
 בגד על ש טומשז, מקבל שאינו ע.דצאים
 מותרת לבתחילה ואפילו היא טהורהצבוע
 )יו"ד בנייר הדין ומה צבעונים, בגדי%בחם
 פוס- הרבה בה2ם פה-פא עי' י' סעיףק"צ
 בין מחלק והנו*ב ומקילים המחמיריםקים
 מצמר הנעשה לנייר מעשבים הנעשהנייר

 ול- בזה, גם הם"ב על משיגים אבל81שתים,
 מצו"פ הנעשה מיר גשם להקל ישדינא
 שהם בכתמים ובפרט טומאה מקבלחר%

דרבנן.

 - פס-

 לבינה בי% חרב נעץ ליש בופלטי

 )סבהדרין הגמ' לד להסבירוששאלתני

 חר לטו% מנו "רב געץ ל"8 ט ש%טי"א
 8ש בהרב ידקר הזה ברבר אעוסק כלמר

 אהת כמטח אהא עם 4ץיות שאסורתדע -
 אח*כ יעבור ג*ע על יעבור שאם כזו,בעצה
 חטי שהקב*ב אל - ופלטו, שפ*ד, עלגם
 תד פיחיאל. דהצם לו והוסיפו ידו על'כים
 ביהזר, היח שרחוק מתרץ י"ג שבתתוס'
 משום בו היה שלא לרה"ר, פתוחשהיה
 חרב א"כ לדוד, מקודשת היתה שלאיחוד,
 רהימתא וכד ? שמרם מי ובלילה 1 למה%

 ואין נייהי, מינח דספסירא א8ותיאעאןא
 דלא כזה רב זמן ובפרט לעריות,אפוטרופס

 תלמיד ט%תו ומצינו שפשיג אעשמוקי
 ליבחעע בימי קטנה באצבע בה נגעשלא
 חס ולא בדין, רחום השין החרב, להטבלי

 המקום וגרוך עמו בחצי ונטלו עליוהקב"ה
 גד- "8 פנים נעראת! כלום יג4 )שבחעמדט
 המ- תפארת רק שזה אמינא אנא אבלבר.
 שמצי% כמו לבינה בינו חרב נעץ :ליצה

 בימ*ד, פתח על חרב שנעץ המלךבחזקיהו
 ז יעבור השל ביהרג הוא תורה תלמודכלום
 הכריח חזקיהו היא, המליצה תפארתורק
 שב- במשיח שמצינו וכמו פיו, בהבלשתם
 רצה ולכן חרג, בלי רשע, ימות פיהבל

 צד4 )סנהדרין פה2יח ממנו לקה2ותהקב*ה
 בידם פיפיות החרב זהו בגרונם אלרוממות
 להט על ת% ע" הגיהנום זה וחרב)רש*ק,
 שנו- אם דשנהשג חדבא - המתהפכתהחרב
 על לצונן מחמין המתהפכת חרבי ברקתי

 ששצף וכמו התוס'(, מבעלי )דע"זהרשעיס
 לו מתאת חרב כאלו עצמו יראה שהויקנו
 )סנ- מתחתיו לו פתוח וגיהנם ירכותיובין

 לפניו יהיה והפחד הדין חומר ד(הדרין
 נזי היה כן וכמו הדין. את לעות שלאתמיד,
 לבינה בינה חרב כאלו ליש, בן פלטיהר

 במטהף טמנה והתרהק תחתיו פתוחוגיהנם
 לא ב88 וחרן המליצהן ת8ארת זה )גםקשת
 השי טעד. שום ולא א' חדר היא א',מטה
 לבינה. בינומים
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 מותר אי נדה אשה של סיגריהבדל
 לעשןלבעלה

 סיגדי"א שעשנה נדה בצשהנשאלתי.
 מותר אם מהסיגדי"א חלק והשאידה)טבק(
 ? המותד לע~צןלבעלה

 הש- שאלה עתה היא זו שאלהתשונה.
 הטבק וגם מעשנות, רובן שהנשיםכיחה
 וויתיה לאכילה זה נדמה אם והנהביקד.
 אסור אזי אהטתו, של בשידיים אסודשהבעל

 יד בשם סק"ז - קצ"ה פת"ש ועי' בזהגם
 חצי כמו טבאק שהדיחה נדה ב(מצהאליהו
 לא דוה המותד להדיח לבעלה שמותרכלי
 שבשיו- י"ז פ' הישד בקב ועי' לאכילה.דמי
 גם יש נדה, אשה של מפיה הבא הרוקרי
 הטא- ובשיודי נדה של מה4רסוד חוץסכנה
 נז- הדבה בפה שמחזיקים האחדון בקצהבק

 מאד מביא הזה בזמן העישון ענין ,וגםהדים
 צדיך שמזה הו*ות וגם הדעת קדבת*די

 בנעודת, כהאהן וזהו נדה מאשתולהתדחק
 בנדגילה כגון אחדים, אנשים מפסיקיםואם
 יחד כולם ומעשניב שותים הבית בנישכל
 שיש אולי העדבים אצל דגיל זה אחדמכלי

 ההו להחמיד, "ם אחת מסיגדי"א אבללהקל'
 נג- והיא בפיה, שמקטודתה זדה באשההדין
 הד- מכוער כמה זדה, אש אהם, לה ליתןשת
 בגדי לבושה כזו אשה דוב וע"פ החןבד

 חד- לאיש גם ונגשת וחשופה, חצופהשחץ
 בין וטומאתה לפה מפה אהב לה שיתןדי

 מה- חוץ - הזה הדבד מכועד כמהשולה2..
 גופה.אךסוד

 צא--

 אשה יצ"ו. כדמי מד מהנכבדנשאלתי
 קו- א' יום וטבלה שכהה שונות מסבותאחת
 בעלה, עם היותה אחדי למחדת לה ונדעדם
 ז הבעל ודין דינהמה

 הן מה כ"כ ברודה לא השאלהתשונה.
 שני- חונפ אץזה אידע אם השונותהסבות

 כפרה צדיכים שוגג היה אם פטודיכגהם
 וס- שמינה, חטאת יביזע ביהמ"קוכשיבנה

 ודין קס"ה. סו"ס בדמ"א תמצא הכפדהדד
 יום תמנה שלימות עונות ששה אחדהאשה,

 ביו"ד מפודש דין זה - ותטבול נקיא'
 שמקיל. ט"ו ס"ק שם באה"ט ועה)קצו-יב(
 בעלה. עם היתה מתי השואל בידד לאועוד
 בלילה, בעלה עם היתה אם שכתבתי זהדין

 לטבילתה המחדת ביום עמו היתה אםאבל
 שיש כיון כד( ס"ש )ש"ך ז' אחד מידטובלת
 כהעהאהר נקיים, לשבעה ז' יום מקצתלה
 ס"ק חיים )מקוד בעלה עם שהיתה עדהיום
פ"ח(.

 צב--

 הנ"לבענין

 יום מתי האשה ידעה הנ"ל.מהעיאל
 מימי הששי ביום דם האתה דקטבילהה,
 מה קודם. א' ביום וטבלה וטעתהטומאתה,

 ?דינם

 אחד דין לכאערה וסעחה טעותתשרבה.
 דשכחה הא ס"ק ק"ח סי' מג"א עי'להבג
 לש- סבה לה שהיה בנ"ד ובפדט אונס'מקדי
 מיום מתחול שלה טהדה שהפסק שכחהכוח

 מח- ששכחה ובמחצה"ש, באשל ועי"שההבני,
 לומר ל"ש ובנ"ד פושע, הוי לא טרדאמת
 ותק- תשכח שמא אדעתא לאסוקי להדהוי
 בהחילוקים ושם להקדים, א"א פה כידים,

 להתחיל ולא להקדים היה אפשדבתפלה
 שם חיה נפש ועי' מנחה לפני מלאכהבאיזה
 שכחה שקם הצ"ו מדגליות הדה"גלידידי
 דהוי ויש כאונס, דהוי וממ כפשיעה,דהוי
 וב- דנ"ד, לשכחה גם פשד ותמצאכשוגג
 או- הוי לא והתדשלות עצלות מחמתשכחה
 דה- ז"נ בספידת ובפדט תקכ"ז-י( )מג"אנס
 היא זו וספירה כתיב, לה וספרה מצוהוי
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 גם שתצטרך סברא שיש העומד'כספירת
 לומר צריכה השל"ה וע"פ הספירה עללברך
 לדקדק צריכה היא לספירה, פלוני יוםהיום
 כלשון כנדה - כזה חמור בענין א"עולזרז
 א' דבר השוכח כל פ"ג( )אבותהמשנה
 ואפי' בנפשו, מתחייב כאלו מעה"כמכה~בתו
 טורדא מחמת ואפי' )תויו"ט( עצלותמחמת
 וה- הזהירה שהתורה כיון שמואל(.)מדרהב
 למודו על חזר לא והוא ולילה יומם בוגית

 אז רק אונס, הוא דהבכחה לומר, ישולפענ"ד
 ודר- ולנטור, לנקום גם שוכח הזה האדםאם
 אזי שלו, הפרטיים בענינים גם לשכוחכו

 או. הוי שלו ושכחה למעלה' עמומתחשבין

 לאבד ומהיר לשמוע קשה כמו גמור,נס
 שניתן רע חלק רק רשע שאינו פה(,)אבות
 נפ- זכרון לו שיש אדם בן אבל בתולדה,לו
 ולה- חובותיו לגבות ונטירה, לנקימהלא
 הוי שמים בעניני שלו שכחה אז כנושהיות

 ממש- אחד דבר השוכח כל הפי' זהופושע,
 דבר, שום ישכח לא ממסחרו אבל דוקא'נתו

 לדינא גם נפ"מ ויהיה בנפשו, מתחייבהוי
 לגמרי לקוי שלו שהזכרון חולה, אדםשבן
 בת- וחייב שכחה הוי ולא בשדה עומרחסכח
 ומעשרות.רומה
 תתשכ"ו סימן הס"ח דברי ע"פ י"לעוד

 שדמים בשעה נדה אה~ה בפנישהמסתכל
 שר שפורא נמצא לשכחה, קשה בהמצוים
 בעצ- שהיא שכן כל בגופה, שולט שכחהשל
 שכחה והוי לשכוח. עלולה נדתה בימימה

 אונס. כמושלה

 - צג-

 לתקן שישמעות

 פתחי השומרת אחת נאשה נקמאלתיא.
 בכלב. פגעה מהמקוה כשעלתה איךטבילה,

 מנשי אחת אשה ? הטבילה בבית לכלבמה
 וש- טבלה עמה, כלבה את הביאההמודרניות

 לחדר מחדר הסתובב הזה והכלב בידה,רץ
 בעליו, על להשגיח להמקוה, גם שהגיעעד

 נטשה שלא נשי מהני היא השואלתוהעשה
 כש- שנית לטבול שצריך ויודעת אמה,תורת
 אי- שאלתה, עיקר אבל טמא, בדברפוגעים

 שהכלב בשעה ב', פעם בטבילתה תועלתזה
 הפעם, עוד אותו ותפגוש והנה הנהמשוטט
 בה- עוד ותחזיק תגע טבילתה שאחרהשבתי
 אבל הכהבגחת, בידי המקוה במדרגותיותה

 חסאלה אחת, אהבה אלא נצחני לאמעולם
 תיכף תיקון הצריך דבר וזה שאלה.גדולה
ומיד.
 קמאי לפני נשאלה כבר זו שאלההנה
 בשם קצ"ח סו"ס טהרה סידורי עי'וקמאי.
 בכלב פגעה אחת שאשה מהרי"ל,ליקוטי
 תטבול אם למהר"ש ושאלו שטבלה'לאחר
 מ- אצלה היתה שחברתה מאחר ואמרשנית,
 בהכלב. שפגעה טרם בה פגעה היאסתמא
 משכבר בחוץ, פגעה ששם מהשאלהמובן
 שמ- נראה זה לולי אבל המרחץ' מביתיצאה
 ה- וגם שנית. טבילה שצריכה נוטההר"ש
 ורוקח בו והכל ש"ד כשם הנ"ל סו"סרמ"א
 ואשה ותטבול, תחזור יד"ש אשה כתבג"כ

 לש- ומדקדקת בזה"ז טבילה פתחיהשומרת
 שא- אבל יר"ש. בחזקת היא נשים שאלותאול
 איך בנקל, לפתור יכלתי לא השניהלתה
 הט- לחדר כלבים להביא כזו הפקרותנניח
 במוסדות, לראות הרגלנו כבר ממש.בילה
 דחצופין כלבי הני וכדומה צבורייםבאוטו
 שמענו. לא עוד טבילה דבי בפתחיאבל

 כשיוצאות ליזהר לנשים ויש הרמ"אוז"ל
 יפ- שלא חברתה בה שיפגע הטבילהמבית
 שכנה"נ ועי' וכו', טמא דבר תחילה בהגע
 בזה שמחמיר המקצועות ס' בשם קצ"זסי'
 הטבילה מבית כשיוצאות הנה - יותרעוד
 יש שיוצאות טרם אבל לנשים, ליזהריש

 ומ- המשפחה טהרת על להמשגיחיםלהזהיר
 - ולנזהר ולמזהיר המקומות עלפקחים
 ויתר יוחנן ר' ואם בהר. כמי תןשלומים

 שלא טבילה דבי אשערי יתב והוי כבודועל
 בשעה אפילו טמא בדבר הנשיםיפגעו

 למ- עלינו ? אבתדיה נעני מה אנןשיוצאות
 והזהר והזהד זה, תיקון עכ"פ לעשותהר
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 לו- וחוובשני הטבילה. לבית כלביםלהכניס

 המגדלת כזו )ב(מצה בחוץ שכשפוגשיםמר
 קיי- וגם חשדא בה, איתניק;ו שתרתיכלב('
 ה"ט( פ"ה הנ"מ ורמב"ם פ"ג )ב"ק בארורמא

 היא גרועה לא כי שנית, שתטבולשכדאי
 )כאה"ט הטמאים דברים עם הנמנהמע"ה
 שם(.ופת"ש
 להר- זה בענין דברים הרהורי לי ישועוד
 : אחרינא טעמא משום גם משם כלביםחיק

 כ' סוטה ועי' מנביחתם הנשים יפחדודילמא
 דם, לראות דרך פחד דמשום ע"א נדהומס'
 שפיר- ותחלחל המלכה באסתר מצינושכן
 ממנה ונפל בעתה זיל ס"ו ובנדה נדה,סתה
 א"ל פ"ג, ב"ק ס"ג, בשבת וכן דם,חררת

 וכן - ולד נע כבר וכו' טיבותךשקולא
 פחד במקום עצמה הטבילה לענין חששאהב

 שחוובשין כמו כראוי. תטבול שלאובעיתא
 קצח-ד( טהרה )שירי במקוה רעועהבכותל
 שה- באה"ט ועי' ל"א סעי' קצ"ח יו"דועי'
 בעיותא לי ומה - דיעבד אפי' מחמירב"ח

 דשליבותא. בעיותא לי ומהדכלבא

 חדצר השברים שעל הגבסאם - צד-
לטבילה

 הרב יצא תתתשח סי' הפוסק בחוברתהנה
 הראשי רבה יצ"ו, טולידנו הגרי"מהגאון
 השברים את לתקן שלו התורה בכחדפה,

 פנה מזמן וזה לטבילה. דא איתתאולהתיר
 בש- רב יצ"ו וסרתן מיכל הרב ידידיאלי
 ממ- ובקש כזו, בשאלה ג"כ הבלוקניםכונת
 ירחוני, עמודי על לפרסמה וגם תשובהני

 יוקר מפני בזה. דהיתידא בכחה יצאוג"כ
 יכולתי לא דאש למעלה שעלו והדפוסהנייד
 הגרי"ם ידידי אלי וכשפנה דבריו,להכניס
 את הבאהי לגדול מסרבין ואין יצ"ו,טולידנו
 לה- אז שהשבתי מה וזה בשלימות.דבריו
 : שליט"א וסדמן מ.רב

 שסכנה שבמקום קצ"ח-ו' סי' ביו"דעי'
 ושני המרדכי, דברי וזה חוצץ אינולהסירם

 ומ- הסתרים בית דהף : בזה נאמרוטעמים
 להסיר אם כי סכנה ג"כ ובנ"ד סכנה.קום
 לעולם, הטערפא לא הגבס תחבהסת פעםמדי
 בשעת מה. שבת רהב"י עי' סכנה עניןוגם
 טהרה שיורי וע" דמיא' כסכנההדחק

 וי- מומחה רופא ע"י שיודעים באםקצח-יט
 בו- אחר באופן להתרפאות לה שא"אהודי
 בצ"ע, זו סברא הניח אבל תקפיד, לאדאי
 בחגורה קכ"ה יו"ד מרדכי לבחמי שו"תועי'
 סי' יחמר אמרי וע" להחמיר, שחוכךגבס
 יש לחליה שתחזור חשש ש"ם שבמקוםנ"ד

 יחזור הגבס כשיסירו מובן וכנ"דלהקל,
 קצ"ג סי' יו"ד חתו"ס ועי' כמקודם,הקלקול
 מקפיד. כאינו הוי שסכנהבסוף

 חציצה לענין קעקעכתובת - צה-
בטבילה

 דעיקר - תתשנ"ז סימן ב"הפוסק"ראה
 מק- דהאשה כיון טבילה לענין שםשאלתינו

 הנ- עד לה נוגע זה ובזיון מאד זה עלפדת
 כמו ודינה וחוצץ המקפיד כמיעוט והויפש
 שחו- בחוץ ונראה בבשר תחוב קוץ אוחץ
 ש"ך וע" י"א סעי' קצ"ח סי' יו"ד ע"יצץ.
 קע- וכתובת נראה, קרוי לבשר בשוהשם
 מעכ הבשר מן למעלה עוד בולט הואקע

 יש אך כנראה, הוי, מעט בכחבוקעואפילו
 לצדד יש קרום כמין למעלה שיש כיוןלומד
 וצ"ע.להקל

 - צו-

 חציצה לענין ןפדיקידרמנקידר

 המגד- המודרניות הנשים בדברנשאלתי
 כפי ורגליהן בידיהן ארוכים צפרניםלות
 ופדיקור", "מניקור הנקראה החדהטההמדע
 בצבע אותם וצוכעות כצפרין טפרוהיאהטר
 בט- לנהוג איך אבישרא, ולא אטופראאדום
 ב- ז"ל קדמונינו שהנהיגו המנהג נגדבילתן,



 ר מ 1א דעה יורהשהת ל להרם

 נשי והני ? הטבילה לפני לקצץקציצה
 קט- באצבע אפילו לנגוע יתנו לאבעו8"ד

 את "גזורו" עליהן נגזור ואם שלהןנה
 הט- על יותר תותר וחו"ש תקבל לאהגזדה
 קדוש וחוב שלה. ה"מניקור" על ולאבילה
 לר- הרעה, פני לקדם הרבנים עלינומוטל
 לא- לעשות מה עצה ולטכס הנולד אתאות

 ושומרות עוד הזהירות ישראל בנותחיותינו
 אהד צפורן יתנזק שלא מקפדות ורקפתחיהן
שלהן.
 הצבע אודות רק האיש אותי שאלהנה
 לית הצבע בדבר כי בצפרנן' נתקלתיואנכי
 הרא- רבותינו דברו וכבר בושש, צריךדין

 )הרא"ש קפידא שום שאין והעלושונים
 י"ז סעיף קצ"ח סי' בש"ע ומובאוהרשב"א(
 ממשות יש אם שאפילו קס"א, סי'ובאו"ח
 בנ- הן שוה שדינן ועי"ש חשש איןמהצבע
 ל"ג אות שם כהסד"ט ודלא בטבילה והןט"י

 תרתי ודוהש הצבע ממשות ביששמחמיר
 ע"ז. עליו שתמה לדוד תהלה ועי'לטיבותא,
 ב- הצבע לחדש מקפדת היא אדרבאובנ"ד
 המחמיר מהר,ן"ז הש"ע ואפילו פעם.כל
 ג"כ במיעוטא אבל היד כל בצובע דוקאזה

 דמיעוטא מיעוטא הף והצפרניםמיקל,
וא"ח.

 : אחריתא חששא לחוש חשבתימראש
 כן גם מקפדת שאינה שאני קצח בסי'שם
 כיון בנ"ד אבל הצבע את יעבירו המיםאם

 פעם בכל הצבע את לחדהע מקפדתשהיא
 יעבירו לא שהמים כן גם מקפדת היאאזי
 מ- להתקלקל זה צבע טבע ואולי הצבעאת
 שת- נחשוש ואזי חמים, ממים יבפרטמים
 שחוש- וכמו דחייסה, כהוגן בהפיפהזלזל
 לענין אור ע"י המתפקעים כלים בליבוןשין
 הב- את שאלתי אבל בזה' גם נחוש כןפסה
 לה- אפשר שאי לדעת ונוכחתי בזהקיאים
 ואפילו ובניקל אחת בפעם הזה הצבעסיר

 ידוע סם ע"י ורק לזה יועילו לארותחין
 נמצא שבועים, או שבוע במשךובהדרגה
 לחוש. אין כזו דחוקה לדה~שאשאפילו

 בנות שחטאת בזה השאלה כובדךעיקר

 לר- לבעליו שמור בצפורן חרותהיהודה
 שהנהיגו ראהיונים של צפרנם וטובהאותו,
 ה- מגוף הוי הדין שמעיקר אףלקצצם
 בסעיף המחבר לשון וזה חוצץ ואינואדם
 ואפילו חוצץ. אינו עצמו "הצפורן :כ'

 ו- ופורח ליחתך ועמד מדאי יותרגדול
 המרדכי לשון והוא הבשר"' מכנגדעובר
 שס"ג בס-' זרוע והאור פ"ב,שבועות
 : וז"ל הזה המנהג כל על תמה י"אסעי'

 צפו- ליטול הנשים נהגו מה מפני"תמיה
 הצואה להוציא אם כי צריכות דאינןביהן

 שו"ת ועי' ע"ש. יותר" ולאשמתחתיהם
 "נטילת וז"ל: בסופו פ"ב סי' צביחכם

 יחי- סברה היא הטבילה לצורךהצפרנים
 ואחרונים ראשונים הפוסקים דלרובדית
 ועי' הדין"' מן כלל הצפרנים לנטילתא"צ

 דמחמ- טהרות לענין שאפילו פ"טמקואות
 הצפרנים. מנטילת כלל נזכר לא טפירינן

 ומקור זו דחומרא טעמא אנן נחזיועתה
 בהם יש אם בנסתר והן בנגלה הןהמנהג
 דבר תחתיהם יהיה שלא א( : בנ"דממש
 שעומ- מפני ב( יהמרדכי(. )הרא"שחוצץ
 דעתידי "כיון : הראב"ד כלשון ליקצץדים
 מובא הב"ח לשון וכ"ה השתא" חייציליטלי
 לכ- יכולות שאינו מפני ג( קצ"ז. סי'בש"ך

 העלה הב"י ומרן הבשר. כנגד שנקראון
 ה- שכפי שלישי טעם רק הטהור שלחנועל

 העיקר. הואנראה
 : ליתנייהו טעמי הני כל בנ"דאבל
 "מניקור" כי כלל שייך לא הראשוןטעם
 "טיפול : שפירושו עליו ומוכיח מעידשמו

 טיפול - קורי )מנ--ידים, בידים"והשגחה
 ט"ט חשש משום אי ועתה ונקיון(,והשגחה
 שלהם היופי עיקר הלא שתחתיהם,ובצק
 מלוטש להיות צריך שהצפורן הנקיון,הוא
 לצח- עליהם תמיד ולבן ועינן מוצק,כראי
 אף מהם דעתן מסיחות ואינן בצחצחותצח
 ילכ- לא פנים ובשום עבידי. לנוי כירגע,
 )פס- הגמרא כלשון אותם, יטנפו ולאלכו
 מיכל לשודפו עליו מחזר עצמו "הוא :חים(
 וכהטג- מדקדקת עצמה היא ? מניה"קאכיל
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 וממילא לשמרם, עליהם פקוחה בעינאתת
 צלה בנות כי ובצק' לטיט למידה?ליכא
 מלא- לשום יוצלחו לא ה"מניקור" עםהללו
 לגי- ולא הבצק ללישת לא ראויות ואינןכה
 נקיה הבלתי עבודה לשום ולא הטיט,בול
 כידוע. צפרניהן. יו?ברושלא

 העומד וכל ליטלי דעתידי - שניטעם
 כק- אם בכך מה קשה שלכאורה כו'ליקצץ
 בידות כמו ודינם אינם כבר הרי דמיצוץ

 לג- חציצה משום דאמרינן הארוכיםהכלים
 בשמים הרי שו"ת עי' חיבורן מקוםבי

 שמ- כיון בלוע רק הוי דזה ק"ל סי'מהד"ת
 וב- בגיוי. הזה החתך המקום היה לאעולם
 חצי- ואין מים לביאת ראוי בעינן לאבלוע
 בעומ- ואפילו ס"ד, סי' נוב"ק עי' פוסלצה
 לצאת שסופה כבלוע דהו"ל להחתךדים

 עומדים הצפרגים שאין בנ"ד אבלעכ"פ,
 לפעמים שצריכים הצפרנים ואלולהחתך,
 והוי כידוע, מיוחד אומן לזה צריךתיקון
 ואפילו הדחק. ע"י לצאת שסופהכבלוע
 לביאת ראוי שבעינן גופא הסתריםבבית
 עי' וכו' לטבילה ראוי שאינו וכלמים

 דר- חומרא רק דזה דקדושין פ"בריטב"א
 כגלוי דינו טומאה דלענין דכיון בעלמאבנן

 עי"ש, נמי טהרה לענין רבנן שוינהומה"ת
 רכו--רפג. באות ח' מע' דרבנן ארעאועי'
 ליקצץ בעומד שדוקא קצה יו"ד חת"סועי'
 ולכז בינתיים, הפסק שום בלי ומידתיכף
 בשערו- ראה2ונה טבילה הטובלותבכלות
 אותן תגלחו ביום שבו אע"פ הארוכוהתיהן
 בין מפסקת שבעי"מ כיון אבל בעי"מ,אחר

 ולא חשש, שום בזה אין לגליחהטבילה
 ועי' עי"ש, ליקצץ העומד כל בוהאמרינן

 על שהשיגו י"ז ס"ק ובדר"ת טהרהשיורי
 תיכף השערות את בגוזות ואפילוהחת"ס
 העו- כל אמרנן לא ג"כ ממש הטבילהאחר
 והעי- עו, ב"ק בתוס, וכ"מ וכ', ליקצץמד
 עומ- אין ובנ"ד מילתא, תליא בקפידאקר
 ואדרבא לגמרי ליקצץ הללו הצפרניםדים

 גדולתן, על מקפדת היא וגם קיימילגידול

 והיא ממנו גדול יצרו מחבירו הגדול כלכי

 וצנ- צפרניה נגהרל ססגנא כהאימתפאדת
 ליקצץ. עומדים אינם פנים ובשוםעיה

 שאי בב"י העיקר שהוא השלישיוטעם
 בנ"ד הלא הבשר, כנגד הוא מה לכוןאפשר
 הבשר לכנגד להקולא כלל נזקקין אנואין
 וגומם חוטט האומן ה"מניקור" בעשייתכי

 דם זוב עד ממש, הבשר עד הצפרניםתחת
 זה. טעם גםונפל
 רק הוא זה למנהג מקור הנראה,כפי
 וכן הקדח?, הזוהר חומרת ע"פבנסתר,
 שהמנ- פ"ט, מקואות אורג  במעץ2המצאתי

 פ' הזוהר וז"ל הזוהר' ע"פ רק הוא הזההג
 בש- "אשכחנא : בר"מ ע"ב רמ"ח דףפינחס
 למיהב בבעלה לאתקרבא דאתדכיאתעתא
 זינא בההוא אחרא לסטרא חדאחולקא
 "טופראה : חולקא ההוא איהו ומאןדליה,

 בגין דשערא" מרמ? וזעיר דלהוןבטינופא
 אבתרא יזיל ולא וכו' רישא דאסרקאדבעי
 מזה, משמע וכו'. לה" לאבאה?א סט"אההוא
 בטינופא "בטופראה רק הוא הסט"אשחלק
 ונקיים מלוטשים בצפרנים אבלדלהון",

 הזוהר בהקדמת ועי' דליה. זיגא איהולאו
 דטי- מליכלוכא מתהני רעה "שהרוח י'דף

 אבל בנסתרות, עסק לנו שאין היףנופא".
 אחר דוקא הר"ר שורה זה טעם מפניאפשר
 דליה, זינא יתגלה אז כי הצפרנים,נטילת

 נטי- קודם אבל הבשר. שכנגד הזוהמאזו
 הב- שכנגד מה גדולים, כשהצפרניםלתם,
 שליטא. ליה לית מהעין, ונעלם טמירשר
 שם משמע בלה"פ, מובא המשומר ייןועי'

 פה?ע- מיעוטא האי על רק הקפידאדעיקר
 ויינקו ונתוספו שנתגדלו וצפרניהרותיה
 דליה זינא זהו ולכן טואתה בימיבימי
 אין מקודם שנתגדלו בהצפרנים אבלעי"ש'
 שהצפרנים ידוע, והדבר ; שליטאלהר"ר
 על טומאתה בימי נוסף ולא רבומעיקרן
 "בגין הטעם ושערות, כלום. צפרניהראה?י
 נופלות ממילא אז רישא" לאסרקאדבעי
 אד- כי בזה, הר"ר ומסתפק אחדותשערות
 בימי להתגלח ל~מ?ה 2ואסור מנהג ישרבא

 ק"ו סי' יו"ד צדק אבני שו"ת ע"יטומאתה
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 שו"ת עי' מש"ם וה למנהג מקור וק2ק"ו,
 ה"מ- שלצפרני נמצא י"ז, סי' משמעוןשם

 ומספיק שליט4ג רעה להדוח איןניקוד-
 הסריקה, בשעת הנופלות השעדותלהסט"א
 הנ"ל. הווהדכלשון
 נשתנה הזה בזמן הן האמוד, מכלחוץ

 סי' רמ"א עי' מזיק, ר"ר ואיןהטבעיות
 אין שבזה"ז שם' ובמג"א ל"ה סעיףשכ"ח
 ולכן ויסודים, צעד שום אפי' גורםהר,ד
 אע"פ שאצל"ג, מלאכה אפי' שם ההירולא

 מחמ- סכנתא בספק ואפילו סכנהשבמקום
 על סכנה הסתעפות ספק רק ואפילורינן,
 סכ- כן גם נקדא אלף מני אחד הריחוק,צד
 ולפענ"ד, ד"ה ס' סי' דעק"א שו"ת ע"נה,
 בד"ר זה ולכל תכ"א, אות שלום דדכיועי'
 לדבדי קץ כי סכנה, גדד לשום דה2בוהולא
 יו"ד בט"ז ועי' סבדו, ובטל כחו אפםדוח,
 ח"ב יעקב שבות ועי' בר"ד' שמקיל ו'סי'
 המטה, תחת ומשקין אוכלין לענין ק"הסי'
 שם ועי', ס"א, סי' יצחק ויעתד עץ"תועי'
 ברו- עסקו שם וכולם כ"ח סי' יו"דאריה
 להיתידא. והעלוחות

 אזי מהזוהר, הוא המנהג שמקודוכיון
 כלשון הדת, וחיזוק מייג משום בזהאין

 נכנם זה ואין ה"ב, פ"א ממרים ה'הדמב"ם
 לשמוע עשה שמצות דבדים השלשהבגדר
 אלא ואינו זה מנהג הנהיגו ונשיםלהן,
 ל"ה(. סי' תנינא אדיה )מצפה חומדאמשום
 אפ- זה, בנידן להתיד דאיה כדמותוהנה

 "כל : חז"ל שכללו הכלל פי על לומדשד
 )חולין ידים" בנטילת חוצץ בטבילההחוצץ
 בשם שם ב"י ועי' קם"א(, סי' טו"מק"ו

 ממש שוה עודינן ובקצר בארוךהרשב"א
 בחולין שאפילו מ"ז דף אלמוגים עציועי'

 הקודש, טהדת על בחולין דוקא ולאוגרידא
 יומ, בכל מעשים עינינו דואות זהולכל

 ומוהלים שוחטים מעשה, ואנשיחסידים
 בדיקת בשביל גדולים צפרניםהמגדלים
 ראיתי וגם פריעה, סירכות, הסרתהסכין
 הבועות בדיקת בשביל רבנים כמהאצל
 נא- וע"ז בנט"י, לזה דדה2 ולית הדקיןשעל

 אלא עוד היא דבר". עמא מאי חזי "פוקמר
 תח- בדם מלוכלכים צפדניהם רוב פישעל
 היטב, לנקרם שקשה באופן ולפעמיםתיהם
 מלוכלכות "ידי : המלך דוד התפאדובזה
 קשה שלכאורה " וכו' ובשליה בשפירבדם,

 להורות אסור קצ"ח יו"ד הב"חשלשיטת
 עסק שדוד וי"ל - לח כשהוא נדהבדם
 מלוכלכות. ידיו היו ומזה ופריעה במילהגם

 בין חילוק איזה יש שסו"ם תעויבניהשל
 על דנין אנן הלא אבל לנט"י, נדהטבילת
 לטבילה לפעמים אדרבה שמצינוהחציצה'
 ה- משעדינן בטבילה : מלנט"י קולאיותד
 עד רק ובנט"י הגוף כל נגד והמיעוטרוב

 שלנט"י הדה2בון לפעמים לנו ויצאהפדק,
 ולא חציצה, תהוי לא ולטבילה חציצהתהוי
 עי' שמיא, בשמי וגיודא באדעא יציבאהוי

 : ט"ו ברכות ועי' ק"ו, חולין חת"םחידושי
 לאכול אסוד והטובל טבל כאלו ידיוהנוטל
 בללל "יש אמדינן ולא ידיו. שיטולעד

 בנע"י חומדות מצינו ועוד מנה".מאתיים
 נעשה שלא ומים גבדאי וכח כיישבעינן
 בטבילה. כה2א"כ וכדומה מלאכהבהם
 ונ- הו24 כלום לא ידים בבתי ידיםנטילת
 )יו"ד טבילה לה עלתה בבגדיה שטבלהדה
 מ"ח. סע"י קצ"חסי'

 געבודת שכהן מצינו גופאובטבילה
 ומו- ומפדקת, השדרה בצפרניו קצץמליקה

 עבודה כי לו היו גדולים שצפדניםבן
 היו כהן של טבילותיו וכל זו, היתהקשה

 כדי החומדות, כל פי ועל וטהדהבקדוו2ה
 שלא מאליו ומובן בטהדה, לעזרהשיכנם
 חציצה שבדיני אף אלה, צפדניו אתקצץ
 בח- כמו יתירות, חומדות בכהניםמצינו
 מקפיד ואינו מיעוט שאפילו בגדיוציצת
 ה' ודמב"ם תו"כ י"ט, דף )זבחיםחוצץ'
 הקר- פסול בדיעבד ושאפילו הו"ז(,כמ"ק
 מצ- הכתוב בהם שדיבה מצינו ובכללבן.
 וזהי- חמורות בטח וטבילותיו יתידותות
 המצדף ספד )עי' זר, מטבילות יותדדות
 צדיך וכנשיא ככהן הדוד שגדול דכ"אסי'

 כל האנשים ובשאר במותר עצמולקדש
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 לא זה ולכל דמי(, כניטל יתרהחומרות
 ואם הגדולים, צפרניהם על הכהניםהקפידו
 טבי- קודם היטב לנקרם הם זריזיםכהנים
 בני"ד נשי שהני מעידה המציאותלתם,
 בהן. יש יתרה וזדיזותזהירות
 דאת- בזכותה לצדד במה לומר ישעוד
 כדי תפאדתה ממנה להסיר לבלי דאתא

 מהול- בעלה גם בטח כי בעלה, עללהבבה
 )הכו- הזרזיר הלך לחנם ולא קדימה,כי
 זר- ערוך ע"י זרזירים נקראים והנכבשבש
 ממ- דורש והוא למינהו' עורב כל ב'(,זיר
 כשרה ואשה המדע, חוקי לפי שתתקשטנה

 תואר ביפת מצינו הן בעלה. רצוןעושה
 שגם עה"ת רמב"ן עי' צפרניה""וען2תה

 עשייתו ואופן ה"מניקור" ידוע כבר היהאז
 הש- תחת חדש כל ואין כהאידנא, ממשהיה
 בהשמטה ח"ב יוסף פודת בס' ועי'מש,

 שקאי לומר אפשר עניתה" אשרש"תחת
 ממ- שמונעין מה לה הוא שעינוי ע"ז,גם
 מפני קנסוה והיפ"ת הצפדנים, עשייתנה

 בצפר- לקרבן ונפל באצבעותיהשרמזתו
 שהמה וכיון עה"ת(, הטורים בעל )עי'ניה
 המס- וכל דעבירה' סרסורי הגורמים,היו
 לקצ- חז"ל קנסוה וכו', קטנה באצבעתכל
 והכל תהרוגו, הבהמה ואת דוגמאצם,

 וזו מקוו2טת תהיה ה2ראל שבת כדינעשה
 נמצא עה"ת(, רש"י )עי' מנוולתתהיה
 תואר היפת של ה"מניקור" על גזרושאם
 בת על לחוס עלינו כזו במדה לנוולה,כדי

 בקישוטיה ושתשארה לענותה לבליישדאל
 שאם מ"ג סי' ח"ב ומגיני סתרי ועי'הללו.
 לעכב הבעל רץ2אי להתגלח, רוצההאשה
 וחמור ויהודית משה דת שזה אף ידהעל
 על אפי' בקריעה וכן הזזהר' עפ"ימאד
 משום לאלתר לשלול לה התירו ואמהאביה
 במ- אף תתגנה, ולא תתבזה שלאכבודה
 הר"ן וו"ל צניעות משום שייך שלאקום
 בבג- לעמוד לאה2ה שגנאי לפי : פ"גמו"ק
 עי"ש. מגולה לבה שאין אע"פ קרועיםדים
 על חז"ל ודאגו שקדו כמה וראהצא
 בעלי- על יתגנו שלא ישראל בעתתקנות

 התי- נדתה בימי שאפילו פ"ד שבת עי'הן
 היצר גירוי על חשו ולא להתקשט להרו

 בעי- מחזירין רוכלין שיהיה ותקנוהרע,
 יתגנו, שלא נשים תכשיטי כה2ום וכו'רות
 בא- אפשי אי לומר שיכול כ"ח נזירוע"
 וטעמא מגולחת, באה2ה א"א מנוולת,שה
 תתג- ש~א כדי נדריה מפר שבעל א"רמאי
 וחשו מ"ס(, ד"ה פ"ט ותוס' צ' )יבמותנה

 נד- ע"י אחת שעה של ניוול על אפילוחז"ל
 א' מע' טהדה שיורי ועי' מ"א, פי"ארים
 במים ראשה לקוף לאשה שמותרת נהס"ק
 בעיה, על תתגנה שלא אבלותה בימיחמים
 וחסידה" נאה "כלה : שקר לומרהתירו
 בתכ- להסתכל מותר מכוערת, היאאפילו
 ס"ה( )אה"ע ראה2ה ובפדיעת כלהשיטי

 ועי' י"ז. כתובות וע"י ע"ב' לחבבהכדי
 "תבוא : קצ"ט סי' מרוטנברג מהר"םתשו'
 מתקש- ואינה בעל לה שיש לאה2המארה
 שעל ח' לח שמות עה"ת רש"י ועי'טת",

 : למשה הקב"ה אמר ישראל בנותקישוטי
 שמצד )אע"פ הכל" מן עלי חביבין"אלו
 )מראות חשיבות שום בהם איןעצמם

 ורק זהב ולא כסף לא זה אין כיהצובאות(,
 שבהן החשיבות עיקר אבל פשוט,מנחושת
 אותו של צדקניות נשים מקישוטישזה
 משה מאס לא מדוע יתורץ ובזההדור.
 מכוער. יותר שזה כומז מתכשיטירבינו
 עצמו מצד שזה מזהב נעשה עכ"פ זהאבל
 לידי בעליהן את קודלו עי"ז כי חשוב(,דבר
 ישראל, צבאות ובנו להן, ונזקקותתאוה
 ותורתינו ? מגנאן ומי משבחן הקב"העי"ש,

 נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיההקדחמה
שלום.

 ז"ל הרמב"ם ע"ש הספריה אתבבקדי

 היו"ד תנינא אריה מצפה בשו"תמצאתי
 בנד"ז דהתירא בכחה יצא שכבר להסי'

 דבצפורן העלה ושם ע"ז. מאדח~מחתי
 דמי כחתוך לאו אי : הטבילה עלתהממנ"פ
 על- במים כלו דהוי וכיון להגוף שייךהא
 וחשבינן דמי כחתוך ואי טבילה, להתה
 נחתך היה אלו גם הא נחתך' כברכאלו
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 דא- ורק גלוי דהוי הטבילה לה עולההיה
 לומר : הצדדים משני ~5מיד באתתה
 לומר וגם להגוף שייך ולא כחה~ךדהף
 הפכיים כשני והוי וזדיצי כחתוךדלאו
 דסת- חומרי כתרי דהוי ל"ח ע"ז א'בנחטא
 ומדמה בקיצור(, דבדיו )העתקת הדדירי
 באבר סקי"ג נ"ה יו"ד הש"ך לדברי זהדין
 ביה אמרינן דלא פרישה מצות בוש-צ
 בדבוק דב,צלמא ועוד : וז"ל עי"שדבוק
 המ- אבד להאי אחשבוהו דרבנן כיון"ל

 כא- אסרוהו מש"ה דהא נחתה כאלודולדל
 שמחובר כל מותר התורה דמן החי מןבד
 לאיסור .לחשבו להחמיר אין א"כמעם
 אהדדי. דסתרי חומרי כתרי דההדבוק
 הנ"ל הגאון הביא נכתה ראיהעוד
 חתג"מ הרמב"ן שיטת רס"ח יו"דמרמ"א
 %ו עלתה שעתו מלו ואח"כ הגר אתבטבלו
 כי ליקצץ. עומדת בודאי והעדלהטבילה,
 רבו- דהכי כיון אלא כלל, גר ל"הבל"ז
 שו"ת בסוף דבריו וכפל חציצה, ל"התיהזו
 לאדמו,ר אליהו פסקי ועי' רצזגבדכת
 בכמה שתרצתי שלי בהערה ס"א ח"בזצ-ל
 שב- ואף הטבילה. לגד עלתה מדועאנפין,
 עי' לכתחילה' הוא ונ"ד בדיעבד מייריגר

 שהיכא הראוי, כל ד"ה ס"ו נדהתוס'
 דעיקר טבילה, כגון מצוה הכהער רקדהוי

 4ח- ל"ש בזה טהורוג שתהיה רקהקפידה
 טהורה דאי מה"ת ודיעבד לכתחילה ביןלק
 לכתחילה כן לטבול מותר בדיעבדהיא
עי"ש.

 לדעת לעיל, שהבאתי הדאב"דובדבדי
 שצרי- יש, אחרת כונה אריה מצפהבעל
 שמא חששא כמבום הצפרנים לחתוךכה

 בצפורן אבל מדולדל, צפודן מיעוםאיכא
 דח- יאמר לא הדאב"ד גם כבנ"דמעליא
 חציצה.שיב

 ושהיתר צדדי כל בקיצוד אסדרועתה
 : כרוכל אותם ואפדם זה בעניןשהעליתי

 איכא רבה וטעמא עבידי דלנוי טהיוםא(

 מקפיד שאינו ברובו גזרו חז-ל הנהבזה.
 בחציצה שטובלת דכשיראו מקפיד,משום
 יטעו מקפדת, שאינה יודעים כ"עולאו

 שכ"ע בדבר אבל כמקפדת, אפילולהטביל
 להתמעת מיוחדת בכוונה נעשה שזהרואים

 אהצבוחי ב( השקיא. בזה ל"שולהתגאות
 לחי- צריך דעדיין דמי כגזוז ולאוכהסבח
 רבותיעע היינו ג( ל"ם(. גיטין )רום-יבורו
 עליהם מקפדת דאדדבא ד( לה.דניחא
 מהגוף, דמיעוטא מיעוטא דהוי ה(שיגדלו.
 בשער כמו "עצמם, לדונם בשמר אםואפ"
 מיעום ג"כ הוי ןהראב-ד, הגאוניםלשיטת

 שאנ- הוח הויתן עיקר ה לחוד.מהצפדנים
 יתירא. בזהירות ומדקדקות קפדיקיותא

 עומד אם דוקא הוא כק"ד דכה"ל טעםק
 חיים באר עי' זמן, אחר ולא תומ"יליקצץ
 עואפי הנ"ל, החת"ס בדבדי שהבין כ"דס"
 לפני להתגלח הכלות של מנהגן היהאם

 חציצה ל"ה ג"כ הטבילה, אחדי ורקבעי"מ
 טבילה דמחוסר כיון כסצ"ד, כהל"קמשום
 דני- ח( מעשה. מחוסר הוי גופה וזהעוד,
 המ- בעלה על תתגנה חמלא לה הואוול

 הנעשה מנהג זה אין ט( כמוה. בזהדקדק
 ע"ע ההמירו נשים ודק וגדר סייגמשום
 שב- וריי דסם"א טעמא משום זוחומרא
 ובפרם חעחמ, משום בזה וזרן ליכאזה"ז
 אם ח', סנהדרין ע"י במנהגן, ספקכשיש
 בחומ- שגם אמור, כאחותך הדבד לךברור
 כןעיכ לך ברוד שיהא בעינן דרבנןרא

 העיקר והוא האחדון י( מנהג. שלבדבד
 טבילה. ביטולמהשש

 להני להתיר דעתי טעמי הלין מכללכן
 מניקור של הצפרנים קצ.צת בלי לטבולנשי

 נפלאות, בתורתו יראנו והשי"תופדיקוד.
 משגיאות.ויצילנו

 הגה"ג בלבנון, הארז לידי"נופניתי
 מ"ח רב"צ מרן לא-י הראשי ורברא-מל"צ
 בזה, דעתו לשמוע שליט"אעוזיאל
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 וחציצה טבילה בעניןשאלה

 באזניה כאב לה שיש אשהנאחעלתי.
 מים להכניס אסור הרופאים פקודתח"פ

 בט- תנהוג איך מכו:. מרזו מיא כיבאזניה
 1בילתה

 גאר האריכו כבר זה בדין הנהתשובה.
 חוב אבל מחמידים, הרבה וממ דורםני

 לאחי~- מה דבר לקףבות עלינו מוטלקדחם
 לא"א יש בת אם דהיתירא, כחה לחפשתינו

 מח- נדה. פתחי ולשמוד נפשה לסכןהרוצה
 הפנימיות המחלות בין נחשבות האוזןלות
 ר"פ סי' יוכ"פ ה' או"ז עי' סכ"נ, בזהויש

 ופסק להיתר למקףבה הלכה הורהשר"ת
 סכנה קורא אני מאבריו (ר דאבוןשאפ"
 האז- במחלת כ"ש השבת, את עליוומחללין

 כת"ס בשו"ת וראיתי סכנתא. וחמידאנים
 שנושאת במקום רק שמיקל צ"א סי'יו"ד
 לא שחוששת דהיינו תמיד באזניחהמוך
 נושבת מרוח גם אלא המים מלחותרק
 מח- היא אם שמספיק וי"ל רבותא' זהוהוי
 לענ- כמו ימים בשמונה פעם המוך אתלפת
 לאמו"ר השדה עץ בסן ע" י ד של קשרין

 בנין בשם ב' אות תרס"ד סי' זצ"להגאון
 עשוי שאינו דקשר המרדכי דכ' דהאשלמה
 הס. צריד אינו אם דוקא קש"ק אינולז"י

 שמ- אע"פ יותר לזמן בנצרך אבל לז"ישר
 ובפרט כקש"ק, הוי וקהמרו וחחרתירו

 מלקחיים ע"י רק לסור וא"אכשמהידק
 ז' סי' ח"א מהרש"ם שו"ת וע"קטנים,

 סי' ח"ב יו"ד ד"ח לשו"ת וציק בזהחקר
 הגוף על שהיא ברטיה אפ" שמיקלמ"ה

 שהיא לפי טפי קיל הוי ובאוזןמבחוץ,
 גופא זה לב"מ ראויה שבע'נן והאביה"ס,
 והעלה מזה. האחרונים שדברו כמודרבנן
 האוזן, בעומק המוך שתתחוב רק להקלשם

 האו- נקב שפת במקום גם יחוץ שלאבאופן
 ביה"נ שער נינ"א תי' מבתוץ. תרא"ע

 א"צ שטהעה לא אפי' האחן צחשעסיד לה- חסכחה שטבלה באהבה כ' או"ק י"אסי'
 להקל יון וס"נ כשעה"ד ובנ"ד שניתטבילה
 משיב שחת וע" מהצואה. המוך גרעדלא
 אמרי שו"ת ועי' מזה. קל"א סי'הלכה
 אפשר באם שהעלה קצ"ה ס" ח"איחסר

 המים שיהיה במים מקודם המוךשתשרה
 זוע גם א"א ואם להקל, יש ודאימקדימין

 להקל מקום יש סכנה חשש במקוםאזי,
 דין וכופל מקודם המוך רטיבת בליאפי'
 להיתירא יוובר אמיי ואמריו קצ"ז בסי'זה

 והמהרה- המחמירים סברות כל אתוסותר
 אבן בשו"ת וראיתי לקולא. והעלהרים
 אח- שאשה עצה שנתן מ"ה סי' יו"דשוהם
 אד את בידיה ותכסה למקוה עמה תרדרת
 שכרה יצא בעצמה, היא תכסה אם כיניה,

 לא והמים הידים יתקמטו עי"ז כיבהפסדה
 לע- גם מתנגד הוא ואח"כ בהקמטים,יבתוו
 וה- ); טובה היותר העצה זו ולדעתי זו,צה
 וע" עמ"ל טופח במים ידיה תדיחאהבה
 יכו- טאינה באשה פ"א סי' בנימיןמשאת
 כזו. בעצה ג"כ התיד רגליה על לעמודלה

 מספיק הרופאים עצת ע"פ אםולדעתי
 את דוחה דהבמן כי באזניה שמן מעטשדעזן
 דג שמן שהתן טוב יותר אזי כידוע,המים
 בהם, לטבול שמותר הדברים מןשזה
 שד- מבה"ג י"ד ס"ק קצ""ח סי' ש"ךועי'
 לסוך שלא נוהגות שבנות קבלה דבריבריו
 להלכה אבל המנהג מצד רק זהובשמן
 משמן חוץ חוצצים אינם השמנים כלאעי"י
 עי' המנהג, ל"ש סכנה במקום ולכןהמור
 דבמקום מ"ט אות מ' מע' טהרהשיורי
 דלא מנהג מתורת האסור דבר נדחהצערא
 פטור. שהמצטער דסוכה ממ"ע זהעדיף
 המים את דוחה שהשמן לעיל שהזכרתיומה
 לב"מ ראוי כאינו הוי השמן שבמקוםנמצא
 סע" ה' סי' לצבי שמלה העזר בשלחןע"
 את דוחה שהשמן שלא פת"ז בשם סק"חה'

 במקום וסגעים באים המים אלאהמים
 ואינם משם חוזרים במרוצה ורקהנמשח
 גו- בטבילה כמו מהני ולכן שםמתעכבים
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 במים להתעכב מחויבת האשה כלוםפ(4
 ונוסף בזריזות. ולצאת לטבולומותרת
 דדא שאחסור בעוה"ר עתה לצרף ישלב"ז

 טבילה בלא בעלה עם תהיה שמאוחוו2שין
 רק צריכה ואם ההר. את עליה נכוףאם
 הג- על לדה2ען לנו יש יבש מוך באוזןלתת
 ממ- רוח עלינו יערה והמקום הנ"לאונים
 מטמאותינו. לטהרינורום

 - צח-

 רטבילה חציצה יענין שפתיםצבע

 לצבוע החדשה האופנה בדברנקואלתי
 שתהיינה הצבועות ומדקדקות השפתים,את

 בשוקים שגם באופז תמיד נאותשפתותיהן
 בסדר חו"ש שאינן חוששת אםוברחובות
 ושם ארנקה פותחת : עליה זינה כליתומ"י
 ובדרך הצובעות ומראות צבע מיניכל

 יט- דינה איך ועתה מתקנת. היאהלוכה
 ?בילה

 כבר עצמה הצבע בדבר הנהתשונה.
 הצ- צבע לענין ד: סי' ב"הפוסק"דברנו
 צבע )כי השפתים. לצבע שכן וכלפרנים
 הצפר- מצבע ירך דק עדין, יותר זהממין
 כשם פשוטים, צבעים משאר אונים,
 עורות משאר עדין יותר השפתיםשעור
 זה בצבע אין דקותו שמרוב עדשבגוף,
 זאת ועוד בעלמא, חזותא רק ממשותשום

 פיה מהבי רטוב, במקום זה צבעשעומד
 שתרהי נמצא לח, תמיד והצבע מרוקה,או

 פשוט ובצבע ולח, דק בזה "2לטיבותא
 בידביל להשתמש א"א ממשות בו שישאחר

 לקמוין או לפתוח תוכל לא אז כיהשפתים
 והלכה נעות(. שפתותיה יהיו ולאהשפתים
 דצבע שאין י"ז סעי' קצ"ח ביו"דמפורשת
 הפנים בצבע כי לחלק. יש עדיין אבלחוצץ,
 טובלת שהאשה הגלוים במקומותוכדומה
 הוא הצבע, למקום באים והמיםכדרכה

 אבל חשש, שום ואין חוצץ הצבעדאין
 שפ- את תקרוץ בודאי המקפדת והיאבנ"ד
 ובקרי- הצבע, את יקלקלו לא שהמיםתיה
 הטבי- שאין וחמור מפורש דין שפתיםצת
 ): המשנה ולשון כ"ז, סעי' עי"ש עולהלה

 יש אכל טבלה, לא כאלו שפתיהקרצה
 להתקלקל דרכו השפתים שצבע כיוןלצדד,
 ואפי' והלשון הרוק מפני רגע בכלממילא
 טור- שום בלי פעם מדי והיא טבילה,בלי
 ואין תדקדק לא לכן מתקנת. יתירהחא

 קכ"ג. שבת ר,2"י עי' לזה דוגמא כ"כ.לחחמ
 כיון וכו' קצת שמקפיד שאע"פ קורנסד"ה

 בנ"ד. ה"נ ליה, מקצי לא מתקןשבניקל

 מדאי יותר פיה קריצת שע"י י"לואדרבא
 הצבע. יותר עוד שמתרטב מקלקלתהיא
 ולהש- להזהירה המשגהת צריכה ע"זאבל
 צריכה וממילא השפתים, קריצת עלגיח
 צבו- בלתי על אפי' לדקדק, הכה2גחתבזה
 הקורצות הדעת נקיות נשים ישנן כיעות

 פיהן. לתוך המקוה מי יכנסו שלאשפתיהן
 פרו- ב' בר"ש ע"י השפתים. קריצתושיעור
 ב' ופירש זל"ז, השפתים הדבקת א' :שים

 השפתים "דחיקת נכון יותר להר"שהנראה
 ומכולם ובב"י הרא"ש בפי' וכ"הביותר",
 בי- בדיבוק אבל עצומה דחוקה דוקאמשמע
 לגבב המחמיר ירצה ואם קפידה. איןנוני

 בסוף הרמב"ן דברי לו אעתיק בזה,חומרות
 ס"ק קצ"ח טהרה בשיורי המובאהלכותיו

 הא- היות טוב לא חציצה ובדיני : וז"לנ"ה
 הס. אחרי ומחפש מדאי ביותר מחמירדם

 א"כ כי הקל בדבר טבילתה לפסולפיקות
 סרקה שחפפה, אחר אלא סוף, לדבראין

 לנגוע לבלי ונזהרת גופה כל רחצהבמשרק,
 אבריה בפשיטות וטבלה חוצץ, דברבשום
 בספיקות ראשו אדם יכניס לא גופה,וכל

 עצ- כגון וסוף, קץ להם אין אשרהחמורות
 ביותר, שפתותיה קרצה ביותר, עיניהמה

 עצ- בין להבחין יוכל מי כי ספיקותומשאר
 עכ"ל. ביותר. עצמה לא או ביותרמה
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 - צט-

 חציצה לעניל מלאכותייםתלתלים

 לענין מלאכותים תלתליםנע~אלתי.
 ? דינם איך וטב.להחפיפה

 שעושים חדשה אפנה נתפשטהתשונה.
 ע"י מודרני באופל מלאכותייםתלתלים
 מקו- : ששמעתי כפי עשייתם ואופלחשמל.
 שיש חימי בנוזל השערות את מרטיביםדם
 ואח"כ השערות, את המטרש דבק מיןבו

 במכונה רב זמן המתולתל ראשמהדקים
 נחר- השערות החשמל, ומחוםהחשמלית,

 רוחצים השערות. ראשי שנכפפים עדכות
 התלתלים הזה הנוזל וע"י אותןומיבשים
 שמו- עד היינו מרובה, לזמן מעמדמחזיקים

 כי אחר. פרע שתגדל עד חדשים, ט' אונה
 לת- יותר יצלחו לא הנחרכות השערותאלו
 ב'. פעםקנן

 ל- לכאורה דומה זה דין אחד מצדוהנה
 אופן כי בו שדבדנו המניקור שלדינו

 שרוח- קנקיות, בדקדוקי כן גם הואעץ2ייתן
 בתריסר השערות אח"כ וגם מקודםצים

 מדי, יותר אותן ומנקין וסורקיןאנפין,
 ; משובה ה"ז בנקיותן לטפל המרבהוכל

 ע"פ יותר, נ"ד חמור אפשר ב- מצדאבל

 שמחלק י"א אות כ"ג בסי' ישע הדבחקירת

 הנד- דבר ובין ממש לגוף המחובר דברבין
 גופא הצפרנים על דנים אנו במניקור :בק
 דנים אנו בהשערות אבל מהגוף, חלקשהם
 אותם. ומתלתל ומסלסל המדביק החומרעל
 ושוטפים רוחצים שאח"כ שרואים כיוןאבל
 עד והפוך ישר וסורקין בחמין גםאותן
 וה- מהחומר כלום בהן נשאר שלאשניכר
 את ושרף אכל החשמל חום כי החימי,דבק
 שאין עתה שרואה בזה מספיק ולפע"דהכל,
 סעי' קצ"ט רמ"א עי' בשערותיה' סבךשום
 השערות שאין וראתה בנתר בחפפהב'

 אהובו- בנ"ד וה"ה שרי, ומסובכותקשורות

 ששם ואף מיסבך, אסבוכי ולא משבחחי
 זו, בפעם רק ומתיר בדיעבד הרמ"אמיירי
 הלחם לפ"ד וגם דמי, כדיבעד ג"כ נ"דאבל

 קרים מים לענין י"ד ס"ק קצ"טשמלה
 הלכלוך אין שעי"ז הוא התסבוכתדחשש
 הלכלוך משום חציצה והוי יתנקה,שביניהן

 כ"ז שייך לא ובנ"ד ההסתבכות, משוםולא
 יותר אנקיותא קפדי המתלתלות אלוכי

 החפי- לעשות לפע"ד בזה חשש ואיןמדי,
 הנשים. ככלפה

 - ק-

 טעלושקין, ניטןהרב
 רב מקואות, על מים טהרתבעהמ"ח
בברוקלין.

 פשוט כדבר מביא תתרכא סימןבהפוסק
 שה- ודעתו הברזא מן ידים ליטוללהתיר
 גברא כח יש וגם כלי דרך עובריםמים
 סימן המימ טהרה בספרי מזה כתבתיואני
 המים מהיך יודע שאני ע"פ ולדעתינ"ט
 דרך אלא כלי דרך הולכים המים איןכאן
 שם, אין גברא כח וכל ברכה או אבניםבנין

 חפירות דרך ההרים מן הולכימ המיםכי
 הגו- אותו עד ועולים העיר לבתיוחודרים

 שלחתי ג(. סימן )יעי"ש ההרים שלבה
 או לו אין או מים, טהרת ספרי אתלכת"ר
 ובב- אחר, ספר לו אה2לח שיהיה למינתנו
 מקום דומה אינו ודאי - שם לעייןקשה

למקום.

 פ- כדבר מביא תתתריב סימןבהפוסק
 אוסר ידים בתי הלבוש עכו"ם שמגעשוט
 שמחלק קי"ח סי' יו"ד הח"ם את הביאולא
 אוסר שאינו יד בית ע"י עכו"ם נגיעתבין
 יע"ש. סודר בהפסק הדורךובין

 שהערותי יחשדני לא שכבודומובטחני
 אם ויעירני. לי, ויסלח חו"ש, לקנתרבאו

 בהלצ(.טעיתי
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 ומאד בזמנו, קבלתי מים טהרת הספרצ(
 שמ- עד שלחני על מונח והיה ממנונהנינתי
 עמ"ל אחד רב אצלי לקחו חביבותיהרוב
 הדגיש בעצמו והגאון להחזירו. רוצהו(רנו
 הה- מתרץ ובזה למקום מקום דומהשאינו
 מוצ- ופה ההרים מן המים יורדים שםשגה.
 ויש פלומפ. ע"י ארעא מתהום אותםאים

 500 של מעומק המים שמוציאיםמקומות
 לכלים אותם מכניסים המכונות ובכחמטר.
 וה- ויותר, קובים מאות המחזיקיםגדולים
 המכונות כח ע"י רק והולכים יורדיםמים

 לא קלה שעה ואפי' עובדים, רביםשאנשים
 פוע- של פקוחא עינא בלי המכונותישאירו
 המשמר על עומדים תמיד ומהנדסים,לים
 בשבת, ואפילו ישבותו' לא ולילהיומם

 בתי בשביל בשבת שעובדים לזהוההיתר
 ואין מסוכנים, חולים הרבה ש"2חולים

 כח בלי בעצמם ילכו שהמיםבאפשרות
 זוטרא כח צריך נמוכים לקומות רקהדוחף,
 ולחנמ יתירה. כח צריך גבוהותולקומות
 מר בקנטרותא, לחשדהו שלא הרבמתנצל

 ספרו וכשאקבל אמת, ותורתו אתריהכי
 הפעם. עוד זה לעניןנחזור

 בח"ם. לעיין לי שציין השניהוהערתו
 דמ- תנא מצאתי בח"ס שעיינתי טרםוהנה
 בשו"ת הגדולים לדעת שכוונתי לי,סייע

 בזה מסתפק שמתחילה מ"ו סי' אה2אמרי
 בתי יבוש בגוי אם להסתפק יש וכן :וז"ל
 ע"י כנוגע מחשצ אם ביין בידו ונוגעידים
 ושקל וכו' בכוונה שלא להתירו אחרדבר
 שלדבריהם וכתב ראשונים בדבריוטרי
 כנוגע הוי יד בית ע"י דנוגע היכאמשמע
 אירי הגאון ראה וכבר ואסור. ממשביק
 רבה ותודה מביאו כי הח"ס, דברי אתאש
 ויאי- פעם מדי להעיר ובבקשה הערתובעד
 מענותנותו רק וכת"ר בהפוסק דבריורו

 כך כל סמכא בר אינני כי גאון בשםירבני
 שמ- תסתיים ומיניה מיני ורק עלילסמוך
עתתא,

 - קא-

 באוירון כשרהמקוה

 מק- לעשות כאפשרות יש אםנשאלתי
 ? באוירוןוה

 שהאוירוניס בזה"ז עתה הנהתשובה.
 איך דבר שום בו יחסר שלא באופןבנויים
 ואנשי חסידים בשביל מקוה שםלהכשיר
 צריכה שמקוה מובן הדין מעיקרמעשה.
 האח- דברו כבר אבל לקרקע, מחוברלהיות
 פו- אינו דעלמא חללא העולם שאויררונים
 המחזקת גדולה תיבה )באססיין( ויצוירסל
 מתורת לבטלה בקרקעיתה נעשה ונקבמ"ס
 בנין כעין בסיד הנקב סותמין ואח"ככלי,
 משיב שו"ת ועי' ז" סעי' ר"א יו"דעי'

 שילוח המי דברי שמביא קל"ח סי'שלום
 באפש- שיש ד; לסי' בפתיחה נפתחבמקור
 בעל והג~ען כזה, באיפן מקוה לסדררות
 מוכרחים, דבריו שאין כתב שלוםמשיב
 לט- כשרה כזו מקוה חסידים בשבילאבל

 מחובר בעינן ולנדה ט"ק, במקוםבילתם
 נדה לטכילת חששות עוד ויש מכה2לקרקע
 ביעתותא. משוםבאוירון

 - קב-

 בנהרותטבילה

 דברי ראיתי בהמאור בננהרות.טבילה
 אלקנה הרב דברי ראיתיבהמאור
 רפאל הרב המשיג ודברי יצ"וזאברמן
 אלקים דברי ואלו ואלו יצ"ובלום
 בתוך עתה להכנס ברצוני ואיןחיים

 אומר אם לי אויה בעוה"ר אבלדבריהם
 המע- העיר בעירנו אומר, לא אם. ליואויה
 פתחי שומרים שאינם גדול אחוז ישטירה
 כשרות מקואות והותר די שיש אףטבילה

 לתקן, דבר יש ולפענ"ד בעיר,ומודרניות
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 חדשים עשרה בים מתרחצים פהעעא:
 השנה כל שמתרחצים כאלו וישבשנה,
 על לכתחילה לתקן החם. האקליםמפני
 ולהו- צנועה פינה מיוחד. מקום היםשפת
 יש לחפיפה אמבטאות משגחת. שמהשיב
 אחת תרצה אם ואפילו ובית, בית בכלב"ה
 לא כן גם הרחצה בבגדי רק לטבולמהן

 )יו"ד בבגדיה שטבלה נדה כדיןלהקפיד
 רפוים הרחצה שבגדי וידועקצ"ח-מו(,

 אף נ"ו ס"ק זה סימן חיים מקור ועי'לגמרי
 מקי? ג"כ הדחק בשעת אבל בזהשמחמיר

 שכל בזה ונרויח מזה' גדול שעה"ד לךואין
 הנכלים כל כי לדברינו, ישמעו הבשןפרות
 ידי- את מושכות והצנועות הים, אלהולכים

 ותיקון - למקואות רק והולכות ממילאהן
 זה. יהיהגדול

 - קג-

 עשה הוא תשמור שפתיך מוצאאם
 ? הלאו תיקוןאו

 יהידה משה הרב מידידנשאלתי.
 היא תשמור שפתיך מוצא אם יצ"ופאללק
 כמו שלה, ללאו תיקון היא או בפ"עעשה
 ונלה, הלאו תיקק רק שהוא דזבוחעשה
 תשקרו ולא ומ"ש שחיטה. ה' פרמ"געי'
 בה' ז"ל הרמב"ם דעת לפי בעמיתואיש

 כפירת על לשבע שלא היא ה"זשבועות
 אם ? מותר לשקר סתם אבל בשקרממון
 חברו, דעת לגנוב שאסור תגנוב""מלא

 גנב והוא דעת. גונב הוא שקרןוכשהוא
 ומי הדברות בעשרת מפורש ולאומודרני

 לזה יש למה אתפלא אבל ? מזה יודעלא
 הדין לפי אשר "גנב", ולא "שקרן"שם
 ? נקיה לשון יש בזה האם גנב.הוא

 צ"ה מ"ע בסה"מ רמב"ם עי'תשדבה.
 ה- וככל תשמור שפתיך מוצא למ"עמנה
 פ"ד החרדים ספר וע" יעשה מפיויוצא

 שיש כ"ו( מצוה ובקנה בפה התלויםמ"ע

 דררא זה שאין במקום אפי' אמת לדברמ"ע
 וזה תרחק. שקר מדבר שנאמרדממונא,
 זה מנה הסמ"ג וכן לרשב"ץ תרי"גממנין
 הוא זה שפסוק החולקים אלו ואפי'למ"ע
 אסור לכ"ע מדרבנן מ"מ דממונא,בדררא
 )מצות ס"ג יבמות מו' )סוכה מיליבכל
 מ"ד(.השם

 - קד-

 באונסשבועה

 לקברו, עליו מוטל שמתו מינשאלתי.
 שדרשו כפי קבורה דמי משגת ידוואין
 ש- נתן מתו להלין שלא וכדי הח"ק,ממנו
 ? אונס זה הוי אי ע"ז,בועה

 אונס זה דהוי נראה לפענ"דתשובה.
 עונש שבתור שמצינו ראיה והאגמור.

 סי' יו"ד עי' קבורה, בעניני עליומחמירין
 ובפ- אונס. הוי שזה נמצא ו', סעי'של"ד
 נתפס אדם ואק אנינות בשעת ששבערט
 וכבוד המצוה למען זה עשה וגם צערו,על
 ביד חיים שו"ת ועי' להלינו. שלאהמת
 נ"ב.סימן

 - קה-

 ממקום שבא שמים ירא שו"ב3שאלתי.
 בקי והוא הלעוטות באוחות היתרשנהגו
 במקום הוא ועתה הושט, בבדיקותומומחה
 לעמבות רוצה והשו"ב איסור, נהגושהעם
 אנשים מטריפות יציל ועי"ז מסחר,מזה

 שחיטה. בלי ואוכלים ונוחריםהמלעיטים

 ס"ק ל"ג סי' תשובה דרכי עי'תשובה.

 הטילו שכבר חמורים מגדולי קל"אק"ל
 שנהגו במקומות ולכן המלעיטים' עלחרם

 עליו וכו' שנהגו ממקום וההולךבאיסור
 נפ"מ ואין הזה, המקום חומרי כפילהתנהג

 ואין פשוט. איש או יר"ש הוא ההולךאם
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 לא אם רעה לתרבות היוצאים לאלולחוש
 שי- ירצו אם להם נעשה ומה להם,יתירו
 לת"ר, יצאו לאו ובאם החדר"ג להםתירו
 ואמליין ע"ז, משגיחין שאין של"ד יו"דעי'

 ואין וימות, לרה?ע "ילעיטהו" אלעליהם
 לאדם אומרים אין כי היתר בזה לומרבכחי
 מע- חברך להציל כדי קטנה בעברהחטא
 ואינה חכמה הפת רדית הן גדולה,ברה

 הפת בנתן ואפי' רנ"ד, או"ח עי'מלאכה.
 לרדותו. לאחר אסורבשוגג

 - קו-
 ? שבועה הוי בחיי או נפשי חיאם

 הוי בחיי אי ]פשי הי אםבשאלתי.
 ?שבועה

 ומורגלה בזה נזהר לא העולםתשרבה.
 או בחיי לומר הערך קל דבר כל עלבפומא
 בתו- שמצינו כמו שבועה, הוי וזה נפשיחי
 פרז?ה ב"ר עי' פרעה, חי יוסף שאמררה

 לשקר לישבע מבקש שהיה בשעהצ"א4-ז
 עצמו שבחי משמע פרעה, בחי נשבעהיה
 לא כ"ו פרק תדא"ר ועי' גמורה שבועההוי
 פר- חי שנאמר יוסף שיימו ד"א שםתשא
 ומה קו"ח הדברים והלא מזה תצאו אםעה

 שבועתו את קיים ב"ו במלך נשבעכשהיה
 י"ד פרק שעה"ק חכמה ראשית ועי'וכו'.
 מלשבע שיזהר השבועה ענין ובכללד"ה
 והוי ממעל אלוה חלק נפש כי נפשיחי

 ברא- שם ראה הענין וחומר בשם.כנשבע
 ראה זה בעון נתפסנו ובעוה"ר חכמה.שית

 י"א. אות תתתנב סימןבהפוסק

 - קז-

 כשבועה הוי כף תקיעתאם

 ש- שטען באחד קקצ"ד סי' יאיר חותעי'
 לזה שאין כתב השמאלית בידו כףתקע
 ועני- לשמאל ימין בין נפ"מ ואין היתרשום

 חמש וקיוסור חיבור הסוד ע"פ וו?ורשונו
 ליד יד מ"ש וזהו יצירה, שבספר חמשמול
 הגה' מביא השם מצות ועי' וכו' ינקהלא
 ור' גאון שלום שר רב בשם מקלטעיר

 במקום הוא כף תקיעת שלר"ת גאוןיהודאי
 שפלו- ואף לעולם, התרה לה ואיןשבועה
 ווסומר חמור הענין אבל בזה הפוסקיםגתת
 מזה. ירחקנפשו

 - קח-

 נ"י או לברכה צדיקזכר

 או צדיק כשמזכירים המקורנשאלתי
 זצ"ל. או דל לכתובת"ח

 במשלה ומפורש נאמל מקורוזטובה.
 לה( ~ומא מפורשת וגמ' לברכה, צדיקזכר
 צדיק זכר רבנן דאמור מילתא האמנא

 ויש וכו'. לן מנא מדאורייתא וכו'לברכה
 אביו שם ומזכיר כשחותם בחתימהלדקדק
 בן מבלאדן וראה ובא נ"י, או ז"ללכתוב
 ככלב פניו שנשתנה צ"ו( )סנהדריןבלאדן
 בל- שבלאדן הזוהר בשם יוסף יד שםועי'
 וחלק המלך היה ובנו כלב, הוא פרסישון
 חש ולא אביו בשם א"ע וחתם לאביוכבוד
 והיינו אביו, כבוד משום כלב עצמולקרות
 משנים ובעוה"ר )שם(, אב יכבד בןדכתיב
 רשמי, באופן יום יום בא"י הוריהםשמות

 כשחו- להורים כבוד לחלק שצריךוהעיקר
 וכדומה, כתובה על : מצוה של חתימהתם

 המקו- בבנק שטרות על א"ע כשחותםאבל
 שלא טוב יותר ונשך, רבית עניני עםשר

 מ- ישלם ולא רשע כשלוה ורקלהזכירו'
 ואין לגנאי' אביו שם אח"כ יזכירו.מילא
 כש- שכתב תשמ"ה סי' מס"ח ראיהלהביא
 שם לברכה, זכרונם צ"ל אין ת"חמזכירים
 שמועה מפיהם שמזכיר שכיון במק"חכמ"ש
 ממיל(4 לברכה זכרונם הן הן הלכה דבראו
 ול- להזכיר צריך בודאי הרשות בדבראבל
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 רמ"ב יו"ד כנה"ג וע" ברכה. לוחלק
 צפיחית ועי' הס"ח דברי על מ"שבהגה"ט
 בלשון חכמים שנו וכעין : קמ"ז דףבדבש
 ובמשנתם בהם שבחר ברוך וסייםהכה?נה
 הורין ובכבור בעשה, עובר זה עלוהעובר
 אחר גם לכבדו מחויב כי חמור יותרעוד
 ואנשי עה"פ י"ג בראשית רש"י ועי'מותו,
 למדו שרבותינו וכו' וחטאים רעיםסדום
 בפירש הלא ירקב, רשעים ששםמכאן
 לב- רע רק שאפי; י"ל רק בסה?לי,כתוב
 ממש- שזה - ירקב רוועים שם ג"כריות
 רע שאינו רשע יש כי כ"כ, נשמע לאלי
 רשע. מע' בהכרמל עי' רשע שאינו רעויש

 צדיק "זכר" הפסוק של הפירוו?ועוי"ל
 שיש פטירתו לאחר אפי' משמעלברכה,
 זצ"ל, בברכה להזכירו ג"כ הזכר רשממנו

 עודנו שהרשע בשעה אפי' רשעיםו"למם"
 למיטב שיחזור תקוה עוד לכאורה והםהי,
 "ירקב". עהכ"א זהלכל

 - קט-

 עוזיאל בן יונתן הרב בדבריביאדר
עוזיאל

 רבינוביץ דב הנכבד מהרבנשאלתי
 בתרגום ד'-ג' ויקרא בפרשהשלימ"א

 וכו' המשיח כהן אם הפסוק עליוב"ע

 במשחא דמתרבי רבא כהנא "איןמתרגם
 דלא עמא חובת קרבן במקרביהייחוב

 מאיזה וכו'" חובתיה בגין ויקרבכהלכתיה
 ולא כהתו"כ לא ? כן לתדגם שאבמקור
 מוכ- כהלכה" "לא בהוראה. שייריכגמרא

 או בשוגג בחוץ' ושהקריב לבאררחים

 מ- פי"ח רמב"ם ער במפגל. לאבטומאה,

 הל"ב פי"ח הקרבנות מעשה וכןפסחהמ"ק

 לדעת העיקר אבל מש"א, פ"א כריתותועי'

 לתרגומו.המקור

 ידי"נ דברי אעתיק נל טיםתשובה.
 באות אות וז"ל ת"י על יהונתלאהבת

 בהא' מדכתיב כ"ג פי' רבא, כהנאהכהל
 שבכהנים, המיומל שהוא מורההידיעה

 הבא פר מביא אינו הדיוט שכהל כ"ג,זה
 שגם נימא ולא :(, יב )הוריות המצות כלעל

 היה שלא שני שבבית בבגדיםהמרובה
 מימות ראשון בבית אפי' או המשחהשמן
 ג"כ מביא המשחה שמן שנגנז ואילךיאשיה
 לכן ר"מ כדברי המצות כל על הבאפר

 ה- אבל במשחא, דמתרבי הטה?יחתירגם
 שעירה או כשבה רק מביא בבגדיםמרובה
 הרמב"ם וכ"פ יב.( : יא )שם הדיוט.כיחיד
 הי"ד,. פק"ד וכהמ"ק ה"ו פט"ו שגגות)ה'

 מו- הידיעה, הא' בלא משיח כתיבומדלא
 זה המשיח כ"א מלחמה. המשוח אתציא
 על משיח שאין שבמשוחים, המיומןכ"ג
 מביא שאינו מלך מוציא שם, כאוז"לגביו,
 שם, כאומרו משיח הוא כי אם שעיררק

 ועי' ה"י(, פ"א מגילה ובירוש' )בתו"כוכ"ה
 היינו ימזוב, יחטא, ור"ב ר"א )סי'בהתוה"מ
 הוראתו, ע"פ מעשה ועשה בהוראתושטעה

 ובזה מעשה, שגגת עם דבר העלם בושהיה
 ג"כ שהציבור העם, לאה?מת דומהחטאו

 שג"מ עם דבר העלם על אלא חייבאינו

 העם, ל~ה?מת פי גם ז.( והוריות)תו"כ

 בהקרי- פ" כהלכתיה. וכו' קרבןבמקרביה
 היינו כהלכתו שלא העם חטאת סרבןבו

 קודם העם קרבן והקריב בהוראהשטעה
 פר במשנה( :) יב )שם הוא כן ולאקרבנו,
 פר )להיקרב( עומדים העדה ופרהמשיח
 וכ"פ מעשע. בכל העדה לפר קודםהמשיח
 שגם ה"ז(, פ"ט ומוספין )תמידיןהרמב"ם

 לאה?מת ולמ"ד שג"מ, עם הע"ר היהבזה
 אוימת בשביל שענינו אה?מת על כמוהיא
 חטא וכו' על אותה לכפר שהקדיםהעם
 ופי' כצ"ל, וכד תור חב די חובותיהבגין

 אה?ר חובו בשביל היינו בעבור, כמו'על
 אם משא"כ בעצמו, ועשייתו בהוראתוחב

 בהוראתו אחריו הציבור ועשו הורההמשיח
 חייב אינו כהוראתו בעצמו עווה לאוהוא
 ז.( והוריות)תו"כ
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 - קי-
 בזה"ז מרובה הפסדשיעור

 ה- הרב אחד, עוף עי שאלהנשאלה
 בידעו מרובה, המסד מטעם השאלהתיר
 לס- בעוה"ר עתה עולה כוה שעוףהיטב
 מסירות ובאיזה לירות, כעהבר עצוםכום
 שהוא להנשאל ואמר העוף, את הביאונפש
 בבואו הנשאל הפ"מ מטעםמתירו
 הרב שבעיני מה התבונלהביתה
 שנ. בעה"ב דידיה, כלפי אבל גדול,הפסד

 זה אין השחור, דהמוק שבילי ליההידין
 הזה העוף ליתן והחליט כ.'כ, מרובההפסד
 הפעם עוד ובא שבת, על חשוב לענימתנה
 זה, בעוף צדקה לעץבות לו מותר אםלשאךל

 ל- ואיך טריפה, העעי אז הפ"מ אין אםכי
 ? האסור בדבר צדקהעץבות

 במ"ז צ"ד סי' יו"ד פמ"ג עיתשובה.
 הו- שבת, כבוד מהמום שהותר דדברסק"ט
 לאסור מסתבר דלא שבת, אהר גםתר

 אימתרי, דאישתרי הו(ויל ואמרינןאח"נ
 והרי י"ב פי' שעשועים נטע שו"תועי'

 קע"ב סי' מהד"ג וטו"ט נ"א ס"בשמים
 ש- שאף ו"'ל - בזה מקילים כאחדוכולם
 כיון אבל הפ"מ, זה אין שלהנשאלאמת

 השצלו הדין חזר כבר להעני יגיעשהעוף
 חמורים היותר בדברים ואפי' הפ"מ,הוי

 פמ"ג עי' א?שתרי, דאישתרי הואילאמרינן
 בביצה במצ"ד סוסק*ב, א"א תס"זאו"ח
 ס"ס, מטעם באה2תו שמתירין חולי ע"יאחת

 כיון לכתחילה אף לכהן מותרת מתואם
 קנה קצב בעצמך, הגע אישתרי.דא"2תרי
 וא- עני איש האחרונות, בפרוטותיובהמה
 כלהו אסף הרב שאלה, בבהמה נמצאביון

 בהפסד לו התידו גדול ובקושי דמתאטבחי
 הקצבים להתירא. יצאה הבהמהמרובה.
 הקצב קבל וביני לנתחים, הבהמהחלקו
 הממ- בלוטורע גדול סמם שהגרילמברק
 כמובן מרובה ההפסד נתעשר, הקצבשלתי,
 חזרה שהבהמה נאמד כלום נו,נתבטל,

 בקרבן כמו נשמר בזה גם כלום 1לחסורה
 וכדומה, נתעשר ואח"כ בהעני ויורד'עולה
 זה היה לא טבחה הני בהפ"מ שהתירומה

 יחיד על סמכו אלא בשמיר, הפורחהיתר
 יו"ד ש"ך עי' גדול, נגד קטן או רביםנגד
 ייי"א. מהמחבר ש"ה בהנהגת רמ"בסי'
 לפי תלוי ההפס"מ לשער השיעור וגוף-

 ע"א דקצ"ד זכל"א ע" המורה עינידאות
 הוי עוף של מכבד דיותר די"א ע"צורי.ט
 כהצתות יותר ויפסיד ימכוד אם וי"חהפ"מ,
 ועתה קדמוניות בשנים היה וזה הפ"מ,הוי
 העדכה נמסור ואם אבתרייהו, נענו מהאח
 לשי- דבריך נתת א"כ להבע"ב, הפ"משל

עורין.

 - קיא-
 הגדיל אהיך בכבוד אדםמ"ב
 משערים רביעי החלק קבלתי זהברגע
 לידידי הקצהב"ע על בהלכההמצוינים
 באמת שליט"א, ברין זלמן שלמההרה*ג
 ע*ו וברפמי תורה זו שרה ביתינתמלא
 ערשי על אגכי מוטל כי ואף הנהנידברכת
 את- לכ"ז לי, קעוה הכתיבה וגם דוי,ערש
 הקוד- חלקיו ועל עליו ליתן כחי בכלאמץ
 וב- כבווץ. זה ש*א רצונו כי בקורת,מין
 קמג בסימן ראיתי הגדול, אחי כבודענין

 אחיו דוקא שלאו יוסף הברכי דברישמביא
 ואין ממנו, הגדולים האחים כל אלאהגדול,
 ממנו שגדול כל לנקבות, זכרים ביןחילוק
 שהיה אחד, מקדוש שמעתי לכבד.מחויב

 ירה2ה בענין האחים כל ובין בינומחלוקת
 כבוד חילק ולא שמו, להזכיר לכבוד)אין
 ? היתבן זה, על אותו שאלו הגדולים.לאחיו

 מאם ולא אחד מאב רק עמהם שהואוהשיב
 פי- הבינו לא והמקורבים החסידיםאחת,
 בפירח2 כתוב שבש"ע ובפרט הדבדים,רה2
 הת- החם. מן בין האב מן בין נפ"משאין
 את להם שיסביר בדברים להציקוחילו
 לאדם אסור : הקדוש להם אמד אזידבריו.



רעג ר ח 1ח דסה יורהשו*ה ל לח
 אחד כל מחויב ולכו טובה כפוילהיא
 הגדולה אחותו או הגדול אחיו אתלסבד

 הלט העולם לאויד כשיצאו כיוהטעים,
 לא- ההולדה כלי קלקלו ולא הטבעבדרך
 ויתרוצצו עוד אמו במעי הרשע כעשעמם,

 כלי קלקלו לו כי אח"כ, הוא נולר זוומסבה
 מ- ולכן להולד. ההא יכול לא אזיההולדה
 אחותו. הן אחיו הן אותם לכבד הואחויב
 מאם היא אחד מאב דק עמהם שההאוהיות
 בכבודם. מחויב אוננואחת

 - קיב-

 ליתד מחויבים אי חכמיםתלמידי
 ?מס

 מחויבים ת"ח אי הלכה לבררנששלתי
 ? מסליתן

 מחיף אין שת"ח ברורה הלכהתשובה.
 קצוב שהוא מס בין המס, ליתן שתםבים
 קצוב סעשאי מס בין  העיר, בניעל
 ה"י פ"ו הת"ת )רמב"ם וכו' ואיש כלאישעל
 ר"ה בש"ס ומקורו א'(, סעי' רמ"ג סי'יו"ד
 אד. עברת רנב"י א"ל ארבנן, כרגארמא

 ח'(, )ב"ב אדכתיבי וגם אדנביז1יאורייתא,
 עכ- בדודינו שאין שאע"ג שם בדמ"אועיו

 דדהבא, ליטדא לו ליתן לענין חכםשי
 בזה מדקדקין אין ממס יפטרו לעניןמ"מ
 ליטרא לעבין ואפילו ת"ח, דין לו וישוכו'

 בזה"ז שיום וסובדים חולקים יש ג"כדדהב(ו
 לענין אבל א', סו"ס חו"מ ש"ך עי' חכםדין
 גם נשנה זה ודין חולש שום בזה 1ר1מס

 הדברים כל : ה"ו פ"ו שכנים הןברמב"ם
 אנשי מכל לוקחין העיר לשמירתשצריכים
 שאין מת"ח חוץ היתומים מן ואפילוהעיר
 שומדתן שותורה שמירה צריכיםת"ח
 בלשון ג"כ ה' סעי' קס"ג ס" ובחהמענ"ל.
 שדו- דורש תתרהג ס" שהס"ח ומההזה,
 בבאה"ט עי"ש ולילה יומם הלומד ת"חקא
 יהו- ור' כן. אינה הפוסקים שדעת כ"וס"ק

 בגמ' עי"ש ארבנן דשורא רמא נשיאהדה
 את להקל כדי מגיעים הדבדים היכןועד
 הע"ה המוכסין ומעול הקשה ממצבםהת"ח
 לצודבא ליה שרי רבא שאמר בנפש,שונאם
 עבדא כי אכרגא יהיבנא לא למימרמרבנן
 כמודה הף ולא סב( )נדרים אנאדנורא
בע"ז.(

 - קיג-

 ל"ת שדוחה הבריות כבודגדול
שבתורה

 משה )מהרב כ"ד דף משה שמו בספדעי'
 ארסור ולא דרבנן איסור רק שדוחה~אדרו(

 שיורי ועי' לכ"ע, שעה וכתבדאודייתזג
 מכמה ע"ז שהשיג ל"ו שת ר מע'טהרה

 ג"כ דוחה אם בזה שמסתפקיםמקומות
 שקוהה שכתב צ"ה סי' יאיר חות ועי'עשה,
 מפני דנדחה לומר דרבנן במידי אפי'טאד
 בש"ס. נזכרו שלא בדברים הבריותכבוד

 קיד--
 לפני הצעירה לתה שלאבעניו

הבבירה.

 במ- כן יעשה לח אמר ולבן הצעירה"חת רצה יעקב ולבן. אבינו יעקב פלוגתת%ע
 יויד )פ("ד כלבן הלכה ואיפסקה וכו'קומנו
 זו ושאלה הב"ומ. בשם י"ג ס"ק רם"דסי'
 וא- צ"ו - תרצ"ה ב*הם~יר" נבררהכבר
 הרבנים חקרו שם : ב"ה שכתבתי מהעתיק
 לכאורה אהים ובשני קפידא, בזה יוםאם
 שאין בש"כ לא העחות ובאח קפידאאין
 הרבה. לי מספקא לדידי אבל חשש.שום
 ההבש שום שאין כהצ"כ ואחוהנ אחב.
 כתו- עי' אפו"ר, מצוחן קוהוא כיוןבודאי.
 משיאין לינשא שבאו ויתומה יתום ס"זבות
 מרובה, שבוזיתה מפני תחילה היתומהאת



 וא דטה יורהשו"ת ל להרעד

 והי- בפו"ר מחויב היתום הלא דבריוולפי
 רנ"א סי' יו"ד פת"ש ועי' פטורהתומה
 בנדבו ע"ז סי' ח"א שבו"י ההצו' בשםסק"ה
 הבן זכה כבר וגם הבן נשואי בשבילצדקה
 מותר בתו להה2יא לו שא"א עני ודשובןבהם
 וחוץ הבוגרת, אחותו בשביל מצדקהל,בנות
 מצוה אבל בפו"ר מחויבת דאינה נהימזה
 מהר"ם בשם קנ"ג מג"א עי' איכא,עכ"פ

 ועי' לשבת משום בה דיש מ"ב סי'אלשקר
 שמו- לדבר וראיה א', מצוה פקודיךךדרך
 עי' ג"כ יתומה בהמביל ס"ת למכורתר

 י"ב אות וא"ו י"ג סעי' ובלבוש שםמג"א
 והכי רוה"פ דעת הוא שכן ל"ב אותוכה"ח
 שחרר מ"ע % לעבור התירו וחזלנקטינן
 "כלה". במצוה זהיר הוי ולכן לה. ותןעבדך
 שמחמיר קמ"ה בראה2ית ~יון בדרהמועי'
 מקומות, מכמה לזה סמוכין והביא בזה,ג"כ

 כזה בדין לדון לפעמים לי הראהוהנסיון
 אפי' ואחות באח ולהחמיר כה2וה*דלפנים
 עתיר הוא אם בשנים ממנה גדול היאאם

 החשוב עני אביהם או יתומה והיאנכסין
 הרב וצריך בראשו עיניו החכם אזיכמת,
 ל- להשתדל שבש"ע החמה2י החלקלהיות
 בה שמדובר ביום לאחותו שיעץ2ה עדעכבו
 שתל- עד תשב שלא נדוניא בהשלשתאו
 ואם הדיץ. עיני ראות לפי והכל ר~מ2ה,בין

 ודאגו ישדאל בנות תקטת על חז"לשקדו
 מועטין שהנכסים בזמן וכבודן בושתןעל

 הפתחים, על יחזרו והבנים הונוהבנות
 ממנו גדולה כשהיא ובפרט בניד"זכש"כ
 בלשון זה להעמיס ויש ואכמ"ל.בהמנים
 או באחים רמ"ד בסי הש"ך שהבהאהב"ח
 שתי או אחין בשני שפירושו לאאחיות
 בב"ח. עי"ש השחות באט ה"ה אלאאחיות
 מי ויתומה מיתום לעיל שהבאתיוהראיה

 הוא ואפי' ואטות אח הם עואפי קמיירילא
 מפני ליתומה קודם מזדקקיז ממנהגדול

 טעמים. ועודבושתה
 ומצותי- מפו"ר הפטורית אחיות בשתיג.
 מע- אין קאתינן מצוה כה2ום אי שוות.הן

 תוס' ועי' קודמת' והגדולה עה"מבירין
 בק- פסק דר"ת והילכתא ד"ה נ"בקדחשין
 דקדש לומר לנו יש פירש ולא סתמאדש

 סמך דא"א בחומרא קואפילו נמצאהגדולה,
 נידן ובזיון כבוד משום ואי לבן. דבריעל
 שמצינו כמו הגדולה בכבוד לדקדק ישבזה

 שדברה מפני תחלה ומתה רחלשנענשה
 היתה זו שצדיקת ואע"פ אחותה,בפני
 הסי- את לאחותה ומסרה בנשואיהנזהרה
 זכות לה עמדה לא לכ"ז לביישה שלאמנים
 שיש בניד"ז כש"כ כבודה. מפני ונענשהזו

 ריה"ח מצואת יותר אפ" ולהחמירלדקדק
 בשם שם שהביא ומה נזהר. כ"כשהעולם
 וסתר לחוו2 אין לבן שלדברי אחדגדול
 קאסמכינן לבן על לאו הלא דבריו אתשם
 מנהג הבהיג לבן ולא המקום מנהג עלורק
 וגם לעץ2ות עלינו שבהם וכמתוקניםזה

 שהמנהג בראותו יותר ע"ז מיחה לאיעקב
 מלבן למדין איך הגדול דברי ולפינכון.
 ב"ר עי' בשמחה שמחה מערבין דאיןדינא
 חת- וברכת זאת, שבוע מלא מהפסוקויצא
 וש- כלה(, )מס' רבקה את ויברכו מןנים

 אתנו הנערה תשב מן יב"ח לבתולהנותנים
 ס"ב וביבמות נז(, )כתובות עשור אוימים

 אחר מטעם ורק כבנים ה"ה בניםשבני
 פ"ב בע"ז והרא"ש הלימוד. שם הגמ'דחה
 שאין והא ועוג. מהמן ראיה מביאסי"א
 דבמקום שם ביפ"ת עי' מ"ת מקודםלמדין
 ילפינן. מה"ת לזה סתירהשאין

 שכל וכיון שוה דחיובן אחים בשניד.
 אחיך לרבות השת בזיון משום הואהענין
 מבזיון. למנעו וכ"ש לכבדו שמחויבהגדול
 בקצדה שכתב הש"ך על שם שהעירומה
 דברי שהביא דעת ישמרו כהן שפתיהלא
 בחכמה, גדול הקטן אפי' שבנשואיןהב"ח
 בשנים הגדול את יקדימו לכ"ז ת"חפירוש
 שדעתו מובן הב"ח ע"ד כלום העירולא
 כן. להלכהנוטה
 והנה בצדק הבאמרים דברי על השגהה.



 רעה ר פ 1א דפא י~רהמחאת ל לה
 הנ"ל דברי על להשיג אח"כ אחד רביצא
 שאון דעתו עניות לפי הלכה בספדווקבע
 למדר האחיות או האחים לצעיר 4וסורשום
 לדעתי אבל וכו', הגדול לפני נשואיןלו

 מעיד. שבעצמו כמו עניה זו דעהבאמת
 והקיפוני זו במסקנא הסתפק לאהכהביג
 הזיות ובשבע עכנאי, של כתנורובהשגות
 שראיתי והיות עלי. דהסיג הוזה()מלשון
 יסוד שום בלי בנוים השגתו דברישכל
 ר4הבון על להשיב בענין" נתתי "קסתילכן

ראשון.

 שכ- מה מלבן - למדין חתנים בדכתו.
 במס' למדין אין גדול' (פתו שלדבריתבתי
 רבקה, את ויברכו מן חתנים ברכתכלה
 דברי שעה לפי ממני שנעלם עליוהשיג
 אס- רק שזה שאמדו : ז בכתובותהתוס'
 בזה מיירי לא דקרא פשטא כימכתא
 ובבאה"ג בב"ש ל"ד סי' באה"ע הנהעכ"ל.
 גם שיברכו לענין הזה להתוס' ציינוכולם

 זה דין שמקור והראו שליח ע"יבקדושין
 ל- מקום והראו רבקה, את דויברכומקרא
 עוד אסמכתא. רק זה שלהתוס' אףהתוס'
 לא ל"ד סי' בריש הב"י הנה פלאיותר
 עליו הקשה והמהרש"א התוס' אתהזכיר
 בשביל התוס', דברי ממנו שנעלםוכתב
 ימים, מלת כלל ל~כתב למה מעשוד'י שני- היא התודה דעת אל אבל : שנהגימים
 לד- המתנגד תוס' להביא להב"י היהמה
 לא דקרא שפשטא התוס' מש"כ השל ?בריו
 היו גמלים דעשרה חזקוני עי בזה,מיירי
 אירוסין לברכת אנשים מנין להרכיבכדי

 ח"ב באז"ג זצ"ל הגאון אבי )דבריונשואין
 מאמר בראשית, והעיון הדרקע וע" ט"ו4דף
 מפשטא להוכיח ממ מרבקה שגםק"ש4
 זו עוהשגתו נמצא עשרה. ו~בעינןדקרא
 הנ"ל. הגדולים כל על אלא עלי רק לאהיא
 בתוס' אחרת גירסא לפניהם שהיה אווי"ל,
 דרבנן ארעא ע" "אסמכתא" שפירויםאו
 אמרינן ג"כ מדאורייתא שהוא בדברשגם

 הש- ריח בשם עי"ש בעלמא אסמכתאקרא
 ע. דףדה

 למדין בשמחה שמחה מערבין איןז.
 מלבן למדין איך שכתבתי מה לבןמדברי
 והשיג - בשמחה שמחה מערבין דאיןדינא
 לבן, מדברי למדו ובירוש' בב"ר שרקעלי

 אסמכתא רק זה שאין דס"ל מזהומבואר
 רמב"ם עי' ! זו השגה בעיני לפלא -עכ"ל,
 "ואפילו : הטהור וז"ל הי"ד פ"י אישותה'

 שביארנו כמו גשים נושאין איןבחוה"מ
 : שנאמר בשמחה שמחה מערבין שאץלפי
 ז4ען" את גם לך ונתנה זאת שבועמלא
 מע' חיים במקור שאול כלולת ועי'עכ"ל'
 בראיות שהוכיח בשמחה שמחה מערביןאין

 הרמב"ם הביא שבהכרח וצודקותברורות
 חמבק זאת שבוע דמלא ילפותא הךז"ל

 היא, גמורא דדרשא אף דש"ס,הילפותא
 דקכהיתעי דכ"ע אליבא היא זו ילפותאכי

 דאסור בזה מודה רב וגם נשואין,בסעודת
 משלמה ד,ן"ס הילפותא אבל שב"שלערב
 הת"ס ועי' עי"ש שמואל לשיטת רק ההע-

 דהירוש' דהא אמנם ד"ה קכ"ה סי'אה"ע
 דחיק דילן והש"ס חשת שבוע מלא מןמפיק
 דאין דסובר משום זה קבלה, מדבריומפיק
 דלמדין, סובר והירוש' מ"ת מקודםלמדין
 וה- כהירוש'. משמע דע"ז פ"בוטהע"ס
 ז"ל שהרמב"ם נמצא כהירוש'. פסקרמב"ם
 הנ"כ וכל הזה הפסוק רק ראיה להביאמצא

 המשיג שבא עד ע"ז השיגו לאוהראב"ד
 לא הפעם עוד אבל עלי, השגתו דיומצא
 זאל. הרמב"ם על אם כי השגתועלי
 זה למדין - יב"ח לבתולה נותניןח.

 לבן.מדברי

 לבתולה דנותנין מהא שכתבתי:מה
 : לבן מדברי זה דלמדין ר"ח ואמריב"ח
 וה- - עשור או ימים הנערה אתנותשב
 שלא רואים אנו אדרבא שמשם : עלישיג
 את קבעו שחז"ל אלא קבוע, זמן לזההיה



 וא דעה יורהשו*ת ל לחרעו

 אני עכ"ל. זה מקרא על וסמכוהוהזמן
 וכדי אחזתו. השגות של שבולמוםרואה
 הגמ' את להעתיק הנני הענין אתלהבק
 : נז בכתובות הזה. עה"פ מהר"ז דבריעם

 לפר- הבעל משתבעה יב"ח לבתולהנותנים
 תשב : קרא דאמר אד"ח מננה"ם עצמה,נם

 ימים מאי עשור, או ימים אח~והנערה
 אמרו הכי' אינש משתעי יומא, תריאילימא

 ע- ליה אמרו לא, להו אמר יומא, תרילו
 מקשים ע"כ. שנה. ימים מאי אלא ?שור

 לב- דנותנים מימימ למילף מנ"להעולם,
 דהא מעשור, נילף יב"ח, דהיינו ימיםתולה
 דילפינן רק זמן, שום להם נתן לאאליעזר
 גם אמרו הן והם ממנו, שאלו שהםממה
 ע"כ דהא ונ"ב ? מעשור ונילף עשור,או

 דמאן מידי' למילף ליכא ואמו לבןמדברי
 שלא באמת דלמא כהוגן, ששאלו לןנימא
 מדכתבה דילפינן ודאי אלא שאלו,כהוגן
 מניה למילף ש"מ דבריהם, את התורהלנו

 התורה דדעת שפיר מוכח וא"ככתבה,
 למילף התורה דעת דאי מימים,למילף
 דב- ? כלל ימים לנו כתבה למהמעשור,
 לא מימים, שנילף התורה דעת אםשלמא
 עשור דבלא עץ2ור כתוב למה לנוקשה
 קמטור כהוב לכך ימים, תרי דימיםהו"א

 ודאי אלא הכי", אינש "משתעי לןדתק~2י
 שנילף היא התורה דעת אי אבל שנהימים

 ימים מלת כלל למכתב למהמעשור
 נחזור ועתה עכ"ל. מימים דילפינןא"ו

 הזמן את חז"ל קבעו סמך איזת עללדברינו
 על וסמכו ודקדקו לבן, דברי על לאאם
 במחיצתה התורה שהכניסה מדבריו אותכל

 כנ"ל סמכינן לבן דברי על לא כיהקדושה,
 להכניסס לנח)ץ מצאה שהתורה דבריוורק

 דבריו. נתקיימו לא שסו"ם א"עפבשלימות,

 צניעות ללמוד יש הרשע מאחשורשט.
 מגנותו אר"י יב( )מגילה שמצינווכמו
 וכו' שלו צניעות למדנו רשע אותושול

 ברוה"ק אה2ר בהמגילה, מדהכניסופירוש

 וכו' באה היא בערב : הפסוק אתנאמרה,
 כדי רק הענין, לסיפור נחוץ כ"כשאינו
 אנו ממנו שלא ז.א. הצניעות. מדתללמוד
 בהמ- אלה דברים ומהכניסו בזה רקלמדין
 - למדין אנו לבן מדברי סו"ם אבלגילה.

 להביד אוכל לאוהשגתו

 ג"פ. צ"ל ומהדחה מהמן ראיהי.
 סי' דע"ז פ"ה שהרא"ש : שכתבתימה
 ג"פ דחיה להצריך מהמן רא"ה מביאי"א

 המן ממעשי לא שהראיה עליוהשיג
 ישראל. מעשי עי המן של מעדותואלא
 שמביא כ"ג סי' דע"ז פ"ב ברא"שועיין
 ואלו : וז"ל ג"פ הדחה להצריך מהמןראיה
 מהם אחד של בכוסו נוגע המלךאדוני
 אלא עוד ולא בקרקע שופכו( )פירושחובטו
 שמע- יאמר הפעם ועוד ג"פ. כוסושמדיח
 בזה, נפ"מ איזה אבל ממעשיו ולאדותו

 שמעתתא. תסתיים ומעדותו מניהסו"ם

 הגדולה. אחותה לפני נישאה שרהיא.
 על רק סמכינל לבן על לא השכתבתימ
 זה. מנהג הנהיג לבן ולא המקוםמנהג
 שלא לנו יערוב מי וכי "תמהני : עליוהשיג
 לא רמאותו". להצדיק כדי אלא לבןאמרו
 ש- מזה ברור הדבר הלא כ~. להבקאוכל
 נראה במקומנו" כן יעשה "לא לבןאמר

 יכול לא וגם דנא מקדמת הוא זהשמנהג
 מילתא כי רמאותו ולהצדיק לרמאבזה

 א" עד אפילו. נאמן ובזה לגלויי,דעבידא
 עד בין חילוק אין אחד עד שנאמןובמקום
 איסורא דאתחוק )ובמקום פסול' לעדכשר
 דאורייתא בין שמחלק כ"ט סי' נוב"יעי'

 אי : קכ"ה סי' אה"ע החת"ם וז"ללרבנן(.
 אצ- מקובל ומנהג קבועה הקנה שהיהלאו
 נפשם על זה את לקיים זע"ז וכפו מדינאלם
 בטענה יעקב את לדחות לבן מצי הףלא
 זריז יעקב והיה זאת שבוע מלאת עדזו

 לתת שלא בזה וה"ה - וכו' למצוהומקדים
 קבוע, ומנהג תקנה אצלם היה הצעירהאת
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 לוט בנות אצל ראיה דמות כעיןומצינו
 כמ"ש הוא, ולא הן נתכוונו, מצוהשלשם
 לבנותיו נתאוה הוא נפרד, יבקשלתאעה
 יותר היתה והצעירה לו נתאוו בנותיוולא
 גם ודקדקו )ב"ר( מהבכירה במעשיהנאה
 הקבוע. והמנהג התקננה ע"פ לעשותבזה
 אחד מחכם בהשגוצ ראיה שהביאומה

 הגדולה אחותה לפני נישאה ששרהשהעיר
 ע"פ הגדולה היתה שהיא והראיהמלכה,
 שסוכה שרה זו שיסכה חז"ל,דר,צת

 ואבי מלכה אבי אומר והכתובברוה"ק.
 דהיגתו, סותרת בעצמה ראיתו א.יסכה.
 מופלגה היתה ושרה ברוה"ק, שסכהיסכה

 שרה אליך תאמר אשר כל ובנבואה'בחכמה

 שלה יודה הב"ח אפילו ובזה בקולה,שמע
 מדרוש. הלכה לדין איז ב' הקדימה.משפט
 לבן. לדעת הסכים יעקביב.
 ע"ז מיחה לא יעקב "שגם שכתבתימה
 עלי ותמה נכון שהמנהג בראותויותר
 שכבר אחרי לעשות ליעקב לו היה מה"וכי
 אמת להבין. לי קשה - לאה" אתקדהם

 לרחל שאמר כמו אבל תם, איש היהשיעקב
 מה וידע ברמאות", אנכי "אחיובעצמו
 בתורה כמ"ש אחריו, כשרדף ללבןלהשיב
 ויאמר יעקב, ויען בלבן' וירב ליעקב,"ויחר
 מריבה, לכלל בא כעם, לכלל בא וכד.ללבן

 טענות ביניהם שהיה ונראה הק' אוה"חע"י
 בריש כזו רמאות אחרי ובנ"דודברים,
 שנים שבע אפו בזיעת שעבד אחריגליה'
 וכשרק אווזה, אהב שכה הקטנה בתוברחל
 מה במקומנו" כן יעהטה "לא מלבןשמע
 וקיבל סבר יעקב" כן "ויעש בתריהכתיב
 יותר מזה לו הזכיר ולא טען ולא מיחהולא
 אנחנו הנה זאת, ועוד דרמיזא. רמזאף

 "ושמרתיך" הגדולה ההבטחה שאחררואים

 מרמ- מלבן נשמר לא ולסוף ומלבןמעשו
 וראה בא התמורה. ועל החליפה על זואות

 המלאכים היו הצאן, ביחם גשמיים,בדברים
 לעדר לבן בנינ מעדר העתודיםמביאים
 לא רחל במקום לאה של זה וסודיעקב,

 של בהמתן על אם ליריאיו. סודו ה'מסר
 ? כש"כ לא עצמם צדיקים על חםצדיקים
 של היסוד לבנות שצריך כזה בדברובפרט
 ל"א ירמיהו רש"י )עי' ישראל. ביתבנין
 זה מכל ראיה בניה(. על מבכה רחלעה"פ
 הסכימו השמים ומן כבושין יצאושממנו
 במקומנו". כן יעףבה ה,,לאעל

 לבן. דברי על סמך ר"תיג.
 נ"ב קדושין מתום' והבאתי שכתבתימה
 דברי על דא"א בחומרא אפי' סמךדר"ת
 שם כתבו התום' -שהרי : עלי והשיג -לבן

 את בזה אעתיק מדבריו". בו חזרשר"ת
 על מ"ה צד ח"א לצבי שמלה הרה"גדברי
 : וז"ל שם שהביא צדק מעגלי הגאוןדברי
 דיש מוכח קדושין מתוס' שכתב"ומה

 שום שם ראיתי לא לדעתי וכו' בזהפלוגתא
 כן יעשה "לא אמרינן ולכ"ע בזהפלוגתא

 ר"ת דברי שם דדחה רק וכו',במקומנו"

 כן יע,מה לא דמכח מוכח שם אביימדברי
 וה- גט. בלא אחיות שאר שרינן לאוכו'
 מרדימישלא האדיר הגאון לפני הדברצעתי
 וצד- ספק שום בלי התום' כונת כן כיואמר
 נמצא עכ"ל. הנ"ל והש"ך הב"ח דבריקו

 הגארנים כל על היא והשגתושתמיהתו
 ? מה האנכיהנ"ל'

 הגדולה. לאחותו גם כבוד חיוביד.
 קמ"ה מאמר בראשית והעיון הדרשעי'
 הגדולה באחותו שגם ר"מ סי' ברכ"יבשם
 ל~ר אח בין בזה נפ"מ ואין כיבוד, חיוביש
 פרי בספר ראיתי וכן כיבוד. לעניןחות
 שמףויבים נאמנות ראיות בסופויעקב
 הרמב"ם מדברי א( : הגדולה אחותובכבוד
 התורה שצסרה בטעם החינוך בם'ומובא
 שהוא אהבה צדם ישא שלא הקרובות'לישא
 לדודו; להנשא מותרת ולכן לכבדהמחויב
 דעולא הא י"ז ע"ז רש"י ב( בדודתו.ואסור
 בנ"א שדרך ידא אבי לאחותיה מנשקהוי

 סוף הרמב"ם מדברי ג' ממנו. הגדולהלכבד



 וא דשה יודהשו"ת ל להרעח

 שדב. הנביאה מרים ומה צרעת. טומאתה'
 בשנים... ממם גדולה שהיתה באחיהרה
 ר"ש פתח וז"ל קדושים פ' בזוהר עי'וכן

 כל חייבין בוכרא ברא דא כל עםואמר
 וכו'. אביך אעע כבד כתיב דהא ביקריהאחיו

 הכבוד של שהטעם שסוברים לאלוובפרט
 )ראה ההולדה כלי קלקל לא שהראהעוןמפני
 שמחויבין וכמו ד'( אות תתשסט סי'הפוסק
 תקע"ח ס"ח עי' זקנה, אשה מפני גםלקדם
 כיבוד דחיוב לשרשים בהשגה רמב"םועי'
 ח*ס ועי' כאו"י ממצות ענף הוא הגדולאח

 שלא מילתא הא שגם נמצא כ"ט, סי'ח*ו
 ענף הוא הבכירה לפני הצעירהתנשא
 קוש' )היא קוש' מתרץ הוא ובזהמכאו"א

 מ"ת מקודם למדין אין הלא בב"ר(היפ"ת

 כשרוצים רק למדין שאיל אמר לא ע"כ-
 מבי- אין אז חדהב, חיוב או חדה2 דיןלחד,2
 שאין בזה משא"כ מ"רנ מקודם ראיהאין
 וב- לגנאי שנחשב ראיה רק חדש, דיןזה

 אזי וכו'", כן יעשה "לא לבל מדאמרזיון,
 למצות מתנגד שזה הדבר, נכון לאממילא
 אין לומר בזה שייך ולא כאו"א שלעשה

 מבערזן להגאון הש"ס כללי ועי'למדים.
 מ- טעמא שאיכא שבמקום כ"ה, אותזצ"ל
 לך ואין מ"ת, מקודם ילפינן שפירסברא
 ר"ה סי' יו"ד הט"ז כמ"ש מזה, מספיקטעם

 בתו כה2יא אדם דאין הך לר"ת ליה"דאלים
 "לא כתיב דקרא כיון הגדולה לפניהקטנה
 וכו.". כןיעשה

 בכל ממש שום שאין מכ"ז לנוהיוצא
 לא זה כי חנם שהקיפוני ההשגותאלו
 הב- כבוד גדול של ענין וזה כרת, שלענין
 יותר חמורים דברים שהרבה ומצינוריות
 ומ- ישראל בנות תקנות מפני חז"להתירו
 ותראה בהפוסק בתשר עי' כבודןשום
 ערכן. להרים בשבילן חכמינו שקדוכמה

 ההשגות אלו כל לי איכפת שלאהאמונה
 והלל מתון מתון בהן, מכה2 איזה היהלוא
 על ליה ואיכפת הלל מקפיד רק יקפיד,לא

 לצעיר איסור שום שאין הודאיתמסקנתו

 ולא בנשחשין להקדים האחעת אוהאחים
 וכדומדנ בחכמה מופלג בין אפילוחילק
 מסקנתו אבל בתורה הוא גדול כי לייסלח
 בצדק. לאבזה

 - קטו-

 הגון שאינותלמיד

 שי תלמיד אותך שמנריחוששאלתני
 ? להתנהג איך עמו. שתלמוד הגוןאינו

 לתל- השונה כל : ערוכה גמראתשונה.
 אבל כזורק בגיהסם, נופל הגץ שאינומיד

 הלכה ונפסקה לקלג( )חוליןלמרקוליס
 בקי עוד ומי ס"ז. רמ"ו סי' יו"דבשו"ע

 על נאמן הוא וגם מהרבי, יותרבתלמידיו
 כברו. תוכו שאין מי ומבחין יודע והואזה,

 וש"ע הטור כלשון אותו לבדוק הרבומחויב
 לבימ"ד חעתו מכניסים אח"כ אותוובודקין
 לכן התלמידים. יתר גם יקלקל שלאוכדי
 שלא כדי ממנו, להתרחק רק עצה לזהאין

 את הרודף תלמיד ובפרט ידו. עלתכשל
 הכ"ד מאלו והוא עליו ומלשין מבזה,רבה

 שתת- בזה ועוד של"ד( )יו"ד וכו'שמנדין
 כי שחת מרדת אותו תציל אהף ממנורחק
 וב- בכבודך מחויב הוא תלמידך שהואכ"ז
 מהחיובים יפטר אולי ממם שתתרחקשעה
 להב4, רק שזה אילי בלשון כתבתיהללו
 שלמד העבר על בכבודך מחויב כבראבל
 שלא בגמ' קאמר דלא והא הנה. עדאצלך
 שגדדל מצינו כי - הגון רב מפי אלא"2נה
 כר"מ הגון שאינו מרב אפי' ללמודיכול
 "(. מכות )מהרש"א מאחר תורהשלמד

 הגון שאינו מתלמידערד

 מה ולהסביר לד לבארושעואלתני
 שאינו תלמיד עם ללמוד האיסורשכתבתי
 נמ- ע"ז, לעובד זה הגמ; שמדמה עדהגון,
 בשו- חגון עואינו תלמיד עם לומד שאםצא
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 ! האי כולה סקילה, ובמזיד חטאת חייבגג

 גורם לימודו שע"י זה מסביר הע"י הנה-
 כל יתירה, ערמימות בו שנופל לחוטאלו
 למ- ומכוין קונו את יודע טפי, דפקרשכן
 זה רק מביא פ"ד ת"ת ה' והרמב"ם בו.רוד

 דברי לגמרי ו,2בק למרקלוס אבןכזורק
 יותר ע"ז כי לגיהנם, שנופל א"ר יהודהרב

 של טיבו מה הרב יודע אם וממ"יאחמור,
 יו"ד אמ2 אמרי ועי' בגיהנם, יפול זהעוכר
 שהוא שיודע כיון פשוט, שהטעם צ"טסי'

 שמים שם שיתחלל סוף הגון שאינותלמיד
 שאומ- יומא בסוף כמ"ש תלמיד, אותוע"י
 תורה, שלמדו לרבו לו אוי הבריותרים

 לכן ש"ש. שיתחלל לזה הגורם הואוהרב
 כזה. מתלמיד להתרחקצריך

 - קטז-

 שייך למי אחרת מעיר וכלהחתן
 ?הרח"ש

 אחרת מעיר באים כלה חתלנשאלתי.
 מקום באיזה חופה להציג שלהם הרבעם

 ? שמש( חזן, רב, )ר"ת הרח"ש שייךלמי

 ל- הזאת השאלה נחלק הנהתשרבה.
 מחוי- לכבוד, השייך דבר א. חלקים.שלשה
 ולהודיעו דאתרא להמרא כבוד ליתןבים
 המרא להרב ואסור רשות, נטילת כעיןוזהו

 ולכבדו להזמינו טוב ויותר לעכב.דאתרא
 סי' יו"ד ע" דממונא דררא נם בברכה.גם

 שם במקום שאפי' ברמ"א כ"ב סעי'רמ"ה
 כלה בחתן אפי' חופות שכר בענין ט"וס"ק

 שהחו"כ בנ"ד כ"ש בעירו, שםהקבועים
 תשו- בשו"ת ראה האכסנאי, להרבשייייכים

 העזר ובשלחן קי"ח, סימן מהד"ת שירת
 ג' חט'י. ס'ק ז' סעי' ו' סי' לצבישמלה

 רב חו"ק שיסדר טוב יותר מכשוללהסיר
 ח2אין כלה, החתן את היטב ומכירהיודע
 האכ- הרב יותר יודע וזה בזה. עכבשום

 - יז-
 הקבלה חכמת לימודבענין

 טננבוים פנחם הרב מעידינשאלתי
 אה2ר הקבלה' חכמת לימוד בענין מהויצ"ו
 ישראל סוין התוה*ק פנימיות עישרהיא

 אותה שוללים וטובים. ורבים וכו'נגאלין
 שנכנסו ד' מאיסורא, דחמירא סכנתאמרוב
 ר"ע התנא אהד, אלא ניצול ולאלפרדס

 לספרים ב"ה שזכינו בדורנו ואוליז"ל,
 יתכן חמירא, כל המבארים וחשוביםיקרים
 סכבה. כך כלשאין

 בהק- חכמה נובלת בספר ע"תשרבה.
 קב- בדברי הלומד אדם ששום שכתבדמתו
 סי' יזרר בחות ועי' יבין, ולא יחכם לאלה
 שמן הגז"ל א"א ס' ובשם באריכותר"י

 יותר שבדורותינו והעלה - תשא פ'המאור
 הפרממה. על שכר ולקבל להתרחקטוב

 וה- ולבנינו. לנו והנגלות לד"אהנסתרות
 ולילה יומם בו והגית לקיים שנוכללואי

 הנגלה.בתורה

 - סיח-

 דאורייתא בפלפולא חדיהקב"ה

 ש"הקב"ה לזה המקור איפהנשאלתי.
 נמ- לא בתלמוד דאורייתא". בפלפולאחדי
 בזוהר, צ"ל שזה מראה והלשון זה'צא
 חדי ש"הקב"ה כזה. בנוסח שמעתיואני

 יגעתי קשוט". דלא אף דאורייתאבפלפולא
 א- על יעקב בחלק ראיתי תאמין,ומצאתי
 מחלוקה כל של הפירה2 מה )פ"ג-ג(בות

 שמאי מחלוקת וזה להתקיים, סופהלש"ש
 הלל כבית מקום בכל הלכה הלאוהלל.
 ע"פ זה ותירץ לגמרי. נדחים ב"שודברי
 המ- לו שאמר לב"י, משרים המגידדברי

סנאי.



 ר מ וא חמ יפאשויה ל להרפ
 ה- פנים, כשני הרמב*ם דברי תרצת :גיד

 זה בכל אבל אמת, אוט והשני אמתראשוו
 חדי הקב"ה כי השני תירוץ גס תמחוקלא

 עכ"ל. קשוט דלא אף דזידייתאבפלפולא

 - קיט-

 פיך ולא זריהללך

 האיפוא כ"ז בטהילי ההח פסוקפשאלתי
 ? הזה המאמרמקור

 לידידי מווה באתול ראיתיתקיובה.
 ב' ס" יצ-ו צווייג הכזי יונה מ)0נ;הרה-נ
 קצג, דף בלק בזוה"ק לזה מקורשהעיר
 ס"ב נדרים פ"ד סי' ח"א הרשב"אתשו'

 המא- הוא גכוונה ולדעתי - שם.ובהדא"ג
 חם- אפי, לתרי דפהםתמע בלשת הזהמר

 אסור באמת כי הן, שומע אתה לאומכלל
 של ענין שזה עצמו בשבח ולספרלהתפאר
 אהםבוחי מב( )סנהדרין הגמ' וכקושיתגאוה,
 *היא" ככה יהיה והפירוום ז נפשיהמשבח
 - .פיך" אז שלך, הערך ידעי דלאבאעזרא
 שזה הלכה, בדבר תורה, בדברי פיךפתח
 אלא מחבירו אדם יפטר אל כמומותר
 מרגנן שצורגא ויראו הלכה, דברמתוך
 ליה שרי רבא אמר : הלשון בגמ' וגםאתה,
 לאו- פשוט( לאהן אותו חהבבין )אםלאינש
 ומלת ליה, ידעין דלא באתרא נפשיה,דוווי

 ובאמת, .אסור", של ההיפוך הוא"שרה
 יזלזלו שלא כדי התורה כבוד מפני זהאם
 כר"ט עצמו לפדות אחרת עצה לו האיןבו

 "חייב" לומר צריך היה גדול' עשירשהיה
 ועל הרשב"4נ ע"ז שתמה כמו "שרי"ולא

 רש"י ע" חייב מעט הוא בעצמו"השרי"
 שצריך מר(ג ליה שרא של הפי' : לבסוכה
 בכתר שהשתמש דבריו, על מחילהלבומב
 פיו בפתח אבל כיוהרזב מיחוי וגםתורה
 פע. כמה שמציט כמו מותר, תורהבדברי
 כשהכירו גלותא ריש אצל וגם בש"סמים

 מרבנן צורבא עתה הלכה דבר או ד"תע*י
 למק*ש התירוצים בשער ועי מיד,שבקהע
 לשיטתו רבא כי הרשב"א תמיהתשמתרץ

 נש בהורה ועמל שטרח שת"ח "ט()ע"ז
 כבודו כבודו על שמחל ורב שמו, עלהאת
 רק חייב בלשון רבא אמר לא לכןמ~ול,
 ליה- הווצה הגמ' וכלשון שירצה. איךשרי
 יהנה אל ליהנות ושלא כאלישע יהנהנות

 מותרים הדרכים שתי הז(, )ברכותכשמו(ול
 פ"ד( אבות המשנה על אבות עץ ועי'לו
 יהיה והפירחם - בה לחפור קרדוםולא

 תודה, דברי ע"י קעניק לאזין )זיךלאודועי
 מרבבו צורבא שחוא כולם כוםיודעיןאבל
 בנד- )שם רבא של השני מאמר באלזה
 אגא צ"מ למימר לצ"מ ליה שרי וא"ררים(
 ע"ש מת"ת ולבטלו לעכבו שלאוכר

במפרשים.

 - קג-

 הזה בזמן לנשים תורה לימודבדין

 כהנא אברהם מר צורב מהאינשאלתי
 מספיד אחד רב ששמע היות )אבר"ך(,נ"י

 מאמר את אגב בדרך והזכיר חשובה,אשה
 בניי- באקריי ? זכחן קא במאי נשים זחז*ל
 רבנן בי גברייהו ובאתנויי כנישתא לביהו

 )בר- רבנן מבי דאתי עד לגברייהוומנטרן
 לידי בא שבחה ומתוך כא4 סוטה יזכות

 אסורות הנשים שהן שלו' במסקנאגנותה
 בתו את המלמד שכל כמ"ש תורהללמוד
 וכאן כ4 )סוטה תפלות מלמדה כאלותורה
 לנשים תורה לימוד איסור האם שואלהבן
 הו(ו חז"ל המאמר והן הללמ"ס, פעםהיה
 הקודמים שבדורות ואמת יחיד, דעתרק

 של שלמים דורות וחנכו זו בדעההחזיקו
 עד מצות, של דעת וללא תורה ללאנששם

 יב- שהבנות הסכימו חרדים בהישבהרבה
 תפלות של ספריות מיני כל תוכן אללעו
 בתורה, מ"ש גחלילה( תדענה שלא רקוחול,



רפא ר מ 1ח דפא ירחשו-ת

 ירק(4 ליעול ומרא בשרא דליעולונאעשיא
 בזה הדור חכמי התבונט כבר עתהאבל

 תורה מלמדים והתחילו הרצועה.תעתרה
 הספר בבתי אפי' גדולים, בממדיםלבנות
 אלו כל שם ויזכר והאגודה, החרדים2ול

 חו"ד לשמוע רוצה הוא אופן בכללברכד;,
 מאד. חשוב שהוא והבענין

 זו בני. שאלת גדולה שאלהתשדבה.
 ופלוגתא נ(, )סוטה ור"א עחוי בןפלוגתת
 שבן הקציע אל הקצה מן ביניהםרחוקה
 התורה על נפשו למוסר המפורסםעזאי
 הב- על להתבונן לבלי לעיני כרתוברית
 תורה, בתו את ללמד אדם חייב : אמרמולה

 כאלו תורה בתו את המלמד כל : אמרור"א
 כר"א, פסקו שלהלכה ואף - תפלותמלמדה

 יצ- וההלכה עזאי בן עם גם התחשבולכ"ו
 שבע"פ בתודה שדוקא : פשדה כמיןאה
 וראיה לכ"ע, מותר שבכתב בתורהאבל
 מלמד מחברו הנודר : נדדים מכהבנהלדבר
 מ"ג(, פ"ד )נדרים מקרא ובטתיו בניואת

 כמל- זה יהיה האיך גדולים תמהו כברוכן
 מצות בכל מחויבת היא הלא תפלות,מדה
 עליה וגם הל"ת, בכל וכן הזמ"ג עפרןעשה
 חציצה, חפיפה, טבילה, נדה. דינילדעת
 אלו מחוטבות כזויות בנותינו הגמ'כלשון
 לפרחם לבעליהן שמגידות "שראלבנות
 ועונה ווסתות בדיני הן בקהאות כימה4

 מלשון )מחוטבות וכדומה לוסתןהסמוך
 וחלה תרו"מ דיני לדעת העליהחטיבה(,
 מתו- שאיט בדבר בעלה את להאכילשלא
 ומחויבת ובב"ח, מליחה ניקור, חיניקן,
 והרבה ולקמבות, לשמור ולדעת ללמודהיא

 שב- שמתורה וכדומה שבת בדיניענינים
 תוכיח וברוריא מאומה. תדע לא לחודכתב

 ר"י אמר פעמים וכמה בהלכה,שהתערבה
 אשת וילתא ברוריא, אמרה יפה : בבאבן
 לכת- שוחטין והכל רבי, של ושפחתור"נ
 הקשו וכבר א'(, סי' )י"ד נשים אפיחילה
 עליה הלא להית, יכול זה אוך זה דיןעל

 קודץב, ספרי כ"ד שחיטה, הלכותלדעת
 תורה, ללמוד לה ואסור בתורהובקיאה
 מ"שור אורח באיסור, שלמדה בדוחקותרצו
 הה4 דחוש4 שינויא אבל ועוד(, הד"מעל

 הל- ולדעת ללמוד היא שמחויבתוהעיקר
 טרפות, בעלה אע2 להאכיל שלא אלוכות
 הלטאה שנמצ~מ2 פח( )פסחים שמצינווכמו
 הסעודה כל לטמא ובקשו המטבחיםבבית
 את ושאלו לם אמר המלך את שאלוכולה,

 שצריך בקהשה והיתה ידעה היא כיהמלכה,
 בת תעשה מה וביחוד ש"ח. ע"זלשאול
 תדע לא ג"כ היא ואם ע"ה שבעלהישראל
 גם מביתה. שתשתכח תורה ועתידהכלום
 את שופטת היתה הנביאה שדבורהמצינו
 השייכים הדינים כל ידעה ובטח"צראל

 הנשים את גיירה אמנו חםרהלשופטים,
 חטא, טעם טעמו שלא בחורות צ"גהורות

 גירות ה' וידעה השכינה כנפי תחתוהכניסן
 מ'( )יבמות תוח בעינן גריים טבילתכי
 מגבת ע"ה מצאו שלא צ"א סנהדריןועי'
 דהייט שם מהרש"א עי' וכו' אנטיפרסועד
 והי- באיסור בקיעין היו שהכל ואשהאיש
 היו שלא ותינוקת תינוק מצאו ולאתר

 שעמדה וזה וטהרה, טומאה בהלכותבקיאין
 מצאתי זה כהבי אחרי סנחריב. נגדלהם

 מהרב בזה שנשאל צט סי' דוד ביתבשו"ת
 בגייג.. ילמיר החרדים ימנעו למהמגליט4

 אהבה לנטוע עליט החוב והלא תורההם
 ואעתיק העתיקה. וספרות אבותלמסורת
 תשובח, : בקיצור מעט הנעימיםדבריו

 ביקורת לשמוע רשהבונה פעם לאלדאבוני
 המזניחים ישראל אמוני שלומי על זוחדה
 ע"ז. יצחקו ידועים ובחוגים בטתיהםחינוך
 בעד רק ערך לו יש זה ענין כי הואאמת

 שאלה לדון וכדאי ישראל בנות שלעתודה
 תורתנו כי לדעת עלינו אבל ראהם, בכובדזו

 הר"מ פסק וכבר לנו, חק חז"ל ודבריאמת
 תורה ~מוד להם דמותר רמ"ו ס"ובש"ע
 בדד כי לנו ספרו ואבותעו ודינים,שבכתב
 ישראל תורת ידעו הנשים הקודמיםרות



 יורהשהת ל והרפב

 פקוחא בעינא אנחנו מביטים אםודיניו.
 מוצ- שונות בתקופות ישראל ימיבדברי
 בתורה, גדולות חשובות נשים אנוארם

 דעתן שהביעו עד רבה כ"כ היתהוידיעתן
 שום עליהן נשמע לא ועכ"ז הלכהבעניני
 הכבוד ביראת אדרבא החרדים, מצדבקורת
 ואם האלה, הנשים מחכמת דברוהר~עי
 חובותיהן ולרגלי מלימוד פטורותנשים

 וילדי- בעליהן כלפי מהן הדרושותהשונות
 ולהרחיב דעתן את להקדמ2 יכלו לאהן
 דיני תמיד ידעו עכ"ז בתורה, ידיעתןאת

 תנ"ך. למדו מהן והרבה ותפלותהיראל
 אשר הש"ם' ע"פ נפוצים מאמריםוכמה
 ולדוגמא השערתי, נכונה כי נראהמהם
 הזבין פ"ב( )ברכות מתוספתא ראיהמזכיר
 ב- לקרות מותרין והיולדות הנדותוהזבות
 ואגדות, ובהלכות במדרש ולשנותתורה
 תורה למדו ישראל שנשי מפורץ?הרי

 שה- ל"ז( )נדרים מפורשת ומשנהומצות,
 וכו' אם לי אמרה רבינא ואמר לעיל,באתי
 יב(, )שבת דביתהו ליה אמרה ל"ט(,)ברכות

 באר- אימיה ליה מנקטא דרבינא בריהמר
 סבתא ההוא להו אמרה מ.( )פסחיםבי

 סי' )ח"ג תשב*ץ ובשו"ת עב(,)כתובות
 הרבנית בשם הש"ם על פי' הביאע"ח(
 ובשו"ת יוחנן, בר' יוסף הר' הרבאהית

 מ2י- שתפסה חכמה אה?ה כ"ט סי'מהרש"ל
 בקדשים, שוחטות דנשים לא. ובזבחיםבה,
 לזה, הה?ייכות ההלכות לדעת צריכותוהלא

 של זמנו בן ז"ל מלאטש יצחק ר'ובשו"ת
 נוסחי שני הועתק קמ( קלט )עמודהב"י
 יצחק )ר' לשחזט. לבחורות שנתנוקבלה

 ספר להדפים הפסק שכתב זהמלאט(וש
 דף עטייה יצחק לר' יצחק זרע ועי'הזוהר(
 חבר דין לה יש חברה אהיה אם שחקרפ"ח
 שכר שמקבלת פ"א ת"ת ה' רמב"םועי'
 מכל לה, מ? חבר דין גם לכן למודה,על
 אין עזאי בן על עצמו שהמומך נרשוההלין

 דבר, עמא מאי חזי ופוק אותו,מזניחין
 בנותי- את לומדים וחרדים יראיםעיאנשים

 ר מ ואדעה

 הנ- אלו יעקב לבית תאמר וכה תורה,הם
 אוי פב(, )קדוו?ין חז"ל שאמרו וזהושים,
 תורה בלא נקבות בבחינת שבניו למילו
 אוי : ככה י"ל אבל נקבות, שבנותיויות
 תורה בלא נקבות בבחינת שבנינו למילו

 פי' זכרים. שבנותיו למי אהירי ואזומצות'
 אהית וזהו שמים, וביראת בתו"ממחונכות

 בחכמה, פתחה שפיה זו וכו' ימצא מיחיל
 לשונה, על חסד שתורת אף התורה,חכמה
 ועושה, מצווה שאינה זו חסד, תורתאיזה
 מצוח: אינו גדול ולפעמים דרגות ישכי

 שמצינו כמו עושה, מהצוה יותרועושה
 )יד מצווה היה שלא אף כה"ת א"אשקיים
 והט- הקדושות הנשמות ואלו ג.( ע"זיוסף
 חטא טעם טעמו שלא בחורות צ"גהורות
 מצוות היו שלא אף יעקב, בית שלהמורות

 אבל השם, קידוש ועל נפש מסירתעל
 מלומדות היו שכולל אותל. שמרהו:ורתן

 צדקניות זכר מחוטבות, היכלוכתבנית
 שיצא הדורש ע,2ה טוב לא ע"כ ;לברכה
 בא- ובפרט איתתא דהאי בהספידאלדרוש
 זה לה להזכיר שבא ומלומדת חשובהשה
 יכפר. רחום והוא -לעון

 באי- וגדול הכמות קטן ספר לידינתקבל
 חכמת מאשה ודעת חכמה מוסר דבריכות,
 אשר לברכה, צדיקת זכר בוים, ברנדללב

 "כתבים זה ספרה וחברה יצרה כתבה,בידה
 כל בפיה, היה טובה מרגליות ישראל",לבת
 זה שספר וכדאי לשבח, ראוי ומאמרמאמר
 נגעה שם ישראל. בת כל אצל בנמצאיהיה

 ובי- ודת, מוסר עניני בכל הזאתהצדיקת
 ישראל. לבת השייכים הדברים כאלוחוד
 על ודואב כואב לבה איך בחהם רואיםשם

 על והאמונה, התורה עזיבת על הדור,פרצת
 ישראל בת של והצניעות המוסרירידת
 : המסורה ע"פ תורה ללא הפרוע חינוךעל
 והב- הים מחרפת מרגישה היא נוראכאב

 ישראל בת תפארת עטרת נפלה איךריטת,
 אח- אה?ר אמריה אלו כל תחתיה, שאולעד
 החרדים, בעתוני בדפוס באו כבר מהםדים
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 משה אברהם והרצוץ השבור בעלהועהה
 מנחם יהודה יקיר הבן יחידה ובנה נ"יבוים
 מוקדש והדפיסו, הללו קודש אבני אספונ"י

 ותהיינה ויתעודרו שיקראו "2ראללבעת
 הנא- אלו ודבריה בקבר. דובבותשפחשתיה
 על חזק רווים יעשו וטהרה בקדושהמרים
 יעשו. וכן יראו ממנה "2דאל, בנותלבות

 שאדם שמה דבש, היערות בדברינזכרתי
 יותד יפעל מוסר, לחברו יאמר פשוטאחד
 בזה וכן היזמד( )של שלו הדרשותמכל
 לדה2- יכולה חכמה שאשה ההשפעהגדולה
 המזמנות הנשים אלו חברותיה' עלפיע

 ה"2פיעו שיפעלו ממה יותר הרבהלעצמן,
 לא האשה ודרשותיהם. בנאומיהםרבנים
 חברתה לפני לבה מצפוני לגלותתבח2
 לא ללבה שמפומא מדברים אפילוורעותה
 קשבחנ אוזן תתן ועצותיה ולדבריהתגלה,
 להכניסן נשים נפשות דכשה אמנוששרה - עשו צשר הנפש חז"ל אמרו לחנםולא
 לא שאברהם במקום השכינה, ננפיתחת
 יכו- ערב, שקולה האשה היא להשפיעיטל
 רעותה, לב של תוכה תוך אל לחדורלה
 הכל לידע שמבקשת שלהן טבע נשיםכי

 אסתר)ילקום
 תתרמ"ט"

 קדף לגלות ואפה

 )טהרות מבשלת היא מה לדעת חברתהדת
 שב- העקמימות לי"2ר יכולה היא רקפ*ק,
 ועצותיה, לדבריה תסכים היא רעותהלב

 פטפסניות נשים הרבה לנו שיהיהוהלוחי
 - קבין מט' אפילו ומוסר, תורהבדברי
 תורת תטוש ואל עה"פ עזרא באבןורצה
 לבנה "2רה דרך מורה חכמה שאשהאמך,
 לא( )כה2לי למיאל את קויסרה שבעכבת

 בדרך והשקפתה חכמתה רואים אנו שם-
 רוחה. הגיוני הוא חיל" "האשת וכלהתורה.
 ללי- "2ראל לבת הדרך לחסום איךועתמ
 גדולה תועלת להגיא שתוכל במקוםמוד
 ה~א הזוב בדור וביחוד "2ראל עםלנשי
 את ללמד אדם שחייב עזאי בן אמרלחנם
 אדם לך אין )אבות( אמר וגם תורה.בתו
 דהבעה בי לשיטתו וחוא - שעה לושאין

 אלו יעקב לבית תאמר וכה לכךגורמת
הנסהכג

 קכשש--

 בשמותלהשתמש

 שא- דבד זה הלא האחרונים, הקשונבר
 הכל דוחה נפש שפקוח יודעים תשב"רפילו
 יעבור, ואל יהרג שדינן דברים מג'חוץ
 לח- גדולה בסכנה היה כולו העולם כלופה
 מסתפק היה ודוד רבים, מים בהצטףשטף
 ועוד אחספא, שם לכתוב שרי איוויהשל
 שמותר מחיקה גרם רקשזה

 אפי~
 בלי

 במשא גם כזה ומציע ק"כ(, )שבתפק"נ
 אחס- שם שכתב יוסף של ארונוכשהעלה

 דוד ידע ובטח סוכה, מש"נ מנחם עי'פא'
 את ולמחוק לכתוב גם שמותר זה.מכל
 הלכה להורות פק"נ במקום גם ומותרהשם.
 על שם אינו הרב אם ובפרט רבו,במקום
 מי : ומהלשון וכר, גבר דלית ובאתראתר,
 שם היה לא שאחיתופל משמע דידעאיכא

 דזד אליו פנה בטח אז היה, לו כיבמקום,
 ברש"י עי' אבל רבו, לפני כתלמידבכבוד
 הת- הנראה וכפי שם, היה שאחיתופלשם
 הסכנה שמגודל עד להשיב' רצה ולאעקש
 "היו- : מפיו קללה להוציא מוכרח דודהיה
 )מדה בגרונו" יחנק אומר ואים לומרדע
 הדרא ושצ"כ י"א(, מכות תוספת מדה.כנגד
 שותק דוד כועס, אחיתופל : לדוכתאקושיא
 לח- הזמן עתה האם גדולה, בסכנהוהעולם

 י"ל לפענ"ד אלא ? המתעקש לרבו כבודלק
 כל : שבתורה ההלכות מכל זה מקרהשאני
 פק"נ בענין הן רבו בפני חכם שהורהמקום
 אמת דין נשאר הדין הענינים' בשאראו
 מחול- תהיה לא התורה זאת כי ה2תנה'ולא
 רבו, בפני הלכה שהורה ישא חטאו ורקפת,
 קאם- שפיר מימר : לשמואל עלי שאמרכמו
 וכר. אתה רבך בפני הלכה מורה מיהורת
 לסתוס : סגהית ענין שזה דידן בנידןאבל
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 כל את בזה ולהציל שם ידי על התהוםאת
 בק- נכתב יהיה לא השם ואם כולו,העולם
 וגם פעולתו, את יפעול לא ובטהרה.דושה
 דוד חש ולכן השם, מחיקת על יעברובחנם
 של חטא על עוד בזה יעברו אםהמלך
 החטא יגרום שמא רבו" בפני הלכה"מורה
 היתה לכן פעולתו, את יפעול לאשהשם
 להורה לבלי כ"כ גדולה דוד שלסבלנותו
 היה כן גם ז"ל ולרש"י זה. בעניןכלום
 מחי- דוחה שפק"נ דוד ידע שבטח זה,קשה
 עכב ולמה בסכנה, שרוי והעולם השםקת
 ולא שם היה שאחיתופל ותירץ ? הדבראת

 ובת- החטא, יגרום שלא בפניו הלכההורה
 שמי : להעמים מעט יש ובהקו"חשובתו
 נכתב אם אבל דוקא, .בקדושה"שנכתב
 המאררים המים יפעלו לא בקדושהשלא
 חנם. השמות למחיקת יגרמו ועודכלום,

 לקד- שכח שהסופר שם גם למחוק אסורכי
 זה דין דוד שידע לדבר, ראיה ועודעת.

 פ"ו באבות מצינו כי רש"י, דבריוצדקו

 : דברים שני רק מאחיתופל למדשדוד

 המד- לבית ולהכנם ביחידות. ללמודלבלי
 המלך דוד ידע שלא ס"ד ואי ביראה.רש
 דב- ג' ממנו שלמד מצינו כבר אזי זהרין
 כבוד לנהוג צריך בג"ד שרק ואפשררים

 הלשון נבין ובזה חזקה. הוי ג' כיברבו,
 שני אלא מאחיתופל למד "שלא באבותשם

 "בלבד" מלת שלכאורה "בלבד"דברים,

 אלו שרק להורות בא אלא מיותרת,היא

 בעצמו ידע ו"ד ממנו למד הדבריםשני
 נקיה. כסולת ר,2"יודברי
 ע' בהערוך ראיתי מצאתי זה כתביאחרי

 חלק. פ' הירושלמי בשם שכתב דברים,שני
 שהארון א( : ב"ד אלו מאחיתופל דודשלמד
 כתיבת ב( בעגלה, ולא בכתף לשאתצריך
 בהירושל- בעצמי ועיינתי החספא. עלהשם
 לדוד השיב שאחיתופל כתוב ושם הנ"ל,מי

 שיזבח א"ל הוא : הארון בעניל כהלכהשלא
 הקב"ה אמר וע"ז דוד, עשה וכןקרבנות

 בבי אומרים שתשב"ר דברלאחיתופל:

 "ולבני ליה אמרת לא יום בכלכנישתא
 ליה, אמרת ודא ישאו". בכתף וכ'קהת
 ה' חפץ אין כי להכשילו, שרצה מזהנראה
 ב' שמואל שמעוני ובילקוט וזבחים.בעולה

 "דבר לדוד אמר שאחיתופל הגירסאו'
 שו"ייבו משמע יודע". אינך וכו'שתשב"ר
 שבארון משמע פ"ד רבה ובמדברכהוגן,
 את נושאים הלוים : ב"ד ממנו למדגופא
 הארון, את נושאים הכהנים ואיןהארון

 ובפי- עי"ש בעגלה ולא נושאים הםבכתף
 הרז"ו.רוש

 שמסר שהמגלה בהירושלמי שם מצינוכן
 ברוה"ק, לדוד אחיתופל אמרה לדודשמואל

 ממנו, למד דברים שהרבה זה מכל3ראה
 שהאי שי"ל פרק"א, על שמים לחםועי'

 ידע לא אכתי אלופי רבי שקראושעתא
 ממנו למד ואח"כ הב"ד, מאלו טפיממנו
 שאחי- שם הגירסא דשיתין ובמעשהעוד.
 בסוכה רהע"י לקח מזה תמן' קאים הויתופל
 כרין : ואמר שם. היה שאחיתופלהנ"ל

 יותר עמד דוד כי מליך, ואנא דודמתחניק
 שים- מזימות אחיתופל וחשב להתהוםשרוב
 )פני תחתיו ולמלוך למתום עוד אח"כפיק

 ולחנם בחניקה, דוד קללו לחנם ולאמשה('
 חוזרת, אינה חנם קללת שגם שם הגמ'למד

 : שם מהגירסא כן חנם. קללת היתה לאכי
 ברור לא ג"כ דאמר". מה אחיתופל"אמר
 בה- כמו אפשר כי השיב, כהלכה אםכ"כ
 ודוד כהלכה, השיבו לא בהשיתין כןארון
 חכמים בדברי עיין הוראתו, ע"פ שלאעשה

 שהקו"ח : מ"ט דף זצ"ל לאדמו"רוחידותם
 לר"י תינח הא : הוא פריכא קו"חמסוטה
 לע- כדי היא המחיקה אז רשות, הואדוקנא
 אולי חובה, דוקנא לר"ע אבל שלום.שוו:

 לא ח"כ מהמרשעת, להנקם כדיהמהיקה
 עשה מסברתו ורק כלום, בזה ממנולמד
 שרצו במקום אפילו מקום, בכל עמווה'

 ידע שדוד לרןב"י ראיה ג"כ ומזהלהכשילו.
 נחת. ותרוה אבי בדברי עי"שההלכה.
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 - קכב-

 באמך3ה ך13עת3שאת

 "נשאת : יחד השאלות שתי לקשרכדי
 לתויה" עתים "קבעת עם באמונה"ונתת

 : אותו כיששואלים מתחילה אומרים'שמעתי
 מתחי4 הוא כמובן, באמונה", ונתת"נשאת

 המר, הגלות גרמא, שהזמן היותלהצטדק'
 היקרות, ההתחרות, פרנסה, אחרהרדיפות
 היה וכ"ז נקוב, צרור אל השתכרהמסים'
 באמונה. וליתן לשאת יכול שלאבעוכרו
 איש אדמתם, על שרוים שישראל בזמןאבל
 אז גליות, משיעבוד חורין בן גפנו,תחת
 אזי התורה. ע"פ באמונה לעטוקאפשר
 קבעת האם ? זה מה : ע"ז אותושואלין
 לקיימה שאפשר זמן שיש ? לתורהעתים
 נצחית התורה הלא לקיימה, שא"א זמןויש
 ששואלין י"ל אמיתי ויותר ועידן. עידןבכל
 לאו, באם כי באמונה", "נו"נ : מקודםאותו

 וזהבו כספו כל אז כי יותר לשאול מהאין
 בכסף היה שעשה מצות וכל גזלה,ע"י

 וע"ז ומרבית. נשך וגזילה, גנבהזרים'
 מתאי- ולזה בעולה, גזל שונא ה' אניכתיב
 ? לתורה עתים קבעת : דהבניה השאלהמה

 )מלשון התורה בשביל לפעמים גזלתהאם
 : אלקים אדם היקבע או השמים, אתקיבע
 וקדשי צדקה עושק על הונח קבעהפעל
 קבע תורתך עשה : אמרו חז"ל הןשמים('

 תעשה )גזלה( מקבע לא אבל)תמידית(,
 - הלשון. על נופל לשוןתורה,

 - קכג-

 מצוה הידור על מעשרלהוציא

 זו, בחקירה עמך בני ירד לא הרבידידי

 מי למשל : האמיתי המצוה בהידור הואמה
 חצי בעד כשר אתרוג לקנות לושאפשר
 הנמצא העניים חלק לירות. ושתילירה,

 אם ומחויב' שנהג כפי לעניים יחלקתח"י,
 נעשה שהמצוה כיון מצוה, הידור נקראזה
 וכל לעניים, השייך בחלק ולא מחלקורק
 עמך, ג"כ והגר כשהעני מצוה שמחתעיקר
 כל בעד דמהודר מהודר אתרוג יקח אםאו

 תוס' ע" - כלום לעניים יתן ולאהסכום
 אם רק שהעיקר ללמדך ד"ה טו.שבועות
 יותר לש"ש כונה לך ואין שמים לשםמכון
 במה לנגוע רצה ולא בהאתרוג שקימץמזה

 לכבד שמצוה בעצמך והגע לעניים.שמוכן
 ופשטידא, במוליתא ודגים בבשר השבתאת
 חלקו שיגרע מובן לשבת, אורח יקחואם

 עם מהודר. יותר מצוה איזהבפשטידא,
 האורח, עם בודאי ? האורח בלי אוהאורח
 חסידיו. לכל הוא דהדר ההידור הואוזה
 ואי למסכני למחדי נש בר דבעי זוה"קועי'
 סגי עונשיה למסכני יהיב ולא בלחודויהוי
 מתנות כח שגדול חז"ל מאמר וידועובו'
 ועבירה למדה"ר' מדה"ד שמהפךעניים
 שנא- צדקה מצות מכבה ואינה מצוהמכבה
 שאפילו נמצא לעד", עומדת "וצדקתומר
 תכבה, לא צדקתו כלל אתרוג יקנה לאאם
 מהודר. בלתי כשר אתרוג לו יהיה אםכ"ש
 מה- על שחולק חכ"צ מתשו' שהביאומה
 מהודר אתרוג שאיבד בראובן מינץר"ם
 מ"ז ס" ח"ד מהרש"ם עי' - שמעוןשל
 אחרונים ועוד ט"ו סי' תשובה פסקיועי'

 דבר וכל חכ"צ עם שהצדק אומריםשכולם
 שוויו כפי לו להחזיר מחויב למכורשאפשר
 יד"ח, לצאת עואפשר להסתלק ולאלמכירה
 לת"ת רק למוכרה רשאין שאין בס"תואפף
 סי' מינים ד' ע' בשד"ח ועי' אשה,ולישא

 כ"ה. אותג'

 אין המצוה עיקר שעל מזה שהוכיחומה
 מותר ההידור ועל מעשר מכסףלהוציא
 בא אינו שבחובה דבר שכל אףלהוציא
 באר- יציבא כעיז הוי לכ"ז החולין מןאלא
 אם וביה, מניה וכסתירה בש"ש, וגיוראעא

 כתב מצוה, הוא ובאמת מצוה, הואההידור
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 שלו ממעשר לקץםות שאין בפירהםהרמ"א
 רלעא ס" יו"ר חת"ס הוי' מצוה, דברשום
 להפריש ג"פ שהנהיג שכיון בפירחםשכתב
 כל לאו לעניים ולתנן מעהצר שלומרווחים
 אינו אפי' לביהכ"נ נרות ממנו לקנותכמיניה
 הבאה"ג רברי על תמה וקרא בהם,מחויב
 מכ- לפרנס לו שאסור לחומרא, שםוהעלה
 בנ"ר כ*ש תורה, ולומר היושב הזוג זהסף
 בש- לעניים דהבייך כסף להוציא נכוןשאין
 דמהרי"ל בפ"ת ועי"ש מצוה. הידורביל
 דאורייתא מכהם הוא כספים דמצשרס"ל

 ועי' ררבנן, דהוא ס"ל רוה"פ מצוהוהידור
 מצוה דהידור ברמ"א תרנ"ח סו"סאו*ח
 ובנ"ר עניים, על ולא עשירים על טפימונח
 הוא עמים בכסף להשתמש לו נחרןאם
 מן והפטור מצוה. בהידור מחויב לאכלל
 המ- באור וע" הריוט נקרא ועחםהחדבר
 זצ"ל הגאון לאומו"ר השדה  בעץ מובאאיר
 על עולמות שמרעיש ט"ו אות תרנ"חבסי'

 רי שלא להתפאר, מהורר אתרוגהקונים
 שמתגאה אלא ברגל עצמו מטהרשאינו
 רגל תבואני אל : אתרוג של הר"תוזהו
 הקב"ה הסתלקות להורות ו' וחסרגאוה
 יכו- והוא אני אין כי ו' באות הכינויממנו
 הצר- :ע*י הם הפכים ששני נמצא לדור,לין
 אביון לימין יעמוד כי מתקרבת דהצכינהקה
 השכינה ח"ו לפעמים המהורר האתרוגחמי

 לההי- מהצרקה נקח אם ובפרטמסתלקת,
 האתרוג. שלרור

 כבר כך עצמו נהג שכבר כיח י"לעוד
 וירם הרווחים מן המעשר בח~ק הענייםזכו
 ק"א סי' שמהשל עולת ועי' העליונה'ל

 שאינו אתרוג לו ב"ם תרנ"ח בפ"תמובא
 מהודר יותר קהל של והאתרוג כ"כמהורר
 מהורר שאינו אף עצמו בשל לצאתטוב
 קהל, של בהאתרוג חלק לכ"א שיש ואףכ"כ
 לצאת יותר שטוב לנ"ר, רומה ממשוזה

 אף בו חלק להעניים שאין שלובהאתרוג
 מהורר אתרוג מלקחת כ"כ מהודרשאינו

 בו. חלק להעניים שיום המעשר רמיבעד
 שם כי היא תפילה ראיה הטופל מןור"ותו
 ונכסים מרובים אוכלים כשהם בטופלהתירו
 ביו"ט לאכול מה להם שיהיה כרימועטים
 לא ההידור כשנתיר להיפך אדרבאופה
 הבה- בזצתה שם ; לאכול מה לעמיםיהיה
 שיעור יש ומעשר חולין יחד שטופליןמה

 האכילות ויתר החולין מן ראשונהאכילה
 ובנ"ר המעשר, מן שמותר רשות כברהן
 להם, יהיה לא ראשונה אכילה שיעורגם

 הוא הטופל שם ז"א בחגיגה, הסוגיאקץ"ש
 דין מן ובר לגריעותא. ופה הענייםלטובת
 וקך אנן עניים יד בספק, הדבר אפילואם
 עניים, במתנות כמו בשבילם להחמירלינו
  עניים ר,םות כשבאה וביחור לקט,בספק
 אופן המזבח קרנות ועי' פ"ח )פאהבאמצע
 לע- צריך כלל שבררך הרמב"ם בשםק"כ
 ואם והטוב ההסר ררך על המצותשות
 חוץ בידו יהיה למעלה שדברנו כמויעשה
 הישר ועשית מצות גם אתרוגממצות
 -והטוב

 - קכד-

 הכ"לבעניד

 סובר שר"י כתב הרע"ב בהמשנה,עיינתי
 בר- התפא"י ותמה להם שותף ריןשעניים

 שותפות איזה באחרונים. נזכר שכברבר
 אחר, כל חלק מבורר שכבר ברברשייך
 הח- שאחר שחלקו כשותפין הוי זהובאמת
 ש- בעוללת וביחור דהטותפות' בטלהלוקה
 עם מעורב העניים חלק היה לאמעולם
 הנראה כפי מיירי בפאה וגם הבע"ב,חלק
 רק שפליגי ומתרץ ראשונה המשנההקשה
 ויר עניים שיר סובר ר"י בעלמאבסברא
 יוחר עניים שיר סובר ור"מ שוהבעה"ב
 )בהסהצניות שם אנשי בתוס' ועי"שעניפא

 פה שחילק הענין בגוף אבל -ההדשים(
 חיוב בתור הבאה צדקה הצרקה, סוגיבין
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 מוס- צדקה ובין ופאה, שכחה כלקטמה"ת
 הגדולים לדעת בזה כיון הלב, נדבתרית
 קמה ד"ה קל"ד דף חולין על חת"סעי'

 עני לעני-חזקת ליתן שחייב דבדברשכתב
 חייב שאינו ובדבר בעה"ב, מחזקתעדיף
 רוצה ורק צדקה שיעור נתן שכברכגון

 חזקת שיהיה תורה אמרה לא בזהלהוסיף,
 דנדרים ובסוגיא בעה"ב מחזקת עדיףעני
 הס- תה"י אין אבל החת"ס בזה האריךשם
 שאין אעמוד משמרתי ועל בו. לעיקפר

 מצוה. הידור מפני נדחית זו צדקהמצות
 מהונך ה' את כבד פ"א פאה ירושלמיעי'

 מזו- ציצית תפילין שופר לולב סוכהעושה
 לאו ואם אלו בכל חייב אתה לך יש אם~ף,
 מצוה על שאפי' נמצא מהן, חייב אתהאין

 )ובמקום פמנה, פטור לו אין אםדאורייתא
 הפתחים על לחזור מחויב אם הארכתיאחר
 מצוה הידור על כ"ש המצוה(, לשייםכדי
 שבה מהרש"א עי' דרבנן, רוה"פ ע"פדהוא
 מנחות מרדכי עי' אר"ח, ד"ה בתוס' :קד
 מדרבנן שזה שכ' תתקמ"ח סי' התכלתפ'

 מא. מנחות תוס' ועי' ואנוהו, ז"אמשום
 מד- שזה כתבו וכולם תרנו או"ח ב"יועי'

 בכי- ורק לו, אין אם חייב שאינורבנן-כ"ש
 כדי הפתחים על לחזור מחויב או"אבוד

 פ"ד סי' יו"ד סופר שבט שו"ת ועי'לקיים,
 מעשר מעות לשלם שמחמיר כזהמענין

 )מובא קדישא לחברה אולקופת-הקהל
 אפרס- לנהרי שם וציין נ"ד( סי' יוסףבגנזי
 ועוד. ל"ב סי' יו"דמן

 - קכה-

 חטים ומעות צדקה בהלכות'2אלה

 בגביית שנה בכל אנכי עוסקשאלה.
 ונז- דפה. תורה" "עזרת במוסד חטיםמעוה
 ומסחיו בת"א הגר אחד גדול גביר לידמן
 מעות ליתז רצה ולא מושבה. באיזהפרץ
 שהביח"ר למקום שייך שהוא באמרוחטים

 הוא שם עירו, עניי נקראים ואלו עומדשלו
 פשוט מאיש עחבמעתי וכיון פה. ולאמחויב
 זה. דין לברר עלי ופטור. חיוב הלכהמורה

 רנ"ו סי' ביו"ד מפורץ2ת הלכהתשדבה.
 ועי' מיד, אותו שכופין רהשתקע לעירבבא
 לס- בהלך מבי"ט בשם י"ב ס"ק שםבש"ך
 גר רק אם נפ"מ אין אחר, במקוםחורה

 פה שמחויב זו בעיר מצות וקונהומתפלל
 הנ"ל ביו"ד ונשלעם נכפל זה ודיןליתן
 שמעו בנים ועתה - תפלס פן חייםואורח
 חטין, מעות בדיני תב"ט בסימן והביטולי

 קס"ג לסימן לבך על יהיה משפטוחשן
 ליב"ח דירה בשכר תע"ה סי' ריב"שבשם
 דירה, קנה דוקא ולאו העיר כאנשיה"ה
 העל- על השכנים שיד שבזה"ז היטבוידוע
 יותר מפתח דמי ומשלם דירה ודת2וכריונה
 במקום כשיש ובפרט דירה מקנהחשוב
 )מגילה לחזור בדעתו אפילו עיר, חברשבא
 מסחרו מקום אנשי עליו פסקו ואפי'כז(,
 מהם ולוקח חוזר החשד מפני נתןוכבר
 בנ"ד ובפרט רנ"ו(. בסי' )שם לעירוומביא
 וגם פה גם ליתן בכחו שיש נכסיןעת-ר
 -שם

 - קכו-

 התורה.עלבון

 בבי- ס"ת שנתן אחד עלוששאלתני
 להשמש צוה מאיד פשוט איש והגבאיהכ"נ
 הזה והאיש לקריאה, הס"ת להוציאשלא

 קואל ח2אל שלו, ס"ת עלבון עלמצטער
 לביהכ"נ הס"ת להעביר כדאי אםהאיש,
 עליו. ויברכו יקראו ששםאחר

 רבינו אמר ברורים דבריםתשובה.
 ודבריו ק"ז סי' חסידים בספר החסידיהודה
 מל- ס"ת המונע כל : אהן להבותחוצבים
 שתצ- תורה עתידה וכו' אה"ק לתוךהכניס
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 יבא אל פלוני איש : נשמתו על ותכריזעק
 אם בנ"ד עאכו"כ - בשלום פ~נילמקום
 עליה ולברך ולנשקה מלכבדה הס"תמונע

 והגבאי עלבונה, ותתבע שתכריז בוולקרות
 הוא שגחלים הענין חומר מבין אינוהזה
 תרדיון בן ר"ח אמר וכן ראשו עלחותה
 יבקש הוא תורה של עלבונה שמבקשמי
 על להצטער מה לך אין ואתה שבוניגם
 איכפת ומאי זה כל את רחשה עין מםזה.
 למקום הס*ת לטלטל כדשר אין ולדעתילך.
 אחרי ופ' רכה. דף ויחי פ' זוהר ע"אחר,
 לבי כנמצתא מבי ס"ת לטלטל שלא : עאדף

 למטרפסיה, הצקל הגבאי אחרת.כנ"צתא
 העט- ויחדרו מוסר ויקחו אחרים יקימוואז
 כבודה. את ולהתורה ליחמנהרה

 - קכז-

 על עיקול לעקית לבע*ח מותראי
 ?ס"ת

 ובשם ז' ס"ק רנ"ט סי' יו"ד ש"ךע"

 חובו גובה חוב שבעל לדינא והעלההב"ח'
 הש"ך, שמבהע הב"ח סתירת וע"דמס"ת,

 שמ- כ"ז סי' יו"ד אברהם בארות בס'עי'
 לג- אין לגבות ממה ללוה כש"ם זה,יהצב
 הב"ח גם לגבות ממה וכשאין מהס"תבות

 מפור- ומשנה מהס"ת, לגבות שמותרמודה
 וכו' כהן כנכסי שהבכורים בכורים סוףשת

 שם וע" כס"ת בחובו נוטליןובע"ח
 לוה : בהפסוק זה להעמיס ויש -בהרע-ב.
 - ונותן חונן וצדיק - ישלם ולארשע

 עיקול לק~צות למלוה רשות נותןהקב"ה
 בשעת להתנהג שצריך וכמובן הס"ת.על

 ומצוה הכבוד. הדרת בכל הס"ת עםהעיקול
 יעשה ס*ת כתיבת ממצות מצוהגוררת
 בע"ח. פריעת שלמצוה

 - קכח-

 אי מנכרית בן שהולידישראל
 למולומותר

 דחי- למרי צריכים הכל זה בנידןולד*נא.
 אמו"ר הוא הברית, מלאך שיהו נמע היטי

 עי"ש הברית כורת הבהיר בספרוזצ"ל
 למו- דאסור שהעלה ל"א ס"ק סי'רס"ובנ"כ
 ומדייק ההע דישראל יטעו שלא בחוללו
 הוא אם בספק ואפי' כן, מהפרישהגם

 לזג האם גם מרוצה אם אפי' ומזהעכו"ם,
 הארחות על הדה"ג תמה שם קראולחנם
 דה"ה בכוה"כ ועי"ש תמוה. והוראתוחיים

 בגו ונימוסיה המלוכה חוקי ועפ*יבנשאה
 בשבת למולו אסור לכ"ז בד"י להכניסוהוא

 ולגי4 למולו מותר אם ונסתפק עלהובחול
 זצ"ל אמור"ר מחלק ובנתגיירה בי"ד ע"ד.רו

 שהולידה אחר נתגיירה אם שם ל"אבס"ק
 מקיל, שהולידה ובקודם בשבת למולואסור
 מניעה שאין ובתנאי ונראה בלשון כתבאך

 שאוסר קל"ד צד ב"ל זכרון ועי'מהדת
 בהס- וע" שהולידה קודם בנתגיירהאפי'
 שמודה טוב זבד הס' על זצ"ל אמו"רכמת

 קואסור רכ"ט סי' מהד"ק טו"ט ועי'לדבריו.
 בנכרי השפי כזו לילדה שם לקראאפה
 לק- חו"ש כמותה דהולד ישראליתשנשא
 כי למולו ובפרט שיגיירוה טרם שםרוא
 שם מקריאת יותר חמורה לנכרימילה
 לא נשים א( : טעמים כמה מפנילנקבה
 יהצשא כאן אין ב( אהצפ"ד. כ"כחשידי
 מ- כי מצויצת( בטלית )כמו בדרךדיתלוו
 ישראלית עם אפילו להתלוות אסורמילא
 ומי ככה דשמה מוכח מאן ג( יחוד'משום
 בהמולו אבל לדבריה, אומן ליתןמחויב
 : הדהבשות לכל לדהבהצ יש ערלתובשר
 דלמא מ"ג מנחות רש"י עי זונה משום4ה

 שהצראל וסבורה ישראלית זונה ליההויא
 או ממנו ויגזל בדרך שיתלוו חשש ב(הוא.
יהרגו.
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 המוב. הילקוט שדברי אפ"ל דטז ובדדך..

 במילה גם שייכים סק"ג כ' סר במג*אארם
 תש- בריתי את ואתה והפסוק בציציתכמו
 "לדור- לדורותם אחריך וזרעיך אתה5וד
 זו מצוה ע*י יגזלו שלא מגזל תםתם",
 ותם זתה משום מג*ע תם ממוט,בדדך
 שנתן רס"ג ט"ז וע" יהרגו' עלצמשפיד
 ומבחין עומד א"ח כי נכרי מלין שחרןסעם
 5תיחת יזידיו להציל גיהנם של פתחועל

 לבטל הרפתו נסיר ומדוע וכד בדיתולמען
 אין זה טעם ולפי בישראל המילהסימז
 כוה"ב ע" מיתתו אחרי אפ" נכרילטשל
 שדחה ק"ו ס" מהד*ת טו"ט וע"י י"טרס"ג
 מה ממנ"פ אפ"ל לדעתי ובאמת זה.טעם
 אז בריתו ישמור כשיגדול אם לןאיכפת
 ואם כמותו ירבו אותו  שמלו עשוטוב
 ליה מבשקר לצ ארמית ד"צא לסורויחזור
 נחלת ובס' ממילש לו יועיל לאוהמימן
*.  שלא כדי הטעם מביא לך פ' עה"תיעקב

 אוה"ע בין ויעקב יצחק אברהם בנייתבטלו
 נחתום אם אבל בא*מ כמין ודעי הרוגשהם
 יהיה הש"א במינו מין הוי, ב*ק באותאותם

 לא אבל בחים רק שייך זה טעםלהכירם,
 שכישראל מממזר לאיטור ראיה תץלאח"מ,
 בש- למהי ומותר במצות ומחויב לכ"דיחוא
 עי' לפדותו מחויב לכ"ד, ועא וכבנובת

 הוריות ועי' לחם, בערך ש"המהייק"ש
 אבל המעות הוא אביו ורק וכו' ת"חממזר
 עי' א"ע לתקן יוכל 8הר בעצמוהממזר

 דתמנע חלק פ' סנהדרין ועד.קדושין.5יכה
 לקבלה רצו לא ו(מנותינו לההגחרבאה
 שיצא ע*ן ונעגען ממזרת ש~עתהמהמת
 לקבלה הע שצריכים נמצש .עמלק,ממנה
 כידור שתו וקורין שמו את משניםולכ*ז
 וקהח יתעדב שלא כדי _ישראל שםולח
 ובספרי למחי. שאסור בנ*ד קו*ח ושלב"ב
 בזה. הארבתי )כתי( ההללדבר3

 א"א של תלמידע בין מה "פ" חי הא8"ל ..
 לכאצרה אשר חרשע בלעם שללה84ייו

 וזה בצדקהו 1ח הם הפביים שני הןקשה
 תל5ידיהמ ובין שביניהם והחילוקברשעתו
 שא*א גזה אך החחצך, מן המירכיתרון
 היראל פוויעי כל מהגהינם ומסיקעומד
 שהטא נמצא הנכרית~ על שבא מהצראלבר
 שב- החטאים מבל יותר לו חצממי גרועזה

 תערובות אוהב להיפוך הו,צע ובלעםעולם
 עם "צראל את להחסיא עעה ונתן כזוזימה
 תלמידיו לגהינם, להורידם כדי מחעבבנות
 אלו חו"ש משפ" בעוה"ז שכלע ח"אשל

 נוחלין וכו'( ומחתה אכלה מלשוןשחטאו
 .תלמידיו אבל להו' .מסיק א"א כילעוה"ב

 יוישין לעצתה )עחצמעו הרשע בלעםשל
 שנמוכה להו, מבשקר לא א"א כיגיהנם
 וךנמהיכה ספד( באיזה )ראיתי פי'ערלתו
 ערלים בנים קוהשאיר דורות לדורערלתו
 כנ"ל, למולם השסוד כמותה שולדהכיון

 בינו בריתו ליתן לא"א כבר-הבטיחוהקב"ה
 הפסיק יישע חה עולם לדורות זרעוובין
 אינו ולכן ערלתו ונמשכה שלו עולםדורות
 א"ל הקב"ה להכירו, רוצה 4רנו פ"מכירו
 בל- שאמר וזהו תמימ זה ואין' תמיםוקיה
 לעמך הזה העם יעשה אהצד איעצך לכהעם

 של לפתהו כשיגהף פ" הימים,ב(1חרית
גיהנם.

'

-  
 - קכט

 לשלם משגת ידו שאיו מינקאשלתי,
 במי להמוהל,שכר

 . ? תלה ה4הים.

 א' סעיף רס"א סי' יהד ע"תשובה,
 שכר הרוצה בהמוהל לגעור שישברמ"א
 אין ובאם משגת, האב שיד בשעהאפילו
 והב"ד אב לו שאין כמי הוי משגתידו

 המוהל, את כופין הב"די ואז. למולו,מההב
 הבשון מורי לאבי הלרית טרת בספרועי'
 גוערין משגת דבהיו סק"י לה בס4מןזצ"ל
 בה- גוערק' הרבה דמים וטשדודעןבהאב,
 חהבים שהכ-ד בתוב- רסשא ובש*ע ומחתל



ש"ה ל להיצ

 המשניות פ" ועי' מל, לא, האב אםלמולו
 מי כל : וז"ל פי"ט סזף שבתלהרמב"ם,
 עובר אותו ימול ולא הערל הילודשיראה
 היה כאלו שתו שימול עד עשה מצותעל
 חלק מילה מע' פקודך דרך בס' ו,ף'בנו.

 ואיש איש דבל ונ"ל : וז"ל " אותהדיבור
 רואה באם זה לענין ב"ד מקרימ"שראל
 מהול שאינו "שראל בז קטן "שראליא"ש
 גם שהחוב נמצא למהי. חייב למהיתכול
 איש כל על וגם הב-ד על גם המוהל,על

 שבבית נפשי דאבה (טזן ולסהטמע"שראל.
 רובן היולדות שדוב מקום פה, אחדהחולים
 ואביונים, עניים העם, מדלת הןככולן
 בעד ליום גרהע ח"י שם טהטלמיםובס-ה
 מוטל עליו אשר דפה והב"ד יולדות,כל

 שם, ש"צתר,ט מוהל לשם שלח זו,מצוה

 רןשות לו יש זה מוהל שרקומכריחרם
 ולבוא שמה לגשת אחר למוהל ח*פרשם, למ~

 עד עליו לחכה מוכרהים ולפעמיםבגבולו.
 אותם דמים דורןע הזה והמוהלביה"ש,
 לירות, שלש עד מלידה זנר כל בעד*זכר"
 ישראל איש כל לשער. אין עד גדולהעולה
 פקודיך, בדרך כנ*ל ב"ד זה לעניןמקרי
 ואם הגדול. בב"ד לגעור צריך זה קטןוב"ד
 מבני אחד עם חסד לגמול רוצה אחדרב
 תלוי שהכל בעוה"ר, בארצנו, כנהוגעירו

 והס"ג חזקה לו יסדר לא ונומלין,בהמלצות
 חשבון על ורק עניים, דהצבון עלוגומלין
 חכם איוה וזהו למעלה, למעלה יתגאועצמפ
 "הנולד". אתהרואה

 - קל-

 הצדיקצדקת

 הג- הכהן לידידי ליעקב" .משפסבספר
 בחלק יצ.1 מעסקיו יעקב הדב סש4חיו.דול
 יכול אינו הבן אבי אם לענין ע', סי'שו"ת
 כל קימ"ל הא שליח, "הצוי מצי (הךלמול.
 לא שליח  עביד מצי לא דאידןמילתא

 ר 8 .וא דפהיודה

 ומביא זו קחשיא שם ומתרץ משוימדי
 זציל, הגאון אבי דברי את חתשובהבסתי
 חכמים רוח שאיי בנוס;ז דבריו עלומשיג
 בשיע הדין נגד "והו : בז-"ל הימנו,נוחה
 בא- אולי חשבתי זה בראותי הסברח"ונגד
 הזא וכך להשיג, במה מצא אתי, הצדקמת

 י,ף סותר. וזה בונה זה זורד, שיו.רכה
 בדדא. חד הוא מילה נהלבות זהשבמקצוע
 פבו העולם פנות ומכל הנרית, מלאךאליהו
 בספיו עיינתי אבל כמותו. וה"כהאליו

 הרה"ג וז*ל : כהנא חשתבש איךורחיתי
 הברית" "כורת שכתב ומה : ליעקבמשפט
 אין כאלו הף למול יודע חונו האבדאם
 בשו"ע הדין נגד זהו - עכ"ל כ% אבלו

 כי הנכגד, הרב לי תסלח - הסבראונגד
 דברי ולסרם לעקם ליעקב "משפט זהאין

 אמת תתן הלא כהלכה, שלאחבירו
 .המ- חז"ל סמכו לחנם ולא ? כתיבליעקב
 *מרו", בשם דבר ל"אומר שמועתףכוין
 ביחוד כי התורה, מן סמוכין לדרהםכדי
 (טמ- בשם הנאמרים הדברים לכויןצריך
 את : דא היא הא לא קיים לא חמז*ררו,
 כמו בושמה הזכרת לא הבריה" "כורתבעל
 בעצמו שכת"ר וכבצ נוהג, העולםשדרך
 שלמה הר, ועאון את תשובה באותהה"מר
 הנדרי : בנוסח כתבת ולא זצ"ל,קלוגר
 כיו- שלא די לא שמועתו את וגם -זרודן
 דבריו. אה וחפכת סרסת ועודנת

 "כורת בספרו זצ"ל הטטן אבי לשוןוזה
 בנחל רס"א בטימן : באות אותהברית.
 של גנו מלין שאין הציון על ו' אותכר*ת
 נביאים חבל שכביא אחר מדעתו, שלאאדם

 מורי אפי טתב זה להלכח מקורלמצוא
 משמע לכאורה ואמנם : לאטונו וזהזצ"ל
 ל(ר אין אז בעצמו למול יודע כשהאבדרק
 האב ירצח דשמא מדעתו, שלא למולוחר

 מ"ש ע" שלו, מצוה לקיים למולובעצמו
 בשאינו אבל הדם, לכיסוי דדמי ר"סבסי'
 שלא שמלין אב לו שאין כמי הף למוליודע

 שכ- לפ4א אך מוומש, לכאירה )אתמדעתו,
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 ברהצותו, אולא למול אסור תמיד שם,תבתי
 מוהל, לבקףן לדהשתדל שלו דהמצוהכיון
 שירצה, למי לכבד הנאה הטובת לו כןאם
 * נקרא  הוא להאב ש"ם הנאה הטובת)וע*י

 ספרך עי' למול, יודע שאינו אףהבעלים,
 טעם שי"ל בפרט -4 62 צד יעקבבית

 אמור רבה מדרש עי' קרבן, דוגמתדהמילה
 בסי' שכתבתי מה ועי' בכ"ד, ובזוה"קפכ*ז
 )ואמרינן לרצונו נאמר ובקרבן ס"ט,רס"ה

 נקרב אדם של קרבנו האיך כ"ובתענית
 נ"ה ס"ק רס"ה )סי' עליו עומד אינווהוא

 ול- שלעקב ויובפטו ת"ח יראו - עכ"לשם4
 באמת זה כהלכה, שלא חבירו דבריסרס
 נכבד, רב ובכלל, הסברא! ונגד הדיןנגד
 היטב בו ותעיק הברית כורת  הספר אתקח

 רא-  במה ותראה ר"מ-,רס"א הסימניםבאלו
 שרק זצ"ל, מורי אבי שמביא צודקותיות
 אם בין זו, מצוה של הבעלים נקראהאב
 בארי- והכל למול יודע אינו או למוליודע
 בו4- היא תמצ(ב שם רק היטב, בארטת

 שם צלצלת לחנם אהיר "ןורנאל*מארגען
 וא- מור בס' גם תמצא זה ודץ זו,בתשובה
 והוד- ברכות באוהל זצ"ל הגאון לאביהלות
 אי- שהצ  והריקנטי  העהו בשם ל' סיאות
 דנר- רןיותו בלי למול המניח האב עלסור
 כשאיז והעלה עלע, בזויות שמצוות כמואה
 למול המוהל על איסור יש למול יודעהאב
 האב. רןצותבלא

 שלמה ר' הגאון דברי שהבאת מהכן
 מוהלים של דחבורה שכתב זצ"ל,קלוגר
 הילד לחבי  שאין  תסגה להם לתקןיכולים
 למי רק זו, במצוה אדם שום לכבדרשות
 משגחינן לא אחר בכהן ליה ניחאהקרבן
 דבעל אע"ג כהונה, משמרות כ"דשתקנו
 כמו האב זכות ולהפקיע להחסרהשעץיך
 עכ"ל, : י"ט יומא מתוס' לדבר וראיהביה,
 הגאוז אבי גם הנה בקש, דבריו אתודחית
 )שם( כ*ז דף ק"א זרוזין הנדרי מביאזצ"ל
 נעשתה זו תקם; כי דבריו, את דאתך84

 לא- אפילו לפעמים יפה, ב"ד וכח ב"דע*י
 למול למוהל אין ובבלל המותר, אתסור
 ס' גשם )אחרונים מהב"ד רןבות שיטולעד

 סי' הברית בכורת שם מובאהזכרונות(
 ביה והפוך ביה הפוך - סק.ז בנ"כרס"ד
 מה שט"ו סי' ב.הפוסק" הך' ביה.דכולא

 בקצה שם  שבגעתי מזוע בעניי אנישדברתי
 בשביל נעשה החברה אם והעיקרהמטה'
 גסה, במדה טורחא שכר לסחוט הבצעתאות
 נעש- בודאי וכזו שלמונים, הרודפתחברה
 שרה כזו חברה אין הב"ד, הסכמת בליתה

 מטרור בשביל נעשה החרגון ואםכלום,
 סדר בדבר שהעא טובות, כוונותגבוהה,
 לח- ללכת פעם מדי יצטרכו שלאומשטר,

 טהצמרתו, על  עומד ואהד כ"א רק מחהל,פש
 טיא- ז(ףז אץ הקשה דבר אוזה לפעמיםהשם
 - תע"ב. כד חברה -לים

 פהצוי מצי איך שליחות לעניןוקהסיתך
 שאינוהאב

 יכ~
 סי' את"ע נוב"ת ע" למול,

 ד1;משלח אף בהשליח תלף  דהעיקרס"ט
 קצ"ג אות ב"מ יוסף יד וע" עביד, מצילא
 דמשלח ד(אש וסובר זה, על פליג מאירדר'
 וכבר וצליח, למיעבד מצי עביד, מצילא

 יכול אינו המשלח דאמ' דטשתרוניםהחליטו
 או גידם, כגח בגופו, חסרון מפנילעשות
 לע- יכול למול, איך מיו אימן שלאכנ"ד
  ושייה איסחך פהטום המניעה ואם שליחעית

 שליח. לעשזת יכול אינו עליודרביע

 דדח- שליחי דכהנים לך שפשיטאומה
 דוד בית שו"ת עי' קרבנות, גבי נינהומגא
 ספרים ועוד מאהב מוצל בשם קי"דסי'

 נינהו, דידן חצלוחי כשכירים הוישכהנים
 איפשי- דלא בעיא שזה : ל"ה נדריםועי'
טא.

 ש- הרמב"ם דברי לתרץ שכתבתומה
 נקרא דהתינוק שרק למול, כשר שקטןכתב
 שלי- דאין 4לטשת בתורת לא אנלמהול,
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 יקטןאהן
-. 

 בידך שהיה בשעה לפיש4
 בסי' ודל אליו. ציינה שלא ברית",עכהית
 דכשיש אב, בדליכא זה כל : סק*גלם4ד
 אינו  שנים לכלל הקטן הגיע אפילוז*ב

 קצה"ח עי' ב"ש, שיביא עד שליחנעשא

 דא"כ הקשה, הורים דרך ובספר שפ"ב.ס"
 לצוות הב-ד יכולים אינם אב בדליכאגם

 וכן כשר, בעצמו כשמל ורק שימוללקטן
 לקטן לצוות יכול אם בגדול - לפע"דצ"ע

 ימ-ש בשלטית, אינו דהא אותו,שימול
 שלי- תורת דא"צ קצת י"ל סק"ב ר-סבסי
 סק"ה עי' שרי אחר באופן כשא-א ע"כחות
 סק*נ. יש"אועי'

 באב, פתחת להבין, זיכל לא דבר סחי.
 בשפת וסיימת מוהלים, שלבב"ד,-בהכורוו

 קיין האט האספיטאל דער : בזה-לזשארטה
 והרופאים החולים בית דעם. וועגיןדעה
 לביה"ח שאון מעצמו מובן ? הכא ביימאי

 כי והמוהל, האב של בזכותו בזהלהתעדב
 לספר להם ומה הדעת קלי הם רובע*פ.
 תעודות להמוהל כבר כשיש ובפרט -הוקי

 להתערב להם איו הוא, שמומחהרד8אים
 הללו. .דתייםבענינים

 באיזה פגעתי אילי נכבד רב לי תסלחן
 אכלתני אבי כבוד קמשוו אבל בכבודך,דבר
 ,שזה "עכיל-, וכתבת דבדיו שהבאתבשעה
 לא העיקר ואח לא, ותו כאן עדסה1מע
 והב ואה זה, לבאר מוכרח הייתי לכןכתבת,
בסופה.

 - קלא-

 ד"ה לב. נדרים פירש"י על ושעאעת..

 באותה היה לא התינוק ואותו וכו',מפני
 שם בכהינה עי' ימים, שמנה בן אלאשעה

 מלא אפי' הצדיק לסה1ה לרשלא,ניתלה
 היתה משה של שהתרשלותו .להרצת12עה,-

 או- והזכירה תיהה, בימנם דמ"4ה,1עה.קלה

 מדקדק שהקב-ה צדיק בתואר המשגהחו
 עם הגירסא נ' )ב-ק השערה כחוטעמהם
 סביביו עם הגירסא קכ-א וביבמותחסידיו
 צדיקים(. עם בשניהם מפרהןורש"י

 - קלב-

 נפלמילת

 הדבר טעם לך להודיע ממניוששאלת
 הן אותם שקוברים טרם נפליםשמלין
 ול- עליהם, מילה חיוב אין ימים ח'לפני
 המצות מכל פטור גדול אפילו מיתהאחר

 מן חפשי נעשה שמת כיון חפשילמתים
 מטלטלין שאין כאבן ה"ה נפל וגםהמצות
 הנה - השבת. את עליו מחללין ואיןאותו
 הנפלים. את שמלין בזה נאמרו טעמיםג'
 ומשימן הקטנים ערלת נוטל שהקב"האו
 יכול גיהנום שאין ב( ישראל, פוויעיל

 המילה )כללי מהול שהוא באדםלי41ט
 ד' חרפחש. ולהסיר לתקנו ג' הגוזר(,לר-י
 )רס"ג המחבר שכתב חשוב היותרטעם
 בתח. ויהיה השמים מן שירחמהו ה'(סעף
 סימן שזהו קודש בחותם להחתימו ה'ה-מ,
 במ- הערתי הטעמים כל וע"פ ישראל.של
 חצי' עכו"ם. מת למול ו1אסור אחרקום

 שא- ג"כ שהעלה י"ט ס-ק רס"ג סי'כוה"כ
 מיתה. לאחר גם עכו"ם למולסור

 - קלג-

 המילה לפני אן ומת תאומיםנולדר
 בזמנו  העעי למול מותראי

 מת מהם ואחד תאומים נולדונשאלתי
 חעה1 "1 אם בריא, והשני ימים שמונהתוך
 ? יותר שיבריא עד להמתין או בזמנולמולו

 במת א8ילו נראה לדינא "נהתשובה.
 שמ- ה"4ע מילה,. מחמת הה14מים מןאהד



רצג ר ם וא יפה יויהשו"ת
 ומוי המילה, מחמת ולא מת חולשתוהמת
 ח"א מהד*ק שו*מ עי' דהצני, את למולתר
 אין מילה מחמת תאומים במתו רל-חסי'
 משמע המג נפשות דספק השלישי אתמלין
 שכן, מכל דהצני למול מותר מ"מ 4רבמת
 דהצל"שי שם או גיס84 לאהרך י-ל אוליאך

 מחמיר חולשא שום בו ואין לבדושנולד
 חול- בו ומיש דהצני למול שאין כ"שהשו"מ,
 ענין אבילות לענין ומצינו דתאומים,שא
 והשני ל' תוך התשמים מן א' במתכזה,
 שנפל חעלינן עליו מתאבלין קואיו ל'לאחר
 חצגך שהט"ז וקץ ט'( סעי' שע"ד )יו"דהוא

 בו בכל ע" אבל ט"ס, ועחצים ע"זחולקים
 מלובלין ומהר"ם הלבחצ בשם 304צד

 חשף ט"ס, זה שאק גדו,ים ועוד לבוחקרי
 סכ"נ במקום אבל שמק"ין אבלותששאני
 בס- וראיתי בזמנו. במילה להקל, יותריש
 שאירע כתב : סק"ג רס"ו סי' אריה גורפר

 ואחד תאומים שנולדו במנטובאמעשה
 לא- עד השני את מלו לא המילה קודםמת
 שערו עם בריא ילד שהיה אע"פ ל"יחר

 אחת מטפה הם שהתאומים כיוןוצפרניו,
 שלשים עד מסוכן נקרא ההא זמ"זויונקים
 לנ"ד ראיה להביא חין משם גם אבל -יום

 ח' בן או ז' בן אם ספק איזה היה שםכי

 ובנ"ד נגמרו,. והצפרנים שדהסערותאף
 של- אף מית היוצא בשלימות. הואההריון
 צויתי סכנה במקום אבל למולו' מותרדינא

 עליהם ולסמוך המבינים ברופאיםלהתיעץ
 בעלילה אפי' בזמנו המילה לדחות יצוואם
 להם. שומעיז דועאכל

-
 קלדנ_

 למולו אם מום בעל שנולדתינוק
 ? קודם לרפאותו או קודםבזממ

 ש- מום בא*זה שמלד תינוק'נשאלתי.
 ותחבחצת נתוח ע*י החסרון לתקןאפשר
 לחקדים מה -נ אברל בכל בריאוהתינוק

 ? קודם ברפואתו לטפל או קודם למולוש

 מום -ן שיננ המומים כל לאתשובה.
 למ- עמו' לטפל לידתו מרגע תיכףשצריך
 גב או עקומות ידים או ברגלים נולדשל

 שעצמותיו שכ*ז שמרים' והרופאיםעקום,
 תחבר ע"" העקמומות ליישר אפשררכים
 מקו- שצריך הדבר מובן בזה גיפס, שלשת
 חץטהלה ומיה תיקן המעץת, את לתקןדם

 בזה דבר אשר והיטב בזמנה, שלאתהיה
 הלבנון עצי בספרו זצ"ל צירלסוןהגאון
 עזאדרבא אמינא האנא באריכות, ס"אסי'
 צדיך למולו החיוב השמיני יום שיגיעטרם

 שלא גופו השבת של זו במצוהלהתחיל
 מילה ומצות ועד, לעולם מום בעלישאר
 זו לידך שבאה ומצוה עליו, חלה לאעוד
 יגיע שאח"כ ומה תחמיצנה, אל גופוהצלת
 אז למול ואסור לן, אכפת לא המילהזמן
 חולצתג מפמ בדציפס מונח בהיותואותו
 אף השבת לפני ימים ג' שמפליגיןוכמו

 של החומרות כל עם השבת יגיעש*ח"כ
 המילה זמן אח"כ כשיגיע בנ"ד כןשבת'
 ועי' בזמנה. מילה מצות לדחות אזועלינו
 ומצות עוברת במצוה שאפילו תרנ"ואו"ח
 קואין כ"שך מחוכהצ יותר יבזבז אלעשה
 ההצ "7 תינוק של ועתידו בגופולבזבז
 הניתוח את. דוחה ,ןהרופא להיפוךלפעמים
 ילד באם וצ"ע למולו. וצריך בריאוהילד
 למולו מותר' אי בשבת נולד. מום עםכזה

 דברי לפי ? הניתוח לו שיעשו טרםבשבת
 להעותדל בתץ שיש מי שכל שירלסוןהגאון
 משתדל ואינו האדם מאברי אחדבהצלת
 להת- תוכל לא : לאוין שבי על עוברהוא
 צאו והלאוהן רעך דם על תעמוד ולאעלם
 אז המילה, חיוב זמן לפני לידתומיום
 לזה נוסף וגם נדחה בזמנה מילה שלהעשה
 ע-י בשלימות אינו לכ"ז. קוהילדהדהעש
 כדאר  שתרן לדעתי לכן שבוהמום

בשבת. למו~



-.- ה ם 1א ושה יראשחת ל להריך
 ? למולו שתר אם אחיו שמתגר

 טלם בגיותו לו שהיו שבניו גר,ששלה.
 חיתוך או פצע בכל אשר הדם,מקולקלי
 מזה, ומתו להירפא אפשר אי קטנהבאצבע
 מאה1ה כמובן בן לו ונולד כשנתגיירועתה
 מתו של דין שנולד לקטן תולין אראמשרת
 כמ"ש טבעו, שנשתנה נאמר ש מ"מ,אחיו

 חי- )ועי' דוכתי בכמה בתשובותיוהחת"ס
 פ' עה"ת ובחת"ס פ', דף שבת הת-סדהפי
 מצרפין דאין כתב גר יגור כי בפסוקבא

וצ"ש(

 דבר בני, שאלת גדולה שאלהתשובוץ.
 האגודה שיטת א' ולכאע. לכאן פניסשיש
 זה דין שייך דלא ברמ"א( רס"ג--ג')יו"ד
 סהך ויש האשה מן דהדם בחמפה, רקכאיש
 וגם סק-ח( שם כרית )נחל דמא דרפיפחה
 שלא פירוש להקל, דס-נ הרמ"א כתבע"ז

 במקום ב'. ; אחרת מאשה אם אפי'ל18לו
 דאכלי גופייהו' חבילי דאינהן י"לסכנה
 כ- : במצות דאיגו וישראל ורטהחים'שקצים

 תורה עול ע-ע קבל כשרק בר-ל שמצינומו
 חז- הירדן לעבור יכול ולא כחו תששכבר
 בגיותו בניו שמתו בנ"ד כש"כ בקפיציערה
 בי- שנולדו אלו למול שלא להחמירשיש

 רנ-ט סימן נדחים קובץ ובספרי -הדותו.
 שני- שהיו בעליה שני שמתו באשהחקרתי
 דין לה יש אי תשובה .ועשתה מומרים,הם

 י"ל גורם, מעין נאמר אם ביןקטלנית,
 אז גורם מזל נאמר ואם מתו,שבחטאם
 ותוכל עוגביה שמתו מזלה היא זהאדרבשה
 ג~ע12ובה.לחזור

 2וחקר ע"ד סי ח"ג מלכיאל דבריועי'
 יתר למול ואסור לצרף שהפ והחליטבזה
 חיתוך או מפצע שמת שוה נפ"מ ואיןבניו,
 - הם. דא שרפויי תולין בת או בןהוא

 פירחש להקל ההלטה סמעט הוההובדעתי
 בא1תו אבל נפשות ספק משום למולושלח
 מורי לאבי כורת.הברית בספר מצאתירגע
 ה:אה : לשונו תה ע"ג נ"ו דף זצ-להגאון
 ב' לאחדבמתו

 )ואהי
 מחמת בנים ג'( אף

 מהויב בן וועליד ונתגחר בגיותםמ"4ה
 שומר היה דלא מאחיו רארה דאיןלמולו
 פקו- דרך כספר דלא וזה בזה משא"כמצוה
 אות בספר ראיתי זה. מטעם והואדיך
 חמויו שני בנתגיירו שחקר גרים ה'ברית
 להת- שרוצה השל-חי מחויב אם מ-מומתו
 לחוד טבילה ליה דמהני או למולגייר
 וחילק נימול, להיות לו דא-א כיון אהצהכמו
 הדין דעיקר כיון לשלשוג אחים ב' ביןשם

 ות4 כרבי' מחמרינן בפכטעא ורקכרשב"ג

 נכשירו איך בעכו"ם משא*כ ב"צראלנח
 לדי שחחצשין בעלמא חומרא מחמתבקהל
 הורה שכבר חזינן לע-ע עכ-ל. - רביעת
 מלאך השליהו - אותו ולמול להחמירזקן

 כמותו. הלכההברית

 - קלו-

 מילה. בהלכותשאלה

 ברי- דק"ק רב  עפילבוים, ישעהההרב
 בעסארביא.טשעווע

 החוה"ש בריטשעווע. תר"צ כסלו ג'ב"ה
 אבדאק פוסק הלל הרב... ידידילכבוד

 המכתב )התחלת חצ"ת אחדשה"טטטדבונר
 ידידי - ממחנק א' איש לד-ת הזמנהבענין
 ידידנו שהציע מה כת*ר זוכר בטח !אהובי
 אגודת לפני שליט-א רייכר ישעיההרב

 הכו- רב כל אשר נתקבלה והצעתוהרבנים
 מיא- מעט יכתוב להבידו מכתב אודהתב
 דברו, את לקיים הנני ובכן תורה.דושי

 על ספר חיבר זצ-ל הגשן שאביוידעתי
 נמצא שלי ובכן הברית( )כורת מילהה'
 געהל ירוק שהוא תינוק : בספרו זהדבר



רפ8 ר פ 1א דפה יורהשו"ת ל לה
 שהמראה שפמרת הילד אם וגםחהסהלעית
 מראיתו ולפעמיס כן הוא לפעמיםמתחלפת
 ל- נאמין אם לכאורה כי ההינוקות,כשאר
 ישדבריהן

 בזה טעמא עקר כי בזה להי
 ובתינוק דמו בו נפל שלא שבת בגמ'הוא
 לומר יש מדשרתו שהחזיר ראיע אשרזה

 לחולשא לחשהם ואם הירקות, הדא זהשלא
 שהרושוים הלבנון עצי בשו*ת ע"יאחרת

 שם ראיתי בזה ובהיותי לוה,מתנגדים

 הידקוה אם : כזה כלל נותן צשרבתומובחי
 הגוף בכל נתפשטה ההא התיטק בפנירק
 בגמ' שם ברון*י לכאורה להקל. ג*כיש

 מבואר סמוק על כי כן, טה1מע לאשבת
 ועל אדום, בשרו שכל בדעק שםברש"י
 נתן ר' של הלשון וגם כלל, כתב לאירוק
 ד1יתי היש בו הצצתי גאמר ירוק עלהבבלי

 אך ולכאי, לכש1ן פניס דהש ברית דםבו
 מחמיר ואני בזה הוראה מירשר אנכיבכ"ז
 בזה דעתו לשמע וברצוני סכמזא המירהכי

 סמיבנא. קא דידיהוקליה

 וכו'... הרה*ג ידידי לכבודתשוכה.
 הש"ע מלשון שליטא. עפילברם דובישעיה
 וירוק לירוק אדום בין חילוק דישנראה
 או- עד להסתין צריך באדום מאדום.חמור
 מראהו שיחזור עד ובירוק דמו בויבלע

 ס"א(, רס"ג סי' )יהד קטנים, שארלמראה
 בל- הגביל באדום הי"ז פ*1 ברמב"םוכן
 רק כתב ובירוק שצבעו", כמו הזהבשתו
 סהע- שג"כ שצבעו", "כמו ולא ביוחרירוק
 ובפרט טפי, חמור ירוק שמדאה מזהמע

 טריפה מראה היא שבדיאה געהלמראה
 ב- הגנ"י אבי הרג"ש וכן גדולה,יקותא
 ס" מהר"ג יקרה אבן וזך' כוה"ב,ספרו
 ילדים ב' נולדו כבר אם שאפילוקנ"ח,
 אדם כל למראה חזרו המילה ואחרירוקים
 רק כי פעמה2 בשתי חזקה 8ר לחג*כ

 ואבי לקה"4 ולא כרבי קימ"ללחומרא
 גופו רוב געהל שבמראה העלה זשהלהבשון

 בעךנן הלא שיחזר רק די א' ובאברנים, קס- למראה שיחוור אחר מעל"ע ז"יצריך
 אלב- בעצי זצ"ל צירילסון הגאון והרבז"י,
 ומ- קל"ש געהל במראה מיקל ס"ב סי'נון

 וצריך ביותר, ירוק הרמב*ם מלשוןדקדק
 בפנ-נ ולדעתי ביותר, געהל שיהיהדוקא
 מה כי כאלו, קליס בדקדוקים לסמוךאין

 ש- כמו באדום" הרמב*ם מלשוןגעשה
 כזה ותינא כתולע אדום ממש שזהוצבעו"
 אידם מראה של דינא ונפל רשיתי, לאעוד

 חמף אדום נמצא אם הש*ע נגד וזהובבירא,
 חמור ירוק שמראה הנ"ל דברי לפיובפרט
 על הבבלי ר*נ של הגמן מלשון וגםטפי,
 ירוק-קלחש טהעמע ,םזה בו" "הצצתיירוק
 תיכןי, המראה ניכרת לגמרי בירוקכי

 עיון אחרי שרק משמע "הצצתי*ומלת
 שמ- ונפגע הציץ ש והציץ' ובא כמוהיטב,
 אומר ששת ועוד יתירה. הסתכלותשמע
 זש*ל צורילסון מהגאון מירלות אלףאחרי

 מראה כי א' מאבר טפי גרע הפניםשמראה
 הכתוב כלשון הגוף, כל על מעידההפנים
 מורי- פניה ממנה בהם, ענתה פניהםהכרת
 ירקות של קלקשא מראה פי' כ'( )ע*זקות
 המלבין הגמ' וכלשון ס' יבמות תוס'ע"י
 אם האדם טבע וגע וכו' סומקא אזילפנ*ח
 ענתה פניו הכרת תיקף הלב שבץיאחזנו
 ובהערה ז' סי' ח*ב אליהו פסקי וע"יבו
 ספר שם זצ"ל אבי מביא וכן שם.שלי
 קואסרו גדולים שני בשם אברהםברית
 כבר ענשלתו ובענין הילד. פני בירוקלימול
 מיום ז*י שבעינן זצ"ל הגאון אבי זקןהורה

 וע- חולה עתים יהיה לא הז"י וכלשיבריא
 ה"ז סכ*נ במקום המחמיר וכל ברהאתים

 המחבר הביאו הרמב*ם כלשוןטהעובח
 להחדר וא*א לאחא למול לו"שאפשר

 מ"שראל". א'נפש



 1ה 1א דפת טדאטהת ל להר"ן

 מפני בזמנה מילה לדחות-אם
 כדת. שלאמציצה

 שאלה נשאלה שא ניסן חודש.ב"המשר*
 במצי- נחתג שהמוהל אחד החולים בביתי.
 רשות נותניפ ואין תורה, כדין שלאצה

 וצריכה חולה חהיולדת להבבס, אחרלטוהל
 ואם בערך, שבועיים לטיפול שםלהשאר
 אחר במקום למולו משם הילד אתיוצי(ע
 חמני- לאמו חזרה להכניסו אח"כ יר,צולא
 הברית לדחות אם להתנהג איך אותו'קה

 המו- ע"י למולו או אמו שתבריא עדמולה
 ? החולים בית שלהל

 בלי לגמרי תינוק ליול אםתשובה.
 למולו שלא ההוראה גדולי החליעומציצה.
 מהר"ם )תשובת ערל. הילד ישארו:שפילו
 כו- בספרו זצ"ל הגאון אבי רמ*ד, ס"שיק
 זצ*ל שפירא א. ח. הגשן תורב הבריתרת

 ועוד(, ושלום חיים אות בספרוממונקאטש
 נוסח כפי תורה כדין שלא למצוץואם

 .בס- בשפופרת, בכלי, מציצה כגוןהשאלה
 המתקדמים שבדו מה וכדומה ובסחיטהפוג

 משום בזמנו אותו לטול (םחזתפשייבה
 והיולדת. דיניקאצערא

 -. קלת-

 בבוקרסט. מו"ל מלמד,זלמן

 ומציצה פריעה מילה,להלכות

 פה )העתקתי פוסק. הלל הרה"גלכבוד
 רק כעת אני עוסק לדים0. שטגע מהרק

 זו. באומנות היטב' נתמחתי וה"לבמיהלות
 : ספעציאלים צבתים ,שתי בעצמיהמצאתו

 בף בשביל פחת כבחצה ערלה בשבילא'

 "פענסעטא", כמו היא ומסורבלים,נונים

ח ת עי ש הד ל *"מ  8ן י9 . 

 פמ טיפ1. "קשקהשהי

שמי
 ד האז שד*ט ט% סמ6פחה י שי זשישמ* עחן

; 6מו פץך *שק ח ן מ  מששת ו6 ממ 6 עוח אמיח ופל 
 שהו "שי ג9 בצר א מסמת
 טמ5ק - )9תיס "יחטפי

 וף ספר 'לכתוב התחלה? התחבחשת.ושז"נ
 "ש וכבר שלק לחטביד'.המעטאד-מוהלות
 מרופאים תהלה ומכתבי תעודות הרבה*.

 ועל עבודתי על המעידים מומחים,מנתחים
 אהה לי לי חסר אבל שלי, המכשיויםכל5
 מוהלחן ספר שום בנמצא (רן באן :חומר
 מילה ה' על ספר חרזה לי לשלוחבבקיה
 לדעא, כת"ר אשאל תפב אחר, ספרחילוף
 דרו- ה1 בצפרנים טריעה בפה מציצהאם
 פרי- מין היה זת לפענ"ד של*לית. אובית

 לאג מזחדים כלים להם היה לא כימיטיוה
 בץן שיחסין בכל וכמו צד צפורה ותקחכמו
 מתכת להם היה לא כי וכר, ובזכוכיתבצר
 לע- מוכרחום היו ולכן בזה, כן וכמוטובינ
 חועעי נגד שזה הגם בפה, המציצהשות

 סיד איזה "ש הקבלה ע"פ חשפשדההיגיינוג
 בצפ- רק והפריעה בפה, רק לעשותכמוס
 הגא "ילד לפעמים שכלי קט לפירנים.
 כי הרבה דם לנילת עלול גדולה,בסבבה
 העט- מתכסה לפעמים החיחןך אומיתיכף
 חשם לפרוע צד באיזה רהשה ו(רנו בדםרה

 עורק שם "ם הבציבנ לצד מטה לצדפורע
 שפכה. ברות לעשותו חצלול פרעניקהנקרא
 שפ- כרות. של האמיתי פירח1 שבכללהגם
 .יקנים סיהלים עם דברתי מבק ארניכה

 בשמ להית יוכל שב"ש לי ואמרומומחים
 . .י

 ה5ץה ברזמש נגע בהחרתוד אם א' :אטנים -
 אמורע הדחשחנה.~ב' לעצור יכול אינוו(ש

 דברתי-מיה פרעניו הנקרא בהורידלמטה
 בהמאסערק לניחצח מומ*ים רופאוםעם

 חאיפנים שני על החע ולאנעאראל*סיע
 'א~פיסת לדיות שיוכל בזה' רק החלהנ"ל,
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 שלא לא אבל סכ14ע בעצמה שזה הרביגדם
 עמדק מהר"י בסידור י עי*ז להלידיוכל
 מחט ע"י להפריד : סלוניקים מעטאדמביא
 להשהר וכותב מהגיד, הפרישו עורכטף
 טזה ומשמע עי*ז כר"ש לקהצות שלאהיטב
 וראיתי המחהל, בעבודת תלויח כר"שכי

 פי- קאסטררע זה - שפכה כרותבמלונים
 בזה יש שייבות ואיחז הבצים מסרסרחצו

להמוד~
 מע- באיזה לדעת אנכי מתענין ?
 מלאכה בכלל בא"י. המוהליס ט"גיםשדא
 את ליטול הרוצה וכל פרוצה כחומה היאזו

 קשה שלבו מי. או שו"ב כל : ונוטל באדהצם
 )כי חותך ומדם חרב ממכת מפחדוזרע
 שום בלי פסולוק עבודתו הלבב ורךהירא
 הש*ע כלשח שהו"ה ממי קבלה שבחינה
 אפי' למול אה"כ מותר גהול פ"א חתךאם

 האגחצי שכל ובאמת לקלקול. ול"חבשבת
 הערלות כל לא ראהצית זה, סובלאהצ
 נולד דבוקוג מסורבלת, כבושזע יש :שתת
 כנולד נראשז ערלות. שתי מהול, חצימהול.
 צרינים מומחים מוהלים שאפילו וכו'מהול

 לציצים אח"כ יסא שלא היטב,להתיעץ
 אחריהם לחזור צריך שלדינאהמעכבים
 אם המוהל פידי תלויה. הילד נפשובכלל
 לא או לזוע כשרונות לו ושמן מומחהארנו
 היה  ולפע2"ד מקוום. לזה הכנות לוהיה
 והנסיונות למוהלות קורסים לתקןצריך
 צריך לדינא כי נפליס' מתים ילדי עליעשו

 מוהלים יצאו וטהמם קברם, עללמוהלס
 ממבנה אנטומיה חכמת את שלמדומומחים,
 שמתו מתים -מילדי דק והפרקטיקדןהגיד
 הפ"4ה. לפני ימים ח'ח~ך

 מחמת אחיו מתו לענק גוזלה נפ"מכן
 כדר' או הסהאפחה חולי מחמת זה אםמילח,
 מחמת זה אם אבל דמו, בו נבלע שלאנתן
 לזה יש אז ושגיאתו פשיעתו המוהל*ק~ל
 .היקוי.עוד

 עמו בני ,ירד שלא אף א אשתקאי."8תב י:

 אחדים מדברים אבל הענינים, בכלכמעט
 יקראוציא

 מח~
 תסתיים ומניה ומני

שמעתתנ

 לכתחי- שעחצה שמתפאר מה פריעה.א.
 לפרוע נצטרך שלא כזה באופן החיתוךלה

 ב- הפריעה ועור בערלתו מושךבצפרנים
 כהמשבלים. ווצלא כהלכה שלא זה -עצמו
 פריעה בלא מילה סאלוניקי מנמג הרהוזה
 דוקא זה מל, לא כאלו פרע היא דמלוהא

 אף בכה"ג ולא מכוסה נשארהכשעטרה
 יצשנ, בדיעבד אבל לשמצ~ע היאשפריעה
 כדבר כן לקץצות וחלילה חלילהולכתחילה

 הגאון טורי אבי לשון הוא כן הזה,הרע
 אות רס"ד סי' הברית כורת בספרוזצ"ל
 וזוה"ק ופוסקים מש"ס היפוך וזהטו"ב,

 גפירוש שכתבו ומקובלים יג( דף)בהקדמה
 הזוהר וז"ל המילה. אחר הפריעהלשחצות
 הגדולים התנינים את אלקים הברא :שם
 ופ- דעולה גדרו ופריעה ערלה אלקתרין
 דף טהמפטים זוה"ק וע" - לבתרריעה
 קיף בברית ועאלו אתפרעו הא והבא :קכה

 דייקא. ומשפט חק לו שם שם דכתיבמא
 מתגה לא ד"ה תוס' : ע-א יבמותועה

 ופריעה לחוד ומילה הללמ"ס היאשפריעה
 מסתפק וכבודו דברים, שני לגמרילחוד,
 עדף צדדי ריח שאיזה וחוששניהצואל,
 לע- לאסור מפורשת וראיה כאלו,משאלות
 היינו לא דאל"כ לכתחילה, מה"ת כןשות

מתירין
 לח~

 למול פעמים בשתי שבת
 הכל לעשות צריך היה ורק אח*כ,ולפרוע
 כד- בצפורן, רק דוקא והפריעה 8'.בפעם
 - תשכ"ג תהלים ילקוט במדרשאותא

 ולהסתכל ופריעה מליקה לקהשותצפרנים
 דע"פ יצחק, ביסוד וכ"כ בהבדלה,בהם
 ריע- ועי' אגודלין. שני בצפני דוקאקבלה
 וצפורן מלא צפורן בענין סוד שקמתיקב"ץ
 כל כי : רלח דף ויחי זוהר ועי'  עכ*לחסר
 שניים אלא שנים א"ת שנים לבחצביתה
 ג"כ שפריעה נמצא וושריעה מילהכגון,
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 מארי אבא ציין בכוה"ב שם ועודמצחע
 שפריעה קבלה עפי' מקורות הרבהזצ"ל
 להג- המאיר אור בס' ועי' בצפרנים.דוקא
 פריעה אי נ"ח בסימן זצ"ל שפירא ר"מאון

 והביא קריעה, מלשון או התגליתמלשון
 נמצא קריעה, לשון שהוא ור"חמהרמב"ם
 יד"ח, יצא לא קריעה בלי העטרהכשגילה
 העור את קרע לא : בפירוש כתבוהר"ח
 )וקרי- מ4 לא כאלו הוי העטרה אתוגילה
 שו"ת ועי' בכלי(, ולא ביד דוקא משמעעה

 רש"י א' - ע"ז שהשיג ב' סי' יעקבאביר
 וה- התגלות, מלשון שהפירוש להדיאכתב
 גילה ולא קרע לא : ככה ר"ח בדבריפשם
 מל. לא כאלוהוי
 מציצה לעשות שהמציא מה מציצה.ב.
 בשפו- ולא בפה לא גפה צמר )וואטע(ע"י
 המקובלים, ונגד ההלכה נגד ג"כ זהפרת
 טעם שום בלי הדברים אלה עללעבור
 מצי- ולא סחיטה, נקראת כזו מציצהוריח.
 אחת טפה אף תוציא לא כזו ובסחיטהצה,

 בה אות תרתי ומציצה הרחוקים.ממקומות
 מעבי- מייץ דלא אומנא והאי וסכנה,מצוה
 גם הלא חקר ז"ל הגאון ואבי אותו,רין
 עי"ש פה( )עדיות בד"ס כהמזלזל חייבנידוי
 להרב שלום ברית ועי' י"ח, ס"ק רס"דסי'

 מה מורשא, מומחא מוהל וואכמןשלום
 זצ"ל אבי שכתב ומה ע"ז לושהשבתי
 ויד"ח ועי' תתרנה. סי' בהפוסק זובחוב'
 מג- טהור איש ואסף שקבץ מציצהבקונם'
 בשפופ- ועכ"פ בפה, רק דמציצה עולםאוני
 עושה שכבודו מה אבל בפה, מעם מוצץרת
 מלהזכיר וחס יותר, ולא סחיטה רקזה
זה.

 - קלם-

 . מוהלא או טבחאאו

 בנגלה המקורות כל את לבררהבטחתי
 המר- הסכנה הרפואה דרכי ועפ-יובנסתר

 בעל הוא המוהל אם הילד, ראה? עלהפת
 לי הניחו ומקום ומוהל. שוחם פיפיותשתי
 מ?ראל ילדי ולהציל להתגדר בזהאבותי
 ס" רעק"א 1וו"ת ע" טכנה וזיןמטכנה

 מברוןזן להגאון שלום ובדרכי בהגה'ס'
 זזשש נייפי היכא שאפי' תנ"א אותזצ"ל
 יש רק לילא, זה כשגם ואפי סכנה,ספק

 מאלף אהד הריחוק, צד על סכנההסתעפוה
 קרו כשכבר ומכ"ש סכנה, בשם נקראג"כ
 מע' יצחק בפחד רחה בזה' סכנהמקרי
 והוא בנמצא הזה הספר שאיז וכיוןמוהל,
 ד- אעתיק - רופא וגם מובהק גאוןמרב
 לח' י"ם לך שלח פ' ג' היום : וז"לבריו
 "ם- כמוהר"ר החכם מעלת לפני העידסיון,
 בשנח זלאטוף שבק"ק מזלאטוף, כהןשכר
 לבית הביאו חנוכה אחר ומיד תיכהתע"ח
 ישראל שמו הבן ואבי למולו, ילדהכנסת
 מפריד- יעקב ר' שמו היה והמוהלמשורר,
 בקי מוהל היה והוא וחכם. גדול גבירלנד.

 טעה, המילה ברכת ובברכו , בביתוושוחם
 "על אמר המילה", על "וצוני אמרוובמקום

 הכ- על פתאום בפגע הילד ומתהשחיטה",
 ההיא, השנה בתוך נפטר הנ"ל והמוהלסא'

 והמוה4 הבן אבי בין בב"ד טענהוהיתה
 לו לשלם המדהל מן חבן אבי תבע כייען
 שאי- לו השיב והוא שהפסידה, סעודתודמי
 כנהוג מצותו שכר פרע כי יען חייב,נו

 ועולם ב"ד פייסוהו ואעפ"כ , ההואבמקום
 הנ"ל והחכם צדקה, בדרך סעודתו דמילו

 אע*פ בוריו, על הדבר את זוכר שהואהעיד
 הגה, עד ההוא היום מן שנים כמהשעברו
 הכ- הילד מות אחרי ותיכף כהן הוא כייען
 יטמאו שלא מביהכ"נ הכהנים שיצאוריזו
 עוד - לצאת. הוא גם והוכרח המתבאהל
 שוחם בצרדין מנחם בר' רפאל ר' ליספר
 מפרוס- יששכר שר' תורני, וגם בקיוסופר
 והיה אהד, ילד ומל ח?חתם, מוהל היהטיץ
 חשמר בברכה וטעה הסנדק, שבתיהחכם
 ולאהר המילה", "על במקום השחיטה""על

 הולד 1%1 לקחו המזון ברכת קודםהסעודה



רצח ר פ 81 דפה יורהשו*ת ל לה
 נעצר אם לרשית כמשפטם, שתולבדוק
 דריג- שבתי החכם וצוה מת, ומצאוהוהדם,
 רבי עזד יהיה שלא טקראומ8לא

 יעזוב לא מא מוהל עוד"ששכר
 הדבר איצ עליו קבל חהואהשחיטה
 אנכי מבין ועתה עכ"ל, עוד אוחסהיא

 ש- ופרישתו, חסידתו זצ"ל אאמו*רצדקות
 אף סנדק, להיות הכבוד על ויתד ימיוכל

 וגם גדול, יותר הזה הכיבוד קבלהשע"פ
 להת- רוצה אינו ומי לקמ2ירות, היאסגולה
 להיות כבוד יותר בישראל ולרב ?עשר
 לה- הסנדקאות מסר זצ"ל, אבי והואסנדק,
 אומן והיה ילדים אלפי מל ובעצמושוחטים
 כורת ספרו לאור להוציא הביאו וזהנפלא,
 כענבים אשר ויולדות, מילה ה' עלהברית
 והרבה - העולם. בעיני חן מצאבמדבר
 מן הנימול להציל חכמינו וחששושקדו
 שאולי מייץ, דלא באומנא רק לאהסכנה
 אלא כתיקונה, המצוה עו2ה שלאטה2ום
 צרכו, די מצץ שלא רק מצץ, אםאפילו

 שלא כדי רחוקים, ממקומות הדם שיצאכדי
 )הרי"ף אותו מעבירין סכנה, לידי הילדיבא

 פ"ב מילה ה' רמב"ם ועי, קנ"ד שבתוהר"ן
 הטבעים נשתנו שאולי במציצה ואם ב(,ה'
 בכל המציצה ועושים ארופאים סמכינןוגם
 הי- נקיות בענין אבל וקלות, קונציםמיני
 איככה מחמירים כ"כ שהרופאיםגיענה
 בידים הנפשות ולסכן חו"ש לחבל זהנעיח
 ? חטאו מה הצאן -אלהמסה2

 שקבלו מצוה שאותה פלל ומי מללמי
 זו אמרתיך' על אנכי שש בשמחה,ישראל
 אנחנו קח2ומרים מצוה אותה מילה,מצות
 מצות זו היום, כל הורגנו עליד כיבמס*נ'
 מש- תרתי דמים' אנשי עליה יקימומילה,
 פי' )עי' עמלק, שותפי וטבחק מוד~ימע,
 עד כ"כ זו מצוה כבוד יורידו והמהויזנב(
 בפה לתבוע דמים, דורש להיות אלעפר.
 בהספר למעלה וראה הביטה ; המילהשכר
 ביש4 לפנים זו מצרר שמרו ארך יצחק,פהד
 מוהל שכל ממונך, בכל מאדך, בכלרחל,

 כספו במיטב שלם זו במצוה לזכותשרצה
 וחשבון גדול ענין היה וזה הסעודוגבעד
 בעירנו וגם 1 עבודה למחוסר העניים,לבני

 של- והמוהל שהסנדק תמיד ראיתיזלטפול
 שמעע לא ומעולם הסעודה' הוצאותמו

 שכר בפה ויתבע המקח על יעמודשהמוהל
 מתנה, לו העניקו העשירים בודאיהמילה,
 רס"א סי' ביו*ד מפורש ודין הטוב.מרצונם
 ויש למול יודע שאינו האב : וז"לברמ"א
 בש- רק בחנם למול רוצה שאינו מוהלכאן
 זה אין כי זה במוהל לגעור לב"ד "2כר,
 המוהלים ואדרבה אברהם, זרע שלדרכן

 במר- עומד ואם למול, להם שיתנומהדרין
 היו שכרו לז לתת משגת האיש יד ואיןדו
 ולכן למולו, חייבין שב"ד אב לו שאיןכמי
 שימול אחר שאיז מאחר אותו קופיןב*ד

 ברורים דברים עכ"ל,  תע"ב(, סה)רשב"א
 המוהל 1 ז"ל הרמ"א רבינו לכה2ההלכה
 לו שנתן להקב"ה מודה בתפלתובעצמו
 להכ- אמצעי להיות אותו וזיכה חנםמתנת
 דו- הוא ואיך ומ2כינה כנפי תחת בניוניס
 צריך הב"ד דין ע"פ - זה בעד דמיםרש

 ולית דינא אית בעוה"ר בת"א ופהלגעור,
 חוצפה באיזה ועוד גערה, ב.ד איןדייטב
 ואין כזה כסף לסחוט כדי משתמשיםועזות
 ומשטר סדר לקץ2ות לזה לב על שםאיש

 כאלו מוהלים טבחי "2 ב( זו. רבהבמצוה
 חדש דמים מקור מצאו הבצעשמתאות
 חהוא: הרחוקים ממקומות כדינאלמצוץ
 שמשלשל למי בסנדקאות מכבדיםהמה

 שלהם אבות זכות בזה ח2הלליםבכיסם,
 אפילו שאסור ידוע וזה זו. מצוהשייכה
 שבעי- הקרבן דוגמת האב, רה2ות בלילמול
 להת- ועליו הכהן, דוגמת והוא לרצונו.נן
 בשבוע : תור להם סדרו והמה כשורה.נהג
 וכדומה, פלוני, מוהל-טבח של תורוזה
 רר שהאב בשעה תור, בזה שייך האםאבל
 תיה רשות נותן לזה אחר. במוהל דוקאצה
 ח"ב יצחק פרי שו"ת ועי' רשות, נותןחרן
 אם ת"ח ~והל לו נזדמן וואפ" ל"אסי'



 יח-ת8א"ת 1 והש
 דעה'

 ר ם 1א
 פה ומי לחזור, אסור לחהד האב כיבדכבר
 שלדינא בשעה האב זכות לקפח להםהתיר
 זהו- עףברה לרוב לע"נ מחויב 1"ו ובךאם
 היה : שפ"ב חו"מ עי' זו, מצוה בעדבים
 לו ליתן חייב ומ1 אחר ובא למול בןלו

 רבינו למקוה הלכה ג"כ זהובים*'יו*ד
 ללרר הטבח-מוהל .חשוד ואם 4141,הרם*זר

 מקהם אם נאמינו איך ז"ל, הרמ"א דבריי

 ובדיני ה " בסי' הסכין בדיני הרמ"אדברי
 אחד מרועה הלא ל"ט בסי' הרהשהבדיקת
 ?נתנו

 --קמ

 סנדקאותזכות

 עומד שהאב בשעה כזו גזילה הרשהמי
 לה- בעצמי "ברצתי כוחו בכל מוחהוצווח,
 או מהקרובים אחד לכבד או סנדק,יות

 והטבח וכדומה הסבא את או שלימהידידים
 משגיח ואין ידים בשתי אותו דוחההמוהל

 נגד האב, רצח נגד שלו את ועושהעליי
 למי רק הכיבודים את ומוסר התוה"קרצון
 חושב ואפשר הבצע. תאות השסתו,שמלא
 קטו- כמקטיר הוי שהסנדק כפי דנןהטבח
 מעש- והיא י"א( סעיף רס"ה סי' )רמ"ארת
 רוצה הוא ולכן כקטורת, בעליה אתרת

 גזילה ע"י כזה באופן לא זה, ע"ילדעועשר
 נפש בשאט ההא עובר הפעם ועודיתעשר
 טהבה מטה ועי' - ז*ל. הרמ"א דבריעל

 מלהיות שנמנע אחד בחסיד מעשהשמביא
 שיוכל כדי אחד, עני אצל סנדק אומוהל
 מה- ותמיכה טובה לקבל הברית בעלהעני
 מ- יכולת. בעל שהוא השני והסנדקמוהל
 לא והחסיד חסידים מספר המעשהקור
 הפסד איזה דגורם גורם להיות אפילורצה
 גדר בזה יש זה מכל וחוץ הברית.לבעל
 לאיש סנדקאות ב"פ ליתן שאין 4פיסגנה'.
 האב או הראשון הילד מת אם ובפרטאחד
 יהיה לסנדק הראשזן ילד .מסר למיהיודע

 כשהמיהל אבל דהיביה  בפעם מלכבדונזהר
 רשש יודע ושרנו מידו זו זכות וגהלחוטף

 חיתו מכיר אינו כי הסנדק היה מיאפיוי
 נעשה והסנדקאעת הנ"ל( ברמ*א כן)גם

בסיטונות.

 - קמא-

 בבר-מ צדקהמצרןן

 צדקה לחלק תורה הצדאל. ,שלמנהגן
 י"ל לזה ומקור מילה, ברית סעודתבזמן
 כחו בכל ופהעהדל אז מקטרג שהשטןלפי
 כר"ת מילה סעודת ישראל יקףעושלא

 ולכן לקףבות", אין מילה "סעודת :סמא"ל
 ובאים צדקה להם ומחלקים ענייםמזמינים
 והגובים שבעיר ות"ת מישיבות גוביםכמה

 והנה - מרודים ועניים ת"ח רובםבעצמם
 עיניהם, את טבחי-מוהלא פקחו זה עלגם

 לה- נותנים האין מהם. אחדים רקכמובן
 רשות. והגוביםעניים

 עבור ישראל לתת אדו"ם --וימאןלהכנס
 שהגובים חדהם, מסהר מזה וקףבובגבולם,
 זכות בעד מזה גם חלק להם לחטזמוכרחים
 להם שמגלה זה בעד 4י לביה*ח,הכניסה
 והמקום, הזמן מילה, ברית יש איפואהסוד
 לשלם, רוצה ואינו להכנס א"ע שדוחקומי
 בהטבח- שהיה ומעשה ועין. בשןיוצא
 ע"ה בן צהד זקן על ורגל יד שהריםהמוהל
 אחד 4ק )יבניאל נ"י שוחט אהרן מרשנה'
 עמו להשתתף רצה שלא הצדקה,מגובי

 אותו והכה ארצה אותו זרקבפרוטותיו,
 דם ממנו להטיף שרצה וכמעט רצח,מכות
 ויצילוהו אנשים שם שהתערבו עדברית,
 חי- של האיסוד עם בזה נעשה מה -מידו
 מותר מילה מלאכת דגוף אמת שבת,לול

 דשכר אדעתא המוהל בנחות אבלבשבת,
 שייך לא "כי 'באחרתים עי' לקבלאסור
 ש*ו ומג*א תקכ"ו ס" ועי'  בהבלעה,בנ"ד



שא ר פ וא דפה יורהשו"ת ל לח
 זה כל מובא א' שת ה' סי' אשובעמהץ

 סק"ב, רס*א סי' זצ"ל לאאמו"ר כוה"בבס'
 בחול שגם במקום בשבת בשכרהמוהלים
 גלי- למוכרי זה דין בין חילוק ואיזהאסור,
 השם החילול פה הן - בשבת ובדומהדה
 יש- המנגנים בין גם הוא כי גדול יותרעוד
 שבת שומרי... שומרי... במלכותךמחו

 שומר אינו ובעצמו שבת... עונגוקוראי
שבת.

קמב

 בצפרניםפריעה

 לה- שצריכה פריעה במצות נעשהמה
 יום העוסק זה וטבח בצפרניבג דוקאיות
 מ- זה שגם סרכות, בקליפת בצפרניויום

 לע~בות אפשר ו(וי סכנה, בהן שישמחלות
 שתח- ובמה בהצפרנים והנקיוןהדיזנפקצי

 ומטעם לקצצה רק תקנה להן ואיןתיהן,
 ה- לקצץ נשים בטבילת המנהנ נתפשםזה

 שתחתיהן, והליכלוך הצהשה מפניצפרנים
 יקצצן איך כי תקנה, ליה לית כזהומוהל
 לסיר- למלאכתו יום יום לו נחוציםהלא
 פריעה. מצות יקיים ובמהכות'

 ה- ואפי,י
 וה- הליכלוך להסר חמים במיםדיזנפקצי

 ט- כי אפשר אי ג*כ תחתיהן, שנתקבץדם
 לא ואז חמים ממים להתרכך הצרפניםבע

 המודר- העובד יאמר ואם לפריעה.יהנלחו
 לב- צריך אז כלי ע"י הפריעה וועחיהני
 אהריהדוק

 בכל זמקובל בידינו מסורת זה דברהל
 ר- משה עד איש מפי איש ישראלתפוצות
 בצפר- רק להיות צריכה והפריעהבע"ה
 פ-ח סה יו"ד ציון, בנין שו*ת וע"נים,
 הקו- מלאכת העושה כוה מוהל לסלקש"1
 שהפריעה לזה מקור והביא ברמיה,דץו
 תהלים מילקום בצפרנים רק דוקאצ*ל

 תאמרנה ע?מוחן % : החה ש.חאשכ*ג

 שב- אני : הקב"ה לפני דוד אמרדמ"ך,
 צפר- : המצות בהם ומקיים אברי בכלחך
 ולהסת- ומליקה פריעה בהם לעשותנים
 ל- פריעה ומדמשוה הבדלה, אור בהןכל

 הוא כהן ל(מ המלך דוד לכאורה כימליקה,
 )זבחים בסכין פסולה שמליקה כשםאלא
 ומ- ; בפריעה ה"נ כן מעכב, והצפורןפ"ז(
 ו- סנר.וח1ת מצות- למדין אנו זהילקום
 דברים. כמהעוד

קמג

 מוהל :ש"וב

 נ"י חזן ד"ר הנכבד המוהל עםדברתי
 גברא מומחה אומן שהוא 21( )נחמנימפה
 בתל- יש שבעוה.ר לי ואמר במקדכולה
 ב- כהוגן נמולו שלא ילדים הרבהאביב
 ש- ויש מתחיל41 נתגלה לא שהעטרהאופן
 ני- ולא ערלתם נכהצבה ואח"כ מעטטזגלה
 וצריכים לח4 לב שם איש ואין עתה,כר

 בסחזיקה זה ומעבירים שנית, אותםלמול
 כ- מל שלא האעמן על קול חו"ש יצאשלא
 מ- שגם לזה הסבה ועיקר לו, ויבהיעהוגן
 מלאך ובפרם שליחות שתי עה1ה איןלאך

 שצריך וחפזון בהלה שמרוב כזההברית
 לבי*ח חז חולים מבית : תלת אבילרקוד
 המטב1רים ובית השחיטה לבית ומשסאחר
 עח1ה, כסף של בולמס וכ"ז חלילה.וחוזר
 במ- המתפאר למנתח לכבוד שלאכמובן
 ובש- דששמת על יודה בעצמו שהואלאכתו
 ה- את הפעם עוד במחילה יקה מעשהעת
 הכפתור הפעם עוד ויחתוך ויתקןאזמל

 לגלות מעם הפעם עוד לפרוע אוהנשאר,
 יאמ- מה בדבר, בוש 181א כשיעורהעטרה.

 יוצלח, לא "גבר שם העומדים הכריותרו
 ראקנוושוי .פעמי8י ב'חתד

 וכדומה הילה"
 ערלתו עם .ד1לד אאן להנהת פוב יותףלנן'
 צדק. ועהיל. 'שי12א':עד



 ר מ 1א דעה יורהשהת ל להשב

קמד

 לקרותו מותר אי בר-מצוה ערל.
לתורה

 טטרבונר. תר"צ, תולדות א'ב"ה
 שלמה וסופר חכם הרה"ג ידי"נלכבוד

 בקש דברים ג' אחדשה"ט. ראמינעץ.נ"י*
 ול- בד"ת להשיבו בספרי, לכבדו :ו1למה
 ונפתח לו נעניתי ובשלשתן הסכמתי לותן

 מל שלא באחד שאלתו בדבר תחלה.בד"ת
 אם מצוה בר נעשה ועתה בזדון בנואת

 אמינא הוי מריש ? לתורה לקרותומותר
 פ"ז שבת ס"ב יבמות מפורשת גמ'הלא
 התו- ליתן שאין רבינו טתבה שדרהןקו"ח
 מ- הלוחות את דטבר מומר, ל"צראליה

 ש- החמורה מילה במצות בנ"ד כ"שה"ט'
 ש- מ"לה וגדולה בריתות "ג עליהנכרת
 )תנחומא בלעדה הדורות למנין נכנסחין
 למשה ואף בשבילה נברא והעולםוירא(
 א- ועוד. ועוד התרשלותו בעד עמדהלא
 דומה הנידון עואין אתר על התבוננתיבל

 ש- מילות לא דמים חתן הזה הילדלראיה,
 שנשבה כתינוק דינו אותו מל לאאביו
 לערלות כמומר עוד הוי ולא העכו"םבין
 ל- ומותר עצמו ברןמות ויהיה שיגדלטרם
 השא- ועיקר למנין. ולצרפו לתורהקרותו
 כי לתורה, לקרות אביו את מותר אםלה
 היכי אנן ונחזי לערלות מומר הויאביו
 אותו מל לא אם : מיירי אופן באיזהדמי,
 מו- הוי לצערו רצה שלא צער מפניאביו
 ש- עי'  הוא, מעליא ה,טראל לת-אבוןמר
 א"ע מל לא ואם פ"ד. סי' חיים ברכתו"ת
 אינו בפסח ורק הכי, דינא ג"כ צערמפני
 ד"ה ד': חגיגה כב: זבחים תוס' ע"אוכל,
 שמשמע אף הר"ת. לשיטת והוארמרבה
 נקרא צערא משום מא בחיפן שגםבע"ז
 - בסוכתו בועט אהד כל מיד במצוהבועט
 הניח מוהל להקה? כיה בועט מותיהשם
 סק"ד רס"ד כוה"ג בספרו זצ*ל הגאוןאבי

 א"ע מל שלא לגריעותא בחדא כ"זבצ"ע.
 לצדד "צ צערא משום בנו את מל לאאו

 מל לא אם אבל לתיאבון, כמומרדדינו
 כלהכעיס דדינו אפשר בנו שעז ה~אא"ע
 אפילו עושה אינו נסך ויין בכוה"ב.עי"ש

 דניסוך ח' סע" קכ"ד יו"ד עי'בלהכעיס,
 יצחק שלום סוכת וע" במילה, תלויאינו
 ש- כיון למנין לצרפו שלא שמחמיר ז'סי

 ועי' שבהה ממחלל זה חמור ההמוןבעיני
 לנו והיוצא ח' סי' ח"א הלל דבריבספרי
 ואפילו לתורה לקרותו שמותר בנ"דמכ"ז
 על החיוב היה עתה עד כי בנו ואתאותו
 דידיה עליה לאו שפטרני ברכת ואחרהאב
 ולפ- א"ע למול עליו מוטל והחיוברמיא
 פדאו. לא ואביו הוא בכור אם א"עדות
 אמירת לענין קמ"ט ס" ח"ג יצחק ידועי'
 שמחויב שהעלה לערלות מומר עלקד"ך
 הערל ההש יתום ואם קדיש עליו לומרבנו
 כן. יעשו להרחיקו אפשר אם א"ע מלולא
 אחריו אמן לענות צריך קדהן אומרואם
 - כ"ו כ"ה סי' מרדכי לפרשת שםוציין
 הרחק - כזה לחתז קדושין לסדרולענין
 "צר- בקבר יקברוהו מת ואם הכיעור,מן
 עי' לו, הדומה אצל לקברו  להזהר רקאל
 הר- בת"א פה למצוא אפשר בעוה"רשם,
 אותם שהוציאו נימולים בלתי ילדיםבה

 לפני שונות באמתלאות מביה"חההורים
 שכיח וביאוד בערלתם, נשוארו וכךהברית
 שמים שאין ולפלא גרמניא. יוצאי ביןיה
 מה-  ילדים  הרבה מן ובן  ע"ז. לדהבגיאלב

 האימן כי הערלה נתגלה 17לאנימולים,
 שצריך לו לומר לו ובזיון אומנתומרעי
 מהרה"ר  השגחה צריך וע"ז שניתלמולו
 דין הבית על מוטל ההחיוב פקוחא.בעינא
 רס"ה(.)יו"ד

קמה

 לו עהטו ה~ע ברכי על נימול אחדילד
 עור את המוהל מצא לא כי פדיעה,שום
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 עם ביחד הפריעה עוד נכה1ך כיהפריעה
 ממי- והעטרה שניהם ונחתכו הערלחעור
 לומר אחד בדעת ועלה נתגלהלא

 לא ומדוע פרע ולא כמל זה הוי לאמדוע
 מ- בנולד כמו ד"ב בזה גם להטיפונצטרך*

הול.

 ס"ק רס"ד סי' שלום אות עי,תשונה.

 זרע ר*מ. סי' יו"ד שיק מהר"ם שו"תט-ו,
 הברית וכורת קל"ב סי' ח"ג הספרדיאמת
 ד"ב. להטיף דא"צ זצ"ל הגאון מורילאבי

 ב- אפילו לשנות אין שגם נראהולפע2"ד
 עשו שלא אף "ופרע" ולומר הרחמןנוסח

 שנתגלה פריעה, בכלל זה גם כיפריעה,
 ב- הגע בשלימות, המצחה ונגמרההעטרה
 ב"פ להטיף צריך האם מהול בנולדעצמך
 הפריעה, נגד ואחד המילה נגד אחדד"ב

 בנ"ד כן וכמו לשניהם, פ*א בהטפהודי
 ב- יותר שכיח זה ודבר הטפה' לשוםא"צ
 היטב. בערלתו שמושך מומהה(1מן

קמו

 מוהל ואין מעולם מל ק1לאמי
 ? בזמנה מילה דחינן אימומחה

 פסו- להלכה כתב 78 .צד בעתובדבר
 מל שלא האחד מומאה מוהל אין שאםקה

 שלא רק בקי שהוא לו שברי טועןמעולם
 בזמ- המילה לדחות אסור למול לונזדמן
 כמב- שדינו משמע ומדבריו זוג בשבילנה
 לס- בעתו" "דבר זה אין ולדעתי מ"ע.טל
 ל- הברית כורת ס' עי' מקצראל, נפשכן

 במק- היה סזהוא זצ"ל אליהו הגאוןאמו"ר
 בנחל רס"ד בס" שכתב בדרא הד זהצוע
 ב- הד*ט עקרי ומביא בסופו ז' אותכרית
 כש- : וז*ל נ*ט סי' שאל היים תשו'שס
 מל שלא דאף 4ימר ואהד מומחה שםאין
 ה- את מביאין אין למול ובטוה יודעמ*מ
 זמנו לאחר 14תו וסה1הינן סכנה ליזץילד

 ואף עכ"ל. מל שכבר מומחה שיבואעד
 בצ"ע והניח ע"ז תמה זצ*ל הגאוןשאבי
 תי- אבל דוקא, בשבת נאמר זה דיןדהרי
 כ- זו בתשובה דמיירי יפה עולה שםרוצו
 והאב עאג עומד בקי או מומחה שםשאץן
 מ- כשמונע מ"ע מיטול עליו אין מזהירא
 תמיהת יתורץ ובזה בחול. גם ומשמעזה.
 לדבר אין שא"כ שכתב בעתו דברהרב
 אם מומחה להיות המוהל יתרגל מאיןסוף,
 עו- כשיש אבל הראשונה. בפעם ימוללא
 כ- באופן ורק חשש שום אין בקי ע"גמד
 פ- כמה בזה דברתי וכבר מתרגל, הואזה

 וגם מומחה במוהל גם ויפה שטובעמים,
 ש- כמו ע"ג עומד אחר מוהל שיהיהבחול
 ניתוח שום יעשה שלא הרופאיםנוהגים
 אות ספר ועי' עצמו. ובין אפילו.בינוקטן
 ויר- המוהל את ינסה שהב"ד סק"לשלום
 יתן אז ורק הגא מומחה שאומן וידעאה
 למול. רשותלו

קמז

 שלא אלו אחר שם ליתן מותראם
 ? מיתתםנתברר

 אלו אחר שם ליתן מותר אםשאלה.
 שנתברר טרל עשרפו שנהדגוהקדחמים
 להנשא. האשה את לדעזיר בב"דהדבר

 לקדיש דומה זה אין לדעתיתשונה.
 י"ז סי' )אה"ע תקלה משום לומרשאסור
 אומר שם כי צבילות, לנהוג או ה'(סעי'
 כ- בודאי שיאמרו מכשול ויצא הבןקדיש
 שאין יודעים והכל מיתתו, נתבררהבר

 נפ- אחרי רק החיים אחרי קדישאומרים
 ב- דברנו כבר שם בקריאת אבלטרים,

 גם שם קוראים שיש תרצ"ה סי'"הפוסק"

 סנדק שהיה אחד זקן וראיתי הויים,אחרי
 שרוצה ואמר כה1מו, שם לו שנהגולנכדו
 העלד. את ולראות החכמים ביןלהיות
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 ר 5 1א זעח יודה שה5י ל ל ה.שד

 ויין כך, % גר% ההוש שאיזנמצא-
 בפירוש שכתב ש"1 סי' ובל"י הפניםלחם

 ה- אבי שם אחר לבנו שם ליתןשמותר
 ה- נתן אותו קורין והיו מז: חה"ץ וע"חה
 ל- והורה חי עודנו והוא שמו, עלבבלי
 "ז. סי' אהע"ז שלמה כרם וע" שתו.מול

9%,*,
קמח

 סנדק -מרמר

 מו- רופא לכבד שרצה באחרנשאלתי
 ב- אשתו את שהציל בסענתו לסנדק,מר
 לידתה.שעת

 כי בספרים, עיון בלי השבתיתשובה.
 בהחלט,  שאסור הבריתות, בחדר היהזה

 ח"ר מלכיאל רברי ראיתי הביתהובבואי

 ש- לסנדק עכו"ם בענין שנ2נאל פ"וס"
 ולא ברית הבעל יתעקש אם אפילואוסר
 שי- מוטב אחר, באופן בנו את למוליתן
 1ף"סו כשיגדל א"ע ימול והילד ערלשאר

 ב- מבעיא לא בנ"ר, כן וכמו בזה,2והאריך
 במו- אפילו אלא אחרת, %ת שעברמומר
 שהסנרק כיון אסור, אחרים באופניםמר
 ונטפל התינוק את מחזיק מצוות ב'עחיה
 והמו- קנט( ס" או"ח )חת"ם מילהלמצות
 ב- לעסוק יותר לו אסור ע"ז שיעבורהל

 )רברי לערלות כמומר דהווי מילה'מצות
 לאדמו"ר הברית בכורת ועי' שם(.מלכיאל
 הר- רברי על רם"ה ס" יו"ד זצ"להגא~ן
 מצוה אחר להדר שנוהגין "א סע"מ"א
 הסנרק כח שיפה וקרה?תה, ערכה גודלזו'
 בר- שעל התפאר, המלך היד המוהל,מכח

 היה הצדיק ויוסף סנדקימ) עח1ה ההאכי
 בר- על ילרו *ה1ר תכדיה ניניו לכלסנדק
 ומהרי"ל יהונתן ואהבת ת"י עי' יסףכי

 ה- לה%נים אשע טבל סנרק כשהיההתנהג
 ש- כתב זצ"ל ואבי לברית, בטהרהתינוק
 או בעט"ב גם לו מותר תמיר כןהנוהג

 לכ ואיר - לטבר5 לאבילית שלשיםתי
 מה אמר ולוהטע לסנדע, הזה המומרבד
 פיך. עלי בריתי ותשא חקי לספרלך

.י קמס

 מי בזמנה שלא ומילה בזמנהמילה
 1קודם

 ל- להמההל מדמן ב"הרסה"נשאלתי.
 ענר כבר ו(ו בזמנו א' יו"ים, שנימול
 יקדים מי אתזמנו

 לומר סברא יש שלכאורה 8ףתשובה.
 ח- היובו ז% כי בזמנו, השלא קודםלמול
 ה- ונדהה בזמן ממנו גדול הוא קודם,יה

 מח- איאה מהבי באה1מתה שלא מילהברית
 ההש, זמנו רגע בכל כשהבריא ועתהלה,
 מ- למול וצריך בשעתה, מצוה חביבהחבל
 ו- יותר, יבריא והשני בזמנו המ"להקודם
 נקואלה כזו ששאלה הלכה, בכהטיברשרתי

 ל- והשיב מ"א, בסימן אליהו ידבתעעבת
 ב- כסו בזמנה, המילה להקדים ג*כהלכה
 ח- רפדיונו אף לפריונו בזמנו בנופדיון
 קודם. בנו פריית לכ"ז שבגופו ומצוהמור

אג

 לזכר נקבה של שם ליתן נכוןאי
 ? להיפוךאו

 גקבה של שם ליתן נכון אםהששאלת
 אידא שמחונ סימא כגון להיפוך, שלזכר
 וכדומה.אידל

 בחו"ל שכיחח יותר זו שאלהתשובה:
 הנפטרים, ההורים אחרי שם ליחץשנהגו
 וום על שמות נותנים בעח*ר בא"יופה

 סי- והשת ופרהים. עצים והגבעות,ההרים:
 לזכד נובה שם טתנים שאם הקחהםמן
 8- תע חסבתא של לנשמתה עליה הףזה
 בשמה לשעבר-הית להט4* הקב*המר
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 הוי שלהיפוך מזה משמע וכד נקבהשל
 מדרש בשם אבות ברית בס' ועי'ירידה,
 די- הסבתא שם על דו לילד שקראופינחס
 זצ"ל מקאריץ פינחס ר' הרה"צ ואמרנה

 ה- דבר נזכרתי לנשמתה. עליה עי"זשהיה
 ה- זלוטפל מולדתי מעיר רחוק לא :לצה
 מטעם רב היה שם יעליסוועטגרד' עיריה

 הוא טעמקין. המפורסם הציוניהממו1לה
 ו- ברוסית, רק ומלומד מצוין נואםחיה

 לר- אחד אליו בא כלום. ידע לאעברית
 טיומקין, הרב שאל לו. הנולד הילדעוום
 דן. יהי,שמו אמר ? להילד תתן שםאיזה
 טוב יותר ? דן למה טיומקין אותושאל

 )ב- - מדן גדולה יותר וואלגא כיוואלגא,
 ועייו וואלג(ה. ונהר דונא נהר ישרוסיא
 ש- ד' סי' אה*ע ח"ה דאבות מילישו"ת
 י- דהוי זכר שם לנקבה ליתן מאדמחמיר
 ע"ש. לגמרירידה

קנא

 ליתן מתי למולו, אפשר שאיילד
 ? השםלו

 אי- משום אותו מלין שאיל מישאלה.
 מתי מילה, מחמת 4אקיו מתו או סבהזה

 ? השם את לונותנים

 בספרו זצ"ל הגאון מורי אנאתשונה.
 כתב ל"ב- ס"ק אליהו בפתח הברית.כורת
 כ- לתורה, אביו עלהת בעת שם לושיתנו
 ח' תוך יהיה שלא וטוב בבת, שנוהגיןמו

 א- השם את נותנים שבנקבה אהללידתו,
 הספר על ובהסכמתו הר4מטון. ביוםפילו
 לר4מטו- ברית זכרון הספר מביא טובזבד
 שיותר דנהשל חמודי בהטם 248 צדנים
 שעדיק ח' בתוך דוקא שם לו ליתןטוב
 תרומות ה' הרמב"ם )כמ"ש ערל נקראלא
 ות- דאפשטא, בעיא שזה שכתב ה.זפ"א
 קריאת ובעת אנה1טא(, היכ14 ז"ל אב54מה

 )ברית העליון מעולם באה הנשמההשם
 ח"ד המנהגים טעמי בשם 229 צדעולם

 לק- לדקדק לכן תתקכט(' לסימןהשמטה
 שבא טרםרותו

 לכ~
 חיוב.

קנב

 פ- ולא חידה לא זה השניה,ושאלתך
 וז"ל: שנויה, רס"ה סימן יו"ד בטורליאה,

 מערב, בני ובין מזרח בני שביןבדברים

 על ונותנים המים על מוהלים מזרחבני
 מן  העפר על מוהלים מערב ובניפניהם,
 ברי- בדם את גם  ט'( )ובריה  רבתיבהדש
 ו- בו, מים אין מבור אסירייך שלחתיתך

 מנהג מחסיא במתא צדק כהן רבב"טיבת
 ב- ומיני הדם ובהם שלוקין במיםלמול
 ורוחציו המים, על המילה דם ונופלשמים
 הברית דם זה טימר הנועדים, כלבהם
 כתב ובב"י אבינו. לאברהם המקוםשבין
 הערלה לשים שנוהגים מה הגה"מבשם
 יע- עפר מנה מי במדרש ליה נפקאבחול
 וארחצך כהיום במים נותנים א"י ובניקב,
 כ' סימן יראים ובס' ט"ו(, )יחזקאלבמים
 המים על מוהלים שבג"י להיפוךהנוסח
 שנף דברי לקיים וכדי העפר. עלובבבל

 מים וגם עפר גם שנקרא חול לוקחיםהם
 בעה"ט. בחול ערלה בגימ' עפר שם()בב"י
 ס" הברית כורת בספרו זצ"ל הגאוןואבי
 בפרד"א הדבר שמקור כתב נ"ו אותרס"ה
 חול לקחת פשרה הב"י שעשה ומהפכ"ט,
 פ*ג ממכשירין שורשו ומים עפרבמקום
 ו- מים' בלי חול שאין בחול המטנןמ"ד
 ליתן יבה1 כשהחול התנהג זצ"ל שאבימה
 הכהטנית על אורג מעשה עי' מים מעטבו
 141 לעולם, מים מידי יוצא חול שאיןשם

 זפנ"ל מארי אבי הביא חטם יבש, חולפילו
 להש- שלא שכתב פקודיך דרך הספראת
 רק שיזדמן מקום בכל לחוץ הערלהליך
 כתב זצ"ל ואבא עכ"ל, - מקום להליתן
 על והשיג כבחהה, מקום איה ידע שלאע"ז



 ל להשו

 ז"ל שפירא ה"א הרה"ג נכדוזה
 ח4לח4 הויםאות

קנג

 אהר שם ליתן אריך איאי
ההיים

 ב"ר מנהם יהודה יניקא ממרנשאלתי
 ש. שההורים אהד נ"י. בוים משהאברהם

 זב- של מקומן באזהו בפולניא נשארולו
 נול- ופה הם. היים אם יודע והקב"ההים
 אהרי שם לה ליתד מותר אם בת, לודה
 ? ההיים בין נמצאת היא אולי כיאמו

 סי' בס"ה הוא המנהג מוירוזשונה.
 שמות אהר קורין שאין מקומות שישת-ס
 משמע ומזה מתו. שכבר אהר אלאהיהים,
 הה- שמות אהר קורין שכן מקומותשיש
 מ- וכתובים, נביאים מתורה ראיה היאיים.
 שהדי- הנינא בר הנינא ב"ר מעשה :גמ'
 ותו- סופ"ד נזיר )ירושלמי בנזיר אביורו

 : פה בעירובין וכן ה"ו(, פ"ה נדהספתא
 וכו' דרבי לקמיה אתא בונייס בןבונהס
 )ר,ב"י וכו' אביו אצל לכשהגיע לואמר
 יהר וכן הוק, דרבי שתלמידו גורסיןיש
 יהודה, בנה ושם הייא דר' דביתהודית

 הלוי יהודה ר' של בתו בן ס"ה(')יבמות
 ב- נזכר וזה בהייו, זקני ע"ש נקראהיה
 סימן שד"ל ומל בדיוואן ריה"ל שלהשיר
 לנכד ? יהודה" את יהודה ישכה "ואיךט'

 הרמ- בהיי משה שם לקרות רצוהרמב"ן
 )תשו' יונה כשם יותר רצה הוא רקב"ן,

 נתן שמו קוראים היו ; רצ"א( סי'רשב-ש
 יבמות ירוש' קל"ד. שבת שמו, עלהבבלי
 אלעזר ליה ואסוקי : פ"ד ב"מ ה*ו,פ"ו
 בהיים, עדיין היה אלעזר ור' שמיהעל

 הילד שם קורין היו ה*ו י"ב פ'ובאדר*נ
 בהורים אלף פ' רבתי כלה ובמס' שמו,על

 ו- מטתו' אהרי יצח אהרן, ב,ץםקרואים

 יתקיימו שלא למי סגולה זה התימניםבין
 )א- כשמו, בהייו לבנו קוראים רה*ל,בניו
 זצ*ל הגאוד ואבי נ"א(' דף ה"א ספירבז

 א' דה"י לרהב"י ציין הברית כורתבספרו
 שהיה כאביו כלב בנו את קרא שהורב'

 י-א סוטה ועי, לארץ נכנס ההא כיבהיים,
 ועיין יפונה, בן כלב הוא הצרון בןדכלב
 מקילים שיש קי"א סי' אלעזר ידתשו'
 א- נהוג וכן בהייהם, זקניהם בשםלקרוא
 ב- טעמא זה לכל אבל התימנים. עדתצל
 עיקר לפע"ד הנה בזה. יש השש ואיזהעי

 : בזהההאהב

 שקו- המקום אותו שמנהג כיון י*לא(
 בנ"ד היישינן הנפטר, אהרי רק שםרין

 סמך על לשוק האשה את להתירשיבואו
 2ואסרו וכמו בעלה, אהר שם שקראוזה

 ש- למים שנפל בעלה את להספידהז"ל
 - אומד- סמך על שהורים ללבוו4 אואל"ס'
 ק- לומר אסור להבנים וגם המוכיהות,נות
 או הכ"מ להתום או זה, דהץש משוםדיש
 ל- שמהלקים ה~בודים מאלו וכדומהז"ל

 ויו"ד ה' סעי' י"ז סי' אה"ע ע"נפטרים,
 כל שאסור שם, סק"ג ופת"ש שע"ה,סי'
 ח4יהיה גמור' בבירור שיתברר טרםזה

 ב- ואם רשושה, את להתיר כדיבהבירור
 ש- שם בקריאת כש"כ קבוע, שזמנוקד"4
 ה- ולפי גדול, יותר ופרסום רב זמן עלזה
 לנקבה, זכר בין נפ*מ שיו4 י"ל הזהטעם

 אסור בודאי שזה אביו, אחרי שם ליתןבין
 ל- דאורייתא איסור של תקלה תצאשלא
 אהר שם ליתן אבל האשה, את עי"זהתיר
 של השש הדר"ג של השש רק שזהאהטה

 מ"ש לפי ובפרט כ"כ, להוש איןאיסד"ר
 צדדים הרבה שיש תרס"ה סי'ב"הפוסק"
 ה- עד להכה ולבל5 לגמרי להאה4להתיר
 י- לא זו באנדרלמוסיא הבירור כיבירור,
 לכת- מותר בנ"ד א"כ לעולם, מבוררצא
 התבוננ- אולם אמו. אהרי שם ליתןהילה
 דאורייתא, איסור השש י,4 בחשה שגםתי

 ר מ 1 א דעה 'ורהשו*ת

בספרו

שמות



לשז ר ט וא יורונדעהשהת ל לה

 אשתו אחות אחותה, אה לקחת יבחשלא
 הההבשות כל ל"ש שבנ"ד אף זה. סמךעל

 וח- צלמות בגיא נווארז שניהם כיהללו'
 שוה. לשניהם מתים או חיים של אחתזקה
 בשם שע"ה יו"ד הפנים בלחם ראיתיאבל

 שאסור חשש שיש במקום שאףעבוה"ג
 שם לקרות מותר ולהתאבל קדהמלאמר
 משמ- שם שו"ת ועי' אביהם, ע"שלבניהס
 זה. על לשבח טעם שנתן ה' סי' אה"עעון

 מיחד הקב"ה שאין שמצינו כמובדי"ל
 בק- הן כי בחייהם הצדיקים של שמואת

 שיחד מצינו ביצחק ורק יאמין, לאדושיו
 ויצה"ר בבית כלוא שהיה מפני עליושמו
 מע- של דוגמא כעין אולי ולכן ממנו,פסק
 עלול כי החייס, שמות אחר קורין איזלה
 - בשמם מסיקין ואין להתקלקל אדםבן
 פוגע כי זה, בטעם נוחה דעתי איןאבל
 בכשרים לחעיד אבותיו בכבוד בזההוא

 פחיתות יש כלום זקנתם, לעתשיתקלקלו
 ל- מחויב אחד כל הן מזה, יותרהכבוד
 בתור שיהיו, איך יהיו אבותיו, אתהחזיק
 בסוף שע"ו סי יו"ד ע" גמורים,צדיקים
 ק- אומרים אין זה ומטעם ברמ"א,הסימן
 ו- חדשים' י"א רק אחריהם ותפילהדיש
 שנ- כשולו ר,בעים, שהיו ברור ביודערק
 י- קדיש לומר מחויב בגיהנם יב"חדונו
 סה ירחטלים חומות בשם פת"ש )שםב"ח.

רנ"ז"
 העולם בכל שיודעים בשעה ועתה

 יאמרו קדוש וכולם נרצחו פוליןשאנשי
 תצא אחריהם לבניו שם נתן לא וזהלהם,
 הם שרומעים לבניו שקים שיחשדוחודבא

 יפה. עולה זה טעם אין לכן-

 א- בשמות הבנים קורין שאין ג'.טעם
 שו- לו שהמ כעיקר טעם בוויהםבותיהם

 ובמורא בכבוד יפגע שלא הדין, מצדרןב
 ע- כשמדבר בנו את שקורא בשעהאו"א
 בפ- אבותיו שם את אגב דרך ומזכירמו

 ב(. סעי' ר"מ סי' )יו"ד אסור עתהניהס

 שווים, שניהם כאביו כאמו הזה הטעםולפי
 כיון בנ"ד, להקל יש הטעם לזה גםאבל

 ביני- מפסיק בדזל וקיר במרחקיםשהמה
 לו- יש עוד רחוקה. כח,משא זה הויהם,
 ה- טהרת בס' שראוזי כפי זה. בעניןמר
 אבי של בספרו וכן מ"ו אות מ' מע'מים
 אדם אחר שם קורין שאין הנ"ל זצ"להגאון
 בז- אדם שם ומה"ט מזליה, דריעשנהרג
 הנ- אחרי לקרותו אין ישעיה הנקראה"ז
 וריע נכדו מנשה יתיה דקטל ישעיהוביא

 ב- הנמצא ישעיה שם אחר אלאמזליה,
 החשש אדרבא בנ"ד נמצא וא"ו בלידה"י
 ליתן כדאי ואין נהרגה שמא להיפךהוא
 לקרוא נכת ויותר מזלה, דריע אחריהשם
 חיותה, בחייס היא אם דוקא אחריהשם

 עיניה במו ולראות לא"י לעלותשתזכה
 לדעתי ולכן בשמה' הנקראה נכדתהאת

 חזקת להם שיתן טוב יותר אבותיולכבוד
 כה- שם לנכדתה וליתן טבא, ומזלאחיים
  בשמד קראו הפירו,ם ויהיה החיה,סבתא
 בשעה אדמה, בתוך ולא אדמות עליתם

 ו- אדמות, עלי החיים בין מתהלךשעודנו
 בין אפילו השכיח דבר זה הנראהכפי
 כמ"ש התימנים, בין רק לא העדותשאר
 תלמידי לפני שהעידו כפי בזה"ז וגםלעיל
 ש- מיכל שמר נ"י, קניאל מרדכיה"ט"ט
 אד ובר זקן ירחטלים, ע"י ממוצאטינברג
 בעצמו והוא כשמו, לנינו שם נתןריין,
 ב- לראות שרוצה ואמר הסנדק, בעלהיה
 תל- וגם מקומו הממלא השם את עיניומו
 מדובנא נ"י זלצר חיים הזקן השנימידי
 אין וגם ככה. ג"כ עןבה שלו שהסבאהעיר
 לשטן, פיו אדם יפתח אל של חששבזה

 להם מכינים שזקנים עלמא שנהוג כמוכי
 החיים, בבית קרקע בחייהם וקוניםזוודתא
 ש- כפי ; ימים לאריכת סגולה זהואדרבא
 כמו אח*נ ימים שמאריכים רואותעינינו
 ו- לו עומדת שהשעה השעה מפניהנדחה
 בכ- שזה י"ל וגם סד( )ברכות ימיםמאריך
 את לו יזכיר נצחו לא אם : כהטאחז"ללל



 וא דעה יוראשו*ח ל להשח

 הזכרה לך ואין נ"ב( )סוכה המיחאיום
 בוריך. תראה עולמך מזה, יותרטובת

קנד

 לנקבה. מזכר השםחילוף

 שם ליתן עלמא שנהוג בדברנשאלתי
 ברכה מברוך כגון ולהיפוך לנקבהמזכר
 עבדו. שפיר אי וכדומה דינהומדן

 הא- אבות ברית בספר הנהתשובה.
 נק- אחר שם ליתן שלזכר וכתב בזהריך
 פנ- מדרש בשם והביא למעליותא זהבה
 ב- ונולד דינה ששמה אשה שנפטרהחס

 וגם הסה?פחה כל ונתרפאה זכרמשפחה
 ואמר דן. - להנולד שם נתע כיהנפטרת

 ש- זצ"ל מקאדעץ פינחס הרן הרה"צע*ז
 שם לנקבה ליתן אבל לנשמתה, עליההיה
 כדאי ואינו לנשמתו כירידה הוי זהזכר

 פי על אבות בברית שם מ"ש לפיובפרט
 בסוד שמו זה אדם דנשמת המקובליםסוד
 שני- הזאת האה?ה אז שמו, הוא חיהנפש
 ע- להיות היא עלולה זכר של שם להתן

 )מ- אחד ולד תלד או כלל תלד ולאקרה
 אפ- ולדעתי - אוילנות( - דדיכראסטרא
 מדה. כנגד מדה עונש מין שזה לומרשר
 בקדו- היו החיים דרכי בישראל לפביםכי
 של כדת ובנות בנים וילדו וטהרה,שה

 ש- נשמות וכמה הסה?פחה בטהרתתורה,
 ה- לא והשמות באהבה קבלו הקב"ה,נתן

 הסבא, שם על קראוהו זכר נולד :חליפו

 ו~וז בנקבות גם יתברכו שעוד דששמינוכי
 בעוה"ר ועתה הסבתא. שם על שםיתנו
 ו- מעיינם, שכובשים ופתלתול עקשבדור
 המשפחה. טהרת בלי הפקר חיי חייםהרבה
 אי- הקדושה בארצנו וביחוד דרובאורובא
 ד- אליבא אפילו פו"ר מצות מקיימיםנם
 כי להם' אחד ילד ורק ונקבה( )זכרב*ה
 במז- ומזוני חיים שבנים, מאשעניםאינם

 הש- את ומשנים מחליפים לכן תלי(4לא
 ה- שם ומקצרים מצרפים ולפעמיםמות,
 לנ- זכר שם ומתנים ביחד, והסבתאסבא
 בלדתה. בכזיב תהיה שהיא והעונשקבה'
 ב- מקדה אירע והנה מדה. כנגד מדההיא

 צעיר איון חי לכל חיים ששבקשבבותי
 ה- שמו. ודוד רח"ל פתאום בפתעלימים
 צער מרוב שבתר עד מאד נורא היזזאסון
 ב- אלי ופנו בת, וילדה לידה חבליאחזה
 דוד לזכרון להילדה ליתן שם אתהשאלה
 ל- הסברתי מתחילה נשמתו. ולעילויאביה
 )ב- חז"ל כשאמרו ובפרט כדאי ויאינוהם
 לב- יפה סימן תחילה בת קמא( בתראבא
 יקראו אביהם שם ועל אח"כ, שיולדונים

 ש- הטעמים כל הועילו לא אבלבנחלתם,
 לי- ורצו המתקדמים מן שהמה וראיתילי.
 נזדקקתי נכרים, כה?מות זר שם איזהתן

 יותר נראה שלדעתי ואמרתי זה'לענין
 שם "דחבא" שם לה שיתנו ומועילטוב
 ש- א. : ונמוקי וטעמי בחו"ל, הרגילאשה
 בעי- חז"ל וכל,טון אביה לזכר פירושוזה
 ליתן בארצנו שרגילים כפי ב. אבא.נא

 יש אמרינן אז הקדושה, בשפתנושמות
 "דהבא" בישדאל שמה ויקרא למקרא,אם

 "דאה- או טוב, זהב פריכא. דהבאמלשון
 והכ- לשון פי על ג. וחביבות. אהבהבה"
 יוסיפו ולא רוה כגן נפשם והיתה :תוב

 במחול, בתולה תשמח העז עוד,ל"דאבה"
 לש- אבלם יהפכתי יחדיו, וזקנים,בחורים

 האנכי ל"א( )ירמיה מיגונם ונחמתיםשון
 2פהע וכל עיפה נפש הררתי : בזהקיימתי
 יהיה, דדוד וזכדון )שם(, מלאתי"דשצה"

 בא"י רק שייך בירמיהו שם הענין כלכי
 צ- *מריש ורננ, ובאו : הכתוביםכהמשך

 לזה ודוגמא וכו'. יהודה בה וישבו וכו'יון
 בדשני שמו ותקרא יעקב באביממצינו
 מיא- "דאבה" ונפש בנימין לו %אואביו
 תתמלא "דאבה" הילדה מנפש פירח?תי,

 : . דאבה של והר"ת המשפחה, כלונתנחם
 המ2וח בת אצחה או דהר*. בת היא"אמה



שפ ר ם 1א דעת יורה%0*ת ל לה
 שאר בתוך זו משפחה ד' ינחם -דוד"
 "ם יי ~ת, לגדיה ויזכו וירווולים ציוןאבילי

טובים*

 - קנה-

 מר לב ונדיב נכבד מא"םנש*פלתי
 שנולד איך ז"ל, וינר הלוי יונתן ב"ראליוע

 ב- שמו ונקרא למז"ט בן לבתובהמבורג
 או- קואל ושאול זקנם, שם על פטרישראל
 כי בעברית, הזה והטם להעביר איךתי

 יהיה ואוך טוב, מזל בברכת לפקדםברצונו
 ? "פטר" משם העבריהשם

 משמות אינו פטר השם הנהתשונה.
 טזער, מקומו ומקור והמתחדשים,החדשים

 היה התוספות מבעלי שאחד שמצינוכמו
 ועי' תם, הרבינו בזמן וחי ז"ל, פטררבינו
 מעשה תס"א אזת גיטיז למס' הגהותמרדכי
 והקשה תם רבינו ידי על מים שיצקבכהן
 וכו' מעל בכהונה המשתמש ום' תלמידלו

 הר' והשיב ר"ת ושתק וכו' עודוהקשה
 או חברו הוא היה הנראה וכפי וכו'פטר
 סו"ס א"ח בט"ז זה ומובא דינו'מבית
 שר- ד' שת בשיו"ב יוסף ברכי וע"קכ"ח,
 ולכ"ז זו, בהלכה פטר רבינו על פליגיבים
 היה שפטרוס מצאנו כן ; היה הדורגדול
 ר' ויל חשביו לוי בן יהחסע ר' שלחמיו

 רחמע - פתר : ה*ה( פ"ג מו"ק )ירווח"יוסי
 מצוי- חילכה נז(, )נזיר יהושע הר' שלאביו
 מבן מצינו רבה אהבה המלאהנה

 מהלכין עוהיו שנים : ס"ב( )ב"מפטרא
 אם מים, של קיתון מהם אחד וכידבמדבר
 יספיק לא כי שניהם, ימותו שניהם,שותים
 ישתה ואם לישוב, שיגיעו עד המיםלהם
 לע- מה לישוב. להגיע יספיק מהם אחדרק
 מו- עמך, אחיך וחי : פטרא בן דרש ?עהת
 יראה ואל שניהם וימיתו שניהם שישתוטב
 .פטר" שהשם נמצשו חברו. במיתתאחד
 נמצא ואם דהמם, אנשי ישראל מגדוליחוא

 העבירוהו הם העלם אומות בין  שכוהשם
 באיזה וראיתי נקטף. ישראל ביתומכרם
 הר*היונה בפעם ניתן פטר שהשםמקום
 בפרהעה בכור בן נולד לאחד יי סבהע"פ
 הפרהעה לפניו קר*ע לתורה וכהפנקראבא,
 את וקרא וכו, פטר בכור כל לי קדהםשל
 בתל- מצינו כן בכורתו. שם על פטרשמו
 אביו הקב"ן באדם, יש שותפין ג' :מוד
 לו יש שמות חסלשה - לא( )נדהואמ.
 השם ואמו, אביו לו שעתנים השם :לאדם

 חשים מעשיו4 )ע"פ אהרים לושנותנים
 )ההדותה ברייתו תולדות בספרשנרשם
 לכן פכ"ג(. שמהאל מדרש.' ומעלתושבחו
 עפטר" השם את הנולד לבן שישאץרוצויתי
 ליתן וישתדלו שינויים, שום בלי שהואכמו
 לעמו נאמן יהודי שיהיה מסורתי חינוךלו
 בני לכל תפארת לעטרת ויהיה ותורתו,דתו

 רהיה קדהם וגוי הלוים משפחתמשפחתו,
 הגדו- מאחד או ז"ל פטר מדבינו ניצוץבו
 למעלה. הנזכריםלים

 - ק~ו-

 מילה לברית הרחמן בנוסח לעניזומענין
 מ"לחשב ביה נימא לידן דאתיחואיל

 ידץ"נ עם ת*ח ו~ל חולין שיחת דברימדי
 בבית קוחהחם לי אמר יצ"ו זיסליו ש.הרב

 ה- שיסד מה מומן' לו שקשה דברמדרשו
 שמקודם מילה, לברית הרחמן בנוסחפייטן
 הולך טהעידו לנו ישלח הוא הרחמןמתפלל
 כהן לנו ישלח הרחמלהוא ואח"כתמים,
 שמתפללין הסדר, שינוי וזעא וכו',צדק

 ובגמרא אליהו, % ואח"כ סהביח עלמקודם
 מוכרח אלהע, קודם בא ב"ד שאיןאמרינן
 ע"פ זה --יתירץ בהשתו לבשר מקודםלבוא
 שדז- בסופו הספק, בבית ופלתי הכרתידברי
 לב- מקודם אלהע יבוא דבעתה בגאולהקא
 הה- על טדלנ אז דאחישנה בגאולה אבלשר,
 תעהנו עההצ' אליהו, קידם משיח ויבארים
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 ואמרתי - דאח"ןנה הגשילה עלמתפללין
 מורי אבי כבר מזה שדבר שכמדומנילו

 הביתה ובבואי - הברית כורת בספרוזצ"ל
 הי הגדולים, לדעת שכוון ראיתימצאתי
 בפי' עה"ת זצ"ל תמדה כלי בעל הגאוןניהו
 אמנם : וז"ל לומר אני ורגיל ד"השמיני
 אנו שמקודם שפיר אתי ז"ל הכו"פרדעת

 יבא ואז דאחישנה, הגאולה עלמתפללין
 מקודם, הנביא אליהו בשורת בליכהביח
 נזכה לזה נזכה לא שאם מתפלליןואח"כ
 ויבשר אליהו ויבא דבעתה, לגאולהעכ"פ
 דמבו- כיוון י"ל צחות )ובדרך הגאולה,לנו
 אל- נמצא מילה ברית כל דעל במדרש,אר
 שמ- מקודם מתפללין אנו לכן הנביא,יהו
 אצלי- נמצא כבר אליהו כי מיד, יבואשיח
 אם היינו אליהו, ל מתפללין אנו ואח"כנו'
 קואליהו כסדר ויהיה מיד שיבא זכינולא
 ושני- עכ"ל, ב"ד( משיח ואח"כ מקודםיבא
 זצ"ל הגאון אבי לדעת כוונו ביחדהם

 יובל לפני עוד שנדפס הנ"ל כוה"בבספרו
 שמק- מה : ז"ל ט"ז דף אליהו ובפתחשנים
 קודם יבשר שאליהו אף לאליהו משיחדים

 ובמל- עבדך הנביא באליהו שמחנוכמ"ש
 ועי' מ"ג, ערובין ועי' כהביחך, ב"דכות

 ס' על מרדכי ובדברי פ"ג, סנהדריןתויו"ט
 דקמ"ל י"ל מ"מ נ"ח, אות ס"ו נתיבסרר
 חביב המשיח שמלך פל"ד באדר"נכמ"ד
 ה'. הרמב"ם כמ"ש או צדק, מכהןיותר
 שאומ- החכמים מן דיון ה"ב, פי"במלכים
 אלו וכל אליהו יבא משיח ביאת דקודםרים

 וכו' יהיו איך אדם ידע לא וכיוצ"בהדברים
 עיקוק אלו דברים הויות סידור איןועכ"פ

 פכ"ט, ח"ב במו"נ מ"ש ועי' עכ"ל,בדת
 ובהקדמת ובכו"פ' הי"א פ"ז נזירותובהל'

 אם היום צ"ח סנהדרין ועי' הפסח, חוקתס'
 מאתמול, אליהו אתי דלא אף תשמעובקולו
 נ"ב סוכה ועי' שם, אגדות חידושיועי'
 צדק. וכהן השליהו ב"י וכהשיח ב"דמשיח
 ועי וצליהו, משיח דהבב נסיכים בהבמנהוכן
 סע"ש וירושלפי לגפן אוסרי עה"פת.י

 יוליכנו אחר בבהמ*ז הרחמן בכל וגםפ"ב,
 אליהו את לנו ש"שלח מבקשיםקוממיות
 )ובמחזור לגמדי השמיטו והרמב"םהנבישג
 ואח"כ קודם אליהו בבהמ"ז הגירסאויטרי

 בזה דנתאחר די"ל בפרט וה"נקוממיות(
 עזבו כי דלטורישג דאמר על נתענשכי

 בשמי )ונדפס צ"ג ד' לך זוה"ק עי'ברית
 שוח"ט מדרש וע" ח"ד(, תרנ"אבכנה"ג
 לבדו מיכאל י"ח סי' בא פ' ומד"ר הטסי'
 שלום דובר ועי' זצ"ל. אבי עכ"ל יפ"תעי'

 וקודם ב"י כהביח אחר יבא ,מאליהושיתכן
 שני בין באמצע אליהו א. ז. ב"דמשיח

 תשלח ביד שלח עה"פ ת"י ועי'המשיחים,
 יומיא בסוף למיתי דעתיד כהנא פנחסהוא
 שנת- פי' לעילום לוקח אשר משיח אחרפי'
 הנ"ל הכו"פ דברי ולדעתי באליהו.גלגל
 ידע "לא הרמב"ם דברי עם א' בקנהעולים
 אחישנה' למדרגת נזכה אם יהיו" איךאדם

 ה- את מקלקלת אלינו הקב"ה שלואהבתו
 ומקודם הגואל, לבהעת סדר ואיןשורה,
 פוסק(. )הרב אכי"ר והיה יתן מי משיח,יבא

 - קנז-

 מי בזמנה ושלא בזמנהמילה
 ?קודם

 האיכות, ורב תכמות קטן בספרראיתי
 הכהן מרדכי אליהו ר' מהרה"ג ראםסנחת
 הס- שמביא 42 צד מנוירק שליט"אמזא"ה
 בזמ- שלא שמילה שהוכיח אברהם דברפר
 דב- סתם אבל עליו השיג והוא קודמתנה
 לפרש. היה שצריך במקוםריו.
 הגאון לאאמהר הברית כורת בספרעי'
 שהעלה בנחל ל"ט ס"ק רס"ו סי' יו"דזצ"ל
 השלא ובהובא קודם, בזמנה דמילהלהלכה
 ימולו רק ולדחותו להמתין אין קודםבזמנה
 השלא הוא בנו ואם קודם. בזמנוהשלא
 מי אחר של בן הוא בזמנו והמילה'בזמנו
 כחובה חוי דבנו כיון קודם, בנו זקודם
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 הגיע בזמנו השלא ואם כוהצות, חברוובו
  קודם.  ההא כרת איסור עליו שיש שנהלי"ג
 בזמנה, אפי' ממזר למילת קודם כשרוצ"ע.
 שבת  מחמת  ביה"י, שנולד מחמתנדחה
 וקודם בזמנה כמילה הוי מחלה אוויו"ט
 מילה אפקרותא' או עצלות מחמתלנדהה

 ררבנן למילה קודם בזמנה שלאדאורייתא
 ואנרריגנוס. מהול נולד כגוןבזמנה,

 - קנח-

 מילהבהלכות

 מל שלא מי רס"ו סי' ביו"רנשאלתי
 אברהם נימול איך בשבת. ימול לאמעולם
 בעצם כתיב בפדר"א כדאיתא ביוכ"פאבינו
 כל כתיב יוכ"פ וגבי - נימול הזההיום
 הזה. היום בעצם תעונה לא אהטרהנפש
 -. כולה כה"ת קים א"אוהלא

 הדין זה שייך לא בגרול "לתשובה.
 על עמר הקב"ה לזה וחוץ יקלקל,שמא
 וב- הברית, עמו וכרות כמ"ש ועזרוימינו
 לא א"א שאצל לך סו"פ המד"ר לפיפרט
 אצל האומנות עיקר שזה פריעההיתה

 בזמנה שלא מילה הלא ק"ל אךהפריעה.
 ה' ביום ואפילו ויו"ט, שגת רוחהאינה
 לחלל כמתנה רהוי שלב"ז מולה למולאסור
 הר' טעם דלפי בתשז' רהטב"ץ עי'שבת,
 וקשה בספינה, מפליגין דאין הלויזרחיה
 ה', ביום מצרים יוצאי נימולו איךלזה

 ה' ביום ישראלמצרים שיצאו שפסחכמובא
 ועוד פסח' בדם מילה דם להם ונתערבהיה,
 היתה אבינו אברהם רמילת אחרת דעהיש
 ואיך היה, פסח למילתו ג' ויום פסחלפני
 שלו ג' יום שיחול ושלבז"מ מילהנימול
 שלכן הדרוון בילקוט מצאתי אךבפסח,
 שבו ללמדך הזה היום בעצם ב"פנכפל
 בזמנה. מילה הוי וזה נצטוהביום

 - קם-

 שדוכילבעניני
 נפשו חשקה שבמ אחד א"טנשאלתי,

 שתתגייר(, או נתגיירה, שכבר )אובגיורת.
 על להסכים אם הגיעה לשאול אביוונפש
 טסשב מקומה מקור סו"ס כי זהשידוך

 גרים קהטים חז"ל קואמרו אע"פתשובוק.
 עיקר כי לשבח זה גם אבל כספחת,למטראל
 מיש- יותר במצות שזהירים מפניהטעם
 באמת ואם עלינו, קטרוג גורם וזהראל,
 עמי עמך רות כמ"ש נתגיירה' שלםובלב
 שק~לו י"ג ובהוריות לה. היא זכות אזוכו'

 רצין הכל מה מפני צרוק ב"ר ר"אתלמידי
 "הבל ומהרש"א רש"י וגירסת גיורת,להמא
 דטעמא המהרש"א רברי שלפי ואףרוצין",
 משמע איתתא, ונסוב דרגא נחותמשום
 אבל נמוכה, ויותר ררגחרתביר היאשגיורת
 רצין, הכל המהרש"א וסו"ר הגמ' דברילפי

 מ- יותד אפי' גיורת לישא וחפציםרוצים
 לגרי- ולא למעליותא שזה עי"ש"סראלית
 על הרח"ה חידושי בס' וראיתי ;עותא
 זו שאלה התלמירים שאלו מה מפניהוריות
 נשי הרבו בימיו כי דוקא, צדוק ב"רלר"א
 רצו והיההים להתגייר, האצילותרומי
 עגבו בהן, להתחתן הערינות הנשיםאחרי

 שורש הכתה ההתבוללות רוח כיאחריהן
 שתע- חשבו החסהטיים ולענה, רשהטפורה
 יצא יגעו' בדמים דמים עמים, שנירובת
 חחב- בעוה"ר כאשר יותר, מפותח זרעמזה
 ושאלו התפלאו וע"ז קדים, הרודפיבים

 גיורת אחרי רצין מדוע בר"צ ר"אתלמידי
 ארור בכלל היא כי משוחררת אחריולא
 לבהא כשרה וגיורת שימור בחזקתתוינה
 בצל לחסות ב14ה אהבר לה' ובדוכהבקהל
 ועו- רמז שזה חושב והמחבר השכינה.כנפי
 ראוי שיותר העבדים, הורדוס למשפחתקץ
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 הא- משפחתו עם ולא גיורת עםלהתחתו
 ל- שמוטב שע"ז ס' חסידים ס' ועי'רורה.
 יב של מדות בה נן"2 גיודת עםהתחתל
 עם ישראל בת מלקחת גומ"ח ובתטוב
 ואבטליון שמעיה שאמרו וכמו רעותמדות
 דעבדין לשלם עממין בני ייתון ע"א()טמא
 לשלם אהרן בני ליתו הלא דאהרןעובדא
 קובץ בספרי ועי' דאהרן. עובדא עברידלא
 דבר שהבאתי נדפס( י"ב.)כבר סי'נדחים
 עש- עד גיורא מה מפני ז"ל מהגר"אואלא
 )סנהדרין באפיה ארמאה תבזו לא דרארה
 בהולד שותפין ואם אב : ככה הוח2בוןצד(,
 פיפטי- בהולד יש הדאה2ון שבדורנמצא
 בדור הגר, אביו מצד מחצה דקפפיפטי
 וכן שמינית השלישי בדור רביעית,השני
 יק בו יש וחשוב צא העשירי ובדורהלאה,
 נתבטל שכבר חלקים וכ"ד מאלף אחדאחוז

 )ירו- מתתק"ס באחד בריה ביטולבערעור
 ונחזור - ודפח"ח ה"ח( פ"י תרומותשלמי

 ישראל שבארץ כנענית שפחה אםלענעינה
 אף קי"א( )כתובות עוה"ב בת שהיאבטוחה
 שם( )מהרש"א עבדות לשם רקשטבלה
 החי- הוא ובזה בא"י. והיא בנתגייראכש"כ
 במשפחה שהמרה לגיורת. מומרת ביןלוק
 הכה2ומד אם אפי' השידוכין לבטל פגםהוי

 מפני ס"י, נדחים קובץ עי' לד"י שבאח"כ
 להי- הוא והגר ובאלקיו, בעמו בגדווהוא
 את ועזב הה2כינה כנפי תחת לחסות באפוך
 התורה כשנתנה .הסברא לומר ה2 ובזהעמו.
 ונשמע, נעשה כולם ואמרו סיני הרעל
 דמיעוטא מיעוטא איזה שהיה להיותיכול

 וכ- ברוב, ובטלו התורה לקבלותשהתנגדו
 העולם לאומות התורה ליתן הקב"השרצה
 מי- איזה ביניהם גם היה לקבלה, רצוולא
 קולם ג"כ ושם הסכימו, שכן דמיעוטאעוטא
 עמדו כולם ברוב. דעתם ובטלה נשמעלח
 ~רננו ואשר ישנו אשה את סיני, הרעל
 שהה- אלו זכו במה ועתה היום. עמנופה
 זכותם אבדו ובמה התורה, לקבלתנגדו

 הלא לקבלה, שרצו העולם מאומותהמיעוט

 לכן - בריה כל שכר מקפח הקב"האין
 : היטב הדבר ומתלבן מתברר הזמןבסהיך
 שעזבו ופוקרים כופרים המומרים,אלו
 הר על עמדה לא שנשמתו בידוע ה'ברית
 השלו המ~נגדים, מן שם גם היה והואסיני
 השכינה כנפי גצל לחסות שבאו הצדקגרי

 ונשמע. לנומטח הסכימו שם שגםבידוע
 סדבר בספר לדברי מהימנא ראיהומצאתי
 לשון בחון וז"ל. ג' אות ג' מע'קדומות
 גוי אמרו ולא שנתגייר גר : שאמרוהזהב

 הר ממעמד לפנים זאת כי להורותשנתגייר
 הגר נפש נמצא שם התורה שקבלנוסיני,
 וכמו להתגייר מאד רב זמן אחר הבאהזה

 במעמד עמדו הגרים דנפשות :שאחז"ל
 עמדה זו נפש הימים  שמאז ונמצאה"ס

 ד- אלא ה"ס של הנפלא במעמדונשאת
 שנת- גר אמר ושפיר הזה הזמן עדאה2תהי
 כקטן שנתגייר גר הפי' וזהו עכ"ל.גייר

 היא שנשמתו שנולד קטן כמו דמי,שנולד
 גופו ורק נחצבה הכבוד מכסא דנאמקדמת
 מצינו במשנה וכן הגר. ועא וכן עתה'נולד

 שנת- הגויה קאמר ולא שנתגיירההגיורת
 לקרותו אין כבר להתגייר שבא כיוןגיירה
 נכרי כתיב דהלל בגרים אבל גנאיבלשון
 תורה : תנאים דהתנו כיון להתגיירשבא
 וכדומה כ"ג להיות או אחת, רגל עלכולה
 גר. עוד נקרא לא לכן-

 - קס-

 ס"תכתיבת

 הורשר בחדר גם נשאלה כזו שאלההנה
 המוכן, מן ס*ת הקניה בין החילוק לבררתי
 הסיום, בשביל האחרון העמוד השאירורק
 כמו ביזנעס לכסף, תעמולה לעמ2ותכדי

 פלקטים מדפיסים חגיגה, חוגגיםשאומרים,
 הרחוקות כאלו )אף נשים מזמיניםגדולים,
 היריעות, לתפירות רח"ל( המשפחהמטהרת
 וחינגא, הלולא גדולה, לגימה בקלפי,טרף
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 נגמר ישראל" כל *ולעיני בפט"םמכה
 ס"ת לכתוב סופר המזמין ובין -הס"ת
 לדינא גדולה נפ"מ בזה שיש וכיוןלשמו,
 וכמו להלן, שיתבאר כמו רביםלענינים
 שליט"א מסקין מהר"י הרה"ג ידידישכתב
 לכ. מחויב מתי הם"ת, נאבד או נגנבלענין
 ואברר השמלה את אפרש כנ"ל, ס"תתוב
 הלכה. זו ה' בדברמעט

 עושה לשמו ס"ת לכתוב סופרהמזמין
 אדם של ושליחו "להלכה", שליח הסופראת

 הם"ת כותב בעצמו שהוא כמו דומהכמותו,
 טורח בעצמו הוא וגם "הכתבו", אתומקיים
 מפורשת והלכה והכנתם' הקלפיםבתיקון
 לו לכתוב מישראל אדם כל על עשהשמצות
 המוכן, מן לקנות היא דייק(ג לכתובס"ת,
 בן יהוומע ר' אמר ל.( )מנחות הגמ'כלשון
 מן מצוה כחוטף השוק מן ס"ת הלוקחלוי

 סיני, מהר קבלו כאילו מעה"כ כתבוהשוק,
 מצוה כחוטף בב"י(, גם )מובא בנמ"יופירש
 בכתי- שטרח כמו כ"כ גדול שכר לווואין
 שאינו בפירוום ע"ר בסי' הרמ"א וכתבבתו,
 מא- בירויםה ס"ת לו בנפל וה"ה בזה,יוצא
 סופר להזמין וצריך יוצא, אינו שג"כבותיו
 מצות המצוה, יקיים אז אחר' ס"ת~כתוב
 כתב אפילו מזה יותר ועוד ; ס"תכתיבת
 שלא רק בשבילו בכונה הם"ת הסופראותו

 לא בזה, שליחו נעשה שלא פי'גידיעתו,
 כי בפניו, שלא לאדם זכין : בזהאמרינן
 עשה עצמו דעת על ורק שליחו, זהאין
 פי' שלו שאינו התורם וכמו לשמו, זהואין
 תרומה תרומתו שאין הבעלים ברשותשלא

 איסורים לענין גדולה ונפ"מ פ"א()תרומות
 אפי' לגמרי, תרומה תרומתו שאין :רבים

 בין לכהנים בין שאסורה דהיינולחומרא
 מקו- אינה אשה בה קדש ואםל"םראלים,

 הוא כזה באופן ובגט טבל. מטעםדשת
 משנת בשם סק"ז ע"ר סי' )פת"שפסול

 קדושין וקבלה ידה פשטה ואםחכמים(
 מינה אס נפ"מ ועוד מקודשת, אינהמאחר

 והסופר לשמו, ס"ת לו לכתוב בהטכרסופר
 ד- מובחר אפילו ס"ת לו ונתן אותורימה
 מחויג אינו לו' שהיה המוכן מן רקמובחר
 אינו הוא רק כשר הם"ת כלום, לולשלם
 מל- עשה והסופר ס"ת, כתיבת במצותיוצא
 הקנם לו די ולא לקנסו, ויש ברמיה ה'אכת

 אין שסופר באדר"נ כדאיתא עליושהטילו
 ומחפ- ע"ז תמהו שרבים לעוה"ב, חלקלו
 דחוקים, בשינוים ונכנסו פתרונים,שים
 נפ"מ ועוד כאלו. ענינים בשביל פשוטאבל

 שה- לברך שצריך ס"ת בכתבלהסוברים
 א"צ זה בכגון אבל בכתב, דוקא שזהחיעו
 בהחליף והיה מזה, עוד נדבר כאשרלברך,
 בעצמו. והכין שטרח היריעגת אתהסופר
 ומובהקים מומחים סופרים כמה עםדברתי
 לכ- דרוש זמן כמה בריו, על לדעתורציתי
 ס"ת לכתוב שבאם לי ואמרו ס"ת,תיבת
 של זמן צריך הכוונות בכל ורחימו,בדחילו
 בלי לכתוב ואם פחות, לא חד,מיםעשרה

 ולא חדשים, שמונה צריך ג"כדקדוקים
 הסופר. עול לסבול הנמ"י כתבלחנם

 - קסא-

 אי הדיו עוד נתייבש שלאס"ת
 ? עליומברכין

 נשאלתי א' אות תתקע"א סי'ב"הפוסק"
 נת- לא עוד והדיו תיקונים שנעשהבם"ת
 להמתין וא"צ עליו לברך מותר איייבש
 ראי- ופה שהעליתי מה עי"ש שיתייבשעד
 מעט ולהסיר לחסר מותר אי עוד לחקורתי
 של באות הנה מהר, חיש שיתייבש כדידיו

 שמר שאלה שום אין לכאורה פשוטהתיבה
 או כהה יותר עי"ז נעשה ווהתיבה אףתר

 שגוררים ומחיקה מגרירה גרע ולאדיהוג
 החדשה בהתיבה אם דחש וליתומתקנים
 שתהיה מקודם, שהיה ממה דיו פחותתהיה
 אבל שמינה, היתה שמקודם במקוםכחושה
 הקדהם שם של באות זה אם השאלהעיקר



 יורהשו*ת ל להשיר

 הדיו את הקדיש והסופר בקדושה,שנכתב
 דאסור בודאי נ"ל ולענ"ד מותר, זהאם
 מתחסר יבוש ע"י שגם אע"ג הדיו,מזה
 מחסרו כאן כי בזה דומה אינו אבלהדיו,
 הרא"ש בשו"ת מצאתי וראיתי ממש.בידים
 פשו- תיבה על נשאל ושם ט"ו אות ג'כלל
 בזה ואין מיחוש בית בזה שאין והשיבטה

 חול נר במדליק כמו מצוה, אכחושימשום
 שם של באות בנ"ד אבל עכ"ל, מצוהמנר

 לענין וכמו מיחוש, בית יש בודאיהקדוש
 הוי זה בנדון כן כיבוי כגרם זה הוישבת
 מחיקה.כגרם

 - קסב-

 הנ"למענין

 הסופר בו שעשה ס"תנשאלתי
 מותר אי נתיבש לא עוד והדיותיקונים
 בר"ל. הוי ולא עליולברך

 שלא כתב כי היא, גדולה שאלהתשרבה
 ולענין קיימא, של שאינו כתב הוינתיבש

 כשהוא הגט ליתן שלא המרדכי כתבגט
 הח"מ הביאו קיימא, של אינו שהרילח,

 סימן דשא נאות ועי' קכ"ד, סו"םאה"ע
 כהן דעת ועי' מזה דברתי וכברקל"ה'
 קם"א סי' זצ"ל. קוק הכהן מהרא"ילהנאון
 כזה שם למחוק מותר אי לענין בזהשחקר
 אסור ולכ"ז חוצץ דאין לחה שהדיובשעה
 דעומד כיון שם והעלה ולשפשף,לרחוץ
 אבל כתב, אינו גט דלענין נהילהתיבש
 ובנ"ד - למחקו, אסור השם קדושתלענין
 שיתיבש טרם ל"ת על ולעבור לברךאסור
 יהיה והשם - שיתיבש מעט ולחכות-

 היה ולוא כתיקונה. והברכה לגמריקדוום
 ש- וכפי בההבם רק דידן בנידוןהתיקון
 כדבר כבר זה הוי למחקו, שאסורדברנו
 אבל עליו, לברך מותר וכבר קיימא,של
 ווואר אותיות, בשאר גם היה שהתיקוןניון

 ר פ 1איעה

 לדעת בגט כמו הדין וחזר קיימא שלאינו ש- כתב כבר זה הוי למחוק מותראותיות
 כהן בדעת עי"ש לברך ואסורהמדרכי
 להדיו משויא מחיקה שאיסור זוחקירה
 קיימא. של לדברהלחה

 - קסג-

 ג"ץשעטנ"ז

 מוזכ- ג"ץ שעטנ"ז האותיות שלהזיינין
 אותיות שבעה רבא אמר : בתלמודרים

 ג"ץ שעטנ"ז הן ואלו זיינין שלשהצריכות
 יו"ד טור ועי' עליו חולק ואין כט()מנחות

 שהוא נ"ל הזיינין אלו בחסר רע"דסי'
 צריכות אותיות ז' רבא שאמר כיוןפסול,
 הרא"ש א"א מלשון יראה וכן מעכבין'זיינין
 בשימישא עי"ש תפילין בה' שכתבז"ל
 חוץ אחרים תגין בתפילין שצריךרבא

 וכתב פסולין, מהן חיסר אם ג"ץמשעטנ"ז
 מסתבר ולא : דבריו על ז"ל הרא"שא"א
 כיון אלו תגין בשביל תפיליל למיפסלכלל
 ל- טעם שנתן וכיון בתלמוד, הוזכרושלא
 בתלמוד" מוזכרים שאינן "בשבילדבריו
 שמוזב- ג"ץ שעטנ"ז תגין דבחסרותמכלל
 עכ"ל, ר"ת דעת וכן פסול, בתלמודרין
 ואפי' פוסלים, ור"ת והרא"ש דהטורהרי

 דקדק כשלא ס"ת ה' בפ"ז שכתבלהרמב"ם
 מדבר שהוא י"ל ג"כ כשר ס"ת ה"זבתגין
 מאלו הנוספים אחרים מתגין לגמרישם
 הסופרים ורק בתלמוד שורש להםשאין
 הסופריק שהעתיקו "כמו שם כמ"שהנהיגו
 הטהיונות והנקודות האותיות והולךוחחסב

 ל8 ג"ץ שעטנ"ז אבל והכפיפות,העקומות
 שם הב"י תמה וע"ז שם, לגמריהזכיר
 כשר ס"ת ה"ז מלשונו גם חסר, ואםבד"ה
 לת- כיאפשר לכתחילה אבל דיעבדמשמע
 ועי' בתגין, ויזהר ח' בה' שם כתב וע"זקן

 שקוא- ס"ח סי' להרמב"ם הדור פארבשו"ת
 מנהג, או הלמ"מ, הם התגין אם אותולו



שסי ר ת 1ח דשת יורפסץ*ת ל לה
קסד דזה מנהג זה אין כי בודאי : תקנ"חש

 מצאו וכמ"ש אותיות כתרי רז"לקראוהו
 ננותר פסדל דדאי שס"ת תמצאהיכי נמצא וכן לאותיות, כתרים קווסרלהקב"ה
 ? לתקן אסור פסול וספק לתקן ע"ה. רבינו משה שכתבםבס"ת

 . י , ל'%:14ש.'-.

 ו' סעי' זה בסימן יוסף ביתה זהוהובא
 ובזיונין האותיות בתיקון ליזהרצריך
 תפילין ה' או"ח ועי' תפילין, בה'כמ"ש
 שהב"ח ברורה ובמשנה בבאה"ט ל"גסי'
 ברוך ובס' מחמיר והגר"א דיעבד גםפוסל
 וב- הפוסלים, פוסקים הרבה מביאשאמר
 ט"ז ועי' - יותר עוד מחמירים קבלהספרי

 כל אבל לכתחילה רק הוא דצריך שםיו"ד
 לכת- תמיד ה"ז לתקנו תמיד שבידינודבר
 כשהוציאו לומר רק שייך ובדיעבדחילה,
 )טרם א' ספר, רק בארון אין או הספרכבר

 או"ח ש"ע על זקנים בעטרת ועי'שתקנו(,
 "שעטנ"ז שאותיות מקום בכל וז"ל ל"וסי'
 קט- תגין צריכים בס"ת אפי' כתוביםג"ץ

 ג"ץ שעטנ"ז ק"ד( )שבת תלמוד מדיןנים

 חייבין ואינן כלל אותיות אינן תגיןבלא
 שהוא אחד סופר לפני והודה בהבבת,עליהם
 כל אחר רק ג"ץ שעטנ"ז התגין אתמוסיף
 לזה, והסיבה מתיבש, כשהדיו ועמוד,עמוד

 להציג לו קשה ועבה לתה שהדיו בשעהכי
 חגבים, כקרני מאד דקין שהן התגין אתאז

 עו- כשהדיו אות כל אחר התגין יציגדאם
 מטוש- תהיה והאות הדיו תתפשט לחהדנה
 ומ- בתפילין חדשה, שאלה מזה יצאטשה,
 שבדיעבד אף כסדרן, שיהיה שצריךזוזות

 לעשות לכתחילה אבל קפידא, איןבהתגין
 סו"ס ברורה בכהטנה עי' אסור, בודאיככה

 להעטרת ובפרט סופרים, במשנת שםל"ו
 נח- לא התגין בלי שהאותיות הנ"לזקנים
 בזה. צ"ע לכלוםשבו

 של ה באות השמאלי כשרגלתשובה.
 מותר ה כמו ונראית בגגה נוגעת הויהשם
 בת- ספק יש ואם השם ולתקן הרגללגרד
 סעיף סי'רע"ו )יו"ד לתקן, אסורמונתה
 ל- בנפסלה אכסנדרניכי ר"י בשםי"א(
 לדיו ודמיא כלל קדושה עליה איןגמרי
 שם(. )ט"ז האות עלשנפל

קסה

 בזה. התיקוןסדר

 ל- מלמטה להיות צריך והגרידההתיטז
 נמהק יהיה לגג הדבוק שמקום עדמעלה,

 ואח"כ ד תמונת מהאות וישארלאחרונה
 לג- שיתחיל באם כי ה, מזה ויעשהיתקן
 הדבוק ממקום למטוע מלמעלה ולתקןרוד

 ה צורת יהיה תיקש ראשונה בגרידהאזי
 שם כי יותר לנגוע אח"כ אסורויהיה
 נפסל הוא הזה שהשם אע"ג לפנינו.גמור
 אסור כזה בשם גם לכ"ז תוכות חקמפני
 ובפ- פסולה, תשאר כולה והיריעהלמחוק
 כ- הוי זה אם המסופקים הדעות לאלורט
 בהמחק כשר הזה שהשם נמצא תוכות,חק
 יו- ואיך הנגיעה ממקום קטנה נקודהרק
 האות ולתקן יותר אח"כ ולמחוק לגרודכל
 מלמטה רק להתחיל צריך ולכן כדבעי,ה

 וצדקחן שמש ע"ח, סי' נוב"ק ועי'למעלה,
 שער אברהם וכהטנת ק"י, יהודה ביתנ"ב,
 ל"ו.קההת
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וי
 אפי' קודש בשם השימושאיסור

 אותו.כשמקצרים

 ש- המוזר המנהג יסוד איפהנשאלתי.
 בעניני להשתמש שלא כדי עתה,נעץ2ה
 א- האותיות. בין קו שמים ה', בשםהול
 הרהובות בשם גם אבל בתפילות זההוב

 ו- צפנ-יה, רהוב לסה2ל, שהדפיעוראיתי
 ככה נדפם או' שנכתב עגון או נייראם
 ? לגניזה כבר זקוקאינו

 פ- היא צפנ.יה שלו הדוגמאתשובה.
 מפריד הזה הקו אדרבא ,כי בעיני'ליאה
 שם שם, בעצמו וזה מצפניה, יה השםאת

 ומ- י'( סעי' רע"ו סי' )יו"ד נמהקשאינו
 : ברמ"א י"ג סעי' ביו"ד שם זה לדיןקור

 נז- ויש באגרת' שם יכתוב שלאנזהרים
 כתו- לגמור שלא של)ם במלת אפילוהרים
 רמב"ם עי' גניזה לענין עוו2אל ומהבתו,
 ופירו- כולן קודץ? שכתבי יסו"הת ה'פ"ו
 לאבדן או לשורפן אסור וביאוריהן,שיהן
 כמובן מ"מ, אותו מכין ביד והמאבדןביד

 הרהו- צדדי או הבית קירות על אונייר עי זה אם נפ"מ ואין גנאי, תשמישישכ"ש
 גם במקומו שלא שהשם ו' ערכין עי'בות,
 ועי' קמא ללישנא שם רש"י עי' קדושכן

 להשתמש שאסור כ"ה ס"ק שם יו"דפת"ש
 ו- שיהתכו טרם שם עליו שכתובבהכלי
 אסור הכלי יד על כתוב השם ואפי'יגנזו,
 קו לרשום טוב ויותר לשימוש הכליכל
 ביה כי יה השם להפריד ולא צפני'כזה
 ה- נקיי וכך ה' במקום א' לכתוב אושמו,
 ל- ויכול בא' טבריא לכתוב נוהגנהדעת
 הש- קיצורי בכלל נעשו זו שמסיבההיות
 ו- וכדומה. אלי, - אליהו, אליה, מןמות

 שמש- הפקר הקודש השם נקמ?הבעוה"ר
 תשתפ- ההנויות, שלטי על גם בותמשים
 מי וכל הוצות. כל בראה? קודז? אבניכנה

 ת- הקולר מוחה השינו למחות בידוש"ם
 צהשרו. עללוי

 חות- בב*א שרוב גדליא שא"ג ב"שעי'
 שמא השם את לכתוב שלא כדי באלףמין

יזרקוהו.

קסז
 והשלנטירן תרפ"ט ויצא עש"קב"ה

 פוסק הלל הרב... ידידי לכבודשזכט"ם
שליט"א.

 הר-זהב מיכל יהיאל הרב וש"תאהדש"ה
 מ- שיבר איך אותי שאל )פולין(מראדום

 כ- בהם שהי' הלוהות את עה"ש רבנושה
 ש- קימ"ל הלא הקדושים שמות וכמהמה
 להתי- אסור קודש שם בו שה? מתכתכל
 סי' יו"ד עי' לד"א כן דל"ת לאו משוםכו

 מה- הוכח חיך לו קוךה ועוד סעי"ג,רע"ו
 לשב- שצריך פ"ז( )שבת פסה מקרבןק"ו
 ליש- ליתנם שלא הדין מן לבא די מלארם
 בקיצור. עמ'ל מנ"ל שבירה אבלראל

 היה הוא היטב. ידעתי הזה הת"האת
 היה הזאת, המלה מובן במלא גדוליר"ש

 הק- ספרט הכנסת כל בצדקותיו.מפורסם
 אצ- קבלו ת"ח ות"ת. ישיבות בשבילדיש
 שם נקץ?ה מה יודע ומי בהנם, ספריולו

 ה- כל ועם ביתו בני כל עם התופתבגיא
 נמצא מנכדיו אהד ממנו' שנשארוכתבים
 בכתו- בא היה תמיד הולין(, )רודבהיפה
 והריץ ההוראה מיראי היה כי אתי,בים
 ב- לעזר לו הייתי אלי. קיאלותיו כלאת

 ובה- בהסכמתי לו הענקתי כתביו,סידור
 שיהיו וכדי שמהה, שלמי ספרו עלערותי

 לד"ת מקום אתן בקבר דובבותשפתותיו
 לענ- שלדינא אף : לו שהשבתי וזה12לו'
 חק הן מוהק, בכלל כזו מהיקה גם שבתין

 אחד דין כשמוחק יריכות הק והןתוכות
 יב- ע4 קח2הע איו רבינו משה ועללהם'
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 לש- שאסור מדעתו, ד"ה רש"י ס"ב.מות
 ע- לא טה~ה וגם כן. לעה2ות אדם כלאר
 ד"ה כ"ד ע"ז תוס' עי' לגמרי, לדעתוקוה

 ועיין כן לעשות בלבו נתן שהקב"היתרו'
 ישדאל, כל לעיני עה"פ דברים סוףרש"י

 ל- "2ראל כל לעיני הלוחות אתסח2יבד
 ושלא הקב"ה בהסכמה שזה להםהראות
 לעיני משה ורק כן, לקה~ות ממנוילמדו
 ש- לדבר וראיה אחר איש ולא ישראלכל
 בשפ"ח עי"ש באדון לוחות השברי אתשמו
 סני- נעשה קטיגור אין כי - לשבחושזה
 וב- זכרים ב' בש"א ס~ם יבמות ועי'גור,
 וב"ה ממשה, גמרי ב"ש ונקבה, זכרה"א
 הק- בהסכמת : עבד מדעתיה כהטהאמרי,
 ויש - הלכה שום ממנו ללמוד ואיןב"ה
 לעיני "משה התורה שסוף לזה סמךליתן
 ז- כהילל שהלכה הילל, ס"ת ישראל"כל
 מכהטה, שגמר אף כשמאי. ולא ונקבועכד

 בלוחות גם עשה הקב"ה בהסכמת הואכי
 יותר הוליד ולא דפנשה מן שפרש בזהוגם

 שע- ועי' ממנו. למדים ואין זכריםמשני
 ו- בזה, וריקנטי רב"ח בשם תשא פ'ב"ר
 דאיתא לשברם, מוכרח היה שכהטהעוי"ל

 ו- לוחות של אורכן טפחים ששהבמדרש
 של ידיו וגברו ב"ט, וריוח ב"ט כה2התפס
 ל- למוסרם רצו הם כי הזקנים, מןכהסה
 בי- מדקו שהעגל בשעה בטומאהישראל
 וד"א ש"ש ישתתפו שלא ירא ומשהניהם,
 הז- את שנצח כ"י לעיני החזקה הידוזהו
 כי הקב"ה הסכמת לזה היה וצריךקנים,
 ואז- הרוב והזקנים היחיד בזה היהמשה
 י"ל עמו הקב"ה הסכים ולמה בת"רלינן
 ס- ברמב"ן מובא גאון האי רב דבריצ~פ

 להטות אח"ר אמרינן אימתי פז"בנהורין

 הדור בגדול אבל ניגהו הדדי דכיהיכי
 בת"ר. אזלינן ולא מכריעהחכמתו

קסח

 לתפור מותרת אי נדתה בימיאשה
 ? הס"תיריעות

 מות- נדתה בימי אשה אםוששאלת.
 העולם כמנהג הס"ת, יריעות לתפוררת

 לתפירה. נשים הס"ת לחגיגתשמזמינים

 דעתי בספרים עיינתי טרםתשובה.
 יו- הכהבפחה טהרת השומרת ש~ה2הנוטה
 ש- מאשה נדתה, בשעת אפילו חשובהתר
 אי- עתה והיא טבילה שערי שומרתאינה
 פ"ח סי' או"ח עי' לדינא ולכ"ז בנדתה,נה

 וכו' נדה ליהבה שאין שכתבו ישברמ"א
 יו"ד ועי' עיקד וכן בכל שמותרתוי"א
 נ- אפילו הטמאים שכל ט' סעי' רפ"בסי'
 שס ואם וכו' בס"ת לאחוז מותרותדות

 שלא בתפירה כ"ש בקדה2תו כברשהס"ת
 לח- שאין עליו הס"ת קדוו2ת עדייןירד
 ה- שברמ"א הראהבון הי"א והנה -שוש
 וכו' השם את להזכיר נדה לאטוה שאיןנ"ל

 והרא- לדוד אביגיל כשבאה מופרךהדבר
 חי לו אמרה יד( )מגילה נדות דם לותה
 ו- יקה~ה עשה וכו' ה' מנעך אשר וכו'ה'
 ה' פעמים כמה נדתה בימי והזכירהכז'

 ממנה. ללמוד ויש היתה נביאהואביגיל

קסט

 לעלות כדי ס"ת למכדר מותראם
לא"י

 כדי ס"ת למכור מותר אםנשאלתי.
 לא"י.לעלות

 לעלות בזה"ז מצוה יש אםתשרבה.
 א- באה"ט עין. דרבוותא פלוגתא זהלא-י
 בזמן היה זה אבל י"ט, ס"ק ע"ה סי'ה"ע
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 סעיף עי"ש סכנה' בחזקת היושהדרכים
 שלוים היהודים ישבו לא"י מחוץ וגםה'

 שס. עתה הזה בזמן כן לא אבלחן2טים,
 גדולה ומצוה בחו"ל, להשאר גדולהכנה

 כל נשתנה ישראל, למדינת לא"ילגדוח
 ג- מצוה שעתה יודה כהן ר"ח וגםהענין
 לכן זוכה, הקודם וכל לא"י לעלותדולה
 הס"ת למכור לו שמותר בזה לפקפקאין

 נפשות להציל שבוים פדיון מצותבשביל
 סי' ח"א מהר,ב"ם שו"ת ועי' מכליון.בנ"י
 "בזה"ז" מיני עוובני מזה ויוצא מזה.י"ח
 מל. חסד שמלכי כהן, ר"ח של בזה"זיש,
 צ- נוראה, בסכנה היו והדרכים בחו"לכו
 נפ- ולסכן לעלות מצוה שאין כהן ר"חדק
 רוצחים שמלכים הנוכחי בזה"ז אבלשו,

 ח- גזרות יהיה שלא יום לך ואיןמושלים,
 נתיסדה בע"ה ובא"י ישראל, עם עלדשות
 מצוה לא"י' לברוח מצוה ישראל,מדינת
 כחב- והנלע"ד - ולעלות ס"ת אףלמכור
תה

"ע
 והסביבה ציונה בנס ואב"ד רב באריישראל

 שנפסלה או שבלה ס"ת גניזתדיני

 ב- כמו גניזה דיני בענין היום עומדאני
 דבעי ונפסלו שבלו קודש כלי שבלו,ס-ת
 התחלתי אלו בענינים דן שאני ועדגניזה
 "גניזה", ענין של ראשון מקור עללחקור
 ו- קודהס לבלי גניזה דין שיש למדנומאין
 נו- שזה חשבתי ואמנם הדברים. לכלכן
 של איסור על לעבור שלא עצה מתוךבע
 על מתקבל זה כי ואם וכו' כן תעשוןלא

 ל- מפורש מקור למצוא שמח הייתיהדעת
 וה- דרשינן ביומא זה ענין תיקן ומיזה

 לבגדי מיוחד שזה וכנראה וכו' שםניחם
 ב- עיני שיאיר מי לב מקרב אודהכהונה.

 בענ- המדברים המקומות ויציין זה.שטח
 ומהותה. ,ניזהין

 היה בעולם הראשונה הגניזהתשובה.
 אבל לע"ל, לצדיקים קוב"ה ליה דגניזהאור
 הר- שם עולמית, גניזה זו גנזיו בביתה(~י"ת
 יר"א, שבת משתמרים יקרים דבריםבה

 של הגניזה אבל וכו' כשר אדם עלדמעות'
 יתקלקל שלא זמני להשתמר רק זהבו"ד
 לטמיון, הדבר ירד סו"ס אבל מהר.כ"כ

 מט- זוטרא מר אמר : כו במגילהוהמקור
 ו- גניזתן. היא וזו - שבלו ספריםפחת
 וכו' ת"ח אצל אותו גונזין שבלה ס"תא"ר
 - רבים ימים יעמדו למען וכו' חרסבכלי
 סי' יהחםע פרי ס' ועי' לעולם. לאאבל
 אם וחקר הדיבור את בזה שהרחיבמ"ט
 אתו או לת"ח סמוך אם רשות, או חובהזה

 לכבוד ש9 הת"ח של לכבודו זה אםביחד,
 מקום לו יש שאם דעות ויש שבלה,הס"ת
 אין בביהמ"ד או בביתו כבוד מקוםהשוב,
 "גני- גורסין הם כי ; בקרקע דוקאצריך
 כהן דעת ועי' "קבורה" גורסין והםזה"

 ב- באריכות קע"ה בסי' זצ"ל קוקלהגאון
 קוק והגאת כנס"י. תשו' ועי' היטב,אר
 מעצ- הבלוים ס"ת גוילי בין מחלקזצ"ל
 אפי' בגניזה די לקריאה ראוים שאינםמם
 יזץ על בזרוע שנקרעו ס"ת אבל עץ'בכלי

 דב- לקיים יש השם' וחילול עולםרשעי
 פ- צמיד בכיסוי בכ"ח, כפשטם חז"לרי
 הקי- שיהיה הכבוד, והדרת ומשומרתיל
 בירו- כמ"ש החיה*ש על מחפה השםדחם
 קדיש"ה הוא גדול ה"א, פ"ד- קדחםיןשלמי

 לד"א כן דל"ת הל"ת נגד וזהומחיה"ש,
 שם והעלה נ"י, בארי הרה"ג שרמזכמו
 עלמא נהוג וכן בכ"ח, לגנוז פסוקההלכה

 פירו- היפוך "גניזה" מלת מצינוולפעמים
 סו- במגילת כגון לאבדה' שעי"ז כדישה,
 אותה שגונזין שותה שאינה שאמרהטה
 גי- ויש נשחקת, שתהיה ההיכל ציריתחת
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 נמחק ואם ההיכל, צדי תחת בדל"תרסא
 ממש. לאבדה צריךלגמרי

קעא

 אי מחו"ל שמביאים קדושההפיצי
 קיימיבקדושתייהו

 שני- וזהב כסף כלי חפציםנשאלתי.
 כנסיות בתי של קדושה .הה?מישי שהםכד

 וההריגות השחיטות ובימי לארץשבחוץ
 מסייעים היו שבעוה"ר יהודים לידיבאו
 לא"י, אותם מביאים ועתה הרוצחים,ידי
 לחולין. ויצאו בהם להשתכה? מותראם

 ידידי באדוכה בזה דיבר נברתשובה.
 שו"ת בספדו יצ"ו לייטר מהרז"והרה"ג
 בדורות ראיות והביא ק"ט סי' דודבית
 בעכו"ם, רק שייך ויחללוה פריציםדבאו
 יו?- עוכרי ע"י זה נעשה שלבשתנווכיון
 קיימי ובקדושתייהו לחולין יצאו לאראל
 תע- הטומאה ורוח ממרום דוח יעדהעד
 להוסיף מה לי ואין עכ"ל הארץ מןבור
 בצדק. הנאמרים דבריועל

קעב

 לוחות במקום שישטבלאות

 שם בעילום הרוצה אחד מרבנשאלתי
 הארון שעל אחד בביהכ"נ : כעניןהשואל
 לו- שני מצומדים דנא מקדמת היחהקודש
 ב- עלה ועתה הדברות. העשדת עםחות
 אנ- איזה שמות את להנציח הגבאיםדעת
 המקודש כל ואת הלוחות את הסידושים.

 א- בשני המעשה מסופר ובחז"להרחיקו.
 ו- - זה אצל לזה מה ונשאלה וכו'רונות

 אפשר אם מסופקני כאן ידועה.התשובה
 הלו- או האה"ק היה לוא כזו תשובהלתת
 ל- עוד אפשד היה אז הפרטי, נדבתםחות

 הלוחות את להרחיק סתם ככה אבל8מליץ,

 אבן' מצבת במקומםולהציג
 ז~

 לא בטח
 חצי חכם שאלת עכ"ל היהדות. המוסרמן

תשובה.

 א"ר פי"ב( )שבת ידהילמי עי'תשונה.
 וכי כמשפטו, הכה?כן את והקמותאימי,
 זכה קרש זהו אם אלא לעצים. משפטיש

 ינתן בדרום בצפון, ינתן בצפוןלהינתן
 מ- ולהורידו לשנות שאסור עי"שבדרום
 רש- במשכן והקרשים ומקדושתו.מקומו
 כדי שלו זוג הבן את לדעת קדש. כלמו
 שרשי- למדנו ומזה מקומו, את ישנושלח
 תול- והיא במשכן שהיתה מלאכה היאמה
 ומ- הי"ז(, פי"א ה"ש )רמב"ם כוסבדת
 קנתה כי ממקומה הבימה לזוז אסורה"ט

 שק- באותיות קדושה מצינו וכןממקומה.
 קר- בן יהושע א"ר לשנותם. ואיו מקומןנו
 חציו נחלק כה?רי הקב"ה שנטל יו"דחה

 היו"ד רשב"י אמד לאבדהם, וחציולשרה
 ו- הקב"ה של כסאו לפני ופורח טסהיה

 ק- שאני בשביל ! רבש"ע : לפניואמרה
 הצדקת. משדה הוצאתני שבאותיותטנה
 נקבה של בשמה היית לשעבר הקב"הא"ל

 ב- נותנך אני ועכשיו וואותיות שלובסופן
 שנא- האותיות של ובראה?ן זכד שלשמו
 )ב"ר יההסע נון בן לההסע משה ויקראמר

 מאג- ללמוד יש רבתא הלכתא כמהמ"ז('
 "ס כמה על רואים אנו ומכאז זודה

 שכקדח?ה, דבר כל של בכבודלדקדק
 יותר הקודש לארון יותר הקרובוכל

 יותר מקודץ? דבר אין כימסודש,
 לה- ואסור :(, צח )מנחות הארוןמ?

 היא צט( )מנחות בסודץ? מעלין כירחיקו
דאעדייתא.

קעג

 באותיות קודש כתבי :שאלה
 קדושה בהם יש איזעירות

 תנ"ך להדפיס שהמציאו בדברשאלה.
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 על מאוד קטגטנותבאותית
 יז-

 מלאכת
 עם מדליון נרתיק בתוך ומונחפוטוגרפיא

 לקרות אפשר שע"י ראות, המגדילכלי
 שרשרה ע"י תכשיט בתור זה ונוו2איםבו,

 כסש לבית בו ליכנס מותר אי -דהיעון
 עי' בני, שאלת גדולה שאלה אומרהלל
 לענ- הלבח2 בשם סק"ו קל"ה אה"עב"ש
 אף הכתב על התורה הקפידה שמא גט,ק
 ש- קדושה לענין מ"מ ניכר' שאיננו פיעל
 והנרתיק שהכריכה י"ל רק להחמיר.יש

 רפ"ב יו"ד דע"ק עי' בת"כ. ככלייחה2בו
 - ככלי דהוי י"ל הספרים שכריכתסק"ו
 בדבר חומרות לגבב טואין לפענד"ננבכלל
 באופן ורק בשרא, עינא ביה שלטאשלא

 אפשר המגדלת זכוכית כלי ע"יבלאכותי
 בריה לכל חיים שבקת לא א"כ כילראות,

 בזמן ובפרט הבטה בכלי נשתמש אםכי
 ורמשים חדקים כמה נראה עתההמודרני
 ו- מינן נפישי ואיבהו ובאויר בקמחבמים,
 וכ- - נפות י"ג היא סינון שום יועיללא
 של סכין לענין בזה האחרונים יברובר

 ואטו- אבוורא הבדיקה מועלת מהשחיטה
 רואים כאלו כלים שע"י בשעה וג"רפה4
 יותר שהסכין כל ואדרבא פגימות,הרבה
 בבדי- או כידוע. הפגימות נראה יותרחד
 )פארא( הטבע נקבי שרת4ים הריאהקת
 תורה נתנה לא אבל - מיקרוסקופע4,

 ש. עד לזה שיעור נתנו וחכמיםלמאה"ש

 מור בס' ראיתי וכן לא. ותו מגעת אדםיד
 בו"ה באוהל זצ"ל אמו"ר לאדוניואהלות
 ה- שגבלו ממה יותר להדש שאין ל'סי'

 ח' סי' דוד בית בץ12"ת וכ"כרשנשונים.

 ש~,ז מ" ח"ג מהרש"ם לתשובתשצייז
 א- ולשו"ת דפה( בהספריה ולא תח"י)אינו
 ש- ראיתי ושם ל"ג סי' מהד"ת יקרהבן

 ש- לענין כתב דין בזה שאין שאףהעלה
 ש- השמות קדושת מפני אבל וכדומהבת
 שנכתב אופן איזה על הקודש שם כיבה
 ו- וכבוד מחיקה לענין כגון קדושה בויש
 ש- כתב כלי בתוך כלי ולענין בנ"דה"ה

 .שבת שלענין ומ"ש עי"ש. כליין חשובזה
 הלא ידמה, כן לא לבי כתב, דין בזהאיו

 השם תורה אסרה מהשבת מלאכתבשבת
 ע"י הנראות אותיות לכתוב ידו תומןחשב
 עתה הן חייב. יהיה לא למה הבטהכלי
 ו"ח- והאבנים מאד קטנטנים שעוניםיש
 ל- וצריך השערה מחוט דקות שבהםלקים
 ומ- שהמתקן נאמר האם מיוחד, אומןהם
 חיע בשבת משבצה לתוך כזו אבןכניס
 מיקרו- ע"י רק שנראית קוטנה מפניחייב
 י מלהזכיר. הס -סקופ

-קעד

 ב- שבחים' של מקומן נאיזהוראיתי
 מחזיקים שהשמשים ובתמ"ד' כנסיותגתי

 ע- שמניחים מקום הבימה, שעלבהשלחן
 וכל הי"ש' יין בקבוקי לקריאה, הס"תליו
 באאע דברים של מחסן מטה2 כלים,מיני
 גמור ו(4יסור בעיני חל מצא לא הדבר-
 ב- מבעקא לא כי ע"ז, להזהירם וראויהוא
 בשעה מפה בלי בשלחן שמשתמשיםמקום

 ל- נחשב השלחן כל דאז הס"ת,שפושטים
 אלא מאד, חמור שהדבר קדושהתשמיש
 דתולחן על פרוסה מפה תמיד אםאפילו
 אסור ג"כ דתשמה2' תשמ"2 והויכנהוג,
 ח"ס ועי' כאלה לדברים שם מקוםליתן
 שם טוהס"ת בארון דאפילו יו"ד סימןח"ו
 הדור תמיד שם הוא וגם בעמידהתמיד

 הח"ס חח2ש לכ"ז המטפחות, עםבלבושו
 וגוף מהספר ,צרה המטפחת לפעמיםשמא
 קדח2ה, תשמיש והוי בהארון נוגעהס"ת
 לקף2ות זה משוםואוסר

 מארוי
 ישן קודש

 שה- דידז בנידון כ"ש מצוה, למתארון
 ש- מטפחת, בלי רוב ע"פ השלהן עלס"ת
 הס"ה שיגע להיחמה יוכל פעמיםהרבה
 בית מהשלחן לוה2ות ואיך השלחן,.בגוף
 כשך דברים ועל ע"ז לגעור ראוי -מרזח
 ל- כי - מתנה ב"ד לב לומר ש"קך לאלו

 תשמיש הוי זה ה=ש יין בקבוקיהחדק



 ופח יורהשו,ת

 כיין. דודיך לגווביםגנששי
 טוב. ברכותעליו

י
 אנשים האותיות הממלאים, ס"תבסיום

 שת- אף וכדומה שבת מחללי ביניהםויש
 וה- הסזפר ע"י נעשו כבר השתיותמונת
 מל- דברי ע" בדיו, אותם ממל"רם רקמה
 שיש צ' ס" ח"ד מלאמ"ץ, להגאץןכיאל
 ל- ולהזור הללו האותיות את אה"בלמחוק
 להעביר צריך למחוק ובא"א לשמהכותבן

 לשמה. עליהןבק~לטוס

קעו

 על הברכה או פסוקיםרקמת
הטלי'ת

 ת"א נ0סדןלאביעזר

 ו- מתלמידי, אחד הוא הזה, הכותבהנה
 הר- בענין א. : לנו פה יהםמיע גדולדבר
 כבר הטלית, על הברכה או פסוקיםקמת
 הרמב"ם בשם מ*ה שאלה הרדב"ז בזהדבר

 בב- חול של דברים אפי' לרקוםשאסור
 בהאותיות והן בהכתב הן כי אשוריתתב
 וכשבלה עמוקים, וסודות דבה קדהםה"ם

 פ- וה"ה בידים, הכתב מאבד ההצהטלית
 וה- אסור, אחר בכתב התורה מןסוקים
 ב- כמ"ש מרדות, מכת אותו מכקמאבדן

 התלתלים בדבר ב. ע"ש, פ"ו יסוה"תה'
 ועיין וגמג"א י"א סעיף י"א סי' או"חעי'

 מ- מהן שיוצא בטליתים שמה"טמחצה"ש
 לחת- יש ערב או שתי חוטי הצדדיםשני
 לחתך ומספיק הציצית הטלת במקוםכן
 יז(. ס.ק הו"א הכנף נגדה2

 שכא ר ם וא

קעז

 בראש לכתוב נכתאי
 "בע"ה" שלומיםמכתב

 ה- בראהם לכתוב נכון אםוששאלת
 שיז- גדולה חששא הוא כי ובע"ה"מכתב
 בזה.ה/ דב- דהץש בזה ויש לאהצפה אח"כרקוהו

 ב- יכתוב אם אפילו לפענ"דתשובה.
 ב- ולא מלא השם" "בעזרת מכתבותחילת
 ש- ובפרט לגזרה גזרה בע"ה תיבותראשי
 א- מלה או הבית בעל זה ר"ת לקרואיש

 המוז- דגר שרטוט לענין מצינו הנהחרת.
 תיבות ג' לכתוב שאין והלכה בגמראכר

 שלומים באגרת אבל שרטוט בלימפסוק
 יו"ד ע" תיבות כמה אפילו לכתובמותר
 וכל רפ"ג ובסי' שם פת"ש וזר' רפ"דסי'
 פשוט בכתב חבל אסור אשורית בכתבזה

 ה- שעו הכי וכהבום חשש שום איןשלנו
 אותתם הםמו שלהם הכתב אתספרדיים
 ב- לדשתטהם להתיר כדי אחרותאותיות

 ן הא- בכתב כי שם(, )באה"ג חול דבריהם

 סי ח"א רדב"ז קדושה הם בעצמושורית
מ"ה.

קעא

 רסוב במקום מזוזהקבעית

 הדיוסא קרקע, בתת חדרנשאלתי.
 והמזו- רטונים; תמיד שכותליוהתחתונה,

 מחו- אם קצר, הכי בזמן ותרקב תבלהזה
 ? מזויה שם לקבועיב

 מ- גרם של השאלה עיקר פהתשובה.
 עי' השם. מחיקת לגרום מותר אםחיקה,
 עשמן ואם, ד"ה "ז סי' אהח תנינאנוב"י
 שם השכנ מחיקת מגרם יותר גדולבזיון

 תבהשההסומע



 ר מ 1א דעה יורהשו-ת ל להשכב

 בענין ולא ופרטי רשות בעניו מדברההי
 ראיה הנוב"י מביא מצוה ובדברמצוה,
 ערו- גמ' הההא השם, מחיקת גרםשמותר

 על כתוב השם שוהיה הרי : קכ שבתכה
 כורך מצוה, של טבילה לו נזדמנהבשרו'
 וכף, וטובל יורד לעולם רי"א וכו'גמי

 ממצות קטנה יותר מצוה בזמנהוטבילה
 בזמנה וטבילה מה"ת, שזה מזוזהקביעת
 סובר יהודה דר' ז' סי' יו"ד יצחק ביתעי'
 בזמנה דטבילה כ"ט בנדה בנו יוסיכר'
 הקלקול ששם לחלק יש וגם מצוו4לאו
 השם על המים יבואו : המקום עלתינף

 לדע- לכן זמן, לאחר הקלקול ופהוימחקה
 חד- חודש ובכל המזוזה לקבוע שצריךתי
 נמחקה. לא אם עליה לההצגיחשיים

קעט

 ן במזוזה חייב אי אסוריםבית

 מזוזה הלכות הרמב"ם מלשוןלכאורה
 במ- הדר חייב תנאים בקץברה : ה-אפ"ו
 מאלו אחדים תנווים חסי ובנ"ד וכוןזוזה
 דירת זה שאין : הן ואלו הרמב"םשמנה
 בית ולפ"ז קבע, דירת זה את וגםכבוד

 זה שדין י"ל אבל ממזוזה, פטוראסורים
 די- שמיה בע"כ דירת אי בפלוגתאתלוי
 בלשכת י'( דף )יומא במזוזה וחייברה

 שמיה בע"ב דירת סברי שרבנןסנהדרין,
 ואו- במזוזה. וחייב כחכמים והלכהוידה,
 א- שבית דאיה כדמות משם להביא ישלי

 ב- שם חכמים שחייבו מח,ה' פטורסורים
 אסו. בבית חבוש כהן יאמרו שלאמזוזה,

 שזה ניכר מזוזה שע"י משום כהטמעריס,
 בית אבל אסורים, בית ולא כבודמקום

 זה גם אבל ממזוזה. פטור גופאאסורים
 מק- ערי שבתי נאמר כלום כי לסתור,יש
 די- זה 4ףן שם וגם ? ממזוזה פטוריםלט
 שרוצה מי לכל להודיע עליו כי כבוד.רת

 הדירה גיסא ולאידך אני", "רוצחלכבדו
 אח- דירות ככל כבוד דירת היאבעצמה
 שהוא בזה הדירה נשתנה כלום כירות,
 ה- בית וכן יחיביו, על המקום חן דרוצח

 ורק הבתים, ככל בית הוא הביתאסורים,
 ול- ידוע זמן שם לשבת ענשו על באהוא
 בית בית", "עוצר לפעמים ויש לצאת,בלי

 ב- מחויב שהוא וכמו ממש בביתואסורים
 חו- במזוזה, שם מחויב הוא כן המצותכל
 ביע או כסא לבית דומה זה ואין הדר.בת

 לדי- ובנוגע אדם. לכל מאוס שחההמרחץ
 כ- לשבת שצריכים אסורים יש קבערת
 גם הנה בע"כ לדירת ובנוגע חדשים,מה

 העשרה בין בע"כ דירת מנה לאהדמב"ם
 שדי- כרבנן סובר שהוא כיון שלו,תנאים
 שבית נלע"נ לכן דירה, שמיה בע"כרת

 יש- במדינת ובפרט במזוזה חייבאסורים
 מאחב"י לדאבוננו הם האסורים שכלראל
 וצריכים ע'( )ע"ז נינהו ישראל גנביורוב

 והחוט- חטאים שיתמו ה' מסמרםשמירה,
 שר ו*ן והיות בתשובה, ישובואים

 בה- עחיאל הראהבי הרב מרןהתורה
 קצר- הטוב עליו ה' כיד ובהרחבה זולכה
 שבעוה"ר ונזכרתי אי"ה. נחזור ועודתי

 בקופת פעם מדי לבקד עלי מחלתימסבת
 גדול בנין ראיתי ושם פה, זמנהוףחולים
 מ- שם ואין ויותר חדרים מאות שלששל

 ש- בבקשה להנהלה במכתב פניתיזוזות.
 ה- הן קום המבקרים כל כי מזוזותיקבעו
 ו- יהודים, ב"ה כולם הדופאים והןחולים
 וגם רפאל המלאך וגם אותם נכריחאיך

 חו- קול מראהצותיו למעלה שהיאהשכינה
 וגם מזוזות. בלי פתחים דרך לעבודלה

 חוץ, לצד שהצירים כזה באופן בנוייםכולם
 מקום בפנים ולא מבחוץ תהיהשהמזוזה
 ה- הדופאים. לבדיקת מתפשטיםשהחולים
 המעוות. את לתקן לי הבטיחומנהלים
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י
 מחו"בים ת*א הקודש עיר דייריאי

 ?במזוזות

 סאה שגזל הרי שמר ראב"י צד(.)ב"ק
 ממנה והפריש ואפה לשה טחנהי חטיןשל
 מ- אלא מברך זה חון ? מברך כיצדחלה,
 ועיין ה' בעץ ברך בוצע נאמר וע"זנאץ,
 בת- לא מברך שאינו קצ"ו, סי' אהחב"י
 דאו- הוא שבהמ"ז אע"פ בסוו4, ולאחילה
 אמרי- לכ"ז בשינוי, שקנאן ואע"פרייתא,

 צריך ולהב"ח עומד. במקומו  עוהשעינן
 הגזל נאכל שכבר כיון בסוף, רקלברך,
 וסובר חולק והמג"א לו, חייב דמיםורק

 לאמו"ר השדה בעץ וע" בשינוי.נ~~הה
 את- בגזל ג' אות תרמ"ט סי' זצ"להגאון
 ה- החזיר או הנגזל' מחל השח"כ ונטלורוג

 ב- כהםמע וכן למפרע, יצא שלם אוגזילה,
 אי- דמי אח"כ דיהיב אף בגול מ"גסוטה
 בתורת דמעיקרא כיון מהמלחמזע חוזרנו

 סימן ב"הפוסק" והנה למדיה. אתיגזילה
 ב- שהדר יצ"ו אמוראי הרב החליטתקק"ו
 כש- לברך לו אסור חברו, בביתאלמות
 ו- שלו הבית שיהיה דבעינן מזוזה,קובע
 מדרבנן ואפילו מכהם, שלו חברו, שללא

 שמירה, לגזלן תקנו לא חכמים כיפטור,
 איך לחקור' וראיתי שימור. משוםומזוזה
 ק- דירה בשכר בדירות עכשיו גריםאנחנו
 ב- מזוזות וקובעים הבע"ב ברצון שלאטן

 וחכם ? ברך בוצע זה אין האם ?ברכות
 דמלכותא שדינא בזה להצטדק רצהאחר
 הוא דמלכותא דינא א' : לו ואמרתידינא.
 לש- שמחויבים ואדנונות מסים בענינירק
 ה- שו"ת עי' קובעת, עוהמכהעלם כפילם
 לבוא אסור כלום אבל צ', ס" כהעאשיב
 כ- ? שיסכים עד הבע"ב עם השוהלעמק
 גברא האי ב' ז לזה תתנגד הממשלהלום
 ומס- ספסרות מיני בכל עוסק פחדאבושי
 דמל- לדינא הש ולא הממשלה שנגדחרים

 ל- ונשכר זריז נעשה דירה ובשכרכוחשג
 ש- במי שאמרינן וכמו ? דמלכותאדינא
 כך ואחר ב"ד רשות בלי בערכאותהולך
 בזה כן לו, נזקקין שאין בב*ד לתבועבא
 ה- בענינים דמלכותא דינא ציית איעאם

 דמלכותא דינא לו דנין איו אז לו,שייכים
 ברך הבוצע ובעוה"ר לחברו. היזקולגרום
 צר- מין ונעשה בקרבנו שרשים הכההזה
 שואיש רבים תומכים לו ויש ממארתעה
 שבת, מחילול להציל כדי יעזרו, רעהואת

 תומכים. כ"כ תמצא לא גמל בשרממאכלות
 של כלוב חו"ש להרוס נא תנסהאדרכא
 בזה דהעבתי כבר בראמבך' דמך אזחזירים,
 ו- עצמך", "קשוט דרכי את פעמיםכמה
 ו- שכ4 הללו טורים הכותב בעצמיאנכי
 ר- שום ולא צריף ולא בית לא פה ליאין
 כלשון ד"א, של הידוע מהמגרש חוץכוום,
 גר אדם אינו קרקע לו שאין מי כלחדל
 שכר ומשלם יותר, ולא אחד בחדראני
 למפ- שנים חמש שהיה המחיר כפידירה
 ו- בחו"ל נשאר שבע"ב ההיתר ועיקררע,

 ואנחנו השכנים עם דרכו מטיבהמנהל
 לגבו- בנים שישובו עד ביתו אתשומרים

 וב- סהעכורת בלי מסודר בלתי ואנכילם,
 נמצא חייס המכלכל בני יוקר תוספתלי

 בע- ברור ההיתר אין לכ"ז אףשכעבצבא
 דבול- אתחלתא בזה אנכי רואה כי כ*כ'יני

 שלי, ושלך שלי דןבלי אביזריההושביזם,
 רהשה ואינני הגז"ד, נחתם דא כגוןשעל
 הממא בדין רחום אין היתר, צד שוםבזה

 א- וכו'. ביתו אבני ? בי מעיד מיתאמר
 במ- המזוזה וקביעת וכו', תזעק מקירבן
 ב- הבאה מצוה וכף, ברך בוצע הוי זהצב

 מזוזות על וכתבתם עיקר כל הןעבירה,
 בית תחמוד לא של הלאו כנגד הואביתך,
 הלאו על עובר והוא הגר"א( )לקוטירעך,
 נכ- מזוזה מצות בזכות נפש' בשאטהזה
 פה ואנחנו ו,( דברים )בעה"ט לא"ינסנו
 ע- בר"א אר"י ; בעבירה זו מצוהעו!3ים
 ההרים בראש מפוצצת להיות ב"קתידה



 וא דפה יורהשו-ח ל להשכד

 ויטול יבא אל עם שפעל מי כל :ואומרת
 ואש- הקדמני מי : אומרת ורוה"קשכרו,
 נתתי שלא עד מזוזה לי קןשה מי וכרלם
 ה- הבית ~לום, כ"", )ויק"ד וכו' ביתלו
 ת- לח העליון מפי ? מהקב"ה לו ניתןזה
 להציל במזוזה תכלית עיקר הרעוהצא

 רע- את איש מטחיתו ולא ירעו לאמנזו4
 ההיפוך. את עחטה והוא שם(. (יפ*תהו

 ש- טימיא בה דלית מרגניתא ראיתיואגב
 בהלכות זצ"ל אדר"ת הג(ען זו במציאהזכה

 עובר בס" זה מובא דברכות, פ"וגדולות
 הגמ' על א"ח(, )בשלהי קצ"ו סימןאורח
 דכתוב וכו' חטים מאה שגזל הריהנ"ל,
 דעביד כמאן. דמחזי וכף, נ"א ברךבוצע
 דרשו זה מפסוק כי עי'ש, ה' במצותפשרה
 בנו ר"א : פשרה לענין ו'( )סנהדריןחז"ל
 הבוצע וכל לבצוע, אסור אומר ריה"גשל
 הר"ז הבוצע את המברך וכל חוטא זההדי
 (ממר ר"מ וכ', ברך בוצע נאמר וע"זמנשי,
 ויאמר וכו' יהודה כנגד אלא בוצע נאמרלא

 יהודה את המברך וכל וכף בצע מהההודזן
 ומפרקם חטין הגזל וזה : וכר מנאץהר"ז
 פשרה עחטה וברהמ"ז, המוציא ומברךחלה

 אינו גזל שלך, וחצי שלי חצי ה',במצות
 לקיים, רוצה וברהמ-ז חלה לקיים,רוצה
 ש- ביהודה וכמו"כ הנעימים. דבריועי"ש
 מסכים, אינו אחיו את להרוג פשרה,עשה
 מיני כל כדרך מסכים, הוא לעבדלמכרו
 הבוצע שעל וכיון מחצה, לותרפשרה,
 בוצע נאמר לא ר"מ אמר ברך, בוצענאמר
 דירה שכר לשלם בנ"ד וכן יהודה כנגדאלא
 וזהו לקיים רוצה מזוזה לקבוע רוצה,אינו

 במצות פשדה שעושה ברךהבוצע
 ה' אני הקרא על הוספה זה ומקרא -ה'

 מ- הקא שזהמצוה דמלבד בעו'5וג גזלשונא
 העו- האדם גם אלא בעבירה שבאהנואצת
 ב"ה המקום לפני מנואץ הוא שתהשה

 תוס' בפסקי ע"ז רמז וריזתי אורח()עובר
 "עיר : ק*ל( ושבת ז, סי' )ערכין :הפלהאים

 גם כי ממזוזה", פטורהה חזירים בהשיש
 טלפיו את פושט פשרה, מין עזשההחזיר
 של א' צד טהרה, של %' סימןמראה
כשרות.

 - קפא-

 מזוזה לענין פתחים שני שלחדר

 ציון בן ליפט(יץ מר מידידינשאלתי.
 לכניסה א' פתחים ב' לו שיש חדרנ-י.

 כי ליציאה, היא לכניסה לא והשגיויציאה'
 גזוזטרא למין לצאת רק אפשר זה פתחדרך

 משם אין אבל צח אויר לשאוף אולהנפש
 הגזוזטרה סגורה כי לחוץ, יציאה שוםכבר

 צרי- אם שלימות לא דפנות, חציבדפנות,
 זה. בפתח גם מזוזהכה

 פימן עקב פ' שאילתות עי'תשרבה.
 דאיכא פתחא למימד צריך ברם : וז"לקמה

 ונפקין בה ולסץשק למיעל רגיל ולאבביתא
 שעריך אמרינן מי מחר, וקניעא תוריבה
 א"ד הוא, מעליא שער והאי רחמנאאמר
 ביה למיפק דרגיל ביתך מה דביתך,דומהא
 לא לא ואי אין ביה מיפק דרגיל ה"נאף
 שמיה בריך ד מאי הלכתא מזוזה.צריך
 עי"ש(, מדבש מתוקים )דברים וכו'דקב"ה
 ת-ש, קדמיכון דשאילנא שאילתאולענין
 כל יוחנן, א"ר יומף ב*ר יצחק ר'דאמר
 ופתחא ומסויות היו כנגד ר' בית שלמזוזות
 מזחה, ביה הוי לא מדרשא לבי ר'דנפיק
 מדי לבי דנפיק פתחא הו"ל הונא רבוהא
 רגיל הוי רב ההוש מזוזה, ביה והוירשא
 אמר יהודה רב דאמר בה, ולמיעללמיפק
 הלכ- וכן הרגיל פתח אחר הלך במזוזהרב,
 שב- לעגינינו למידין אנו מזה עכ"ל.תא.
 א"צ לחדז" וכניסה יציאה שום שאיןפתח
 מזוזה.לגמרי
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 - קפב-

 בשמאל. ואו בימין או מזוזותב,

 ולפעמים תוסיף. בבל זה בדין ישאם
 המזוזה לקבוע צד באיזה בדבר ספקכש"ם
 ע" בסימן יעבץ שאילת בעל הגאוןהעלה

 משום בזה ואין מזוזות ב' לקבועלכתחילה
 זה שהסביר ק' סי' ציון במן עי' תוסףבל

 איכא בימין מזוזות ב' קובע אםבטו"ט.
 עי"ש. מזוזה אינה בשמאל אבל תוסיףבל

 קפנ--

 מזוזההסרת

 היוצא שדהעכן ששאלת המזוזהובדבר
 להח- אנכי חוכך להחליפה, רוצהמהדירה
 אנכי ומדייק לאחלופי בחליפין אפי'מיד

 לבית חותה בשצריך אפי' ז"ל הר"ןמלשון
 כיון אחרת( מזוזה בנמצא שאין )פי'אחר

 לו איז זה בבית שכינה קדושתדחיילה
 מבעה"ת שהוא דעות )ויש כהבם,לסלקה
 עכ"ל. ז"ל הרטיב"א בלשונו( לדקדקוצריך
 וב- ממקומן המזוזות לזוז לבלי עצתי%ן
 שום לעשות לנו אין סכנה במקוםפרט

 זה. נגד וטצדקאותערמות

 שחשש שבמקום אעמודה, משמרתיעל
 בש"ס המפודשת סכנה ובפרט מרדך"סקנה
 עלי- הדבר, את לחזק כדי שהיה, מעשהעם
 גחלי דבדיהם כי היטב, בלשונם לדקדקנו
 "בי- יטלנה לא : ק"ב( )ב*מ כתוב ושםאהם
 "בידו" במלת ודייק "בידו", נוטלהדו",

 השוכר או הרחהםון המשכיר אםזםפירושו
 לק- לו שמותר י"ל אז אותה, הסירההשני
 אח- ולשום להסירן בידו אבל המזוזות,חת
 ימיר ולא יחליפט לא לדעתי תחתיהן'רות
 בנתי- נזהר והעולם וומחמיריז וכמואותן,
 מקור לזה שאין אף וכריים, הצור8ת

 בדבר כש"כ ריה"ת מצוואת ורקבש"ס,
 דעק"א שו"ת וע*י והזהירו. אמרושחז"ל
 שלום בדרכי שציין מקומות ועוד ס'סי'
 סכנה חשש רק שיש היכא שאפי' תכ"א,סי'
 על סכבה הסתעפות רק אפ" מספק,אפי'
 בשם לקרות יתכן מאלף, א' הריחוקצד

 חשהלות מור בס' ועי' - עכ"לסכנה,
 סי' והודאחז ברכות באוהל דצ"ללאאמו"ר

 לכ- שההא "בידו* ממלת ג"כ שדקדקט"ו
 הפוסקים שכל הנראה וכפי מיותר,אורה

 שהדגישו כמו שנראה "בידו"' ג"כהעתיקו
 אלו מסיר אפ וכאן - אסור דוקאשבהץ
 ספק ולענין - ממש בידו הר אחרותוקובע
 עי"ש זה בכגון לברך צריך מיברכות
 - הנ"ל.במוא*ה

 - קפד-

 אי נכרי שהרכיבם פירותאילני
 ? לקיימםמותר

 הארץ לגאולת כשזכינו עתהנשאלתי.
 מינו בשאונו מין מורכבים פרי עציומצאנו
 האיל- לקים מותר אם  הירבים,שהרכיבו

 ן ולהחיותם לנקותם  להשסותם' : הללונות
 )דף המשחה שמן בס' ראתיתשרבה.

 שכר שאם הסכימו קושטא דגאוניק"ל(.
 הר- הזמן ובתוך לשנה מישראל שדהגוי
 שמותר מינו באינו ממין אילנות הגויכיב

 ובנ"ד %העקותם, ואסור לקיימם,ה"םראל
 והעכו"ם היה דעכו"ם ברשותי שכולושאני

 בלי לקיימם שמותר שלו בתוךהרכיבם
פקפוק.

 - קפה-

 והרחקה כלאיםבדיני

 : וז"ל מחיפה. קפל אברהם ממינשאלתי
 ירקות בו לזרוע רוצה ואני קטן גן לי"צ



 וא דעה יורהשמת ל להשבו

 מותד אם רבינו, ילמדנו שונימממינים
 ועגב- אדמה תפוחי ושומים בצליםלזרוע
 שיעור כמה לאו השם אחת, בערוגהניות

 זההרחקה

 ב- שמהירע מה : גינה זיעוניתשובה.
 אחר ורק נאכליכג הגרעינים אקעצמו
 (מ הקלחים נאכלים פרי ויעשהשיצמח

 עגבניות צנת בצלים, שומים, כגוןהפרי
 לזרוע שדרך כיון מתבואה )חוץוכדומה
 לקמעות שדרך שלימות(, שדותמתבואה

 בין הרחקה א"צ ערוגות' ערוגות רקמהן
 מרו- ש"ס על ספהים ששה רק המיניםשני
 רק המינים, שני שבין האורך כל לאבע,

 בסוף, או באמצע או בתחילה אחדבמקום
 וסמוכים קרובים המה השסח שביתראע"פ
 מילתא שזה ואף יז( סעי' רצ"ו )יו"דיותר

 ן יאמרו שלא מלהשיבו מנעתי לאדפשיסא

 וכר. קשה כמההרב

 - קפו-

 בשתי מלאכה לעשות מותראי
 ?פרדות

 בפרדות להשתסהע מותר אםנשאלתי.
 ? כלאים חשש בזהואין

 שמ- בארצע היא גדולה שאלהתשובה.
 ובפרדה פרדות. הרבה יש האקליםחמת
 ע"י שנולדה אף לדהעתמש מותריחידה
 לעשות הרוצה אבל וחמור, מסוסכלאים
 : בסמנים לבדוק צריך פרדות בשתימלאכה
 בידוע לזה זה דומים אם וקול זנבאזנים
 סעי' רצ"ז )יו"ד ומותרים אחד ממיןשהם
 שאף וס"ו נ"ה סי אה"ע נוב"ת ועיט'(

 אז- שלשתן בצירוף אבל דרבנןשסימנים
 מובהק. סימן הוי וקול ינבנים,

-קפז-

 אדם. בצורתבהמה

 היכי ספר באיזה שראית סוויאלתמה
 בע"ה בשני לחרוומ לכתחילה שמותרתמצא
 היא והתשובה דבר. בשום דומיםשאינם
 )יו"ד יחד ובהמה אדם עם לחרהעשמותר
 בב- אבל באדם, דוקא זהו סס"ז( רצ"זס"
 בבהמה במצא דהיעו אדם, בצורתהמה

 באספ"ד מובא ירוזעלמי עי' אדם,כדמות
 ופניו אדם כולו י"ח ס"ק י"ג סימןיו"ד
 בא לו ואומרים בתורה וקורא עומדבהמה

 חורהם אדם ופניו בהמה כולולשוחטך
 בבריה ויבם, חלוץ בא לו ואומריםבשדה
 שמח- כמו אסור בהמה מקצת בו שישכזו

 מקצת בו הקע סוס שילדה בחמורהמרינן
 פ"ב בכורות ה' כ"מ עי' בפדיון' חייבהמור
 שם תפא"י תך' הרמב"ם דעת שכןה"ו
 יו"ד וע" כהן תקפו לענין בכור ספקדהף
 שט"ו.סי'

 - קפח-

 גיורת בןבכור

 הרטמן יהודה שמיוו ממרנוואלתי.
 מוב- הבלתי השאלה' תוכל וזהו מחיפה.]"י
 היתה היא האמן מת ובנם. ואשתו אממנה.
 ? בכור נקרא בנה אם נוצריה, עכשיועד

 נתגיירה אם בכור. פדית לעניןתשובה.
 רחם פסר היה והוא אותו, קוהולידהטרם
 הושרל ביהדותה, שלא שנתעברה אףלאמו,
 ש"ה סין )יו"ד בפדיון חייב ביהדותהונולד
 אינה והאהמה מת שאביו וכיון כ'(,סעי'

 כש- לכן בנה, ~אע לפדות בבללמחויבת
 בנתגיירה אבל א"ע, לפדות חייביגדול
 לא האב : פסורין שלשתן שוהולידהאחר
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 נכ- על שבא "חראל כדין אליו, בללשייך
 בכלל ~חויבת אינה והיא בנו' זה שחרןדית

 דמי, שנולד כקטן הגד - והבן בנה,בפדיון
 בישראל. צ"ל דחםופטר

 - קפט-

 ת"א טייבלום ח. א. הרבתשובה

 פשוטו אין טפי בעית מאי שלהנוסח
 להכהן הילד וימסור לפדותו דוצה אינושאם
 ורק כלום, לו יועיל לא שזה יד"ח, יוצאהוא
 ועיקר כן, אומד הוא מצוה חיבובכהבום
 טפי בעית "במאי לו אומד שהבהןדופי'
 כל לי כי להקב"ה שייך הבכוד כיוכו'"
 מאי לו מודיע הוא נקיה ובל,בוןבכוד,
 כי שאמר להקב"ה פי" לי ליתן טפיבעית
 חשש יש אותו, יפדה לא שאם גכוד, כללי

 כי צ"ב( השני )חוט ממנו יקחנושהקב"ה
 הוא ומכאן לאביו, שייך ואינו ההאקדחם
 שע"ד סוס"י ביו"ד הרמ"א שכתבהמקוד
 ועי' לאדם' שמת הבכוד על מתאבלין,-אין
 בדברי וישב פ' רוה ובגן 300 צד בובכל
 לפדותו, ימיו לאדיכת והסגולה ו' אותחנוך
  ,שץראה חסד ובמקוד של"ד ס" ס"חעי'

 י"ג. פקודא יד. דף בהקדמתו להזוהרמקום
 שסד- הנוסח מ"א סי' פ"א קידושיןובדא"ש

 טפי בעית מאי שואל שהכהן : הגחניםרו
 דמחייבת סילעי חמש או דין בוכרךברך

 ל"' "ליתן מ~לת לגמדי וחסד בהולמפרקיה
 בעיון אוצה"ת בסידוד כמ"ש בולט,והפי'
 זה בנך את להופאיד דצונך אםתפלה,
 החמשה את ליתן עליך ימים, לאורךבידיך
 אם אבל מה"ת מחךיב קואתה כמוסלעים
 - לך תעמוד וערמתך געקיפין עליתבוא
 בנך את תפסיד אבל הכסף, תדויחחץנם

 קדומות מדבד ועי' אצלך, יתקיים לאכי
 מקד- שקבלו מזקנים מסודת : וז"ל צטדף

 וכו' בט פדיון מצות שיוץים ארש כימונים

 רבתי ובתניא וכו'. יחיה שהילד בטוחיהיה

 שם אין לגמרי הספרדים ובסידוד צ"זסי'
 ודאהתי האב. תשובת היא הכהן שאלתלא

 קוהכהן שכתב בסופו קל"א סי'בדיב"ש
 צאר וכן בפדיונו, להאב ונותנו בהבןזבה

 להק- צדיך שהכהן ו' פדט ל"ד כללהמקנה
 טפי בעית מאר הנוסח אז להאב, הבןנות
 - נם?'הוא

 - קצ-

 ביום הבן והפדיון הבריתכשחל
 ? להקדים מהאחד,

 יכלו ולא שחלה בכור תינוקנשאלתי.
 זמן הגיע שהבריא וביום בזמנהלמולו
 ? להקדים מהפדיונו

 כתב י"ב ס"ק ש"ה בסי' בש"כתשדבוץ.
 למולו עוד ראוי אינו ואם המרית,לקדים

 ממתי- לא אחד יום ואפי קודם, הפדיוןאז
 הגאון מורי לאבי הברית כודת ועי'נים,
 היום באותו שאפילו ד"ס סימן בסוףזצ"ל
 היום חצות אחד הבראתו ימי ז' יכלואם
 מלכיאל לדבדי וציין לחכות, אם בצ"עהניח
 להשהות מותר מועט שזמן י"ז סי'אי"ח
 זמן היא המובחד, מן לעשותה כדימצו4

 המובחד, מן הוי חצות קודם ומילהמדובה,
 סי' כרית נחל עי' בזמנה, שלא מילהואפי'
 ד'י יכלו שבאם שם והעלה - סק"ד,רס"ב
 ואף קודם' הפדיון אזי לערב סמוךהבדאה
 הפ~יון להקדים לומר יש הסבראשמצד
 מה כל כי ועוד בזמנו, שהוא כיוןתמיד

 בדיא, יותד הילד המילה, אתקנמאחדין
 שלשים ממתינים לדינא הידווץלמיוע"פ
 רק אחת, שעה רק שנחלה אף להבדאתועם
 אבל להמתין, ז"י שדק כבבלי קימ"לאנן
 וגם בשעות, כ"כ ולדקדק לקמץ לאעכ"פ
 בסוף מילה ה' הדמב"ם דברי בזהנאמנים
 לה- אכמבר וזוי זמן אחד למול שאפשרפ"א
 כבר אבל לעולם, מישראל אחת נפשחזיר



 ר מ 1א ועח יורהפ41ח ל להשכח
 לעיל. כמ"ש הלכה וכן זקןהורה

.

-  
 שיש מצאתי עוד לזה סמך וכעין

 תדחה והמצוה הילד ימות חו*ש שמאחשש,
 כי תדחה, לא פדה"ב מצות אבלשמדי,
 אם הילד מות אחר גם לפדותו האבמו9יב
 ולסברא תשצ"ג, י"ב כ"ט עליו עברכבר
 סי' יו-ד הנוב-ת גם דהן הילד ימות שמא9

קם"ו.

 - קצא-

 הבן בפדיון כסףשיע1ר

 לכהן צריך כמה כסף שיעורנשאלתי.
 התודה. ע"פ פדה"ב מצותלקיים

 עם קשר שום לו איל זה דבדתשובה,
 מת- יום שבכל דבד כל של השערהפקעת
 בתודה. ומפורש קצוב זה כי והולך.ייקר
 שהם סלעים ה' - ס"א ש-ה סי' יו-דועי'
 מזו- כסף דדהמים שלשים 'שהם מציקק"כ
 בעדך הם סלעים שחמש י"א ובדמ-אקק.
 פולניש, זהובים ב' שהם ריינ"ם זהוביםב'
 המוב- לצד לעשות שהדוצה הצ"ך ט*זוע"
 דבע שהוא וקווינט לויט ה' כסף יתןחד

 חמ- קבוע משקל ידענו כבד ובדוסיאלויט.
 כסף קאפקיט ע~2רים ועוד כסף דובלקוה

 מש- משקל וע"פ מזוקק. כסף היהחהרובל
 שיעודו ס"ט פ"ח בכורות רא-ש ע"עודים
 המדות בדודי ועי' שעורים גדגרי1920

 ח"ס ועי' צ-ב אות כה2קולות ערךח2יעודין
 יתן במטבעות המצוה לקיים ואם דפ"טיו"ד

 מהמט- רובלי. או הנ-ל הזהוביםממטבעות
 מזוקק הכסף שבהן הישנים הקודמיןבעות

 הח- מהמטבעות ולא נכון משקלוהמשקל
 לסיגים. היה שכספםדשים

 - קצב-

 זמנינו. במטבעות בכוריםפדיון

 שב- בזה-ז בכסף שודין שדנשאלתי.

 סימן לגמרי האין לסיגים היו כספךעוה"ר
 שלנו. כסף*במסבעותשל

 חהב כסף בכלי שפודין המנהגתשרבה.
 סלעים, מחמשת יותר שיווי בהםשיש

 בכלים לפדות התחילו זו שמסיבהואפשד
 עי' - הכלים את לשום מקודם שצדיךואף
 שיש בדבדים דאדרבה שם קדושיןד"ן
 שומא וצדיכים בהן לטעות יש יותדלהם
 אע-פ אז סלעים, בחכה2 בפירוש אמדאא"כ
 שש- כהנא כדדב פדוי בנו ה*ם שוהשאינו
 ה"ס. שוה לדידי ואמד בפדה-ב סודדאקיל
 עי' ה"ס, שוה לדידי הכהן שיאמד נכוןוכן
 שמקודשת כשם ואם ש"ה. סי' יו"דטוד
 סכום שיש בנ"ד כ"ש פרוטה בעעהאף
 ל- צריך שבודאי סלעים. חמשת שלגדול
 הפדיון שבעת העצה לכן הלכה, וכןשום
 ושכן השומא, וזהו החפצים המסוביןיבדקו
 הט- לעדים שמראין אה2ה בקדושינוהגין
 2ה2ואליע מקומות ויש פרוטה, ששוהבע

 פדוטה. שוה זה אם החופה תחתלהעדים
 ז' אות ח"ג משה מטה ועי' הן' אומדיםווע

 זה אם הטבעת להעדים הראהשמהרהל
 שהיא הטבעת אח"כ נמצא אפי' ואזשו-פ,
 הע- כי גמודים. הקדושין ג*כ נחחיתשל
 זהב. של שזה היא עע*פ שזה שמודים

 - קצג-

 הפדיוןזמן

 ערב לפנות ד' ביום ילד נידנקיאלתי.
 ב- הפדה-ב לעשות והודיתי פדיונו, זמןמתי
 ובעינן שלשים לו נתמלא ו' ביום כי א'.יום

 ש"ה יו"ד ועי' סק"ה, של"ט כהמג"אומעלה
 ועי' פדוי אךנו שלשים ביום פדה2ואם
 ברורזן הלכה שהעלה ק"פ סי' שאל2ואול
 ייב כ*ט כלות אחד ל' ביום פדה אםשאפי'
 וההלכה שנית. לפדותו מחויבין ג-כתשצ-ג
 סי' או*ח בהחת"ס העלה וכן כהש"ך,דלא



שכט ר מ 1א דעה יורה0ץ4ת ל לה

 מדן : דבריו ואעתיק קפ"א סי' וע"שפ"א.
 ש- כתב קי"א דף ח"ב סופד חתן בספדוזצ"ל
 על שלקעית בשעה בבוקר א' ביום נולדבנו

 בא- זצ"ל זלמן מהה הגאון והורההיום,
 ל"ב יום  שההש ד', ביום לפדותוניהאד
 בעיני תמוה זו הוראה והיתהללידתו,
 כך שקבל אמר הוא אבל חכמים,התלמידי
 שרבו וכתב להרהד' ואין דלן*ס בעלמרבו
 בפנ- זה כתוב ומצא חפש סופר הכתבבעל
 קמ- דבה גברא מאן וחזי החת"ס, שלקסו
 שאי ש"ק ערב שחל בנ"ד ומכש"כסעיד,
 חצות אחר הסעודה לקמבות היהאפשר
 לשאול הקשה המתדבדב אחד שו"בהיום.
 ככולו היום שמקצת אמדינן באבלותמדוע
 ידע שלו והשבתי בעינן, שלמים זהובדין
 מידי, בזה הקףטה לא ג"כ לבד שחיטהה'

 לשחטו שאסוד ז"י בן בעגל א' שבדיןוידע
 ט"ו סי' יו"ד ע" שמיני, ליל תחלתעד

 היום מקצת אמרינן לידתו שבעםובנ"כ
 וצדיך אמרינן לא שחיטתו וביוםככולו
 יו"ד נוב"ת עי' ח', ליל תחלת עדלהמתין

 שו"ב שכל התב"ש דעת הוא וזו ז',סי'
 למחר"י מצוה בד ולענין אותו, לידעצריך
 הפוס- וכל ככולו מקה"י אמדינן לאברונא
 כ"ג ס"ק נ"ג החיים כף עי' זה' נגדקים
 ט', אות תרפ"ו בול"ח וע" - נו ס"קונ"ה

 חשוב בשנה א' יום שאמרינן במקוםשאפי'
 כתרי הוי ולא ככולו, מקה"י אמרינןשנה
 ובנולד מזה הארכתי כת"י ובספרירואין,
 אף עד"ש, פדיונו זמן אז בבוקר ד'ביום

 ה- לאחר אין חצות, אחר הסעודהשעושין
 חל אם רק כותב וברדב"ז א', יום עלפדיון
 שיחול ע"מ בע"ש יפדה לא בשבתל"א

 - עכ"ל בשבתהפדיון

 - קצד-

 בכורשחיטת

 כרת חייב בזה"ו בהוץ. בכודהשוחט

 דעת וכל באא, ובפדט ה"ב( פ"ו)רמב"ם
 ולרש"י ש"ה סי' הקד,ם גדולי ע"המרדכי
 בקדושין רהב"י וז"ל מה"ת'. אסבה"נהוא
 איסוד יתיד מי הדם נזדקק שלאכיון
 מטדף זה וחמור מחיים, עליו שחלההנאה

 שנת- הכלים וגם בהנאה, אסור שאינופה
 מאיר הכשד, צריכים בכור בשר בהןבו1ל

 בדעתי ועלה בפ"ת. מובא מ"ב, סי'נתיבים
 ידוע שאין כיון דהיתירא' בכוחהלצדד
 ואפשד בכורים, ביניהם שיש גמורבבידור

 אפשר חשבתי לכן נקבות, ילדוהמבכידות
 מום בהטלת או דניידי, פר"טה ע"ילהתירם

 בכור, בספק גם מום להטיל שאסודאף
 להטיל אסוד עובד מום כבד לו כשישואפי'
 חן,- תשושז בשם קי"ג פת"ש קבוע, מוםבו
 מום להטיל או קס"ב, סי' מהד"ג טו"טועי'
 סי' וחת"ס קצ"א סי' נוב"ת עי' נכרי,ע"י

 וב- בכוד, בספק מום לגדום שהתידושי"ב
 ספק רק בכור, ספק זה שאין בנד"דפדט

 יש ועכאו"א בכוד, הזה בהתערובות ישאי
 בהט- צעב"ח לאיסור ובטגע ספיקות,כמה
 ק"ח, סי' ציון בניז שו"ת ע" המוםלת

 שדי בעי דאי ל"ו בכודות מגמ'שהוכיח
 צעב"ח חשש שאין וכו" עדרא בכולאמומא
 ב- עלה כן תועלת. איזת לו שישבמקום
 אבל לצדד, ר4הבונה בהשקפהמחשבתי
 להגאון ח"א יושד אמרי בשו"תראיתי

 בשאלה נ"ח בסי' זצ"ל אריק ד"מממפורסם
 המושבות מבני עגלים בקונים כזו,ממש
 המב- למכוד לבלי הדהבודים החפשיםאצל
 כי עי"ש דיעבד, אף לאיסור שהעלהכרות,
 וצ"ע. חמור. והענין יושר" _אמדיאמריו

 - קצה-

 טהורה בהמה בכור ספקבענין

 בהקי כבשים קונים 114נשאלתי.
 ה- למכור נזהרים שאינם החפשיםבוצים
 ן מבכורה לפוטדם לנכריכבכדות



 ה מ 1א דפה יורהשהת ו והשל
 לחפש אחדונים בזה דבדו נבדתשונה,
 א( והפ"מ. הכדחי דבר שזה כיוןהתידים
 ע"י באו ותחילת חולין, אמו במעיהבכור

 החפשחם הבעלים השגיחו לא כיתעדוגות
 ניכד לא והאיסוד ניכד שההיתד נמצאע"ז,

 ח"ג יצחק )יד בבע"ח אף ברובונתבטלו
 היתד חזקת יש כבש שלכל כיון ב( קב(.סי'

 בזה אמדינן לח אמו במעי חוליןשהיה
 ק"י )פמ"ג חזקה מהני בקבוע וגםקבוע,
 פעם מדי לקחת מותר לכן שם(' יצחקוביד

 בודאי כבד זה דמעדד כיון ג( זה.מקבוע
 ז'( סעי' )ק"י כולן הותדו כבש איזהנאכל
 נחשב כשוגג בני,ד אבל בשוגג דק שזהואף
 צ"ט סי )ט"ז הוא שוגג מותד אומדכי

 י"ל ד( להתידא. סניפים. עוד ועי"שסק"ז(,
 ל- אבל הם, שחפשים אנחנו שדואיםאף

 לא אחרים להכשיל בר,ביעי אינשאחזוקי
 שלא לתקן יכולים וקל קטן ובדבדמחזקינן
 ותקנו. מכרו אולי אמרינן אחרים,להכשיל

 בחג זכר וילדה שביכרהבהמה - קצו-
פסח

 שילדה חרדי אחד מקיבוץנשאלתי.
 נמכ- גופה והבהמה בפסח בכור זכרבהמה
 אוכלי חיים בעל ככל לעכו"ם פסח ערברה

 בכורה. לענין הולד דין מהחמץ,
 ד- כיון לגמרי בכור הולד איןתשדבה.

 סי' יו"ד ועי' לעכו"ם מכורה הבהמהגוף
 ב- דין לו אין האם מכר רק שאפילוש"כ
 לבד, ישראל של יהיה שהרחם דבעינןכור,
 דין להולד שאין ח"ב מהרש"ם תשובתועי'
 וקצרתי.בבור.

 - קצז-

 טרם כלב ואכלה חלההפרישו
שנשרפה

 ש- וטדם חלה הפרישה אשהנשאלתי.

 צריכה אם השכלה כלב בא לשודפההספיקה
 ? הברכה דין ומה הפעם, עודלהפדיש

 ב' אצלינו נהוג שאין ניו7תשובה.
 מקיף ודק לכהן ואחת לשדיפה אחתחלות,
 כבר והמצוה לחוד בהפר,בה המצוהמין

 וכ"כ ולהפדהב לחזור צדיך איןנגמדה
 ב- מובא וכן ב'( - )שכ"ב יוסף גדכיהרב

 הדה"ג לידידי בהלכה המצויניםשעדים
 ל"ה(, סי' )קצש,ע שליט"א בדיןמהדש"ז
 ב' פעם להפדיש רוצה אם שאפי'ומובן
 לבדך.שאין

קצח

 חלהבדיני
 פה קבץ גליותנו שנת טבת י"גב"ה
תל-אביב.

 טובו, ישלח ממרום רכובו, עביםהשם
 צמי- ידידי ה"ה קדובו, עם ישדאללרועי
 ואזורה שרי הגאונים הדבנים רדידידי

 בן ומו"ה נ"י עמיאל אביגדור משהמו"ה
 יצ"ו. ת*א דפהיים הראש- הרבנים שליט"א עזיאל מ"חציון

 וש"ת.אחדשה"ט

 ה- מועד הרבנים לי מסרו הימיםבאלו
 ביעד- זאב מהדה"ג מכ"ג יצ"ו דפהכשרות
 במצ- והמצאה תקנה מירהטלים נ"ינאביץ
 לו ולהשיב זו הלכה לברר כדי חלהות

 א- רבו לפני כתלמיד ואנכי כהלכהתשובה
 ה- את אעתיק כל וקודם בזה, לפניכםדון

 וישלח וע~ע"ק ב"ה : וז"ל באות אותמכ"ג
 ה- הדבנים כבוד תו"ב. ירושליםהתרצ"ז
 ש- אביב בתל הרבנות במשרד ה"גגאונים
 ההשגחה בדבר כהדר"ג לפני אציעליט"א.
 בכ"מ. שזח"ל חלה שיפדישו המאפיותעל

 להפ- יכוון שיפריש שמי עצה ישלפענ"ד
 ויו- מפרישים שאינם אלה כל עבורריש
 ליטול דמותר ס"ג שכ"ח ס"י כביו"ד 1)ניל,



שלא ר ם 1א דעת ,1ים418ת ל לה

 הכא וכ-ש זכמשב"פ מסעם רשותו בלאחלה
 מוו1יל דיעבד 1כ1 כלום לו מזזסירדאינו
מועיל בתרומה דהרי המוקף, מן שלאגם
בחלה, וכמו"כ סכ-ה של"א כביו"ד כןג-כ

 הוא חלה דדין הסימן בסוף שכ-גכגסי'
 ד- אחר בענין דא"א היכא וכש-ככתרומה

 הההא גבי סופ-ק כבכתובות כדיעבד,הוי
 ל' גיטיז בתס' עי' וכן וכו', ואם-וסתואם-וס
 ש- לתרום שרי ויו"ט דבשבתות וכהדעה
 מציע אני ולכן מה"ט, והוא המוקף מןלא

 ל- ונתעוררתי תה'ב. ויפו בת"א זאתלתקן
 זה שבוע ה' יום בהבוקר שראיתי מפניזה

 אל"ג. במצוה המתחיל ולכן בזהשעסקו
 ד*ז בעהמ"ח בעדנאביץ זאב רבבכבוד
 ורשמ- זו הצעה על עיני שמתי ההנהועוד.
 שאין בזה חלקי העענה רברע תחת קותי

 שהמ- כפי זו דעה ועניה מזה נוחהדעתי
 עליה. מעיד בעצמוציע

 שאינם אלה עבור להפריש מש"כא(
 מ- לא ברשיעי אינשי אחזוקי -מפרישים
 באסד"ר אפילו אמרינן זו וסבראחזיקינן
 שאי- אנשים להחזיק אין לכן בזה"ז,כחלה
 ס"י יוד בית שו"ת ועי' חלה מפרישיםנם
 מזה. באחרונים מקומות ובכמהע"ג

 דמותר ג'  סעי' שכ"ח כבע"ר מש"כב(

 שהמח- להיפוך, ממש שם בצדו, שוברו-
 בא"י ופה ברשות שלא להפריש אוסרבר

 ובהר- כמותו, ופסקינן שותים אנומימיו
 ורק בההפרשה לא הזכיה עיקר ז"למ"א
 במשרתת ומיירי מתקלקלת, שהעיסהבמה
 1. הבעה"ב בר,2ות להפריש רגילהשכבר

 ועי"ש היפה, ועינה ומדתה שיעורהיודעת
 בעל שכ"א שותפים בשני שאפילוברמ"א
 ו- שותפים מאה אפילו או חלקו עלהבית
 ה- וצריך מהני, לא רשות נתנו כברצ"ט

 כי האחרון אצל גם רשות לקחתמפריש
 סק"ו, שם ש"ך ע"ש להפטיר יכול הואגם

 זו קולא נ"י הרה"ג לקח איפה יודעחויני

 ב- דוקא סקיה, בש-ך שם וע"לכתחילה
 ב' העיסדה קלקול א' : לטיבותאארבע

 ליה שניחא יודע ד' בדיעבד, ג'משרתת,
 בדיעבר שאפילו קפ"ה בתה"ר וו1י'בזה.
 מהני לא ליה דניחא יעתו מגלה אח"כאם

 ה- שבשעת ידוע שיהיה בעינן רקלמפרע
 דע- שאמדינן )וזה ליה ניחא היההפרשה
 מכש"כ ליה( שניחא העיסה בקלקולתיה

 אזי ליה ניחא דלא להיפוך דעתוכשמגלה
 א- נמצא לא מי ובנ"ד ההפרשה, כלבטלה
 ויפריש מפריש שאינו שחשדינן מאלוחד
 ל" ניחא שלא מזה יותר דעת גלוי לךואין
 כ- שכן וכל בתקנתן, רבנן לן אהניומאי

 בחלה ונזהרים מפרישים דרובאשרובא
 לתרום חברים חשידי וכי הנמראוכלשון
 לא כלל להפריש שלא אבל המוקף מןשלא
 בגי- עי"ש הפשוטים הבע"ב אפילודה2ידי
 ה- מן שלא על חשייי דרק בתוס' *טין

 א- - שלב"פ לאדם זכין מטעם ג(מוקף.
 דניחא זכות ולא לו הוא חוב בזהדרבא
 הזכיה ובענין בעצמו המצוה לעשותלאדם
 מטעם זכיה אם לדבר הרבה ישבעצמה
 גדולים בזה האייכו כבר לא אושליחות

 דע-ק. ועי' זה סימן יו-ד על דוד ביתעי'

 עיק - כלל לו מחסיר דשהנו מש"כח
 לקבל לאדם ניחא דלא שס"ט או"חט"ז

 וב- בשלו המצוה לקה2ות לו ונהיאמתנות
 עי' אפשטא דלא בעיא זה ובגמראממונו,
 רצ"ה יו"ד ח"ס ועי: סקי"א ש"ה יו"רט"ז
 מם- המפריש ואם טפי שגרע ועדיקד"ה
 מ. מפריש מאם יותר מפסירו משלוריש

 מ, כלום ממנו שלל לא דאז הבית בעלשל

 עי"ש.מצותו

 א בנ"ד - מועיל דיעבד וכן מש"כה(
 דיעבו ואיזה לכתחילה זה עוו2יםנחנו
 ?הוא

 וכ' לתרום שרי ויו"ט דבשבתותו(
- 



 ר מ וא דפה יורהשו-ת ל להשלב

 שא- נדה2דו לא ד"ה ל' עירובין תוס'עי'
 שלא לתרום התירו לא מצוה לצורךפילו
 לצו- ולא לבד שבת לכבוד ורק המוקףמן
 כבכ- לסתור ראיה והביא אחרת מצוהרך

 ב- ישה עולה אינו הדמיון - סוק"קתובות
 שאי ממש דיעבד הוא שם וארוסתוארום
 ו- להכשירה או לפוסלה אחר בעניןאפשר
 בא צם דידן בנידן אבל אחרת, עצהאין

 ברכה בלא תרום זיל לו אומריםלישאל
וחסל.

 זה כזה באופן וכף במצוה המתחילז(
 ש- היחידה המצוה מצוה' ביטול חו"שהוא

 ועלינו לזכר רק בעוה"ר להאה2הנשארה
 וי- ה' שירחם עד כאו"א בלבלהשרישה

 ב- חברים ישראל כל ויבואו שבותנושיב
 ליח2- העטרה ויוחזר כולכם ביאתבואכם

 ב' או מה"ת מצוה אז תהיה זו ומצוהנה
 שמנה כמו והנתינה ההפרשה ע12המצוה

 כמו החמורה חלה מצות ונקייםהרמב"ן
 זה מכל לנו היוצא הגבורה. מפישניתנה

 זה שבשביל חלה תורת תשתכח שלאכדי
 שעלינו כש"כ זו מצוה בחו"ל חז"להנהיגו
 ת- )תקן בזה הצעתי עכן בזה בא"ילחחם

 פת- מצות של חבילה בכל להניח כזוקנה
 חלה להפריש שצריך להזכיר מודפסהקא

 ובחמץ המצוה, וגודל הענין וחומרבל"ב
 המאפיה מדביקה ולחם לחם כל שעלכפי
 זה בול על להדפים המאפיה שם שלבול
 כאו"א שצריך להזכיר כדי אחדיםמלים

 שממי- הבול מקום קטנה חתיכהלהפריו2
 ובלא חלה בשביל יהיה וזה מסירים,לא

 להדפיס כולם יסכימו ונפש ובלבברכה,
 חכ- עם דברתי וכבר הנחשדים, אפילוזה
 מצאה והצעתי התורה חכמי ונבוניםמים
 המצ- לפרסם החוב עלינו כי בעיניהםחן
 הצעוה להציע חו"ש או להסתירה, ולאוה

 תקנת גם ואפשר המצוה תשתכחשעי"ז
 בשביל הוא בע"ש אשה כל שתאפהעזרא
 זו,מצוה

 לע- לגרוע, ולא להוסיף היא זווהצעתי
 ש- ממה חוץ היינו למשמרת. משמרתשות
 מגעת שידם כפי ומשגיחים לדהעגיחצריך

 12אפשר, מקום בכל בברכה חלהשיפרישו
 שיד- המאפיות בכל ינהיגו זה לכלנוסף
 אעע לביהם שלא וכדי ג"כ הבולים עלפיסו

 מ- יבצעו השבתות ובימי - בזההנחשדים
 שלם ישאר והבול הבול מצד לא השניצד

 ומצוה מקומו, שקנה חלה בתורתממילא
 ש- בשבת בבול יבצער שלא מצוהגוררת
 מוחק. כה2וםאסור

 ה- הגאון הרב ליזץ"נ זו תשובההראיתי
 סבא בכפר שנהרג אלמה2ולר עזראקדח2
 התשובה על ורשם דמו(. נקמת ינקום)ה'

 מבין אני אין : בזה"ל הקדח2ה ידובעצם
 שלי- ביעדנוביץ הרה"ג שנתן זו עצהכל
 ומי ובלילה ביום אופין האופים הריט"א
 קמח והמפריום בעדם' חלה להפרישיוכל
 חלה המפריש יועיל ומה כלל, חלהאינה
 אין אנו האופה אצל עיסה נעשהבטרם
 ש- פוסק הלל הרה"ג שכתב עצה אלאלנו

 אל- עזרה : זה בקונט' דבריו בסוףליט"א
כהבולר.

קצט

 או הלעיסה העיקך, הראמה
 ?הבליעה

 פ- הרב שם העלה תתפ"ה סי'בהפוסק
 וה- לבליעה לעיסה בין לחלק יצ")לינט
 סי' ממג"א להעיר ויש הלעיסה הואעיקר
 לעם הבליעה, רק שהעיקר ט"ז ס"קקם"ז
 בלע אפי' מזה יותר ועוד לברך, א"צופלט
 אין המאכל ופלט הלעיסה מן שמצץהטעם
 ואפ- ד(, סעי' מ"ט כלל )ח"א לברךצריך
 דמטע- הא כי לחולין תרומה בין לחלקשר
 לאכילה, כונתה שאין כיון לברך, א"צמת
 לא- וכותחו קעביד שמצוה בתרומהאבל



שלג ך מ וא דפה יורהשו*ת

 ל. וצ"ע לבד, לעיסה על גם שפברךכילה
 בלי גבינה בבלע כלום ל(9 שבליעהדידיה
 שעו- בקופסה כמונה בקיבתו חמםלעיסה
 לאכול לו מותר איך לאחרים חזיא גםדנו

 שדרכו במאכל נעשה מה או בשר,אח"כ
 ב- ובלע יומיים או יום אחר רקלהתעכל

 יומיים יום נתחללה שלא נמצא לעיסהלי
 ה- מלשון לדבריו ראיה כדמות דבריו.לפי
 שנענ- שיניהם, בין עודנו הבשר :כהשב
 יומא עי' שבלעו טרם עזד הלעיסה עלשו
 לעיסה( )בשעת מתו לאלתר בינוניםע"ה
 יכרת: טרם 'על פרושים ב' ל"ג רש-יועי'
 בינו- זהו הבשר שיניהם בין שנכרתטרם
 ה- זה ימים חודש השליו שפסק טרםנים,

 משמע. ובליעה שאכילה ת"י ועי'רשעים

ר

 פ)- יהודה משה הרב מידידינשאלתי.
 ב- לוקחין אין ת"ר נו. בקדושין יצ-ו.לק
 יחז- בשוגג לקח ואם מע"ש ממעותהמה
 ב- ותאכל תעלה במזיד למקומם, דמיםרו

 אין ותנן : התלמוד אח-כ ושהאלמקום,
 וכו' וקרקעות עבדים טמאה בהמהלוקחין
 דמים יחזרו ואמאי, כנגדו, יאכל לקחואם

 כשברח. שמואל אמר ? התם כילמקומם
 פי- והתום' בידו, שהדמים המוכרפרשן"י
 מה עבדים. לוקחין דאין ההוא כשברחר,ב
 ? לתום' ר,2"יבין

 פ"ז מע"ש ראשונה משנה ע"תשובה.
 אחרים ביד הדמים והניח המוכדכשברח
 ד- היכא דכל הדמים, להחזיר אותםכופין
 ר- כוונת וזהו קנסינן. התם איסוראאיתא
 ה- ולפירוו2 בידו, כומהדמים שדוקאש"י
 שמ- מתקיף בד"ה שם התוס' שכתבור"מ
 הוא שזכות ברה2ותו, שאינו על אפי'חללין
 אז בפניו, שלא לאדם וזכין המעותלבעל
 ז- דאיכא היכא כל המעות נתאבלואפילו

 על לחלל המוכר מ~יב גבדא להאיכות
 הד- וזהו הוי, גביה דאיסורא שלומעות
 התום' שכתבו והא ותום' רש"י שביןי21
 ההוא כתב ולא עבדים לוקחין דאיןההוא
 ליש- משום זה טתאה בהמה לוקחיןדאין
 ג'(. )פסחים מעליאנא

רא

 ? המנודה עם בביהכ"נ להתנהגאיך

 להתנהג איך המנודה כדיזוששאלת
 בביהכ"נ.עמו

 ממנו להתרחק צריך לדינאתשונה.
 אמות שמונה הוי שזה צד, לכל אמותד'

 א- רק להתרחק וצריכים של"ד( סי')יף'ד
 בא אם אבל אמותיו, ד' בתוך הבאיםלו
 )ש"ך(, להתרחק צריכים אין בגבולםהוא

 )ריב"ש בביהכ"נ בעודו להתפללומותר
 לפני לרדת להניחו שלא כמובן קפ"ג(,רי'

 )שם(. מביהכ"נ לגרשה היה ומנהגהתיבה,
 בא ודין שם. ביו"ד תמצא הפרטיםיתר

 ש- מקום שכל במקומות רק שייךבגבולם
 הביה- שכל במקומות אבל מכור' אוכור
 ל- לבוא אחד לכל ורשות צבורי, הואכ"נ

 זכה, להתפלל לבוא הקודם וכלהתפלל
 להתר- האחרון וצריך בגבולו, בא זהאין
 ל- שצריך ובמקום ושע"ת(, אפרים )ידחק

 בריחוק אחר למקום ולעבור ממנוהתרחק
 דרך לעבור יוכל אחרת דרך לו ואיןד"א

 ב- יעבור רק כעומד אינו והולךהמנודה,
 ועי"ש ס"ד סי' יו"ד מלכיאל )דברימרוצה
 ובפ- תמיד כדרכי וקצרתי באריכות(,מזה
 וומקחשל- שכיחה, כך כל שאינה בשאלהרט
 לתלמי- לנדות יכול רב לנדות. יכול מית
 אלא ברורות, וראיות עדות בלי אפי'דיו

 ופ- מפרטים עוד )מהרי-ק(. הדעתבאומד
 אחרת. בפעם נדבר פרטיםרטי



 ר מ וא דעח יורהשו"ח ל להקשלד

 1רב

 במקום הנמצא לחולה שברךמי
רחוגן.

 ר- במקום חולה לו שיש מינשאלתי.
 לע- לביהכ*נ ובא מברק ע*י לו ונודעחוק
 דל- עליו מתפללין איך שברך' מי לושגם
 ? רח*ל חלילה מת או נתרפא כברמא

 ברכה הוי שזה חושב השואלתשובה.
 שעוברים ברכה זה איל באמת אבללבטלה,
 דו- בל ר*ח אצל גם ומצינו ל*ת. עלעליה
 ש- רחב"ד על עליו אמרו לד( )ברכותסא
 חי זה אומר והיה החולים על מתפללהיה
 מרגיש היה התפילה באמצע שרק מת,וזה
 ל- יש מזה וחוץ בפיו, תפלתר שגורהאם

 )גי- לחיים חולים ורוב וףים, חזקתהחולה
 תוס' עי' נתרפא שמא החשש ועל כח(,טיז
 ל- טוחוזר שרגילות כגון ד"ה : טוחולין
 אח"כ, גם רהמים שצריך רואים וכןחליו
 ורו1רם שוא, תפלת דהמש רק ישובנ*ד
 כ- חשם ע*ז, הקפיד לא רחב*ד שגםאנחנו
 עלמא ליה דתקיף החולה דעת להרגיעדי

 חמורים, יותר איסורים בשבת לומתירין
 ש- במקום שברך מי תפלת לו ליתןכ*ש
 שמ- ע"ז סי' שבעה נחלת וע' ספק, איא"1

 בזה. המחמיר המהרי*ל בדבריפלפלים

רג

 ומת שמושינו

 שאל- בדבר א אה1יבנו. לו ארבעהעל
 בשמא, להחזיק א' החדש. שם בעניןתו
 של- ל"י .נתחזק שלא שם שבל ידועדבר
 ח- בענינים אפ" לכלום, נדהצב אינומים

 לכ- צריך יום ובכל נשים, כגיטימורים
 ב- ג"פ לחתום או פעמים ג' להקראה*פ
 שם באהלי וע" נ"ב, סי' מבי*ט עי'כ"י

 אמרען וכ"ז באריכות, ט"ז ס*ק אןכלל
 ל- רשהו לו אין אבותיו, בוום אבלבשמה
 לאדם נקר(פ שמות ג' כי אח"םהחזיקו
 מותו לאחר ולא בחייו, וכולן כ*ג()מד"ש
 של הה1ם כח ועיקר ע"ז, למחות לו4שא"ח
 א- אותו שיהזיקו בזה רק שמוסיפיןחולה
 תוך במת אבל עליו, דחביבא ייידיח"כ,
 מ- הערה וכבר בזה, דהיש שום איןל.י
 גדולה ונפ*מ מקומות" מכמה השהשלקורו
 חליו, בתוך במגרש גיטין' לעניןלדינא
 בנו, בגט להזכיר איך חליו מתוך מתאו
 מא יצא שלא כדי ולכן עד, ההא בחםאו

 כלל להזכיר לבלי ~קדק צריךמכשול,
 שמח- וכמו בכדי להחזיקו ולא החדה1שם

 אומ- ע"פ קדיש לומר מניחין שאיןמרינן

 אה*ע סק*ג שעה סי' יו"ד פת"ש ע"דנו~
 כ- תקלונ תצא שלא כדי ה', סעי' י-זסי'
 להזכיר לבלי הזהרו חכמים בנ"ד, כןמו
 החדש. שםכלל

רד

 ובפתקאות בתפלה שמזכיריםמה
 האם שםלצדיקים

 שם בתפלה שמזכירים ע"דנשאלתי
 האב. שם היאהאם

 ההו- על כשמתפללים באמתתשובה.
 לא החב שם לא להזכיר אין בפניהלה
 מזכירים איל החולה שם חשפילו האם,שם

 כהיה שהתפלל כמו קי"ט-א, סי')מג"א
 והחולה בפני שלא ולהתפלל מרים,על

 ל- כדאי אין לגמרי מקום בריהוק42צא
 אין מתוח עליו הדין שמדת כיוןהתפלל
 ט- )שיורי עליו יקטרגו שלא שמולפרסם
 י*ג - רפ"ח ס" שע*ת עי' חולה( -הרה

 כ- שמא אוסר, ומהרי"ל ל"ט. סי'בונח"ש
 שמתפל- ומה - שוא, תפלת והוי מתבר
 המצו- בה1ערים ר1רתי האם, שם עללים



שלה ר מ 1א דפה יורהשו-ת ל לח

 לזוה"ק שציק קצ*ב סה ח"ד בהלכה*נים
 בהעלותך, סוף עה"ת יפות ולפנים לךפ'
 ובשם הטעם. עי"ש אמו בשם להתפללדי,ב
 החולה, את לבקר צריך שע"כ כתבוהח"ס
 ולא למטתו, סמוך בפניו עליו יתפללאז

 יוכל שעי"ז אבותיו' שם להזכיריצטדך
 ל- יצחק התפלל ולכן קטדוג, לגרוםעוד
 הר- בתואל את להזכיר שלא אהבתו,נוכח
 במסבת שישב אחד מצדיק מספדיםשע.

 ב- על רחמים לבקש א' איש ובאחסידיו,
 ה- : תחילה שאל הצדיק מסוכן, החולהנו

 מצלח- והוציא רבי, כן, - ? פדיוןהבאת
 נתן הצדיק להצדיק. ונתן כסף שקלתו
 יצא. והלז שלימה' רפואה ברכתו, אתלו

 ואמר לחסידיו ופנה הרבי התבונןאח"כ
 הפדיון את ? כזה רבי על תגידו מה :להם
 על או החולה שם ועל לדרוש' היטבזכר
 גם כזה רבי כלום. שאל לא אבותיושם

 רבש"ע: ואמר וחזר כלום. שוה אינובעיני
 עמבה מסוכן, חולה רח"ל שבנו הזההאיש
 חו- לו שיש כל : חז"ל דברי וקייםכהוגן,
 עליו ויבקש חכם אצל ילך ביתו בתוךלה

 ב- פדיון, לו ונתן הלך, )ב"בקטז(,בהמים
 של הנכונה הכתובת מצא שלא אהטםמה

 ומהראוי עליו חמול נא' חום לכןהחכם,
 בהגהות ועי' החולה. לבנו רפו"ששתשלח
 ש- שכתב רמ"ב סימן ס"ח על חסדמקור
 גו- בריאת על החולה על כשמתפ~יןיתכן
 ו- החומר נותנת היא כי האם, מזכיריןפו

 על בהזכרה כשמתפללין לכן הצורה,האב
 עי"ש. האב שם מזכירין הנפטרנשמת

דה

 המים לשפוך צריך איבנהרג
שבשכונה

 סי' יו"ד ש"ד ע" המים דשפיכתטעמא
 שמ- ומשום וכו' דבה מוציא משוםשל"ט
 והתשב"ץ המות דם טפת במים מפילה"מ

 שה- בזה לרמז 24 צד בו בכל ומובאכתב
 ה- שיפסקו שכדאי דהטוב איש היהנפטר
 א- במרים, כמ"ש בזה לרמז בשבילומים
 לי- זה טעם גם קדוום שנקרא בנהרגבל
 עי' ומת מהמים שתה עיאחד ושראהכא,
 ה- א' : הללו הטעמים אין ובנהרג -שם

 שולט מה"מ אין שבנהרג כתבומקובלים
 ה- כי ליכא ג"כ דבה מוציא ומשום)זוהר(
 ב- בנהרג ובפרט מפורסם דבר היאריגה
 ואין למרחוק. שנשמע תותח כלי אויריה,
 סכנה שיש כיון אבל בפה. להודיעצורך
 ספק אפ" ובסכנה התשב"ץ כמ"שבדבר
 על סכנה ספק ואפי' להחמיר יש דהואכל
 )רש"י סכנה נקרא מאלף א' הריחוקצד

 ובמקום ס'( סי' רע"א הטו"ת מ"ה.שבת
 ב- שהכינו או שלנו, מים כמו מצוהסרק
 כי לשפוך בכלל א"צ יו"ט או שבתשביל
 לי"ר. מצוהשומר

רו

 על וערב ושתי נימול מתמצאו
צוארו

 ו- נימול שהוא מת שמצאונשאלתי.
 מומר, שהוא וניכר צוארו על וערבשתי

 בקבורתו. לנהוגאיך

 ת- סימן 'נדחים קובץ בספריתשדבה.
 ישראל, בקבר מומר שקוברין העליתינ"ז
 רשע אצל לאאבל

 גד~
 שלא כיון אפילו,

 ידעינן שלא כיון בנ"ד אבל דתו,המיר
 עכו"ם, ע"י נחנק נהרג ואולי מיתתוסיבת
 סימן יו"ד ש"ך עי' כפרתו, מיתתוהו"ל
 ג"כ ישראל רוצח ע"י בנהרג ואפי'ש"מ
 עוב- שמ"א סי' חת"ם ועי' כפדתו,מיתתו
 לא אבל לקברו שצריכים והשיב כזודא

 הגדר, מאחורי פירוומו הנראה כפיבקב"י,
 לידידי ח"א כל-בו ועי' בנ"ד, כן לאאבל
 במת וכ"ז מזה. 192 צד גרינוולד,הגאון



שהת ו והשלו

 ות- צהשרה על שו"ע עם בומצה אבלזנר,
 שם שלה, במזודה סובים בת שרהחינה
 גנבה והתחינה לגמרי, נכרית קוהיא5"ל
 ע- אולי י"ל שבנ"ד ואף חוזק, לעשותכדי
 להי- מראה השו"ע אבל הוא, מהולרבי
 ולא לבנה חצי נושאים הערבים כיפוך,
שו*ע.

רז

 למול רשאי איאונן

 מוהל שאין קסנה במהמבה :תשובה
 ולא למול לו שמותר לדבר מה איןאחר
 יש- כל ועל עליו שהחיוב אלא מותררק
 ב"בר- ערל להניח שלא למול היכולראל
 למול יודע האב ואם קודם, הב"ד ורקאל
 הרמ"א בין פ~גתא איכא אונן נעףבהוהוא

 סי' יו"ד סו"ז עי' ע' סי' בתשובהוהרש"ל
 האב על המצוה חיוב שם כי סק"ושמ"א
 אחר ובמוהל מהמצות, פטור ואונןרמיא,
 בתור מוהל רק והוא דילי" המצוהלאו

 מך איכא אי אבל האב, של שליחשליחות,
 מו- ליכא ואי ימול, שהאחר מובן אחרהל
 כל ועי' אותו, מל האונן האב אז אחרהל
 בשם 157 צד שליס"א גרינולד לידיק-יבו

 ול- להתפלל בביה)מ'נ שיכנסמהרמשי"ק
 מחוייב שז1ינו מי כי יניח, לא ותפיליןמול
 ש- נכרי כמו ממעשה לפסור יכולבדבר
 עי"ש. תרומה תרומתותרם

רח

 ? שונאו שהוא מת ללוה מותראם

 את ללוה צריד או מותר אםנשאלתי.
 ? שונאו שהואהמת

 ס- של"ה ס" יו"ד ימ,א עי,תשובה.
 ו- שוממ, שהוא חולה לבקר שלא זרעיף

 ר ט 1א דסה~רה

 הב"ח בהטם סק"א ובש"ך לנחמו, ילךלא
 נמצא השנאה. לפי והכל אותו, ללוהשלא

 או- שרדף יודעים שהכל מפורסםשבשונא
 חלו מכל להתרחק יותר סוב חרמה' עדתו

 תין המשפחה. דעת חלישת מפניהמצות
 או הרודף את מלוה הנרדף אם כ"כנפ"מ

 ומדב- אדל"ח שבין ממצות זה כילהיפוך,
 שיש ילעיזו והבריות ללב, המסוריםרים
 לזות ממך והסר בזה, רוח ונחת נקמהלו

 רוצה הוא ואם עדיף. וא"ת חצבשפתים,
 ביחידות ילך לו, למחול או מחילהלבקש
 סו- או לו, מוחל שהוא לו ויאמר קברועל

 שהרע בשונא זה וכל מחילה, ממנומבקש
 אז לשנאותו, התורה ע"פ שמותר כ"כלו

 ו- בגלוי השנאה לו להראות צריךאדרבא
 את תשנא לא : בתורה כתוב כיבפרהסיא,

 שבע בלב, היא השנאה אם בלבבך'אחיך
 כ- כרע לו מראה ולפנים בלבהתועבות

 יועץ(, )פלא מרפא לאין חולה רעה זהואח
 ית- סוף סוף ומפורסמהע גלויה שבגהאבל
 להזהר ידע כ"א וגם שלום מתווכיערבו

 : הבריות יאמרו מה ופה זמ"ז,ולקתרחק
 ועתה חרמה, עד אותו רדף בחיים :ראן
 מאו- לע~בות לו שא"א בשעה מותו,אחרי
 לאוהב. מאויב נהפךמה

 - רם-

 קטנוחו ושיעור קטן עלקדיש

 על קדיש לומר מחויבים אםנשאלתי
 קסנותו. שיעור וכמהקסן

 פ- על גם קדיש לומר כותביםהמקובלים
 מעלה של הב"ד שאין אף עשרים מבןחות

 של וטעמו עמברים מבן לפחותמענישים
 יו- למדרגה להעלותו מועיל שהקדישדבר
 הוא זו נפש אפשר סעם ועוד גבוה.תר

 טה- )שיורי עונשין בר שהיה אחרמגלגול
 ברצא נתעמק הצם ע"ד(, אות ק' מע'רה



שלז ר מ 1א דשא יורחשחת ל לה

 ואפילו בגילו מינא נפקא אין אזידגלגולא
 מכלל יצא רק אם יום שלשים בןלתינוק
 אפילו 4ע קדיש עליו לומר צריכיםנפל
 קברו על אותו שמלים כמו שלשים,בתוך
 וגם ימים, שמונה בתוך במת נפל' ש1הואאף

 ויח- השמים מן שירחמהו כדי שם לוקודין
 ה'(, סע" רס"ג )יו"ד המתים בתחיתיה,

 שמחויב בכור והוא ל"י אחר במתוכמו
 עליו קדיום לומר לא ולמה לפדותו,האב
 השף השמים מן עליו שירחמו שלם,כחתו
 זה ולמולו דינא, זה לפדותו זל"ז דמישלא

 ובלבוש מנהג. הוא הקדיש גם אבלמנהג4ג
 אותו וחותמין חרפתו מסירים הטעםכתב

 לא למה זה טעם לפי וגם הקודש'בחותם
 צדקו כן ואם קדיש. עליו לומרידקדקו
 מקומות בכמה המובא בהמקץבה רש"ידברי
 ויטרי מחזור תכח, סי' אבילות ה')ש"ז
 מילתו אחר ימים ד' אחד בן שנפטרועוד(
 מטבי- מלאים חדשים ט' מונה אמווהיתה
 עליו, קדיש מלומר אביו את רבי ופטרלתה
 )צד גרינוואלד הרה"ג לידידי בו בכלועי'
 צפי- ועי' ע"ז. ומתפלא ג"כ זה שמביא214(
 מ"ט סי' חכ"צ ד"ת, ד' סי' בדבשחית

 גם ואולי כ' מבן לפחות כרת עונשששייך
 עד לו ממתין הקב"ה רק י"ג מבןלפחות
 לי- דו"ד ילקוט ועי' יוסיב. ואולי כ'אחר
 על קדיום ל"ח צד אסף דוד הרה"גדידי
 שציין ולמקופות דעת לכלל שהגיעקטן
שמע

 - רי-

 חלק לו אין לדעת עצמוהמאבד
 הבא.לעולם

 דרמיזא, רמז מזה אין אדרשיםבש"ס

 )בואשית וכו' דמכם את ואך עח"פורש"י
 דם מהשופך אדרוש דמכם את כתבט-~ת(
 יכול וכו' דמכם את אך שאחז"ל כמועצמו,
 אך. ת"ל חרבו על עצמו שהפילכשאצל

 ואדרבא שייך, זה אין עוה"ב לחלקואבל
 אח"כ לו יש לז"ינו דריוסה שיוםבמקום
 הול- מהרש"ם הרה"ג וידידי לעוה"ב,חלק
 בזה ארוכה תשובה אלי שלח יצ"ולנדר

 זה, על ורמזים מקוריםוהמציא
- 

 ולפענ"ד
 נז. גיטין בגמ' הוא ל"ה עוהמקורכמדומני
 שנשבו וילדות ילדים משת בד'מעשה
 בים טובעים אנו אם : ששואלו וכרלקלון
 קינו ולא פירחם ? עוה"ב לחיי באיםאנו

 ה- להפסיד לדעת, עצמו כמאבדאותנו
 עה"ת אפרים רבינו פירוש ועי'עוה"ב,
 שליט-א גד לבית חי"א הרה"ג ידידישהו"ל

 ורקין אכין דמכם' את ואך ה' אות נחפ'
 ובניו עה~ול למעט בא ומה הן,מיעוטין
 וחנניה פטורים, שהם עצמם, אתשהרגו
 לכבהבן הושלכו שבר?ונם ועזריהמישאל
 נבוכד- לצלם להשתחוות רצו שאלוהאש
 מאורות שלשה ספר ועי' נצול.ם' היונצר

 רבינו מ"ש כ' ?ד הנ"ל מהרה"גהגדולים
 דמכם את השך עה"פ ז"ל גאון סעדיהרב

 יאהב לא הצדיק כי אדרחס,לנפשותיכם
 מדרגה שהיא בעבור אם כי העוה"וחיי

 לא העוה"ב, אל ממנה ויעלה בהשיגיע
 הא- בלב אהבתה נתנה ולא העוה"ז,בעבור
 עליו כשתבא א"ע ימית שלא אם כידם

 אד- לנפנ0ותיכם דמכם את ואך כמ"שצרה,
 שאיבד בזה בע?מו שהוא נמצא עכ"ל,רוש
 ועל העוה"ב על ומחל ויתר לדעתעצמו
 סי' חיו"ד הת"ס עי' הלכה ולעניןחלקו
 ק- עליו לומר לענין ס"ט סי' ואה"עשכ*ו
 שדה"מ וכמו שחת מרדת להצילהודיש
 להעלותו כדי בני ז"פ ואמר לאבשלוםעשה
 מקבר עשן העלה ור"מ גיהנם מדורימז'

 חיד"א והגאון ממע"ל, גרע שהיהאלישע
 ומעלה תחטא כי תפש בתורה רמזמצא
 שמועיל וכיון לדעת עצמו מאבד ר"תמע"ל

 חל- גם להעלותו קדיום שצ"ל וכיוןתשובה'
 מרג- ובטעות לאיבוד ההלך אינו לעוה"בקו
 לעוה"ב. חלק לו שאין דאינשי בפומאלא
 חלק להם אין שבעה ל"ו פ' אדר"נועי'



 ר פ 1א דפה יורהשו*ת ל לה

 רק חוו?ב כי מאעל"ד, קדה?יב ולאלעוה"ב
 גורם והמע"ל לאחרים רעה שגורמיםכאלו
 הרמב"ם : אחד מקור עוד לעצמו, רקרעה
 להם שאין אלו מונה ה"ו פ"ג תשובהה'

 ונידונין השובדין נכרתין אלא לעוה"בחלק
 )לעולמי 2ש)לם וחטאתם רשעם גודלעל

 ביניהם, דמים שופכי גם ומונהע)מהים,
 ואל ביהרג שהם החטאים יתר ביניהםואיז

 שוויל כולל הלא ג"ע, ולא ע"ז לאיעבור,
 ש)פכי להיות צריד הגירסא ואפשרלשפ"ד,
 ועי' לדעת, עצמו המאבד שפירוועודמם
 מקור שמביא נ"ו סי' יה'ד יקרה אבלבס'
 לי ותיתי דתם, ש)פכי מדגיש וג"כלזה

 הרחבה. לדעתו בזה ת"לשכיוונתי

 - ריא-

 לדעת עצמו שאיבדשוטה

 שוטה סימני בה שנינר אשהנשאלתי.
 איך לדעת עצמה אבדה שבועות ב'מוחר
 צרכיה. ויתר בהספדהלנהוג

 במס' מאע"ל של הדין מקורתשדבה.
 ה- באומר דוקא הגירסא וו?ם פ"בשמחות
 )פ' ואמות, עצמי ואפיל לגג עולהריני

 ורו- למות(, אפשר זו שבנפילה ע"אשאמד
 הגירסא וכן וכו' שעלה אח"כ אותואק
 פ"א אבל ה' ברמב"ם אבל שמ"ה, סי'בב"י
 ש- וראוהו הגג לראה? עולה הגידסאהי"א
 הבריי- שלשון ואפשר כעס, דרך מידעלה
 דרך ולא מיד עלה לא אפילו והב"יתא
 "וא- בפרוטרוט שיפרט בעינן אז עלהכעס
 כלשון די כעס ודרך מיד ואם ואמות",פיל

 עף?- כה?וגעת שמחמת נראה מכ"זהרמב"ם'
 ע"ל. כמאבד דינה תויןתה

 - ריב-

 בארץ... אשרלקדושים

 בירווילים והנותר בציון הנשארוהיה
 ד'(. )ישעיה לו. יאמרקדוש

 הסות- שאלות שתי אחד מרב3שאלתי.
 יכול איך לו להסביר א( : זו את זורות

 על מרובה שהפרוץ כזה פרוץ בדורלהטת
 עם רוצחי ע"י חלל בנפלו ופתאוםהעומד,
 ב( "קדוש". כבוד תואר לו נותניםישראל
 כי להנטוא, מותרות הללו הקדשים נשיאם
 ה- קידוו? על שנהרג שמי ספר באיזהראה
 ודתמבתי עולמית. להינשא אסורה אה?תושם
 שנית. לא קרית אם ראהיון ראו?ון עללו

 העולם מאומות גוי שהיה שלום ברקטיעא
 היהודים, על זכות שלימד זה בעדונהרג
 מזומן שלום בר קטיעא : תומרה ב"קיצאה
 קונה יש ע"ז בכה ורבי הבא, העולםלחיי
 קח המעונין הסיפור וכל אחת, בשעהעולמו
 דרדיה בן אלעזר ר' וראה, י' דף ע"זהגמ'
 ויצאה תשובה, ועה?ה כולה כה"ת עלשעבר
 שמ- לבע"ת דיין לא ואמר רבי ובכהב"ק

 קבל רבי' אותם שקורין אלא אותםקבלים
 כ"כ היה לא הזה והתואר "רבי", תוארגם

 בעיני "רע שלו שהר"ת בזמננו, כמוהפקר
-ה'"  ר"ח ו?ל של קליסטנירו י"ז(. )ע"ז 
 היטלר מין ממש, רוצח גוי תרדיון,בן

 עול- וקנה תרדיון בן ר"ח את ששרףימ"ש
 בוגד משיתא יוסי שם(, )ע"ז אחת בשעהמו

 מביהמ"ק, הקדח?ה המנורה שהוציאבעמו
 ובין מפורסמים רשעים צרורות אישויקים
 סשה )ב"ר לג"ע באויר מטתו פרחהרגע

 הנך כפרתם, הריני אלו, קוד,ז ואנשיכ"ב('
 תכוה שלא והזהר מטתם, אחרימהרהר
 !כגחלתם

 דה?בתי שנים עשר לפני שעודונזכרתי
 ה- ודברי ונכבד, גדדל לרב זה עלתשובה
 ומ- תרצ"ו שנת אלול "ז ב"הבוקר"דפיסו
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 אות להעתיקה הנני עתה דהטיבותהגודל
 טחינה, קמחא לטחון אצטרך ולאבאות

 ' . ד"ר' הרב יצא תרצ"ו( אלול (ח'ב"הארץ"

 נפש רוצחי ע"י הנהרגים מאחינולשלול
 ניתן וגם להם המגיע "קדוש" תואראת
 הבלתי-מבוססת ראיותיו כל ואחרילהם
 ל- כראיה העיר, מידידיו שאחד כותבהוא

 את שיכנו תש~נה בשום מצא שלאדבריו'
 הקוד- דבריו את "קדוש". בשםהנהרגים

 אבל ראיתי, לא מתנגדיו, דברי וגםמים,
 : חלקי אנכיאענה
 הרב נא יעיין - ראיה אינה ראינו לאא(
 ה- ומתחילת של"ג ס" יו"ד בחת"סהד"ר
 שופטים "עש"ק : וז"ל תשובתו ימצאשאלה
 בידי הנהרג קדחע איש לכאן הביאותקע"א
 : שם דבריו ובהמשך וכו'". רוצחעכו"ם

 אוק- לדם האורב רוצח ע"י הנהרג"מבש"כ
 וקדחט וכשרות צדקות בחזקת ליהעינן
 "הנהרג : וז"ל שם הלאה עכ"ל. לו"יאמר
 טרם מיד עונותיו כל לו נתכפר עכו"םבידי
 שעל ברור, מדבריו עכ"ל. דקברא"צערא
 מיירי זה וכל קדוומ, תואר לו מגיע דיןפי

 אבל לארץ ובחוצה ונרצחים רוצחיםבסתם
 אנחנו ונשחטים שנהרגים ישראל,בארץ
 וא- הארץ, כיבחט מצות בעד רק יוםיום
 השם קדחעת על נפשם את מוסריםחב"י
 אינו קדחע תואר ועמנו, ארצנו בעדלהגן

 מביאה קדחטה ואם להם, לדעתי,מספיק,
 האח- כהטנה סוטה ט', )שקלים חסידותעד

 ונאמ- הם. מעשה ואנשי חסידים אזיךונה(,
 חסי- "בשר : ע"ט בתהלים אסף דברינים
 קורא הקבורה לפני שעוד ארץ" לחיתודיך
 : יותר להם שמתאים השם חסהץאותם
 ה- קאוקג"י נכבד, וד"ר רב. וראה'בא
 למערכות כשפנה הפלשתי, גלימראהטון,
 מלחמה, לערוך תצאו "למה : ואמרישראל
 לשאול ערבים ואתם הפ,עמתי אגכיהלא
 להלחם יוכל אם אלי, וירד איש לכםברו
 של דברים שדבר שכמדומני אף -אתי"
 פגע ה~ש חנם, נקי דם לשפוך שלאטעם,

 : דוד אמר זאת בכל - איש שוםבכבוד
 מע- חרף כי הזה הערל הפל"ןתי החש"מי
 ה' בשם אליך בא אנכי חיים. אלקיםרכות

 חרפת", אשר ישראל מערכות אלקיצבאות

 אבל ? ה' את גלית שחרף מצינו היכן-
 מע- הם אלה שאול, גדודי ישראל,מערכות
 היוצאים הצעירים אלה חיים. אלקיםרכות
 העומ- למות, נפשם המחרפים לפנינו,חוצץ
 אף ישראל, שונאי עם מלחמה בקשרידים
 דחזירא, קדלי במלחמה שם שאכלו פיעל

 רמב"ם )עי' נסך יין שתו וטריפות'~בלות
 לה- יפ"ת להם והותר ה"א( פ"ח מלכיםה'
 הגיור, סדר עליה שעבר טרם עוד עמהיות

 חיים, אלקים מערכות זהו יצרו,כשתקפו
 זהו בחייהם, עוד שלנו הקדחטים הםאלה
 הגל- ויפתח ! הישראלית האומה כלכבוד
 יוכיח זונה, שהבה בן - מחצבתו מקורעדי'
 בעד שלו מסירת-הנפש מפני שרק זה'על
 של גבוהה היותר למדרגה הגיע ישראלעם

 הקודש, רוח מדרגת - וחסידותקדושה
 יפתח על "ותהי : ע"ז מעיד שהכתובכמו
 שלא גדעון של האיש מאות ושלש ה'".רוח
 נזכרו לא אחרות מעלות ושום לבעל.כרעו

 מכ- גם לובשים היו ודאי ואהמרבנביאים,
 ידם ועל - שלנו, הצעיר כדור קצריםגסים
 יש- עם את והצילו ה' ישועת הישועהבאה
 הל' רמב"ם ועיין ממעל. אלקי בכח רקראל

 מדם חרבו מונע "ארור : הט"ו )פ"זמלכים
 כוונתו ותהיה פחד בלי לבו בכלוהנלחם

 נכון בית לו ויבנה רעה תגיעהו ולאנזק
 ויזכה העולם עד ולבניו לו ויזכהבישראל
 ה' יעףבה עשה כי שנאמד הבא, עולםלחיי

 נל- אדוני ה' מלחמת כי באמן ביתלאדוני
 אדוני נפש והיתה בך, תמצא לא ורעהחם

 עכ"ל אלקיך", ה' את החיים בצרורצרורה
 למעלה מעט עוד שזה וכמדומניהרמב"ם'
 שהקב"ה מצינו ובתורה קדחע.מתואר
 ישראל, בני נקמת נקום למשה:"אמר
 ה' נקמת לתת : ישראל לבני אמרומשה

 נקמת זוהי בנ"י נקמת כי - ל"א(.)במדבר
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 וק- הוא חד ו"סראל הוא בריך וקודשאה'
 בנ"י. נקמת הנוקמים על הלה ה'דהסת
 שם כי כענן, כלו הרב של ראיותיוכל
 שנתב- ידועים רוצחים נהרגו ב"דבהרוגי
 בסתם אבל אחוז, מאה בכל חטאתםררה
 מחזי- לא ברשיעי אינשי אחזוקי אדם,בני
 ואיככה מטתם, אחרי לספר ובפרטקינן,
 ב- קדשים, צאן הצאן, באלה להשודנוכל
 מעיניהם שנתם נדדה אהסר מסראלחורי
 אלה הן שלמים, חדשים בגדיהם פשטוולא

 אלה והן בהגנה, המערכה עלהעומדים
 על היהסב כחלק להנפש, בביתםשנשארו
 את להחליף למשמרתם וממתיניםהכלים

 הרהס- ידי עלי נהרג כזה ואם -חבריהם,
 טהור הוא, קדהם נקיים, לדם האורביםעים
 הוא. חסידהוז4
 רב ממנו. וארפה להרב אדבר רגעעוד
 בספרו פלא, מאיש פלא, זה ראה !נכבד
 תמים, צדיק אחר ממקובל יועץ","פלא

 מוסר ,שם : באות אות וז"ל הצלהבמערכת
 זה, עון מאד חמור גוי ביד ישראלממון
 ומידה הזה, בזמן אפילו להרגו שמותרעד

 מאות חמש פרעניות ממידת מרובהטובה
 מרו- ד"ה ע"ו דף יומא רש"י )עי'פעמים
 ה- גדולה כמה עד בעצמך הגע ועתהבה(,
 וחו- וקל "סראל, ממון או גוף למצילמצוה
 שזה למות הלקוחים נפשות למצילמר

 ; חז"ל אמרו שהרי כולה' התורה כלכקיים

 קיים כאלו מ"סראל אחת נפש המקייםכל
 דא כגון ועל ל"ז(, )סנהדרין מלאעולם
 מלאים שב"סראל ריקנין אפילו )שם(אמרו
 ישראל מבני רבים יש כי כרימון,מצות
 יש אבל ריקים, ככלים לפנים נראיםאהבר
 הם שבזה ישראל, הצלת של זו מצוהבידם

 והגדולים החכמים את ועובריםמכריעים
 בחוץ נאמרה זו ונבואה עכ"ל,שבישראל"

 ישראל' בארץ קו"ח של ב"ב קו"חלארץ,
 הריני הצעיר, הדור הבנים, אלושעמלנו
 ההגנה על מבזבזים הם כחות כמהכפרתו.
 השי"ת יפרחם ישראל, בית כרםלשמור

 חשחרי בבית, כמו וינצרם וישמרםכנפיו
 ומ- ישראל, עם בעד נפשם אתשמפקירים

 ממתי חלקי )"יהא מצוה בדרך שנהרגואחר
 אלה ועל קי"ח(. דף שבת מצוה",בדרך
 מפריזים שמא נכבד, וד"ר רב עיניך'רעה
 בשם לקראם שלהם הכבוד תואר עלאנחנו

 ז !"קדחסים"
 אם ד"ר, בתואר המוכתר הרב לייסלח
 אדר- וריח. טעם להם אין דבריו כיאומר
 לעולם קדוש מה להם, יאמר "קדושבה,
 )סנהדרין קיימים" יהיו לעולם הם אףקיים,
 ב"ב בגמ' מצאתי לזה נכון רמז ועודצ"ב(.
 לפניהם שאומרים צדיקים עתידין :ע"ה
 ע"פ שזה שם במפרשים ועי' וכו'קדוש
 אמרת אתמ רבש"ע, )ל"ח-ב'(, תצוההב"ר
 המות מאתנו הסר קדושים, שנהיהלנו

 טב- מיתה שמת שמי נמצא קדושים'ונהיה
 קדחיים הם אלו ורק קדחם נקרא לאעית

 על צוארם שפשטו וברורים זכיםוטהורים,
 מלאך של חרבו מטפת מתו ולאקדה"ש
 ויגש פ' שעב"ר ועי' המסריחה, טפההמוח,
 אלו- נשאר ו"נותר" "נשאר" שביןהחילוק

 מל- ועי' הגרועים, - נותר החשובים,הם
 יקירי ישבו ששם דוד עיר זו "ציון"ב"ם

 הה- ישב ובירוובלים המלכים, בניישראל,
 זו לא בדרך ככה יהיה הכתוב חסיעורמון'
 הנותר ואפילו בציון הנשאר והיה : זואף

 לו. יאמר קדושבירחסלים
 נכבד, רב אתי, נא בא אחד רגעעוד
 בשם הריגה ענף תלפיות במדרשואראך
 קע"ג דף ז"ל( האר"י )מגורי המלךעמק
 חו"ש מ"סראל אדם כשנהרג דע : וז"לע"ד
 כיון צדיק, שאינו אע"פ העולם, אומותע"י

 משפט בלא שנהרג כזה עונש עליושקבל
 המל- יוצפהירון מתעורר ותיכף נשמתוקח וקי המלאך )אור-פני-אל( אורפניאל באמיד
 אורפני- מיד הזה האיש ולוקח לקראתואך
 והוקק עליו ממונה שהוא בפתח ומכניסואל

 דמל- בפורפירא לה שאירע מה וכלנשמתו
 פייושים שני לו יש פורפירא ערוך נעי'כא
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 הוא פורפירא וגם נועתב 12המלך תכלתבגד
 ד- בצד הנאשם( דנים פיו שעלפרטי-כל

 במלוי אלקים שם היא זו ופורפירארום,
 דמלכא פורפירא נקרא זה שם כיההי"ן,
 ונק- יותר מבהיק אח"כ תכלת' בגדונקרא
 הקב"ה יתלבש לבוא ולעתיד דולק, נררא

 השפוך, עבדיו דם וינקום בזה אדוםלבה2
 הו- זו ונשמה לבה2ך, אדום מדוע סודוזה
 נזדככה זו כפודפירא יחקש ונזקקהאיל

 ולטובתה מעשים בה שאין אע"פומתגדלת
 או- נותנים שנחקקה ואחרי ונהרגה,נשברה
 יש כי ערכה, כפי לה הראו~ה בחופהמה

 שאין ולפי אור, של רבות חופות זובהיכל
 ומת- ומצטערת זו מחופה נכוית מעשיםבה

 ע"כ. שם מתקבלת ובזה ממעשיהביישת
 מספיק קדה2 התואר שאין תדאהמזה
 אפי' עכו"ם בידי הנהרג פשוט יאישכלל

 וצו- בקדקדו מח הזה להרב יש ואםבחו"ל,
 הסו. הארורה בהפוליטיקה ומבין ומביטפה

 שהיא ישראל, עם את בכדהטבבת
 וב- השורר הנורא המצב לכל שגרמהההא

 שכל יבין אז כמים, נשפך דמינועבורה
 ומקומם מלכות, מהרוגי המה עתההנהרגים
 מלכות הרוגי עשרה עם אחת חופהתחת
 וחביריו. עקיבא ר'ע"י

 - ריג-

 להשהותו לרופאים מותר אינפל
 בולהתלמד

 אי בירה2לים הדסה מיופאינשאלתי
 כדי ישראל מנפלי נפל להשהותמותר

 בו.להתלמד

 הרופ- יחזיקו הזה הנפל הנהתשרבה.
 יתקלקל שלא חריפים דברים של בכליאים
 גם אי לחקור ויש קבורה. לידי יבואוי~א
 על עליו עוברים אם לקברו, מחויביםבנפל
 כמו מנפל להנות מותר אם כן תלין.לא

 איסור "2 כן בהנאה, 12אסור גדולממת
 קבו- בלי אותו יחזיקו ואם באהל,שמטמא

 נכשלים, יהיה כהנים כמה מרובה זמןרה
 יום, יום רבים בהם עו,בכיחי החוליםובפרט
 ציון בבנין ראיתי כהנים. כמהוביניהם
 לאיסורא' והעלה זה בכל שחקר קי"טסימן
 דרבנן איסורא עכ"פ מדאורייתא לאאם
.4"

 - ריד-

 בטליתקבורה

 "2 בטלית להקבר המנהג מקורלדעתי
 דעה הדור המדבר מדור עוד שרהטיםלו

 לק- הנהיגו אז ומני הנ"ל גגמ'כדמצצינו
 שהוא ולהוכיח להראות וציצית בטליתבור
 ש- טלית לבשו אה2ר קורח, בעדת היהלא
 האמונה ולחזק ציצית, בלי תכלתכלו

 בהש- זה להעמיס ואפשר ובתורתו,במשה
 האמנת אם באמונה" "עסקת הרחשונהאלה
 ולא דין להלכה ונקבע עבדו, ובמשהבה'
 בטלית המת לקבור שנ"א סי' ביו"דמנהג
 קודש ובהדרת כהרמב"ם, ציצית בושיש
 שמי הבאתי ג' אות שם בתשובתי ס"זעי'

 ל- נכון שאין תכלת, בציצית בחייושהלך
 לא המחלוקת בזה שרבו כיון בהן.קברו
 : סא נדה תוס' ועי' הישנים' בין עריהיה
 והטעם המנהג, מקור מא. מנחותוגמרא
 שלא אלו עם לעןטות ומה הציצית,לפסול
 צוה האם עי"ש, בחייהם ציצית מצותקיימו
 וכ"כ דברו, יקיימו תכלת בציציתלקברו
 שאילת ועי' זצ"ל. מבערזאן הגאוןבצואת
 להלביש חיוב שאין קכ"ד סי' 5"איעבץ
 מדבר ה2ם ציצית, לבש לא שבחייו מיאת

 מהר"ם ועי' הח"ק על הטלית הוצאותבענין
 מתיר להכעיס מומר שאפי' שס"ד סי'שיק

 מטעם למנוע ולדעתי בציצית,להלבישו
 תוס' ועי' עונו' להזכיר שלא כדיאחר
 דר- לא שמעולם הכופרים אלו וכ"כהנ"ל,
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 לקה2ות שלא ביהכ"נ סף על רגלם נףנה

 פ"פ ליתן שלא כדי ביהכ"נ ע"ימעמדות
 סי' שיק מהר"ם ועי' ומקטריגיםלמחבלים

 קודהב הדרת וע" קט"ז, ס" יהודה ב1ש"נ
 ועי' לבד בט"ג די אם ט"ק לענין 14צד

 וידבר ב'. אות צ"ח סי' ח"ב השדהבפרי
 ואם ס"ב, שנ"א דעת יוסף שלח, פ'משה
 לו ליתן א"צ כה2י בטלית בחייו לבהןהיה
 בראהב ועי' בטליתו, אותו ויקברו פשתןשל
 קוברים אין קוטב שבעיר חיים עונגס'

 יוכ"פ בליל שהיה מעשה משוםבטליתים
 יפה טלית לו שה2 ומי קודש( בהדרת)שם

 הט- לו ויתנו בטוב רע יחליפנו לאוחדשה
 )כרם תשחית בל משום בזה ואין היפהלית

 ר4היו על עטיפה בחייו קיים ואםשלמה(
 )שפתי ראשו' על בקבר גם הטליתישימו
 ש- הכוונות ועי"ש פי"ג( ג' מאמררננות
 שמל- שיכוונו עטיפתו בשעת לכוןצריכים
 אותו יסתיר והטלית נשמתו, את-בה2ים
 ואם ציצה, שום יפסלו ולא דינין,מבעלי
 לפי דבש ועי' יקשרו, אחת לקשרהמנהג
 שהציצית ז"ל האר"י בשם כ"ז אות צ'מע'

 הטומאה דכוחות בישא מעינאמצילים
 חד,2 הטלית ואם שלח(, פ' ראובני)ילקוט
 )שאילת קפידא אין מצוה לשם נעשהשלא
 אות ע"ד סי' בהדר"ק ועי"ש קס"ו(יעבץ
 שצוה זצ"ל יוסף אמרי בעל הצדיק בשםא'

 הארץ,ב- על שוכב בעודו המת אתלכסות
 הח"ק, של בהמכסה ולא שלו המצוהטלית
 כשמת רות במד"ר לזה מקור מצאואח"כ
 פירש קברו את לשרוף האור ובאאלישע

 תגין זכותו שעי"ז עליו טליתו מאירר'
 תול- בקונט' מהט"ז ומובא ענף( )יפהעליו
 דלבוב ח"ק שבפנקם ישראל גדולידות
 בטלית התפלל הט"ז שרבינו לאמור,כתוב
 טלית לו קנו צדקניות ונשים וקרוע-שן
 רבה תודה : ואמר לקבלו רצה ולאנאה
 להתעטף רוצה איני אבל לבכן' נדבתבעד

 הזה הקרוע הישן הטלית כי חדש,בטלית
 שלא בעוה"ב שם עלי יעידו ציציותיו ד'עם

 מיום שמ*ע בתפלת זרות מחשבות ליהיה
 : האמיתי הפ" שזהו וי"ל דעתי, עלעמדי
 "כך" בעוה"ז בטלית מתעטף שאני"כשם
 בעוה"ב נאה וטלית דרבנן לחלוקאאזכה
 רק וכשר ראוי הה2ן הטלית כי - עדןבגן

 בצהאת וכן יותר, ללבישה ולא שםלוזעיד
 שלבהע שהטלית כתוב ז"ל אפנהייםהר"ד
 יההה ובזה בקברו עמו יהי' וידויבשעת

 כבוד בבגדי נשמתו להתלבשותההתעוררת
 נפתלי הר' הרה"ק צוואת ועי' מעלה,של

 ע1לי והקיטל הטלית התכריכים, : ז"להכהן
 אתי תמיד שלקחתי פלוני במקוםמונחים
 את- שלא תמיד, אצלי מצוים שיהיובדרך
 תמיד לזכור וכדי שלי, שאינו בטליתעטף
 שכנים בין בגולה ואם המיתה' יוםאת
 שסהע- שכבי חטיטי של מקרים שהיהרעים
 לכ"ז והטליתים התכריבים מהמתיםטו

 מקור לו שה2 זה מנהג על ודקדקוהשגיחו
 בא"י כ"ש ביו"ד להלכה ונקבעבתלמוד
 קח"2 שעפרה אף הב"י, כמרןשפסקינן
 לביטול טעם אין אבל עמו אדמתווכפר
 אפ- ואהי בקבלה גם מקור לו שיש זהדין
 משום ובטלוהו ככה נוהנים הערבייםשר

 מספיט. זה טעם אין ג"כ ל"ת,ובחוקותיהם
וצ"ע.

 - רטו-

 חכמת לימוד לצורך נהתים3תדח
הרפואה

 מר מירושלים הנכבד מהרופאנשאלתי
 לב- ורדיום, רנטגן בריפוי מומחההוכמן,
 ולחפש מתים, נתוח בענין ההלכה לורר
 דהתירא. כחה בזהלו

 הדב- מן אחת היא זו שאלהת,2רבה.
 מ- לנתח עולם, של ברומה העומדיםרים
 רבות נפהעות בזה להציל כדי ולנוולםתים
 זו שהעלה נעשה ביחוד ה2ראל. עםמחולי
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 ב- ישראל במדינת עתה, אקטהשליתימו
 לעף~ות לנו אפשר שאי שלנו,אוניברסיטה

 בחו"ל. שהיה כמו נכרים מיתי עלנסי43ות
 "הפוסק" בירחוני זו בשאלה נגעתיקבר
 לש- עלינו שיח כל טרם תש-א. בשנתצוד
 ומה המת כבוד זה מה השכל נמאזניקול
 המת את מנתחים אם כמובן, המת. ניוולזה

 בחייו בלע הוא למשל, ממון, עסקיבשביל
 בלעו, להוציא אותו ומנתחים זהב,טבעת
 ובזיון ניוול לך אין ירושה, עניני בשבילאו

 בעלמא נמצא כבר הוא כי מזה, יותרהמת
 לכ- נחשב לא וזהב שכסף במקוםדקשוט,
 מנת- אם אבל כבודו, אחריו ירד ולאלום
 עניני בשביל רבה, מצוה בשביל אותוחים
 מר- אחרים חולים להציל בשביל אועגונה
 שיהיה עמו, עושים גדול כבוד - שחתדת
 שדרשו והא זו, במצוה גדול חלק לוגם
 חפשי נעשה שמת כיון חפשי, במתיםחז"ל
 יותר לקיים יוכל שלא פירוש המצות,מן
 מ- שהוא במציאות יש אם אבל מצוה'שום
 גם מקבל ההא מצוה, איזה מותו אחרקיים
 שאמר מרב ראיה והא עליה. רבשכר

 שיגרום כדי בהספידאי, אחיםלכשב-ש
 ושיהרהרו דמעות השומעים שיורידושעי"ז

 הרבים את מזכה בכלל הוא ויהיהבתשובה
 פ- עצה לדעתי יוסף(. עץ ועי' קנג)שבת
 ול- בזה, רבה תעמולה לעףטות לזה,ע-וטה
 ע"י שתצמח הגדולה הטובה את היטבברר

 יה יהללו המתים שגם הללו,הנתוחים
 גו- את לנתח רשות שיתנו זו רבהבמצוה
 דבר בו יראו שהרופאים חולה וכלפם.

 שלו שהניתוח ושכלם בדעם ויבינוחידוש,
 חייתו, בחיים להסבירו צריך תועלת,יביא

 ב- ואפילו ובעדים בכתב הסכמתושישאיר
 תשלום בלי המצוה לשם ורק קניןקבלת
 מ"ח סנהדרין ועי' נמבזה, בנסףגמול
 ואחרי לזילותא. אחליה דמחיים סברדת"ק

 ול- לכבוד שזה יבינו כשהחייםהתעמולה,
 דוגמות יהיה לנתוח חניטה כל אויתפארת,
 וליעקב למלכים שעשו והחניטההניתוח

 לניוול. ולא גדול לכבוד היה שזהאבינו,
 שכל כך לידי הדבר יגיע הזמןובהמשך
 או- שינתחו מהרופאים הבטחות ידרשחולה
 המת. דברי לקיים ומצוהתו

 ש- העלה ר"י סי' מהד"ת ביהודהבנודע
 לה- כדי הניתוח להתיר צד שום בזה5י1

 ממחלה אחרים אנשים להציל כדיתלמד,
 לה- שרצה א' חכם על שם השיג וגםכזו,
 בזה.קל

 ג"כ שהעלה של"ו סי' יו"ד חת"סועי'
 דאו- איסור וזח מה"ת, בהנאה אסורשמת
 שאין כזו הנאה שאפי' ומשמע ממש,רייתא
 שגור- במק~ם מכ"ש אסור, להמת ניולבה
 מפושעי אפי' ישראל גוף כי כזה, ניוולמים

 נרתיק היה גופו : כרמון מצות מלאישראל
 ו- הכבוד, מכסא הנחצבה הקדושהלנשמה
 שצ- קדושה, לחלוחית זה בגוף נשארשם
 "ק~ת כתוב ועליו כבוד, בו לנהוגריך

 מטמא ולכן בהבאה' ואסור תלוי",אלקים
 מותר עכו"ם ומת בו, לנגוע יבואו שלאכדי

 ואינו התורה, בו החמירה לא ולכןבהנאה,
 עי"ש הרחקה, צריך ואינו באוהל,מטמא
 באוהל ימות כי אדם ברור, דבר שלטעמו
 מת גם שמ"ט יו-ד ש"ע )ע"פ עי"ש.ובו'

 כלי ועי' ע"ז(' השיג והנה"ך אסבה"נעכו"ם
 במת שגם דעות שהרבה בחקותיחמדה
 ועי' תלין, דלא הלאו איכא בא-יעכו"ם
 ועי' לאיסור, ג"כ שהעלה ע"ז השדהדודאי
 ב- אפי' שחקר שמ"ז סי' יו"ד שיקמהר"ם
 שינוולו בחיים א"ע מכר אם כוה,אופן
 מותר אם כסף, זה בעד וקבל לאח"מ,אותו
 על בעה"ב הוא אין כי כזה, באופןאפי'
 וע"ש כ"ו( ס" )"הפוסק" מותו. אחריעצמו

 ניוול יש אי לענין ע"ט סי' השדהבדודאי
 הממשלה ומטעם בנהרג, ואז ניוול'אחר

 אופן להוכיח כדי ממילא לנתחוצריכים
 אז הרוצח, את לדון איך ולדעתהרציחה
 ולהת- להסתכל להרופא מותר אגבבדרך
 מתנוול. הוא שממילא כיוןלמד
 במפתחות, כ"ח סי' ח"ד אליעזר מנחתועי'
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 שמסרו מורשא הח"ק שעףסה הבבלהע"ד
 שצועק עי"ש לנתח יהחים לרופאיםמת

 סי' מאד"ק ציון בנין וע" ע"זככרוכיא
 נימוקי וע" קע"ה סי' ח"ט יוסף וילקטע"א,
 את בשבת להוציא שהתיר שי"א סי'אן"ח
 יש- ע"י לטלטלו וגם החולים מביתהמת

 שם שינתחוהו חויש יש רק אםראלים,
 ויחנטו עה"פ ויחי פ' רבה"ת ועי'הרופאים.
 סמים בו שהשליכו ישראל, אתהרופאים
 פגיה, חנטה התאנה כמו טוב' ריחלהריח
 ני- שום ח"ו היה שלא להורות בזהונשמר
 מצד רק נעשה כזה באופן וגם וניוול,תוח

 בלי שגם שנג הקדחם באו"ח כמובאההכרח
 אבל מסריח, זה קדוש גוף היה לאחניטה
 ויע- בו יטעו שלא כדי לחנטו, היהההכרח
 חני- בלי שמריח בו ירגישו אם אלוה?והו
 עה"פ תצא פ' עה"ת מפורנו ועי' עי"ש,טה
 למת הנק~צה שהבזיון תלוי, א' קללתל

 אשר השכלית לנפש בזיון הוא מיתהאחר
 הגוף, מיתת אחר הנשאר נבדל עצםעוא
 דרשו מ"ו) )סנהדרין שחז"ל שם רמב"ןועי'
 ואע"פ ניוול שהוא כ"ד נבלתו, תליןלא
 אסור לכ"ז חטאו לגודל לנוולו, ראוישזה

 ועשה. בל"ת ועוברים זהלעשות
 יותר חמור בא"י זה חטא הזוה"קוע"פ
 ולא תלוי א' קללת כי : כתוב כימבחו"ל,
 ראוי אין ברמב"ן וכ' אדמתך אתתטמא
 צוה שם כי הקדושה בארץ ה' קללתשתהא
 בסופו : קמ"ג דף נשא ובזוהר הברכה.8מ

 דעביד מאן כל דספרא בצניעותאותאנא
 פגימו- עביד רוהא, בלא קדישא גופאלינא
 לינא עביד לא דא בגין דהא דעלמיןתא

 מ- בה, ילין דצדק בארעא קדישאבאתרא
 דמל- דיוקנא אתקרי יקרא גופא דהאישום
 בעירי, מן כחד הוי לינא ביה עביד ואיכא,

 יו"ד נוב"ת ועי' נדמו' כבהמות נמשלהה"ד
 אם ואפי ניול, שייך בקטן שאפי'קס"ד
 ול- חרפתו ממנו להמיר לטובתו זהעחשום
 ב- לראותו שלא קברו 1ווז לפתוח איןמולו
 שגם צ"ב סי' דהצדה דודאי וע"גיוולו,

 להחמיר, הנוב*י עם ח' בדעה דעההשערי
 גדדלה סכנה שזה ק"ג סי' ח"ב שבו"יועי'

 ע*ה(. ס" )הפוסק רח"ל.להחיים,
 שדרשה בעובדא ע"ו המאיר אורועי'

 יתנו קוהיהודיםהממשלה
 מתיהי

 ויצדקו
 מלימוד אותם ירחיקו לא ובאםלהתלמד,
 מצד ניוול, מצד לאיסור שהעלה זו'חכמה
 ש- זה ומצד דשצרייתא, שזה הנאה,איסור
 נשקלים כי בשלימות לקבורה בא המתאיז

 לדעת א*א כי פנימיים חלקים ממנווגננזים
 הנף בטעת א' רגל על בחפזון כולהתורה

 בנד"ז, י"ז ס" יוסף פורת ועי' לבד.תוח

 כל ואחר נקודות באיזה או"ה עלשהשגי
 רק להקל העלו שחפשו דהיתיראהכוחא
 מאמי- ש1רנם בפושעים או על"ד'במאבד
 בקרבעטורים לדהצרף ורוצים בהשא"הנים

 דבדנו כבר אבל וידוי, בלי מיתיוכדומה,
 ש- זוה"ק עי' להקל אסור כזה באופןשגם
 אדר- ופושע חוטא הוא שאם קנ"א דףמות
 אין ואם קבורתו, לו נחוצה יותר עודבא
 הפקר חו"ש אינו ע*ז ש"מגיחו קרוביםלו

 מוטל קדחם שחוב לו, יש מ"מ דיןואדרבא
 למ*מ. להטמא ומצוהוניוולו' בזיוני על ולחוס בקבורתו להשתדלעכ"א

 ואפיוי
 אם

 בפי- השמר לקברו, שלא מחיים לזהבסכים
 הי*ב אבל ה' )רמב"ם לה שומעין איןרוש,
 שהסטודנטים במקום ואפי תש"פ( -רדב"ז
 ויםתמדו לת"ר יצאו לאו שבאםמאיימים

 ילכו : לחוש אין ג"כ זו, חכמה ללמודכדי
 כמובא ימחינ לא מתוה"ק א' ואותלעזאזל
 : וו*ל ובמדרש ד"ה כ' שער ויראבעקדה

 וכ' הגבעה לאגשי תשובה מוצאומכאנאתה
 ה- מאיסורי א' בפרוץ חטא בכל ה"הוכן

 שכ- שתם מתירים שהמנהיגים וכו'תורה
 בזה הפרו שבבר הצבור, חטאת על שבבר

 מה*ת מותרים באמת הם כאלושמתירים

 כללם. חטאת אל היחיד חטאת-
 ולפני לפניהם רבות פעמים ע"זודנתי
 שי- הגדזל שהחטא להם והסברתיגדוליהם
 הר- לדעת שלא מ"צראל איש עליועבור
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 הווג יהיד חטשם2 ב"ד ברוצות הצלאבים
 אמנם נקי"4 הצראל וכל ימות בעונוחתוא
 וכף הרבנים עליו כשיסכימו הקשההסא
 ולכן למחילה ניתן ולא הוצ הקהלחטאת
 ה- יסקלו או הצרפו שיכרתו, ומטיב~וב

 א' אות כהצתעקר בנפשותם ההםחוטשרם
 שלא ומי וכף, הרבנים בהסכמתמהתורה
 ונאלה בבינה חלק לו אץ בדעתו זהיקבל
 אש, להבות ההוצב עכ"ל אלקיםבתורת
 ה~"מ מקיימים להיות החווצבים אלה כלאל

 ונותנים להחוטאים, התורה בדרךבהתירם
 מדרבה להצילם כדי טנלה לפחיעים.יד

 הג- זצ"ל, ערמאה הר"י הסכים ולאמינהג
 "היא" *הקדשה* לתתיר שבדורו חשהכםשן

 הל- רק : "התורה" "הדרך" "עיע.בעינים"
 "על- בני כל וימיתו וימות' לר,צעעיטהו
 השל ודת תחציה מנצור הנעלמים אלהמנה"
 מפי ניחר להיות ממקומו שיף אהםיזוז
 עצה אין בנ"ד וכן התורה, ברשותב*ד

 ה'. נגד שוה בדברותבונה
 ח- שאם :  המאיר שר הגאון דבריוסוף

 חולימוהמחייר רופאו"~יהק
 סה תיה :מ חיסורים מתיריה
 1 עלקומא

 והע"
 יתר צד שום שאק

פ

--וח,-

 בארון המת לקבור מותראי

 צרנו- מהרח*ה הדה"ג מידי"ננשאלתי
 בר- מפוזנא הובא : מגאלין שליס"אצפקי
 מדייבים אשר ארגז תוך ברזל באדגזמינן
 ונ- (ר, בארגז עכ"פ לקוברו הממשלהע"פ
 של ארון עוד לו לעשות מחרבים אםמתפק
 בה' הרמב*ם דעת שס. המנהג כפיעץ
 חה- עץ, של בארץ לקכור ה"ד פ"דאבל

 לקוב- - קבורה ערך אדם בתהמרתרמב"ם
 יט-4ח( )ב"ר הרמב"ם מקור הארץ, עלרו

 למועד חען שהת ע" הרד*ל, חמוועפש

 ווה- ד*א מויח מסעית ובס' י"ד, ס"ח"א
 לשמיות צרה המנהג וע*פ שמ*ון, כלימנתג
 שןצאלה ויען בוה. דעתו לחות ובקהןארון'
 שרוצים לא"ל עם יום בא"י פה שכיחהזו

 מהממשלה ברשהן ורק בירושלים,להקבר
 ב- ולפעמיס בארון, ורק אותכנמעבירים
 ארוז הממשלה דורשת מתדבקותמחלות
 לש- מקום נתתי לכן חותמת עם ברזלשל
 קבורה : אליו תשובתי וחש? בספרי זואלה

 )יהד מנהג ולא דין וה בארון היאבקרקע
 וה ע"ב( רי"ב )ויקהל הזוהר ווהפשס*ב('
 עוי הנשמה קיים ווהגוף כ"ז כי מאדחמור
 ש- ש"א או*ח פחים מנחת ועין בדין,מדת
 תורה יגדיל ווך' מהת', הוא בקרקעקבורה
 : מ בדין טעמים ג' שמצא ש"ג ס"ח"ב
 שית. הנ"ל הוהר ע"פ ב' תשוב, עפר אל8'
 ע"פ ג"כ בנסתר  טעם ג' מהר; בבשרעבל
 נפיק ולא בגיהנם ליה דעיילין שםהוהר
 הטעם להוסיף הצ ולדעת - לעולםמניה
 זבות זו וקבורה תלכה לא ובחקותיהםשל

 וב- ארץ, תבלעמו עה"פ רש"י עי'מיוהדה,
 הקבר ועיקר פלוט ד"ה רש"י קי*חפסחים
 הע" אחרי כי הבשר עיכול בשביל רקרה
 ע" בארון, העציות לשים כבר מותרכול

 בקבורת קפידא כ*כ שאין ת"ג סי'פרישה
 בזיון, מנהג בהם יגהגו שלא רקהעצמות
 הפר"צה שדברי שנ"ג ס" יהד תת*סועי'
 פר- לא שהטומאה נמצא לדינ(ג נכוניםבוה
 ע' נדח מהרש"א ע" קיים' שהבשר כ*זחה
 מ- 4ף לריב*ח אלכסנריה אנשי שאלתעל
 ההצוב הוא וה ו(וולי בדגר, נתהצביחיו לכש- וודשיב וד ג' הזאה צריכים לע"לתים

 טומאה כשתולי כמקוה מטהרתןשהאדמה
 אי וגם משיהינן לא טומאה אהצהיי ולכו-

 אדמתך את תטמא לא ועל תלין לא עלרים עוב- אד לקבורה נחשבת לא בארוןקבורה
 ירווצלמי ועי' מ"ו, סנהדרין מהרש"אע"

 התח- הדף שיסירו בק"ע ה"ג פ"בכתובות
 מקר ב4וזהו שעהגים והמנהג מהארון.תון
 ע" בארון בכורים- או כהנים לקבורמות
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 באוק- הן ואצלינו גרוע, מנהג שזחהכ*א
 בלי המנהג ובסרביא ברומניא והןרשרנה
 ועכ"פ בארון. לקבור עכו"ם ומנהגארון,

 מתיהם וקוברים הדבר שנשתבשבמקומות
 לגמרי התחתון הדף להסיר צריךבחרון
 הקדח2 ורבינו חלולים. נקבים לעץ2ותאו
 מהטעמים וחוץ : נקובה ארונו לעשותצוה
 ש- כמו החוב להאדמה להחזיר צריךהנ*ל
 ופשטח ומחיצות, גדרימ שום בלילקחו
 ויש ממש. אדמה עמו, אדמתו וכפרדקרא
 בתחבולות להתחכם איסור משום גםבזה
 בקרמטוריום, ששורפים אלו כמו ה'נגד
 אנוש ותקות למת, רמה טעם יטעוםשלא
 יצחק יד ל"ח, סנהדרין ת"ח ועי'רמה,
 ומ"ו פ"ז סי' קוד,ן הדרת נ"ב, סי'ח"ג
 כבוד איזה לפנים היה הנראה וכפי ;מזה

 וה- הבכורים את כבדו ולכן בארון,להקבר
 שס"ב, וש"ך דרק2ה עי' זה, בכב~רכהנים
 אר- היה לפניו שהגרסא ארגז ע' ערוךועי'
 ואר- כארגז, כ"כ כבוד אין ארון השפשרגז,
 מזה היוצא ל"ב(. )שבת בזיון לשון א84
 לפתוח עכ"פ לכן בארון, לקבור איסורשיש
 ע- במקום הביה"ק נמצא ואם הארון,ע~לי
 לע- מוכרחים אזי ורפש, בוץ במקוםפשי
 והקברן כ"כ. המת יתבזה שלא עצותשות

 בראשית )ילקוט האכזרי העורבהראשון,
 בקר- דוקא קבורה ה' לאדם למד ל"ח(סי'
 ל- מע הנ"ל והזוהר קבלה ע"פ ובפרטקע.
 אין המצוה וגודל חציצה. שום בליקברו
 ה- מכל פטור למת קבר קךהחופרלשער,
 לטפל מי וכשאיז בתורה. האמורותמצות
 גם והרא כ"ג בו ופגע מצוה מת דהויעמו
 פסחו, ולקה2ות בנו את למול והולךנזיר

 וחצינא מרא לקחת ומחויב נדחה ביחד45ל
 לנצח, המות ויבולע הקבר.לחפור

 - ריז-

 מקדימין לא פורעניתאאקדומי

 כ- פתוהים קברים שמניניםנשאלתי.
 ומ- סחורותיהם את הפח2טים התגריםדרך
 ? כן לעץ2ות מותר אי לקונים.חכים

 סכנתא. וחמורה גדולה שאלהתשובה.
 ב- בגוסס שאלה נוואלה קי"ד סי'בריב"ש
 קבר למענו לחצוב מותר אי שבתערב

 מונ- שהיו שנ"ל כתב, שבת. מחילוללהנצל
 ל"ט בסי' והב"י לעץ2ות, מקרבנו זהעין

 קבר לחצוב שאין ריה"ח דברימביאו,
 ישאר אם כי לאלתר, מת ב4 נותניםאא"כ
 אחד ימות מועטים בימים הבוקר עדפתוח
 ולחפש לומר נפשך ואם עכ"ל. העירמבני

 וקשה טרשין אדמת האדמה שפהמירוצים
 המת את ולהלין לעכב שלא וכדימחציבה,
 עד ממילא כי שוא תירוץ זה זה'עושין
 שמ- : חת בני עם כמו השוה לעמקשבאים
 ועד הקבורה, מחיר בענין - שמעניעני,

 "לח- הרמכים בני החשתרניםששולחים
 או להנפטר יש חו"ש אולי הענין אתשר"

 ב- חסכון חומה, בתי גדול, עזבוןלקרוביו
 את "לחפור" זה זמן במשך -יכוליםבנקים
 ק- באדמה בחורף בחו"ל עשינו ומההקבר,
 ממטר יותר קרושה היתה ולפעמיםרוו2ה,
 במוק- קברים הכינו כלום האדמה,בעומק
 כ- מודרניים, עבודה כלי פה יש וגם ?דם
 אין וכן קברים לחציבת שונים מכליםלים
 להם להכין נוהגים שהזקנים ממה*ראיה

 ענין זה פטירתם' לפני רב זמןתכריכים
 שיז~ד ממה רשרה מביאין ואין לגמרי,אחר
 אמרו חז"ל סכנה, ב"ה אין למענו,עח2ה
 רחשה ומדי מיתתך", לפני אחד יום"שוב
 לה- אבל בורו, את מזכיר הוא תכריכיואת
 וחלי- חס אחרים בשביל רבים, בשבילכיז
 סכ- ש"ש המקובלים שמזהירים ובפרטלה,



שמז ר מ 1א דפח י1רהשו"ה ל 1ה

 מסכנ- להזהר עצות ומחפשים בדבר.נה
 בקבר תרנגול לקבור בכה' וא בכה זה0~4
 ובפחד גבר, נקרא ותרנגול ריק ישארשלא
 במחצלאות, הקבר לכסה עצה נתןיצעק

 לס- שלא כתב י"א סי" או"ח הד*טובעיקרי
 קל. כך כל לא שהענין רואים ע"ז,מוך

 - ריח-

 אביב בתל קברות בתישני

 שנים ה"ו לפני חשון ט"ז מןב"הבקר"
 ולתבוע המתים אל לדרוש גזעי מריצא

 שמשתמשין בת*א הנעשה בדברע1בונם,
 ה- כבוד בזה ומחללין קברות בתיבשני
 וכבר 1 ומיוחסים פשוטים על לחלקםמתים
 יצא שנים שמונה לפני ועוד רבנן,קדמוהו
 ב"הארץ", קולו והרים נ"י קופשטיקהרב

 השנכי במדבר. קורא כקול נשארוודבריו
 בארוכה. דבריהם אבאר השל"שיהכח1ב
 שעומדים הנפטרים עלבון רק לא בזהש"1
 המתים בזיון גם אלא יום, יום מקחםעל

 סכנה וגם בת"ק, בב' חשוכנים מתושכבר
 ו העיר לכלנדולה
 רק שעח1ים המנהג תפוצ"י בכלהנה
 לדה1- סכנה כי עיר, לכל אחד החייםבית
 וכל לשטן פ"פ ליתן לבלי בת"ק בב'תמש
 קפידא שיש ובדבר ע"ז, מקפידיןהעולם
 פ"ח )תרומה בירושלמי כמובא לחושיש
 דחששין למה למיחש צריכין "אר"א :ה"ג(

 ומזה מאיסורא. סכנתא וחמיראברייתא,
 בי- על שמוסיפים העולם בכל המנהגיצא
 כפי צדיק איזה ע"י הצורך כפי הישןה"ח
 כדי חדשים, בת"ק עושין ולא הצאוגהסדר
 להו- מקום באפס ורק בת*ק, ב' הלאשלא
 חדש. ביה"ח עושים אחר בענין וא"אסיף
 לכל שייך גוכים דשדה ר' סי' שו"מועי'
 הגמ' וכלשון בו, משותפים וכולם העירבני
 )יבמות אדם" אינו קרקע לו שאין אדםוכל
 כלשון או אחר לענין מיירי ששם אףמג(,

 לו שיהא אדם צריך פ"ה-ה ויק"רהמדרש
 שיזכה כדי בביה"ק קבוע יתד אומסמר
 מקום. באותוויקבר
 הי- בביה"ה חלק נפטר לכל שישנמצא

 או פה חלקו זה שלנפטר מוכח ומאןשן,
 מקו- שיש שכ"ז אמרינן לדינא אדרבאשם,
 זוכה, הקודם כל הישן בביה"ק פנויםמות
 נפטר לכל לכן התור, ע"פ פה קלהכל21מו
 כסף, רצי בלי ואפי' שם, הקדומהמשפט
 בדויו הן חלק, לו ויש שם שותף שהואכיון
 גבול תסיג לא משום בזה ויש במותו.וכ"ז
 שמוקמי- בנחלתך ראה1ונים גבלו אשררעך
 קברים. בעניני בגמ' שםנן

 ביה"ק לאיזה הנפטר לחשיבותובנוגע
 אפשר מדה קנה באיזה יודע איני ראוי,הוא

 למעלה, העולה האדם רוח ולהעריךלמדוד
 הפוך עולם שם הלא הישן, לביה"ח ראוימי

 ותחתונים למטה, שם פה ועליוניםלגמרי
 שרוה"ק וחכמינו נ(, )פסחים למעלה שםפה

 זה סוד ידעו לא ג"כ עליהםהופיעה
 פ"ח( )סנהדרין ? עוה"ב בן איזה :ושאלו
 ומאין וכו'" ברך ושפל "ענותן מתםושלחו
 שרק ומצינו ? בנסתרות לידע יתום דודלנו

 ע"פ נתונה רשות בירושלים הגדולבב"ד
 לנהרגין א' בת"ק ב' מתקנין שהיוהלמ"מ
 שמ- אע"פ ונשרפין, לנסקלין וא'ונחנקין
 בה1ביל בת"ק ד' לתקן צריכין הדיןעיקר
 מחברתה, קלה מיתה שכל ב"ד, מיתותד'

 איש כי ר,1ע, אצל צדיק יקברו שלאכדי
 להוסיף כ"כ התירו לא ולכ"ז צדיק,מרעהו
 איתא וכן עדיף. בסכנתא ולמעטבת"ק

 ל- שנותנים ה"ג( פ"ג שמיטה )ה'ברמב"ם
 לכל א' משמע בל"י הקברות' בית עירכל
עיר.

 כ"ז סי' משה בדבר א' תשובהומצאתי
 להם היה תקמ"ח בשנת יאבכובשבעיר
 אלה רק נקברו ששם העיר, בטבורביה"ק
 זמן די היה ולא עיו"ט או שבת ערב~~מתו
 ש- ואע"פ מהעיר' הרחוק בביה"קלק1רם
 שלא כדי ודחיי דשכבי יקרא משום זהעסי
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 לו יפה סימן בע*ש ומת אה"ש עדלחלינם
 המנוחה, ליום לשם שיבוא קיג()כתובות

 נענשו, ולכ"ז שבת, יחללו שלא כדיוגם
 לשבר העיר משלטון פקודה אח"כשיצח8ת
 ואף ביה"ח את ולחרוש המצבות כלאעצ

 עשו. מצוהוולשם
 לפגם חז*ל חששו כמה עד ורשקבא
 טהצפחתו מבני רחוק איש נקבר אםפהצפחה

 בני באין קברו "המוכר %ב"ק( שאמרועד
 שג- לוקח, של בע"כ אותו וקובריןכהצפחהו

 משפחתו, בני אצל נקבר שלא להם הבאגאי
 שיקב- שע"י : וז"ל קי"ד סי' בו בכלועי'
 לעמוד שעתידים משפחתו בני אצלרוהו
 בתח- האמונה תתחזק המשפחה, גנייאד
 קד- בשנים שנהגו המקור הוא חהה*מ'
 המתים עצמות את מלקטין שהיומוניות
 לקברם אותם והעבירו הבשר. עיבולאחר
 פא(. סי' הפוסק )עי' המשפחה בניאצל

 שלא בזה יש משפחה פגם כמהועתח
 התיר אם ? אבותיו במקום כהלכהקברווע
 המת את לפנות ס"ג בסי' כנס"י בעלהגאון
 ל- הישן, לביה"ח ולהעבירו ד,!זדשמביה"ח
 חש היא שם' משפחה בני להם שישאלו
 זו עולה לקץצות שלא כש"כ נהיללשום

 בידים.לגטזהילה
 מוס- האם ? בזה יש המתים עלבןומשה
 בחילופי-גברא? הזה השידוך על המהכמים

 וב- להם, גורמים, גדול וצער לשבודאי
 להם ויש יח(. )ברכות ידעי דידהוצערא
 יכאב עלט בשרו אך הבתוב כלשוןהרגשה
 יד(. )איוב תאבל עליוונפשו
 צדיק קוברין דאין הא מילים. לאלוהעוד
 היטב ומובן כנ"ל, הללמ"מ הוא רשעאצל
 אצל הזה הדור מתי לקבור רשאר שאקמזה
 צדיקים, שניהם אפילו הישן, הדורמתי
 הי- מטיפוס צדיק וזה מודרני צדיק זאורק
 של מחופתו נכוה וצדיק צדיק כל הלאשן,
 ולצע- לכוותם לנו ולמה עאק(, )ב"בחברו
 ש- תתטדדו לא משום בזה יש וגם זרפ

 שלא החיים על זה דרשו וחז"ל במת,עיקרו

 מחלו- עי"ז לגרום אגודות, אגודותלעשות
 אגודות לקףטות לבלי ומכ"ש בישראל'קת
 משכבותם על בשלום ינוחו המתים.בין
 ע"ז דקמחר קמאי צוחו וכבר נרגיזם.ה4א

 האדם מן לכם חדלו המתים, בכבודלהיהר
 היטב להתבונן ועליכם באפו, נשמהאשר
 אדם. נשמת ה' נר ? ממנו יצאה מינשמת
 אנ- ועוד לב, על שם איש ואין כבה ה'נר
 ידו. על סחר-מכר לעץטות נאספו חסדשי

 ה- המנהג נשתר,ם שכבר במקוםואפילו
 החתי. עפרון טענות על וסמכוהו הזהרע
 בו- מנהג על שכ"ט בס" החת"ס צוחכבר
 גמ"ח מצות מבטל זה מנהג כי כזה,רות

 גמ"ח תחלתו תו~תנו, עיקר שזהבישראל
 מוטל שזה החת"ס שם וכתב גמ"ח,וסופה
 מנהג ולבטל להשגיח ישראל דייניעל
 עכ"ל. הזהרע

 הרבנים על מוטל קדוש החובועתה
 יצחק יד בס' ועי' זו. פרצה לגדורדת"א
 ש- - מאד. חמור והענין מזה כ"ג סי'ח"ג
 הישן בביה"ח אדם לשום מקום ליתןאסור
 . - הכלל מן יוצאבלי

 יעמי- הח"ק שבראש לזה היעוצהוהעצה
 שונאי אמת אנשי רגש' בעלי אנשיםדו

 לעמוד צריך החיים לבית נפש, בעליבצע'
 עה"פ במדרש כדאיתא גדול, ת"חבראש
 ליכנס כהטה שעתיד מלמד עם ראשיויתא
 וג- כהטנה מקרא בעלי וחבורה חבורהלכל
 פ"א מלכים ה' רמב.ם ועי' - וכו'מרא
 שחכמתו אע"פ יר"ש בו שאין מי כל :ה"ד

 המנוין מן למינוי אותו ממניז איןטרובה
 . -שבישראל
 החו- דברי שיקימו שלימה באמונהונאמין

 דמעה ד"א "ומחה לנצח המות בלע :זה
 ביה"ח את לא נצטרך ולא פנים" כלמעל
 "הרפת ממ"4ש ואז החדש את ולאהישן
 )ישעיה דבר ד' כי הארץ כל מעל יסירעמו
 :כה(
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 - רכ-

 הזה היוםעד
 " יום איזה)עד
 ויצכ הפסוק של הפירוש מהונשאלתי.

 קברת מצבת הוא קבורתה על מצבהיעקב
 עד לה-כ(, )בראהצית הזה היום עדרחל
 הכתוב. אומר יוםאיזה

 רק בתורה כתוב כל ראשיתתשרבה.
 נזכר פעמים והרבה הע;. היום ולא היוםעד

 נש- כבר זו ווצאלה הזה, היוס עדבתורה
 ז"ל הרמב"ם בן אברהם רבינו לפניחלה
 חב' ע"י שיצאו בתשובותיו נדפסה לווהיא
 עד : תשובתו וחת 28 צד נרדמים94יצי
 כתי- או תורה מתן זמן אל רומז הזההיום
 חו- הוא שלפעמים אלא הנביאה, אותהבת
 בני יאכלו לא ע"כ הנשה, בגיד כמובה

 לב-לג )בראשית וכו' גה"נ אתיטראל
 וכתב בקבלה. כמבהאר לדורות מצוהוזהו

 מצינו וכן עכ"ל. זצו"ל משה ביריאברהם
 הזה ההם עד שבע באר העיר שם כןעל

 )מפר- היו שבע באר בן כו-לג()ברשהטית
 )דברים הזה היום עד ה' ויאבדם וכןשים(,
 עי'יא4-ד(

 רמב"י
 בים המתים שכל עה"ת

 דברתי וכבר - אובדים הם עולםאבדן
 באריכות. ב"הפוסק" פעםמזה

 - רכא-

 סמל המצבה על להעמיד מותראם
 ? בה עסק שהנפטרמהמלאכה

 נפ- )אברד(. כהנא א. מידידינשאלתי
 והעמידו הקומפוזיטורים מגדולי אחדטר
 אם וחהטשים נבל הנגינה סמל המצבה%
 "צראל. ולמנהגי למסורה מתנגד זהאיז

 רגףים כי חשש' שום בזה ,טאיןחחצבני
 אנ- של קברות בבתי בחו"ל לראותהיים

 בציצים המצבות את שקשטו דתייםשים
 ארם לבני סמלים מיני וכל חקוקיםופרחים
 וכדומה צבי זאב, אריה, בשם נקראיםשהיו
 קברי ועל ה~ו, החיות המצבות עלחקקו
 ידים זוג הכהניס קברי ועל כדים,הלוים

 ח- לא כנסעת בבתי אפילו וכןפרוומות,
 וי"ב זמר כלי מיני כל ולכייר לציירששו
 הקברהצ בבית עאכו"כ לפרטיהם,מזלות
 ע"פ בת"ר חו"ד את לשמוע רציתיובכ"ז

 דשכבי יקרא ענין זה וגם ההלכה,מקורות
 לנפ- אמת של וגמ"ח במצות לפנעהתנאה
 הומאלה. תורף זה זו. בצורהטרים

 קל--וחו- השהשל שעשה מה א'תשובה.
 נהירא לא - לביה"ק מביהכ"נ מעצמומר
 כי ביהכ"נ כדין ביה"ק ח-ן הך' היינוכי
 114"ת שם קדיש לומר שמתפללים מקוםזה

 ראיהו בן ק"ע(. סימן חיו"ד שיקמהר"ם
 אריה, ששמו הנפטר קבר על אריהשחקקו
 ובאבקח כ"ג ס"ק בבאה"ט קמ"א יו"דעי'
 ש. מ"זג ס"ק בדר"ת מובא ס"ג סימןרוכל
 לעני- נהזור ועתה לכ"ע. אסור אריהצורת
 בהמות צורות לצייר האיסור  עיקרנינו.
 ויהם ונשר אריה שור, צורת בפרסוחיות
 צמחים מיני צורות אבל שבמרכבה,מחתת

 ומי- נבל ובפרט דה1ש, שום איז דוממיםאו
 יתירה חכמה בהם שיש דברים זמר, כליני

 כל אבי מעידה שהתורה כמו בהם,להבקי
 ומתר- ד-גא( )ברשצשית ועוגב כנורתופש
 לזמרא דממנין דכל בהון רב : יוב"עגם

 קאמפאזי- שזה יהונתן אהבת ועי'בכנורא'
 וכה1תבהטין גדולה, חכמה שזה ובאה"עטור.
 במקדש שבקדושוג דבר לכל זמרבכלי
 ב- סק"ד של"א או*ח מג"א ע" שיר,בכלי
 בכלי לנגן שלא פ"ח שגזרו מהרי"ל,שם
 אחר למקום כלה החתן להוליך וצוהשיר

 ומהרי"ל שיר, בכלי החתונה שםולעשות
 בלי הנשהרן יעשו שלא חצרות עירוביה'
 ל- הגדולות המצות מן אהת וזו זמר(כלי
 שכ- המתים את לשבח לא ולמה הואכשמח
 לכבודס. ו1הוא בזה מתובר
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 - יכב-
 מותו לפני לבניו צוה חפשיאיש

 מצבה לו יעמידושלא

 ש- חפשי אם נפ"ש און :תשובה
 ע"ז לו ויש חרדי או מאמין,אינו
 גם בכבודו מחויבים הבנים טעמים,איזה
 כאן ואין כבודו. זה ומצבה מותו'לאחר
 המצבה המת, דברי לקיים מצוה שלענין
 הוצ- מהיורשים ומוציאים להקבורהשייכה
 בו כל ועי' המצבה. דמי וגם הקבורהעות
 378 צד יצ"ו גרינולד הגאח לידידיח"א

 כ- ועל דחיי יקרא משום גם היאשמצבה
 לו איז החייםבוד

 בכ~
 רק לצוות, רשות

 מחר אינם המצבה הוצאות על הרבהלבזבז
 ועי' וזולה, פשוטה מצבה ויעמידויבים,
 שאלה ו' אות עא' סי' שאל חיםתשובת
 מצ- להציב ג"כ והעלה חרדי באיש זוכעין
 פת"ש ועי' הדעות, לכל ויצאו פשוטהבה

 דהבעל הרשב"א בשם סק"ב פט' סי'אה"ע
 והדלקת הקד"1 ועל מצבה, לעשותחייב
 חיוב. שום עליואין

 - רכג-

 מותר אי מת של ארוןבדין
 ?בהנאה

 מתים השביאים מת של ארוןנשאלתי
 לקבר המנהג בא"י ופה בארונותמחהל
 בהנאה. מותר אם ארוחבלי

 מובא אשר"י בהגהת כתובתשובה.
 ל- שנע,%ה מה שכל שס"ד סי' וש"ךבט"ז
 האפילו בהנאה, אסור ולכבודו המתצורך

 להשען או למכרה, אסור שנשברההמצבה
 )ש"ך איסור נוהגין שכן הב"ת וכ"בעליה,
 לה- שאפילו בר"י ס' בשם פת"ש ועי'שם(,
 א- המת לכבוד נאה יותר מצבה עלחליף,

 גמני דבכל להחליף, הן למכור הןסור,
 לפ- ע"ד זה ארון שעשו ואף מקרי,חנאה
 מקברים שבא*י ידעו )אם משם אח"כנותו
 שנתנו כיון בהנאה אסור ג"כ הארון('גלי
 הרש- ובתשו' והא, ד"ה שם ב*י עי'מניה, השז- צר דהוי למענו נעשה וגם לשםהמת
 מצבה להניח דמותר כתב, תקל"ז סי'ב"א
 בחנם )ודוקא אחר קבר על אחד מתשל

 הד"מ זה מבהש לחי, הנאה זה ואיזלגמרי(,
 הזה האדון דלקחת נמצא ע"ז. ותמהשם

 לגמרי, חנם. עניים אחרים מתיםבשביל
 כדברי היתר, איזה למצוא לצדד עודה%

 תשמ"א ס" הרדב"ז וכדברי הנ"להרשב"א
 פה לקבוד כשהמנהג אבל כזה, ג"כשכתב
 רהי- לעמ%ות ההיתר לקחו מאין ארונותבלי
 ו- אסור לספרים ארון ואפילו ממנו,טים
 היתר. שום בזה רואהאינני

 - רכד-

 הקברות בבית שמושבית

 עשף א' בעיר הקברות בביתנקחשלתי.
 פר. שדרות, אילנות, נטעו יפים,סידורים
 לבנות רוצים ועתה הדרכים ריצפו.חים,
 ? מותר זה אם ויפה מודרני כסאגית

 אות שס"ח סי' יו"ד בד"מ עי'תשובה.
 בביה"ק אדם יכנס לא . הירושלמי בשםג'

 לו- משום עובר כן עשה ואם צרכיו'ויעשה
 יעשה אם נפ"מ ואין עושהו, חרף לרשעג

 גדו- בין חילוק ואין מודרני, באופןצרכיו
 ל- שאסור כש"כ אסור הכל כי לקטניםלים
 הד- יד על שיש תשיבני ויול ~יה"כ,בנות
 זה שם שימוש, בתי קדחמים מקומותבה
 ה- ממקום מרחיקים שם לגמרי, אחרענין
 ביה"ק בחצר פה אבל ידוע, שיעורקדוש

 אסור, בודאי השטח כל על שורהשהקדח1ה
 בקדה1ת חומרות מצינו עניניםובהרבה
 פ- אפקי סכנה ויש מביה"כ, יותרביה"ק
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 מאד להזהר וצריך שבביה"ק, מנהגיםעניני
 שי- בית מאד נחוץ ואם שם. ראשמקלות
 מגדר מקום בריחוק אותו יבנו שם,מנא

 על צרכיו יעשו שלא כדי מבחוץ,ביה*ק
 יש מבפנים הגדר ע"י רוב שע"פהגדר,
 ואסור עצ"ל, מאבד של נפלים, שלקברים
 לידידי בכל-בו חפשתי - הגדר עללהשתין
 מזה מצאתי ולא שליט"א גרינוהאלדהגאון
 זה. מענין שהשמיט ולפלאכלום,

 - רכה-

 לצבא להתגייס רעמאי איכהן
 להגנהוללכת

 נתו- "טראל שעם בשעה עתה, :תשובה
 שמכל גדולה, בסכנה עומדים בצרה,נים
 נשארנו ואנחנו לכלותנו, עלינו עומדיםצד
 לנו יקרה ישראל נפש וכל מהרבהמעט
 היא, וחמורה גדולה שאלה זה ולכלמאוד,
 למתים, לטמא טומאה איסור בזה שישא'
 הנפש, את שהרג כהן כדיז לנ"כ שיפסלב'
 זו, בשא~ה הנה תשובה, לזה מהני איג'

 דברו כבר למלחמה, לילך לכהן מותראי
 סי' דוד בית בשו"ת וראיתי מזה,הפוסקים

 שאחזו( מי פ' )גיטין בהמרדכי שמצאלח'
 ב- ושם למלחמה, הלכו לא דכהניםשכתב
 ש' הנ"ל המרדכי דברי הביא ע"א סי'ספרו

 איזה הנראה וכפי למלחמה, הלכו כזכהנים
 שכתב וראיתי במרדכי ועיינתי יש,ט"ס
 בית והרב למלחמה' הלכו כן שכהניםשי"ל
 ראיות מביא בקיאותו מרוב שליט"אדוד
 כן שכהנים דעתו נוטה ויותר ולאו' הןעל

 הזמ- כל שלא אמינא ואנא למלחמה.הלכו
 מלחמות בכל שוות. המלחמות כל ולאנים

 ה- בין פזורים הי ישראל שעםהקודמות,
 ל- ללחום היוצא ישראל איים וכלאומות,
 היא שם, הוא באהטד דמלכותא דינאקיים
 נגד במערכה : והסדן הפטיש בין תמידהיה
 קע- עמדו השני בצד גם כי מישראל,אחיו

 אסהר כזו שלמלחמה כמובן, במערכה.דים
 הלכו ורק הטוב, ברצון בהחלט ללכתהיה

 הלה שיכול כמה עד וסכ"נ. וכפיהבאונס
 זה, מטעם ורק שוחד או מום ע"ילהשתמט
 עתה בנ"ד אבל היתה, דגזלנותאומלכותא
 ו- הפליטה, לשארית כלה לעףבותשרוצים
 עם ולבן לאויבינו' נהפכה הרשעהמלכות
 שלדעתי הכל, את לעקור בקש הלבןהספר
 אתה אפי' להרגך והבא מצוה, מלחמתזהו
 רגע על נניח אם ואפילו להרגו. השכםכ"ג
 שדוד מצינו הרשות מלחמת רק שזהואחד
 "ש- ר,~ות, של מלחמות הרבה לחםהמלך
 פהם- הקומץ ואין פרנסה, צריכים עמךראל
 בג- ידיכם פשטו להם אמר הארי, אתביע
 שמהשל דאטר : ל"ה שבועות גמ' ועי'דוד.

 לא בעלמא טהביתא חד דקטלאמלכותא
 ל- דרהם ששמחשל במהרש"א ועי'מיענשא,
 הוסזיר, לנוטרים מאתים והפירושהיפוך
 ואברהם ואסא הר,בות, במלחמת רק זהוכל

 אנגריה שעףבו לב( נדרים ה )סוטהשנענשו
 חד אף השאירו שלא להיות יכולבת"ח'
 נ"ב סי' יו"ד אש אמרי שו"ת ועי'שיתא,

 ווא- שאף וכתב בזה הדיבור אתשהרחיב
 לחלל מוכרחים יהיו לצבא כשילכוח"כ
 עירות. על ולצור מלאכות מיני בכלשבת
 בהליכ- ואין נפש' פקוח אז יהיה כבראבל
 והקש' הריב"ש לדעת איסור שום עתהתן

 לענין כמותן והרמ"א הב"י שפסקוב"ץ,
 ב"פוסק" ועי' שבת. לפני בספינהלהפליג

 ח'. אות תתר"הסי'

 בעטרת וע" במלחמה, שפ"ד בעניןב(
 לא הוא שאם באופן הוא עואם צ' ס"קפז

 נרדף דין הו"ל חברו' א~תו יהרוגיהרוג
 אי- באונס הוא ואם בנפשו, להצילושמותר

 בשו- אפילו המחבר שכתב לשוגג דומהנו
 גף ובהרג תשובה, מהני בחונס ועכ"פגג,

 דב- קט"ז סימן תשו' הרלב"ח דבריטביא
 כסהי /וקמא דמותר אהסה במעי עוברהרג
 כסו נפלים, בהריגת אפ" יש דאיסוראף



 ר פ 1א דעה יורה שוית . י י"שצב

 ; 3פיו להיא דמותר גוי בהרג א בדט3ן
 בברי טוהרג א' על שהל,1ינו מקףצההתביא
 טמר ונתן כהן, היה והוא עדים היוהמא
 ומצאוהו נ"כ, הוא אם להשגיח עצהאהד
 זו. מהעלילה ניצול ועי"ז כפיו משאשהושפ
 עו- הראשי הרב  עהנו גאון למרןוראיתי
 עו- כהצפטי הבהיר בספרו שליט*אדאל
 בהורג שהחמיר אף ס"י חאו"ח מהד"תדאל
 במיתה ונענש תדצח לא על שעוברעכו*ם
 בחנם נכרי בהורג מיירי שם שמיםבידי
 של צער על אפילו חסה והתורה בדבר,הלא
 לה.  ו1אסור כש"כ דאורייתא, שהואבע"ח
 מו- בנ"ד אבל בכפו, חמס לא על נכרירוג
 שמצוה שליט"א הראשי הרב מרן גמדה

 כי שבת ולחלל זיין בכל ולצאתלד21גייס
 לנגדנו, יוששים נפשות עסקי וועלבידדע
 החפי' לספר הסמוכה כעיר הוי ת"חועיר
 נכ"ז נגדם יוצאים וקש תבן עסקי עלבאצ

  ה' הרמב"ם וו"ל עליהם, שבתומחללין
 הע- באו אם מקום ובכל ,  הכ"ג  פ"בשבת
 מלחמה שערכו או נפשות עסקי עלט"ם
 ומ- דק בכלי עליהם יוצאין סתם שצרואו

 יש- כל על ומצהה השבת. את עליהןחללין
 לאחיהם ולעזור ולצאת לבוא שימליןראל

 וכ- בשבת. העכו"ם מיד ולהצילםשבמצור
 בכלי לחזור להי מותר אהיהם חתשיצ"1
 להכ- שלא כדי בשבת למקומם שלהםיין

 לך הרי הרמב*ם. עכ"ל לבואי לעתידעךלם
 ו- והצלה הגטס עניני כל הרמב"םבדברי
 עאנו*כ לארץ בחוץ מיירי שהרמב*םעוד
 )שם הו,1ות במלחמת מיירי הרמב"םבא"י,
 אפי- ומותר מצוה, מלחמת היא ונ"דתמה(
 בשביל ואפילו בשבת דין הכלי לתקןלו

 הצלת היא ונ"ד הכ"ד( )שם יחידהצלת
 אף בשבת רק יריחו כבש רהושערבי41
 הלכה להורות כדי בחול לכבשה ה"שבידו
 ולא , שם הרמב"ם מלשון לדיק יש כןמזה,
 שבידו משמע בשבת אלא יריחו יהושעכבהצ
 שלא נ יבמות תוס' וע" בחול. לכבשהמ"
 הצראל בהרג בעלמא חומרא הוא כפיוישא

 בה- אבל ממש בידים שהרג *כפיו*ודוקא
 הומ- גם חץ אחר כ"ז אן רובח ע"י גףרג
רא.

 מת אר טומאה, לענין נדבר ועתהג(
 יש' מתי עם לטפל לענין כי מטמא,עכו"ם
 לא זה במקום אם במלחמה דגהרגיםראל
 ומותר לו יש מצוה מת דין אחר אישיוף'
 ל- רק ביחד' ונדר כהן אפילו עמולטפל
 ל- משנה עי' מ"מ, שאינו עט"ם מתענין
 דע- למרן ורחרתי ד"ה אבל מה' פ"גמלנ
  לענין ג"כ ובמשא במגע מטמא ארעכו"ם

 אין באהל מטמא דשהנו כיט כהן,טומאת
 מגע, טומאת על אפילו מוזהריםהכהנים
 ונ- שכהן ישמעאל ר' שיטת מח. נזירועי'
 דעפהם מגע טומאת על מווהרים אינםזיר
 קברי ד*ה שם ובב"י שעב, סי' טוי"דועי'

 דהל- ירחים מספר זו הלכה שמקורעכו"ם
 לעזרה נקח בזה ולהמחמירים כרשב"י,כה
 דכ- הי*ז מנדרות פ"ה הראב"ד דבריאת
 ווף' הטומאה על נארים אינם בזה"זהנים
 כהרא- בזה הלכה שאין אף שעב, סי'בפ"ת
 מת לגבי אבל ישראל מת לענין רק זהב"ד

 כזו, מצחה ומלחמת פק"נ ובמקוםעכו"ם
 רק אפילו כי איסור, שאין לדבר מהאין

 ום. פ*ת עף התירו 0כנה ספקבמקום

 מדגי אי תשובוע לענין נדבר עתהח
 במלחמ41 הנפש את שהרג לכהןתשובה
 על ולהקל מהגי שתשובה י"א הביאהרמ"א
 פוסקים( והרבה ואגור ורש"י )טורבע"ת
  דתשובה שפג סי' ראש בשמיםונאי"ת
 ה- תעיבה עשה שלא כל  אמנם מצצי,ודאי
 יש כלום בעצמך והגע לרחקו, ראויגונה

 להתגייס, שהולך מזו גדולה יותרתשובה
 נ5שו את מפקיר כזו בסכנה עצמומכניס
 אר- כבוד בעד ישראל, עם כבוד בעדוהיע
 ה- כסא עד מגעת כזו תשובה הקדשה'צע
 ל- אפשד הה ולפנינג לפני וחותרתכבוד
 חשצו- גדולה צמד" "היה ר"מ בגמ'העמיס



שנג ר מ 1א דעח יורהשהה ל לח
 שק~עה יחיד שאפילו גדולה( )תשובהבה

 )יומא וכו' העולם ולכל לו מוחליןת_שובה
 אפילו העולם ובין בינו שחבות איזהפ"ח
 - ימיו כל -צום ראשו כאגמון יכוףאם
 ל- נפהעו שימסור כזו גדולה תשובהאלא
 הר- של הכחות ואם קדו2וה למלחמתצאת
 אזי יבריע, והוא מחצה על מחצה יהאשעים
 ת- אומר ר"מ היה וזה העולם, כל אתיכריע
 פ"א שבת )בירושלמי לשיטתו ור*ממיד,
 הקו- בזעמון ומדבר בא"י שקבוע מי כלה"ה(
 בן שהוא לז מובטח בטהרה חולין זיכלד,ע

 להת- צריך בא"י קבוע להיותעוה"ב-וכדי
 המראל עם כל גבורים מלחמת ולצאעעגייס
 ודרחמנא, דידן שלוחי הזריזים הכהניםוגם
 מלחמה להשיב שיצטיין והכהן הת"ח,וגם

 שזו ישדאל עם נקמת לנקום ויזכהשערה
 מעלה בכהונתו יעלה הקב*ה, נקמתהיא
 אחר רק לפנחס הכהונה נתן שהקב"הכטו

 שק- בדבר רק שזה אף ד"צ' קנאת12קנא
 מורין אין לשאול בא ואם בו פוגעיןנאין
 לך : לו אומרים לשאול כשבא ובנ"דכן,

 שש- מצינו וכן חיל. גבור עמך ד'והצלח
 ושמו- אגג, את ובעצמו בכבודו שסףמהשל
 הנ"ל דוד בית ועי' סו.( )נזיר היה נדראל
 לעשות היה אפשר שמלאכתו ואף עא',סי'
 זו, במצוה לזכות רצה הוא רק אהרים,ע"י

 את ובעצמו בכבודו הרג אלעזר בןופצחס
 לא- )במדבר בת"י כמובא בעוכ בןבלעם
 תי- מן סייפא שלף ברישיה אחדיהח.(
 חש- שכהני נאמר אמור והאם וקטליה.קא

 כתבי אחר ? לכהונה חו"ש נפסלומונאים
 סי' בהפוסק זו הלכה קבעתי שכברנזכרתי
 והעלי- תרנ"ז ובסי' בהערתי עי*שתרמ"ד
 ו- להשתמט טצדקחת שום עתה שאיןתי

 הכהנים וכל במס"נ לילך אחד כלמחיב
 הם וטהורים קדושים הביתה או"השישינו_
 ראוים. גדזלה לכהונהאפילו

 - רכו-

 ? מא"י לצאת לכהל מותראי

 שס"ט סי' ביו"ד מפורש דיזתשובה.
 והט"ז עמים ארץ בכל ליטמא לכהןשאסור
 שהיה בזמן דוקא שזה מקילים שםוהש"ך
 לחו"ל מא"י לצאת לכהן אסור גטהרהא"י
 סי' יו"ד ח"א שבו"י ועי' בזה"ז לאאבל
 שא- כ' אות ל"ה סימן הד"ט ועקריפ"ה
 לחו"ל. מא"י לצאת בזה"ז גם לכהןסור

-
 - רכז

 להתרפאות מותר אי חולהכהן
בהדסה

 החולים שכל אביב, בתל פהנשאלתי'
 יהמ; שלא יום לך ואין ב"הדסה".מתרפאים

 הולה לכהן מותר אי רח"ל' מתים או מתבו
 בהדסה. להתרפאלהכנס

 עלינו ופה היא חמורה שאלהתשובה.
 חולה ובין סכנה בו שיש חולה ביןלחלק

 להת- בכחו שהם גביר חולה ביןשאבס"כ'
 ובהד- אליו יבואו שהרופאים בביתו,רפא
 עני חולה ובין בהוצאות, לקמץ רוצהסה
 ולהזמין בבית להתרפא משגת ידושאין
 רחמניות. ואחות קונסליום רופא, פעםמדי

 שחקר כ"י ס' ח"ג מהר"ש בשו"תוראיתי
 ע- חשם עכו"ם, שרובה בעיר כזובהיאלה
 בעיר נ"ד שונה אבל באוהל, מטמאכו"ם
 שם חקר כן ישראל. שכולם בישראלואם
 מת שם אין החולים לבית שנכנס ברגעאם
 ברגע המתים את מעבירים)כי

 גג תחת שאינו המתים לחדרהראשון
 שנכ- נמצא החולים( בית עםאחד
 וזרנו שם שוהה הוא אם ואח"כ בהיתד,נס
 ש- בהעעת אם אבל שוא"ת' כבר הףיוצא
 הספיקו לא שעוד מת שם "ם נכנסח1א



 וא דעה יורהשו*ת ל להשנד

 ואפילו - בקו"ע ר~יסור הוי זהלהעבירו,
 כל שיעשו מאר שקשה ידוע גדול,בגביר
 שזה בבית' עתה במכונות בד~קותמיני
 סב- בו שיש ובחולה אפשר, שאי ממשרבר
 ל- מב  שאב"ס בחולה ואפי' להקל צדרנה
 סי' יו"ר וש"ך הרר"שה שיטת ע"סהקל
 סגורה הדלת אם חציצה, הוי שהרלתשע"א
 את שמוציאין ער הכהן שם שיוו~בבהדר
 ב- לגמרי שמקיל הראב"ר דעת וגםהמת,
 תורה איסור ראין נטמאו שכבר זמנינוכהני

 רטומאה והברכ"י הפנ"י ושיטתבטומאתו
 חו- ובבתי ררבנן, היא אוהלים המשכתע"י
 וער, יורע ואנכי בטוחה. יותר הרפואהלים
 ו- בהדסה פעמים כמה שכבתי בעוה"ר.כי

 ברג- רח"ל גוסס שהחולה שבשעהראיתי
 שלא במטתו אותו מוציאים האחרוניםעים

 ש- שבשעה נמצא החוליים, יתרלהפחיר
 החוליים רוב וגם אותו, מוציאים חיעודנו

 או- מחזיקים כי העניים, מבני הםב"הרסה"
 ואם צרקה, בעזרת מאמריקה ותומכיםתה
 המלצות ע"י נכנסים גבירים הרבה גםכי

 ו- בארעא, שיציבא בעוה"ר כנהוגשונות'
 זה ולחוץ הפרגור מן ישארו ענייםהרבה
 מרא- למעלה שהיא שהשכינה מיוחרענין

 מי- רק הוי זה אבל בזה תשתרלשותיהם
 חולים המה שם החולים רוב וגםעוטא,
 מיני בכל להקל יש לכן - מנותחיםרצינים
 סימן יוסף גנזי בספר שראיתי ואףקולות,
 שמב בחולה אפילו להחמיר שחוכךקכ"ה
 וגם בטוחה הרפואה שאיז כיון סכנהבו

 אבל הרפואה, עיקר אינה בביה*חהשכיבה
 שנלפע"ר ומה עמו מסכמת דעתיאין

כתבתי.

 - רכח-

 ? באוירון לנסוע לכהן מותראי

 ? באוירון לנסוע לכהן מותר ארשאלה,

 היא העקטואלית גרולה ששלהתשונה,
 מאהיל הוא ובררכו נוסע האוירוןבזה"ז,
 בוקעת הקברים וטומאת קברות בתיעל

 שהאוירון לומר ואין השמים. עדועולה
 אם תינח הא הטומאה בפני יחצוץבעצמו
 ככלים ידויה ורינו מארמה או מעץהאוירון
 ה*א( הט"מ פי"ר )רמב"ם במרהתבאים
 ממתכת נעשים אוירונים ררובא רובאאבל
 חוצץ ואינו הטומאה את מביא שהוארק
 ספק הוא הענין שכל ואף ה"4ק. פי"ב)שם
 לא או ביה"ק במקום האוירון יעבוראם

 שם אין הנסיעה שטח רוב וגםיעבור
 ורק מחזקינן לא טומאה ואחזוקיביה"ק
 לח בנ"ר אבל לחוום' יש רמיעוטא"יעוטא
 מיעוט ולא רוב לא סברות הני כלשייך

 בטומאה מוחזק כבר הארץ וכרוררמיעוטא
 בעולם ועומדין קבועין הקברות בתיכי
 שייך ולא רמי מחצה על כמחצה קבועוכל
 שהרבר זה לנו נשאר רק ביטול, שוםבזה
 טומ- מקום על יעבור האוירון אם ספקהוא
 בה- כי לומר קהיא צר יש עור לא. אואה

 האפילו יחר אנשים הרבה נוסעיםאוירון
 שם שאק צבורי, לא וקטה פרטיבאוירון
 מ- פחות לא תמיר יש ג"כ נוסעיםהרבה
 והמבונאי הטייס עם בצירוף אנשיםשלשה
 טהור. וספיקו בר"הר טומאה ספק ליהוהוי

 שחקר כ"ה סי' אהרן כפי בשו"תומצאתי
 ות-ל וקולות סברות הבי בכל ג"כ ונגעבזה

 ה- אם' נפ"מ שאין והעלה לרעתושכונתי
 נשים או נכרים בצירוף הם נוסעיםשלשה
 ספי- בר"הר וס"ט רה"ר הוא לכ"זוקטנים

 וחירותם חכמים רברי בס' ועי' טהור.קו
 ברברי שחקר ה"ג פ"א זצ"ל הגאוןלאבי

 והוי רמיין כהר מאה שבנשיםהרשב"א
 הר*הג לירירי רור בית שו"ת ועי'רה"י.
 ה- כל שם. שמתרץ צ' בסימן יצ*ולייטר
 בי- לנסוע בכהן הדבר סוף בזה.עושיות
 אנשים ג' שם יהיה שלא באוירוןחירות
 ג' וכשיש לאיסור אהרן כפי הגאוןהעלה
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 בר-הר, כס"ט דהו-ל לנסוע לו מותראנשים
 שיסכימו עד למעץצה מחליט אינו זהוגם
 כבד נעשה שוה והיות ההוראה. גדוייעמו
 ב- מאד ונחוץ השכיח דבר להתעניןענין
 הרב שלנז הדהות שר וגס הטוינהעניני
 וב- כהן הוא טיריט-א מיעון מהרי-להגאון
 באוירון לנסוע מוכרח ההש המדינהעניני
 שיב- הנכבדים מהרבנים בבקשה יום,יום
 להלכה בריה על זו הלכה וילבנוררו

ישהש
 קב- בבתי שאמרינן שחקדתי מהלענץ
 כמחצה קבוע כל דאדעא סדנא צגדדות
 ראיתי הארץ. בכדוד בטילין ולא דמי,ע-מ

 המסופקות עיירות לענין פ-א מגילהבהר"ן
 נון בי יהושע מימות חומה מוקפות הןאם

 דוב אחד בהם שהולכים הגאוניםשהורו
 קבוע אמדינן ולא מוק"ח שחונןעץידוה
 תד- בסי' מביז1 והב"י דמי. ע"מכמחצה
 קודש מקדאי בשם למודים לשון ובס'פ-ח,
 ק- הלא דובא בתד הולכים האיד ע"זתמה
 ק"י-ל-ח( יו"ד בדד-ת )מובא כמעמ"דבוע

 היכא אלא קבוע דין אמרינן דלאותירץ
 היכא אבל מהקבוע, לפנינו פיו,צ (1דעיקל
 מתוך יצא לא עליו דנין טואנושהדבד
 נפשה באנפי חד דכל עיירות כגוןהקבוע,
 לזה דומה מטהצ ובנ"ד בת"ד. א"ינןקיימא
 אלא הקבוע מן לפנינו יצא ה~א פיר,ןשלא
 לימד ל"ש הקבוע על עלה האדם אםהספק
 מגילה ק' פ*א בשעה"מ אבל בזה, קבועכין
 לגמרי. זו סבדאסותד

 - רכט-

 כהן של ידיו על שמתגוסס

 אחד בהן כ"צ ירחמיאל ממינשאלתי
 שהאדקה בה1עה ומת ידו, על חולהשההזיק

 ? לעשות להכהן היהמח

 עד היו על מונה שהמת כלתש1בה.

 כמת דינו בכבוד, להניחו מקוםשימצא
 ש- וכמובן' בבזיוי. לזרקו וחלילהמצוה,
 אף הטומאה, להשהה ולא בזריוותיעשה
 אבל מעשה, בו שאין לאו טומאהדשהיה
 אחר "טראל כשיש ובפדט הם. זרייםכהני
 מת הוי לא כבר המת לו למסור ידועל

 ובאין אחר, לידי למסרו ותומ"ימצוה,
 סי' )בי"ע מצוה מת הוי ידו על אחראיש

 גרינווחלד הגאון לידידי בו כל ועי'קנ"א,
 שם ומת ערום ששוכב בכהן לד צדח"א
 הר- על השיגו הפוסקים גדולי שהרבהמת
 א"ע ללבוש לו שמותר ס"א( ושע"במ"א
 כבוד שגדול שכן כל הבריות, גדולטהצום
המת.
 הגראה כפי ידיו, על אותו שלקחומה
 על שבת מחללין הנה גוסס, שהיהבשעה
 ש. ק"ל בסימן יעקב הבית ומ"שהגוסס,
 כבר הגוסס, לבית להכנס אסוד כהןרופא
 בית שו"ת ועי' הפוסקים, גדולי ע"זהשיגו
 להיות יכולה כזו ושאלה ק"ה, סימןדוד
 בהידאל גם אלא כנ"ד, כהן אצל רקלא

 ופדחה ידיו, על גוסס חולה בשבתשהחזיק
 אסוד בשבת, לטלטלו אסור שאזנשמתו,
 כבוד גדול כי בכבוד, שלא מידיולזדקו
 והשומ- בהטבת, ואפילו שמידה שצדיךהמת
 אין לכן - ותפילין מקר"ש פטוריםרים
 כ- במקום להניחו ודק אותו ולזדוקלזלזל
 ובניחותא.בוד

 - רל-

 בבית זכר שהמליטה כהןאשת
 מת שםשיש

 בבית זכר שילדה נהן אשתנשאלתי,
 הילד את להוציא מחויבים אם מת שםשיש
 ? המת את שיפנו עדמשם

 ש- משותף בבית קרה הדברתשובה.
 ומילתא אחד גג תחת שכנים הרבהגרים
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 פת- דורשת זו שאלה ביחוד הוא.דשכיחא
 מתים יש ששם ובהדסה חולים בבתירח
 גג תחת נמצא המתים וחדר רח"ל יוםיום
 להת- ואיך והיולדות החולים חדר עםאחד
 הגי; שלא הקטי הנהנהג.

 לחינו-
 בא אם

 להפרישו, מצוהן ב"ד אין מעצמולדףטמא
 )רמב-ם הקטנים על מוזהרים הגדוליםאבל
 סי' ביו"ד מובא וכן הי"ב( פ"ג אבלה'

 לג- מחויב שאביו שמ"ג סי' ובאו"חשע"ג
 שמחויבין בטומאה מחמיר והב"ח בו'עור

 ואפי' לחיניך, הגיע כ,עלא אפילולהפרישו
 ואו- לחינוך, הגיע לא מקרי יומו בןתיעק
 לחי- הגיע שלא מתינוק יותר חמור עודלי
 עוד, נטמא "א שמעולם טהור זה כינוך,
 הכנסנו אנחנו ורק להיטמא בא לא הואוגם
 אמו במעי היותו זמן וכל להיטמאאותו
 נטמא לא המת באוהל נכנסה היא אםאפי'
 )באה"ט מטאה אינה בלועה טהרהכי

 - והפרשה חינוך חיוב אין ועליהשמ"ג(
 שלי- מרגליות הרה"ג לידידי חיה נפשועי'
 נטמא ממילא הקטן הן וקרא שתמהט"א

 שאני אבל דם, בלא לפה"ק א"א כיבהולדו
 מת בטומאת עשו שמעלה מתטומאת
 גרינווא- הרה"ג לידידי בו בכל ועי'יי"פג
 פוסקים כמה שמביא 76 צד שליט"אלד

 מ- להזהר צריכה כהן אשת מעוברתשאשה
 ה- בחודש כבר כשהיא המת באוהללהכנס
 ל- השכיח דבר שזה כיון להריונהתשיעי
 ל- להכנס שלא שראוי מכ"ש לכןפתה"ק,
 שצריך כיון ובנ"ד להוליד. כזה חוליםבית
 להכנ4- פעם מדי מוכרחים ויהיו הואלאמו
 ב- לטמאו הוי כבר שזה להניקו חזרהסו
 ואם להוציאו שלא לדעתי לכן ממש.ידים
 טרם יותר להכניסו לא אזי אותויוציאו
 המת. אתשיפנו

 - רלא-

 ? קטן על קדיש לומר מחויביםאם

 על קדיש לומר מחויבים אםנשאלתי
 קטנותו. שיעור וכמהקטן

 לו- שצריך כותבים המקובליםתשובה.
 אף עשדים, מבן פחות על גם קדישמר
 מ- לפחות מענישים מעלה של הב"דשאין
 מועיל שהקדיש דבר של וטעמו עשרים,בן

 טעם ועוד גבוה' יותר למדרגהלהעלותו
 בד 2והיה אחר מגלגול היא זו נפשאפשר
 ו- ע"ד(. אות ק' מע' טהרה )שיוריעונשין

 נפקי אין אזי דגלגולא ברזא נתעמקאם
 יום, שלשים בן לתונוק ואפילו בגילו,מינא
 עליו לומר צריכים נפל מכלל יצא רקאם

 כמו שלשים, בתוך אפילו אפשר אוקדיש
 במת נפל, שהוא אף קברו על אותושמלים
 בדי שם לו קורין וגם ימים, שמונהבתוך

 המתים בתהית ויחיה השמים מןשירחמהו
 אחר במת וכמו ה'(, סע' רס"ג סי')יו"ד
 לפדו- האב שמחויב בכור והוא יוםשלשים

 ש"ה ס" )יו"ד הפדיון על לברך יש וגםתו
 כעל עליו קדקב לומר לא ולמה י"ב(,סעי'
 ואף דהממים, מן' עליו שירחמו שלםחתן
 למולו דינא, זה לפדותו לזה, זה דמישלא
 וב- מנהג, החש הקדיש גם אבל מנהגא,זה

 וחותמים חרפתו מסירים הטעם כתבלבוש
 למה זה טעם לפי וגם קודש, בחותםאותו
 צד- אנחנו כנים ואם קדיש, עליו יאמרולא
 ה- בהמע~מה האורה בספר רש"י דבריקו

 אבילות ה' או"ז : מקומות ובכמה שםמובא
 בן שנפטר ועוד, ויטרי מחזור תכ"ח,סי'
 מונה אמו והיתה מילתו אחר ימים ד'אחד
 את רבי ופטר מטבילתה מלאים חדשיםט'

 של- שאחר כחצמע, עלי קד"ם מלומראביו
 בכל-בו תף' קדיש לומר צריכיםשים
 214 צד יצ"ו גרימולד הרה"גלידידי
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 צפי- ועי' זה על ומתפלא ג"כ זהמביא

 עו,טיק- מ"ט סי' חכ"צ ד"ת ד' סי' בדבשחית
 ששייך מ"ט סי' חכ"צ ד"ת ד' סי'בדבוב
 לפחות גם ואולי כ' מבן לפחות כרתעונש
 כ' אחר עז. לו ממתין הקב*ח רק י"גמבן
 הרה"ג לידידי דו"ד ילקוט ועי' ישיב,אולי
 קטן על קדיש בדין ל"ח צד יצ"ו אסףדוד

 שם. שציין ולהמקומות דעת לכללשהגיע

 - רלב-

 אחד בבית שבעה יושב שאינואבל
 . ? מונה מי עם הבית, גדולעם

 אחר, בבית אבלות הנוהג אבלשאלה.
 עמו מונה אם הבית, גדול עם ברוגז הואכי
 ? לאאו

 סי' ביד חיים בספר ראיתיתשונה.
 בדברי ט"ם ועה~ה זה בדין שמחמידקט"ז

 עמו מונה ובמקום תע"ז סימןהרשב"א
 הל- בזה גם הוריתי ואנכי מונה, אינוגורם
 דברי על ולסמוך באבל המיקל כדבריכח
 ועי' אחת בעיר עמו כשהוא הביתגדול
 חקקי ספר בשם ע"ו אות אבלות מע'שד"ח
 ה- לידידי בו בכל וע" קמ"ט, סי' ח"בלב
 מחמי,- שג"כ 332 צד יצ"ו גרינוואלדגאוו
 ל- קלה שעה על נכנס לא אם בצ"עחהניח
 תביא זו שכניסה ידעתי ולו הבית.גדול
 אבל להחמיר' היה כדאי אז לחבלים,שלום
 ירושה בעניני היא והשנאה המחלוקתכל

 הלכה משיב ועי המדיבה, תגדילוכניסתו
 אחרונים שהסכמת תע"ג אות חפץבדברי
 גדה"ב. עם שמונה רבומעשה

 - דלג-

 מצבה להקמת הזמל.

 להע- הזמן מתי פעמים כמהנשאלתי

 לידידי בו בכל ראיתי והנה המצבה.מיד
 שהמנהג 379, צד ח"א גרינוואלדהגאון
 טעמים כמה שם וכתב שבעה, אחרמיד
 חלושים שטעמים אומר הוא כולם ועלע"ז
 ששם מבל"י, מביא 148 צד שני ובחלקהם.

 מרחק והנה יב-ח. לאחר המנהג היהבעירו
 וב- ליב"ח. שבעה בין המנהגים ביןגדול
 המצבה להקים המנהג היה זלטופולעירי
 אלו ואפילו יב"ח, לאחר ובא"י שבעהלאחר

 גילוי עושים יב"ח, לפני המצבהשעושים
 טע- בזה שיש וראיתי יב"ח. לאחרהמצבה
 א( הנסיון. מתוך ואמיתים פשוטיםמים

 המצבות ומעמידים אבנים, שאיזבמקומות
 יכ- שלא קלות היותר מצבות קרשים,של
 הגשמים מן יתהפכו שלא העפר עלבידו
 המצבות מציגים שם הטיחוח, העפרומן
 מצבות שמציגים ובמקומות שבעה,אחר
 שהגש- בא"י ובפרט כבדות, מצבותאבן,
 ש- ואבנים חדשים ד' ג' שוטף גשמימים
 שיעברו עד מחכים שכיחי לא וקרשיםכיחי
 מציגים ואז תתקשה והאדמה הגשמיםימי

 נ- בסיס על יב"ח אחר אבן מצבתהמצבה
 יתהפך. שלאכון

 לה- אפשד אי הקבורה, בשעת ב'.טעם
 ובפרט לקחת, קבורה דמי כמה לדעתח"ק

 המת כבוד בהול, הזמן גדולות,בעיירות,
 ה- על כ"כ עומדים אין אותו, להשההשלא
 המצבה. להצגת החשבון ומשאיריםמקח
 ודור- החוקרים מיוחדים בלשים יש זהועל
 ואולי פן בחוטמיהם, היטיב ומדיחיםשים
 דידות, מגרשים, עזבון, איזה ישחו"ש
 היטב לברר אפשר אי וזה עשיריםבנים
 עד המצבה הצגת נמשך לכן ז"י,במשך

 שמעני. לו שמעני, הח"ק, עםשמתפשרים
 לסוחר. עובר מטבעותומשלמים
 תוארים כותבים המצבה על ג'.טעם
 ל- עכ"פ טוב וזה לשער, אין עדמופרזים

 די? ימי הנפטר על עברו כאשר יב"חאחר
 וה- זכאי יצא ואז בגיהנם' ומשפטווחשבון
 עכ"פ. מעט לו מתאיםתאר
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 שיבהאו רוצים המצבה להצגת ד'.טעם
 בחו"ל, במרחקים הנמצאים הבנים אלוגם
 מר- לכן ההורים, פטירת בשעת היושלא
 -המצבה. להצגת הזמןחיקים
 1- שמביחרם יש אבן, מצבות ה'.טעם
 שיש, לאבני חרושת מבתי ממרחקים,תם
 האות- וחוקקים מלוטשה האבן שיצאועד
 ל- אפשר שאי דבר זה אב, בציפוייות
 - ארוך זמן נמשך זה שבעה, במשךהכין
 ליב"ח. המצבה הצגת קבעוולכז

 - רלד-

 שתאמר לבתולה ההיתר לבררנשאלתי
קדק1.

 שע"ו סי' יו"ד פת"ש עי,תשונה.
 ק- לומר לה יש שמדינא החו"יבשם
 השגו"י בשם קל"ב או"ח שע"ת ועי'דיש

 ובעוה"ר במנין פי' בביתה קדיששתאמר
 מ- מנין רק יש ובביהכ"נ דראשאחסור
 הקדיש לומר ויכולה בזה נפ"מ איזנימצם
 ועי' התם, לי מה הכא לי מה כינביהכ"נ

 צפנת ועי' מזה. ש"מ סי' ח"ג יצחקיד
 עבה שקטנם הצעיר ואנכי מ"ו. אותפענח
 שתש- טוב יותר שבגדולה מכריעממתני
 חיישיננן כי קדיש שיאמר עני ת"חכור

 ומ- קדיום בעצמה תאמר והקטנהלהרהור
 דמעו- כי למקוננות קראו לרעתי לזה%ר
 מסטרא הנה הן הזוהר וע"פ מצויות,תיה
 כמ- בשיר והן בדמעותיהן ומכביןדדינא
 יפה ובכי בקינות והן שיר עלמות עלה"כ
 זכרון ועי' קשין, דינין ולשבר לבטלכחן
 מ"ר. דףשי

 - רלה-

 המת בהדך תךרהלימוד

 תל- של מטתו, יד על שנתחדשההלכה

 עלית לזכר ז*ל פרנקל צבי יוסף ר'מיזי
 אאן לתלמידי להלק בבואי הטהורה.נשמתו
 וחכיע הנפטר בחדר ישבנו האחרון,כבודו
 העיר, נכבדי : עההדרים" כל שיתאספועד

 בנו בבית היה זה ומכיריו, ידידיוקרוביה
 ל- שלא וכדי נ"י. פרנקל כה1ה מרהנכבד
 בה1- לי ונתנו בקףבתי לבטלה, כזה זמןבלה
 ל- שמו מאותיות פרקים איזה ללמודניות
 אחד נכבד ישב ימיני יד על נשמתו.זכר
 שאסור והעירני, נ"י קכינבוס ישכרער

 ברי- זה שהיה )אף המת. בפני תורהללמוד
 לכ"ז אבל היה' גדול חיר כי אמות, ד'חוק
 ל- אגב דרך לכן המת(. עם א' בחדרהיה
 זו הלכה נברר זה תלמידי נשמתעלוי
 ריגלי, תלתא ד"ה קכ"ב. יבמות רש"יע"י
 מותר המת דלכבוד רכ"ד סי' רידב"זועי'
 כל כי אמותיו, ד' בתוך אפילו ד"תלומר
 אין ולכבודו נשמתו לעילוי שלומדיםמה
 וכ- : ט*ז ב"ק חמ' לר,1, לועג טה1וםבזה
 שיהושיבו מלמד במותו. לו עובו גדולבוד

 כתבו שס ווהתוס' מ1ף קברו, עלישיבה
 בריחוק חלא ממש קברו על דוקאשלאו
 של הטעם בלא שגם מאליו מובן אבלד"א'
 על מסה1 ההייבה להושיב א"א לרש,לועג
 דבדו כבר מהישיבה, כהנים ולהרחיקקברו

 שכל ע"ז וסוטה ב*9 ועי' בזה,האחרונים
 ומתקנות דרבנן, הוא מת של ד"אענין

 כתקנתא הוי דמ5 כד"א הבית וכליהושע,
 רק וש1יסור כהן ולענין דרבנן.לתקנתא
 יכיל הבית ואפי' 1הל ומשום מקורהבבית
 בה. ל*ל בד"ת הרחקה לענין אבל אמה.ק'

 ו1שו מת. של לכבודו כה1לומדיםוביחוד
 קדיש, 1מרים גופא בביה"ק איהראיה
 הקברים ע"י ומשניות תהלים מזמוריצ"ה,
 סעי' שע"ו יו"ד בש"ע שכתוב ואףממש
 מביה*ק מעט ומרחיקים נוהגין עכשיו :ג'

 אק חבל שם, ש"ך וע" קדיש,ואומרים
 א"א וגם הקבר, מן להרחיק נחתגיןהעולם
 קב- יש טפחים ששה בריחוק כילהרחיק
 כ*ז דף דוד ילקוט הף' בצדו, אחריםרים
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 אסף דוד הרב ידידי ואסף שלקט פ"גאות
 נאמנים מקורות מהרבה מחיפה,שליט"א
 לומר ד"א תוך מותר המת שלכבודוהעלה
 ת- ראיתי וכן ודר,צה. פסוקים הספד,ד"ת,
 חכ- תלמידי של עיר זלטופל, בעירימיד
 משניות מהחברה שבאו המנהג היהמים,
 שהת- עד שמו, אותיות המת בחדרולמדו

חי~
 לחדר עברו ואח"כ גטהרה, לדי~עסק

 לומר ננהגין שפה כמו שכנ ולמדודהטני
 ולפעמימ ד"א. ובתוך המת בחדרתהלים
 שום ואין ד' על ד' רק בעצמושהחדר
 יותר נשמה אותיות משנת כי וידועחשש.
 אף מתהלים. המת נשמת לעלוי ומסוגלנכון
 כנגעים נדהמב יהיה שתהלים דה"מ בקשכי

 לאחיו יוסף שאמר כמו ואסייםואהלות.
 וכו' יפקוד פקוד להם והבטיח מתאנכי
 ימליץ ז"ל פרנקל צבי יוסף זה הנפטרכן
 ובלע ויקוים גאולתנו לקרב בעדינוטוב
 ח- בנים ואתם ותגצב"ה. וכו' לנצחהמות
 בכבוד זה, זקן שהשאיר טוב בשםביבים,
 תנחמו. - מרובה במדה עמו שנהגתםאב

 - רלו-

 "שב" ולחולה לאבל אומריםאין

 פסקינן ע1%"1 סי' י1"ד בש"ענשאלתי.
 דמשמע שב אומרים אין חולהשלאבל*או

 והוא שלך, בחולי שב או שלך באבלותשב
 דפ- מאן ולית : כ"ז מו"ק יוחנן דר'מימרא
 את לבקר כשבא הקב"ה אמר ואיךליג,

 שב. הקב"ה וא"ל לעמוד בקשאברהם,

 שב : וירא רש"י של בלשוןתשובה.
 ה- שם וכו' לבניך סימן חשתה אעמודואני
 סימן זה כי המקום על זו קושיא עלתירוץ
 ל- זו ישיבה לו מזכיר שההא בהיעהברכג
 תירץ וג"כ זה בשפ"ח הקשה וכברמה,
 שב לחלה או לאבל כשאומרים נמצאכבה,

 הדברים,ומתרצים
 כגוי

 ה- לך קשה כי שב
 בהש- ועי' כלום. בכך אין וכדומהעמידה'
 וחוץ שב, מע' בסופו טהרה לשיורימטות
 לא העליון מפי כי קחמיא משם איןמזה
 . - הרעותתצא

 - רלז-

 ומת קדיש לומר א"ע שהשכירש"צ
אביו

 קדיש לומר א"ע השכיר א'נשאלתי.
 בהסכמתו וגם אביו, בחיי אחד נפטראחר
 ? הקדיש שייך למי אביו. נפטרועתה

 אחר רק עולה הקדיש לפענ"דתשובה.
 סכום ואחר לשנות, לו ואסור הזרהנפטר

 א- קד"ם לומר גם יוכל יום יוםהקדישים
 ש- מה והנה כאו"א, מצות לקיים אביוחר
 ק- באמירת דוקא לזע הוא אבא מזכהברא
 מש- לימוד : מעלייתא מילי בכל אלאדיש'
 טובים מעשים מיני וכל צדקה נתינתניות,
 הנעשה דבר בדיבורו, יעמוד לא אםובנ"ד

 מלומר להפסיק עתה וישנה אביו,בהסכמת
 בודאי יזכה לא בזה הזר, הנפטר אחרקדיש
 ומה גדול, צער לו יגרום ואדרבא אביואת

 אפ- זה מקומו, על אחר איש ליתןשרוצה
 לבני עצמו את כשהשכיר רק לעשותשר

 א"ע השכיר אם אבל לקרוביו. אוהנפטר
 מוסכם הנפטר אם יודע מי בחייולהנפטר

 עומד טוהוא בעצמו ובזה הזה. החילוףעל
 הק- מן יותר אביו את מזכה הואבדיבורו
 מש- אביו יודע דקשוט בעלמא שם כידיש,
 בו כל ועי' בדיבורו עומד שאינו מיפט
 )בשם מתים לב' עולה א' שקדיש 376ח"א
 סימן להפוסק וציין ומהראנ"ח( חייבני
 מארוני ספר להוציא אתי כחי )ואיןתת"ו
 כתבתק. שנלע"ד מה בוולעיין
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 - %ח-

 חייבים אי שאכלו אבליםשלשה
 ?לזמן

 לענין יחד שאכלו אבלים ג'נשאלתי
זימון.

 של בספרו מובא זה דין הנהתשובה.
 וכדי ס"ו 4עת רם"ה בנ"כ בכוה"ב זצ"לאבי
 ב- דבריו אעתיק דובבות שפתותיושיהיו
 מותרים לכתחילה אם מדבר שםקיצור.
 ביו"ד לכאורה : וז"ל לזמן. כדי יחדלשבת
 אך לזימון, מצטרף שאבל מבוארשע"ט
 וד' ג' ובסעי' יברך' ואחר מצטרף שרקי"ל

 לכתחילה לא אבל נצטרף שכבר שםמיירי
 ולכ"ז אחד עם עוד באכלו דמיירי י"לוגם

 בקנאת כן ומצאתי יזמן והאחר צנעההוי
 שע"ח מם" ראיה דאין עוד וכתבסופרים,
 ד- די"ל ר,2אי דבשלשה שם שמשמעס-י
 זי- בו שאין ויין בבשר במברין מיירישם
 וכמ- לכתחילה דןערי ולפענ"ד עכ"ל,מון
 בלא בין אחר עם בין המנהג שכןדומה
 כסעודת דהוי הטעם שע"ח דבש"ךאחר

 בו שיש לחם על משמע וסעודהמריעות
 ב- ג' יאכלו שלא תקנ"ב בא"ח ועי'זימון.
 דיעבד דאף שם ובמג"א המפסקתסעודה
 קביעת חשוב דאינו בזימון חייביןאינם
 ע"ש, הסיבה או א' שלחן דצריך כיוןמקום

 הקרקע על דאוכלים כיון טעמווליאורה
 אינו באבילות ה"ה א"כ קביעות, הוילא

 סי' עי' כן לומר א"א באמת אבלקביעות
 שחיי- בשדה באכלו וה"ה רוכבין היוקצ"ג
 להסכ יכולים דשם לומר ודוחק לזמן,1-ן

 ד- קימ"ל הא אדרבה להסב א"אובאבל
 עג"ק ישיבה עיקר )וכל בראש מיסבאבל
 א', מפה על קביעות הוי וא"כ ממנהג(רק

 ישב משום תקנ"ב המג"א של טעמוונ"ל
 הוי לא ג' ישבו אם אף ע"כ וידוםבדד

 יאכלו לא דרק באבל לנ"ד נמטיקביעות,

 פדי בג' אבל חבורות לב' שיחלקו2"כ
 מתוס' וראהה לזמן חייבים א"כלכתחילה
 דמקשי שם ובר"ן תנהש כי  ר"ה ה'כתובות

 אבל מצטרף דרק ואת"ל פשיטא רש"יעל
 דלמא פשיטות, מה א"כ מברך אינוהוא
 מקום קביעות לו דאין כיון דל"תקמ"ל
 )ברכות קבע לא שמש דתימא מהוכמ"ד
 אבל דהא דמקשי תקנ"ב בטור ועי'מז(
 דהאכלים כיון עמהם אחר כשיו2כאורה חי אךרי, לכתחילה דגם הרי בזימון,חייב

 שב- אכילה לשרות כדי רק בייןמותרים
 ל- לשהות יכול והאחר ס"ח( )שע"חמעיו
 קצ"ו )מג"א האחר דוקא יברך ממילארויה
 נברא לא להיפוך וי"ל ובשר(, גבינהלענין
 יו"ד הלל בית וע" אבלים לנחם רקיין

  מעט יק לשתות מותר אבל נזיר אםשע"ח
 ואבדלתא דקדושא יין לענין ג' _2זירעי'
 מעט יין לשתות מצוה האבל אדרבאא"כ

 שהאבל עדיף א"כ כלל מחויב אינווהאהר
 והנלעד"כ - אחר כשיש אפי' בזימוןיברך
 גריטיא- הגאון ליד"נ בו בכל וחפשתיעכ"ל.
 שר ולא ואודה ליה, אנים לא רז שכל יצ"ולד
 ל- אותי עשה בזה בקיאותו שמרובבוש
 עליה ורק אחרים בספרים לעייןרשלן
 המראה בהמפתח ומצאתי סמיכבא קאדידיה
 ואיזה מצאתי ולא וחפשתי 377 לדףמקום
 בזה. "2טעות

 - רלט-

 אבלות בימי וגיהוץכיבוס

 וגיהוץ. דכיבום זה דיז לבארנשאלתי

 אב- בימי אסור וגיהוץ ניבוםתשובה.
 כל- מלאכה משום טעמים שני משוםלות
 ונפ"מ שמחה ומשום שפ"ט בסי' הב"ישון
 כוולובשים רק שייך שמחה הטעמיםביז

 ולהניהם לכבסם אבל הכבוסים,הבגוים
 משום ז"י ואחר מלאכה. כח2ום רקאסור
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 סותר כי ליטג מלאכה ומשום יכאשמא
 תק- א*א ועי' מלחמה, מיני כל לקףחותש

 לובש, שאיע אף שמחה ששייךנ"א--י*ב
 נעשה הדבר אם כן כ*ט(, תענית)מרש"י
 ליכא מלאכה וסהערח~ב עוזרת זריםבמץ

 לשם זרים בגדי ובכובסת אהכצ,חצמחה
 ומותר ליבא' ושמחה איכא מלאכהפרנסה
 )תקנא-5(, עין מראית משום בצנעארק

 משום נ"י אהר מתירין לאכול מה להובאין
 מתירין ולפעמים שמחה, משום ולאמלאכה
 )תקמח-י(, מלאכה משום ולא שמחהמשום
 אחרים ואין קטנים ילדים שמלפפיןבגדים

 תוך גם סתירים גף ע"י וא"אלהחליפם
 ט"ב בו שחל בשבוע שמתירים כמוז"י,

 וה- אבלה שהיא באשה וד*מ(. ב"י)מ32"א
 כל לעשות לה שמותר אף אבל, אינובעל
 וה- כלים הדחת ולבשל, לאפות ביתצרכי
 המחבר ופדט שמנה כדרך המטות'צעת
 וצ"ע מכיבוס, חוץ אבל ש"פ-ג"ב(ניו"ד
 אי עוזרת ח משרתת ע"י אם כזהבאופז
 בשאר האשה שמותרת ומה לכבם,מותר

 משוע- שהיא כיוז הטעם הבית,מלאבות
 סי' אה"ע ב"ש עי' מכיבוס, חוץ לו.בדת
 כביסה גם ו' סעי' שם שבש"ע אף סק"ח,ש'

 די- נשי אבל לה, השייכות המלאכותגבלל
 בס- ופרנסתו שמסחרו ומי כובסות. לאדן

 בזמנם, לכבסם וצריך לשקים הזקוקהחורה
 שיכ- ועד שיתקבל, סחורה בשביללהכינם

 מותר הזמן, יעבור ויתיבשו השקיםבס
 רק האבד, דבר כדין ז"י בושך אףגנדאר
 ויו- פועלים, וע"י בביתו לא בפרהסי48לא
 מי כי הבצנעא, זהו כי הנהר על טובתר
 ממחלה ובמת הללו. השקים מי שלעדע

  והלב-  הכלים כל לכבס וצריךהקמב24ת
 בכלל כבר זהו )היגיענא(, נקיון בשבילעם
 כשמח- ובפרט המחלה, תתפשט שלאסכ"נ
 המה לאו ובאם זה, דורשת הסניטריםלקת

 ומקלקלים הנקיוז לעשות לוקחיםבעצמם
 תוך אפ" מותר כידוע, והלבנים 8בגדיםקל
 שזה ידוע וגם שמחה, שום כאז ארן כיג"י,

 שחחה רטם הי. תך לינשם נשנל*
 חן בבית לגמרי איננה וגם אבלהבעצמה
 שנפ. במקום שבומץ ידשבת היא כיבעיר,
 לבעל אטור יהיה למה צ"ע הודיה,טרו
 וה ולפלא ש8שי. עאי ש געצמו אפ"לבס
 הזכיד לא שליט"א גרינותגלד הגאוןידידי
 ובא*ב וגיהוץ מכיבוס בו כל מספרובת*א
 זונ  בענין קיהו אפס ונגע פגע 8120ד

 - רמ-

 מהללאל בן עקביא משנת עלקדיש

 מן המת כשמוציארן בעירנו פהראיתי
 בנוסח ומנגן הקברנים מן אחד קםמבית
 הטי : אומר מהללאל בן העקביא אתידוע
 "מאין השל"צי הדבוד כי דברים בש4יתכל
 יקרא סהטום מבליע רוב ע"פ הואבאת"
 ואח"כ הסרוחה הטפה את לבי"ם שלאדחיי

 מועיל אינו שקדיש ידוע קדיש.חומרים
 בו ש"ם מזמור או תפלה או ד"ת בלילמת
 סוכת בשם דו"ד )ילקוט פסוקים ג'עכ*פ
 להיות צריך שהקד"ן מזה חוץ וד"מ(שלום
 את כשמטהרין ובפרט הגולל סתימתאחרי
 משנה איזה השחר גיהק"ב. על שםהמת
 מרנים תאח אר"ח אר"א להוסיף גםצריך
 וכר.שלום

 - רמא-

 לפני יורד אם שבעה תוךאבל
 בביה*כהתיבה

 לו שקשה שבעה תוך אבלנשאלתי.
 ל- לביהכ"נ ובא ביתו בתוך מניןלאסוף
 ? יתנהנ איך התיבה לפני לרדת וגםהתפלל

 לבני א"י בני שבין בהחלוקיםתשובה.
 כל- כשבה אלא בביהכ"נ האבל אתניסים 8כ- אינם איי שבני כתוב י"ד בסימןבבל
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 וע" יובנ גכל צתו מכניסים בבל תציבד,
 קעדה יקותאל הרה"ג לידי"נ בו [יספב

 המקו- כל שם שמביא 285 צדגרינדלאד
 וכתב ולחומרא לקהלא בזה והמנהגיםיות
 מפני כוונתו אם במנהג. להקל שיששם

 בהיערי וכמ"ש באבל המיקל כדבריקוהלכה
 הכי ד"ה כ"ה מו"ק תוס' עי' י*א' סי'צדק
 בפלוג- רק בשמר דזה ד. ובכחעבותאמה"י
 וכ"ש דאמוראי גפלוגתא ולא דתגאיתא

 וכ"כ זה כלל שייך שלא דמנהגיםבפלוגתא
 טע- בו בכל שם הביא אבל ארצות,בתקנת
 לביה"כנ, שילך ביה להקל מספיקיםמים

 ירד שלא נכון יותר התיבה לפניובנוגע
 "מכניסים" של והלשון עי"ש. התיבהלפני
 מעכבים שהצבור מורה *מכניסים*ת1נם

 ואין אגלות שאין ובשבת מעכבים. לאאי
 גם לכן בהנים וברכת בתפלה שינרשעים
 אותו, מכניסים א"יבני

-
 - רמב

 להתפלל לאבל קצאין ותפלויעזמנים

 ה' אות להפמ"ג מגדים נתם ע"י
 להתפלל, לאבל אט ופורים חנוכהשר"ח,
 וזסו"א למנצח אומרים עמנין כל הואוכללא
 קרה"ת שאחר קדיש ב( להתפלל, לאבלאץ
 או"ח דאבות )מילי בשבת לומר לאבלאסור
 ערב מנחה להתפלל לו אין אבל ג( ב'4סי'
 המלוב- נצה"ק לעלות מתחילין דאזשבת
 שבת לקדושת ועולץ הקליפות תוךשץ

 לפ- שאומרים הודו בפירוש הבעש"טכמ*ש
 ויש- ישרים יראו : הכונה הלליהם מנחהני
 סי' שי )תשורת לקדושה בעלייתןמחו

 וברכו קדיש לומר לאגל 14ן קהל*ב(,
 )תשורת שבת שבליל לדוד המזמוראהד
 שי תשורת היא זו ובאמת תר"מ(, סי'שי

 בעוה"ר רוב ע*פ צחנו שסוגליםבשביויט
 אינם מהם רוב אשר המתפלליםמחאבלים

 אחרי מהם והרבה שיצטלא, לאותההשים
 מק- היה לסורם, חוזרים הקדיש ימיעבור
 לא שבעה, תוך זקנו את גילח שאחררה
 של- אפי' או בו שיגערו עד .להמתיןרצה
 וגערו העמוד, את בחזקה ודרש ובאשים,
 הצבור שסובל די לכנ העמוד על חגריובו
 עלינו בשויו"ט ועכ"פ מהם החול ימיכל
 ל- ליתי דלא וגם כאלו, ממתפלליםלנוח

 או זו בתפלה לזכות רוצה כ"א כיאנצהי,
 ומחניפים.את מכבדים ולפעמים זהגקדהן
 איצ- לאותה הראוי את ודוחים זרועבעלי
 דא- ב"מילי" להתנהג נוח יותר לכןטל4ג
 שי". "התשורת את ולקבלבות"

 זמירותאנעים

 לפני יאמר שהאבל ננון אינשאלתי
 כמה ראיתי בשו"'ט, זמירות אנעיםהתיבה
 התפלה את גומר שהש"צ עשחרפעמים
 שיר לגמור האבלים מן לאהד העמודמוסר
 ונש- זמירות ואנעים הקטורת פיטוםהיום'
 על ראיתי לא ברור מקור הנה זה, עלאלתי
 לאבל נכון שלא איתמר מכללא אלאזה

 קנ"ג ס' לבוש עי' זמירות, אנעיםלומר
 זמי- אנעים - הכבור ,ציר דהציבותגודל
 וכיון בו להתנהג וז1ך לאומרו איךרוה,

 ב- רק אותו הצאומרים כ"כ ההששדהצוב
 שאין מזה נראה הארוה וגפתיחתשויו"ט
 "אנ- המלות ופהץוש האבל, את בזהלכבד
 מעיד בעצמו אערוג" חצירים זמירותעים
 בנף ס' בהשם שלום דובר בפי' ועי'ע"ז

 לאבל חמירים שזמירות תבין ומזהרעננים
 רע. לב על שירים כשרהוי

 עליכם ושלום נרננהלכו

 כיח לזצמרם שבעה תוך לאבל מותר14
 מר, לו מר לשלומו וגם וזמרה שירהשהוא

 וקע"ג קע*א סי' מהדהת שי תשורתעי



שטג ר מ וא דשז יויהשו*ת לי
 אב* משום בזה ול"ש שאסור שהעלהמזה
 מתה- שבת קבית כי בפרהסיא, בשבתלות
 אינו עליבם* ,שלום ופזמון ברט מןלת

 בביחו* ורקבצבור

 - רמג-

 ו- אשתו עלע שמתה מינקטאלתי,
 "ש- .._.,.. 7י,,4.י דשאי (ר אחרתנשא
 וחשבתי דעהשטונו4 4הטחש של היאש.םמור
 גיו"ד מפורקטת חהלכה רגמרא דינאשזה
 אח- ונשא אשתו במתה ב' סוך' שפאהס"
 הגחומין עמו לדבר לביתו נכנס איטרת

 רשאר4 4שפמט הלשת 0 כא גסש"קובמך
 וע" תנחומיןי עמו לדבך לבידעלכנוס
 דאשתו דעת חלישת משום שזה שםרש"י

 מ- רק שהוא גמקום החמירו ואםהשגיה,
 ווכר בעצמו הוא אם כ"ש הגחומיןקגל

 שוה בשנה פעמים כמה דגשכחותומזכיר
 שדעתו רואה כהעהוא גדולה, דעתחלישת
 ס" השדה דודאי שו"ת הף' תמיד,עליה
 מנו- שו"ת ועי מקומות, לארזה שצייןי*ד
 מע- כטהבנים בעשיתו קי*ד ס" משהחת

 לקמטות לבעל אסור לאמם מצבהמידים
 דהיינו בפניה, שלא אפ" עליה,דלפפד
 כיון : שם וז"ל לביה"ק, הולכת (רנ"שהיא
 נחלש רבים ימים בלבבה זכרונהדהבעל
 מ- שעתה כיון בלבבה שתאמר דעתהמזה
 ממנו נשכחה ולא ההעשונה אשתו עלעורר
 עכ"ל, בעיניו נחשבת תהיה לא תו רבזמן

 ב- מנחמים אותו במצאו בגמ' דאיהש4ודש4
 אין רפה, בשפה תתנחם לו שאמריםשוק
 ש- מיירי שם בנ"ד, להקל ראיה שוםמשם
 למיעבד, ליה הוי ומאי בשוק, - בפניהלא
 תעשה ואל בשב דיזנחומין מקבל רקהוא

 ממציא געצמו כשהוא אבל רפה,ובשפה
 לבקר להוכיריו, להספידה, להתעוררעצמ
 : טעמא מתלתא אסור זה דטדומה קברהעל

 האחטה של דעת חוחל"עת נפש "5גמות(א

 טתן במטה, דעות דן של סרך בזה "טב(
 ג( אחר' כוס על ומח.ענן זה בכוסעיניו
 ה' סוף הגמ"י של הטעם כפי קטטהכהטום
 מ- להמתין, שצריך רגלים ג' שהטעםאבל,
 עצ4 וכשתראה עצב הוא זה זמן שכלשום
 עמה שלום שאין לבה על תעלה שלובות
 כשתראה כ"ש עכ"ל' עמו תתקוטט זהומכח
 דעתו נחה שלא שלה, הנשואין אחרישגם
 זאת ועוד לקטטה, שחיישינן כ"ש עצבוהוא
 שלום הבאת של המצוה גודל אנחנורואים
 שנכ. שמי אמר שהקב"ה לאהטתו א"טבין
 למען לכן המים, על ימחה בקדושהתג

 אלו כל על לוותר צריך השלוםהשראת
 ובי- והספדים נשמות הזכרת שלהמנהגים
 ימלאו הללו דברים וכל קברה, עלקורים
 שנה ועשרים מאה ואחר והבנות,הבנים
 והיא הראשונה ל"הטתו חוזר הואממילא
 מ- בנים לה כשיש ובפרט הראשוןלבעלה
 שעש- למי אלא ברית כורתה אינה כימנו
 דאי- נוקבא : בראהטית הווה"ק וו"ל כליאה

 לקד- אהדרת עלמא בההוא בתריזתנסיבת
 לערוך לו אסרתי טעמי הלין מכלמאה.

 מכותלי תמונתה את להסיר וצויתיהיאצ"ט
 במטום הר4הטונה את להזביר ולבליביתו
 "טראל. על ושלום ביתשלום

 - רמד-

 שחורים בגויים לבישתמנהג
לאבלים

 ה- הבגדים להסיר צריך מתינשאלתי
 ? האבלים שלובשיםשחורים

 הענין כל למוזר חשבתי מיאשתשובה.
 ובחו- משום בזה ויש שחורים, לבישתשל

 המודר- שכל ראיתי וגם תלכו' לאקותההם
 ועו- שחורים לובמטים קדימה ההולכיםניים
 להזדקק רציתי ולא חפץ שלבם מהשים



 ר פ 1א ופח ין"מן"ש ל לחש4יד

 תקמ"ז סי' בהב*י רארתי אנל ץ.4ש"
 מזה שמדברים ובפמ"ג סק"ג שםובט*ז
 יב"ח אחר מסירים הללו שהבגדיםחמתבו
 כמו חודש י"א ולא העיבור בשנתאפילו
 בגדי לבשי זה, למנהג מקור וישצקדיש,
 הלוי בית ועי' המתאבלת כאשה וכו'אבל
 שו"ת ועי' קע"ט אות מגדים נועם קתט'על

 לל- אם בשאלתו ט' אות כ"ז כללהרא*ש
 חוז,1, י"ב 14הבו או חמיו על שחוריםבוש
 הרב לידידי בו כל ועי' יב"ח בפירושוכתב

 בענין שקיצר 29 צד שליט"אגריעהשלד
 מקור יש שחורים שלבגדים ג"כ וכתבזה

 ל- שייך ל"ת ובחוקותיהם - וחז"לבתנ"ך
 השרוול על שחורה מטלית ששמיםאלו
 האבלות. כל יד"ח יוצא הואובזה

 - רמה-

 אבלות בימי ר"ת שלתפילין

 ב- ר"ת של תפילין מניחיל אםשאלה.
 אבלות.ימי

 שאיל ז' סי' שלום משמרת ע"תשונה.
 הלא דר"ת תפילין לא אבל בימימניזדם
 אי הללו דבימים והטעם וראב"דד,ןמו"ר
 לעיין ובאריכות אלו, מוחין להכה1יךאפשר
 ב'. סי' יוסף ויצבור בס'בזה

 - רמו-

 רע לב על שיריםשר
 במוזיק, שיעורים הנותן אבלנו1אלתי.

 - רשאי. אי מתפרנס הגחומזה

 ר בהחלט, אסור שבעה בימיוצקשובה.
 ואין השם אב אחר באבל אפילו שבעהאחר
 ח"ב ג' מהדורה טו"ט עי' אהרת פרנטהלו
 יו"ד אריה גור תשובת שמביא רמ"אסי'

 לנגן שהתיר צבי, תפארת בשם ק*גס"
 פר- בשביל לאבלות ג"י תוך זמר כליבעל
 וגם זה, על חולק אריה גור ובעלנמתו
 שבפרהסק4 דבר משום לאיסר נוטההטו"ם
 ועי' התיר, ז' אחר אבל שבעה, בתוךוכ"ז
 361 צד יצ"ו גרינות1לד הגאון לידי"נ בוכל
 אבל, מוזיקא חכמת הלומד התלמידבאם
 וחי- לאיסוו. וזח1ד"ח שיק המהר"םהביא
 ועי' לדינא להמתלמד הלומד בין גדוללוק
 שחוק טיאטראות במשהקי 326 צד בובכל

 אפי- שאסור השד"ה בשם שמביאוהוללות
 אבלות. בימי ו1לאלו

 - רמז-

 לקדש מותר אי שבעה תוךאבל
 ?הלבנה

 שבעה תוך נ"כ לענין מצינותשובה.
 הכהן שצריך מ"ג סעי' קכ"ח סי' ש"חעי'

 עש1יע מפני והסעם מביה"כנ, לצאתהאבל
 מ"ע, ג' על בזה שעובר ואף בשמחה,שרוי
 ל- עור יוכל ובנ"ד הי(4 עוברת מצוהוגם
 בו כל מפר ועי' השבעה, אחר אותהקדש
 290 צד עוליט"א גריעולאד הרה"גלידי"נ
 בימי יקדש לא לקדק1ה זמן די יששאם

 ת"ב לפני מקדשין שאין וכמואבלות,
 חבף עם ולא בביתו 1תה ויקדש)מהרי"ל(,

 ולא לחכות(, זמן לו אין )אם אנשיםרת
 בהיא"לת שאסור כיון עליכם", "שלוםיאמר
 (9פנו, על דבור דבר עי"שע1לום

 . - רמח-

 ג"ר לפני אשה הנושאאלמו7

 רה"ל 4ח1חן עליו שמתה במינשאלתי
 אחרת. ל"יא שרי 4ר רגלים ג' עברוולא

 ב- פלוגת14 דגמרא דינא וזהתשובה.



*88 ר מ וא דעה יורהשו*ת ל לה

 בעינן או רגלים ב' מספיק אי כ"ג,מו"ק
 באבל, המיקל כדברי ,יהלכה ואף ג"ר,רק
 ו- ג"ר שבעינן המחבר כתב זה בדיןלכ"ז

 שם המפורשים התנאים באלו רקמקילים
 בנים לו יש פו"ר, קיים לא : ווצ"בבסי'
 שישמשנו, מי לו אין עמהם, לטפלקטנים
 התנ- חסרו ובאם באבל, הקהיא היאוחשת
 סי' יו"ד ח"ס ועי' להקל, אין הללואים

 רג- בשני להתיר מתלבט שבקושישמ"ט
 ופה המחמיר הוא שהמחבר חשע ועודלים.

 שמקיל הרמ"א ואפי' כהמחבר,פסקינן
 לעצמו. החו,ב שבע"נ ג"כ כתב )שם(מעט
 החינוך זמנו, לפני לסד"ק להרב מותרואם
 הרבנים גדולי בהסכמת צ' סי' יהודהבית
 שלי- גרינוהשלד מהר"י הגאון וידי"נאוסר,
 והעלה זה מביא 358 צד בו כל בספרוט"א

 מ- הקדחשין שיסדרו והיש שיששבמקום
 סניף "צ קדושין בטוב בקיאים שאינםאלו

 קדו- ב"ה שאין בארצינו פה אבללהתיר,
 כי לחכות מוכרחים וכולם שרחיים,שין
 אינני נאמנות בידים נמצאים הנשואיןספרי
 דל- התנאים כפי לא אם היתר בזהרואה
עיל.

 - רמט-

 מקומו לשנה שצריך אבלבדין

 מקומו לשנה שצריך אבלוששאלתני
 שע- דהיינו למעליותא, שינה אםבביהכ"נ

 ? שינוי הוי זה אם למזרחלה

 שמ- מיני מכל מתרחק אבלתשדבה.
 חדש, בגד אבילות בזמן ללבוש לבליחות,
 )א"ח ישן על יחליפנו חדש קיטל ישאם

 ואם 262( צד בו בכל גם מובא ס"זתקפ"א
 זה חעווב יותר מקום על מקומולהחליף
 לך האלף ועי ירידה, היא עליהשמושה
 לשבח דשינף שכתב שט"ו סי' יו"דשלמה

 ל- מקומו יחליף בשבת וגם שינוי הוילא
 בפרזעשיא. אבילות הוי הלאגריעותא

 - רן-

 בנמבה חל של) ש)0ביעי אבלנשאלתי.
 ח"ג רדב"ז ע" 7 לו[ורה לעל)ת מ)תרמתי

 אמריע ועתה כת"ת מצוה שבדברתקנ"ט
 ר"מ סי' ס"ח וע" ככולו הלילה מקצתגם
 חכ"א וע" עליו, שכהציג עולם בריתבפי'
 מצוה במקום ג"כ שהיקל ו' סי' משהמצבת
 ודברי הלכה סהשיב ועה לדרך, צאתוטרם
 הלילו4 חצות אחר טוהתיר ס"ד סי'הפץ
 ועי- הזיווג, לסוד שייך זה חצות עניןאבל
 סכצלו. הלילה מקצת שאמרינן הההזרקר

 : שאחז"ל ככולו היום מקצת שלופירחם
 ולי- בכלל, לילה גם "יום" שכתוב מקוםכל
 כ' מגילה רהב"י ע" נקר(1' יום תחלתלה
 אין לילה שכתוב וכ"מ טובלין. היאד"ה
 ויהי ערב והיי : ולדוגמא לילה, בכלליום
 שפירושז היום, כל רע רק אחד. יוםבוקר
 זח~ר ועי' השבת היום את שמור הלילה,גם

 דא השבת" תיום "שבת" קלח. דףשמות
 אלא ? להאי האי בין מאי שבת, ודאשבת
 יום שבחש4 דמעלי שבת דא סתם,שבת

 לי- ודא יום דא דלעילא, שבת דאהשבת,
 פ' בלולה )מנחה ולילה יום מורה יוםלה.

 אסור אהד' יום שנם קל"ח(. דףבהעלותך
 המלב"ם הגדול להמדקדק ועי' בלילה.גם

 עהנ הלילה עם היום כולל יום :)הכרמל(

 הלילה ולא היום רק להגביל בא ואםפניו,
 טהרתו, ביום הטהצח, ביום "ב.' בקישורבא
 חז"ל דרןצו וע"ז דבר, ביום צותו,ביום

 יחזק(4ל רד-ק ועי' הלילה, למעטשהכונה
 בנ"ד וכן ל"יומם". "יום" בין החילוק ג.יב.

 בבו- לו ומותר הלילה, גם פי' היוםמקצת
 ש- במקומותינו ובפרט לתורה, לעלותקר
 זה הה לתורה האבלים עולים שבעהאחר

 קר(9 שלא שהרחשה בפרהסיא'כאבלות



 1א דעח יורהשהת ל להשסו

 אונו שגם.יום-השגיעי יאמר לתוריעטתו
 שבד"ס י"ד סי' 'י"ח שד"ח ועי' לו.עולה
 המיקל, אחר ובאבלות המיקל, אחרהלך

 להחמיר הרוצה בד"ס : שביניהםוהחילוק
 כי להחמיר אסור ובאבלות בידו,הרשות
 מ. שצ"ע אף ממצות, לבטלו קולוחומרו
 שאפי' שכהצמע אפי' ד"ה כ"א מו"קתוס'
 ככו- הלילה מקצת אמרינן לא מצוהלדבר
 -לו

 שמ"ד א-נ ד*ה פ"א פסחים רש"י ועה
 ולל- מביה"ש. עוד מתחיל ככולו,מקצה"י
 עמדו שלא וההא ד"ה כ"ב מו"ק ר,ט"ישון

 שלא עד "שחרית- שבא"בשביעימנחמין
 סימ- ב' נתן שרש"י משמע מנחמיןעמדו
 הדר אבל יעשה מה כי משמע, או ואונים,
 זמנו אי מנחמיף ,טאין בשבת אובכפר
 שאפשר שכתב קפ"ו הלק"ט )ע"שחרית
 ול- היום כל לישב שצריך מנחמיןכשאין
 ממקום בבא הדין כן וכמו כק. איןהלכה
 כקמו כי עירוב(, )ע"י השבת ביוםקרוב
 הנץ קודם בבא לא אם דמי המנחמיםכבר

 וממג"פ שצ"ד, סי' רע"א הג' ועי'החמה,
 זמן חצות, עד מהנץ בשבת מחמרינןאר

 וב- לתורה, לעלות לו שאסור שבת,תפלת
 עמ- מונה אינו קרוב ממקום זמן באותובא
 נגד וזהו לחומרא, והכל דסתרי, תרתיהם,
 ובה"ג באבל. המיקל כדברי הלכה :הכלל
 שצריך קוה-נ' בבא אף בצ"ע הניחרע-א
 עפ"י בשבת ובכלל א'. שעה במוצ"שלישב
 מב- יתירה חומרא תמיד תצא התפלהזמני
 מכלל יוצא הוא בשבת שעה ובאיזהחול,

 גם יש לתורה. לעלות לו שמותראבלות
 ש- ויש הנץ עם המתפ~ים מניניםבשבת
 ויו- היום חצות עד מאריכים והדרשןהחזן
 ל- שנדר בא' ק-מ סי' ת"א שבו"י עי'תר,
 מביה"כנ, יציאה זמי, אחר עד לאכולבלי

 ואמר זצ"ל הגאון אמו"ר את בזהחיאלתי י בתשבון באים אינם והדרשן החזןשצרות
 ז' יום כל מחמירין תה"מ שלענין שאףלי

 ת"ת לענין אבל בס"ח, המובא סכגהמחשש
 בבוקר, ז' ביום וכ"ש ז' בליל פשוטההיתר

 חמנין, התפלל כבר זמן באותו בחולהאם
 דבר, מכל אבלותו פסק זמן באותוודאי
 יוס אם בחול שאף זצ"ל מזקנו אצלווקבלה

 תיבף האבל שירוץ הקרהשה, יום הנאז'
 ב- בד לתורה לעלות לביה"כ מעפרבקומו
 עליה, תיכף לו יהיה שמהירידה כדייום
 לבל מוקדם הוא וגם לו גדול תיקוןוזהו
 הינא כד פעם ראיתי וכן החיובים.שאר
 וקם מע דעא הקטנה אחותי ונפטרהטליא
 ועלה במקוה וטבל וירד מעג"ך ז"לאבא

 ביום. בולתורה

 - רנא-

 המיתה יום יודעבאינו

 קד- על נהרג שאביו באחדנשאלתי
 ו(רנו ימ"ש, הרוצחים הנאצים בידיה"ש
 לו, ואמרתי היאצ"ט. זמן לקבוע מתייודע
 צדיקיס קדה"ש על הצהרגים שאלוהיות
 סימן בהפוסקים כמ*ש המ טהוריםהם,

 להחדק ממ"לא מחויב אחד כל וגםתתט"ו,
 קדוש על הנהרג וביחוד לצדיק, אביואת

 וממלא יחחב שהקב"ה הגמרא וע"פהשם,
 ומחודןצ ליוו( מיום צדיקים שלשנותיהם
 במ- 9~4ח( ל"וש קדזשין י"א, )ר"הלחחחצ
 הולדת, יום בערב לקבוע שאוליהרש"א
 הו-ה ביום היאצ"ט יום לקבוע יעצתיולכן
 לו: הידוע שלודת

 - רנב-
 ביא"צ נרותריבף

 בקאצ"ט, אויא לכל נר אם שאלתובדבר
 או*ח הווים כף עי' לכ"א נרות מ"גהעולם
 בו להרבות אפי ומותר י"ב ס"ק רס"אסי'

 מבגט ש וכל בבודו זהו המוסיף וכלנרות,
 פךשז ועין אצ. כבוד מצות לקייםצריד
 לה- טתר ביהט שאף מ"א סי' אשאמרי



א81ז ר מ וא דשה יורהשו-ת

 סופר כתב ועי' נכרי ע"י יאצ"ט נרדליק
 כ"א צריך מצוה נר  שהוי וכיון ס"ה,ס"

לקיימה.

 - רנג-

 ביום או המיתה ביוםיאצ"ט
 ?הקבורה

 ביום הוא שיאצ"ט לומר בא טועיןרבים
 הוא ראשונה בשנה שרק וי"אהקבורה,
 המ"ב במ"ש הטעות ומקור הקבורה,ביום

 הק- בתם היאצ"ט לעולם ראה1תהשבשנה
 והש"ך סק"ט, ת"ב יו"ד הט"ז נכ"פבורה
 והנה"ך המיתה ביום היאצ"ט שלעולםפסק
 היא- להלכה אבל המ"ב, לדברי ג"כנוטה
 ראשונה בשנה גם המיתה ביום תמידצ*ט
 הקבורה נתרחקה סבה איזה מפני אםורק
 ר4היונה בשנה אז ימים ד' או ג' המיתהמן
 או ג' ודוקא הקבורה ביום ההשצ"טלחוד
 יום אבל סק"י שם הש"ך כמ"ש ימיםד'
 ביום ראה1ונה בשנה גם היאצ"ט יומיםא1

 שם. בש"ך ע" לזה והטעםהמיתה

 - רנה-

 מתים שני על אחדקדיש

 שי14- ביהכ"נ שמש את שכרונשאלתי.
 בנים, בלא שמת אחד נפטר על קד"1מר

 קדיש אומר שהשמש הדבר נודעואח"כ
 על התנפלו אחד, בזמן אחר נפטר עלגם

 לשמוע והחליטו וצעקות בטענותהשכה1
 ת"ח. וגם עני א"1 השכה1 בפי.מה

 קדח? מפה ששמעתי נזכרתיתשובה.
 ב- לפרנסה הנוגע שבדבר זצ"ל הגאוןאבי

 וב- ביום הזכרה לעמ?ות כמו הללו,ענינים
 וכ- קדיש, בעניני הזכרה, עה1ים שאיןזמן
 תמיד ולחפש הדין לרכך להשתדלדומה

 נפ- כבר זו שח1אלה והשבתי דהתירזגכחה
 מהדו"ת ח' ס" או"ח ביהודה בנודעתרה

 כמו נפטרים, שני על קדיש לומרשמותד
 ביהד, ואמו אבת על א' קדיש אומרשיתום
 סה1"ס, רארתו עי"ש לכאן עולה א'וזכרון
 בלא מקדיש גדול יותר בשכר קדישוגם
 ח"ד זאב דברי בס' ועי' שם(, )ג"כשכר
 לידידי בכל-בו וע4' הנוב"י. פסק עלשתמה
 שלכת- 376 צד שליט"א גרינוואלדהרה"ג
 מתים, שני על קדיש לומר לקבל איןחילה
 שהשכיר אחר מת, לו מת אם בדיעבדאבל
 להערב ממנו ודור,1ים קדיש, לומרא"ע

 וקדיש ל1ניהם, שמכוון טוען והואכספם,
 בח"א מהראנ"ח דה1יב לשניהם, יעלהא'
 א' קד"1 באמת כי עמו דהצדק ע"זסי'

 רע"א( סי' חו"מ חוי )בני מתים לשניעולה
 אגב עכ"ל. תה"ו-- סי' בהפוסק גםועי'

 בצואה כתב גדזל ויר"ש א' ת"חנזכרתי.
 את קד"1. עלה לומר ישכרו שבניושלו
 יראים אנשים היו בנת פלוני תנוקותמלמד

 לס- רצה לא שאביהם הזה והדברושלמים
 פגו לבם. עד נגע שלהם קדיש עלמוך

 ו- זה. בענין עמו להתיעץ דאתראלהמרא
 הוה שהמלמד הוא שיודע היות הרבאמר
 מדו- עני וגם גדול ת"ח וגם ודחיל יראהוא
 יאמר הוא שגם אותו ש"1כרו עצתו לכןכא

 להמל- באי המת. דברי לקיים ומצוהקדיש
 המל- אבל קדיש שיאמר לפניו והציעומד
 ובמוקדם ובמזומן מופרז סכום דר,?מד
 קויתווך להמד"א הפעם עוד פנו הסכום.כל

 דבר. שום הועיל ולא המלמד וביןביניהם
 וה5הנ במוקדם, הסכום כל את שלמוהמה

 וקדיש ערבית בתפלת אחד קד"1 אמרמד
 והפסיק, במנחה אחד וקדיש בשחריתאחר
 ה- את הזמינו היתומים א"צ. שיותרואמר
 המד"א חזרה. כספם את ממנו ודרשומלמד
 לאור יוציא שלמחר והבטיח טענתםשמע

 להרב בחלום הנפטר בא בלילהמשפטם.
 הוא כי המלמד את לצער שלא לוואמר

 ולעי- לע"לא הכניסו שלו קדישיםבשלשה



 ר פ 1א דעח יורהשהת ל להשוא

 2ף חועיקר עכש אדם כל שלש מוום5*
 לנדן השל"ש מבניו המלמד שקבלהכטף

 הקד"צ. מן יותר % ההציל וזה הבוגרתבחי
 המת. להלוית חיעלת כלה הכנסתחיצ

 - רנד-

 לבו המיתההודעת

 אמון לא בנים והניח שמת מינשאלתי
 אם וקדיש, אבךלות "ןמרו לא שבודשרבם

 שר שיהיו מוסב צ להם לדידיע5שחיבים
 מזידים. יהיו היאנגים

 1 נננים שש"1 מצרש דץתשבה.
 יו"ד ע" להודיעם, חובה שום אוודיקים
 אפי- חובה שאיז במחבר, י"ב סע" ת"בס"
 מוציא בכלל זה וגם ואם, אב במיתהלו
 להר שכתב הרמ"א ואפילו כסיל, הדאדבה

 : בצדו וטעמו חובה ולא .2הגו" כתבדיי
 טעמו אבד בנ"ד אבל קד"צ, שיאמרוכדי
 בבחי- נקבות, שבניו למי ואף סבדוובטל
 ל- להיות צריכה ההודעה ועיקר נקבה,נת

 עליו, התפלל קד"ש שיאמר הנפטרטובת
 במ. אבל וכו' לאדם וזכין אנשב מזכהוברא

 יורידו כאלו ובנים למת  צער שגודםקום

 יותר אם אנכי מסתפק שחת לבאראוחי
 אביו מיהת אולי או להודיע, שלא וטובמ8

 אדם בי בתשובה, ההרהר למוטבתחזירו
 גמור ברשע שמצינו כמו להשובה,עלול

 שחחישין צדיק קצאגי מנת על אמצההמקדש
 ה- טם לו שמזכירין בנ"ד כ"שלקדחצט

 וכמו אדמ 5ל סוף ורשה ציו שלשיא
 פטי- לפני תשובה עשה ש"צמעאלשמציע

 התמרה מן ראיה מצאתי אך אברהם,רת
 עי' להח-;ץ אסור גם ואהי להודיעושאיז
 ח.( י"ה בראשית רש"י וע" ותנחומאב"ר

 ש- אף אמו, רבקה פסירת מעשושהעלימו
 ב- כלוא היה ויצחק בביתו, יעקב היהלא
 היחיד והקדיש להתעסק, יכול ולאבית
 בקבורתה עעה שיתעסק רצו ה~א עשו'היה
 ובלילה ש1תה, יקללו שעי"ז שפ"ח()ע"

 בלי תנחומא( )מדרש וקכרוה חצתההוציאו
 שעשו כבודה זהו כי אבל וכבוד רעששום
 הדבר שנוגע במקום אבל בא. ולא ידעלא

 חילם לאחרים ועזבו ירושה, ממוןלהשסד
 מב"צ לבן אפילו להודיעו שמצוהדעתי
 מעלי זרע ממנו יצא ואולי פן עשוקלה?יל
 אחסנחשג איעבורא בכלל וזהווטובים:
 ש"צ במקום הללו רשעים רוב פי עלאבל

 את היטב שומרים הזקן לצביהםמטמון
 כה- שהחיינו ברכת לברך נשמתהיציאת
  עכברי איירים, גבירים ראיתי וכברלכה,

 את  השקיעו שבחימ;ם אדינרי,דשכיבי
 בש- זקנים, מחצב או הקדש לאיזההוריהם
 והמפ- מסחרם בית את מסרו גסיסתםעת

 יצ- לא רגע שאף כדי פקידיהם ליזץתחות
 אחת, פרוסה חו"ש ולהפסיד לשבותטרכו
 רח"ל ובמותם בחייהם או"א הכיבודוחוו
 שבתי כאלו ויש לשבח דרגא עודוזהו

 בשמבי לרוחה פתוחים וחנויותיהםמסחרם
 על סובבת דהשאלה אלו ובכגון שבעהבימי
 לא. או להם' לההיע ?ריך אםצירה



 ף מ וח ל לה
חלק
 העזראבן

* נ- - אי  

 בהיתרא נשיםשתי

 ע"פ אשתו על אשה שנשא מינשאלתי.
 ואח"כ עוע"ד או מורדת דהיינו ק"ר,היתד
 איד נשים ב' עהמן לו ויש חמצובהקהטתה
 הנשו- בשעת היה האיסוד עיקר אםדינו,
 ה4הסור און ועתה ק"ר, לו התירו תהאין
 עכשיו. עליו חל חדר"ג האיסור או עלייחל

 סעי' של"ד סי' ברמ"א י,תשונ:ה.
 במזיד אפילו חדר"ג על עועבר שמיכ"ב

 לה- יכולים עשרה _בי כל בו, ,זתרוהאמךלו
 במקחו. זכה שבהיתר בנ"ד, שכן כלהץד

 גט לקבל רוצה אינה מהן א' כשאףובפרט
 מהנה, מאחת להפרד יוכל נע*כ בגטורק
 עכשיו עליו חל החדד"ג קטון לפענ"דאה
 זה דבד ועדיין בהיתר היו שיצשטרןכוה
 מצות קיים כשכבר וגפדט  תלמוד.צריך
 הראשון זיווגו לגרש לו נתיר איך15"ר
 כרהו4בעל

 וזהיתר וקרעו ק"ר היתרסדרו

 את והכריחו ק"ר היתר סדרונשאלתי.
 נה- ההיתר אם ההיתר, את לקרועהמסדר

 ? לאיסורפך

 צעצעל- בעיר ידענא. עובדאתשובה.
 אה~תו עם גיטרמן יזסף חסיד איש גדניק

 זצ"ל הגאון ואבי ילדה. ולא שנהעשרים
 היתר לו סדר באה. ולא לדין אותההזמק
 פנ- האשה ילדה. ולא י"ש שהה כדיןק"ד.
 מ- רב פינקילשטין' ד"ר הדשמי להדבתה
 מפורסם, מרושע ר,בע רב הממשלה,טעם
 ההיתר. לבטל אבא את שיכריח אותושחדה
 בלי אבא את להצדיק התחיל מטעםהרב
 לסדר ר,עות לו נתן לא כל ראהעיתטעם.

 אבא, שסדד החופות את ר,ום לאקדושין,
 פרנסתו, כל את קפח כאלו. דבדיםועוד
 שהיה עד אחרת, ברירה לאבא לו היהולא

 יוסף מר לגזדים, ההיתד לקרועמוברח



 1א העזך אגושו"ה ל לחשע

 ואמר, מעצמו שוה גזרה בזה דןגיטרמן
 עוף, איזה על שאלה לו שנזדמן מילמ2יל,
 והרב השאלה, עם להרב שפחתו אתושלח
 כשר, שהעוף פתקה ונתן העוף, אתהכשיר
 וכן ? הדין נשתנה כלום נקרעה'והפתקא

 רכנים מאה אשר ההיתר את שקרעובזה
 יתי- הרכנים אם יהיה ומה החדר"ג,התירו
 מפי ולא מפיהם בכתכ, ולא פה בעלרו

 נסע -כתבם
 גיטרמי

 על שיראיעוו לעיר
 ובנות. כנים והוליד אשה, ונשא אנניעוויד

 ועיקר נשתנה לא ההיתר בנ"ד כןוחסל.
 לאסוף שקשה מפני החתימותשמאספים

 : ויאמרו חדא בצוותא שהםבו רבניםמאה
 עוהוא לשטר דומה זה אין אבל לך.מותר
 שהוא פס"ד או שנפרע סימן שזהקדוע
 גז"ד. רוע קרע מתפללים שאנו כמובטל.

 - ג-

 לינשא מותרת אשכנזית אשהאי
 נשים עוד לו שישלספרדי

 מקובל שאין הספרדיים אצלנשאלתי.
 אי ויותר נשים ב' ולוקחים החדר"גאצלם
 לספרדי להינעוא מותרת אשכנזיתאשה
 החדר"ג' עליה חל אהכיה,

 י. למהך. קטנות בהלכות עי,תעץבה.
 ש- והורה בזה שדן ל*ה סימן ח"בחאגיז
 ואשה מונח דגברי אקרקפתא דר"גתקנת
 שרגא הרב הורה וכן לה ניחא דהואבכל
 וציין לפקפק שיש אע"פ רוחזת והלכהז"ל
 מ'. סי' אה"ע וזלמה לביתשם

 ד--

 דמי לו ואין ילדה ולא י"ששהה
כתובתה

 בס"ק הפוסקים( )אוצר הספר עלהערה

 ב- בשמים ראשי בשם הביא ב' אותס*ח
 להמא להחמיר מם ילדה ולא י"ששוהה
 להשלהם לו כשאין אפילו אשתו עלאשה

 דכתוכה משוםכתוכתה,
 דרבני

 ל- והחיוב
 ד- המעתיק וכתכ מדאורייתא' הואגרשה
 2ילא זמו כל דוקא דזה תימה, הוא זהטעם
 אבל ב"ד, תנאי על וסמך כתובה להכתב
 בשטר נתחייב כבר הרי כתובה כתבאם

 של- עולת בספר ראיתי וכעת עכ"ד.מה"ת
 כ"ו ס" התשובות בחלק קדשים עלמה

 כיון מ"מ דרבנן דכתובה דאף ג"כשכתב
 מד- מחוייב כתובה שטר לה קםדהשתא
 עי"ש. דעלמא' חוב בשטר כמואורייתא
 כתבו דלהדיא בהא רבנן דקו לאובמחכ"ת
 שאין ולעוברות ד"ה : נ"ד בכתותותהתוס'
 חכ- שתקנוה כמו אלא כתובה הכותבדעת
 וכל השטד בטל חכמים תקנת בטל ואימים,
 מחו- אינו ממילא וא"כ עי"ש כתוכהתנאי
 מחמת רק כתוכה השטר את גם לשלםייב
 כיון זה בנידון וממילא חכמים, תקנושכך

 הכתובה תשלומי אין מה"ת לגרשדהחיוב
 שבטל דמאחר מעכבת דרבנן תקנהמחמת
 התוס' כמ"ש השטר כח כטל חכמיםתקנת
 לפענ"ד. פשוט וזההנ"ל
 הנ"ל הגאון להרב פשוט כ"כ שזהמה
 על ישבתי וכבר להיפוך, פשוט זהלדידי
 זצ*ל הרה"ג אמו"ר לפני ודנתי זומדוכה
 פסקי על מהערותי השעתיק לדברי,והודה
 סי- הם ילדה ולא י"ש בשהה : ח"דאליהו
 אהטה ול"טא הגירושין המונעות שונותבות

 שכיח כי מכולן, קשה כיס וחסרוןאחרת,
 הכתובה, לשלם לו 2ואין בע~יווז היוםיורדי
 כשמגר- להםב התר ס"ו קי"ט שהב"שואף
 עליו הכתובה להקואיר יכול דין ע"פעךה
 מתשובת ומבהא עליו שחולק פד"ח ע"חוב,

 עד להתגר,ם לה 2ואין קפ"ח סי'הגאונים
 בנשבע המעשא שם - הכתובה. להשיתן
 להביא הו~ל ועדיפא פשע, שהואלגרעוה
 חת להעתיקה והנני קע*ז סי' שםמהתשו'
 י"ש עמה ושהה אהטה נשא שאלה.באות.
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 לתת בידו ואין מרובה, וכתובתה ילדההמא
 ב- לעמוד יכול ואינו ולגר,2ה, כתובהלה

 על עובר תקנתיה, מאי נשים ב'סיפוק
 ? החשת המצוה מל פטור או פו"רמצות

 מ- מפו"ר פטור כך העניל אםתשונה.
 אחר חובה עליו ואין לבטלה. לו ו"2אחרת
 שהוא דאף ומבואר עכ"ל. אנוס הואשכך
 יכול לא לכ"ז ממנה המניעה ח2מא פשעלא

 וזה חוב, עליו הכתובה ולהשואירלגרשה
 שכנה"גיקנ"ד תראה וכעת חדר"ג. קודםאף
 התשובה שראה שכתב נ"ג אות הטורהגה'
 לזה צריך ולאמת עי"ש. יפה ראה לאהזאת
 פסק- פשר הע"פ כה2גת. שידו במי אףמס*נ
 קוחדיתי

 חומש עד לה יוסיף מכתובתה
 צדק אבני וע" תרנ"ו סי' או"ח עי'מנכסיה
 ומצוה היא רבה דמצוה שכיון ו' סי'אה"ע
 מצוות לשאר לדמותה אין לכן ימיוכל

 יותר, לבזבז וצריך חוכהע עד רקשמבזבזים
 חומש אפ" ליתן עוא"צ כהונה בגויתמ'

 וב- שת"נ, עד מכין מצוות שבשארוראיתו
 דמי בלי לגרש אבל כן, אינו י*שכה2הה
 כן. אינו רוה"פ דעתכתובה

 ה--

 פו*ר מצהז ממזר ע"י מקייםאיך
 1 מצהב"ע הויהא

 מצות בממזר אביו מקיים אידנעואלתי.
 וב- בעבירה, הבאה מצוה -א הוי חלאפו"ר
 לבא אסור שהוא כזו חמורה בעבירהפרט
בקהל.

 סי' ח"ב יצהק יד הנ" מזה דברווכבר הי"~ חדשה לא יי שש" "מתשובה.
 ל"ק התוס' דברי ע"פ שמתרץקע"ט

 או רשות וומינף ביאוש  דקנה והקנשטהו
 הוי ג"כ שם בשינוי ובפרט מעשהבשינף
 ולא לגבוה אפי ומותר אחריתא כמיתאא

 בש- נקמיית העבירה ה"נ וכן מצהב"ע,הוי
 הלך וכשמתהוחז זרעו והוצאת ביאהעת

 דא- סק"ג רט"ז סי' המג"א וכמ"שנשתנה
 מביצת הנולד ואפרוח השתא, בתרזלינן
 וזמ מסרח לכי גביל אימת אמרינזטריפה
 בעלמא פירשא בנ"ד וכו הוא בעלמאעפרא
 הב"ע. מצוה הוי לא ותוהוא.

 ו--

 בעיניושמשו7

 סרסרי תרי וליבא עינא ט:(,)סוטה
 של הזמנה כרטיס לראות לי נזדמןדחטאה.
 ושכהיון רב בשם המכונה אחד חתןנשואי
 בחירת היא שהכלה כתוב ושםשמו,
 משנים העולם כמנהג ולא "עבחל" -לבבו
 שהוא בזה שמראה גילו, בת עם -"עבג"
 ומל- זווגים, המזווג הוא שקקב"המאמין
 זה ולא לפלוני" פלוני "בת מכריזיןמעלה
 שעי- מה אלא לדיין שאיז בחירה שלדבר
 "בהפוסק" ראה - חפץ. ולבו רואותניו
 הר- ידידי זה על שעורר מה תקצ"אסימן
 מירה2לשם, שליט"א קיפניס שמואלה"ג

 ש- שם דשושים אותי וגם לקח, יקחוכהעם
 לד- "עבח"ל" ברכה באיזה במקרההזכרתי

 מ- הוא שהחתן ושמעתי בחלה. שנסה2יבר
 ב- איתא חז"ל מדברי שחוץ ידעהחרדים'
 הקב"ה דאפיק שעה באותה ; בר~ה2יתזוהר

 כלילן ונשמתין רוחין כל לעלמזגגשמתין
 הממונה ליד אותה ומוסרין ונוקבא,דכר
 לידו שבא ובשעה לילה, עו,2מו ההריוןעל

 לעוה"ז באים לפעמיס מהדדי,מתפרה2ין
 זמנו וכשהגיע זל"ז, מקדים ולפצמיםיחד
 ומכריז למקודם מזווגם הקב"ה הזיווגשל

 - נשמתא, וחד גופא חד ואיתעבדועליהם
 : המדו,2 כלשון אחרת, רוח בהחפשיםאבל

 וע" י--יג" )אסתר א( לבם ברה2ותהרשעים
 אשר מכל נשים להם ויקחו רבכראשית
 ופק- דכחלין אולין ת"י ע" "עבח"ל",בחרו



 ר פ וא העזר אבו טאאו ל לחשעב

 לא אלו על - ב"טרא בגילוי ומהכיןסיו
 חטופ- דינים בני שהיו אף סהטמיא'תכריזו
 ח' סי' פכ"ו ב"ר ועי' שם, רש"י עי'טים

 - אלקים בני דיניא בני להון קרידשב"י
 יונתן אהבת ועי' תקלל. לא אלקיםמלטון
 - בחרו אה?ר מבל של תרגומו פהשלכן
 ובפ- דאתרעיו - ות"י אתרעיאו דית"א
 משה רבחר בפסוק וכן לוט לו ויבחרסוק

 וד- בהשכל היא בחירה כי ובחר,תרגימו
 יותר שמוכשר במקום בוחר היה לוט ;עת

 חיל אנשי בוחר היה רבנו .משהלתכליתו'
 בבחירת אבל ורצונו, לתכליתוהמועילים
 התאוה לפי רק שכלית בחירה זה איןנשים
 הבו- בהשגחת להאמין צריך לכן -חתחשק

 הקב"ה. של ובבחירתו דלעילא בכדוזארא,

 ז--

 הנ*לבענין

 ו- שליט"א קיפניס הרב דבר גדולדבר
 מא- ובני מאמינים לזה. אוזן להטותעלינו
 בהשגחת רק נע~טה שהכל אנחנומינים
 אדם אין הפעוטים. דברים ואפילוהבורא
 מל- עלל מכריזין אא"כ מלמטה אצבענוקף
 לגדילה עולה אדם אין צ"", )חוליןמעלה
 ליה מנו שמיא מן גרגותא ריש אפי'וכר

 ובי- בש"ס, דברים הרבה וכן נח(,)ברכות
 בכבודו שהקב"ה ש"א זיווגין בעניניחוד

 ביתה, יחידים להושיב בזה עוסקובעצמו
 יצי- קודם מזה ומכריזין כק"יס קשהוזה
 אי : יח מו"ק בגמ' זה להעמיס ו"?רתו'
 אזלא לא השמים( מן שהכריזו ~פ" לךחזיא
 זיווגך, זה ואין הכריזו לא )אי לא האןמיגך,
 שה- חחטב והנך מאמין ~טאינך בה'כפרת
 שקואלה היא וזו בבחירתך(. רק תלוידבר

 עח?ה מה חלפתא בר ר"י אתהמטרנדתא
 )ב"ר לפלוני פלוני בת ומזווג יח?בהקב"ה
 שהמטרנותא הדד"ל חדח?י ועי' ד(,ס*ח
 ש- ונמצא פרטית בהשגחה מכחשתהיתה

 דאנחנו אפקויסים. שאלת היא כזושאלה
 להד- בכתב והן בדיבור הן תמידהורגלנו
 להר- ב"ה", או "בע"ה" וראשון ראשגיש
 ובזה והשגחתו, בעזרתו נעמ?ה שהכלאות
 גו"ר ובני משה בין בתורה הויכוח כלהיה

 יח פסוק )שם שאמרו בשמעו ל[,)במדבר
 היא וכו' בנ"י" "לפני ח,?ים נחלץיאנחנו
 נבי- וגבורתנו שבכחנו ז.א. ה', שםהזכירו
 והדג"ט ע"ז מאד משה קצף מקומם, אלאם
 למל- ה'" "לפני תחלצו אם ב(, פסוק)שם
 ונכבשה ה'" "לפני חלוץ כל ועברחמה,
 לאח- הזאת הארץ והיתה ה'", "לפניהארץ
 גו"ר בני הבינו תיכף אזי ה'", "לפניזה

 כה- )שם למשה ואמרו הכשילם,שפיהם
 ועב- מצוה, אדני כאהרר יען?ו עבדיך :כז(
 למל- ה'" "לפני צבא חלוץ כל יעברודיך
 חלוץ כל כט( )שם דבר אדני כאה?רחמה

 בני ויענו לא-לב(, )שם ה'" "לפנילמלחמה
 כן עבדיך אל ה' דבר אהטר את לאמרגו"ר
 זהו ה'*, "לפני חלוצים נעבור נחנונע~?ה,
 )ועל עליהם, כה?ה שקצף והכעס הויכ,חכל
 הרב מידידי שלם מאמר קבלתי כזהענין

 נחזור וכעת גן(. מרמת שליט"אצרבינסקי
 שבכל הורגלנו קדמוגיות משניםלענינינו.
 ג"כ התאריך, ואח"כ "ב"ה" להתחילמכתב
 ה- ולא השבוע, פרשת שלנו, התאריךרק

 ית- לח ובגוים העולם, אומות שלתאריך
 כדרך מונה תהא לא אומר יצחק ר'חשב,

 לשם מונה תהיה אלא מונים,שהאחרים
 החדשים השנה חדוטי וכן )מכילתא(,שבת
 תורת זכרו השנים, וכן אוה"ע, ולאשלבו
 מו- חנו וז*ל: בא בפ' עה"ת להח"סמשה
 מ- חדשים כאותם ולא עולם לבריאתנים
 מנין מגילתא בריש שכותבים באיםקרוב
 עליהם וחותם וכותב הנוצרי כה?יחיידת
 כי להם אוי ישראל, באלקי חלק לושאין
 וחכמת מאסו וד בתורת רעה, לנפשםגמלו
 בדברי- היורו' חכמים לכן עכ"ל: להם,מה
 גם שמאשימים ומה ידיכם. בכתב וכ"שכם,
 במה לי ואץ אתו הצדק שנכשלתי,אותי
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 התבו- שמזקנים בזה רק לא אםלהצטדק,

 מרב חיבור וראיתי בספרים בגותי הןגנתי
 אחד דף הקדיש חבורו שבראהב אחד,גדול

 מופ- שנוהגים כדרך לבבו", חמדת"לרעיתו
 סרסורי תרי ולבם שעינם העולם, אומותרי

 שלהם, המטרנותא בשביל רקדעבירה,
 זה פרס ועל פרס קבל שגם שמעתיוע"ז
 ואת : אמר מכ"א החכם והלא בושים'אנו

 ה- מצד לגמרי אינה וחמדה חכמה,צנועים
 עי' )מלב"ם החוש, מצד אלא והשכלחכמה
 עיני במו שראיתי ואחרי חמד(, מע'הכרמל
 : הוא "עבח"ל" הר"ת שגם חשבתי זה,דבר
 הרבנים כנוסח לבבו" חמדת נחורה"עם

 רו- אני ועתה אבתריה, ונמשכתיהגדולים,
 "בחלה" נפשי גם זה "ובבח"ל" קחסגיתיאה

 ומו- כזה, בנוסח אכתוב לאויותר
 להרב רבה ותודה ירוחם, ושזבדה

 הוא ר~מואל בזה' שהעירנישמואל
 שק- לפלא ח.( )ב"ב הרבים אתממצדיקי
 מטבר- א' גדול מרב לנשואין הזמנהבלתי
 "עבח"ל". ג"כ וכתביה

 ח--

 בעיניך הדיוט כלה ברכת תהי,אל

 אודות דברנו כבר תקצ"א סי'ב"הפוסק"
 המתחדשים שהחדשים המשובשתברכה

 לישנא בהדין וכלה לחתן בברכהמקדימים
 הנוסח במקום "עב"ל", או "עבח"לבישא

 נהגו שכן "עב"ג", דנא מקדמתהמקובל
 הקדושים.אבותיגו
 ממני ובקש אלי פנה אחד גדול רבוהנה
 על ולהשפיע זו שאלה הפעם עודלעורר
 ישתדל מצדו הוא וגם דפה, הדפוסבתי
 ליושנה, חתנים עטרות העטרה, להחזירשם

 האומרים החפשיים, של מלבן להוציאוכדי
 ה- כותב ואגב בגחירתם, רק תלוישהזיווג

 מדהטבתו על עלה לא שמעולם הרצב"שרב
 לבו", בחירת "עם פירהמו "עב"לשהר"ת

 "עם שהר"ת זה זקן והורה 1תו ש~ווכבר
 . - לויתו"בת

 דברי סמך על אתו, הצדק הנראהוכפי
 ה- באוצר יחד חיו והכלה שהחתןהזוה"ק
 נתפר- לעוה"ז וכשירדו ונקבה, זכרנשמות

  שהיתה זוגו בת היא אותה מוצא עעוכהדו,
 טהור מקומו ומקור מרום, בשמי עמואתו

 זכאין אבא א"ר : צ"א דף בראשי'בזוהר
 אינון כל וכו' תניגן דהכי וכו' צדיקיאאינון
 ונוקגא דכר כלילן כלהו ונשמתיןרוחין

 מת- דנחתין ובשעתא וכו' כחדאדמתחברן
 דלהון, דזווגא עידן מטא וכד וכו',פרשין
 ל- מחבר ונשמתין רוחין אינזן דידעקב"ה
 את- וכד עלייהו, ומכרזא בדבקדמיתאהו7

 וכו' נשמתא חד גופא חד איתעבידאחברן
 אותו שמלוות לויתו, בת באמת והיאעכ"ל
 דאתי לעלמא וגם הדין בעלמא חייו ימיכל

 שיחיו עד מותם אחרי וגם מותה,אחרי
 בזוהר כדאיתא אוהוו נקראת היאהמתים
 בת- דאיתנמיבת "נוקבא : כ"א דףבראשית

 לקדמאה". אהדרת עלמא בההוארין
 סי' מהד"ת דעת ויוסף שאול דבריועי'
 הרא- בעלה אצל בקבורה שמקומהשס"ו,
 הראשון כי לאחריס' ניסת שכבר )אףשון
 במפרי בזה והארכתי שלה(, הזיווגהוא
 את- שהחריבה המאורע )לזכר מדח""צבי
 צבי בעלה שבנה ביהכ"נ את מסאבתאתא
 מס- הס בת"א פה ז"ל וינר יעקב ראובןבל
 שנים והרבה וחנכו שהקדישו ואחרי 7,פר

 אחרי והיא שם, אנשים מאותהתפללו
 ועשתה הרוחני מעונו החריבה בעלהמות

 זה בספר ושם וכדומה, מכבסהמביהכ"נ
 רבנים ביתה ועל עליה דינה פסקהוציאו

 אם חקרתי חעם התורה, גדולימפורסמים
 - לקדמיתא( הדרא ג"כ כזו החוטאתנפש
 הרא- בעלה ע"י לקברה בלבוב המנהגוכן
 נקב- אם שאפילו נראה הזהר ומלשוןשון,
 אוטמטי באופן ג"ב דהטגי, בעלה ע"ירה

 ב-  העעימימ  והנאהבים לקדמאה"'"אהדרת
  נפרדג לא  ובמותםחייהם



 1א העזר אבושו*ת ל ןח*שד

 החפשיים באו זה, מפירחן להוציאוכדי
 ונעשה "ח" והכניסו חת' בני הארץעמי

 אלו בחןל מו.( )נדה : לדבר וסימן"בח"ל",
 משיבחלו, התאנים כדתנן הנעורים,ימי
 מב- כן ראהציהן. כהבילבין א"ר רבב"חאמר
 המצוות, מן המנוערים הנעורים אלו זהח"ל

 נשארו השמים, מן מזיווג מאמיניםשאינם
 - ראשיהן. שתלבין עד שיחשבותהרבה

 וגם בהם נפשי ותקצר : מהכאואבע"א
 עלינו לחשן י"א )זכריה בי, "בחלה"נפשם
 יש- והלחה שמהיום זה, גדול תיקוןלתקן
 הז- מודעות, בבל ידסיסו ב"מ מאמיניםראל
 "עם : היטב באר וברכות וכרטיסיםמנות
 : חז"ל כלשון זוגו בת *עם או לויתו"בת

 )לשבת(. זוגך בת יהיהה~ראל

 - ט-

 אחותו בת אתהנושא

 ביניהם שיש זמננו מיופאינשאלתי
 את הנושא חז"ל אמרו איך ספר, יודעיגם
 אחיו( בת הדין הוא )להרשב"ם אחותובת
 תשוע יענה וה' תקרא אז אומר הכתובעליו
 מצוה, גם בזה ויון סג( )יבמות הנניויאמר
 - בדוק כבר הרפתוה חכמת שע"פבשעה
 ה- הילדים : יפה עזלה הזעוג שאיןמנוסה
 חולים הם רוב ע"פ קרובים מזיווגנולדים
 אמרה והתורה מפותחים. בלתי מהםח~רבה
 וכו'. בהםוחי

 וטע- סבות עוד "מ לכאורהתשובה.
 כהב- קרובי של כאלו זיווגים לאסורמים
 זמן תקנו מה מפני י"ג גיטין עה א(פחה.
 דזמנין אחותו בת כהבום אסר ר"יבגטין
 באחד שהיה ומעשה עליה, ומחפהדזניא
 שהיתה בעת וזינתה אחותו בת נשוישהיה
 כדי הגט זמן והקדים וגירשה, ועמדא"א

 פ"ד גיטין )ירוש' כא"א ולא כפנויהשתדון

 נבצא מ*ב4 פ"ב גיטין תף"ט ווצי'הל"ג
 כדי עד גדול מכשול לצאת אפשרשמזה
 הממזר. אתלטהר

 גדו- וזטת פרסחם אצל נהוג היה זהב(
 חעלינו קרובים בת לשאת אצלם תהשבלה

 לא ובחוקותיהם משום פשוט מזהלהתרחק
 שא- ביבמות שם התוס' מלשון ג.תלכו.
 כ"כ שאין נראה ג"כ בדברים משדלתוחותו
 דבר על רק הוא ופיתוי שידול כל כימצוה
 ד. כ"ב-4ם"ה שמות עה"ת רמב"ן ע"שקר
 פתז בב"ר מובא פ"א כתובות ירחם'עי'
 היתה והיא אחותו, בת את לקח יוסישר'
 וכ- שיגר,צנה השתדלו ותלמידיו רעהחשה

 כחעבתה שלם וראב"ע גדולה היתהתובתה
 ב- מצוה ובמקום וגירשה שיגרשנה,כדי
 עצה ובפרט כאלו עצות לו נתנו לאודאי

 המגרש וכל וכף גירחשין שקש"לגרשה
 וב- דמעות, עליו מוריד המזבח אפי'וכו'
 והא אחותו' בת גדולים בת שהיתהפרט

 ש. תנאים הרבה מצינו רעה, אישהשהיתה
 ואמרו (1תן גרהמו ולא רעה מאהיהסבלו
 את ומגדלת החטא מז 14תנו שמצלתדי

 מפ"ף היה עוד חיהא וצר' סג(, )יבמותבנינו
 שיגר,ןוג כולם השתדלו פה ואיך תמידסה
 מצוה כ"כ אינה אחותו שבת לדברסימן
גדולה.

 כ"ב חת בצהאתו החסיד יהודה ר'ה.
 אחיו בת לא אדם "מא שלא בפירחשכתב
 סכנה מהשש הנראה וכפי אחותו, בתולא

 מדק. היה הל והוא הנ"ל הרופאיםכדברי
 הוי מצוה זה היה ולו סכנה' בעניני גדולדק
 שב- אי רע ידע לא מצוה שומר בכללזה
 רק מצוה, שזה כלל נזכר לא הנ"לגמ'

 אדם, שהיא חכמים שמצות כתבהרמב"ם
 רק ובגמ' ההא פ"ב א"ב )ה' אחותובת
 וכו' תשוע וכו' תקרא אז שעהכ"אכתוב
 חטחח באהה עצמו שהכניס כית הפי'אולי
 ב- וראיתי לו. יענה והוא לה' וישועיקרא

 ריה*ח דברי מביא ע"ט סי' אה"עהנוב"ת



שעה ר ם 1א העזד אטשהת ל לה
 שכמעט דברים *שזה : בזה"ל וכתבהללו,
 ש- שם ומתרץ עי"ש, לשומעם" לנואסור,
 בזיווגים יצליחו לא שזרעו ברוה*קראה
 בין מצוה דק שזה תדצו והאחדוניםכאלו.
 אחדי הולכים בנים שרוב ותמימים'צדיקים
 שומר הוי אחותו בת כשנחטא אזהאם,
 אצל רוב ע"פ נהוג ולכן רע, ידע ולאמצוה

 משפח- בני עם רק שמתחתניםאדמו"דים
 ה- את מבדך שהדב המנהג יצא ומזהתם,
 בהינומא אותה מכסה שהחתן בשעהכלה
 דבבה לאלפי היי את אחותנו : להואומד
 אחיה והוא אחותו אותה ששורא כיוןוכו'
 דוד ממנה יצא האם אחי אחדי בניםורוב

 ל- יקחו אם הר,בעים, כן לא אבלישרים,
 רשע יצא מרשעים אחותם בת אתמצוה
 איש וילך הפסוק על עזדא באבן וראיתי-

 קצרות במלים לוי בת את ויקח לוימבית
 נכונה דבר לא : וז"ל והתירוץ הקשיאכל

 בשדה הנזדעת השדה תבהשת כיה(עמר
 תצ- לא עצמו שדה באותו רק תצליח,אחד
 לה- היה ערוה איסוד עיקד כי כראוי,ליח
 ופרוקא הקושיא עכ"ל. קדושים ישראליות
 ה- קדהמים וישדאל בדבריו. נביאהורוח
 רע, כל יאונה ולא יצליח אחותו בתנהטא

 וצדקו אסוד, פניה איזה בשביל נדפאואם
 לשני משל חז*ל משלו וע"ז ריה"ח'דברי
 מצוה לשם אכלו אחד פסחיהם שצלובנ"א
 נאמר זה על גסה, אכילה לשם אכלוואחד

 יכש- ופהטעים נאמר וע*ז בם ילכוצדיקים
 בטלו כאלו טעמים ומפני כג(, )נזיר בםלו

 אח. אשת באיסור יפגעו שלא יבוםמצות
 אחרי, פ' עה"ת ספורנו בעל גם כיווןולוה
 תקרבו לא בשרו שאר כל אל א"מאיש

 בהיות בשר  משאר ההוה  התולדות הגה-
 ש- דאוי במזג קרובים והמתפעל הפועלא

 ב- שקדה כמו וממוזגת הגונה יותרתהיה
 ויוכבד מעמרם ומרים ואהרן משאתולדות
 אחותו בת נשואי על שאז"ל וכמודודתו
 קונם דצון להפיק כשמכוונים יוצדקוזה

 צדיקים בדורים, הדברים הגה וכו'בלבד

 העוידול וכל בם. יכשלו ופושעים בםילכו
 קט- יתומים נשארו אם והמצוהוהפית('ין

 ל- מצוה חודגת, אם בגודל יפלו שלאנים
 כהרשב"ם, אחיו לבת וה"ה אחותו, בתקחת
 אחותו את לקח הצדיק שיוסף כזו טצוהחו

 זה - כבודה על וחס. עליה שריחםמפני
 זה  להעמיס תנפשר  יחשב.  למצוהבודאי
 עי-  כנגדו", "עזר לו אעשה :  התורהבלשון
 ובמזגה בטגעה היא אם הוא "העזד"קר

 ואפילו וד*ל. אחרת ממשפחת -"כנגדו"
 נתכווע מצוה לשם שהם כיון ובנותיובלוט
 יצאו מ"ט( וירא )מ"ר לו נהאוו לאולגמדי
 הס- מפני דק תהפוכות, דור חזקיםרשעים

 זק- שבאנשים יוצא האמוד ומכל מצוה.דך
 אתותו בת ונושא בנים בת אינה שכבדנים

 חשש שום ואין מקיים הוא חכמיםמצות
 לדיה"ה. עפילו-

 - י-
 וחמותה כלה בדיןשאלה
 אליעזד הד' הנכבד מידידינשאלתי
 דוק בנו, אודות על מפה נ"יזילברמאן

 זזוגו וקהבה פדקו. עבר שכבד בכרך,הדר
 שידוך לו נזדמן ועתה סוף, יםנקריעת
 גת... קלארא העלמה נכבדה ממשפחההוגן
 ומצאו פעמים כמה והתראו שהתועדוואחר
 התנאים כתיבת לפני נודע זו. בעיני זהחן

 ו- אמו, כשם רבקה היה מעריסהע~טמה
 אותה קודאים והכל כבד, זה שםנשתקע
 ולבו זוג בזיווג נפשו חשקה ועתהקלארא'
  העצין ז"ל. החסיד ר"י צואת לחששעקפו
 דןים  הראהיי  להרב ופנו גאנטווערפין.סרה

 עצה נתן והוא שליט"א רוטנברגמהד"ם
 ומי לתורה בקדיאה אחר ע"ש שמהלשנה
 חו*ד. בזה לשמוע אלי גם ופנושבדך.

 נפ- בחלה מאנטווערפין הגאון בעצתהנה
 שאין במקום לסכנתא קירוקא לעשותקי
 עי"ז שנחזק גדע מגדע ואדרגה סכנה,שום



 1א העזד אבושהת ל יחעשצ

 שמקפידים בזה ולהראות הנשתקעשם
 התח- על ידו המשנה וכל וכ' דקפידומחן
 : דברי ח1בארתונה,

 שלא מפורש הדין הנשתקע בשםהנה
 בגט כתבו אם בדיעבד ואפילו נלללכתבו
 גחזי ועתה כידוע. פסול הגט הנשתקעשם
 הנש- שם אין החמור א"א באיסור אםאנן
 צואת של בענין ק"ו לכלום, מחשבתקע
 הגע בזיצ לפקפק מה הרבה שישרי5"ח
 אמללה עגונה אחת אהעה : למשלבעצמך
 בגטה וכתבו הים ממדינת מבעלה גטקבלה
 זה, עבור גטה את ופסלו הנשתקעשמה
 וקבלה בידה עלה גדול בקושי כךואחר
 ואחרי כל, בפי החראת בשמה אחרגט
 לדקדק עליה נחמיר אם שלה בשידוכיםכן

 ששם ונאמר שלה. הנשתקע בשםבשמה
 הנשתקע שם ועתה העיקר הזה השםהיה
 ממש זה וטלולא, חוכא זה האיו העיקר,הוא

 דא, סביל מוחא כל ולאו הסותריםדברים
 גטה, על לעז זה ידי על מוציאים אנןהלא
 לדעתי לכן וכ'. נועם דרכי דרכיה זהואיו
 וכל שם, לה להוסיף צורך שום איןהעניה
 כ- שלה קלארא השם ודי גורע,המוסיף
 חשש, שום מנל להפקיעה לעיניםקילורין
 ק' נשים שמות שם באהלי מובא זההמם

 קי- לחיה, כינוי הוא הזה השםנבמדינתינו
 ודינא רבקה. לשם לא ולגמרי וכדומהל(1,
 מהן לאחת ביש דינא, מהאי קיל יותר%ן
 שגם בשתיהן שוה אחד ושם שמותשני
 מדי כרחך' בעל ששם פי על אף מקיליגןכן
 אבו- רק ובנ"ד השוחז, שמותיהן נזכרפעם
 שם לה ניתן לידתה שבשעת יודעיםתיה
 מזה, כלום יודע אינו אדם בן חיוםכזה,
 עמה שהתראה בעצמו קוהחתן לדבד3רציה
 כלום, מזה ידע ולא הרגיש לא פעמיםכמה
 דחסידותא מילי ועיין בזה חשש שוםואין
 לה- אין קטן שינוי אפילו שכשיש כ"ואצמ
 מזה דברו שכבר ומצאתי ווזרקפיד

 דרכי ווץץ כלל, לחמן לבלי הנשתקעבשם
 ובהים מהרי*ח בו1ם או"נו קט*ז סי'תשובה
 חנעף בטום חשחצ שום  עואין העולהתורת
 ובפרט עצות, שום לזה צריך ואיןתקע

 דק היא שצואתו הנוב*י דעת לזהכשנצרף
 לאחרים. ולאלגויו

 תר*ס יצחק מלקט עיין דברינו לכלנוסף
 הבושם ערוגת בעל הצדיק מהרב ל"זסי'

 י*א סעי' 4ר סי' העזר שלחן בס'מובא
  שמחויב מע~ירים למעלה ההתן קואםסק"ד
 דרבנן לטותא מכח אהצה להצא רגעבכל

 ק- שום ליכא. וכ תפח דחמרו עליהדרביא
 שו"ח ועי' רע. ידע לא מצוה מנומרפיד4
 למעלה דרוק מ"א סי' אה"ע יהושעפני

 מו- בשוטים פירחן ליה שכייפינןמעשרים
 שבת וע" עובר, הוא ורגע רגע שבכלבן
 שזה בוובת ליאדס תינוקת על משדניןק"נ
 הרב לי ו5פר וחובה. מצוה ובנ"דמצוה
 כזה ענין היה שכבר מפה שרייבמןמרדכי
 זצ"ל מקישינוב פרעגיר זלמן הרה"גאצל

 שהארצ- הגביר עם הוא בשידוךשנתנשר
 שרזנ היה וחמותה הכלה הצם טהצםבורד
 קק- והכל נשתקע הכלה של שרה השםרק
 שי ואמרו רבים רבנים שם והיו סניאאוה
 בזה. קפידאאין

 העחצ שים ארן שבנ"ד דברי מכלהעולה
 ל,מנות היא שם לה להוסיף לא צורךבחין
 שם רק עצמה חותמת היא ואם דברשום

 שמה גם לחתום תדקדק כנהוגהמשפחה
 הצה יעלה שהדווג ה' יתן בזה, ודיסלארא
 יותר וידקדקו א"ו אבותינו שם בהםויערא

 והזהי- ציותה הקדחיה שתורתנובהדברים
 ישרים דור מהם יראו ואבותיהםרה...
 כתבתי דעתי עניהז לפי והנרחןחכי"ר.
 להר- בכתב זו תשובה ממני אח"כודרשו
 תריא. עוצי"ת מאנטיורפן. להגאוןאותה
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- ק -

 לכהן שנתארמלהגרוו4ה

 שאח"נ בגרחמה אסור כהן אןנשאלתי
 שאלה כזו, עח4אלה ואף השני. בעלהמת
 : שונות מצות לזה עוד ומוסיף ע*ועשל

 בו תלוין שטפלי אחותו' בת היא(עהגר45ה
 ועוד אליה מאד ומקושרים כרוכיםהנילדים
 בנים בת אינה כבר ושהיא רחמנורנמצד
 :- כאלה. שטויות ועוד ח~ים ירבושלא

 מן הוא הדיוט לכהן גרח4התשובה.
 האירוסין, מן נתגרשה ואפילו אסור,התורה
 ב- ושלא הבית בפני זמן בכל טיש אמינ
 ואיז מדרכנן. היא חליצה ורק הבית,פני
 נת- או הגירושין אחד נתארמלה א4נ8"מ
 רק מינה והנפקא שנתאדמלה אחרגרשה
 וא- בנתארמלא דהיעו מוסיף יפילהיז
 ב' א' ביאה על חייב כ"ג נתגרשהח"כ

 דאיתוסף מיגו מוסיף איסור משוםמלקות
 ניתוסף הדיוט לכהן גרושה איסורעליה
 שנתגר- בנ"ד אבל לכ"ג, ג"כ מלקות?ליה
 מו- איסור כאן שאין נתארמלה ואח"כשה
 ביאה על א' מלקות רק עליה חייב קץ4סיף
 או מוסיף באיסור רק חע"א איסור כיא'

 איסור אין אח"כ שנתארמלה ומה -כ4לל
 ל- צריך והסד"ק לעולם, ממנה סרגרח4ה
 שנתגרשה אלמנה לפניו כשבא היטבדקדק
 שלא כדי בכתובתה לכתוב זר עםפםונ4
 מכשול. שום אח*כ מזהיצא

 - יב-
 ילד, ממנו ילדה נכרי עם גרהאשה
 רוצה היא חדשים, י"ח בןהילד

להתחתן

 עשרה כאחת ומתחזיא חדא אחת,ששל"

 זה. בנידון לברר איכא רבתא הלכתאכמה
 : בה "ם סימנים ע~4רואחד
 חברו, מינקת ב. גוי, הוא אם לברר48
 ני- צריך הילד אם ד. לכהן, מותרתאםג.

 מותרת תהיה אם היא ילדה אם ה.רות,
 פדה,"ב לענין דינו מה הוא בן אם ו.לכהן,
 ז"נ צריכה אם ח. בכתובתוה לכתוב איךז.
 אי ז"ב לענין ט. דמים, ממונקת שהיאאף
 י"א, ההבחנח, הדשי לענין י. כבתולה,דינה
 מרקדין.כיצד

 אם היטב הדבר לברר צריך א'.שאלה
 ב2"ד הבירור חיין. אנו מפיה ולא הואנכרי
 אזר- נשואין תעודת בידה : קל חישנעןבה
 שכתוב והזמן נוצרי, שהוא כתוב ושםסיים
 כזה בנידון וגם ממנו, שהילד מוכיחשם

 שכי- היא כי בו תלינן בעילות רובאמרינן
 שכשם אותה חשדינן אי ואפילו גביה,חה

 עצמה הפקירה כן זה לגוי עצמהשהפקירה
 ספק רק זהו ממור, הולד שיהי להלפסנל
 אסור ודאי ממזר רק כי לקולא דרבנןוספ2
 כגון לה, שהפסולים י"ל מזה חוץמה"ת.
 שגר- הבזיון מפני ממנה מתרחקיםקרובים

 למשפחתם.מה

 נוב"י עי' חברו מינקה לענין ב'.שאלננ
 אמים4 ואמנם ד"ה ל"ח סי' ח;"עמהד"ת
 בזנתה וכ"ש יהודים עמ זנתה אפי'שגזונה

 שאין בנ"ד כמו קידושין בר שאינו מיעם
 שיש כדבר זה ואין הנקה חיוב שוםעליה
 לו שיש דבר כי חודהע כ"ד אחר : מתיריזלו

 שתא- עד אכילה בענין רק אמרינןמתירין
 ובעילה בטלטול לא אבל יכו, נאיסירכלנו
 כ"ו סי' ח"ב מהרש"ם בשו"ת ועי'עי"לן'
 וב- הולד, לתקנת לחשוש בזה שייךשלא

 עב- וכבר הילד את גמלה שכברפרט(בנ"ד
 פקפוק. שום אין חודש י"קרו

 דין לית 1 לכהן אסורה אם ג'.שאלה
 זונוג משום לכהן שאסורה 4וששצריך



 1א העזר אבן8ץ"ת ל והשעה

 ענעים אלשהם המכיל נדחים קוגץונ80רי
 דברי הב(8זי תי"ב ובסימן מחשרבדיני
 מומר שאלמנת צ"ג סי אה"ע סופרהחתם
 בביאתו, שפסלה אמרינן היא לכהןמותרת
 אפי' ש בפרהסיא שבת שחלל שכהןהיאמר י ניתן ולא נועם דרכי דרכיה התנרהכי

 שתהיה בתשובה אח"כ וחזר לגמריהמיד
 לו. אסורהאשתו

 ע" גירות. צריך הילד אס ז".וואלה
 פש- הרבה בשם סק"א ד' סר אה"עפת"ש
 מע' טהרה עףורי ועי' גירות ו?א-צקרם
 גירות, שא"צ ישי גזע בשם ל"ז חיתב

 כדין למולו צריך נימול לא שאםכמובן
 אבל סבה, איזה כהטום נימול שלאישראל
 שצריך כמובן והברכה גירות, ששוםלא

 והסנדק גרים למול ולא המילה עללברך
 יש- כי מילתו בשעת מפרסמין תרןמברך,
 הוזג מעליאראל

 מותרת אם ילדה נקבה באם ה'.שאלה
 שמחלוקת רל"ט שת ישי גזע עי'לכהן.

 תו- מתן וקודם לכהן, מותרת אםהפוסקים
 הוא הולד ישראל, בת על שבא עכו"םרה
 חזקוני עי' אביה אחרי ביחוסו 41ולךגוי
 הפ- על שמות פ' מנח"י ועי' אמור פ'סוף
 אשה בן ויצא וזוהו איש. אין כי הראסוק

 ש- טען הוא מצרי, אי,ם בן והואישראלית
 בן והוא כמוה, הולד ב"י על הבאנכרי
 בן שהוא טען שכבגד והצד ישראליתאהוה
 ב- היחס לענין "סראלי, ואיננו מצריאיש
 מטות לשמות כי הארץ, ובנחלתדגלים
 פ' התורה במפרשי עי' בהן' כתובאבותם
 )4וימב"ן.אמור

 בל אם פדה-ב לענין דינו מה ו'.שאלה
 פדהן לענין דינו מה לאמו, רחם פטרהוא
 הדבר "רן : הבן פדיון של הדין הנה ?הבן
 ב- רחם פטר שבשמר באם, אלא באנמלף

 נתעג- השפי' י"ח( סעיף ?"ה )יו"ד"ןראל,
 לפדות חייב כשיגדל בעצמו הבן מגוי,רה
 בנה את לפדות מחויבת האשה ואיןא"ע
 ג"כ כהן בת היא העיה אם ב'( סעיף)שם
 ה*א חשם כשיגדזל, א"ע לפדות הבןמחויב
 דבר של וטעמו מפדיון, הוא סטור לויבת

 ש- בשמי וגיורא בארעא יציבאשלכ~ירה
 בביאתו כהונתה נתחללה כהן בת כימיא'
 ובת א"ע, לפדות חייב בנה ולכן עכו"םשל
 מפדיון. פטור ובנה מלויה, נתחללה לאלוי
 פד- לענין הכי דינו ג"כ א"א' היא אםוה"ה
 י"ט(, סעי' ד' סי' )אה"ע כשר והולדיון.
 ופ- לוי או כהן עם זנתה שמא לחושואין
 שתלינן א' שאלה לעיל ע" מפדיוןטור
 ואף גביה, ד,טכיחה בהנכרי, געילותרוב

 ה- אבל הרוב, אחר הולכין איןשקימונא
 בר,טיעא ארנש אחזוקי וגם כהטמרהנכרי
 כ"ע אבל מופקרת היא ואם מחזקינןלא
 היים. כהנים ובפרט כ"כ. חהיהילא

 נח- עי' בנתובוזה. לכתוב איך ז'.שאלה
 בכהוב- שלכתוב ד' אות י"ב סי' שבעהלת
 אחרי הכהן בה יכשל שלא כדי זונהתה

 ופרט לגנותה חיישינן ולא בעלהמיתה
 .ל- שלא כדי ואולי מפורסם. שהדברבנ"ד
 לכהוב טוב יותר מכהן, ולהצילהב""טה
 בעולתא יכתבו אם כי מהרכחא, שקרדבר
 יכ- ואם כלום. בתקנתן חכמים הועילולא
 המשפחה בטהרת מתנהגת והיא זונהתבו
 דר הף הכשרות ישראל כבנות דברובכל
 וט' משמטיך זכור לגר שאומרים כמומה

 הבריות כבוד גדול בכלל זה וגםשאסור.
 שפלונ בריהאפי'

 מסו. שהיא כיון ז-נ צריכה אם ח'.שאלה
 ומסו- זקנה אפילו להלכה הנה דמים.לקת
 שו"ת ע" ז"נ צריכה לגמרי דמיםלקת

 שבעים בה זקנה קצ"א סי' חיו"דמהרי"א
 ג"כ לזקן ונקואת כנשים אורח להשחדל
 י ובפרט מינקת עוצעירה כ"ש ז"נצריכה
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 לראית בכ*י עוטדת היא הילד אתשגמלה
 יבמ4 בזמנומירח

 ה- ערוך ע" הברנהז, לענין ט'.שאלה
 הניח בזנות שילדה בבתולה ס"ב סי'שלחן
 נש- שלא כיון כבתולה שמחתה אםבצ"ע
 סי' אה"ע חת"ס וור' כבעולה, דינה אואת

 כנ"ד בעולתא והיא פנוי החתן וואםקכ"ג,
 ועי' ז'. כל לשמחה וגם שבעה כלמברכין
 ו'. סעי' י"ב ס" לצגישמלה

 הבהנה. חדשי לענין ".טואלה
 ממזרת דהבש שהצ א"א היתה היאאם
 היא ואם הבחנה, חדשי להמתיןצריכה
 לה- מם להגוי שנתקשרה סרם פנויההיתה
 התורה שר למרן עוזיאל כה~פט ועיקל

 בלי שמיקל ס"ו ס" ח"ב שליט"אעודאל
 אה"ע מהד"ק יקרה אבן ועד הבהנהחדעוי
 וגם ערל עם שנים כמה שישבה באשהס*י

 ח' בן ילד ונשאר הערל ומת דתההמירה
 להתגייר ורצונה מינקת אצל היונקחדץזים
 למי- שלשים אחר תיבף לישראלולהנקיא
 והתירה, סניפים כמה ז"ל הרה"ג גבבתתו
 אבילות לענין לאו זה שלשים אחרומ"ש
 וה- א; בחודש שסגי הבחנה לעניןורק
 ז' סימן נדחים קובץ בספרי דבריובאתי
 עי"עהח'

 מרקדין. כיצד "א.שאלה
 נעה כלה ? כזו כלה לפני מרקדיןטיצד
 לא עברה בעברה, הב"מץ מצוהוחמרה,
 "קלה" זו מצוה גם תהי אל אבל*קלה"
 ה- מן אחת היא חו"כ לשמח הנהבעיניך
 ס"ה(, ס" אה"ע )טור גדולות היותדמצות

 הכלבים אכלו לא למה הסור, שםנכתב
 ש- מפני במדרומ, כמובא איזבל שלכפות
 מאליו ומובן וכלה, חתן לפני בהןרקדה

 כמו כלה חימחה רקדה אטבלשהמרשעת
 ה. אבל מינה, את מין מצא בעצמה'קוחיא

 ולר אפי' לשקר שהתירו כ"כ גדולהמצוה

 חיגרת, או עורת שהיא אף נאה כלהמר
 שמוחלין כיון לומר צריך חסודה גםואפילו
 שבעלי ובמקום חטאיה, כל חופתה ביוםלה

 להיות לעבד ודי וכו', עומדיןתשובה
 להקב"ה ברכות עליה מברכין אםכרבו
 ולא לפניה, ולרקוד לשמחה שהחיובכש"כ
 המת את ומעבירין קולות, ה' עללעבור
 אם )שם( הדרך את לה ליתן הכלהמלפני
 אפילו לחלק מינא נפקא ואין בזה זהפגעו
 וע"ז בנ"ד, כמו והכלה גמור צדיק המתאם

 צדיקים עומדין שבע"ת במקום חז"לאמרו
 ל"ד(. )ברכות לעמוד יכולין איןגמורים

-
 - יג

 והוליד ישראל בת על שבאעכך"ם
 על זה בן וסמוך העכו"ם ונתגיירבן

 זכייות הזה להאב יש אםשלחנו,
 זמתקנ"ח

 זצ"ל הגאון אבי נסתפק זו בשאלההנה
 עכו"ם ריבית ה' על תורה מרבהבספרו
 נת- ואח"כ בן והוליד ישראל בת עלשבא
 אביו, שלחן על סמוך והבן העכו"ם,גייר
 חכ- מתקנת אביו בו זוכה אם מציאהומצא
 תקנו לא או ע"ר סימן דחו"מ כהךמים

 לא בתקנה דגם הפוסקים כדעתבמילתא
 כיתום, ודינו שכיח, רלא במילתאתקנו
 לעצמו שמציאותו אחרים שלחן עלהסמוך
 אמו שלחן על סמוך אם בפוסקים נזכרולא
 מה"ת בן נקרא שלאמו בנ"ר ואולי דינו,מה
 טוב לשלם חז"ל מתקנת ורק לאביוהלא

 מ- שאינו אע"פ אותו שמזין טובלעושה
 כמ"ש בהמציאה האב זוכה לפרנסו,חויב

 נהר דהבטף כהך והאם האב יחלוקובסמ"ע
 גדלה ארצי אומר זה חברו לשדהזיתיו
 ספיקות אלה וכל גדלו זיתי אומרוזה

 נעלכמ החכמה שדרכי כמוני לאישעצומות
 מ"ז. סימן ישראל חכמי בכנסת ועי'ממני



 ר ם וא העזר אבזשו"ת י להש4

 - יד-
 והוליד ישראל בת על שבאעכו"ם

 ? בגטו לכתוב איך בןממנה

 עכו"ם בענין להלכה סימגים י"אהבאעזי
 או בן ממנה והוליד ישראל בת עלשבא
 הנו- את לדאות להוסיף לי יש ופה -בת
 ? אביו שם בגטו לבתוב איך דינו מהלד

 הארכתי נדחים קובץ בספריתשונה.
 הרי שו"ת עי' בקצרה. אבוא ופה זהבענין
 אם בזה שחקר קע"ב סי' מה"תבשמים
 לכ- וצריך כגר דינו אז גירות צריךטדינא
 מדי- גירות א"צ ואם אבינו אברהם בןועב
 ואם בגט, אמו שם רק לכתוב צריך אוינא
 אנשים שגם לזכר משותף שם לאמוהיה

 וכ- זוסי מאטל, שמחה, : כגו7 כבהגחראים
 כן, שמו היה שאביו יסברו ,ציי"זדנמה

 שמו רק יכתגו אי מתוכו מוכח יהיהולא
 ישראל. שם להגוי היה אם ואפי עי"ש.לגד
 שייכות שום אין כי אותו מזנירין אהןג"כ
 הזה. הבן עם הצוי בקווהצר

 עי' ? בכתובתה לכתוב איך היא בתאס
 יבמות ועי' קס"ג ס" נדחים קובץספרי
 לכ- פגום הולד ב"י על שנא שעכו"םמ"ה.
 שם רש"י ועי' אמוראי, דכלהו אליבאהבמה
 לכ- פגומה בתה שפירושו פגום שבנהד"ה
 גי- א"צ מדינה אם אפי' נפ"מ, ואיןהונה'
 אה"ע ועי' לכהן, לכתחילה פסולה נ"כרות

 בכתובתה לכתוב נדאה לדעתי לכן ז',ט"
 לכהן, לכתחילה פסולה ג"כ גירותלהדא
 לכתוב נראה לדעתי לכן ז', סי' אה"עועי'

 בה יכשל שלא כדי גיורת, להדאבכתובתה
 לה נאה ויותר 'זה בעלה פטירת לאחרכהן

 אחר, סימן לה מלכתוב גיורת להדאלכתוג

 כנפי בצל לחסות שבאה לה לכבוד זהכי
חהצכינה.

 זה בדין הנה 1 בשבת למולו נזותראס
 אבא במקום הלכה מורה להיות ברצונואין
 הרים בין ראשי ולהכניס זצ"ל הגאוןמארי

 אעתיק רק ולכן הפוסקים מחלוקתגדולים,
 ל"ה. אות דס"ו סימן בכוה"ב דבריואת
 אותו שמלין כתב לכה2ה התפארתוז"ל.

 דהו- שהסוברים העיר רעק"א ובחי'בשבת,
 )עי' בשבת למולו אסור גירות צריךלד

 כתב ובפדישה ב'(, סי' אה"ע שלמהחמדת
 משה הר' בשם ובדרישה למולו,להתיר
 המי- בקונט' בנימין ובנחלת למולו,אוסר
 לקחה אם מחלק ובהשמטה א' בסי'לה
 מו- ובזנות בשבת למולו אסור אישותדרך
 מב- האשכול על אשכל. ובנחל למולו,תר
 אק2ות דרך בין למולו ומתיר דבריו כלטל
 היא אם ואפי' חילוק ואין זנות, דרךבין
 סי' )או"ח העלה ציון בנין ובתשו'א"זב
 למולו. שמותרכ"א(

 אין בזה הנה ? בט(בח אותה תי~דיןאם
  בעכו"ם בשבת, אותה שמילדין שאלהשום
 היא באם השאלה עיקר אבל ב"י, עלשבא
 אבל מילדין אין האם שבשביל דתההמירה
 ובנים הוא מעליא שישראל הולדבשביל
 : לחל שמותר וכשם אמם, בחסא יומתולא

 אמו על שבת לחלל מותר כן ולמולושבת
 ש"ל סי' כוה"ב עי' להולד סכנהכשיש
 על אבי בהסכמת מצאתי אבל ו' אות'סוף
 הלידה אחר רק דאולי שחקר טוב זבדהס'
 עדיין אמו במעי אבל מעליא "צראלהוא
 ול- ד"ה מד. נדה רש"י עי' כישראלאינו
 ע*כ אמו במעי מת אם וכ"ש מדר"יאפוקי
 כזה עכו"ם ספק על שבת לחלל אםצע"ג
 שכ"ט או"ח ופמ"ג נ"ח ס"ק ד' סי' ב"שועי'

 רבית ה' על תורה מרבה בס' וכן עכ"ל,-
 זצ"ל תגאת אבי העלה י"ז ס"ק קנ"טבסימן
 )דחלקיה כישראל אינו עדיין אמושבמעי
 ה'( חולין לחוד בהמה וזרע אדם זרעקרא
 במעי עיבוד יוסי לר' דגם יוסף כרבדס"ל
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 נדה רש"י ועי' ס"ז יבמות עי' זר אינוזרה
 לענין והנפ"מ מדר"י ולאפוקי ד"המ"ד.
 יש ובזה לעיל, ועי' עבורו שבתלחלל
 צ"א בסנהדרין שבע הבאר קה1יתליישב
 סתי- וגם הבנים, ויתרזצצו עה"פמב"ר
 רש- זורו עליה קרי צ"ג יומא הש"סרת
 צ"א ובסנהדרין שבתאי ויצא מרחםעים

 לאויר כה1יצא רק שולט דיצה"רמשמע
 דשבתאי י"א גיטין תוס' כמ"ש די*להעולם
 מעבו"ם נהעבדה מסתמא ושם עכו"םשם

 מע ובנתעברה דאבוהו בשמא ליהואסקי
 .ה ירב ואף אמו, במעי היצח"ר שולטכו"ם

 לעוה"ב בא שנזרע דכה1עה ק"יבסנהדרין
 ומספר וכמ"ש ישראל מזרע הבא דוקאי"ל
 זצ"ל, מארי אבא עכ"ל ישראל רבעאת

 אבל דתה בהמירה שם מיירי זה כלאגל

 עכו"ם עליה שבא ה1ראל בת המרה,בלי
 קוהו- להסוברים אפי' בשבת אותהמילדין
 רק סכנה כשיש השפילו גירות, צריךלד

 להאם. ולאלהולד

 ע"י פו"ר קייס אם העכו"ם, נתגייראם

 בנו זה שאין ג' אות זה סימן עי' 7 זהבן

 מרבבה דגול ועי' ע"י, פו"ר קיים לאואביו

 הגאון ואבי אביו. שאינו קכ"ט סי'אה"ע

 גרע מדוע ר"ס סי' ~ה"ב בספרו תמהזצ"ל
 עם יחד ונתגיירו גויה היא היתה מאםזה

 ותירץ - פו"ר בהם שקיים דקימ"להבנים
 לפיכך אחריו מיוחס זרעו היהדבגיותו
 מק1רא- בבנים בזה משא"כ פו"ר בהםקיים

 קיים לא ולכן אחריו מיוחס ארנו שזרעולית
 לו שיש דמי פלא, יותר ועוד פו"ר.בהם

 ממזר לתקן, שאין מעוות שזה אף ממזרבן
 סימן )אה"ע מפו"ר אביו את פוטרידוע,
 נת- והגוי הוא מקה~א ש"1ר14ל חה ובןא'(
 מפו"ר. אותו פוטר אינוגייר

- % -

 עכו*ם עם שברחה אישאשת

 עפ שברחה ישת1א"1רששאלתני.
 חזרה רב זמי ואחר ולד ממנו וילדהעכו"ם
 וכו'. הילד, דין טה האה1ה, דיןמה

 על שבא עכו"ם מפורש דין זהתשונה.
 : מה )יבמות לכהונה. ופגום כ1ר הולדא"א
 ל- אסורה היא : האשה ודין ד(. סי'אה"ע
 כיון לכהן' אסורה בעלה מת ואםבעלה,
 : הולד ודין ו'(. סי' )אה"ע זונהשען1אה
 בעי- רוב אמרינן בזה גם אי השאלהעיקר
 מסרה  שמא הה1דינן ואי הבעל, אחרלות

 פת*ש עי' ממזר, והולד לישראל גםנפשה
 רשה4, בשמים בשם שמביא כ"ג ס"קשם

 בעילות רוב אמרינן בזה שגם שלמה,חמדת
 כשר וההיד זה ל"ש שבנ"ד אף הבעלאחר
 אח- שיהודים חהידינן ולא לכהונה,ופגום
 לא אהרים חשודה היא אם בה, נכשלורים

 אם פדה"ב ולענין גירות צריך החיחשהץ'
 בה- מזה דברנו כבר לאמו רחם פטרהוא
 גירות שמו"צ סק"א בפת"ש ועי"שפוסק
 כשיגדיל. א"ע לפדותוחהב

 - טז-

 מלאכותי הריוןלענין

 ג' "לאוששאלתני
 שות8יי

 באדם "1
 ? השלה1י השותף איהובנ"ד

 מהר"י דברי ע"פ - לומר "1תשנה.
 שבספר 4-ל"ט( לפי בדבש )מובאסג"ל
 היה לא אבימ דאברהם כתב אהרןבגדי
 יש שיתשין דר אביו, תרח בכבודחייב
 שפמרו בשעה הלקו ויתר ותרח וכו'באדם
 חלקו ויתר זמתז וכן האה1, לכבשןלנמרוד
 הכ*ש 2ה1"ס, כמ"ש למולך שומסדובשעה
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 הפקיר שותף לכלל שבא טרם שעודבנ"ד
 מובן האבנים, ועל העצים על ושפכוזרעו
 הקבלה ע*ם השותפות, באותו חלקושויתר

 כמ*ש לבד, דנוקבא מסטרא ולד נקראזה
 את דייקא בן, חובקת את להשונמיתהנביא
 זוה"ק עי' זקן, ואישה גחזי כמ"ש הואולא

 לביתי איקלע זה כתבי ובעת מד דףבשלח
 הראשי הרב יצ"ו אהרינברג הרה"גידידי
 הר- בזה לו שיוט לי האמר קפריסין,דמחנה
 לזרעיה אפקרה רחמנא בענין דבריםהורי
 למועד. חזון ועוד עתה, בזה קצרתיולבן

 תא
- 

 ? "שתרקי* זהמה

 שהאריך "שתוקי" של הענין הבינותילא
 לוריא אברהם הרב ידידי דבריםברוב

 אלפי אלו שכל יאמר אמור האםשליט"א.
 והטהורים, הקדושים ישראל ילדיטולדים'
 בלי יתומים שנשארו מחצבתם, קודשזרע
 הוא ובעצמו בכבודו הקב"ה ורק ואם,אב
 נש- נהרגו, הוריהם כי הללו, היתומיםאבי
 -1- והלכו השם, קדושת על ונשרפוחטו
 כמו ובת לבן אותם ואמצו קדוו?ים עםראל
 מי יודעים ואינם ונתחנכו ונתגדלובבת,
 ישראל שדה1תדלו יותר ועוד הוריהם,המה
 יחוסף תולדות בספר להכניסם קדושיםעם
 יר- לא שלעולם כדי בשמותם ונקראוהם,
 ש- המובים, נעלבים יתומים שהמהגישג
 כלום ושמח, עליז רוח מצב תמיד להםיהיה
 ה~רבר להזכיר הס ? "שתוקי" שזהונאמר
 שנתעב- מפנויה זה "שתוקי" כאלושטויות

 כשר שבן נאמנת אמה בזה וגם מזנותרה
 או נבדקה, לא אם ורק נבעלה, ולכשרהוא
 שתו- הנקרא זה נבעלתי' לממזר אמרהחם
 אינה בזה ואף הי*ב(, פט"ו א*ב )רמב-םקי

 שתו- מה"ת כי וד*י, ממזר לען1ותובשמנת
 קולמוסו פלטה איך בעיני ופליאה כשר,קי

 קדושים עם ישראל ילזי על כאלווברים

 ומה 1 בפרתם הריני הרקיע כזהרוטהורים
 שפכל לא ג"כ עובדזג הץ שבדידיהשכתב
 להי- עובדא הוי ובדקץ סח הוא מהלהבין
 הקף בעובי נכנסתי להתגרו1. בא זוג :פוך
 שלגמרי ור*רתי ביניהם, שלום להשרהרה
 ורק ביניהם, סכסוכים שזם שנאה, שוםאיו
 : בנים בת אינה היא כי לגרןטה רוצההוא
 עשי- שדהו ונסתפחה פנימי ניתוח להעשו
 הרבנית רעיתי ובעזדת שלום, ביניהםתי

 וע"י "ויצו" בהמוסד ובהשתדלותהתחיה
 יתום, ילד הזה להזוג ניתן שלזינגרהד"ר
 קדה"ש' על נהרגו שהוריועזוב'

 בן ילד.
 לורקא הנכבד הרב חשבח שע"פשנונ

 חת אמצו ההורים "שתוקי", הואשליט*א
 ואהבת רבה באהבה מסה1 כבנם הזההילר
 ה- את ומחנכים ומגדלים ומחזיקיםעדלם,
 עולם, של בכבודו ממש הזה, היתוםילד
 ווילום שמם על הזה הילד את העבירווגם

 ביניהם, שרויה והשכינה באהלם,ושלוה
 הנכבר הרב ולדעת ? *שתוקי" זהוכלום
 קדח1ים הילדים אלפי עם לק~טות עלינומה
 להזרמן שיוכל מה ? הללו קדושיםבני
 ה- כדין ודינם לחוד, ענין זה בדווגםלע*ל
 ה- ומת שהוה לי וקדש צא : לשלוחו18מר
 בדין שם וגם ? שתוקי נקרא זה אישכלום יב." )נזיר שבעולם הנשים בכל אסורשליח
 אהוה, לקחת שרי התורה שמן תוס', עי'זם

 ש4 קנסא משום ורק רובא בתרדאזלינן

 מי *מן להשליח ולפרהן לדקדק היהצריך
 ובודאו קנסא שום ל"ש בנ"ד אבללקד,1,
 הנשים בכל ומותרים רובטו, בתראולינן

 לטמא, היש לטהר אליהו ויבאשבעולם,
 דידן דינא ואוקמינן חהש לרחק ולאלקרב
 תורה. 'אויז

 - יח-
 ה41לבענין

 טוב" "דב ביהכ"נ רב כהנא, מנחנסהרב
חיפה.

 עף כתב ה' סעי תתתלג סי'ב"הפוסק"
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 היתו- להכניס קדושים עם ישראלהשתדלו
 בשמו- ונקראו יחוסיהם תולדות בספרמים
 יתומים עוהמה ירגישו לא שלעולם כדיתם
 ו~וסופי : בהגה ס"ג קל"ט סי' או"ה עי'וכף

 ובט"ז אמו אבי בשם אותו קוריןהצתוקי
 זה שאין לפענ"ד :שם

 נכוי
 לג- יבא דשמא

 אבי שהוא פב"פ אנא כן ויכתוב 4ה2תורש
 פסול הגט נמצא בנה נקרא אין ובאמתאמו
 ב- כותבים ואסופי ובשתוקי שם מש"יועי
 וב"ש כ' סעי' קכ"ט אה"ע דוקא א"א בןגט
 בשם ילד לקרוא נכון  שאין נמצא ל"ט'"ות
 מזה. הורבא אתי שמא אביו שאינו זראיש
 מ- דהרב דלק"מ שכתב ד' אות א"ר עי',

 וב- אביו שם אהר להקור צריך הגטסדר
 ה- הרב שמדמה וע"ד וכו' זה יודעהקירה
 מן שנאספו ושתוקי לאסופי אותםנכבד
 נקרא מי ל"ב, סעי' ד' סי' אה"ע עי'השוק
 מורשי בכל זה עלבון על מוהה ואנישתוקי
 הללו הילדים באספו השוק מן לאלבבי.
 של ממהיצתו קדשיננ מקדשי אהמזבה,רק

 מ- שמה לבתש יכול בריה כל שאיןהקב"ה
 בשם אפילו לקראם והלילה והס נאספושם
 קודש ילדי את לדה?וד אבינו אברהםבן

 ל- הנשתקע שם גיטין ובעניני הם,שגרים
 בשם אותם מכנים ואם להזכיר, אסורגמרי
 ומ- השם, נקבע יום ל' במשך אפילוהדש
 בשם וגם השם, להם ניתן שמקטנותםכ"ש
 דהמם ובפרט מדעדקים, יותר הולהמהמת

 אם רהמים ולבקש כזה, במצבשנותנים
 אין והכמו הנכו שגדלו אביו שםיזכירו
 ובתורתו גלי שמיא קמיה כי שקר, דברזה

 בי- בתוך יתום המגדל כל )תשבע"פ(כתיב
 נפש המקיים וכל ילדו' כאילו מעה"כתו
 חשתה תפלתו תתקבל זה בזכות ורקובו'
 והת- הכתובה ובדבר ! שקר דבר זהקורא
 הקב"ה א"ל אתה, אבינו ה' ועתה :נאהם
 קוראים אתם ולי 4י"ו אבוחיכםהצחתם
 לי- משל כאב, מכירים אט לך א"ל ?אב

 ו- אשוטרופוס אצל מתגדלת שהיתהתומה

 בראף, חסמרה גדלה ונאמל' טוב אדםהיה
 הכתובה, לכתוב הלבלר עלה להשהשהבקש
 ומה א"ל פלונית, אמרה שמך, מה להאמר
 אפוס- לה אמר שותקת, התחילה אביך.שם
 מפני לו אמרה ? שותקת את למהרופס
 ווהמגדל אותך, אלא אב לי יודעתש4רני
 אלו היתומים כך המוליד' ולא אבנקרא
 אב ואין היינו יתומים שנאמריחראל
 - הענין. כל עי"ש מ"ח פ'ושמו"ר

-יס-
 מלאכותיהריון

 הזרע. בעל עם לגמרי להתחשבשאיל
 קשר יש שכז הסוברים דעוח לאלוונניה
 שיולד במצטבת אפשר אזי הזרע. בעלעם

 מותו, לאחר גם רב זמן כזה בןלבליאדם
 - אח אה?ת באיסור פגע אהיו ביניוביני
 הספק הללו, לדעות עואפילו לומר ישאבל
 ל- אבל וקללתו הכתו אב, כבוד לעניןרק
 נוב"ק עי' בנו זה שאין מודו כ"ע יבוםענין
 ש- ב4ה2ה מאד, הדץ? דבר ס"ט סימןאה"ע
 שקל- אף בעלה מיתת קודם הזרע קלטהלא
 ביה קרינן יבום שלעניו מותו, אחרטה
 היא יבום ובת מיתה, בשעת לו איןובן
 ע"ג משיגים יש ובודאי תמוה, שהדבראש
 ובופל זה, אמר כהנוב"י גדול אדםאבל
 הזרע שבנקלט זה דבר הפעם עודשם
 הד- ליתר אבל - מתיבמת היא מותואהר
 שבמה2ך אף הוא שכבנו רואים אנוברים
 זכ- השבד מת כבר הוא הקליטה שלפניזמן
 שהמלאך שמשון בלידת שמצינו וכמורו,
 אמר ואח"כ - עקרה את נא הנה להאמר
 פ"י-4ה נשא רבה מדר,? ע" הרה הנךלה

 פלטתה שלא ברהמה שמורה היהשדה2"ז
 ש- נמצא - טפה אותה הרהם קבלואה"כ
 געללג מיתת אחר תתעבר שאשהשכיה
 לח- הדהק בשעת מתירע אנו זה סמךועל
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 שנקלט טרם אח"כ זרעה שתשחיתשהוה
 בעלמא פירומא שנקלט טרם כיכידוע,
ההב

 יצ"ו לוריא אברהם הרב גדולתושהראה
 הרפהעה חכמת כל על דיו של קיתוןד1פך
 לא עוד האנושי שמין כזו תגלית עלאפילו
 כתב א'. דברי, את לסתור הראה כןהגיע.
 ממש הדומה מאדם כזה דם צ"לשעירוי
 במאלת שחולה ונניח במינו. מיןלהחולה.

 ה- שדם מצאו שהרופאים"לעאוקעמיא"
 הא- בדם למשל' ללובן מאודם נהפךחולה
 אדומים דם כדורי מליונים חמשה ישדם
 מלי- 13 יש אדם בן ובכל מלימטר, כלעל
 עד מתמעטים המה ליום ומיום דםמטר
 הרופ- מות, - כזו מחלה לבן, הופךשכולו
 ב- שמזריקים והרפואה נוא,ט, אמרואים
 בו שאין אדם בן של בריא טרי דםקרבו
 דוקא אחוג במאה אדום דם מחלה,שום
 החולה של ללבו זורם זה ודם באינומין

 כזה ובאופן וגידיו, עורקיו בכלומתפשט
 ומבריא ומתרפא רפואתו לו נותןדהטהת
 חומ- מיני כל בהחלפת עתה משתמשיםוכן
 או שלו, הביוטול בכלי החסרים הגוףרי

 חמה, סריס כמובן ובסריס, האברים.חלקי
 כש- בעקר, וכן למחלתו' רפואות עודשיש
 גבר והוא דברים איזה שלו בהזרעחסר
 יורה איננו ביתו, על ישען לא יצלח,לא
 מש- והוא וכדזמה, פולט, ואיגו טוחןכחץ,
 עליו מרחמים השמים ומן ברופאיםתמש
 אם הדין והוא וכשרותו. לבריאותווחוזר

 איש של זרע עירוי ע"י תהיה שלוהרפואה
 הגיע לא עוד האדם שחכמת וכתבתיבריא,
 לגמרי שדבריו היטב מובן כזו. תגליתלידי

 תג- לידי תגיע האדם חכמת אםמופרכים
 על קושיתו ב. לכהטיחז2. הלכתא כזו,לית
 הו- אם : שליט"א "עוזישל מרן התורהשר
 ? פו*ר מצות מקיים איגו למה כשרלד
 נסיו- בשביל ש"ז להוציא היתר איןלמה
 עו- סהטפטי הענקי שהספר רואה אני ?נות
 עיניו ראו ולא בגבולו לגמרי אינוזיאל

 לא ה1 שהבאתה הקטע ע"פ רק יןאותו.
 אנל בולה, התשובה כל להעתיקיכולתי
 ושם מדרשו' בבית הופיעה רוה"קבאמת
 כי וכו'" תשיבני "ואל א גם הזכירבספרו
 קחטיות והיאל מאפריקה חכם שיבואהגין
 ויבק בו ויעיין הוה הספר את גא יקחכאלו.
 שבק הפלוגתא גוף ג. מידי. לי יקמטהה~א

 חל*מ בין ולהבדיל זצ"ל צירילסוןהגאון
 ההא רחוקה לא שליט"א עודשל מרןבין
 פלוגתא. לאפהיא ה~א לקרב ואפשרכ"כ,

 יבוא אםלכתחילה
 דהטואי

 שניהם לישאל,
 לנ- ש*ז וליתן זו להמצאה לגשתאוסרים
 טה. דבר לו יתירו לא בהחלטסיוו.

 רק אוסרים, שניהם שג"כ כמעטבדיעבד,
 אבל ליה, קמסיע וקרא מה"ת שסרשזה
 עוהוא כמו בעלמא, כאסמכתא רק הקראגם

 דרשות לעשות לנו "שאין : כתבבעצמו
 כדי רק ודוהצינן, להלכה" בנוגעמדעתנו
 *חיאל ומרן עכ"ל. עק~ו העניןלהסמיך
 ורק מה"ת שה~רסור הזכיר לאשליט"א
 בארסור נלבד והוא שאסור : בזה"לכתב.
 לך הרי עכ"ל. להורות ראוי וכן ז"למוציא
 ברורים.דברים

 ממזר הוא זו מהמצאה הולד עשם בנוגעד.
 אד- בפירושו, זצ"ל צירילסוז הגאון כתבלא
 ע"י הש"ז שבאה כיון : בזה"ל כתברבא
 כחגילת הוא וה דק טבעית, ביאה דיאכלי

 מדר. מידש1 דאסור הבעה כדרך שלאאיסור

 בההלט שהוא רואין מהשקו"ט ורקבנן'
 : בזה"ל מסיים יצ"ו עוזיאל מרן וגםמחמיר'
 מר ואץן הלכה בגדר היא זו הלכהלמעשה
 כדברי אלד דברי שקרובים נטצא כן,רין
 דיים. אלקים דברי ואלו ואלואלו.
 דשושה ילדה אצפן באיזה : בזה"ל סה1"כה.

 של הזרע רק נפ"מ, לט אין אחרמאיש
 משמע - עכ.ל ממזר דילד הרי זרא"1

 אמבטי, זריקה, ההמצאזג ע"י הןמדבריו
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 ממזר. הולד - וכו' עליו טחםכבה טדיוש
 141י- באפריקה, ניתנה לא שהתורהכמדומני

 בן יכול איך כי שם. יום אחרת תורהזה
 יש- של מאורן על ככה ולחלוק לצאתאדם
 הכהם- כת"ר נא יומים הפוסקים, גדוליראל
 הוא הראות מקצרי אם חוטמו עלקפים
 ב"ח סק"ו קצ"ה ביו"ד וט"ז בב"חויעיין
 אי- ביאת כאן שאין כיון : וז"ל סמ"קבשם
 תתעבר אם אפי' לגמרי כשר הולדסור
 ה' מל"מ ועי' עכ"ל, אחר איש שלבש"ז
 כן על ויתר אמת, ויוכח ועוד פט"ואיוםות
 ה- אין ודאי מממזר נלקחה הזרע אםאפי'
 ע"י נולד שלא כיון בקהל. לבוא אטורתלד
 לענין רק הוא השקו"ט וכל איסור,ביאת

 יתי- מי ע"ש וירוועה, כהונה פו"ר,הבחנה'
 פלו- איש : שמ"כ וראיתו הנוצר. הולדחס
 בלי פשוט פירחצו איש מאהצת ממזרני

 - הוא שממזר סהדי אנן כי המצאות,שום
 שהתורה כת"ר שכח והעיקר פלוני,איש
 על כתוב שמצא כמו ודאי, ממזר רקאסרה
 וא- כלל, אסרה לא ממזר וספק פלוניאוש
 יגלה לא אליהו אפ" כי אותם לגלותסור

 ה- שאף ע"ב קדחבין כתב ח~רמב"ןלש"ל,
 בהפו- ויע" לע"ל יטהרו הודאיםממזרים

 בהח- יצא ואיך ו-ז. שת תתרצ"ב סימןס?
 שבאיזה הנ"ל ההוראה עמודי נגד כזולסה
 1 ממזר הולד שיהיהאופן

 שכתב מובנים, בלתי לגמרי דברע1.
 נת- א"א אם דפליג מאו ולית : שלובנוסח
 כי וכו' מלאכותי באופן אפילו וכו'עבדה
 וכו' ביאה ע"י דוקא תלוי לא הנוצרהולד
 ב- כדאיתא ממזר, שהוא וכו' מודיסוובל
 מבעילה, ולא בהולד זר מום ממזריבמות
 יב- העינים, את לסמא כדי רק כתב זהכל
 מאן ולית מודיס הכל של הפירהם נאאר

 לא הנ"ל ההוראה שעמודי בשעהדפליג
 בפירוש. וחולקיםמודים

 אפילו ולהחמיר להקל כ"א בידורשות

 מו- שהכל לממר לא אבל האחרון קצהעד
 אמת. לא שזה דפליג מאן וליתדים

 ולא - ממזר : ביבמות ראה איפואז.
 כמה ימצא יבמות בגמ' אדרבא 7סגעייה
 יבא לא נאמר : לדבריו בולטותסתירות
 )ממ- להלן מה ממזר, יבא לא ונאמרפצוע
 כאן אף בעילה( ע"י )פי' אדם בידיזר(

 פי' המסוללות נשים עה(. )יבמותביד"א
 )זה מבעליהן שקבלו שכ"ז מטילותריב"ן
 שפסולות ס"ה שבת ועי' זריקה( ע"יכמו
 כ"ג כי שלימה, בתולה כבר שאינהלכ"ג
 תלוי לא איסורו כי עץ במוכת גםאסור
 אף מותרת, הדיוט לכהן אבל בבעילהרק

 מודימ ההכל איפה אבל עליו. פליגשתוס'
 אחר : דברט סוף 7 שלו דפלע מאןס'ת
 בענף בקשותו והראה אחן ונטה עיןשיצר

 רמה. מאגרא פתאום נפל ושמיעה ראיהני
 הק- איפה זצ"ל, צירלסון הרה"ג הורהיפה
 ? הקודמים לדבריו זה בין והשייכותשר

-כ-

 תרצ"ד. תצוה א' מן אליו תשובתיוזאת
 שניטלה בפצ"ד תשובתו בדברשוכט"ס...
 ולמעל עמכם, בני ירד לא הימנית,הביצה
 הוא בתורה שגדול אנכי יודע וכיהידידות

 הסמ"ג בליון דיוקו א' להשיבו. אמהרלכן
 ש- כגון מללו ברור אדרבא לי, נהיראלא

 שום בו שאין דבר קוץ, הכהו או אדםכרתו
 שלם ענין מזה עהבה וכ' ביד"א' נקראדעת

 גם ע"ז ושראתי גברא, וכח כתהשצריך
 חו- ברגלים ואץ טוב, לא נפצ"ע דעתבלא
 ע"ז מלקות חייב אם לדון באנו ולוטא.

 מחמת עףעה כי לפטרו יש אז א"ע'שסרס
 אא"כ חוטא א"א החטאים שבכל אףשגעון.
 מקודם אם בנד"ז אבל שטות, רוח בונכנס
 השגעון עבר ואח"כ מטורפת דעתוהיתה
 אפה כי זה. לענין לא אבל ממלקותפטור
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 נק- ביד"א עץ מוכת קוף, מעשה קטן,ע"י
 בזה שלימה כונה שצריך לקח ומאיןרא.
 רק מקרב הוא - הרא"ה טעם ובדבר-
 וגבב לביד"ש, ביד"א בין החילוק השכלאל
 נדקדק ואם יתירים, דברים זה לעניןכ'

 רבות מצות יבוטלו חו"ש אזי כאלובטעמים
 אדם, ע"י הן שם כ' בעצמו והרא"הבתורה,

 ולא ביד"א הוי עץ, ע"י הן בהמה, ע"יהן
 בהמה. ממעשה מטורף שוטה מעץבהגרע
 ההיתר שגם ידע הצדק בקשת ובדבר-
 תורה ניתנה ולא ביד"ש, ולא ביד"אצ"ל

 כבר הספיקות בענין וטעמו וד"ל,למלאכים
 כאלו, סברות ודהה ו' סי' הנובי"קחקר
 מקצתה ורק השמאלית, בביצה סשםאף

 ונע- ככולה, מקצתה אמרינן אינתקלקלה,
 ספק, עוד בזה ויש דעת, בלא קטן, ע"ישה

 רק והוי וקלקול נתהוה אהרת מסבהאולי
 שקיל הוליד שלא נתנסה כבר וגםביד"ש,
 להגאון מלשע לא לכ"ז ספיקא לעניןבזה
 )א'(, ואמנם ד"ה בסוף עי"ש להתירלבו

 תקנה לו יש הן עדל"ת של הסבראוע"ד
 אחר בענין שא"א במקום ורק גיורת'לקחת
 איסור זהו - הספק וע"ד בזה, לדוןצריך
תורה.

 מצות לקיים כונתו באמת אםולדעתי
 לקחת חז"ל לו שהתירו חלקו יקחפו"ר,
 והאם בעבירה, הבאה מצוה יהיה ולאגיורת
 השמים מן לו שזיכו כשרה אשה זהאין
 רצין הכל הגמ' וכלשון חז"ל, דבריעפ"י
 ממזרת מיעוט של והסניף - גיורתלשיא
 בד"ת והשבתי - גדול שטות לדעתיהוא
 )ידים ללמד ראיה עליו המחמיר כל כימעט

 - כא-פ"ד"
 מצווה מי גרושה שנקמאכהן

 ?להפרישו

 דינו מה )אברך( כהנא א. ממרנשאלתי
 גרושה, ונשא הרבנות את שהטעה כהןשל
 ? להפרישו מצווין ב"דהאם

 ע"י אהיה נשא אפילו זה דיןתשךבה.
 מצווין מהרבנות אשמה שום בליאחרים
 נבלות אוכל בקטן רק כי להפרישםהב"ד
 שהגיע קטן אבל להפרישו' מצווין ב"דאין

 על החוב דאורייתא, באיסור ובפרטלחינוך
 בידו שיש מי כל ישראל, כל ועלהב"ד,
 כ- בענינים בידנו כח שאין והיות ;למחות
 שת- עד אותה להכה דבר' שום לעץבותאלו
 כי- היא, ישראל שמדינת אע"פ נפשו,צא
 הב"ד בידי שהיה התקיפות ואפי'דוע,
 לה- להניחו שלא כגון הגלות בזמןבחו"ל
 שלא בניו, את למול שלא לביהכנ"ס,כנם

 עתה בידנו אין ג"כ וכדומה בניו עםללמוד
 את רימו שקר עדי שעדים בנ"ד אבלכלום,
 עליו שאין דנן חתן של בהתיק וחתמוהב"ד
 חוב קדושין, לו לסדר המעכב דברשום
 כהטפט לעשות זה בי"ד על מוטלקדוש
 דין לעורך הדבר למסור העדים עלפלילי
 שיד עד אותם יטריד והוא וחרדי,מומחה
 שיתן להכריחו בראהבונה בו תהיההעדים
 הגט אחר שגם אחראי שאינני אף גט.לה
 האיסור עיקר אבל ככלב, בה קשוריהיה
 בזנות ולא בקדושין' הוא וגרושה כהןשל
 וקדשתו בכל. השוה איסור זה בזנות כי-
 )יבמות דפנו רצה לא אם כרחו, בעל-
 ולקדו- לכהן השייכים בדברים זה :(פ"ח
 להח- כהנא מסייע שכהנא כחך וישרשתו.
 לה- מזה להודיע מוטל עליך למיטב,זירו
 יוד- בלא נכשלו שהם להיות יכול כיב"ד,
 בזה, לעזור מחויב מישראל אחד וכלעים.
 שליחי כהני והני זב"ז, ערבים ישראל כלכי

 כמותו. ש"א ושליחו נינהודידן

 - כב-

 פ"א אשה על בבא ה"ת.נשאלתי
 ז פסול הולד וב"פ כשרהולד

 ע" מפור,בת והלכה פשוט דברתשובה
 שבא כהן לפיכך : ה"ה פי"ט הא"ברמב"ם
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 ראשונה מביאה ונתעברה ליבם זקוקהעל
 ונע- כהונה מאיסורי שאינה לפי כשרהולד
 נת- שנייה ביאה עליה רבא חזר זונה,שית
 ש- לפי חלל וולדה חללה היא וילדהעברה
 כהונה. מאיסוריהוא

 - כג-

 קטלניתבדין

 בעליה ששני קטלנית בדיןנשאלתי.
 להתחתן. ורוצה לא"י באה והיא בחו"למתו

 להתירה יש דעתי עניות לפיתשדבה.
 למעלה שהיא ובא"י גרם, שמזלה זהע"ס
 וכו' השנה מראהטית בה ד"א עיני המזל,מן

 לכן כתוב. האדמה על ימיכם ירבוולמען
 ב- וכמו בחו"ל, לה שקרה מה לחשובאיז
 לא"י ובאה בחו"ל ילדה ולא שנה עשרשהה

 להתח- עלינו מזה חדהע' דהעבון להנותנים
 הנור- הצרות בחו"ל, שיהיה המצב עםשב
 וחייהם מנגד להם תלואים היו שדייהםאות
 מפחד, נשמתם פרחה רגע ובכל חיים,אינם
 מעיין גרם, מזל לומר כזה למצב ישכ*ם
 שניצלה גרם, מזלה אם דא ועלובתהגרם.
 לא"י לעלות וזכתה המתהפכת חרבמלהט
 ביתה גם תבנה ירושלים, חורבותלבנות
 ורק קטלנית, לדיל השש שום ואיןהחריבה
 הכהצפחה. טהרתתשמור

 כד--

 מלאכותי הריוןבענין

 הח- השאלות מן אחת היא תשאלה
 ארבעה בכל נוגעת והיא בעולםמורות
 דב- וכבר הוא, חדהב דבר ולא דהן"ע.חלקי
 ואחרונים. ראשונים הרבנימ גרולי בזהרו

 היה סירא בן טו(. )חגיגה בש"סומקורה
 אמבטי ע"י נתעברה ואמו ירמיהו שלבנו

 ועי' ירמיהו, בגימט' סירא מהרי"ל()לקוטי
 דבר, לכל הוא וכבנו י' ס"ק א' סי'ב"ש
 פט"ו אישות ה' )מל"מ לבעלה נאסרהולא
 של זרע א"א קלטה אפילו כשר והולדה"ד(
 ה- שמסתפק ומה )שם(. נדתה בימיאחר
 ע"פ הלא באמבטי' מתעברת היא איךמל"1
 דאין מוכח אינו( נ"ה )יבמות התוס'דברי
 בהע- ולא ביאה בגמר אלא מתעברתאשה
 כיון באמבטי רק שייך זה ספק הנהרה,

 הנקלט למקום מעצמו יגיע שהזרעשא"א
 בש- מזרים שהרופא בנ"ד אבל)בעומק(,
 בזה, ספק שום אין הנקלט מקום עדפופרת
 כזה באופן מקיים אינו בודאי יבוםולענין
 בעינן אבל לאחיו זרע להקמת ראוי שזהאת

 מקיים שכן נאמר ואם עליה, יבאיבמה
 מחוד,ב דין לנו יצא אזי יבום, מצותבזה

 חלי- למצות קודם תמיד תהיה יבוםשמצות
 דלא נוי, לשם שמכוון חיישינן דלאצה

 באיסור לעולם יפגע ולא מידי' בזהמיתהני
 וה- המחמירים דברי פה וארשום אח.אשת

 ומהם ומני וב"ה ב"ש בין כנהוגמקילים
 להמחמי- קדומה ודין שמעתה~נתסתיים
 :רים

 בספ- ז?*ל צירילסון מהרי"ל הגאוןהרב
 עמטרים לפני נשאל ע"ג סימן לב מערכירו
 בא- מבודפסט וועלץ ישראל מהרה"גשנה
 עם להתגרש שלא וכדי עקר שבעלהשה

 המצאה לה להתיר בשאלתה נפשהבעלה
 שפו- ע"י רחמה לתוך יזרקו שהרופאיםזו

 תתעבר שממנה הגברים מאחד ש"זפרת
 היא, גדולה תועבה זה שדבר והעלהותלד.
 זו המצאה ואסורה ממזר' הוא מזהסנוצר

 "ואל הקרא על וסמך עי"שמדאורייתא
 לטמאה לזרע שכבתך תתן לא עמיתךאהצת
 שבכל ברור מראה הלשון סגנון וגםבה",
 א"א לרחם זר אמם של ש"ז שתנתןאופן
 כזה מלאכותי עיבור ובמשך בהחלט.אסור
 ומינקת חברו מעוברת משום האשהאסורה
 יש - שכבתך תתן לא ומלשון -חברו
 דהיינו נתינה' שום שאיו שבמקוםללמוד
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 ש"ז הסדין על שהיה במטה שכבהשהאווה
 שום אין סירא דבן כעובדא באמבטי,או

 הגז- רק ונשארה לגמרי כשר והולדאיסור
 יש מזה מאביו. אחותו ישא לא שאחרה

 ל~המתו מהבעל ש"ז של שזריקהללמוד
 צר, שרחמה דהיינו לזה, הכרח שישבמקום

 ההול- ובצי קטן אברו או גבר בעל הואאו
 האבר על שי'ם או וגבוהים רחוקים שלהדה
 זו, במחלה להדביקה שלא נגע איזהשלו

 שפופרת ע"י כזה דבר להתיר שישוכדומה,
 ב- שהתיר רס"ח סי' ח"ג מהרש"ם)שו"ת

 בא"א, ולא בפנויה הדין יהיהשעהד"ח(.ומה

 אחותו את אח ישא שלא הגזרה משוםואי
 בשביל ואולי ז"ל הוצאת של האיסור או-

 הוצאת כהמום בזה אין לאשתו מאישהריון
 בזרע דינו ומה - לבטלה. זה אין כיז"ל,

 נק- והולד לזרעיה, אפקרה דרחמנאעכו"ם,
 ובתל הללו. חששות שום שאין שמה עלרא

 א' גדול כתב נ"ו(. אות )תרצ"אתלפיות
 הבן כי גזלה, איסור בזה יש להנ"לשנוסף
 שמ- כמו אמו' מבעל הירושה יגזולהנולד
 ומל- בשר- כל השחית כי המבול בדורצינו
 הג"ד ונחתם תליא בזה יזה - חמס הארץאה
 מבני שוממה בני יהיו ורבים הגזל. עלרק

 איש חלוצה לדיני הנוגע דבר זה כזבעולה.
 חלי- בלא תנשא והאשה לו אין ש? ימותכי
 אחר מזרע מלאכותי בל את ידהעבו כיצה
 לענין שאלה זה זר בדבר יש כן ;לבנו
 - כהן הוא זו אשה בעל אם כיכהונה,
 ב- מזידה היא כי זונה, כתטום עליואסורה
 "לטמאה ה"א, פ"ה סוטה ירוש' עי' זהדבר
 אסו- מזידה היתה אם תלוי, הדבר בהבה",
 יח- כן שם(. לב )מערכי מותרת שוגגתרה,
 משך נושא הזה, הממזר את בודאיזיקו
 הוא אם ה~הבה בעל ח,סבון על לכהןהזרע,
 בפדיה. "טראל יקטור-בכורי וההא -כהן
 לענין דינו מה כהה ההא הזרע בעלשם
 בכור פדיון ולענין וכדומה למתיםלטמא
 בבירור ויודעים לאמו רחם פטר הואאם

 לפדותו הב"ד חייב ישראל מזרעשהזרע

 יפדה וכשיגדיל כסף של טס עלץ לשוםאו
 פטור הזרע על ספק יש ואם עצמו, אתהוא
 ה- עליו מחברו המוציא כדין מפדיטהוא
 פדיון חיוב שום אין הזרע בעל ועלראיה'
 ועל העצים על לזרעו דאפקיר כיוןלפענ"ד
 הנו- את ראה שלא מי הוא וטפשהאבנים,

 ובבר ההפקר. מן זכה הנוצר והיצורלד,
 ואמו הקב"ה - שותפין שני רק זהנש

 עזבוני(. ואמי אבי כי על תהלים רש"ימ-אה
 ה- בעל אם : בזה ספיקות כמה ישועוד
 בממזר שגם אף פו"ר מצות מקייםזרע

 שאפ- הכא שאני אבל פו"ר, מצותמתקיים
 אחרים ע"י נעשית ומלאכתו לזרעוקיר

 ב' ת"ק סימן ס"ח עי' מקיים אינושבודאי

 הזרע כשבעל זה ע"י זונה נעשית האשהאם
 אותה פוסל או לה, האסורים מן אחדהוא

 השייז עם בקהל לבוא מווזר אםלכהונה.
 רוח דנן השואל והנה וכדומה מממזר.היא

 הראטוים להרבנים לפנות בו, נזרקהנביאה
 ברורה הלכה יוציאו שהם עה"קדירושלים
 הלכה. זו ה' דבר לשמוע ברורה,ומשנה
 מירושלים. ה' ודבר תורה תצא מציוןורק

 ציריל- מהרי"ל הגאון מרןוהנה
 קו זה בענין נטה זצ"לסון

 תקיפי בין מה וראה ובא כנ"ל,לחומרא
 מרן הגאון הרב ידידי : דמבראלדארעא
 זו בשאלה ופגע נגע כבר שליט"אעוזיאל
 סי' אה"ע עוזיאל משפטי הבהירבספרו
 תנא האי כי לדבריו אוזן ונטה וכואוי"ט,

 הכולל "כלולה" לישנא דתני הואירושלמי
 ולא זו משאלה המסתעפים עניניםהרבה
 בהבפטים דסדר לפסוקי סימן ניתןלחנם

 שהח- ואע"פ הוא מילתא וסימנא_עוזיאל"
 כמה אבל למקץטה, ולא להלכה בזהליט

 א' מדכריו. למשמע איכא רבתאהלכתא
 לא הצשת האשה ב' לגמרי' כשר הזההולד
 לאווה נאמנות שום איל ג' לבעלה,נאסרה
 לה- בשביל לא באמבטי, שנתעברהלומר
 בנה את להכשיר כדי ולא לבעלהתירה
 בג"ו אבל שכיחא, דלא סילתא שזהכיון
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 המטפלים וכל דשכיחא למילתא נעשהזה
 אינו ד' לנאמנותה שחזרה י"ל יודעיםבזה
 חלי- לענין ולא ש"ר לענין לא כבנונחשב
 ש"ז להוציא היתר שום אין ה' ויבום,צה

 להריון. בכונה ואפי' כאלו נסיונותבשביל
 חברו ומינקת חבירו מעוברת דין להויש
 שאם י"ל ולפענ"ד והנקה העבור ימילענין
 העי- ימי להמתין א"צ הזרע לבעלנשאת
 תל- רופאי עם מזה ודברתי והנקה,בור

 וגי- דרכס השחיתו פה גם בעוה"ר כיאביב,
 לשבר כדי כי נורש4 סוד אחד רופא לילה
 לוקח העקר, בעלה את ולרמה האוזןאת

 עם ביחד  ומצרבה בריא מאיש ש"זהרופא
 וריקה זו מתמוסה ועושה בעלה, שלש"ז
 לו שגם הבעל שיחשוב כדי רחמה,לתוך
 אפילו בזה אין אבל הזה, בהריון חלק"ם

 נבד- כבר זרעו כי גורם, וזה זה, שלנדנוד
 גבר שהוא מיקרוסקופיס בדיקות בשבעקה
 ל- יכול אינו וזה יכול כזה והוי יוצלח,לא
 כה~ני מתעברת 4ה~ה אין מזה וחוץגמרי

 ואולי - שנים פי גדולה והתועבהאנשים,
 והרופא ! אחד בנר פתילות שתי הפי'זהו

 באופן הבעל רוח להרגיע כדי רק זהעהמה
 זה. על רשיון ממנו לקבל וכדיפסיכולוגיה

 שפר- מהשאלות שחוץ נמצא יותר. ולא-
 שניהם : עשה רעות שתים עוד למעלהטנו

 - לדעת וקישוי ז"ל הוצאת עלעוברים
 מביאין : בעולם חמורות היותרהעבירות
 ו- מומר נקראים בנידוי, הם לעולם,מבול
 של במחיצתו אותם מכניסין איןעבריין,
 את ממעטים המשיח את מעכביםהקב"ה,
 כאלו דמים, שופכין מיתה, וריביןהדמות,
 הע- האולי יג(' )נדה ועוד ועוד ע"זעובדים

 בעל- כזיעה שלו ש"ז כי ע"ז עובר אינוקר
 שוחטי א"ת י"ג נדה מהרש"א ועי' הואמא
 הש"ז מגופן שסוחטין היינו סוחטיאלא
 ל- זרעו אין והשני ולד להיות ראוישהיה
 הרחוקה הפלוגתא בענין כן וצ"עבטלה
 ובין זצ"ל צירילסון מהרי"ל הגאוןשבין
 סובר שהראשון שליט"א, עוזיאל מרןהנאון

 לבעלה ואסורה זונה עי"ז נעשהשהאשה
 נאסרת אינה שהאשה כותב והשניהכהן,
 דעתי כנפיס קצוץ ואנכי - עי"זלבעלה
 ויש שליט"א, עוזיאל מרן עם שהצדקנוטה
 בפי- הרמב"ם מדברי לזה ראיה גםלהביא
 באמצע וז"ל פ"ב להוריות המשניותרוש

 ל- בעריות זרע שכבת שהוצאת :הדיבור
 גורע ולא איסורא מוסיף אין העונשיןענין
 ב- שם מיירי הוא כי הש"ז בהכנסת)וה"ה
 והחטא האיסור והעיקר בפנים( שהואשעה

 לסנ- בפירהסו וה וכופל העטרהבהכנסת
 העונ- בענין ש"ז להוצאת שאין פ"זהדרין
 ה- שהכניס כיון אלא פנים בשום סרךשין
 מיד פירש השפי' עליה העונש יתחייבאבר
 שב- זה. מכל משמע - זרע הוציאולא

 זה על עונש ואין נאסרת אינה דנןהמצאה
 שכבר ההמצאה מגוף מעט נדברועתה
 א' זריקות. מיני שתי יש חז"ל. מזהידעו
 לרחם שפופרח ע"י זר איש של הזרעזריקת
 שיי- שום האשה לבעל שאין מובןהאשה,
 לחליצה, הי הזרע יהיה לו ולא להזדע,כות
 אם ואפילו וכדומה. כהונה ירושה,פו"ר'
 ל- מאיש ש"ז של זו זריקה הרופאיק~עה
 אפילו או עקר, לאיש בריא מ4ושאהמ'
 פולט ואינו טוחן מעינו, יבש רק עקראיננו
 גיד לעורק שפופרת ע"י הש"ז אתויכניסו
 רק הוש כוה  באופן - אמתו לפי אושלו

 וגם 4הבתו לרחם הזרה הש"ז אתמעביר
 כמשמש רק והוא הזרע יהיה לו לאב[ף
 שום ואין כלום, מדגרמיה שם איז כימת,
 אם אבל הללו. האופנים שני ביןחילוק
 זרע שיכניסו כזו, לתגלית יגיע האדםחכמת
 העקר, או הסריס ביצי גידי או לעורקיזרה
 שדמים הדם והורקת בעירוי שעושיםכמו

 מת- ואונו כחו עם ביחד אז יגיעו,בדמים
 יהיה הכל כזה שבאופן מובן' הזרע,בשל
 שלו ככולו הוי זה כי חשבונו, עלנדהחב
 שאח- יום, בכל רואים שאנו וכמולגמרי.
 חל- להחולה ומחברים מדביקים ניתוחיםרי
 הפנימים, באברים ואפילו זר' מגוףקים
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 והדקים, הקיבה שעל .אולקוס"בניתוחי
 יתרק- האח"כ מבע"ח קיבה בחלקמחליפים

 ומגוף אחד לבשר והיו לזה זה ויתאמומו
 הזכיות כל כזו שבהרכבה כמובן יינקו.אחד

 מחלבו ומפרנס הזן הגוף לבעלשייכות
 אבל בקרבו, שהכניסו הזר החלק אעןודמו

 ו- הגענו, לא עוד זרע לזרוע כזולתגלית
 הו- : כזו שאלה מדרשי בבית נשאלהכבר
 )בית שלה עיקר-מטרון חולנית מאשהציאו
 במקומה והכניסו נ"ג( ב"ר ר-צ-י -הולד
 עלה והניתוח אחרת אשה של מטריןעיקר
 שייך שהולד כמובן והולידה, ונתרפאהיפה

 עוד אין שמזה אף הגוף. בעלתלהאהעה
 עיקר-המטרון כידוע כי ברורה, ראיהכ"כ
 כלי רק הוא בהולדה, כולו הגורם עודאינו

 שק, מין הנוצר, יצור את בקרבוהמחויק
 העיקר כ"כ, בהסתתף אינו גופהובהולדה
 מצינו וכן ביצההולדה, עוסקיםבהולדה
 לה היה לא מטרון שעקר שרה אמנואצל
 נ"ג--ע,'( )שם מטרון עקר הקב"ה להוגלף
 אם דבר, מה' היפלא כי בנסים' למעטכדי
 לתקן שיוכל כ"ש מאין, יש לברוא יכולהוא
 שמה, על נקרא והולד מ.ח-י"ט()נ"ר
 רחם פטר נקרא וגם וכו', שרה ותלדבמ"ש
 אלו ומכל אחרת. אהבה של הוא שהרחםאף

 המציאו הרפואה שחכמי והמצאותתגליות
 בל אמסת מנפל שבעין דוק לוקחים :דהיעו
 יציאת אחרי תיכף מת של או שמש,חזי

 עור איש עיני על זה דוק ומחבריםנשמתו,
 כזה ובאופן ורואה, מתפקח והואלגמרי
 שתי- כוליות לוקחים מהם, יש עין,יוצדים

 ל- אותם ומחברים ומכניסים טרי ממתהן
 זה אדם ובן וכדומה, הכליות במחלתחולה
 שתפקיד וידוע ; זר איש וול כליות עםחי

 ותאות יועצות כליות כמ"ש ליעץ'הכליות
 כ- תצוה פ' אה-ע עה בהן, תלויההסשגל
 וב- העצה לעומת ויקרא רש"י ועי'ליות.
 תעלוזנה כליותי, קנית קל"ט תהליםרש-י
 בהע- תתקמו סימן ב"הפוסק" ועי'שייתי,

 חז"ל ורברי מליצה, דרך זה שאין שלי,רה

 ג"כ העינים ותפקיד שבעתיים,מזוקקים
 שולט יצה"ר אין חומר, ולב רואה עין :לזה
 סר- היבא ועינא רואות, שעיניו במהאלא
 והסר- שהיועץ כזה ובאופן דעבירה,סורי
 רק תלף הקולר זה ולכל זר מגוף המהסור
 האברים בקרבו ונתדבק שנתחבר האישעל

 ראש שרה השור,ם הוא כי הללו,הזרים
 נוכל אחד רבר רק בנ"ד, כן וכמוד~ענה'
 התחזקות : החדשות ההמצאות מאלוללמוד
 החפשים שגם המתים, בתחייתהאמונה
 אדם בידי שאפשר בראותם להאמיןשריכים
 על הרכבה, ע-י מת אבר אחד, אברלהחיה
 כל להחהה הקב"ה בכח שהם כו"כאחת

 תקצר ה' היד אחד, ברגע אבריםהרמ"ח
 חלר. יהבבי כל בזה ויאמינוויראו
 יר~נ אלקים את נשמע הכל דברסוף
 בדי- להלכה רק הוא שרברנו מה כלהנה
 לטפל להתיר הלילה לכתחילה אבלעבד

 עריות, דגילוי, ובאביזריההו הללוקענינים
 נש- כל שיכלו עד בא דוד בן שאיןואמת
 ע-פ אני-עשיתי, נשמות אבל - שבגוףמות

 אם האנחסי. דרך השחתת ע"פ ולאהתורה
 ה- גם אז מטר( ע' )ערוך רחמיו חסחת-

 רחמיו את חו"ש -יחית הבריות עלמרחם
 בזה אינני אנכי האר"ן, על מרחםוברוך
 ידברו מה ונשמעה נראה האחרון."הפוסק
 יצ-ו. דורנו גרולי בוהעור
 עולם ואל אקרא אישים אליכםאבל

 בחוש רואים ה:כם דברתי. אשיםהנאור
 ההמצאות וכל השמש, תחת חרש כלשאין

 אלפי אחרי ומצאתם שיגעתםוהחידחסים
 אבל - הוא חדש זה ראה : ותאמרושנים
 "התלמור בספר ראה מזה. ידעו כברחז*ל
 חכ- מיני כל והולך שפורט התבל"ומדעי
 בדף שם בתלמוד. הנרמזים שבעולםמות
 1578 שבשנת כתב שרדר שהפרופסורנ"א
 מבטן חי ולד להוציא הניתוח לחכמתהגיעו
 "קיזר-שניט, -אמו

 ה- מצינו ובתלמוד -
 הזה הניתוח ונקרא דופן". "יוצא שלדין

 באו- נולד רומי שקיסר מפני שניט""קיזר



שצא ר ם 1א העזר אבןשו*ת
 נשיאיה כל ד"ה : י ע"ז תום' ראה כזה,פן

 לך שאין אמר הרופא שתודוםובתלמוד
 מצ- של מאלכסנדריה יוצאת וחזירהפרה
 אלפי לך הרי שלה האם חותכין שאיןרים

 הז"ל דברי שכל נמצא - פנימייםניתוחים
 כד- בבית הופיע הקודש ורוח וצדקאמת
 הנא- דבריהם לכל לשמוע עלינו לכןרשם,
 המגדל כל : אמרו הם וצדק באמתמרים
 )מגילה ילדו כאלו מעה"כ ביתו בתוךיתום
 כעלה תורה חברו בן את המלמד כליג(,
 כל יט(, )סנהדרין ילדו כאלו הכתובעליו

 בי- ויוו2ב זוכה תורה חברו בן אתהמלמד
 הוא גזר הקב"ה אפילו מעלה, שלשיבה
 את לדון לכם למה ועתה פה( )ב"ממבטלה
 בחלאת ולטפל רותחת בצואה העולםמין
 מל- ששה בעוה"ר שנפלו בשעה האדם,מין
 1.ש ישראל, עם של ומשמנה מסלתהיונים
 לספחם בידכם שיש יתומים מליוניםבעולם
 ילד- כאלו ממש וזה ביתכם, בתוךולגדלם

 ;'ן אני הן הסרים יאמר ואל אותם'תם
 אילני כל עתידים כזה באופן כי -יבש
 )סוף ישראל בארץ פירות שיטענוסרק

 לגדל אתם שרוצים והגידולים -כתובות(
 "ש- חז"ל בפי נקראו ישראל בעםולשתל
 את מכיר ואינו אמו את שמכיר כלתוקי"
 יוחסין שבעשרה מהאחרונים והואאביו.

 אלא - ע. קדהסיז ועי' - סח()קדה2ין
 חרשא תל מלח מתל' העולים אלהמהכא.
 אבו- בית להגיד יכלו ולא ואימר אדןכרוב
 חז"ל ופרשו - הם מישראל אם וזרעםתם,

 זה תל-חרשא סדום ממעשת זה -תל-מלח
 לה- יכלו ולא משתקתו, ואמו אבאשקורא
 וכו' אסופי זה - הם מישראל מזרע אםגיד

 - שתוקים. יוצא סדום שממעשהוכמובן

 --כה

 אישותבהלכות
 הכי בשאלה אלי פנה אחד איששאלה

 באחד אשתו תמונת שראו לו אמרונוראה.
 להעוג- להראות דרכם שכן הבוו2ת,מבתי
 ל- הסכמתן שנתנו הנשים תמונות אתבים

 וה- בא בעצמו הבעל והנה לעבירההזמינן
 נבהלה אותו בראותה והאשה ובאה.זמינה
 הספיקה לא שעוד שליש בדמעותובכתה
 וסימן הראשונה. ההזמנה היא וזהלחטוא,
 ביום כהצלמוניה קבלה שהתמונהלדבר

 כדבריה. התאריך גם רשום ועליהאתמול'
 שקשים נוראה והטרגד-ה בנים להםויש

 כקי"ם.גירה2ין

 באדעם קרה לזו דומה שאלהתשרבה.
 אבי לפני ונשאלה שנים, יובל לפניעוד
 לאיש אמר אחד עד : תוארה וזו זצ"להגאון
 זונה שכל החמה. מבית יוצאת אשתושראה

 התחפש וכתובתה, תמונתה את שםמשאירה
 את הכחישה האשה - ובאה. ודרשההאיש
 הת- את הביאה, א' שבפעם י"ל אבלהעד.
 לזנות, עדיין נתיחדה ולא והכתובתמונה

 רק ב' ובפעם ל"ד, ס"ק ז' סי' ב"שע"י
 אישות בה' ורבינו העבירה, לעשותרצתה
 ע- שם שהיתה נראין שהדברים כתבפכ"ד
 הת- לא שעדיין שי"ל בזאת משא"כבירה,
 כבי העד לו יהימן אי אף ע"כ עבירהחיל
 לצאת בבא זולת להוציאה, מחויב אינותרי
 הבעל ראית או מכוער בדבר דע"איד"ש
 רא"ש ועי' אוסרה, אינה מכוער דברבעצמו
 סי' מליבוביץ להגה"ק צ"צ ועי' פ"ביבמות
 דף זצ"ל מארי לאבא וחידותם וד"חל"ח.
 שלה האמתלא שם קיל יותר דידן ונידוןל'(

 מה בשביל יודעת ואינה שנקראתשאומרת
 וךקר. דברי וניכרין כלום שוה לאנקראת
 שעליה בתאריך מוכיחה התמונה בנ"ראגל

 ה- במקרה לבעלה. ומותרת דבריה.שכנים
 אפי' להתירה יש לדינא אבל כהן אינובעל
 כהן. הואאם



 1 ם 1א הסזר אבןשו-ת ל להשצב

- ט -

 הבחנה חדשי בתוךקידושין

 ה- להרבנוות פנה אחד א"2נשאלתי.
 חופה לו שיסדדו בת"א( פה )לאראשית
 הב- ימי של ההשבון עשו הב"ד גדח2ה.עם
 היה זה ימים. שלשה עוד חסר והיהחנה
 בד"ח החופה לו יסדדו לא ואם ספידהבימי
 עד אח"כ לחכות עליהם אזי למשלחריר
 השידוך. יתבטל אולי אז ועד בעומרל"ג
 ויעץ אחד ת"ח אצל בעצה שאל ? עשהמה

 הלך ממנה. ולהפדד שנים בפני לקדשהלי
 דורש והב"ד להב"ד בא ועתה ובדח.וקד,1
 התדאתם. על שעבר מפני אותהשיגרש

 לו לסדר רצה שלא הב"ד הנהתשובה.
 חסד אם אפילו עשו, כדין בו והתרההחופה
 אותם שדוחים מה אבל אחד, יום דקהיה
 ערוקיה דברח דכיון כדין, שלא זהועתה

 לדחקם. ולא לקדבם צדיך זה וכגוןמסתייע,
 להחמיד אין הב"ד התראת על שעבדומה
 דדבנן הוא הבחנה ימי ענין כל כיבזה'

 שני, של לזרע ראשון של זרעו ביןלהבחין
 ומחמדינן סק"א, י"ג סי' אה"ע פת"שעי'

 ובדבדים גיטין בעניני רק ב"דבהתראת
 ול- חשדא בהם שיש בדברים אוהחמורים,

 מזה תצא הנשואץ כשמעכבים ועתהעז.
 בלא כלה ככה, שידורו א' גדולה.חורבא
 יתפד- אולי החבילה תתפרד אם ב'בדכה.
 להתעקש חלילה לדעתי לכן גט. בלאדו

 ומה כדת. חו"ק להם ולסדר מדאייותר
 דמקדש כל : כרסית סבדא השואלשכתב
 ולא בו שהתדו וכיון מקדש דרבנןאדעתא
 לקדושין דבנן אפקינהו אזי אליהםשמע
 א"כ לשמוע, שא"א דבר תאמד אלמיניה.
 יסדדו לא ולמה כלום ולא שה1ה לאלדבריך

 שיגדשה דורשים ואיך עכה1יה הקדוו1יןלו
 ומה הקידושין, מבטלים שהם בשעהקודם
 ל- שצריכה אלמנה והיא בכהן הדיןיהיה

 ח"א תשב*ץ שו-ת ה1י' הבחנה. ימיהמתין
 ש- ימים ג' היה חסד שרק ועוד קל"ג.סי'
 עד אותם לצער לבם מלא איך עברוכבר
 וברח קקחן "  סעי' י*ג בסי' עי' כך,כדי

 אותו שלומדין הג"ח( באמצע)ובודאי
לברוח.

 - כז-

 )גרושה( חברו מינקתבדין

 שי- ביל וכדיסה גרה2ה, אשהנשאלתי.
 רימו כי כלום, מזה ידע לא החתןניה,
 הבראה מבית באה היא לו שאמרו :אותו

 דבר הרגל טרם החופה ואחרונשתמנה,
 החתן התשיעי. בחודש כבד שהיאנודע
 נמ- התינוק ילדה, הכלה ממנה. ופרשברח
 מה לדעת לבי"ד עתה ובאו למינקת,סד
 ה- כלום. ידע שלא ניכר החתן דינם.יהיה
 מעובדת, שהיא ידעה שלא ג"כ טוענתכלה
 להתנה4 איך ועתה חיין, אנו מפיה שלאאף
 שתי לחכות שעליו הדין עומק נמצהאם

 ולא גט לה יתן חברו מינקת כדיןשנים
יחכה.

 שתי שגם דעות יש זה בדיןתשובה.
 וא- גט לה ליתן רק ועליו יועיל, לאשנים
 היה באמת שהוא היות אבל, לחכות.ח"כ
 - ודק בגט לגרשה למקנסי שייך לאשוגג

 סי' קמא ביהודה בנודע וכ"כלהפד"1ם.
 בזונה מיירי דשם לחוד, בהפרשא שדיי"ח

 שמעו שם הזכיר וגם הריונה'שהסתידה
 שההא עי"ש ממינקת חמור יותד חברוברת
 מ- איננה היא כי חבדו מינקת נקראתלא

 וסיומא וכו', דדיה ושומטת להניקוחויבת
 עבו- בימי דק לחוד בהפרשה התירדפסקא
 פו"ר, בטול משום עמה לדור ואח"כרה,
 אף ומהיה, מזון בלי סוערה עניהוהיא
 אבל טפי, חמור ובג"ד מיירי, במזנהשסמ
 וכ"ש מעוברת בגרושה שמתירין דעותיש



שצג ר ם 1א הסזר אבןשו"ת ל לה
 והנה - הזק0 הר"ש )דעת מינקתנגרחסה
 ר"ח הגאון בתעעבת נזכרתי זה כתביבעת
 ט"ו סימן חיים מים בחמבו' רפפורטהכהן

 ג"ח, רק להפר-חן שהתיר זו, כעיןבשאלה

 שתשבע פנויה מינקת "טכור האשהואבי
 עי-ש - הדשים הכ"ד כל תנטוא שלאעד"ר

 לזה. העצות כלובנוב"ק

 כח--

 להעיד נאמן חמיהאי
 זא"ז שונאות חזקתן נשים חמשלהלכה

 ית- שמא בעלה במיתת זל"ז מעידותאין
 ואלו קיים. הוא ועדיין עליו לאסרהכוונו
 ה"ג )רמב"ם וכף חמותה ובת חמותההן

 כ- דינו אם בחמיה, הדין ומהו הט"ז(פי"ב
 מאהע- הוא חלוק ובמה כגופו, אשתואשתו.
 הללו. נשים מחמש הזכרים יתר וכןתו.
 אהעתו לומר שייך אימתי לחלק יוןאבל
 חסניהם חז"ל, גזרת שזה במקוםכגופו,
 התלוי דבר אבל ואשתו, איש בגזרהשוין

 ששנאתה דעתן לסוף ירדו שחז"לבטעמא,
 לדמותן אפשר איך קלות' שדעתןגדולה,
 מלאה כעסנית, רגזנית, צרה, היא אםזל"ז.
 גם ומוכרח מהויב כלום כלתוג עלשנאה
 הגבורים שלטי עי' ? כמותה לדייתההא

 הנשים לאלו הדומים שזכרים קיז()יבמות
 דהעלה צ"ה סימן חכ"צ וע" עי"שגאמנים
 והביא להעיד נאמז שחמיה גמורהבפשטות

 ברורות. ראיות כמהלזה

 - כט-

 בונה כאלו אחת עגונה המתירכל
 ירושלים מחורבותאחת
 ל- המקור איפה פעמים נמהנשאלתי.

 וכו'. עגונה המתיר כל : זהמחמר

 החדשות ב"ח בתשו' מקויותשובה.
 מהרש"ם בשו"ת גם זה ומובא ס"דסוס"י
 שמתיר "מי : הלשון בזה פ"ד סוס"יח"א
 מחורבות אחת בנה כאלו בזה"ז אחתעגונה

 מן אהת בחינה להציל העליונהירחסלים
 ה- על איכה על אהעכול ובנחל חיל"אהצת
 דצער לה, מר וזעא - נוגות בתולחעיהפסוק
 ברעיא כמ"ש לשכינה כביכול נוגעבאהעה

 וכן אחידן, בכ"י ישראל נשי כלמהימנא'
 הרב בו שחתם להתירא עגונה בפסקראיתי
 חחון אהרן כמהור"ר וקדיש עירהמקובל
 באיזה זה עיגון נוגע דיען שכתבזלל"ה,
 וזהו להתיר, נטפל לכך לשכינה צערפרט

 וקו- )שמתאוננת נוגות בתולותיה :הפירוש
 חומרות עליה שהעמיסו צערה עלבלת

 מתעגנת( היא זה ובעבור קשותוגזירות
 לונ מר )השכינה( "והיא" כביכולועי"ז

 ל--

 תקליט קול על סמכינןאי

 הרשר הרב זקן, הורה כבר זו בשאלההנה
 סי' ח"א עזיאל משפטי בספרו שליט"אשי
 לע- שאין ישרה, בסברא ברורה, הלכהה',
 קול השמעת לשם נקלט אם הן אמןנות

 ושרן הצריכה, ברכה לשם אפי' והןזמרה,
 בשמיעה וברכות תפלות יד"חיוצאים
 זו מכונה ע"י להשמיע ואסור כזו,"נעה"
 טי במקום שלא אפי' ותפלה, תורהפסוקי

 ברצוני אין כי תקחנו ומשם עי"ש,נופם
 שבת, לאיסור ובנוגע טחינא, קמחאלטחון
 ט' שנה יצחק אהל וע" ח"ג מהרש"ם,עי'
 חיים ובאר י' ס" או"ח הלבנון ועציחי"ז,
 ואמרו ענו כאחד כולם י"ב סימןמרדכי
 שמחלק קנ"ד צר משיב מנחם וע"לאיסור,
 המכונה לערוך ואסור לרדע, פונוגרףבין

 )מע- ביו"ט ולא בשבת לא נכרי ע"יאפילו
 חסמורה ערוכה היא אם ה'(, סי' לברכי
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 בשבת ממנה לשמוע איסור אין שבתמערב
 עי' ערות ולענין נג(, רף מלכים)שלחן
 באשה קול ולענין י"ח, סי' א' שנהתלפיות
 מ- אותה ראה ולא מכירה אינו אםערוה,
 לג(, סי או"ח שערים )בית איסור איןעולם

 השרה פרי ועי' )שם(, הרבר מכועראבל
 מכירה, באינו אפי' שאוסר ל"ב סי'ח"ג

 ראה זו מכונה ע"י ומגילה שופרולענין
 בשם בזה רברו שכבר שס"ז, סי'ב"הפוסק"
 של- אק יוצא, שאינו עזיאלכה2פטי
 גם אבל להקל, סברא יותר "2 שופרענין
 עיגון ובמקום אה2ה ערות ולענין אסור,זה

 ומת, במרחקים קולו שקלטו כגוןון2עה"ר,

 תק- את ושלחו ועדים סופר שם שמינהאו
 מצינו רקלא, טב"ע ע"י להתיר אםליטו,
 5ל לסמוך רצה לא אבינו שיעקבבתורה
 סימנים, גם לה ומסר רחל של רקלאטב"ע
 יעקב קול שהקול שהרג"2 אף ביצחקוכן
 צואריו חלקת של הסימנים על עצמוסעך
 טב.'ע, לו יש שת"ח אף דה2עירות,וידיו

 בהקול, שינוים איזה שמ2 במכונהובפרט
 מותר רסומא והא להשתנה, עבידאוקול

 דקלא אטב"ע סומך אינו ג"כ הואבאה2תו,
 וגם בתנועותיה, גם ובקי מכיר רקגרידא'
 סנהררין ועי' בגבולו נמצאת שהיאמה
 הפנימי בבית נר מדליקין הכמנה בדיני :סז

 יכולים אינם ליד הזו לא ואי אותושיראו
 : מכונה ע"י שלא אפי' גרידא אקלאלהעיר
 וב- שאני אה2ה בערות ואולי שם, רהב"יעי'
 שנסתמא ובשליח עיגון: במקוםפרט
 רקלא בטב"ע מיקל המחבר קמ"ב(,~ה"ע
 בהשמטות לב מערכי  וע" ע"ז, תמהוהב*ש
 מפי יוצא מפורש הקול את מנירשא1'
 קדח2ה או ברכי אמן לענות הוא פיגולחזן,

 חמור ובשופר הוא, שמים קדשידחילול
 ; עי"ש טעמים מג'טפי

-*-
 עגונה בעניני השכיחהשאלה

 נה- שבעלה מהגרור יריעה שקבלהאשה
 היריעה שקבלה הן העולמית במלחמהרג
 ו- שכתבה בין במכתב, מצרה שאלהבלי

 לפנות עליה מכתבה, על תשובהקבלה
 שיראה אף והרב רמתא להרב זהבמכתב
 להתירה. ב"ר להושיב צריך בסררשהכל
 זה מסוג שאלות כמה קבלתי שכברוהיות
 אף א'. כולן. על אחת תשובה פה אתןלכן

 שאלה, בלי יריעה שקבלה בין גרולשחילוק
 מס- לענין מכתבה על תשובה שקבלהאו

 האח- פסקו כבר הצבא בעניני אבלל"ת'
 ערכ- משום מסל"ת אפי'בלי להתיררונים
 סי' "הלבנון )עצי נפשייהו מרעי לאאות
 מה ב'. ועור(. מ"ג סי' החת"ס בשםפ"ז
 אפשר ואי "קברתיו", מלת בהיריעותשאין
 הידיעות כותבי כי כזה בנוסח כתובשיהיה
 וקוברי גבוהים, פקירים המה חוזרומכתבי
 הנמוכים הסניטרים המה הנהרגיםהחיילים

 הפנ- מתוך כותבים המה לזה. זה קרבולא
 מקרה כל נרה2ם כבר ששם שלפניהםקסים
 אבל - וכו' נשבה נאבר, נהרג, :בעצרה
 מ- זו שבמחלקה כיון בדרמי פה לחח2אן!

 הוי יחירי, אחד ולא פקידים הרבהמונים
 ע- בפסולי ואפי' במלחמה, עדים כשניזה
 ובנתי- )שם לקברתיו נזקקים אנו איןרות
 אם ג' המבי"ט(. בשם ח' סי' השלוםבות
 שמו רק ויש אביו שם בהמכתביםאין

 )נתה"ש מספיק - המשפחה ח2םהפרטי
 וצ"ח(. כ"ר ג, אות ה'סי'

 - לב-

 חולים בבית ומת במלחמהנפצע

 הצם צבאי לבה"ח והובא במלחמהנפצע
 בדין לדונו אין כי וקברתיו, בעינן לאמת
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 כי בדדמי' דהבשא כאן ואין במלחמה,ע"א
 ממש, במלחמה כשנהרג רק הוא זהחשש
 המים, מן הועל ולא יצא ולא שנטבעאו
 גוף מן סניטוריים ע"י שנלקח כיוןאבל

 רחוק לא החולים הבית אם אפי'המערכה,
 זו וסברא בדדמי, חשש לגמרי נפלהרבה,
 וז"ל שלום האשה פרק ריש במרדכיאיתא
 כשמעיד אלא בדדמי דל"ש לר"יונראה
 בדדמי הטעם ועיקר עי"ש, יצא ולאשטבע
 אין כבר בביה-ח אבל המלחמה, פחדמפני
 למקום מעבירים החולים את כי כ"כ,הפ0ד
 המלחמה חוקי שע"פ משום או בטוח'יותר
 משימין זה ובגלל ביה"ח, על לירותאסור
 אכז- שרשעים אף האדום, צלב דגלעליו
 לאו- בין חוב זה אבל ע"ז איןמשגיחיםריים
 אופן עוד שקם אף מקלט. כמקום והוימי

 ס"ד דסברה : קיד ביבמות כמ"שבדדמי
 אמ- הרי אך ? פליט הוא דאיקטול הניבכל
 החו- בין לחלק ואולי לחיים' חולים רובדו
 ע"א כתובות עי' ביד"ש לחולים ביד"אלים

 נו"ב בשם ס"ג ס"ק ופת"ש הכלתוד"ה
 ואם חילוק. שום אין באו"ח שבתולענין
 או וקברתיו לומר צריך אזי בדדמישייך
 באה-ט ועי' נ' בסעי' כמ"ש שמת,ראיתי
 או- בין לחלק שאין ראנ"ח בשם קנ"אס-ק
 י"ל ובנ"ד שמת, ראיתי לאומר סתם מתמר
 הטעם בנ"ד שייך וכן סתם, מת רקדהוי

 ה- ממערכת שהוצא כיון ומינסבאדדייקא
 לה- לבה אל שמה היא חי, בעודנומלחמה
 כ' דף ק"ע חיים תוס' ע"י ולדרחש,שר

 תשו' הי"ט, פי"ג להמל"מ ציין זווסברא
 סי' ח"א מטראני הר"מ ועי' ק"ז' סי'רע"א
 בגוי דהרי י"ל כן ז'. סי' ששון הר"אש"ג

 וגם וקברתיו, בעי דלח דעת ישמסל-ת
 יש הרי ובנ"ד בדדמי, חשש ליכאבשנים
 שמעו ואולי בפ"ע, וזה בפ"ע יביןבופב
 שגיהם אמרו בין לחלק ויש וטתר, עדיםב'

 דהעו א' בעד ואם עד מפי עד והויזפ-ז
 ל"ה ס"ק פ"ת ועי' מפ"ע, בעד כ"שלבדדמי
 בפסו- ולא כשרים בשנים דוקא דעהשהפ

 שאומרים דבעינן קנ"ב ס"ק באה"ט עי'לים
 ראנ"ח בשם למ"ש סותר וזה שמתשראו
 לרב- להקל כדי רק זה בעני7 הערתי ;הנ"ל
 דהיתירא זעירא פתחא למצוא כמוניגים

 מקרה ובכל בזה הדעת ישוב צריךנ0רבה
 אלו בענינים גדולים רבנים עםלהתיעץ
החמורים.

 - לג-

 או במלחמה זכרו שנאבדהיל
 שמת הברה קול יש אובשבי,

 ב- לשאלות בספרי מקום ליתזהחלטתי
 בדברים הפרק, על העומדות עגונותעניני
 ביום לאחיותינו נע,בה מה כי גרמא,שהזמן
 אבקס "הפוסק" קוראי ואת בהן,שידובר
 גדו- הכי ההלכות כשמלה ולבררלהתענע

 החזית על הנשלח חיל הללו. ודהטובותלות
 יש אם ממנו' וידיעות מכתבים שוםואין
 תוספות עי' האמללה. לאשתו היתרצד
 גדולה שאומדנה מ*א דף ק"ע. ח"בחיים
 המלחמה תום אחרי לביתו שב כשלאהיא
 )כתו- לזה, ואסמכתא לגבולם, בניםושבו
 יהודה שאלמלי מטתו כפו ר"י א"ל סב(בות
 ועי' מ"ב סי' מהרי"ם תשו' ועי' וכו',קיים
 נוקפי לבי אין : כב כתובותרש"י
 בא, היה קיים היה אם לישברי
 מלובלי7 להגאו7 חסד תורתועי'
 ש- נראה המקומות אלו ומכל ז', סי'אה"ע

 הביתה שב שלא מה היא גדולהאומדנא
 תקוה קם לצרף הוכחה איזה עוד ישואם

 הברה קול יצא ואם העיגון, מכבלילהצילה
 בל- דהו כל הברה קול רק שזה אףשנהרג,

 לצדד יום הנ"ל האומדנא עם ביחד אבלבד
 דהיכא פ' סי' ציון שיבת תשו' וע"להקל'
 מחז- הששה יצאה שלו חיים חזקתדאיתרע

 תורת ועי' שם(, )ת"ח דאורייתא א,8קת
 דב- הפוסקים, מחלוקת שבזה הנ"לחסד
 אהבתו דמתירין ס"ל גאון משולם ר'תשו'
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 ובמבי"ט י"ג רב בי מהר"י תשו'והובא
 קל"ט, ק"ע ועי' קי"ג אלשקר ומהר"םשכ"ו
 ר"א כה2נת ז', דף למהרח"ש וק"עקמ"ח,
 ולא לשבי נלקח ואם י"ז. מסעי' ט'סי'

 גי- מתוס' י"ל זכר, שום אח"כ ממנונשמע
 לחוש יש דבשבויות והניחו ד"ה כ"חטין
 אי- חולהו שבי : ח ב"ב ועי' למיתה,טפי

 הזמנים כל ולא ברש"י, ע"ש ביהתנייהו
 מצב היטב וידוע בזה, שוויםוהמלכיות

 הי- צורר השונא בידי עתה יהודי א"2חיל
 כל נשתנה בזה"ז ולכן ימ"ש' היטלרהודים
 לקולא.הענין

 - לד-

 להגרי"ם עמי בת ספר עלהערכה
טולדינו

 העגונות, ענין על מצטער הייתי ימיכל
 ו- מוחי השקעתי הקודמות, במלחמותעוד
 לאומללות לעזור מגעת שידי כמה עדכחי
 מהממשלה מאושר משרד פה יסדתיהללו,
 הרב- חברי את עוררתי האחרון ובזמןלזה,
 צ- עגונות אלפי לאחיותינו נעשה מהנים,
 הרבנים מתי ועד עת, בלא הקומטותעירות

 מקצועות בכל להם ושם יד אה2רהגדולים,
 ובהלכות בפלפול רק מוחם ישקיעוהתורה
 שמו לא הללו ולעגונות למשיחא,הלכתא
 לראות מאד ונהניתי שמחתי והיוםלב.

 והנה ממשנתם, הרבנים התעוררושסו"ס
 לידידי עמי" "בת הספר ראשונה יצאזה
 ט1לי- משה יעקב הגאוןהרב
 ספר דפה, הראשי הרב שליט"א. 1 נ אד

 המחזיק מיעוט באיכות, וענק בכמותקטן
 השאלות כל את בקיצור מקיף המרובה,את

 העולם, חורבן בזמן שצמחו עגונותבעניני
 מעמ שליש חלק של ואבדן הרגשחיטות
 רוצחים וסתם הנאצים הרוצחים ע"יישראל
 ; פזורינו מקומות בכל להם שהצטדפוימ"ש

 והר- טעם, בטוב ונסדר נערך וענין עניןכל

 ב- הגדולים, הפוסקים ספרי לכל מקוםאה
 לעזר הזהז הספד יהיה ודב רב שלכלאופן

 ה- השאלה. פתרון בקל למצואיהועיל
 ל קו מ נ ו, נ א ד י ל טו ם י" דג

 לו וח2לם חלקו וטוב ואשרי בתק"ע,הקל
 אלול(, )ח' יששכר הבני כמ"ש כפעלו,ה'

 קולות להמציא בתורה א"ע שמיגעשמי
 שיפ- בעוה"ב גם לו טוב אזי התורה'עפ"י
 התורה, ע"פ לקולא הדין שם גם לוביקו
 בלי המחמיד ההוראה מיראי היר"ש,אבל
 בדינו, ג"כ  שם  8מו מחמירים בתורה,יגיעה
 כמעשהו, לאיש תשלם אתה כי הפי'וזהו

 ובסימן עגונות, בעניני זה שייךוביחוד
 אהת שעגונה הבאתי. ב"הפוסק"תקמ"ט
 וקדיש, עיר המקובל, חרב דלתי עלשקדה
 לה סדר והוא זצוק"ל חיון אהרןכמוה"ר
 עיגון שכל יען : קדשו בפה ואמרדעזיתר,
 מת- העגונה כי גדול' צער להשכינהגורם
 כבולה היא התוה"ק שע"י וקובלתאוננת
 להיתירא, לטפל מצוה לכן העיגון,בכבלי
 כביכול נוגות-ועי"ז בתולותיה הפי'וזהו

 אה2ה של דצער לה, מר השכינה"והיא"
 : בר"מ כמ"ש ל,2כינה כביכול נוגעעגונה
 אמינא ואנא חחודן. כב"י ישראל גשיכל

 בהיתירן. לטפל מוטל ישראל דיינישעל
 הם מחויבין ועי"ז וכו/ לעולם בא חרבכי

 חביבים כמה להראות וכדי הקלקול.לתקן
 כש- ת"ר : שם זעיר עליו אעיר דבריועלי
 עתידה אמרו ביבנה לכרם רבותינונכנסו
 ימים הנה שנאמר מישראל שתשתכהתורה
 לא בארץ רעב והשלחתי ד"א נאםבאים
 את ל"2מע כ"א למים צמא ולא ללחםרעב
 ומצפון ים עד מים ונעו וכתיב ה',דברי
 ולא ה' דבר את לבקש ישוטטו מזרחועד

 ביום הנביא(. דבדי והמשך ח. )עמוטימצאו
 והבחורים היפות הבתולות תתעלפנההחע
 הקץ, זה ה' דבר הלכה, זו ה' דברבצמא.

 את לבקש ישוטטו ומאי נבואה, זו ה'דבר
 כבר שתטול אשה עתידה אמרו ה',דבר
 לידע ובתמ"ד בבתב"נ ותהזור תרומהשל



שצז ר מ 1א ונזר אב1שהת ל לח

 מבין, ואין היא טהודה אם היא טמאהאם
 בהדיא היא טמאה ואם היא טהורהאם
 אלא יאכל, אשר האוכל מכל ביהכתיב
 ואין היא שניה אם היא ראשונה אםלידע
 מהכ- : רבו הדקדוקים קלח(. )שבתמבין
 ישוטטו. שאנשים משמע )ל"ז( ישוטטותוב
 אהבה בבתכ"נ, לשוטט אהמה עתידה זהומה

 עוד היה ביבנה הכרם ב. ? מניןבעזרה
 סמיכות ג. בשעתה. לצרה ודי החורבןלפני

 והבחורים הבתולות שתתעלפנההכתובים
 זו ה' דבר ד. ? והטף הזקנים ואיהמצמא
 מטאה או טהורה אם שואלת וע"זהלכה
 ? הכא בעי מאי והקץ הנבואה אבלהיא,

 ה- על המר, הגלות על חז"ל נבאוולדעתי
 ועתידה הימים, באחרית וההריגותשחיטות
 לדעת ובתמ"ד בבכ"נ לשוטט עגונהאהמה
 אף נקיה לשון רק זה )וככר היא טמאהאם

 ש- אלו לכהן מותדת אם זו"נ( לשוןשככר
 שנל- אלו ישראל לבעלה מותרת חםנאנסו'
 ובטע- סק, דף עמי )בת הבושת לביתקחו
 ולא היא ראשונה שלא מדמזת היאנותיה
 ובע- אומללות, נשים אלפי שיש רקשניה
 )בת מבאחת להקל יותר יש רבותגונות

 הי- הבתולות ותתעלפנה מח(, מב, צדעמי
 יותר צריך לימים צעירה בעגונה כיפות.

 לת"ר. תצא שלא גורלה להקללהשתדל
 הש- צער שזה לה, מר והיא : למעלהוכמ"ש
 בונה כאילו א' עגונה המתיר וכלכינה,
 דבר : אמרו לכן ירושלים, מחורבותאחת
 זה ה' דבר נבואה, זו ה' דבר הלכה, זוה'

 הוא. חד וכנס"י וקוב"ה ואורייתאהקץ,
 טולידנו הרה"ג התיר י' אות א'בפרק

 הפוטו- תמונת ע"פ דינו בית בצירוףיצ"ו
 שיש אף אחרים, סימנים בצירעיגרפהה

 והולך מסכים כד"ל אני וגם בזה.מפקפקים
 להם דמסייע תנא וראיתי עמם. חלקיויהי

 שו"ת בספרו זצ"ל צירלסון מהריעלהרח"ג
 שצייר אחרי : ל"ו סי' אה"ע יהודהגבול
 מכו- ע"י יוצאת התמונה איך צלמוןמקהסה
 מא- יוצאת שהתמונה כתב הפוטוגרפיא,נת

 ל- יצטרך לא שהמצלם טבעי, באופןליה
 ציור ע"י הפנים לשרטוטי מאומההשלים

 והתיקו- , לגרוע ולא להוסיף לאמלאכותי,
 לי- "רעטושירין" מלאכת ע"י הנעשיםנ~ם
 לה- הקמטים, את להחליק התמונה, אתפה
 ש- כדי שומא' או בהרת-קיץ מהפניםסיר
 לפע- התמונה ועי"ז מהודרת, התמונהתצא
 לנוי נעשה כזה תיקון לגמרי, משתנהמים

 השואה בשביל כשנעשתה אבלוהתפארות,
 או המת, את כהטמצלמים למשלמדויקה,
 לחפשו, כדי הממשלה, דרישת ע"פהפהנע
 הת- שתצא מדקדקים שם להכירו,לתפשו
 ותי- ושרק כחל בלי שהיא' כמו כולהמונה
 מלאכתה את עושה בעצמה והמכונהקונים.
 יהו- הוא המצלם ואם ובאמונה, טבעיבאופן
 איתרע לא א"א, להתרת נוגע שזה היודעדי

 שהתמונה טצדקי כל ויעשה כשרותוחזקת
 הח- לו יש - נכרי הוא ואם מדויקה,תצא
 שם והעלה אומנתו. מרע לא אומז שלזקה
 אף סימנים עוד עם התמונה לצרףג"כ
 גרועים.שהם

 ע"י הנעשת תמונה שעל מזה לנוויצא
 ב- תלוי זה כי לסמוך אין יד, עבודתצייר

 ולפי ממוגג וברצותו חוגג בדצותוהעבודה,
 ואין מלאכתו לפי משתנת התמונהעבודתו
 סי' הלכה דבר שו"ת ועי' עליה.לסמוך
 הר- אצל וראיתיו תח"י אינו )הם' מזהי"ד
 העגונות בין לי ונזדמן זצ"ל. מנקין פ. 'גה

 עי- מקום דלתותי, על השוקדוקהאומללות
 נמצא הבעל אחר. בעניז אפשר שאי כזהגון

 קשה, ומדינה קשה עיר במרחקים,ברוסיא
 וויליח ועדים סופר שימנה רק עצהואין
 עקא דא רק ב"ה, הכל וסדרתי בכתבמפה
 פה לו שיש האיש הוא שזה מכיר שםשאיז
 יד כתב את שיכיר מי איי ופה כזואשה

 תמו- את הנה שישלח בדעתי ועלההמגרש.
 שבעל עליה יעידו שם והב"ד משם,נתו

 מינוי שטר על עצמו חתם הזאתהתמונה
 תמונתו ואת והשליח, העדים הסופר שלזה

 3זה העירו שלא ולפלא רבים. פהמכירים
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 פוטוגרפיה, תמונות על לסמוךהאחרונים
 לא ידיעותי מקצר ורק העירוואפשר
ראהתי.
 על בעגונה לסמוך האחרונים דברוובבר
 ש- במקדם במת עושים וכן צילום,תמונות
 בתמונתו אותו מצלמים אותו מכיריםאין

 יסמ- אח"כ אשתו שכשתבוא כדיובסימניו,
 מה- פרצופו תמונת יגרע דמדוע זה, עלכו

 בנ"ד אה1ר כזו תמונה ועל ידו, כתבכרת
 איש מצלמים פה כי לסמוך יש יוהרעוד
 בכל משתנת צורתו נטבע או במת אבלחי,
 כן כראוי. תמונהו שתצא לדייק וא"ארגע
 ה- העדים את להבחיש אפשר אי כברבמת

 בחי אבל תבניתו, דמות צלמו עלפצידים
 רק הוא ועדותו החי, את מכחיש החיאין

 הת- את מאה1רים והב"ד והרב מילתא.כגילוי
 מינוי השטר על שחתם פב"פ שזהומונה
 תשיבני ואל הו(ב שדה רואים הכלופה
 בעשי- בעבים, במים, ראינוהו כ"דמר"ה
 שבעינן הכתוב כגזרת מעידין-שם איןשות
 ראה כזה לכם הזה החודש ממשראיה
וקד,צ.

 - לה-

 שלום שאילת של האיסורחומר
לאשה

 שאי- של האיסור חומר לבררנשאלתי
 עלמא דנהוג בזה"ז, ובפרט לאהצה שלוםלת

 ולאהסה יד, בדיבוק חברו בשלוםלשאול
 שאנו וזהו דג"ע, אבזרייהו משום בזהיש

 "בחוזק לפניך שחטאנו חטא על :אומרים
 כהצום בזה שיש לאיסור בנוגע הנהיד".

 דברנו כבר דא1רייתא, שהואדט"הור
 שום בלי אסור והרהור עבירה, גופהעוהוא
 בת- רק ע"ז. להוסיף מה כאן ואיןערעור.
 שהמ המצוה בסרך הדיבור נרחיבחילה

 זו. מצוה בכלל אשה גם ואי שלום'בשאילת
 כל גשלום להקדים הזהירו שחז*למצינו

 וכ- לנכרי, אפילו שלום הקדים וריב"זאדם
 נכבד, בשלום שואל הפרקים שביןמ"ש
 הקורא בשלום לשאל לכתחילה אףומותר
 ולהפ- להשיב הנשאל שיצטרך אע"פק"ש,
 בשם סק"ב מג"א ס"ו, סי' או"ח עי'סיק,

 במ- שאפי' סק"ט, פ"ט סי' וא"אהרשב"א,
 ה- קודם כמו שלום להקדים שאסורקום

 בש- יד לו ליתן איבה משום התירתפלה,
 התירו בטורח : בירושלמי כמ"ש אותיקה,
 : קי"ג שבת תוס' עי' בשבת, סלוםשאילת
 של דבור הוי עחמ"ש מכ"ז משמע ק"נובדף
 אדם ד"חייג4 ברש"י : כג מכות ועי'מצוה,
 זעי חייב ומלת בה1םנ חברו בוולוםלשאול
 בב"ד גם ע"ז הסכימו ולכן ר,טות, ולאמצוה
 למטה, שקבלו מה למעלה קימו מעלה,של
 לעי- סליק מאן הגמ' ומקשי שם, מכותעי'
 מצינו שלום בשאילת הלא ואמר, ואתאלא

 ? בעירך שלום אין למשה, אמרשהקב"ה
 מ- שלמא ליה אתי הוו ואביי פ"ט(,)שבת

 דו- ועוד כא(, )תענית וכו' דרקיעמתיבתא
 האידנא, ובפרט גש"ס, כאלו רבותגמאות
 מצינו לזה )ורמז הקדווטה, בארצנווביחוד
 הא- ק. הדין מן כלהן שמע מנא ר'בירהם'
 שאומ- וכו(. באל"ח שלום הבאת זו -דמה
 עי' הקב"ה, של שמו ומזכירים "שלום"רים
 ש- ה' לו ויקרא דכתיב הנ"ל מכותרש"י
 או במרחץ; שלום ליתן אסור ולכןלום,
 דבר וכבר שלום. ששמו אדם בשםלקרא
 שאסור מוא"ה, בספרו זצ"ל מורי אביב~ה
 שיהיה בג"ר, העומדים לפושעים ידליתן
 הק- של שמו ולהזכיר שלום להשיבמוכרח
 דבטלו י"ח ראה"ש ועי' גליה, ברהםב"ה

 באהן- מוטל שמים שם יהיה שלאאדרכתא
 גדולה וגזרה נשארה ש"ש תקנת אבלפה,
 הרשעה יון מלכות שגזרה הצראל, עלהיתה
 מגילת עי' פיהם על ש"ש להזכירשלא
 ש- מכ"ז נמצא הנ"ל, ראה"ש וגמ'תענית
 חז"ל הפליגו כמה יחשב,ועד למצוהש"ש

 נקרא שלום לו החזיר לא שאם זו,במצוה
 ד"ה : ע"ג ב"ק תוס' ועי' ז'(, )ברכותגזלן
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 דהבוב ש"ש יהיה שלא התקינו דלכךכי,

 ולא אדל"ח בין מצוה היא כ"ז אבלהפסק,
 וקי- הידור במצות אפי' כי לאהטה, אישבין
 פוסקים הרבה בתורה, מפורשת שהיאעה

 בת בזקנה ורק בכלל' אשה שאיןסוברים
 סי' ח"א הלק"ט עי' חבר ואשתשבעים
 מה- ועי' ובמפרשים תקע"ח ובס"חקנ"ד
 פע- ב' שם זה דין שכפל ג' שבועותרש"א
 במ- אפי' אה~ה אצל להסתפר שאסורמים
 עוד )ומזה מצורע גלוח כגון מצוהלים
 אפי' בנ"ד וה"ה שמ"א( בסי' לדברינוראיה
 הולך הכל כי והעיקר אסור. מצוהבמקום
 מיל- תליא גרידא בנגיעה ולא הכונה,אחר
 הצו- אשה על יד בהרים דומה אינו כיתא.
 שטבעה אשה או מאיסורא, להפרישהפה

 לההת- - בה שנגע אף להצילה ובאבנהר
 ופט- יתירה חיבה שלום, שאילת שלירבות
 תוכיח דברי בת ושלומית מילייהו,פוטא
 וכ- ; ש"ש ע"י שנתקלקלה אמור רש"יעי'
 מצינו כן אדל"ח בין זו מצוה שגדולהשם

 עי' זו, למצוה כלל של"ש באשהלחומרא
 בשלום שואלין שאין פ"ז ב"מ ע',קדושין
 איכא ש"ש ע"י שלה בדיביר כי כלל,אשה
 ענף עי' טפי, וחמוד יותר הדעתקידוב
 סי' אה"ע וב"ש בקדושין, יעקב ועיוןיוסף
 סי' אה"ע ח"ה דאבות מילי ועי' סק"ד'כ"א

 התיר מרוטנברג מהר"ם שהגאון והא8"
 וה"ר ס"ו( סי' בו )כל ביד ש"ש בניולכל
 ואיל בזה הוח יחיד - סוטה במנחתמכהן
 מזה(. עוד שנדבר )כפי להיתר משםראיה

 ובש"ש חמור שהענין מכ"ז לנוהיוצא
 שבהרבה ובפדט מהם, ירחק נפשושומד

 יד דיבוק ע"י ש"ש בכלל בטלו.מקומות
 ב- רק ומסתפקים המתדבקות מחלותמפני
 כידוע. הדאהםהדכנת
 שעיקר שלוכג בשאילת דברי מדיאגב.
 הח- וקוטב נד(, )ברכות מבועז הדאלמודו
 שר- מה אזכיר להרהור. חיהצינן איקירה
 בועז והנה : דות על שמואל באגרתאיתי
 בין כזו תהשר יפת וראה לחם, מביתבא

 חז"ל ודרשת פשוטים, אנשים ביןהקוצרים,
 ידו- אותה, הרואה שכל מקרה, ויקרעה"פ
 פי- עמכם" "ד' : לקוצרים ויאמר לכןצה.
 סו- עי' עבירה' מהרהור יצילכם והוארוש
 יכול אינו עוזרו הקב"ה אלמלא נ"ב,כה
 רמזו פידוש ה'", "יברכך ; לו ויאמרולו,
 לבדכה נצרך אתה וגם אפטרופס, אין כילו,
 בסלו, פת לו ואין אלמן כשהוא ובפדטזו,
 לא"ד, צריך והוא חברו בעד יכמתפללוהוי
 וב- אמצעי הוא שלום ששאילת מזהנמצא
 לדהם- ואין ומהרהור, מיצה"ר להצילרכה
 הרהור, לידי לבוא שיכול במקום בהתמש

 קלקלתה. היאותקנתה
 )בי- זה לענין בלמודי שהגעתי פעםמדי
 שרב לומר ברעיוני עלה י"ח( ויומא לזבמות
 מ- ושכנציב לדרדשיד בנסעם הכריזוור"נ
 יחוד איסור א' : לגמרי אחרים טעמיםשום
 לנקות האכסניא עיזרת גכנסת פעםשמדי

 ו- הרצפה לרחוץ המטות, לסדרהרהיטים,
 החוצה, החדר מן לצאת עליהם פעםמדי
 היא השם מה"ת, שהוא יהוד איסורמפני
 שאינה ב' דינו. ובית דוד מגזרת היאפנויה
 כ- ומעשרות כשרות על הפונדקיתנאמנת
 ל- דהבודה היא וכו' לפונדקית הנותןדתנן
 מת- היא שלטובתו היתירא ומורההחליף,
 ואפילו וכו', חמימי ליכול רב בי וברכוונת,
 להחליף, היא חשודה מתקלקל שאינובדבר

 פ"ג(. )דמאי חמור יותר עודובשביעית
 זקן : מדרשי בביה כזו שאלה נשאלהוכבר
 ול- שבאגודה, מאגודה קצוני, חרדינכבה
 אחת שאשה מוכרח היה ומחלתו זקנתועת

 מחלתו, ותכלכל בו תטפל עוזרת אואחות
 אותי וקרא ממושכת, מחלה היתהוהמחלה
 מאי- להמלט לעשות מה כדת עמילהתיעץ

 מיני כל של ומאיסור יום יום יחודסור
 לשאול וכדומה, זריקות מסז"ש, :התקרבות

 להנצל כדי לקדהבה טוב יותר אוליהגיע
 לזה. מוסכמת היתה והאשה יחוד,מאיסור
 כאלו וקדושים בכשרים לחשוד וחלילהוהט
 יראת תתנו לא לתנא שאמד - וד"גכרב
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 וקדושתו סוטה(, 4םלהי אנא דאיכאחטא
 יכלו לא וומניהם ולעיל24 לעילא רבשל

 שם שתהיה ללוותו עמו אשתו כ"אלקחת
 רעה, מאשה סבלו שניהם כי אשתו דביתו
 וכל רעה, אווה ולא רעה כל רב שאמרעד

 י04' )שבת רצונו נגד היו תמידמקמ1יה
 : אחרים באופנים ר"נ את צערהרלתא
 רגזנית והיתה דחמר4ג דני מאה ד'תברה
 ומסמרטוטי מילי ממהדורי לעולאששלחה
 גד- וגאותה גדולים, בת היתה והיאכלמי,
 יהירותא יאה לא : עליה שאמר עד מאד,לה

 לשכנציב, ללותו הסכימה שלא מובןלנשי,
 שהכ- מה הכריזו ור"נ רב אלו שניהםולכן
 רעיון להעמיס ורציתי הנ"ל. מטעמיםריע
 מיחדי הוו ייחחי העבע"א של בהתירוץזה

 מיחדי הוו ייחחי קאמר מדלא"להו*
 ש- הזמנה מלשון הפירה4 הוי שאז*להון"
 בסלם, פת להם שיהיה בדי אותןמזמינק
 "ייחודי הלשון אבל הרהור, ל~די יבואוולח
 דפי' רבנ0 - יחהים )מאן להו" מיחדיהוו
 דאינון כגגונא להתיחד, יכולים ור"נשרב

 וזהו יחוה 4רסור על יעבדו ולאמתיחדין
 ב- בעוה"ר אבל ווהכריזו. הכרוז כונתכל

 טעי,:. ואם בקי, אינני ארמית לשוןדקדוק

 נגע יצ"ו הגאון ומרן טהמוגתי תלין4תי
 אחרונה במלה מטהו, בקצה רק והברעיון
לבד.

 - לז-

 אלמנה של בחצרת"ח

 אלמנה בו שיש בחצר לשכו7 לת-חאסור
 י"ז( סע" כ"ב סי' )אה"ע החשד מפניוכר
 מובא א*ב מה' פכ*ב וראב-ד רמב"םוע"
 כל להתאבסן מותר לרמב"ם וב"ש,בט*ז
 רק בחגם אסור ולראב"ד בקביעותש4רנו
 בענין פ*א שבת מר"ן ועי מותר,בשבר
 דרך דאין שכתב בע"ש מג"פ יותר יהלךאל

 ולכ- בעה"ב, שם אין אם לאישפיאש*כנס
 במרמ וגם בהיכר, א8ילו שם מייריאמרה

 שם משמע אך אסור מ-מ שעה לפיאכסן
 התוס' וכשיטת בעלמאי חומרא רקדזה

 דרך 4ון שכתב והיינו שם, הט"זשהבהא
 רו- נכנס שאתה מתוך קט"ו ב-מ ועי'וכר,
 הף' בשכינותיה, רע שם משי4מז אתהצא

 ברש*י ח. סוטה וע" : ס"ח קדושיןרש"י
 וכו' טה1יאה ד*ה כ"א סנהדרין רש"יוע"

 ל- מחויב ד4ין דס"ל הרי לביתךשתיבנס
 וע" לביתו, תגהש שוהיא רק לביתההחזיר
 נדר וע" איהי, דאולא איכא ט"וכתובות
 ובקדושין בב"מ מווא"כ שם ובתוס'יב.
 וצ"ע לביתה להחזיר דמחויב רש*יכתב
 מחשש ארמלתא מבי מיא שתי ל"א 3*זועי'
 דוה1ודה הרי דבעלה אימתא לה דליתגלוי
 כמ"ש לתלות צדדים שיש כיון סכ"נעל

 נדרים. סוף ועה קכ"ז ס"ביו"ד

 - לה-

 ז צוםה אצל להסתפר מותראי

 ודורשת הפרק על עלתה זוהשאלה
 נכבד אוש : והוא אחת סבה לרגלפתרונה
 זקנו פאת ונזהר, חרד ה"צר, בדדךההולך
 וגם הסתפר לא המצדים בין בסם,מסיר,
 אחר עד המתין שבת ערב שהיה אף באב"

 בשעה חבריו ואיהו למספרה. ונבנסביהכ"נ
 מ- יצא הצראל, לאגודת שייך הואחצות.
 ב- חבריו דאוהו למספרה תכנס ~זכנסתבית
 את לו תקנה תושה האבנים, עלשישב

 מפניו נתב"הןו והחליקה. ליטווה :הצפדנים

 אם זה, דין להם לברר אותי ושאלווב4י
 לבד חסידות מדת או מנהג, או הלכהוה

 כאלו. בדברים באה1הלהשתכהצ

 הר- : חששות ב' יש זה בדברתשובה
 וף"חינן להלכה עיקר והראשון ויחודהוד

 ר הא סוטה מה, )סנהדרין כרבנןלהריער
 )ב"ש מד4ירי"ת4ב אסור בפנויה אףהרחור
 כל סלה מס' הף' סק"ח( כ"א סףאה"ע
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 הגיר- ס"ר ובשבת וכו' קטנה באצבעהנוגע
 אית- תרתי ובנ"ר וכו' המסתכל, כלסא
 באצבע רק ולא והסתכלות נגיעה :נייהו
 הפי' ואפשר אבריה. בכל נגיעה רקקטנה
 בכו- שלא אבל בכונה, רוקא הוא הנוגעשל
 המרצה סא( )ברכות הגמ' כל,צון מותרנה

 י"ח ובעירובין, בה, להסתכל כדי וכו'מעות
 פירושו להסתכל ומלת להסתכל,בשביל
 דברים בג' הסתכל כמ"ש בכונה הלבר~וית
 וממכר, מקח ררך בכונה שלא אבל)אבות(,
 והא רבר. עמא וכן בה, ל"ל מעותהמרצה
 סו- ה' רמב"ם ע"י סוטה בהשקאתדהקילו

 פי' תחתיה, ירו הניח שהכהן הט"ו, פ"גטה
 ומוליך הציצה שום בלי ממש יריהתחת
 אפשר להרהור, ול"ח ומוריר מעלהומביא
 או לי*ר. מצוה ושומר שאני, מצוהמקום
 תוס' ועי' המנחה, תחת תחתיה הפי'אפשר
 מהירחמלמי שמביא וכהן ר"ה י"טסוטה
 ואינו מפה מניח כיעור, ברבר ואין :וז"ל
 ילר, כהן תימא ואפי' זקן כהן מביאחוצץ,
 שא- משמע עכ"ל' לשעה מצוי יצה"רשאין
 באופן רק המצוה, ולמען העצות כלחר
 הרבר זה בלא אבל מכוער, הרבר איןכזה

 שעו- כיון אפ"ל חציצה ולענין מאר.מכוער
 לא מהרהור להנצל זהירות משום זהשוה
 ישכר על צוחה שהעזרה והא חציצה.הוי
 א"ע שמכבד נז( )פסחים ברקאי כפראיום

 רש"י וגם איכא, תרתי שם קר"ש,ומחלל
 בנ"ר אבל ובזטן, חציצה : תרתי שםמפרש
 )זהירות( כבור ואררבא ליכא, בזיוןבסוטה
 זצ"ל לאאמו"ר חכמים ברברי ועדאיכח,
 או הפירוום שאין יוסף וילקט בשם : מבדף
 אין ובנ"ר : והח הא רק מפה, או זקןכהן
 רבריך נתת כן וואם לצעיר, זקן ביןלחלק

 אישות ריני בבל מצינו ולאלשיעורין,
 מאה בן זקן ודין ביניהם, לחלקוטומאה
 וע" לחטא, כ' כבן ק, בן ארם, כלכשאר

 ממע- שכבתו את ה"ד, פ"ר סוטהירושלמי
 שמיה, רכר מאן זקן אבל וקטן סריסטינן
 הנבד וק4 דין שוה סתירה בשיעודוגם

 הכוללת בפתיחה בצ*ע ר"ז הפמ"גהניח
 בעי- רוב אמרינן בזקן שגם כ"ה אותח"ה
 חיהבי- של הפירחם ב. ע"ש. הבעל אחרלות
 דתמו ר"ה ח' סוטה רש"י עי' להרהורנן

 שמא ברבר ספק ורק להבא, שפירוסוה"ט
 לעולם אותה יפגע לא ושמא זכאהתצא
 רבות שפעמים ספק שום אין ובנ"רייתר,
 מ- לעינות שלא העולם דרך אותה.כייפגע
 ויבוא ונפגם פוגם והוא ההסתפרותקום
 להרדור וח?ישינן א' למקום פעםבכל

להבא.
 "ה- מן ראיה מביאין שאין לומר ישג,

 יצה"ר שייך שאי? ז"ל אאמו"ר כמ"שמיטה"
 בפסחים כמו הזנות לבער שמכוניםבשעה
 קאכל מיכל לשו-פו מהרר גופיה הוא :יא

 מסנהררין תקשי שם לתירוצו אך ?מניה
 שבת חלול משום בנסקלה תינח האהג"ל
 דין הלא מאכ"ל, זנות משום בנסקלהאבל
 ומת- וכו' ממפרת שהאהבה ובנ"ר להם,אחר
 היצה"ר את מבער לא צפרניו את לוקנת
 יו"ר עי' חתבשו כמה וער בו, מגרהורק
 אינה דאשה והא ובש"ד ג' סעי' שנ"בסי'

 שם קפ"א(, )ת"ר לגרול אף הקפהגמצות
 באופן ומיה-י ענינא להאי לגמרי נחיתלא

 מיד- נח(, )נזיר לבניה כחובא הרהורשל"ש
 בעצ- א"ע יקיף שלא מאיסור מצילתורבא
 יחימי וניקף. מקיף לאווין בשני ויעבורמו

 חולה והוא אמרו באשתו בעצמך הגעהענין
 פניו הרחצת לה אסרו שישמהבנו מי לוואין
 : הב"י וז"ל ט"ו( מע" ומצ"ה ורגייוידיו
 מהרחצת להזהר שתוכל ביותר שתזהררק
 מההס- ש"רוע זרה באהיה קו"ח יו"ר,פניו

 בעיה"ר, כ"כ אנו שמלוכלכים עתהתפרות
 שרק במי-קלו4 ומזין שוטפיםשמרחצים,

 פריצות שאסור יתירה, בגסות טיפולוכחל,
כד.

 חמומר חמור שהענין מכ"ז לנוהיוצא
 מספ- די בעיר שיש בשעה מהם ירחקנפשו
 תקנו גרולה תקנה ואם גברים, שלרות
 מצוה בדבר ביה"ש בשמחת ותקנווחזר
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 וגם נב(, )סוכה מעשה ואנשי חסידיםובין
 להיצה"ר כששחטוהו שאפילו שםמצינו
 "אה- שבעוה"ר עתה כ"ש להרהור,דהבשו
 וצריך בינינו, ומרקר חי והיצה"ר רראסור"
 יסתפרו שהנשים כזו רבתי תקנהלתםן
 וסחור אנשים, אצל והאנשים הנשים,אצל
 מס- שיש בשעה ובפרט וכו', אמרינןסחור
 כך- לכ"א בעיר מיוחרות מוררניותפרות
 התורה שר לירידי זו בשאלה ופניתיצונו.
 3"י עוזיאל חי מאיר ב"צ מרן הגאוןהרב
 מפיו. בקשתיותורה

 שכבר במי היתרים לחפשנשאלתי.
 רח"ל, זרע השחתת לענין פו"ר מצותקיים

 במ- זו בקוחיתה נלכדו רבים בעוה"ר~הטר
 העניות, : ירועה וטענתם ואונן, ערעשה
 הא. חולשת בנים' גירול צער פרנסה,סיסר

 נוש- היא שגם בא"י וביחוד הזה, ברורשה
 כל התחיל ובעוה"ר בהפרנסה' עולאת
 נגד רפואות ולחפהב דרכו להשחיתבשר
 התרל. ללא זה וגם המיןקיום

 ואיל האחרונים בזה דברו כברתשובה.
 השם, נגד שהוא לדבר ותבונה עצהחכמה

 לכז האשה ולא זה על מצו-ה שהאישוהיות
 רק להיות צריכות העצות כל פנים כלעל

 התהפכות, במוך, שמוום כגון האשהע"י

 וריזנפקציה נקיון באמבטי, ושטיפהרחיצה
 העיבור, אחרי וחבלה הפלה ע"י לחאבל

 גרו- היותר העבירה כי יכפר רחום והוא-
 הד- את וממעט רמים שופך כאלו היא,לה
 לו שיבארו רבנים עם בזה ויתיעץמות

 להתנהג. ואיך והמותרהאסור

 - מ-

 בעילתו עושה אדם איןחזקה
 זנותבעילת

 כמה בב"ז עושה שא"א זו חזקהבענין
 בירי שנפלה מהאשה זה על נשפכורמעות
 כי לסניה, ננעלו דמעות חמערי זו'חזקה
 מעו- נש לבר גם זו חזקה שמטפליןראיתי
 בועלי זונות, רועי הפקר, אנשי התחתון,לם

 של לחלוחית שום בהם שאין אנשיםנדות'
 ואחר ליה, ניחא רבהפקירא עבדאיהרות,

 שבעו, די ישראל בבת כזה חוטאשהתעלל
 נת- שמים שלשם התם, צדקת עליונותנים
 צרי- והיא ב"ז, בעילתו עשה לא חו"שכות
 כבולה ועד, לעולם אומללה להיותכה

 אותו, שתמצא ער גמורה כא"א עיגוןבכבלי
 שיפטרנה כרי שירצה כמה לו שתשלם?ד
 שיטת ידוע הנה - הדווין כל ידוו ע"זבגט.

 חזקה לומר שייך לא נירה על בבאהרדב"ז
 כרה שבאיסור אש עמודי בשו"ת ועי'זו,

 אמרו לא זו חזקה לאו. באיסור ולאכנדה
 תנאי על במקדש או שגירשה, באשתואלא
 שיפרש עד היא קהטתו שהרי סתם'ובעל

 בשאר אבל זנות, בעילת שהיאבפירוש
 זנות, לשם שבעל בהזקת זונה כל הרינשים
 קרחסין לשם שבועל בפיר,ם שיפרשעד

 נח- ה' מ"מ ועי' הי"ט(, מה"ג פ"י)רמב"ם
 סי' שלום יד שו"ת ועי' - ה"ו פ"רלות
 ודרה לארגנטינה שנסעה אחת בבתולהט"ו
 שנים איזה על בקשר מקושרת אחד, עםיחר
 שכבר להוריה כתבה הממשלה, נימוסיכפי

 ה- ובאה החבילה, נתפרדה ואח"כנשאת,
 לאיש, נשאה לא שמעולם ואמרהביתה
 ק~הפצירו ההורים דעת להפיס רקוכתבה
 דהיתירא כחה שמחפש עי"ש להנשא,בה

 יעקב חלקת שו*ת ועי' עי"ש' לקולאוהעלה
 צי- בנשואי שגתקשר באחד א', סי'אה"ע
 ציווילי באופן הקשר ונתק ונתפררווילי

 וומין גט בלא והתיריה פלטו, כךוכבלעו
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 להתירה מבאניהאד להגאךז השדה פרילס'
 לסדר מבטל נפש שבשאט איש כי גט,בלא
 עושה א"א בזו לומר סייד לא קידושיןלו

 שליט"א(. שטייף יונתן הגאון )בשםבג"ז
 לא ות"ל שברוסיא. זאגס בקדדטיוה"ה
 המצדדים גדולים עוד לנו ויום ישראלאלמן

 כזו. עלובתא שלבזכותה

 - מא-

 האנ- חבריו לו עשו אחד חילנשאלתי.
 כתובת )מנדט( הרהטעה שלטו7 בימיגלים,
 שמניחים במקום השמאלית ידו עלקעקע
 ולשאול לביהכ"נ ללכת ימתביישתפיליז,
 תפילין : ישראל דיני לכל דינו מההגיע
 וכדומה. וקדחםיןחופה

 היות חווצב, דנן דה?העל הנהתשדבה.
 רש"י עי' לעולם, נמחק אינו קעקעשכתובת
 נמצא כא(, )מכות וברש"י )יט--כח(ויקרא
 תשובה לו אין וחו"ש תמיד נגדושחטאו
 חז"ל הנה - לתקן יכול שאינו כמעוותדהוי
 איזה ו-ז משנה פ"א בחגיגה כתבוכבר

 קעקע כתובת של זה חטא אבל וכו',מעוות
 ב- לאו איסורים' בשאר פשוט איסורהוא

 הנשרט ולא השורט דק ישא וחטאובתורה,
 שפטור בזה באונס היה כשהנשרטובפרט

 האיסור והעושה כמסייע שהיהלגמרי,אף
 לא זה, עףבו שהאנגלים ובנ"ד מל~ית.הייב
 צעירנו להם שוהרביצו המלקותמספיק
 מדה צ"ל העונש אבל ידיהם(,)תחזקנה
 כן נמחק לא זה שכתב כשם : מדהכנגד

 בפגרי תכבה לא ו"המם תמות לאתולעתם
 שמם שימחה עד האלה הפחמעיםהאנשים
 על לעשות מותר לדידן ואדרבאלגמרי,
 סי' אה"ע נוב"ת עי' קעקע כתובתגופם
 רצו הם כי מדה כנגד מדה יהיה וזהקל"ה

 הבירה כל ול"קעקע" ש"י ביצתןל"קעקע"
 שצריך וד"ל - העתיקה עיר ירהצליםזו

 בכתובת - ממש מדה באותה להםלשלם
קעקע*

 ונו- גדולה שאלה היא הזאתוהשאלה
 יש- בנות האומללות, אחיותינו בשבילראה
 בו- לבתי שנתפסו והצניעות הכשרותראל
 שממ, ימח ישראל צוררי בהו והתעללושת
 באהם קעקע כתובת עשו הטהורות גופןועל

 חיילי בשביל "זונה לבנה, אש ע"גשחורה
 ? זה ידי על לישראל נאסרו כלוםהיטלר"'
 גרועות כלום ? אחיותינו את נעשההכזונה
 בן ליהווצע אח"כ שנשאת הזונה מרחבהנה
 ! רבש"ע : הקב"ה לפני רחב אמרה ?נון

 והדלקת בחלה בנדה, לפניך חטאתיבשלש
 ובחומה בחלון בחבל, לי, מחול בשלשהנר,
 אומר אליעזר רבי ? נטלה שכר ומהוכו'
 : וכהנים נביאים שמונה ממנה ויצאוזכתה
 בן ברוך ; מעשיה שריה' חלקיה,ירמיה,
 אף אומר יהודה ר' שלום. חנמאל,נריה,
 בילקוט גם מובא )תד"א הנביאהחולדה
 רבה )רות עליה שרתה ורוה"ק יהושע(ערך
 הנעל- והחשיבות, היקרות אחיותינופ"ב(
 אומר הכתוב עליכן וכו' עולבות ואינןסות

 עיניכן שאו בגבורתו, השמש כצאתואוהביו
 היתה היא יעקב. בת דינה גורל אלוהביטו
 היה ומצבה חמור בן שכם יד תחתכבושה
 האבות בחיר יעקב בת : שלכן כמצבממענ

 ודמע דם חמור, מעשה בה נעשההקדושים,
 יכ- ולא המר גורלה על בכתה ממנהנשפך
 וה- ו חרפתה תשא אנא מבושה, לצאתלה

 כל : עלבונה תבע ובעצמו בכבודוקב"ה
 אחד לשמעון נשאת היח נהרגו' שכםאנשי
 הצ. יוסף היה חתנה שבטי-יה, השבטיםמז
 וקברה ישראל לארץ העלו עצמותיהדיק
 תל- )מדרש הארבלי נתאי התנא אצלומצא
 האר- שנתאי אומרת זאת דינה(, ענףפיות
 נקןבה התורה ממקבלי הזוגות מן אחדבלי,
 קברה יד על אותו שקברו הזה הכבודלו
 (ודם כל לאו כזה לשכר יעקב, בת דינהשל
 פהיפט חו"ש מלהוציא מלהזכיר הס !זוכה
 כיעל ודינן כאלו קדושות נשמות עלושה
 הרשע. לסיסרא שנבעלה הקני זזבר5מבת
 לצדיקים היא  רעה רשעים של טובסז כלכי



 וא העזר אבןשו*ת ל להתד

  שאל  לפרסם מצוה  הזה  והרבר ק"ג()יבמות
 גירושין מקרי היו בעוה"ר כי ברוחן,יפלו
 ול- בגופן.  הסימן אח"כ  הבעל שראהבאלו
 לכהן רק ואטורה היא כשרה אה2חדינא
 הולד ילד הללו מהרשעים ילדהואפילו
 ילדה נקבה ואם לכ"ד, כישראל ודינוכשר
 ובדיעבד לכתחילה רק לכהן הבתאסורה
 אם ששאל וע"ד ז(. סי' )אה"ע תצא.לא
 את ולהעלים זה על ניתוח לען2ותכדאי
 בי  בזה, צורך אין לדעתי - לגמריהדבר
 ויר- היום, כל  הורגנו  עליך שלנו  הבבודזהו
 מ-  ישרחל עם סןל איך הארץ  עמי כלאו

  ימ"ש  לנאורים הפתפארים היילםרשעי
 סמל  למחוק אין  עליהם' חימה להעלותוברי

 שלהם.האכזריות

 - מב-

 סבלדניתטבעת

 ה- יצ"ו הוללנדר מהרש"ם הרה"גידידי
 היטב לדקדק שצריך בזה להזכירעירני
 אם קדה2ין הטבעת על החתן את2י2אול

 מזמן נתן שהחתן לידו בא ומקרה שלו,היא
 מאל'( )קנם בזמן להכלה מתנההטבעת

 רוצה ועתה סבלונות, - השידוכיןקשר
  שלחל ועי' שלה. הקו כבר  והטבצתלקדשה,
 מזה דיבר שכבר א' סעיף ח' סימןהעזר
 המתחדשים שאצל לפרסם, שמצוהומזהיר
 טב- ב' החתל קונה שנתארסו בשעההמנהג
 החתל שם חותם, פתוחי בהו ומפתחעות

 זו. בטבעת לקדז2ה בא הוא ועתהוהכלה,
 אינה הטבעת א. : מכשולות הרבה בזהויש
 גם בזה ג. חותם. פיתוח בהטבעת ב.שלו,

 תלסר. לאובחוקותיהם

-4 א  
-  

 הטבעות שנתערבו חתניםב,
 שלהםקדושין

 אחד צורף אצל קנו חתנים שנישאלה.
 מדתה לפי אחת כל קדושין, טבעותשתי

 ומפני שוות. שתיהן היו לא כיויחירה'
 קט- אחת קופסא רק הצורף אצל היהשלא
 החו- ביחד. הטבעות שניהם החזיקו לכןנה,
 קיד,2 אחד וכל אחד, בזמן היתה שלהםמה

 בשום הרגישו ולא אחת, בטבעת שלוהכלה
 שהקדושין מפני נתחלפו, שהטבעותדבר
 לפי הטבעות ומדות הימנית האצבע עלהם

 ב- עלמא נהוג כן כי השמאלית'הקמיצה
 : ר"ת שרין לחרמון יקרו )הצידוניםעוה"ר
 אלקים מלשון והאמדי נופל ימין רםשמאל
 שמאל ר"ת שניר, לו יקראו היום,האמירך
 "לא היא והנה בבוקר ויהי רם( ימיןנופל,
  הקמיצה על הטבעת כששמה : הטבעתהיא"

 או- קדש שהחתן והרגישו ראוהשמאלית,
 על לשאול ובאו שלו. שאינה בטבעתתה

הקדהיין.

 לש- דומה אינה זו שאלה הנהתשונה.
 אחד לו מושך פסחיהם,שזה שנתערבונים
 חבורות שתי או מי"א( פ"ט )פסהיםוכו'

 ניכר ולא נתערבו שם פסחיהן,שנתערבו
 בתערו- שהרגישו מיירי שם זמ"ז,להפריד
 אחר הרגישו אם אבל השחיטה, לפניבות

 הא- אחר או העורות, סימני ע"פהשחיטה
 אז כהלכתו, שלא פסח סידור וחסלכילה'
 העצה בנ"ד אבל לתקן, במה עצה שוםאין
 בטבעת שניה בפעם אותה יקדש אחדשכל
 מנין, ובלי ברכות בלי עדים, בפנישלו,
 תקמ"ו, סי' קדושין מרדכי בהגהותועי'
  והשיב פרוטה, שוה היה ולא שקדשבאחד
 חופה, וכניסת ברכה בלי פ"ב לקדשהרהב"י
 בזה אין  הסרושין קודם היתה שהחופהואף

כלום.



תה ר מ 1א העזר אבןשו"ת ל לה

 - מד-

 החופה תחת הכלה שמכסילהמנהג

 בהינומא הכלה שמכסין המנהגמשי
 ל"א סי' אה"ע ברמ"א הוא החופה,תחת
 הכלות פני לכסות נוהגין גם : וז"ל ב'סעי'

 אותן מקדש במה מקפידות ואינןהצנועות
 אחד וטעם - הרשב"א( בתשובת)מבואר
 תקפיד ולא תראה שלא בעצמו הרמ"אכתב
 הק- ~ל שאלה יהיה ולא אותה, מעדשבמה
 ב- רק אותה שמקד,2 הכלה שתדעדושין,
 הבתו- רק שמכסין שני טעם פרוטה.שוה
 לאלמנה, בתולה בין הפרש שיהיה כדילות
 ה- ובזה נשאתני' בתולה לומר תוכלשלא
 אף הצנועות, הכלות הרמ"א שכמבדיוק
 שלי- וטעם נקראה, צנועה כלה אלמנהשגם
 לברך ואסור ערוה באשה שער משוםשי

 מכוסה. ראשון כבר אלמנות וכלותכנגדה,
 א' מאד. הם קלושות הטעמים כלהנה

 נפ"מ אין אותה, מקדש במה תקפידשלא

 הכלות כל לכסה וצריך לאלמנה, בתולהבין
 ואז זה, לטעם אלמנות ובין בתנלותבין
 הפרש שיהיה השני טעם את זה טעםסותר
 פרו- שכולן בעוה"ר ב' לאלמנה. בתולהבין
 ושער אלמנות והן בתולות הן ראש,עי

 ג' כולן. לכסה צריך ממילא ערוה,באשה

 בנק- הדקה, מן דקה בשבכה שמכסיןמה
 כזה כיסוי מועיל מה חלולים' נקביםבים
 רביעי טעם עוד יש והנה ? ברכהלענין

 ב"ח ע" החופה זוהי בהינומהשהכיסוי

 היא כלונסאות על דהיריעה ס', סי'אה"ע
 מיותרת. ההינומא לגמרי זה לטעםנמצא

 מסוה מין שזה כתב הנמא  ערךובערוך
 הבתולות וכן העינים לכסה הפניםעל

יוצאות.

 - מה-

 לאנשים המסד"ק הרב שמכבדמה
 הז"ב לומראחרים

 ממני ראו פעמים שהרבה מהנשאלתי.
 ש- מי את לכבד אנכי שרגיל החופהתחת
 הנות- בכלל זה אין אם ברכות, בשבעהוא
 ? נה.( )ברכות וכו' ברכה של כוס לונים

 ל- דומות אינן הללו הברכותתשרבה.
 בזה האמיתי והטעם המזון. ברכת שלכוס
 הרבה החופה תחת עומדות שבעוה"רמוא
 ל- שאסור לשמצה, וגלויות פרועותנשים
 כעצימת עצות לחפש ויש ערוה, משוםברך

 מחיצה איזה לעש(ת אוהעינים,
 מהרש"ם וע" מועילות, שאינן עצותאו
 משבע התרחק זה שמטעם קכ"ו סי'ח"ד

 סמך חיובי שזה אירוסין ברכת ור2ברכות,
 וב- הב"י, כדעת העינים עצימת עלעצמו
 לדעות חושש הכרחי שאינן ברכותשבע

 עצימת מהני דלא בזה' הב"י עלהחולקים
 עצות כ"ד יוסף ויצבר בס' וראיתיהעינים.
 מקו- שבהרבה היינו בזה, מגדולים58רות
 הש- כתובין ועליה גדולה טבלא תקנומות
 המפסקת מהטבלא קורא והרב ברכות,בע
 והגאון למחצה, הערומות הנשים וביןבינו

 וה- אחדים. ל21קומות שם צייןממונקאטש
 ש- ככה יעשו אנשים של שהמחיצהעיקר

 ערוה, הדבר נגד באחוריהם יעמדוהאנשים

 ואנ- א', בשביל מחיצה  לעף2ות שייך לאכי
 ערייה, הדבר על בעיניהם יביטו המחיצהשי
 בט- מעוטף קדושין שמסדרים רבניםויש
 רע. דבר יראו שלא ראשם ומכסיםלית

 - מו-

 מרנן" "סברי לומר צריךאם
 וברית נשואין אירוסין,בברכת

מילה
 יצ"ו הוללנדר הרב ידידי זו בשאלהנגע



 ר מ 1א העזר אבושו-ת ל להתו

 שאומד מ"ת בשם מ"ש הנה תתתשיגבסי'
 רק מתאים זה - לחיים אומה והקהלסברי
 בדכת להקדים שלא בפה"ג הבדכהאחרי
 מש- כומשותים עלמא נהוג וכן לקונו.עבד
 "לחיים". אומרים ואח"כ הברכה מבדכיןבך,

 סברי אומדים שאין סקי"ז בא"דוראיתי
 כי הקהל, את לבייש שלא ומילה,בחופה
 הבדכה לשמוע א"ע שיכינו פידושוסברי
 ידהבוד ולמה ח'(, סעי' קע"ד )רמ"אולכוון
 צ- שעומדים בשעה מכוונים' שאינםאותם
 וב"ש, ב"ה לענות לבם את ומכווניםפופים

 ובית באכילה כבר כשעוסקים דומהואינו
 סברי אומד הוא לכך פנוי, אינופבליעה
 )כה"ח לשמוע דעתם ויתנו אכילתםשיניחו

 ענוה, מדת רק שזה כתב והאו"זקס"ז-קח(,
 שבכולם, הגדרלי שהוא נראה יהיהשלא

 שהיו מפני הטעם כתב מהדש"לובהגהות
 יין - ליהדג והיוצא יין, האבליםמשקין
 ולא לחיים סברי אומרים לכן נפש,למרי
 מפני כתב מינץ ומהר"ם שם( )כה"חלמות,
 לכן נח, בימי לעולם קללה הביאשהיין

 שעץ הרד"א ובשם )שם( בבדכהמתקנים
 אומ- לכן עליו מיתה ונתנסה היה גפןהדעת
 מביא שהיין טעם ועוד ולחיים' סבדירים

 אומ- לכן רבות צרות שכדות וע"ישכדות
 וחיי חמדא הגמרא ע"פ וזהו פברי,רים

 שותה כשהמברך זה כל אבל דרבנןלפומא
 מצוה שומר כאלו במצות אבל הכוס,בעצמו
 המקומות בכל נכון והמנהג רע. ידעלא
 בספ- זצ"ל הגאון ואבי סבדי, אומדיםשאין
 שאין ג"כ העלה אליהו בפתח בוה"ברו

 צמח בס' ז"ל צמח כמהד"י דלא סברילומר
 וכתב סברי, לומד הטוד בשם שכתבצדיק
 ליתא, שלפנינו בטוד אבל לזה כונהשם

 בצ"ע, זה העלה משה ודברי אדיובמלחמות
 מילה, כוס בכל סברי לומר כ' המנהיגובס'

 חזנים הדבה שראיתי היות י"ל,ולדעתי
 בטו"ק, יודעים שאינם בעום"דושמשים

 מהמדא רשות סמך על קדושיןמסדדים
 רשו להם שנותנים מרבנים אודאתדא,

 סבדי לומר צדיכים כאלו מסדרים זהעל

מרנ~
 רשות. שנטל ולהודיע לידע

 - מז-

 על שהחייע מברכין שאיןטעם
נשואין

 שלי, השבעים יובל של הלל" "ביתבספר
 ולבי~ג להב אבי, דברי היובל ועדהביא
 שו"ת בספרו מ"ש זצ"ל, פוסק אליהוהגאון
 סימן והודאות ברכות אוהל ואהלותמוד
 סי' קטנות הלכות ובשו"ת זה, בעניןכ"ד
 הר"י בכתבי נמצא : בזה"ל כתוב מצאתיז'

 שוה- לומר יכול אהבה שהנושא ז"לבוטון
 ז"ל, שדגא הדב פי את וכששאלוחיינו,

 האמת. דיק יאמד אם לשאול לו דהיהאמר
 כמו לומד, שיש אף זה' על תמהיםורבים
 מצא אם ? מוצא או ? מצא במעדבאששאלו
 ואם שהחיינו, או והמטיב הטנב לברךעליו
 יצ- ובשהל אמת, דיין לבדך עליו אזטוצא
 ש- אחד, מתרץ תדס"ח טבת חוברתחק

 הכ- שהמצב ממון, לשם אשה בנח~אמיירי
 כמו הממון על שהחיינו שיברך לכך,ריחו

 בנשא שפ"ב סי' חסידים בס' ועי'בירושה,
 שמברך הכריחו, והעניות כחפצו שלאאשה
 חוב' יצחק באוהל ושם ושהחיינו. אמתךיז
 הם הנשואין ענין שבכלל אחד מתרץ,שבט
 בהלולא דשדי כהדא המיתה יום עלסימן
 ולכן לא(' )ברכות דמיתנא לן וי זוטראדמד
 אמת. דיין לברך ג"כיש

 - מח-

 דריטה דורן או דרשהדורן

 החתן שאם אומרים שמעתינשאלתי.
 אז הכלה דגל על החופה תחת בדגלודורס
 העליונה על ידה אז ולהימך בה, ימשולהוא
 שטות דברי שזה לו ונדאין חייו, ימיכל
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 השואל. עכ"ל דבר. לכל המאמיןופתי
 ואל אמך תודת תבוז אל בניתשרבה.

 יש ישראל מנהג כל אמך. זקנה כיתאמר
 תלפיות מדרש עי' המאמין. ואה2די מקורלו
 באם סגולי, גדול סוד שזה וכלה חתןענף

 רגלה על הימנית רגלו לשים נזהרשהחתן
 מסו- כוח זה בדכות שבע בשעתהשמאלית

 משועבדת ותהיה ימיו כל עליה שישלוטגל
 ות- נזהרת הכלה ואם דבדיו, לכלונשמעת
 תס- הימנית רגלו על השמאלית רגלהשים
 שהיה ומעץ2ה ימיה. כל עליו היאלוט

 סיפ- ותיכף וכו' הימנית רגלו שםשהחתן
 והזהירה אותה ולימד לאביה הכלהרה

 ש- מהחתן תשאלה הראשון הזיווגשבשעת
 ש- גרמה ועי"ז לשתות מים כום להיביא

 מסו- דבר והוא ימיה, כל עליו היאתשלוט
 היא. ותשלוט החתן רגל השמת לבטלגל

 וטהרה בקדושה נעשה כשהכל וכ"זעכ"ל
 וע"ז ישראל מנהגי בכל סגולי כח ישאז

 ודורש ת"ח כשהחתן צחות בדרךאמרתי
 באמצע אותו להפסיק שנוהגין אף2ד"ת

 מצוה סעודת שזה בזה להדאות כדיהדרשה
 גפן, בענפי גפן ענפי תורה, הדבדי בליגם

 שרק בדדשתו מראה עניוות מדובוהחתן

 שמכ- המנהג אז סעו"מ, יהיה זה ד"תע"י
 ע"ה בחתן אבל להחתן דרשה" "דורןריזין

 חז"ל אבל ? דרשה דורן לו מגיע מהמפני
 כאלו ע"ה לפני בתו את הנותן כלאמדו
 וכו' ואוכל דורם ארי מה הארי לפניכופתה
 כה2- ובפרט דריסה", "דורן מקבל הואוע"ז
 לבו רחוק רגלה, על גאוה ברגל דורםהוא

 ב- כאלו, בסגולות רק ובקי תורה,מדברי
 יש נאמר וע"ז דריסה" "דורן לו מגיעודאי

 לגנאי. דורסין ויש לשבחדורשין

 - מט-

 אירוסין ברכתנוסח

 אירו- ברכת של הנוסח מדוענשאלתי

 בלא חופה הלא וקדח2יף חופה "ע"י :סין
 לה- צריכים וקדושין כלום, קנה לאקדושין
 קדושין ע"י צ"ל והנוסח החופה, קודםיות

וחופה".

 בעל בשם כתב העיטור בעלתשובה.
 בקדושין" "חופה הנוסח שעיקרמתיבתא

 ולכן היא, רפוהץ אחה,י אותיות אחרוהב'
 נקרא למה הב'בוא"ו. :תחלפה טעותע"פ
 הרא"ש בשם ס"ב סי' אה"ע טור עי' ?חופה

 וה- החתן ישיבת עיקר מקום קרוישחופה
 העיר, ברחוב ולא אקראי במקום ולאכלה

 וה- החתן למושב אפריון עוו2יםובאשכנז
 שזאופה - ס"א בסי' ובב"י החופה. וזהוכלה
 היינו לאו דחופה דעות וה2 יחוד,היינו
 עוד-דעות סק"ח י"ב סי' נח"ש ועי'יחוד,
 אותה שמכסה זה היא שחופה להדעותואז

 תחת ברחוב שמעמידין מה אובהינומא,
 להד- ואפילו מדויק, הנוסחהכלונסאות,

 לא ג"כ לביאה מיוחד מקום - שחופהעות
 וכסף התורה מן חופה קדושי כי מידי,קשה
 שבין שם נח"ש ועי' חכמינו, למדוושטר
 מדויק. הנוסח לאשכנז ובין פוליןלמנהג

 - נ-

 מהכוס כלה חתןטעימת

 ה- ונשואיל' אירוסיל בברכתנשאלתי.
 טועם, והחתן הכום על מברך קדושיןמסדר
 שיעור או לוגמיו מלא צריך לדינאהלא
גרונו.

 היא, תורה ישראל של מנהגלתשובה.
 לבד בטעימה זה על מדקדקין שאילוהמנהג
 המשכר, משקה זה לפעמים ראה2יתסגי.
 סימן ח"ה )מהדש"ם הקדושין על חששויש
 להילד שנותנים מילה בברית וכמוח'(,

 בלא הנימול כתינוק הם והחוה"כלטעום,
 חופ- ביום עונותיהם כל להם שמחלוחטא,
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 ממצוה הנימול לתינוק שטועמים וכמותם,
 לצבי( )שמלה לחו"כ מטעימין כןהראשונה,

 מזה. ה' אות ג' סי' בדכות מע' שד"חועי'
 לט- להיולדת הכום שולחים צום ביוםאו

 תחי- טועם שהמברך נוהגים שיש ומהעום,
 שכולם המנהג הספדדים אצל וראיתילו4

 סוב- היפה נפש ואין נהידא, לא זהשותים,
 ששתה שאחד דד"א, מדת אינו שזהלתו,

 לט- להחתן הכום מוסרים הכום מןהמסדד
 שישתו להחו"כ דוב ע"פ מזהיד ואניעום.
 בתקנתן, חכמים הועילו לא אבל ילקקו.ולא
 נזה- והכלה שהיא, כל טעימה טועםהחתן
 בעוה"ר, השפתים צבע לקלקל שלארת
 שצדיך מערבין בכל פ' ער-בין מרדכיועי'
 שא"צ. רס"ה סי' ט"ז ועי' לוגמיומלא

 - נא-

 והוריה שהכלה להחתן בנודענשאלתי,
 אכי- אחר היינו בכשרות נזהדים אינםוב"ב
 המנורה כבתה וגם חלב שותים בשרלת

 החתן דק גב"ע ע"ז אין אם במזיד.בשבת
 לחוש יש אם השידוך לנתק ודוצהראה
למרם.

 למה עט"ח בשו"ת מ"ש ע"פתשובה.
 אמת וד"ה אמנם ד"ה כ"ו סי' אה"עדב"פ
 שאם או"ה כהוראת להחתן להודותדיש
 כעת וגם השידוך קודם מזה ידע לאבאמת
 השידוך קודם גם היתה זו שהנהגה לוידוע
 זהו כי החדם על ב"ד היתר כלל א"צאז

 י"ב סעי' א' יו"ד עי וצע"ק. מעיקרוטעות
 ס"ק שם הדב ובש"ע רכ"ג ס"קובדר"ת

 ובד"ח בסופו סק"י י"ח ובסי' בקו"אט"ז
 ד"ה מ"ט סי' ח"ב מהרי"ט ובהטו"ת כ"זסי'

 קל"ב סי' להרא"ש בש"ר ובשו"תוהיכא

 דב- א' סי' אייעמב למהד"י יהודהובבית
 ו- דידע חזקה ליכא בקנס בעלמאשדוכין

 כן הדין באודוסין רק וכו' ונתפייםבדק
 דדוקא רכ"ח יו"ד מהט"ז לפקפק חרןעי"ש,
 ג"כ ועי' יותר, ולא שהוזכר המדהפגם

 והדמ-ש4 הב"י מחלוקת דזה ס"ט סי'בנוב"ק
 ד,םבת י"ל אך וכו,, המרה אינו בנ-דוא"כ
 כתובות ועי' דינים בכמה כידוע כע"זחמיד
 ס" שם ברא"ש וע" איסור, במאכילתוע"ב
 שרסוד דבאכלה (מ סעי' קט"ו ובאה"עח'

 דע- הטעם וצע"ק כתובה בלי יוצאהאונה
 וא"י ואפיה בבישול נאמנות לה איןכ"פ

 כהם"ש וגם וכו' עוזדת לה באיןלשמשו
 תוד*ה שם כתובות ע" להאכילובדצתה

 ב' סי' בש"ת ע" מחלוקת' דזה דידעאי
 זה ולכאודה סק"ל סי' ובדד"ת י"חסעי'
 וא*כ מניחו היה לא שאח"כ אמתלאר~ן
 הוא אם משא*כ כשד באדם רק מהניזה
 להכ- גם דהבוד שעי"ז לומד יש אוכלג"כ
 קט"ו, בש"ע ועי' אמתלא, מהני ולאשיל

 ראי- שלא מיירי דשם י"ל בכתובותובתום'
 שב- רשעות ב"ב משוא"כ שאכלה, בהנו

 דהויא י-ל ליתן דצתה ולבעלה אכלהעצמה
 תום' ד'. תענית ועי' וצ"ע. דת עלעוברת
 ליופי אלא עלמא דייקא לא וכו' שלשהד"ה
 הדשב"א כ' ד"ה נ' סי' אה"ע ב-י ועי'וכו'.

 ואפי' מקודם דידעה אף המשודךבנתקלקל
 לבטל יכולים בקלפים כמשחק קטןבדבר

 שקפצה אף פ' דב"ק וכעובדאהשידוכין
 הגון לא-ם דק כונתה לכ"ז שבועהונתנה
 מהוגנים שאינם באנשים מיירי רק ו,בםלה

 יותד קיל התנאים וקשר ברשעים,ומכש*כ
 אח"כ עליהם יקבלו אם ואפי'משבועה,
 שהותדה כיון יועיל לא ג"כ תשובהלעשות
 וכ-ז בדמ"א מ"ג סעי' דכ"ח יו"דהותרה
 וידה גדוע יותר במשודכת אבלבמשודך

 אפשר אי נפש אוכל בצדכי כי התחתמהעל
 כידוע, במטבח המושלת מאשתולהזהד
 עמךי נתת אשד האחצה הדאשון אדםוז"ש
 היא היא( כשדה אשה ובודאי נתת)אתה
 ב"ר( ואוכל( )אכלתי ואכל העץ מן לינתנה

 - רמנ-ק. )עי' ממנה נזהר להיות קשהכי
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 ריה"ח צואת נגדשיווך

 השידוד לבטל שרצה באחדנשאלתי
 החסיד ר"י צואת נגד שזה לו שנודעמחמת
 יעקב שב בשם בפ"ת נ' סי' אה*ע ש*עעי

 צוה לזרעו רק שמא דספק דכיוןמש"ש
 י"ט סי' חאיח הד"ט בעקרי ע' אמנםוכו',
 זה, משום השידוך לבטל דיכול ת*חבשם
 כתבי ע"פ גם שזה וחמותה בכלהאמנם
 לומר יש לזרעו ספק כאן ואין ז"להאר*י
 כשנוגע ובפרט השידוך, לבטל יכולדודאי
 מפחדת אמו כי מה"ת שזה אם לכבודזה

 העצה וגם בזה, ומאמנת עי"ז תמותשלא
 וא"כ זה יועיל אם ספק הוי הא' שםלשנה
 אין פה גם ולענ"ד הנ"ל. בפלוגתאתלוי
 עיניו והחכם רואות שעיגיו מה אלאלדיין
 ובחו"ל אמתלא, רק זה אם לראותבראשו
 אח- מצא לא אם ישגיחו בגדוניאשהפריזו

 קשורה שבעוה"ר ובא"י עשירה, יותררת
 יודע ומי ועדנים עידן אחריה וכרוךבו

 אחרת מצא ובודאי ביניהם שהיההיחוסים
 מ- עין להעלים לפעמים צריך ממנה,נאה

 חפשיים אנשים בין ובפרט כאלו,ח,עשות
 ובפרט בהדיה, קפדינן דקפיד מאן רקכי

 האומנם רב זמן עמה שהסתובבכשניכר
 רק שזה וידוע אמו כשם ששמה ידעלא

 ממנה. להפטראמתלא

 - נג-

 אשתו אחות בשביל שידוךביטול
שמתה

 השידוכים קשר שאחר באחדנשאלתי,
 והציעו אשתו עליו מתה אשתו, אחותשל

 שיש הקטנים הילדים בשביל אותהלקהת
 בס' ע" חורגת, אם בגורל יפלו ולאלו

 הדע*ק בשם ר"ז סי' חו*מ שלוםמשפט

 יצחק עין בתשובת ועי' וכו', לבטלדרשאי
 וה*ה - להתיר בזה מ"ש מקובנאלהגאון
 )יבמות בש*ס המוזכר אחותו בתלענין

ס"ג"
 תק- א עהכ"א אחותו בת את הנושא

 לו וימחול הנני, ויאמר תשוע יענה וה'רא
 הדין שהוא וי*ל עי"ז. השידוך, שבטלע"ז
 הרשב"ם בפלוגתת תלוי זה אבל אחיו,בבת

 מילתא שם יבמות תוס' עי' ור"תוריב"ם
בטעמא.

 - נד-

 שבתנאים בהנוסחביאור

 יצ"ו. טננבוים פנחס מהרבנשאלתי
 בנכסיהם ו"מלטו בתנ~רם שכותביםמה
 "והוא בתורה מ"ש נגד שזה וכו' בשוהשוה

 באמת ואם הזה הנוסח יסד ומי בך"ימשול
 שזה או זה דבר חייו ימי כל לקייםעליו
 הלשון. לתפארת בעלמא מליצהרק

 ש- פסוקה והלכה ערוכה גמ'תשובה.
 ואשה לבעלה, ידיה ומעשה האשהמציאת
  חכמינו שויתרו  ובמקום אותו, יורהיתאינה
 שלא בית שלום משום רק דבריםאיזה
 כתו- בעניני או ביניהם, ושנאה איבהיהיה
  כבו- להרים כרי  לה ומאמינים ויתרובתה
 ומובן עליה, בעלנים שיקפצו ומצבהדה
 בנכ- וישלטו וכו' יבריחו אל שהפירושמזה
 ואחרי אירוסין, בשטרי רק זה וכו'סיהון
 עצמו את להשכיר מחויב אדרבההחופה
 ע' סי' )אה"ע לו אין אם אשתו אתולזון
 בצמצום מזונות ליתן לו יש ואפי' ג(,סעי'
 לפי ולהזינה כפועל א"ע להשכירמחויב
 אפלח ואנא בכתובתה כתב כן כיכבודה
 שוה שליטה זהו האם שם. ח"מ עי'ואוקיר
 בנכסיהן שהמלטו הפירוש ואולי ?בשוה
 בנכסים והיא שלו בנכסים הוא בשוהשוה
 יבריחו שלא ברזל וצאן מלוג כנכסישלה

 זמ"ו.ויעלימו
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 בתנאי מצינו הן להקשות, נוכל כןוכמו
 "ואוקיר" אפלח ואנא : לה שכותבכתובה
 לכבדה שמחויב הגמרא לשון הוא וכןוכו'
 בכ- מחויבת היא ולדינא - מגופויותר
 ורגליו, ידיו פניו לו לרחוץ השפילובודו,
 גדול סכום לו וזהכניסה במקוםואפילו
 סתירה שום בזה אין באמת אבלנדוניא.
 בדידיה אוהו : לההלכה הברייתא לשוןבין
 במלבו- לכבדה מחויב הוא בדידה,ואיהי
 מגופו, יותר מכבדותא, מאני נאים,שים
 אלו כל לו ולעשות לכבדו מחויבתוהיא

 חכמים. וזחייבוההמלאבות

 - נה-

 ומקורו הזיתג יחודבענין

 )כתו- ושמואל רב פלוגתת זהו -יחוד
 דחופה כשמואל הרמב"ם חציטת מ"ח(בות
 סק"ט בח"מ נ"ה סי' אה"ע ועי' יחוד,היינו

 נגמרו לא הנשואין פוסקים הרבהשלדעת
 שמתייחדין.עד

 שם בח"מ עי' בע"ש ארמלתאובכונס
 לאל- בתולה בין מחלק ווהירושלמיסק-ח
 מג"א ועי' חילוק. אין דידן ולתלמודמנה
 חתנים חופת קונט' ה~עה"מ סק"י שלטסי'
 הוא החופה שעיקר דרה"ח בס' ועי'ס-ט

 תוס' בשם בקו"א רמה ביד ועי'היחוד,
 עדים גם שצריך ע"ב י' קדושין הזקןר"י

 פי' החוה"כ, שמייחדים שרואיןמיוחדים
 אינם והעדים היחוד לחדר אותםשמוליכין
 סדר יש זו להולכה יגם ; שםנשארים

 הזוה"ק עפ"י סדר רק וצערמוניא( טקס)לא
 על ומחכה מקודם החתן הולך החופהשל

 אוחז והחתן מקדימתו, הכלה וליחודהכלה
 שמ- ועי' המנהג. וכן ומוליכה, בידוהכלה
 אדמה ופרי ב' אות ח' סעי ח' סי' לעזרלה
 בין הפסק שום  לקףעות ואין י"ד, דףח"ג

 אין בידו כשאוחזה ולכן להיחוד,הנשהוין
 ה' אה"ע המפקד שער ועי' ה8סק.ההליכה

 שם מובא י"ב אות פקוד בנהרקדווצק
 אותו להחתן ליחד וצריך לעזר.בשמלה
 ממש. לביתו כהכניסה הוי ואזהחדר

 ע--

 להחתן נותנים איך נדהבחופת
 שלה השיריים לשתותמהכוס

 לה- עתנים איך נדה בחופתנשאלתי.
 הלא הכלה, ששתתה מהכוס ישתותחתל
 ואסור. הכוס שיוריהוי

 הטבעת נותן אוך השאלה הנהתשדבה.
 שהכלה העצות והנה הך, היינו אצבעה,על

 ידים בתי ילבוש החתן או ידים בתיתלבוש
 החת- כל צריך א-כ ממש בבשרה יגעשלא
 חצלא לביחם שלא כן לשףבות והכלות.נים

 וכו- בזה נאמרו טעמים הרבה אבללפרסם.
 לבו שאין כיון א' עליהם. לסמוך כדאילם
 השי- לשתות לו שמותר אפשר בה גסעוד
 להרגל ל"ח ברבים שנעשה כיון ב'ריים,
 ובא- ארוסה הוי הראהמונה בפעם ג'דבר.
 ב' ובפעם היא שארו דלאו גזרו לארוסה
 כי שלה מהשירים שותה אינו כברהוא
 ד' מחדומ, ומלאוהו הוריקו הראשוןהכוס
 יר- הכלה כי בעלמא לקיקה טעימה רקזה
 "ם- שלא בהיין בשפתותיה לנגוע עפ"ראה
 כיון ה' שפתותיה, שעל והשרק הכחלטוף
 ידע לא מצוה ושומר מצוה של עניןשזה
 מותר באמצע אחד אדם מפסיק דאם ו'רע.
 לשתות רוצה אם והמסדר שהמברךוכיון

 בזה וטוב בנ"ד, מעכבת אין בידוהרשות
 מ- שותים אנשים שהרבה הספרדייםמנהג
 עצמה בפני מצוה כוס שכל כיון ז' זה.כוס
 השש. ואק לגמרי אחד כוס זה כאלו זההוי
 לזה ונוסף יחד הטעמים כל נצרף אםועתה
 על לדקדק שלא מספיק הבריות כבודגדול
 זה.כל
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-נו-

 ביום תנאים לכתוב ננון אינ2ואלתי
החתונה.

 סי' הלכה משיב בהעו"ת ראיתייןשרבה.
 כתב דבר של וטעמו נכון, שלא שכ'כ*א
 מסאככהבוב אדמו"ר בשם הפץ בדברישם
 מה- ותצריכה הדש הימוד השש בזהש"2
 מהר,2"ק להגאון מהד"ג ובטו"ט ז"נדש
 סי' מהד"ת נדה מי שבספרו הביא ס"הסי'

 ספירת מהני אי בזה מסתפק סע*אקצ*ב
 ההתן שביד כיון התנאים כתיבת קודםז"נ

 עכ"ל. נכון לא והדברלהזוד

 שנש- נ"ז סי' משה המדת בס'ומצאתי
 קצ"ב ס" פת"ש בדברי ועמד בזהאל

 ל"ח סי' ה"ב בשו"מ מ"ש והביאסק"א,
 ועי' עי*ש, תנאים כתיבת בלי סז"נדמהני

 כתבי בשם בסופו צ"ה סי' ה"אמהרש"ם
 הוא דחימוד שפסק ז"ל מבוטשאטשהגח"ק
 כנהוג ושטר ת"כ ע"י שידוך קשר אהרירק

 דניאל המודי בשם הנ"ל פת"ש ועי'ע"ש,
 שדברו אהרונים כמה עוד ראיתי וכברכ"י
 כמדומני אבל הדבר. נכון שלא והעלומזה
 בדי לההמיר מלבם ההזנים בדו העניןשזה
 ובמקום דספרא, פשיטי תנאים, שכרלקבל
 בגימטריא שזה "פרנסה" של סרךשיש

 ע"ז. לוותר נוהג אני*נשמה"

 - נח-

 מתענים שאין בימים ןכלההתן
 ? במנחה בהוידוי יתנהגואיר

 ביום שחהכ ישראל מנהגנשאלתי.
 ע- כמו במנהה ומתותים מתעניםהופתם
 ימים באלו זה בוידוי יתנהגו אידיוכ"פ,
 1 מתעניםעתרן

 ס"א ס" אה"ע פת"ש ע"תשובה.
 בר"ה שגם שלמה כרם בשם מביאסק"ט.
 במנ- יתפלל ג"כ מתענים שאין ימיםה2אר
 ועי' למקץ2ה, הורה ובן וידוי תפלתהה

 הגאון בשם ק"ג סי' ה"ב יצהק ידשו"ת
 מזמור רק יאמר ימים שבאלו אסדמהר"י
 ב- המנהג שנתפשט כתב בסוף אבלכ"א

 שם עוד וע" הנ"ל, שלמה כהכרםישראל
 ההתן בין זה בוידוי שמהלקיםמפוסקים
 העלה והוא כ"כ ההיוב עליה 2ואיןוהכלה,
 בי- להלק ואק זה במנהג שויםששניהם
ניהם.

 - נם-

 החופה תחת הכוס שבירת עלמז"ט

 תהת וצוס שבירת שאהר ראיתימהנסיון
 נע- הגס ההמון ובין מז"ט, אומריםההופה
 כ"א דליצנותא ומילתא והוללות, בהלהשה
 להסביר פעמים כמה כבר ראיתי דרכו.לפי
 והרב הכלה את מקדש שההתן שב2ועהלהם
 אבל מז"ט, לומר הזמן אז מקודשת,אומר
 לא להורבן זכר שהוא הכוס, שבירתעל
 ביהמ*ק כשיבנה ורק מז"ט, לומרשייך
 וסיבת מז"ט. להברו כ"א נאמר אזיבב"א,
 קה- בהרבה כי ככה' נעשה מתחלההדבר
 הז"ב, אהר הכוס לשסיר המנהג היהלות
 לסיים שלא וכדי נשואין, ברכת אהרז"א
 לומר הנהיגו הכוס, בהבבירת העניןכל

 אבל ובמז"ט, טוב בסימן ליגמר כדימז"ט,
 ברכת אהר הכוס לשבור שהמנהגבמקומנו
 ל- מקום אין ב"נ אה"כ ומסדריןאירוסין,
 הך' הכוס, שבירת אהר מז"ט לומרגמרי
 כימשברק בעירו שהמנהג אליה ויגשבס'
 רק שזה מפני מיללות הנשים הכוסאת
 כמנהג נוהגק שאין ובמקומנו לחורבן,זכר

 על למז"ט מקום אין עכ"פ אבלאיזמיר'
זה.
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 - ס-

 החתן שמכסין הטלית על לברךאם
 החופה תחתוהכלה

 תחת המנהג הספרדיים אצלנשאלתי.
 מצויצת בטלית והכלה החתן לכסההחופה
 ? הטלית על לברך צדיכיםאם

 פטו- היא כי לברך, א"צ הכלהתשובה.
 אם לברך צריך בודאי והחתן מציצית,רה

 בשביל הוא והמנהג בלילה ולא ביוםהחופה
 פורש הוא הכלה, בשביל ולא לחודהחתן
 אמתך, על כנפך ופרשת מלשון עליה,כנפיו
 אשה איש יקח כי סמוכין לדרוש ישוגם

 ח"א בהלק"ט וכ"כ לך. תעשה גדילים-
 כ"ג סי' ח"ב להשבו"י שם וציין כ"בסימן
 שיתע- יראה לברך שצריך כיח רקעי"ש.
 ויש לבטלה, הברכה תהיה שלא ככהטף

 החתן של החד,צ הטלית שלוקחיםמקומות
 ופוטר עליו שהחיינו גם אז מברךוהוא

 ויש הנשואין, על השהחיינו גם זובברכה
 חותמך דיהודה ממעשה זה למנהג רמזעוד
 לה- הטלית - פתילך קדחיין, הטבעתזה

 זה ומטך תכלת, פתיל הכנף מלשוןחופה,
 ובענין לצבי(. )שמלה החופהכלונסאות

 נדבר הנשואין על שהחיינו מברכיןששרן
 מיוחד.בסעיף

 - סא-

 להחתן הקיטל לבישת שלהמנהג

 אותי העיר לובש, 2והחתן הקיטלבענין
 הוללנ- ש"מ החסיד הרב ידיזץ פעמיםכמה
 כמו מנוחה, לי נתן לא וממש שליט"א'דר

 אותו יצטער שלא וכדי מסיני ניתן12חקיטל
 ללבש המנהג זה ממנחג פה נדברצדיק
 במר כמו המיתה, יום להם להזכירלבנים
 המיתה, יום לולא כי דמיתנא, לן וףזוטר(4

 וגם המין. לקיום ינשמין לגמרי צורךאיז
 להם שמוחלין לזכר ברעדה, וגילומשום

 כשנים חטאיכם יהיו אם כמה"כעונותיהם
 ח"א רדב"ז ועי משה(, )מטה ילבינוכשלג
 מינץ ובמהר"ם לבנים שלובשין תרצ"גסי'
 הכלה וגם החתן שגם ומשמע ק"ט,סי'

 לו- שהכלה עלמא נהוג וכן לבנים,לובשים
 שמלה משי, של לבנה חדהבה שמלהבשת
 תל- לא ויותר מוכשרת לחוד לחופהשרק
 מדה מארץ ארוכה השמלה ואורך אותה,בש
 דהצמלה שובל את נושאים עוזרים ששניעד

 השמ- לבעל זו שמלה גודמת חובותוהרבה
 לבן מגחהקי חלוק ממילא לובש והחתןחה,

 הקי- דוקא שילבווע להטרירו ולמהכשלג,
 כל אותו שלובשים השמש, לו שמביאטל

 ונעילה, גשם טל, לתפילת והחזניםהחתנים
 ניכ- לא שלבנותו עד מלוכלך כברוהקיטל

 ולאו הנ"ל. הרב ידידי לי שסיפר כמורת,
 אח- שלבשו בגד ללבווב דא סביל מוחאכל
 ויש וחלאה, זיעה המלא בגד ובפרטרים,

 הקיטל, לבישת על מאד המחמיריםגדולים
 בבגדי להסתפק הנראה כפי רוציםואינם
 כלה החתן שלובשים ומקוהצים נקייםלבן

 פ"ח ס' אה"ע שיק )מהר"ם לעילכנזכר
 מיני שני אבל כ'(' סי' יו"ד אפרסמוןונהדי
 דרבנן חלוקא ת"ח, של קיטל יש,קיטלין
 עליו שמדקדקין הקיטל ע*ה. שלוקיטל
 אפרסמון, והנהרי שיק המהר"םומחמיר
 שלבשו מאבותיהם ראו וגם לבשוהמה
 שב- ודמע, דם בדמעות, רטוב שהיהקזטל,
 החתן את להלבקם וראוי כדאי לבם, אתרו

 דה- הקיטל אבל כזה, בקיטל חופתוביום
 קקמוטים המלא ע"ה רובם הלובשיםאידנ(ג

 גאצ- - והלובשו ובחגורתו'בצוארונו
 למעלה ולבו עיניו מהכיל, עולם גדלהתו

 פרות וכל אשתו גם שתראה נשים,לעזרת
 שלו, בגוונין ומתפאר שש הוא איךהבשן
 בלי קיטל רוחניות, שום אין כזהבקיטל
 זה בו, לדהצתמ2( לגמרי כדאי ואיןנשמה,
 יותר. ולא "קארנאוואל" שפיל פוריםמין
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 הללו, השיושים של מחילות אלףואחרי

 וה- החתן לי יבטיחו ואם ידמה, כן לאלבי
 המשפחה' טהרת טבילה, פתחי לשמורכלה
 שבי- דברים. הרבה להם לוותר אנכינכון
  בעןבי"ת חופה ז"פ, הכלה סיבוב הכוס,רת

 בלי וגם הספירה, בימי ואפילו להם,אסדר
 אוותר "ארח"ש ואפילו הקיטל,לבישת
 ידידי לי שספר מה ידענא, עובדאלהם.
 חתונה : שליט"א פנט אלתר חייםהרה"ג
 רבנים הרבה היה שם בת"א, פה היתהאחת

 בקיטל. החתן את להלביש רצוואדמו"רים,
 שם רצה. ולא אופן בשום התעקשהחתן
 אליו נגשו שליט"א מבוהאהם הרה"צהיה

 שהקיטל היות : אמר אזי לעשות. מהושאלו
 ילבוש הנ"ל, הטעמים כפי לזכר' רקהוא
 ע"י החופה תחת יעמוד הקיטל אתהסבא
 ומס. טוב יהיה וזה עליו כולם ויביטוהחתן
 עשו. וכן לזכרפיק

 - סב-

 לשבעה הז"ב ולכבד להלק מותראי
גברי

 ברכות השבעה לכבד מותר אישאלה.
 ? אנשים לשבעה החופהתחת

 הבר- את לחלק העולם מנהגתשובה.
 ת- ומחלקים להטחותנים כבוד וליתןכות
 וברכת לאחד הראשונות שש ככה.מיד
 נותנים אחד עוד יש ואם להשני, בראאהסר
 ארזים עצי ועי' הכתובה, את לקרואלו

 הרא- שהשש המנהג שבמקומו ס"באה"ע
 אשר וברכת החתן לקרובי שייכותשונות
 אבל מחלקים, וככה הכלה, לקרוביברא
 לא אנשים לשבעה ברכות השבעלחלק
 ב- והכל ראיה. חךנו ראינו לא אבלראיתי,
 והנה הבריות כבוד וגדול תליאמנהגא
 אחד נכבד לרב שלמה שאלת בספרראיתי
 לו שנזדמן עובדא ט"ז בסימןירחילמי

 פבי רהאי שבעה עם ביחד נשואיןבסעודת
 נכבדים רבנים למלך( דומה )חתןהמלד
 שלא חלקים שבעה על הברכות אתוחלקו
 עוי- מהם אחד אש היה ולא קנאה,להטיל
 הוראת היה שזה אף זו, הוראה עלערער
 ומותר נפ"מ שום אין שלדינא נמצאשעה,
 אף שטעה' בש"צ שמצינו כמו ככה.לחלק
 השני מתחיל ולכ"ז לשולחיו, רע סימןשזה

 שזה זה, בנדון כ"ש הראשון, שטעהבמקום
 בשמ- מצינו וכן לשולחיו, ומז"ט טובסימז
 מחות. הרבה עם חתנים כשיש או תורהחת
 וכופ. המחותנים לכל עליות שמחלקיםנים
 כבוד מפני קראו שכבר מה ומשלשיםלים

 הז"ב לחלק שמותר בנ"ד וה"ההבריות
 שכ"א הבריות וכבוד הברכות כבודשזזע
 בו. לזכותרוצה

 - סג-

 פת אוכלי שבעה בליז"ב

 בסעודת ברכות שבע בעניןנשאלתי.
 המדקדקין ת"ח במחילה ראו עינינשואין
 האין אצלם העיקר וזהו פת אוכלי ז'שיהיה
 ידיהם ירהצו והכלה החתן שגםמשגיחין
 ידיו נטל לא החתן אם הנה עמהם.ויאכלו
 אין פפי, מאה פת אוכלי ק' היהאפילו
 ואם נשואין, סעודת זה שאין ז"בלברך
 אם אפי' די עמהם וסועד ידיו נטלהחתן
 עונות אכלו האנשים ויתר פת אוכלי ג'יש

 שלמה לך האלף ע" ומצטרפין,ומשמחין
 ושאפילו צ"ג, סי' או"ח מהרש"קלהגאון
 כלום, בכך אין פת אכל לא חדשותהפנים
 יזמנו ברהמ"ז לענין אבל ז"ב, לענין רקוזה

 ולענין במעונו. שהשמחה והשמרובשלשה
 ס"ק ס"ב סי' ב"ש עי' חרון וגם הסרדוי
 א. ז. ז"ב כשמברכים דוקא לאומרוי"א

 בצידוף גם לומר יכולים דברנו ולפיבמניז'
 כנ"ל. מניןשל
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 שבת בערבחופות

 בעוה"ר אהער שבת, ערב החופותובדבר
 ביום )בגולה( א' ביום נעשו השמחותרוב
 גרי- האנן אצלם המנהג כפי שלהםהאיד
 הרא- טהאדם ער"ש יום ועל אבתרייהו,רין
 שחם- ובעצמו בכבודו הקב"ה לו עשהשון
 המקובלים בסוד ובפרט כלה ומזמוטיבינין
 העולם ומנהג בע"ש, שרק לזה מקור-ם

 בע- הנשואין רוב האדמורי"ם אצלוביחוד
 לידי לבוא שלא שיקדימו והעיקרר"ש,
 -רוע נתאחר, סבה איזה מפני וחםח"ש,

 בביהכ"נ, ערבית תפלת עכב ז"לשהרמ"א
 זמן באיחור והתפללו בל"ש הקדושיןוסדר
 לש"ש כשעחםק ובפרט בלילה. שעותשתי
 באיחור אף להקל הסומך הזוג יתפרדשלא
 עליו לכפר המצוה ויכולה הפסיד, לאזמן

 רמ"ט ח"ח וע"י קב"ה(. סי' הרמ-אנתשו'
 בין פלוגתא שבזה שם, מג"א סק"ג,א"א

 לפ- צריכין ואנן לירחםלמי דידןתלמודא
 שבירחםלים סק-י כה"ח וע"י כבבלי,סוק

 והסעודה בע"ש הנשואין שעחםיןהמנהג
 בשביל האחרונים מתלבטים והעקרבערב,

 דפליג, מאן לית בהנשואין אבלהסעודה,
 ואם בע"ש. שעחמים ועוד והח"א הא"רהן

 אנן כ"ש דידן כתלמודא נוהגיןבירושלים
 הרא- שהגורמים לי וכמדומה - הגולהבני

 היו בער"ש הנשואין בקישנוב לבטלשונים
 המנ- ששם שלהם, ההכנסה בשבילהחזנים'

 מה- ואחד אחד לכל שברך מי שעחמיםהג
 בער"ש וכמובן הסעודה, באמצעקרואיט
 הלכה זו והכנסה בהול' והזמן סעחרה,שאין

 דברי לחזק הזמן בהכהבך התחילולאיבוד
 של בהטענה ג'( סעיף ס-ד סי' )אה"עהי-א
חלול

 שבח~

- % -
 הכתובהסכום

 סתם אשה הנוומא ס"ו סי' אה"עבש"ע
 מוזבר ברמ*א וגם המנהג לפי כתובהכותב
 כדב- המדינה, מנהג לפי שהכל פעמיםכמה
 המדי- כמנהג שהכל בכחעובות. רשב"גרי
 קבוע מנהג עוד שאין חדשה בעיר אבלנה.

 די- דמשנתינו ודינא ליחםנה, העטרהחזרה
 כנגדן פוסק דנרים אלף לו הכניסה :נא
 מעות הן מכנסת שהאשה מה וכל מנה.ט"ו
 עי' צ"ב נכסי וזהו נדוניא נקרא בגדיםהן

 סתם רק כתב לא ואפילו י"ג ס"קבאה"ט
 נפל בת"א ופה כנצ"ב. הנדוניאאחריות

 דורשים הספרדים בבירא. דינא האיכל
 והאהם- גדולה, כתובה להם לכתובותובעים
 וחו- זה. על לגמרי מדקדקים אינםכנזים
 כי אשמים אנחנו לזה שהסיבה לומרעו,בני
 הרב- התחילו הגדולה הכתובה כתיבתעל
 ~י"ז הכתובה מסכום אחוזים לדרושנים

 לאלמנה כ"ה וכותבים הענין. כלנתבטל
 שנו- בזוג יוצא רוב וע"פ לבתולה,וחמשים
 החופה תחת ושומעים גדולה נדוניאתנים
 ובפרט לירות חכהמים של הכתובהסכום
 חוכא כמין זה הוי הנוכחי הוהאליוטהע"פ

 הכתו- ערך בל בעיניהם נפל ועי-זוטלולא
 אם להעדים הרב שאלת הכוס שבירתבה.

 פרוטה, שוה זהב( )טבעת קדושיןהטבעת
 ואם אחד. כהעקל על הכל הכתובהוסכום
 ב- את לבי-ם שלא כדי הןא שהטעםנאמר
 אשה שנשא יחשדוהו שלא או העניים,נות
 כשרה ואשה מספיק טעם זה אין ממוןלשם
 ב'(. ס" )אה"ע ממון לשם לקחתמותר
 הכתובה של המצב את להרים וראויוכדאי
 ולתפארת. לכבודשתהיה

 - סו-
 ? הכלה לפני מרקדיןכיצד

 אמו או אביו על רח"ל אבל החתןאם
 הי8 שמעוה אף הללו ריקודים לעשותאיז
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 סו"ם ציו7 בבני7 ומצאתי ס"ה( סי')אה"ע
 ה- על ידו זה פס"ד על שהמערערקל"ט

 בכל הרקודים בכלל לבטל וטובתחתונה
 זה אין יחדיו ובתולות בחורים כיהחתונות
 עי"ש. מצוה שלשמחה

 - סז-

 כתובהתיקון

 הנח- ע"פ ומוגהות הנדפסותבהכתובות
 )יהיב- : לאלמנה כותבים ראיתי שבעהלת
 לי קשה והיה ארתלתיכי, ת)הר ליכינא

 בנח"ש ועיינתי ארמלתיכי, מ)הרהפירוו2

 רק תהר כותבים שאין כ"ט אות י"בס"
 תתרכתיכי כסף ובגרושה ארמלתיכי,כסף

 בכתו- להזכיר כדי חל)צ)תיכי כסףובחלוצה
 אח"כ תפול ולא חלוצה או גרה2ה (2היאבה

 בש- כי לי, ניחא לא זה גם אבל כהן,לידי
 הכתובה בתחילת כבר להזכיר כדי זהביל
 חל)צ. א) תתרכתא להדא שאמר ברודנזכר

 מתרכתא וכסף למה, שניה וזכירהתא,
 אל- שהיא זה בעד לה משלמיש כלוםלמה,
 הספר לידי ד' הזמין והנה גדח2ה, אומנה
 בדף זה על עמד שכבד וראיתי שאולדברי
 כתובותיכי כסף רק לכתוב שיש והעלהכ"א
 בתוליכי, לכתוב צריך לבד בבתולהורק
 הבתולים. בשביל בתוליכימוהר

 - סח-

 ? בכתובתה לכתוב איךגיורת

 שהיא בכתובתה להזכיר ישתשובה.
 להדא יכתבו בת)לתא להדא ובמקוםגיורת,
 שמא כי בת)ליכי כסף להשמיט וכןגיורח
 סמך על לכהן אח"כ ותנשא בעלהימות
 בג- י"ב סי' שבעה בנחלת ועי' זו,כתובה
 שצריך מהשני ואלמנה א' מבעלהרה2ה

 מתרכתא, דהוית ארמלתא להדאלכתוב
 ממיידינ- חיים שהר' העיד הכהן אשרוהר'
 בה2- ואם אותה פסל פלטיאל ר' בימיברג
 חה2שין ואין שבויה פלונית כותביןבויה

 בגיורת כש"כ לה הוא שגנאי אףלכבודה,
 להו- זאת נקףטה שלכבודה אמרינןשאדרבא

 ועי' השכינה. כנפי תחת לחסות שבאתדיע
 שנשא אלמון בועז והא ד"ה ז. כתובותתוס'

 אל- נקראה מדוע להו שאיכפת הוי,אלמנה
 דברי ספרי ועי' היתה, כותית הלאמנה
 בהלכה מסמורים שקבעתי וח"ג ח"בהלל
 ול. לכבודה זה שנתארמלה בגרושה וכןזו,

 הז2לי- בעלה כבר שזה שיודע שמיטובתה
 בספרי ועי' לקטלנית. אותה יחשוד לאשי

 נט. סימן נדחיםקזבץ

 - סט-

 ואשתו זש*ק השאיר תמצאהיכא
מתיבמת

 נוב"י הגאון חקר כבר זו בחקירההנה
 בא- - אבל בד"ה ס"ט סי' אה"עבמהד"ק

 בעלה מיתת קודם הזדע קלטה שלאשה
 מיתתו ולפני נהדג או פתאום שמת)כגון
 אף אחר( באופן החקירה שם לאשתונזקק

 לכ"ד, הוא ובנו מותו אחר הזרעשקלטה
 אק ובן בה קרינן כבר, יבום לעניןמ"מ
 עכ"ל, וכו' היא יבום ובת מיתה בשעתלו

 בהריון הדרכים משרכי המצאת לפיובפרט
 שלהלכה אף בעוה"ר הזה בזמןמלאכותי

 של- אף חדש, דבר שזה שם כותב הגאוןגם
 טהרה שיורי ועי' דמיא, הוא איךכאודה

 מומחה רופא ע"י שיודעים באםקצח-יט
 אחר באופן להתרפאות לה שא"אויהודי
 בצ"ע, זו סברא הניח אבל תקפיד, לאבודאי
 בחגו- קכ"ה יו"ד מרדכי לבושי שו"תועי'
 יה2ר אמרי ועי' להחמיר, שחוכך גבסרה
 לחליה שתחזור חשש שיש שבמקום נ"דסי'



 1א חעזר אבושו*ת ל להת8ז

 יא- הגבס כשיסירו מובן ובנ"ד להקל,"2
 סי' יו*ד חת"ס ועי' כמקודם, הקלקולזור
 מקפיד. כאינו הוי שסכנה בסוףקצ"ג

 ע-"
 אחד בבית וחמותהכלה

 המ- חמותה עם יחד הגרה צעירהאשה
 וכל רעה לאווה השכנים כל ביןפורסמה
 יום וכלתה. בנה בין שנאה להשרהמגמתה
 את להשקיט הרחוב אנשי מתאספיםיום

 שום אין ותועלת. תכלית שום ואיזהמריבה
 זו, רעה מחיה הכבשוה את להציל רקעצה

 אחת. בכפיפה נחש עם דר אדם איןכי

 אם, כבוד מצות שגרולה אמתתשרבה.
 לאה2תו איש בין השלום יותר גדולאבל
 וחכמים וכו' ואמו אגיו את איש יעזובוע-כ
 וה- השנאה חמותה' של דעתה לסוףירדו
 )אה"ע לכלתה בנוגע בלבה תועבותשבע
 מסבות גיטין ררובא ורובא ד'( סע" "זסי'

 ועי' אחר. בבית וחמותה כלה שרריםכאלו,
 אינה האשה שאם י' סעי' ע"ר סי'אה"ע
 ש- מפני הוריו עם א' בחצר לרוררוצה
 ונאמנת - לה שומעין לה ומריעיןמציריז
 ובנ"ד זה, לברר כותב והרמ"א ע*ז,היא
 הוא ומחיב בירור, וא.צ רואים הכלכבר
 מיוחד חרר 4קשכיר או אמו את להרחיקאו

 צר- כפי מזונות לה וליתן - שה2תובשביל
 סופר עט בספר ראיתי שובכה.

 אה"י
 סי'

 האשה שיד והעלה באריכות, כזו שאלהא'
 שכיחים כאלו ומשפטים בזה. העליונהעל
 עו- העורות פושטי רין והעורכי יום,יום
 המשפטים לדחות קונצים מיני כלשים

 והולכת מתטנה הזאת והאשה הדיןבעינו5
 לב, על שם איש ואין לכה2כב שתפלתער

 גרוע יותר א' בבית וחמותה שכלהורהשים
 שוות. ששמותיהן וחמותהמכלה

 - ש-
 קטלוהו דנשיגברא

 בעלה נגר יד שהרימה אשהנשאלתי.
 ? שלה והקנס דינהמה

 מר- נקראת לחוד יד בהרמתתשרב1ק.
 היבא אני, עץ מוכת טוען הוא ובנ"דשעת
 לה- קנס ואיזה איתתא והאי רינאלינייני
 גב- אמרו: משל בדרך שחז"ל אף עליה.טיל
 )ב"מ דיהנא ולא דינא לא קטלוהו דנשירא
 הפוסקים הביאו שלא פלא הדבר אבלצ-ז(
 החו- פ' במרדכי ב"ק מס' עי' : מפורשיין
 לבעלה שהכעיסה ד"ה2ה שם, בש-גבל

 ואם תעניתים יום שלשים להתענותצריכה
 תתענה אז כפה את וקצותה לבעלההכתה
 ת- בתור רק וזה עי"ש. אחת בשנה יוםמ'

 תהיה בשבילו ואולי שמהש כלפישובה
 כ.כ. רצחנית תהיה ולא להרעיבהמועלת
 מזו- ליתן אהי מחויב שאינו נפ-מולדינא
 הימים. באלו12מיה

 עב--
 תיבת מ תן בגט הסופרהשמיט
 ? בדיעבד הדין מהואנתתי

 עי' אנתתי מתיבת ת' ברילגתשובה.
 ל"ח שם ובפת"ש ל-ה - קכ-ו אה"עש"ע
 : בזה"ל קנ"א המנהיג בספר ומצאתיוסק"מ
 3זה אצתתי אברהם בת שרה אנתיוהכותב
 לא אנהק כתב אנת במקום הנראהכפי
 בלא מלכא אנת תמצא רניאל רבכליתכז
 ככה אם יור בלא מצינו לנקבה ואףיך'
 עביד אנת כדין אם ותרגום לי עח2האת
 כנקבה, כחו תקה2 כביכול חכמים ודרשולי

 וכן אנתתי כמו אנתי כי לטעות -2ועוד
 יוד בלא לכתבו ישראל גבול בכלהמנהג
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 יש קלקול מה מובן אינו ולכאורהעכ"ל,
 כת- דאח"כ רכיון לומר האפשר כזו,בטעות

 א"כ שלה, השם אחר אנתתי הפעם עודבו
 השם מעצם ההא אנתי שתיבת יטעועי"ז
 והוי שרה - אנתי שמות ב' לה והפשלה
 ש- אנתתי שתיבת שיטעו או השם,שינוי
 שם מעצם ההא אברהם אביה שםאחר
 לפי"ז אמנם אביה. שם שינף והו"לאביה,
 אנתתי בתיבת רק שייך זו טעותחשוש

 בתי- אבל אביה ושם לשמה הסמוךהראשון
 זה. שייך לא בגט אנתתי דהויתבות

 - 8צ-

 ק"ר והיתר מורדתבענין

 ברבר אחר גרול לרב שהשבתיתשובה.
 הענוך חנוך ב"ר מרדכי חיים ר'הנכבר
 מבזה בו, מרדה משה בת חיה?14שתו
 צרות לו גורמת בפניו, אבותיוומקללת
 נרה, פתחי שומרת שאינה והעיקררבות,
 הרא- בנה ואת במקוה לטבול רוצהאינה
 על ולהתחנך להתגרל מסרה והיחידישון
 שבע וזה חופש, היי לחיות כדי נכריםברכי
 העיגון. בכבלי וכבול ממנה שנפררשנים
 בשם כולם ולא הם רבים מורדות סוגיהנה

 כלשון בדעותיה רעה אשה יקראו.מורדת
 ליה ומקשטא שמצערתו קי"ט אה*עהש*ע
 שב- או גבא, ליה מהררת או ופומאמכא
 אותה ומרמה מחתינא מחתא בחדאש"ע

 באמת אבל ישראל כבנות צנועהלשארנה
 להיות יכולה וכעסנית רגזנית כזו רעהאהוה
 רברי צרקו כזו באהבה הענינים. בכלצנועה
 ועלינו בהצאלתו השואל שהביא שו"מהגאון
 במי וללבן לברר ברינה מתון מתוןלהיות
 שמס- זה גם נחשוב זה ובסוג תלוי,האשם
 ה- אשה זה מסוג גרוע דינא, לשדיתרבת
 מיני לכמה יתחלק זה ענין וגם ע*ד.עוברת
 מצות מקיימת שאעה עוע"ד "פעברוו4
 ולבעלה הזמ"ג שאק מ*ע לחשה,חשיעמח

 כזו באשה רעה, שום בזה גורמתאינה
 תקבל לא לל. למה ררחמנא כבשיבהרי
 עונשוה, ע"ז שתקבל טאם בלויתןחלקה
 לעשות כלל בזה להתערב מחויביןואיננו
 בכבודו הקב"ה יתבע הרבקים, ביזפירור
 והקולר ומצותיו תורתו עלבוןובעצמו
 עוע"ר כבר. אחרון האחרון צוארה. עלתלוי

 שבינו ברברים ובפרט באיסורשמכשילתו
 פו"ר, למצות דהמייכים ברבריםלבינה'
 ברב- קרשה, רהכי אדעתא שרקברברים
 ורובו, ראשו להכנס אנחנו שמחויביןרים
 רמי לשמור רוצה שאינה רנן במוררתכגון

 עי' האמיתית, המוררת היא ואתטהרה,
 שייך תשמיש בעניני שרק קט"ו סי'אה"ע

 באר זאת עושת אם ואפי' מוררת,לקרותה
 מ- טוענת או הנאה כמוררת היתר, שלפן
 לקרו- יש מרשעת ובנ"ר וכרומה. עליאוס
 ס"ג יבמות ועי' לה. נאה כזה ושםתה,

 ו- ממות מר אותה שקרא חייא רבבאשת
 מן אותו שמצלת : בה היה לטיבותאתרתי
 מ- האי ובנ"ר עי"ש בניו ומגדלתהחטא
 בנה ומסרה בחטא מבהצילתו להיפוךרשעת
 ע"י לו להתיר בושש צריך רין ליתלמולך,
 לו להתיר להתירא מצטרף אנכי וגםק"ר
 נ"א אה"ע ר"ח ועי' אהםתו על אהפהליחא

 נוב"י ועי' בע"כ לגרהצה מצוה לברשעוע"ר
 מלהבא יותר חמור בע"כ שגירושין א'סי'

 לח- שתרצה עת בכל שיכולה )בנ"ראחרת
 תשו- לעשות עלול וארם הרעה, מררכהזור
 מותרת ותהיה טבולי זילי נהרא והאבה'
 טעמו עי"ש בע"כ( גט טוב היה יותרלו

 לס- שמצרף ק"כ ר"ם מהרש ועי'ונימוקו,
 רעה ראה שנות ר' עליו שעברו באחרפק
 כזה שבאופן עומרת במררה ערייןוהיא
 זר- ורם רמו על לעמור הרעת על יעלהלא
 ושיבה זקנה- ער באזיקים אסור שיהאעיו
 תתר- לוא כזו באשה ולדעתי חלרו ימיכל
 ברכה לברך גם שצריך אפשר גט לקבלצה
 מובא י"ח תשו' רהםב"א עי' זו מצוהעל

 קי"ט.בבאה"ט
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 - עד-

 אחד במקום הגט סידור בעתראיתי
 הניר, : הכתיבה צרכי כל מחזיקשהסופר
 במזוודה הכל והסרגל הקולמס הקסת,הדיו,
 אף כ"ז את להבעל במתנה וכשנותןקטנה,
 במתנה לך נותן הנני : בפירוש לושאומר
 המז- לו ומוסר וכו' והניר הדיו אתגמורה
 המזוודה מוסר הבעל ואח"כ הסגורה,וודה

 הנייר, את הילך בפירוש לו ואומרלהסופר
 וכו', לשמי גט וכתוב וכו' כתיבה וכליהדיו
 המז- מסירת את רק רואה הרואה כלאבל
 לגמרי רואה ואינו וחזרה, ליד מידוודה
 שואל כשהרב ואח"כ בעיניו, כתיבההכלי
 להסופר מסר שהמגרש ראו אם העדיםאת
 לא ובאמת הן, אומרים והם כתיבההכלי
 והסופר ריקה המזוודה היתה ואולי זה,ראו
 הבעל, של ולא שלו הנייר על הגטכתב
 ונפ"מ כ"ה( )נדרים דרבא. דקניאדומיא
 ערוך עי' קולמוסא קן בשמע לדינאגדולה
 הב- שאמר שמע אפי' בפירושו א' קןערך
 מגרשה שאני פלונית לאשתי גט כתובעל

 לכ- והמגילה הקולמוס שלקח הסופרוראה
 ההלכה שאין )אף דיו לשמה הגט בו.תוב

 ראה אם זה לפירוש גם אבל זה(כפירוש
 כלום. זה אין המזוודה מסירתרק
 כשמיבשים הגט כתיבת שאחר ראיתיכן
 זה ביבוש מטפלים )המנהרה( באוראותו

 נכון לא לדעתי וזה העדים, גםלפעמים
 מצוה ע"ז. מהבעל ממונה הסופר רקכי

 שגדולים הדור ואשרי בזה, ולהזהרלתקן
 לקטנים.נשמעים

 - עה-

 גמר הגט כתיבת גמר שאחר מ"שא(
 והגט לח שהדיו אף פי', מהבעלשליחותו

 סותר הנך הרב ידידי עדיין, נתיבשלא
 קודם הגט שייבש שצריך מפורש דיןא"ע,

 למ הסופר את מינה והבעל  העדיםשיחתמנ

 מהם שאחד עד גיטיל מאה אפי' או גטתוב
 שרק א' ז, ובחתימה. בכתיבה כשריהיה
 ועי' שליחותו. תגמר העדים חתימתאחר
 ומובא מזה, בפירוש ל"ט סי' מהרי"אפסקי
 יודע גיטין מסדר וכל נקי, בקב גםזה
זה.

 חומ- רק שזה השלחן ערוך בשס מ"שב(
 וטעמו תח"י אינו העה"ש הנה בעלמא,רא

 בשו"ת מצאתי אבל יודע, איניונימוקו
 ברו- בראיות שהעלה קל"ה סי' דשאנאות
 דיעבד אף פסול לח בעודו הגט בנתןרות
 פסול וספק דרבנן פסול ודאי ביהואית

דאורייתא.

 - מלאכה זה אין היבוש שעצם מ"שג,

 בנתייבש אפי' שמחמיר דשא בנאותעי"2י
 ל- כתיבה בין מעןבה כמחוסר דהויאח"כ
 הי- לע~טות שצריכים במקום נביחודנתינה
 שם הגאון כתב אגב ובדרך אהם ע"יבוש
 הסופר רצה אם אפילו : וז"ל ועתהבד"ה
 דמי שפיר היובהם למהר ד,(וש אצללייבשו
 את אגב בדרך הזכיר - וכו' הג"פוכמ"ש
 מיבשו. שהסופר~סופר

 שהסופר ספר בשום נזכר שלא מ"שד(
 כי ראיה, אינו ראינו לא הגט, אתייבש
 עזרת בלי מעצמו מתיבש הגט דרובארובא
 היבוש למהר שצריך במקום אבלהסופר,
 בודאי באור ליבשו וצריך פנה שהיוםמפני

 הסופר ורק בזה לעסוק אחר לאמבשאסור
 ידידי בבית ספר באיזה ראיתי וכןבעצמו,
 אבי בבית וגם שליט"א מנקין פתחיז;הרב
 ע"ז. מאד שדקדק ראיתי זצ"להגאון

 להבין, לי קשה לגיטין משבת ראיתוה(
 לאש יסמוך עין, מראית משום העניןשם
 מועטת בשריה אפ" ליבש שם גםאסור
 ובנ"ד מו סעי' ש"א סי' גמורה מלאכהוהוי
 ע*י מלאנותי מיבוום רק מדבריםאגו

 אש.
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 מיחם בצד מבצים השניה וראיתו אור.או
 נגעו שלא הפירוש זה מה מובנה, בלתיג"כ
 כבר מבושלים הבצים אם ? יבוש מצדבה

 וכונתו מע"ש, בצבע צבועים והמה ?למשל
 המיחם, בצד להניחם שאסור כמובןליבשם,

 בישול, איסור כהעום ג"כ ההא היבוש עניןכי
 בי- לי ומה מבפנים הבצים בישול לימה
 גמו- מלאכה כזה ויבוש מבחוץ, הצבעשול
 הוא.רה

 ל- העדים על הטילו שהקפידה מ"שו(
 לח- לבלי שישגיחו פירושו - ע"זהשגיח
 שהמה לא אבל שיתיבש, טרם הגט עלתום
 להשגיח מוטל עליהם כן כמו אותו,ייבשו
 לחתום ולבלי צריך אם תיקונים שארעל
 כדי יתקנו שהמה ולא הסופר שיתקןטרם
 לחתי- כתיבה בין מעשה מחוסר יהיהשלא
 שלישי גט סדר וע" ? בוה ראיה ואיזהמה
 השליח את לשאול שמדקדק מ' גקיבקב
 העדים כשחתמו יבש הגט שהיה ראהאם

 ועי"ש לידו הבעל כשנתנו ג"כ יבשושהיה
 בעל- חומרא זה שאין נראה זה מכלסקורו,
 עמה להתחשב שצריך מלאכה ושזהמא,

)ביבהם
 מלאכותי"

 הסופר על רק ושמוטלת
 נגמרה. לח עדיין שליחותוכי

 לתקן" שאפשר "מעות במאמרי אנכיח
 שה- גיטין על לעז להוציא חהש באתיל8
 או סגורה, במזודה כתיבה הכלי מסרסופר
 הס- להבא על ורק הגט ייבש העדים מןא'

 אפשר זה שמעות קמל"ן טובה  עצהברתי
 וכת"ר לתקן, וצריך לתקן, וכדאילתקל
 טוא"צ לדעתו ז"א לגמרי דברי אתסותר
 יותר להבא וגם לתקן, כדאי ואינולתקז,
 ככה.נכס

 - עו-

 איזה בגט להסופר בנמצאגנמפקתי

 וש- גדולה אות מזה לע~טות רשאי איטעות
 לזה להעיר ו"ם לויופי. חיישינן ולאמנה,
 שהיו במקצת דמעורה ד"ה ר,ב"י כ'מגיטין
 לשיטה משיטה המגיעין ארוכין אותיותבו

 ירחצל- ועי' עכ"ל ותיבה תיבה כלבראהצי
 דף חעיטומיר ובדפוס ה"ט פ"ק מגילהמי
 מארכ- למטה מהשם הא' לכתוב צריך :יא

 שנכ- דע"י במפרשים עי"ש למ"ד שלבותו
 עי"ז הגדולים מאותיות גדולה הא'מבת

 ועי' וכו' להשם הא' בפ"ע תיבהמשמעותו
 ולפי"ז שם ובמפר,עים פכ"ד בשלחמד"ר
 לאמצע התיבה התחלת בין לחלק "צאפשר
וצ"ע.
 על ה(צת מקצת בנכתב ששאלתומה
 ובפ"ת פ"ב בסה"ג ראה - והגררהמחק
 כ-ו ס"ק ובפ"ת בש"ע קכ"ה ובסי' מ"ששם
 בוה. מש"ש שליח  שע"יבגט

 - עז-

 פטר השםבעניו

 מנחם ע" פטר השם בעניןנשאלתי,
 פעטער שכתב ולפלא, ר"ט צדמשיב
 פעמים כמה שמצינו כמו פטר ולאבעיינין
 פטר. רבינו תוס' בעל כן ושנקראבפוסקים
 שכתבו כמו פטר לכתוב יש בגטולדינא
 ר- והפ"א אחר שם שם ואולי ו"ל,רבותינו
 נק- עברים שמוה שהרבה שם וכתבפויה,
 שזה לחוש אין ולכן עכשו, אצלםראים
 תרצ"ג ניסן אדר ב"ההד" ועי' עבו"םשם

 הצלב במסע השם קדהם על נהרגשהוא
 מצינו ובתלמוד צרפת. בצפון 1147השני
 לוי בן יהווצע דר' חמיו פטרוס בן יוסיר'

 - תנא שם וגם י"ג(' - ה"ה פ"ג)מו"ק
 ס"ב(. )ב"מ פטורי בייהחהה
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 גיטין בהלכותשאלה
 מטשארט- אדמו"ד מזכיר אוגנשטיןיצחק
 שליט-א.קוב

 ידידילכבוד
 הרב._

 שליט"א פוסק הלל
 גיטין. בה' זו שאלה על להשיבניבבקשה

 וכו' ולשמה לשמו וכדין כדת שנכתבגט
 והגט וספרו מנו והשתיות חתמו,הצדים
 את קראו המסירה ת4חרי לדמה?דהנמסד
 ה- שבשורה ומצאו כנהוג הפעם עודמגט

 ויש- משה "כדת של הדלי"ת חסרהאחרונה
 ? דינו מה ו-2ראל", מוזה "כת וכתובראל"

 : כט דף מנחות בתוס' ראיתיתשובה.
 ד' שהיה בגט היה מעשה : ח"ל זילד*ה
 וה- יו"ד כמו כמעט קטנה משה כדתשל
 טפש ולא חכים דלא ינוקא אליהו ר'ביא
 בווקרא

 "כדת-
 דשמעתין. מהך והכשירו

 ינהשח האי קרא שלו נמצא עכ"ל.מ"ר
 ובני"ד פסול, היה אזי "כדת" ולא"כית"
 פה ועוד להם, אחד פירח2 ו"כת""כית"
 רק יקרא חכים תינוק וואפילו גרועיותר
 האשה כי כלכתחילה, בנ"ד הוי והדברכת

 וצריך לפנינו בב"ד נמצאים עודםוהמגרש
 ממרחקים הבא בגט אבל אחר, גטלכתוב
 נעיין אזי ה2עה"ד, גדול עיגון מקוםהה?
 בדין השש יש ועוד הפעם. עוד זהבדין
 בשם ידועה כתה יש כי התוס" ובדיןזה
 "כת יאהודים" .כת כמו משה" גני.כת

 עם קשור יהיה שפירח2ו ~דומהקראים"
 מנאי ליכי יהוי די ודין הקודמת.שורה
 פטודין "וגט שבוקין ראגרת תרוכיןספר
 מהטופס. שזה ואף וישדאל. משה כת)ע"ש

 כ"כ אין ג-כ התיבה כל חסרה אםנ~טופס
 אחרת מתיבה כדה תיבת שונה אבלקפידא,
 ק-ה ס-ק קכ"ו סה פשוט גט עי'שבטופס,
 שכתב וע סי' נ' דף ששון הר"א תשףבשע

 היא הכותה נראה היה כדת תיבתבחסר
 עכ"ל. וישראל משה הםשהשבוקין

 - עט-
 עקיבה -עקיבא

 נפקא )אין עקיבא ששמו אחדנשאלתי,
 שגירש וכדומה( מתתיהו באליהו, גםמינה
 ובפעם בסוף, ה' באות א' פעם, אשתואת

 עקיבא וכתבו גירש השניה( )באשתושניה,
 לחתום יודע אינו בעצמו והמגרשבא'.
עגש.

 זרוע לאור מקום הראה השואלתשובה.
 א"ע החותם אפילו לדינא והנהבהקדמתו.

 בשעה"ד מחתימתו להיפוך בגיטווכתבו
 ש- לחתום יכול וואינו בנ"ד ומכש-ככשר
 מו- שלמה ובכרם שעה"ד. בלא אפילוכשר
 בה?*ס עקיבא שכל שא"ע שם באהלינא
 נמצא בה-א' ירחילמי ובהם"ס בא'בבלי
 צריך ישראל בארץ האיש אותו מגרששאם
 הוראה ותצא בא' צ"ל ובחו-ל בה"8לכתוב
 הו- - פ-ו טהרות וככה?נה א' כדיןתמיה
 סי' אריה שם שו"ת וע"י טמא. לר"ה?יאו
 שמו וכתבו אשתו את שגירש באחדנ"ו

 דוב( אליהו אותו קורין )ולתורהאליה-בער
 יכ- באחד גיטין, ב' לכתוב שצריךטששה
 ובשני בער, אליה דמתקרי דוב אליהותבו
 ענין לנו ואין בער אליה דמתקרי דובחליה
 טעמו הקודם המסדר כי הקודם, גטועם

 עקיבה בשם בנ"ד, וכמובן - עמווניסוקו
 הרא- לגטו נפ"מ אין המסדר שיחליטאיך
 שני בפעם הגט ניתן כשכבד נבפדט?ח
 כלום. ב"ד מעשה אחראין

 - פ-
 או שנשתקע אביו שםבדין

שנשתנה
 מנ- הרב דברי על וטעחנ"ז סי'ב.הפוסק"
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 שם גיטיל שבעניני הערתי יצ"ו כהנאחם
 חדש ושם להזכיד, לגמדי אסודהנשתקע
 קבלתי זה ועל - יום שלשים במשךנקבע
 אבי שם שלענין ו1ליט"א אחד מרבמעדה

 צדק עכ"ל. נשתקע דין שייך לאהמגדש
 תשובת עי' שלפנינו. בנידון לא אבלהרב,

 בן יוסף באחד י"ב, סי' י*ז כללהרא*ש
 בן עצמו וקרא אביו שם שיכיחשמעון
 ז"ל הרא"ש ותמה הגט, דהכשירושעואל
 והמהרש"ל אביו, שם לשנות יוכל%ב

 כשלא מיירי זה דכל כתב כ"א ס"בהם"ש
 שקראוהו היכא אבל לתורה, כך אותוקדאו
 הרא"ש גם בשטרות כך וחותם לתורהכך

 שמו והוי ממש הוחזק שהרי לזהמודה
 כתב י"ח אות א' כלל שם ובאהלימכהע.
 אביו, שם בשינוי הגט שהכטירו מהומתדץ
 וקרא תורה למדו אהער רב לו היהחולי
 את המלמד כל דארז"ל משום שמו עלא"ע
 ב- נתגדל אולי או ילדו, כאלו תורהב"ח
 שלא בנ"ד אבל שמואל, ששמו אהםבית
 אביו, שם שינה הילד ולא אביו אתהכיר
 ומחנכו ומגדלו תורה אותו שלמד זהואביו
 ועי' - וכף ביתו בתוך יתום המגדלוכל
 המבי"ט בשם נ"ג ס"ק קכ"ט סי' פשוטגט
 של- של חזקה דמהני כ"ח דף נ"ב סי'ח"ב
 פ"ת ועי' אביו שם לשינוי גם יוםשים
 והעולה - מהני אביו במת כ"ח ס*קקכ"ט
 אפי' אביו שם לשנה לאדם שאסורמזה
 לא בנ"ד אבל ע"ז, מדקדק לא אביואם
 לא מעולם הילדים שלנו השקו"ט כלשייך
 קדוש על נשרפו אבותיהם הוריהם,ידעו
 ילד : מספרים ע"פ ונרהבמו באספוךמטם,
 נשים ידי וכדומה, 3 מספר ילדה 1,מספר

 להודים נמסרו בהם. מטפלותרחמניות
 בבת כמו ובת לבן אותם החובקיםבטוחים
 המבי"ט על לסמוך רוצה אתה אין בזהוגם
 כותבים  ואם 1  אתמהה הפוסקים. ויתרוג"פ
 או אביו שם לגמרי מזכירים ו(רנםגט

 לכת- דאפילו כתב העיטור בעל הלאאביה
 ס"ל והטור והראש, שמם, לכתוב א"צחילה

 חהרש- כוור ובדיעבד לכתוב מםדלכתחילה
 לכתחילה, לכתוב צריך אם מסתפקב"א
 ותנשא שכשד מודים כולם בדיעבדאבל

 אתה מה הרב ידידי ועתה -לכתחילה
 איזה בזה יש כלום בזה, עוד בפלפולךרוצה
 ? מזה גדול יותר - דיעבד יש כלוםחשש,

 ? בגט אנה שם לכתובאיך

 לי- הנדוג בגט זידא השם כתיבתבעניל
 אחת עגונה לי נזדמן ? בגט לכתובאיך

 שו"פ שאף וכתבתי בפריס נמצאשבעלה
 אבל בסוף, באלף לכתוב הפוסקיםכללי
 ה- כהמם ונשתרבב נגזר הזה שהשםחיות
 יהיה באלף אנא לכתוב שאם וגם חנהקודש
 בהא' לכתוב צויתי לכן פלוני אנאפירושו
 שלי- כ"ז הגאון הרב פי את בזהושאלתי
 ג"כ לי וכתב תקוה דפתח הראשי רבהט"א

 הג- זקן הורה וכן אחת, ובנון בדש'לכתוב
 סימן הלבנון עצי בספרו זצ"ל צירלסוןאון
 מזה. צ"א סי' תשורת ובשו"תקי"ג

 ? בגט זידא השם כותביםאיך

 לי- הנהוג בגט זידא השם כתיבתבעניל
 בחד אם וחסידים צדיקים בסוד לסגולהתנו
 יודין. בתדץ אויוד

 אה"ע שלמה בית שו"ת עי'תשךבה.
 בשו"ת וכן יודין בשני נרשם במפתחותק"ג
 במנחת אמנם יודין בב' צ"ח אריהשם
 דבדי בשם כ"ט השם חוקי בקונטרסמשה
 ש"א לטובה באות וכן יוד, בהד זידחחיים
  ובעיקר יוד, בחד ג"כ העתיק סק*ד ש'אות

 צ"ל צידי נשדה שלהנחת ידועהדברים
 ע" חריף, פתח הוי יודין בשני כי אחתיוד
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 פיף לשם בשמות ובפ"ת פריידא בשםמוה
 גט, מע' ובשד"ח ט"ו כלל ה"ב ובקונ'גא

 יודין בשני כתב ואם יוד בחד צ"ללפ"ז
 בדיעבזנ גםצ"ע

 פג--

 ל- יעקב אמר ויחי בפרשהנשאלתי.
 וב- בחרבי האמרי מיד לקחתי אהמריוסף
 ת"א : מחולקים התרגומים חמלשהקשתי

 ובקשת- בסייפי - ת"י ובבעותי,-בצלותי
 לקשתי ולא בחרבי לא - ירושלמיותרגום
 פלוג- במה טביא. ובעובדי בזכותיאלהין
 ואלו שחלו השבתי הצדש מי ועםפו~ן
 מצינו פלוגתא. שום ביניהם וזרן חייםד"א

 לדורון עשו נגד עצמו התקין אבינושיעקב
 ובמדר- וישלח )רש"י ולמלחמהולתפלה
 הצ- כל של מלחמה טכסיסי היו וכןשים(
 ברש"י( וירא )בפרשת אברהם ויגשדיקים.
 אליו ויגש ולתפלה, לפיוס קשותלדבר
 )מל- חרבי את אהבליף אם ,ילקוט('הודה
 אל בבהשי )תפלה( פי את אפתח אםחמה(
 דורון, ג"כ שזה )פיוס(, לו אומר מהאבי

 ה- בכל אמת בזה כן וכמו ומלחמה,תפלה
 ובעותא, בצלותא ובקשת, בחרבפירושים
 הדברים אלו בכל טובים ומעשיםובזכיות
 רש"י עי' שכם את אבינו יעקב לקחביחד

 והרג חרבו אבינו יעקב שחגרומדרשים
 )ספר ולוי שמעון שהרגו ממה יותרבשכם
 לא ירוש' בתרגום הפירוש ויהיההישר(
 ומע"ט. בזכותי גם אלהין וקשתי בחרבירק

 - פג-

 אברהם בת כתבו גר בת שלבגט
אבינו

 של בתו בו לגר,ב שנכתב גטשאלה,
 בת וכתבו גר" דער "אברהם הנקראגר

 ? להכשירו יש אם אבינו,אברהם

 לכאורה פסול. דהגט לפענ"דתשובה.
 לגרים, לקרוא שהמנהג הגם מתוכו,דמזרף,
 המון אב חז"ל שאמרו מטעם אברהנגבשם
 אברהם, בן לקראו זהו לגרים, אב וכו'גלף
 אבו- יעקב יצחק לאברהם יקרא שהגראו
 אבל קורא, מביא בכורים כבפר,בתתינו
 ה- ודל אבינו. אברהם לגר שיקראולא

 נוהגין כך דן ס" ט"ו כלל בתשו'רא"ש
 אברהם בר פלוני גרים של בגיטיןלכתוב
 הוא גוים המון השב כותבין המובהקח~מו
 אב- אינו שמו דעצם הרי עכ"ל, לכולםאב
 אברהם, בן כותבין אביו שם על רקרהם
 לכ- א"צ אביו שם שעל הרא"ש דעתוזהו
 אברהם. בן שיכתבו ודי אבינו אברהםתוב
 אהע- מתשובה הביא קכ"ט בסי' הב"יאמנם
 להורות אבינו אברהם לכתוב דצריךכנזית
 צריך עכ"פ אבינו כתב לא ואם גר,שההש
 פסול, הגט שניהם כתב לא ואם הגר,לכתוב
 קי*ב ס"ק בג"פ ועי' ל"ט, בס"ק הב"שוכ"כ

 דמ- עי*ש להקל יש אפשר הדחקדבשעת
 הלוי או הכהן כתב לא אם לדין - ד"זדמי

 הכ- המים ברכת בספר אמנם בזהשנחלקו
 גרע לא דעכ"פ הדחק בשעת להכה~ירוריע

 וכל עי"ש. וכו' לגמרי האב שםמהשמיט
 עצמו הגר בשם משא"כ הגר אבי בשםזה
 השם אבינו לכתוב אין אברהם קראוהואם

 האב. שם שינוי דהוי לומר ישכתבו

 פד--

 יש- לו שקורין יששכר בשםנקואלתי.
 ביו*ד. שכיר כתב והסופרכר

 השם דשורש שא"י ט"ג עי'תשובה.
 בקו- אה"ע בפ"ת ועי' שכר מעניןיששכר

 ועי' שכר, שכתב יששכר בשם השמותנט'
 וב- סק"ט בערמ"ט בשא"י מערכתבהולחן
 אמנם בו, קורין שהכל חניכא דהוי י"לנ"ד
 מט*ג להעיר ויש צע"ג, יו"ד שהוסיףמה

 יהחסיע שכתב יהושע בשם כ"א ס*קשא"י
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 ב- שינוי עי"ז שיש והסר מלא דכלביו"ד
 הכ"ף, תחת לחיריק קמץ מנקודתמבטא
 קו- שם קיצור שזהו מאחר נד"ד זאתועוד
 ב-  בתוב  שהוא מכמו לשנות אין הרידש
 במקום דאולי והגם שבמקרא, הקודשספרי
 הכ"ף תחת בחיריק שם המבטא הגטכתיבת
 מ"מ הסופר, שכתב היו"ד משמשתולזה
 ב"ש ועי' המקרא, מלשון לשנות איןי"ל

 אך והסר, במלא קפידא דאין סקמ"בקכ"ט
 לה- ויש כך, פעם במקרא כשנמצא רקזהו
 בשנ"י ועי"ש שם ט"ג עי' זבולון משםעיר
 טוב יותר אם דעות ב' מש"ש בסופוסק"י
 ובפרט עי"ש, ספק גבי למלאות אולחסר
 אין ורק כידוע, שכיר תיבת בלה"קדיש

 במקום הרי ובנ"ד כזה, שם לקרוארגילות
 בט"ז ועי' כזה, שם מבטא שם איןהנתינה
 לה- אין לע"ז דבץ2מות כתריאל בשםקכ"ט
 בסה"ג בטור בד"מ וכ"כ וחסר במלאקפיד

 ריש ועי' ס"י עין בת בת' ועי'מהרי"מ
 להם שבדו שמות זהו אם כינוים גבינדרים
 ד"ה רש"י ל"ב מנחות ועי' חכמים, אוגוים
 קכ"ח גיטין 'תורת ועי שם, ובתוס'אגרת

 מאו- חמורי נקודות דשינוי סק"זביאורים
 האותיות שער חיים דברי בס' וכ"כתיות
 אך קמץ, נקידת הנקודות ובשער ד'אות

 נ"ח אריה ובשם קנ"ח למהרץ2"קבחא"ש
 בסי' ועי"ש מנקודות, חמורי דאותיותס"ל
 מתחל- שלו ותולדה אם כל דבנקודותכ"ג
 סקמ"ב א' בלק"ש בט"ג ועי' עי"שפים

 המים בברכת ועי' פוסל, בנקודותדה2ינוי
 בארי- רל"ט סי' בצצה"ח ועי' יוטא'בשם
 כזה. בעניןכות

 - פה-

 בגט ישא שםבכתיבת

 צ"ל אם ליעקב כינוי כשהוא ישאהשם
 ט"ג עי' בפתח. הנקראת היוד אחרבאלף
 כמ- נוהגין אשכנז בני דאנן סק"ושא"א

 וגמקום א' כותבין קמץ שבמקוםהר"מ
 בש"ס. כמ"ש שלא וזהו א' כותבין איןפתח
 ב- גם שלפעמים תנאים ג' "2 בזהאמנם
 כשהפתח א' : הן ואלו א'. כותביםפתח
 כמ"ש נכה2כת וקריאתו הפה בהרחבתנקרא

 עי"ש, ראדוויל עיר שם בכתיבתהנוב"י
 בני- אינה שאחריו האות אם השני'תנאי
 לפנים, ולא לאהור נמשכת והיא שו"אקוד
 שנ"ט ט"ג עי' השלישי, תנאי נח(,)שוא
 לטעות שנוכל דבמקום ב' בם"ק לאנאבשם

 לכאו- והנה עי"ש, א' כותבין אזבקריאתו
 לתנאי הכרח שום אין ג' בתנאי מ"ש לפירה

 לט- דיש הטעם י"ל הנ"ל בעיר דגםהשני
 כפי אחרת עיר שאין כיון ואולי וכו'ען.ת

 בש"נ הט"ג והנה לטעות. אין א"כהטעות
 אחר א' כתב אם חוה בשם נסתפק ח'אות
 לט- דיש כיון דיעבד להכשירו אםהחית
 אך בקמץ, הנקראות נשים יש דהריעות
 ה"ר ד' סי' בסופו בכללים למאורבשמן
 דאין מאן כתב אם מן בשם הט"גממ"ש
 דהלו- לפסול אין לעז דבשם אותולפסול
 פת"ח, במקום א' לפעמים כותביםעזים

 שאין לומר עי"ז יטעו קודש בשםמשא"כ
 לחלק תי' ועוד לעז. שם רק קודש שםזה
 מש- פסול אז בקמץ שנקרא מי כשישבין
 בקמץ שנקרא מי זה במקום כשאיןא"כ
 באלף לכתוב באנו אם בנ"ד ולפי"זעי"ש.
 שכיח א' כי בקמץ, לקרות יטעו הרייאשא
 לשם כינוי והוא מבפתח קמץ במקוםיותר
 גם ואולי סקי"ט, שא"י שם באהלי עי'יוסף
 בקמץ זה לשם כותתו השלחן ערוךבס'
 בלי נכתב אם משא"כ בה לעיין תח"יואינו
 כת"ר שחושש ומה לטעות, לחוו2 איןא'

 רק כלל שם אינו דזה ישא בחירקשיקרא
 שכיח ולא ובו' פגיו ה' ישא  בלה"קתיבה
 שנ"ל בט"ג דמצינו והגם אק2. שםלהיות
 וכתב א' כתב בלא דיטעו לאנא בשםסק"ב
 מקו- כתוב יהיה דלא התם שאני עי"שלנא
 המכונה דכתב. בנ"ד משא"כ שם שוםדם
 שא"ת קונט' בס' ומ"ש לטעות איןישא
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 עי"ש שם הצ"ע דברי לתרץ תאנהבשם
 סק"ו בער-מט שוא*נ מערכת בשלחןהר'
 בעמ-ט מ"ג באות עוד וע"ש זה לדחותמ-ש
 מ- להגה"צ ד"ח בס' ועי' מש*ש.סקי"ח
 דבמ- פת"ח בנקודת הנקודות שערסאנדז
 סימן יש אם פנים בב' לקרותו שישקום
 לחוש אין לקרותו איך אביי שם ע"ילא'
 יהיה השני באופן יקראו ואם עיר בשםוכן
 וא.כ עי"ש לחחם אין שוב הגוים כשםזה
 וידוע הגוים שם דזהו טעם יש בנ"דגם

 אין בקמץ טהמא"כ בפת"ח, כותביםשהם
 לקרותו איך מוכיח וא"כ כזה שםבניהם
 דיש סק-א שנ"ל לטובה אות ועי'רר"ל
 לילך ואפשר עי"ש החתימה אחר בזהלילך
 במכתבים. הכתיבה מנהגאחר

 - פו-

 על פליאה גרשון - גרשם השםבנידון
 כל הימים, בדברי שמצצת מהפליאתך,
 שכ- מה והעיקר מזה דברו כברהפוסקים

 בדה"י שמצינו וכמו דה"י נגד בתורהתוב
 לא פעמים מאה אף ביו"ד מלא דודשם

 שמות שני וגרשם וגר,בון : כלל ע"זסמכינן
 שם גר והשני גירחצין לשון הרממצוןהם,
 להשני כינוי להתדהבב יכול אינו ואחד-
 בתורה הנזכר שם בפ"ע, שם שהואכיון
 אפי' גר,בון המכונה גר,בם כתב אםואפי'
 גט ליתן לחחם יש ונשאת ניתן כבראם
 של )בביאורו לחוד גרשון ולכתובאהר

 והא ג'(, ש"א נקי בקב מובא כ"ימהר"מ
 אחד דממוצא כיון מתחלפין ונו"ןדמ-ם
 במבטא שינוי באין רק דזה ט"ג ע"יהם
 כן לא אבל וכדומה באלף מתתיא כגוןכלל
 זה ואין במבטאיהם ששונים ונו-ןבמ-ם
 ידים בעינן פה הדקדוק לחוקישייבות
מוכיחות.

- פ -

שיעור
 הז~

 השם לקביעת
  שקעתוולה

 את לשנות שרגילין בא"י פהראיתי
 הלו. שמות וביהוד הצעיר הדור ובפרטהשם

 הזמן שיעור כמה לחקור נתעוררתיעזים
 לענין הנשתקע ל,ץם נדהבב וידש!שיעבור

 השם לקבוע וקכ"ט ק"כ סי' באה"עגט.
 ';גי-א ובביאור יום, ל' מוחזק ש:האבעינן
 בכת- תה-ד וע" קס"ז, מב"ב ה"ר ס"אס"ק
 ל"י סגי ההצם שלקביעת וכמו ק"ה, סי'בים
 אך בהכי, סגי השם השם לעקור כןכמו
 בין מחלק י"ב ס"ק קי"ד סי' או"חבא"ר
 וצ-ע, שוא-ת של להרגל קף'ע שלהרגל
 שהרי אחת, בבת קו"ע ו השיא"ת הויובנ"ד
 ומפ- בזה קורא זה, לשם זה משםמחליף
 כ' וקי"ז ק"ב סי' בי"ש ובשו"ת בזה.סיק

 שם משחהמקע נ"ז מע"ז וה"ר יב"ח,דבעינן
 ראיה עוד כ' שם בנו ובהג' מפיהם,ע"ז

 ביב"ח, הלב מן משתכח שהמת נ"חמברכות
 כ-ח. ב*מ ע" יב-ח שזה יאוש מדיןויליף

 זה א' לראיה הללו, הראיות ביןוהנפ"מ
 מדיבור נשתקע שצ"ל הסובריםלשיטת
 שצ"ל להסוברים ב' וראיה מידיעה'ולא

 החילוק אפשר ובזה מידיעה, גםנשתקע
 מהני לא אביו ולשם חזקה מהנישלשמו
 ט"ו ס"ק קכ"ט )אה"ע ל-י שלחזקה

 פ-ז כלאים ועי' יב"ח. - נ"ה גיטיןועי' בט*"
 משי- יותר שזה הבעלים שם משישקעמ"ו
 דר איזה עד דזהו רמב"ם ועי' יצש,עור
 מסנהדרין י"ל דורות י' דעד ולשיט'רות,
 רש"י, עי-ש דרי, עשרה עד גיוראצ"ד
 ויחד עה*פ אריה גור ועי' ומהרש"א,תוס'
 ובירחיל- הדורות,, סדר רבע"ת ובפייתרו
 רבינו ועי דורות, ט"ז ה"ח פ"ג הוריותמי
 מא--א ירמיהו רד"ק ועה ויחד עלבחיי
 יבמות פ"ח גיטין ועה דורות, כ"דדעד
 ברור דבר דלאו דכל דידוק ד"ה רש"יע"ח
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 בה"ג עי' דוד הטיעוד דודות ג' עדמשתכח
 מש"ש, דודות תתקע*ד בעניןבהקדמה
 יונג וכ' שנה ב' הוא שדוד שכתבוצ-ע
 דעשד חטתלן ד"ה י*ד חגיגה מהרש*8הר'
 ד"ה ה', חגיגה דש"י ועי' דוד, הוישנה

 הוא דדוד סא4-ז, תהלים רש"י ועי'דרעינא
 דוד בדש"י הפ" אי שנה ל"ה ש שנהע'

 תקל"א סי' תפלין או*ז וע" דודות, ב'ודוד
 יוכ"פ בליל חזיד שאכל 4ה דגדמעובדא
 תאמין אל אמדו ומכאן פסח בלילוחמץ
 קובץ )כת"י( ובספדי דודוהנ, כ"ב עדבגד

 האדכתי מומד בדיני ענינים אלףנדחים,
 משפחה לפגם המדה נחשבה דודות כמהעד

 התגאים. קשד ביטוללענין

 - פח-

 חשש יש נדתה בימי אשהלגרש
 בה יגעשמא

 יב- תפא"י להגאון עזד אבי בקונט'עי'
 בנדתה לחלוץ מדשדי שכתב סקע"טמות
 בנדתה אשתו ביד דנגיעה לגרש ד-ידיכ"ש

 בעל- חומדא עכ"פ אבל הוא, בעלמאחומדא
 חליצה בין גדולה נפ"מ ולדעתי איכא,מא
 זדיזין וב"ד לחלץ קעביד מצוה שםלגט'
 יתחדט ושלא לעלמא להתידה כדי בזההן

 מצוה להיפוך בגט אבל ביני, ביניהחולץ
 מה וכל לאשתו, א"ן בין שלוםלהשרה
 להשתדל עלינו הגט את לדחות בכחנושיש
 מרדכי לבושי שו"ת ועי' ולעכבלדחות
 פדי כשם נ"ד סי' יוסף וגנזי כ"ב סי'או"ח
 יצ- בית הטו"ת ו' אות ע"ד סי' ח"בהתידה
 : ידענא עובדא ואנא י"ח, ס" ח"ב י"דחק

 בא זצ"ל הגאון מאדי אבא של דינובבית
 אבא ומענות. טענוי  טענות יהתגדשזוג
 שתם רתה לשלום, נסיועת מיני כלעשה
 לרחק ולא לקדב בא אליהו בי"ד זמןעל
 דאה זצ"ל אבי שלום. איז כלום הועילולא

 טפלי : דמעות יודיד המזבח גם זהשבגט
 שאלו מצוה. גט זה היה ולא בהם תלויןהיו
 האשה היא מצב באיזה : באחדונהאבא
 לה- הסביד טומאתה. בימי שהיא לו11דע
 טבילת שתעבוד טדם לגרש שאסודבעל
 טבילה. מבי פתקא ע"ז הטתביאמצוה
 להז- יכול שאין אף מצוה טבילת זה)קדאתי
 )גיטין לגר,1ה בדעתו החליט אם אליהדקק
 והוא דעה דעך על תחדוש אל משוםצ.(

 טבי- נקדא זה לכ"ז אבל אתך, לבטחיהטב
 בנגיעתה, להזהד כדי עח~ה אם מצוהלת
 דמז טהדה ס' החסד מיעי'

 תקנ"ה"
 וסוף

 ומני דינא לבי יותד בא שלא היה,הדבד
 היה כזו ועובדא באדמנותם. שלום היהאז
 להת- ב4ע ואשתו איש : בזלטופל אצליגם

 עם בא הזוג ופשוטים' גסים אנשיםגדש.
 חבודה ופצועים, קדועים : מובהקיםסימנים
 ביחד גדו שנה עשדה אחת חבודה,תחת

 ילדים. שלשה ולהם מרדו עשדהובשתים
 ולסוף ושוב, בלך אתם ודחיתי אתםטפלתי
 תש- וכעבוד הועילה, היא טבילה שלהעצה
 לסנדק אותי להזמין אלי בא ידחיםעה

 הגט לו לסדד דציתי שלא זה על ליוהודא
 לי- ילדיו חשן הדבקים בין פידודולקמצות
 להש' טוב לדעתי לכן ועזובים חייםתומים
 לט- תעמהשה קב וכלום כזו. בחומדאתכהע
 בדאותם ? מזו גדולה יותד המשפחההדת
 אפי- נדה בנגיעת ומדקדקים מחמידיםאיך
 פניהם תכסה כלימה אזי קטנה, באצבעלו
 והמה המשפחה, בטהדת נזהרים היו לאאם

 החודבן שכל בלבם להדהריתחילו
 יתומים ישאדו ו1בניהם כך לידישהביאם
 משלחן שיגלו לבנים להם ואויעזובים,
 המשפחה, טומאת להם גדמה וכ"זאביהם'
 יכו- בנקל כאלו ומהדהודים ההפקדות,חיי
 ויתחרטו גמודה תשובה לידי לבואלים
 שלום יעשה במדוסיו שלזם וזנושהע"ז

ביניהם.
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 - פט-

 שליח ע"י לשלחו הנכתב גטשאלה.
 למקום חזרה ונשלח לקבלו סרבהוהאהצה
 הבעל מותר אם כעת, איננו והשליחהבעל,
 למקום כעת שבאה להאהבה בעצמולמוסרו
 ?הבעל

 גט לה יכתוב רק למוסרו אךןתעץבה.
 רק כשר אינו מוקרם גט דקימ"ל כיחאחר
 לא דהרי וגם קלא ליה דאית שליחע"י
 דכשר הגם וא"כ *העומדת", זה בגטכתב
 לכ- יש לבתחילה מ"מ העומדת כתבבלא
 י"ח ס" ג' מ"ע שד"ח ועי' כהוגןתוב
י,יש.

 - צ-

 כמותו אדם של,םליחך

 בסופו ח"ג או"ח להפמ"ג כוללתבפתיחה
 רב- סומא שליח למנה יכול דסומאכתב
 נמצא - שוין והמשלח דהבליח שיהיהעינן
 דבסו- לחלק יץב ואולי חרהצין בשנידה"ה
 קשה ובחרשים בהבנה, שוים שניהםמים

 והוי יותר דעת בר מהם אחד אולילהבחין
 בגט ובפרט שתן. שניהם תרן וחרשכפקח

 דאורייתא וקדושיו הבנה בר המגרשאחי
 ושליחותו דעת בר אינו הגט עםוהשליח
 כלום.לאו

 צא--

 כתובת על והדואר שליח ע"יגט
 ? לשלחומי

 מסד- הרבנים שנהגו מה ע"דנשאלתי,
 דגט את ששולחים שליח ע"י בגט גיטיןרי

 הרב כתובת על הדואר ע"יוההרשאות
 ? שני השליח כתובת עלולא

 פוסקים בבמה שנזבר אמתתשובה.
 להשליח הגט לשלוח שצריךמהאחרונים

 אות י"ט ס" שד"ח עי' כתובתו, ע"פב'
 ב' גם סדר לפת"ש ביכורים ובתוס' י"אי'

 וה- הגט שישלחו בפירוש כתוב ס"אאות
 כתובת על דואר הבי ע"י יחדהרשאות
 סרר וגם מהדואר, יקבלם והוא הב'השליח
 שואל שהרב ע"ז מעיד לאהטה הגטמסירת
 ב"ד ושליח וכו' רוצה הוא מה השליחאת
 אבל להשליח. נתקבל שהגט מראה -אני
 דבש ומצור בספר זו שאלה נשאלהכבר
 שליח שהם דבר אשר והיטב ט"ז סי'אה"ע

 מה- דדינרי תרקבא ימצוץ אהמרלקלקולא
 תקנו לכן מדאי יותר אותה ויעגנואהםה
 ועוד בתובתו על להרב רק יתקבלשהגט
 למסור השליח יבא שלא נאמנים טעמיםיש
 השליח יפסול שלא ועוד ברחה, בעלהגט
 וכדומה. ירצה אם וגרר במחק הגטאת

 ושני כשר אן שעד תמצאהיכי
 ? פסולעדים

 כשר, אחד שעד מצינו איךנשאלתי.
 פסול. עדיםושני

 הגט, בשליח רק מצינו זה דברתשןבה.
 האמי- נחתם ובפני נכתב בפני אמרשאם
 על מעיד אם ודוקא תרי, כבי חכמיםנוהו
 כתקנתא שזהו העדים חתימות ב' עלהכל'

 נח- ובפני נכתב בפני אמר אם אבלדרבנן,
 עדים שני אפלו פסול אזי אחד עד רקתם

 וגדולה השנים. חתימת מקיימיםאחרים
 עד שדוא בעידתו הזכיר אחד אם יש,מזו
 הוא עד, ואני תיבות שתי הוסיף ואםכשונ
 ההתום אחד בעד לה' משבחת והיכיפסול,
 שמר אם אז השליח' ג"כ והוא הגטעל
 .הגני מוסיף ואם כשר, הגט ובפ"נבפ"ג
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 עי' דרבנן, כתקנתא הוי דלא פסולעד*
 הרדב"ז. ובשם סק"ל קמ"ב אה*עפת*ש

 - צג-

 וקדושין חופה בלי גרושתוהמחזיר

 בבקשה שליט"א, .פוסק", הרבלכבוד
 זוג : ולמקףבה להלכה זו שאלה לנולברר
 כדת וקדחחין בחופה שנים כמה שדרואחד
 עליהם עבר ופתאום להם, נולדו בניםוגם
 זה לאמעריקה נסע הוא ונתגרשו. רעהרוח
 הגי- סבת ואפשר המלחמה, לפני עודהיה
 באר- שם הצליח לא זה. בשביל היהרחחין
 נזדווג בבואו לא"י. חזרה ובא החופשצות
 שנים ה' ד' זה כבר גרים וככה גרחיועם
 הפעם עוד שניים.והנה וקדושין חופהבלי

 מה לדעת, ועלינו ביניהם. וסכסוכיםקטטה
 אי איסורא' לענין הן דא, איתתא שלדינה
 מטנות לענין והן שני, גט ממנוצריכה
 הגאיה. וכללכתו'בה

 הלכה כי בושוב, צריך דין ליתלפענ"ד
 ה- : קמ"ט סימן באה"ע ומפורשתברורה
 עדים, בפני ובעלה וחזר אשתו אתמגרש
 שנשאה כגון עליה, שבא לכל שגלויאו

 אם כי חו"ק, בלי שיחדה שנשאה)ופירש
 גט, שצריכה לדבר מה אין בחו"קנקואה

 הואיל וכו', וב"ש( ט"ז עי' ? קמ"לומאי
 ולשם שהחזירה בחזקת ה"ז היתה,ואהחתו
 מעות לה שנתן ראו ואפילו בעל'קדחחין
 שחזקה אתננה(, בעד לה ששלם ראיה)שוה
 ל- בידו והרי גב"ז, עחחה אדם שאיןהיא

 מקודשת ה"ז לפיכך מצוה, בעילתקףחות
 עכ"ל. - שני גט ממנו וצריכה ודאי,קדחשי
 המשנה כלשון בפונדקי עמו בלנה רקואם
 אחת פעם רק אפי' שפירושו פא.גיטין

 שבעל ראיה בעצמו היחוד שכבראמרינל
 שכן כל שלימה, חזקה היא והחזקהאיתה,
 שה- שנים. ה' ד' בביתו בפומבי עמהכשגר

 לא כאן ועד הם. ואשתו שאיש יודעיןכל
 זגות, בבעילת לתלות אם וב"ה ב"שפליגי
 אדם יגרש לא סברי ב"ש : לשיטתווכ"א
 הלכך דבר, ערות גה מצא אא"כ אשתואת

 לכן אסורה' וממילא בעיניה היאמזוהמה
 הקדיחה אפילו סברי וב"ה שבב"ז,אמרו

 זעמו, ועבר שנתפייס אמרינן לכןתבשילו,
 כי בעל קדחחין ולשם בב"ז עושהוא"א

 שיש כיון הוחנ כשרות ובחזקת לומותרת
 בעילת לקףחות ובידו ואיסור היתרלפניו
 כנ"ל.מצוה

 אי- צד שום שאין כיון מודי כ"עובנ"ד
 בה מצא לא ב' כהן, איננו א' : ביניהםסור
 לאיש ביני ביני ניסת לא ג' דבר,ערות
 ה' פו*ר, בה וקיים בנים בת היא ד'אחר.
 לחשדו תיתי ומהיכי גרחחתו' להחזירמצוה
 אח- קדחחי ואין לכ"ד, היא אשתו 1בב"ז
 דעת וזו סק"ג שם )ב"ש בה, תופסיםרים

 ועי' ו' סי' ריב"ש ועי' והב"ח(,הרמב"ם
 התנה שלא זמן שכל ה' סעיף שםאה"ע

 לא זנות, לשם שבועל עדים בפניבפירוש
 כאלו ותנאים שלו טצדקאות שוםמהני
 כלנה פרטים, במקרים רק להיותיכולים
 ד' כזה זמן של במשך אבל בפונדקי,עמו
 דלא והא כאלו, תנאים שייך לא שניםה'

 וב- כסופא, משום זהו וז"ב קדחחיןסדרו
 ש- רוצה אם השדרבא מעכבות, אינןרכות
 ברכות לברך אסור קדחחין' עתה לויסדרו

 דכלה והא ; לבטלה ברכה דדיהאירוסין,
 רק זה כנדה, לבעלה אסורה ברכהבלא
 בא- עי' כנדה, מפהב לא אבל הדמיוןבכף
 ולא כאלמנה היתה סק"ג, נ"ה ס"י,ה"ט

 אמ- שלא הדעות לאלו ואף ; ממשאלמנה
 עדים ובעינן וכו', יהוד עדי הן הןרינן
 בזמן דוקא זהו אומדנא, מהני ולאשבעל
 טפי אבל יום, משלשים פחות כגוןקצר

 אנפ- אינש מוקי לא אמרינן יוםמשלשים
 כתובות הפלאה עי' כעדים' ממש והוישיה,
 א- בזמן ובנ"ד אסתר, של בענין מ*שנ"א



 ר מ 1א העזר אבושהת ל להחכח

 כעדים, מכה1 הוי לכל, הידוע דבר כזהרוך
 מ"ב, סי' אה*ע תשובה פתחי ועי'רוחים
 שאר מכל יותר אלימתא חזקה זושחזקה
חחעת.

 ראמר בשהת ראיתי זה כתביהשחרי
 החעקנק מאיר הסין הרב ליזץ"נמאיר

 פנרה עם שדר באחד ל"ה, סימןשליט*א
 מביתו ברושה האח"כ חהק בלי שניםי"ב

 בת מהשני וילדה בחהק לאחרונתקדשה
 כל וליבן ובירר טהור חיש שאסף הנחר-

 ודאי, ממזר מהשני שהולד העלההסברות,
 ואינה הרחשון, מן גמורה א"1 אשתוהיא
 מהשני. גטצריכה
 במשך בנים הולידו לו בנ*ד כןוכמו
 כש- הבנים בודאי שהחזירה' אחר הזהזמן
 מאחר, קדושין וקבלה ידה פשטה ואםרים,
 גמו- איש אה1ת כי בה, תופסין הקדח1יןאק
 היא.רה

 החיובים יתר בנידון מעט נדברועתה
 שיש גירח1ין בספק שאפי' מצינו הנהשלו.
 ועי' ב'(, סעי' צ"ג סי' ~וה"ע מזונותלה

 ש- סק"ב, שם בפת"ש הו"ד יעקב,ישועות
 כיון הכחישה הוא אם גרשתני באמרהאפי'

 סי' ועי' במזונותיה, מחויב להנשאשאסורה
 כגון בעברה, אשה הנחיא שאפי'קט"ו
 בהכיר וכדומה, לכהן כגרה1ה לאיןחייבי
 ורק תנאיה וכל ותוספת עיקר לה ישבה

 תתעכב שלא כדי לה, אין בחייומזונות
 בודאי בנ"ד אבל קא והוצא ובעמודאצלו
 ש- כיון לדינא תאבני במזונותיה,מחויב
 ממנו וצריכה וכדין כדת ביה אגידה זואה1ה
 הדברים ובכל במזונותיה גם מחויבגט,

 לאה1תו. איש ביןהחיובים

 זו חזקה אמרינן באשה גם איובענין
 אף מסתברא, הסברא בב"ז, עושהשא*א
 מצ- אבל מצוה בעילת של היוב עליהשאע
 גרו- ה' מת1ל"מ וע" כא"ם, ב"ז על היאווה
 זו, חזקה שהך בדידה שגם הי"ח, פ*ישין

 טרם ד*ה ע-ד סי' אה"ע סופר כתבועי'
 אמ- באשה שגם ההח פשיטות שדבראענה
 רב פלוגתת וזהו בב"ז עוק~8 א*ארינן

 והלכה באה1ה גם אמדינן דלרבושמהעל
 בןיסורא.כרב

 - צד-

 שידוכיםבעניני

 ש"1 התמרם אחרי בנודענעואלתי.
 וטוענת ממאנת והכלה הפה ריחלהחתן
 מהחתן. מתנות קבלה וכבר עלי,מאיס

 דכופין קנ"ד סי' אה"ע ע"תשרבה.
 אמ- הנשואק. אחרי החסרון בנולדלהוציא

 חוק. בסרחון שדוקא מבואר באחרוניםנם
 יכר אנשים רוב שאק היכא סק"א פ"תעי'
 החס- נולד שנשאת קודם ואם לסובלו.לים
 וקב- דסברה כופין אין ונישאת וידעהרון
 הייתי סבורה לומר דיכולה דעות 'ה,1לה.

 ובבאה*ט וב"י בטור עתש לסבולשאוכל
 ולענ"ד לי. קים בזה דשייך ובפ"תסק"ב.
 לענק הטור מ"ש כעין זה בדין לומריש

 אם מחלוקת דיש דאף עלי מאיסטצנת
 האב אין נהיאת בלא מ"מ להוציאכופין
 שבועה אין וכן לה שפסק מה ליתןמחויב
 וה"נ כ' סעי' רכ"ח ביו"ד כמ"ש בזהחלה
 גרע דלא בזה חל וחרם שבועה איןבנ"ד
 ע"ד כי לומר שוב יכולה וא"כ עליממאיס

 כשאין וגם השטןך, לעשות נתרצית לאזה
 סובלים בנ"א שרוב עד כ"כ חזקהסרחון
 אני איסטניס המיעוט מן אני אומרתוהיא
 מפקינן לא דמספיקא קכ*ד ח"ד רדב*זעי'

 אפשד שבועה ולענין עי"ש. קנס וכןממונא
 בנפשך יודע אתה אם לו דאומריםלומר
 זה כעין וע" משבועה, פטור יכולשאק
 החס- וכשיהיה בסופג כ"ו סי' אה"עבעט"ח
 נודע ואח"כ ידעה ולא התנאים קודםרפ



תכט ר מ וא העזר אבןשו"ת

 מחו"מ להעיר יש מתנות, קבלה האעפ"כלה
 בהחפץ בנשתכהם נסתרים מומין בדיןרל"ב
 באחרונימקועי' עי"ש המום לו שנודעאהר

 שלא מה וה"נ ט"ז סעי' ר"ז שלוםבכהעפט
 עכ"פ אך כנשתמשה הוי המתנותהחזירה

 דהיה טענת ומצד דלעיל, מנישאת גרעלא
 בבית כתב הרי שידוכין קודם לבדוקלה

 קכ"ד ח"ד וברדב"ז א' סי' אה"עיהודה
 צצ- ועי' לבדוק דרך אין שידוכיןדקודם
 מש"ש. וקל"ב ק"ל אה"עה"ח

 - צה-

 בשוגג לזר שנשאתיבמה

 ונודע ב"ד, ע"פ בשוגג שנשאתיבמה
 ג"פ שקבלה טרם וחלץ אח, לו שישאח"כ

מבעלה.
 מה- הרה"ג לידי"נ יעקב סולם שו"תעי'
 בשאלה ב' סי' שליט"א מעסקין הכהןר"י
 במזיד שנשאת א( דומה ואינה דומהכזו
 אפשר אם לגר,בה ריצ-; אינו שהבעלב'

 בסברא והעלה לחלוץ, להיבםלכתחילה
 וכו' ליבום עולה שאינו כל שלדהכלל
 הזיקה בעצם חסרון דאיכא היכא רקשייך
 הכלל זה ל"ש צדדית סיבה במקוםאבל

 כלל של וגדר בסוג נכנס אינו א"אואיסור
 ה- בקונט' בסופו יעקב אבן ובספרוהזה.

 ליב שרגא הרב ע"ז משיג כ"ו סי'מכתבים
 מתרץ שם. כ"ז ובסי' יצ"ה מברוקלןבריל
 תלתא או תרתי ובנ"ד עי"ש, זו השגתוהרב

 ואנוסים בי"ד ע"פ שנעשה א" :לטיבותא
 החליצה שגם ב' למיעבד, להו הוי מאיהיו,
 ועי' בנים. להם יש כבר ג' נעןפתוגכבר
 ל- מעוברת ונמצאת ד"ה : לה יבמותתוס'
 ודרבנן. מה"ת לענין הלכתחילה דיעבדענק

 יצ"ו קורן שלום הדב וידידי בנ"ד.נם""
 ופרח כפתור בספר שראה העירניסגשרת
 רי"ד דף פ"י תרנ"ז ירמןלימ לעץ845ת

 שנ- יבמה : כותב העיטור בעל הרב :מ"ל
 אנשי ממדה"י היבם ובא חליצה בלאשאת
 בע- עם ומתקיימת לה שיהלוץ כופיןמזרח
 ומוה, מזה אותה מוציאין א"י ובנילה

 בני לגבי חשפילו בא"י, לא קרה זוועובדה
 אין ומזה, מיה אותה שמו(ראיןמערבא
 אם כיום וגם הילדים, בכשרותלהסתפק
 בבל גאוני מנהג - מילתא תליאבמנהגא
 עכ"ל.בידינו

 - צו-

 זש"ק בלי בעלה שמת אשהנשאלתי,
 לא"ם ונשחת אחים. לו היה שלאבחזקת
 ובנות, בנים לו וילדה ועדים ב"ד ע"פחרדי
 במ- אח לבעלה שיש במקרה נודעואח"כ
 אותו ומצאו חפשו ע"ז' ודרשו חקרודה"י.
 ההא הזה הבעל חליצה. לה ונתן באותיכף
 הוא אח ש"ן בשמעו תיכף : ודחילירא
 ועתה קשת. כמטחף ממנה ברח ובכה,פרש
 הרבנים דלתי על שוקד הוא החליצהאחרי

 לביתו והיוב שילך היתר פתח לושימצאו
 יש כבר שלו בהמשפחה ובניו. אשתוזו

 בניו כל עם הראהסונה אהצתו : נוראטרגדיה
 בא כבר וההא במידניק האהב בכבשןנשרפו
 בכחו, אין מחדש ביתו שלבנותבשנים
 בכתם חיים יתומים להשאירם ילדיוומצב
 ה- נורא ומעונו קנו ולשבור ממזריםספק
 מאבד לידי שיגיע שכמעט ד~ר מאד,דבר
 אהבתי וצועק בוכה עומד - לדעתעצמו
 לצאת. אוכל לא ובניי אשתיאת

 כשרים להילדים בנוגע הנהתשובה.
 עליהם. חשש אין מדרבנן ואפילו לכ"עהם
 שהבנים הרא"ש דעת בשו"ע שכתבנהא

 בשוגג בנשאת דוקא זהו דרבנןממזרים
 ב"ד הוראת ע"פ בהיתר שנעואת בנ"דאבל
 בפ- מובא ר"ו ר"ה ס" רעק"א תשובתעי'
 מודים המחמידים שגם סק"ז קנ"ט סי'ת"ש

 קוהיתה לההליצה ובנוגע כשרים,שהבנים
 ליבום, עולה שאינה רארה, שאינהחליצה



 1א העזר אבושו"ת ל להתל

 מפני דרכים בשתי שמ"שב מאיר ביתע"
 ליבום עולה שאינה חליצה תועיל באמתמה
 ידצה אם במגר,1 תלוי שדאיסור כיון-

 אין וגם ביד"א התלוי ודבר ליבם,יתירנה
 לגרשה יוכל רגע שבכל בזמן, עיכובשום
 שלא בנ"ד וביחוד ליבום, עולה זה הוי-
 חדדי אהם כי מלגר,1ה' בידו עיכובמיה
 מקודם לגרה1ה לפביו הציעו ולו הוא,ודתי
 שיצ- כשגגה היה וזה לב, בכל מסכים8י5
 אף החליצה, את שסדרו הב"ד מפיחה

 ט-ז סי' ח"א מהרש"ם בתשו'שראיתי
 ב- גם ליבום עולה שאינה חליצהשפוסל
 שאלה דמהני בדבר כמו ביד*א קתלויךבר

 פיסולים עוד מצא שם - כנדריםוהתרה
 בנו- אבל לשם. לדמות ואין בהעניןחחרים
 אבל לאיסור הדיעות שרבו אף להאשהגע

 המה גדולים ועוד הרמ"ה הרמב"ן,הבה"ג,
 שם(, )פת"ש בנים לה בהם המתיריםמן

 שנשאת בנ"ד כש"כ בשוגג בנשאתואפילו
 ר"ו סי' שם רעק"א בתשובת ועי'בהיתר.
 עוד בצירוף מתיר וסכ"נ הדחקשבשעת
 היה שלא אש הזמן, מגאוני גדוליםרבנים
 לא בזה שמר איני ואני ב"ד. הוראתע"פ

 לש- ורצוני עוררתי ורק היתר ולאאיסור
 הזה. חמור בענין התורה גדולי דעתסוע

 צז--

 ז"ל הרמב"ם בפסקיסתירה

 ברוד צורב האי אינש, מדכר תמיהיתרי
 סי' ש"ז י' חוב" בהפרדס יצ"ו כהנאדוד
 וחליצה יבום בה' הרמב"ם שפסק א(8,ז.
 על נאסרה לא שזינתה דיבמה ה"כפ"ב
 שבקינוי פסק ה"ב פ"ב סוטה ובה'יבמה,
 קשים הפסקים שני שלכאורה עליו'נאסרה
 בכמה נזכרה כבר זו ותמיה עי"ש.אקודי
 לדרכו מתרץ אחד וכל. בפוסקיםמקומות
 זצ"ל הגאון מארי אבא של בספרווראיתי
 הן הרמב*ם על וחידותם חכמיםבדברי

 סו-

 וה1"י : וז"ל ושומרת ד"ה ה"ב פ"בטה
 שזינתה ש"י למ"ד דאף כתב כ"גמכילתין
 אה1ה למינסב בעי לא מיהו ליבםמותרת
 לפענ"ד הפ" - כתובתה והפסידהזונה
 תסתר אם ח"ד אנפשיה שויא קינוישע"י
 יכול לא בנסתרה וע"כ מצוה, לדברוכנדד
 כתובתה והפסידה עליו ונאסרה בולחזור
 פפא דרב כ"ה במכילתן והפשטממילא.

 דהקינוי לה דמוקי אביי עם בדין פליגלא
 דה- ג"כ די"ל אומד דק עליו, לאוסרהכדי
 וע"כ נשואה, כשהיא להשקותה כדיקינוי
 מטעם הנ"ל רבינו פסקי שני ג"כניחא
 פחות שקטן השניה ותמיה ב. עכ"ל.הנ"ל
 אימ- ומשתיה בקינוי ע"י שנאסרה ט'מבן
 דיותר ס"ח יבמות -1ועות חוסן ע"י -עוט
 ה- כשיטת בהשקאה ס"ל דהרמב"םנראה
 יג"ש דוקא דצריך אבל ד"ה כ"ו שםתוס'
 הג- ואבא ט', בן כשהוא בקינוי נאסרהורק
 לצד- הסוגיא פרה1ו דהתוס' כתב זצ"לאון
 נאסרת שהאשה מקנין עריות כל ע"י :דין

חםותה,
 וזוינה שנאסרת ט' בן הקטן מן חוי

 שאינה בהמה כגון א"1 שאינו וממישותה,
 עי"ש. וכר ג"כנאסרת

 - צה-
 ? אותה יורש מי שמתהיבמה

 וציער עגן שהיבם יבמה לידי. באעובדא
 ולא לה לחלוץ רצה ה~א ושנים ימיםאותה
 תרקבי ממנה דדש מלחשים. לקולשמע

 חל- למשכב נפלה ויגון צער מרובדדינרי.
 החליטו הרופאים חי לכל חיים ח1בקהתה
 על לדון התחילו מחלתה. סבת היהשזה

 א"1, מפני תגירו הלא את קיימתיהירח1ה.
 שא- הנה 1 ירשת וגם הרצחת : לוואמרתי

 יבמות עי' הרחשונים. פלוגתת היא זולה
 וד"ת רש*י פלוגתת וב"ה, ב"ש פלוגתתל"ח
 סין אחז"ע טוו 1" ליבם, הכל לר"ת-

 ורו- התלוקו, ברזל צאן נכסי ולרק1"יק"ס,



תלא ר מ 1א העזר אבושהת ל לח
 סימן יוסף שארית שו"ת ועי' כר"ת,ה"פ
 הז- שכל צ"א שורש המהרי"ק שמביאנ'

 היה שמא טעמא משום רק היבם שלכיות
 הוא דא, ולא הא שלא בנ"ד אבלמיבם,
 בק- חייב שהיבם כך כדי עד אותהציעד
 לפסוק ועלינו במיתתה אשם פי'בורתה
 ה- שיור,בי הנוטים הפוסקים וככלכרהב"י
 הי- טצדקי מיני בכל ולהוציא ירשוהאשה
 שלא מפיו, בלעו להוציא היבם, מידירושה
 הר- מעשיו לו יהנו ולא נשכר חוטאיהיה
 יעקב שבות ועי' יפה. ב"ד כח ובזהעים
 דבזה"ז סק"ו בבאה"ט )מובא קכ"ד סי'ח*א
 בין מתה אם בנכסים זכות שום ליבםחהן
 שאבד בנ"ד כ"ש - נשוי או בחור הואאם
 ש- מזונות לענין שמצינו וכמו זכותו.כל

 ולא ליבם לא רוצה אינו אם אותוקונסין
 שמחויב - מאיר בבית שם עי'לחלוץ

 של ניכיות אותו קונסין בנ"ד כןבמזונותיה
 הפקר ישראל בנות תהיינה ולאירהחתו.

 ובוגד. נוכל כל לפניכ"כ

 - צט-

 ל- זקנים זוג אלי פנה לידי. באעובדא
 בהחקירה תש"ה. תמוז ט' היה זההתחתן.
 זקוקה שהיא לי נודע שעשיתיוהדרישה
 בלי מת השני בעלה קטלנית. וגםליבם
 ודהבני בפריז אחד אחים, שני ולובנים

 אבל האיסור, את להם הסברתיבאמריקה.
 איזה לחפש שילכו בה ענתה פניהסהכרת
 שיס- אותו שישחדו או אותו שירמו אורב
 לי- מכתב תיקז ערכתי קדושין. להםדר
 שב- הטת מנתניה, שליט"א ודנר הרבדידי
 מכירים הרבה יש ושם במחנו נפטרעלה

 הדבר ויאיים. יברר בזה, שיחקורמחבריו
 ה- תמנ(ית ידעתי ולא לגמרי, ממתקעהזה
 שסדרו : הדבר נודע עתה היום. עדענין
 כמה חטאו שגרו, כמה וגרו קדושין,להם

 הבעל הזה, והבעל מתה והיבמהשחטאה
 מבעלה עזבונה על משפט הגישהשלישי

 מבוגרים ילדים וגם ל4, שנשארהראשון,
 שהבעל בטענה ובא הראחסון מבעלה להיש
 לה יש מבוגרים והיורשים אשתו,יורש
 יר- וגם הרצחת טענו הראהעון,מבעלה
 המשפט ועל ר,יע, רק בעל, זה שאיןשת

 את וכשמצאו בורר, בתור ורנר הרבהופיע
 אקספרט, בתור אותי קראו הנ"למכתבי
 ע"י נוואלתי זה. בענין הלכות איזהלברר

 יב- ויבום, חליצה בעניני והעו"דהשופטים
 כל על והשבתי וכדומה לזר, שנשאהמה
 שחמר מה שקימתי לי ותיתי ופרט.פרט
 מלכים נגד בעדותיך ואדברה : המלךדוד
 לדהטיב נכון שלא להם אמרתי אבוש.ולא
 כולם ויעומדים בשעה והלכה, בד"תלהם
 נימא לידן דאתי הואיל ,1 והלכה ראשגלויי
 מילתשבה

שאלה.
 בג- מצוה שלדינא יבמים אחיםשני
 שוה- באמרו לחלוץ רתה אינו והואדול,
 הגדול. את כופין אי יחלוין,צעיר

תשובה.
 בשס סק*ז ב"ש קס"א' סי' אה"עעי'
 בבא- וכ"כ כופין, דאין הרשב"א בשםרי"ו
 כש"ע מוכרח וכן מהראנ"ח, בשם סק"גה"ט
 הב"ש לפי' חוזרין, רצה לא במ"ש ד'סעי'
 בדהב*ש ועי' סק"א פת"ש ועי' סק"ג,שם
 או פנוים או שוין בשניהם י"ג סי'ח"ב

 אין רוצה והקטן רוצה אינו והגדולנשואים
 והקטן נשוי הגדול האם הגדול, אתכופין
 ואין ממנו חולצת רוצה והגדול וממאןפנוי
 בשמים בהרי ועי' הפנוי, הקטן אתכופיו
 ומוכרחים דוצים אינם שניהם ואםמהד"ת
 אף הגדול את כופין כפיה, לידי לבואאנחנו
 יצחק עין ועי' פנוק והקטן הואשנשוי
 מצוה רוצים שניהם ואם ס"א, סי'השני
 סי' מהד"ת בשמים בהרי יעי' הפנוי,בקטן
 חמניהם משודך והקטן נשוי בגדולצ"ג,
 עייו שגם (קש מתירא, המשודך רקרוצים
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 לח- עליו החיוב לכ-ז הקהלות, ח"ררובץ
 אינו המהוודך ואם מחדר-ג, קץל זה כיללז
 ישא שלא עליו לאסור בידינו "ם אזרוצה

 חשוב לא וזה שיחלוץ טרםמשודכתו
 כ-ז בטהבודכתו אסור הוא דממ"לאכפיה
 עי-ש אונס הוי לא ובבה"ג חולץ,שאינו
 המשו- באם קט"ז סי' חכ"צ ועי' צ"ה,בס"
 לו מותר ב"ש הביא היא יג*ש בן הואדך

 לחלי- רשיי שאינו כיון שיחלוץ קודםלישא
 קודמים השידוכין באם החילוקים ועי*שצה

 באם קכ-ב סי' ד"ח שד"ח ועי'להזיקה,
 פנוים המניהם אטר אינו והקטן אטרהגדול
 אטר שחרנו שיחלוץ טוב יותר נשו(וםאו
 והקטן נשוי הגדול ואם הקטן, שהואאף
 לטיבותא תרתי כי הנשוי הץלוץ ואטר,פנוי
 עמו- מים בשו-ת ועי' אטר, האינו גדולבו
 הצא שלא ומושבע נשוי בגדול ל"ג ס'קים
 הגדול אם אז ליבם, רוצה והקטןאחרת
 )מובא חליצתו טוב יותר לחלוץ,מרוצה
 ושאינו רוצה האטר ואם הנ-", בשד*חזה

 מלבוא האטר שיחלוץ טוב יותר ממשאטר
 כשהיבם קע"ה יושר אמרי וע4 כפיה,לקע
 ממ- שאין מקום בריחוק הוא והפנויהקטן
 ובבים, אהצה בעל שהגדול אף עליותינין
 וכ"ש משהינן אין ליבם רוצה אםואפ"
 להלוי.ברוצה

- ק -

 בח- האשה על מצוה הם אםנשאלתי.
 - לינטוא. רוצה כשאינהלהצה

 ג' סע4 קס"ה ס" אה-ע עה :תשבה
 שכהם"ס אף - סק"ז פת"ש סק"ט,ובב"ש
 יב- א( מצוה. הוי עליה שגם ראיות ג'הם
 בדידה ואם ל"ת, ולדחי עשה ליתי כ'מות
 גיטין כהתוס, דוחה אינה שוב מצוהליכא
 איתא זו וראיה עשה, ליכא דידה דגבימ-א

 בקי ב( תקכ"ד. ס" י"ט על אריבדר"1ת
 מתרת דחללצה מנ"ל במ"ש י-דדחםין
 וכף עלה רחמנא דרמי הוא תליצהמצות
 הלא וכף מתרת דג"כ נפ-ל למסקנאוגם
 במ- ג' ראיה וכו'. המצוה עיקר יהיהשזה

 להמש- דהייהנת ברש"י במלך : יטסנהדרין
 הר"ן ובחידושי עי"ש, חולצין ולא ד"הנה

 ה' פ"ב וברמב"ם המשניות עלובתפא"י
 ב' בר1רותי והנה ע"ש. ובכ"מ ה"במלכים
 אב- במזבח והוא הגדולים לרעת כיונתיוג'
 קי*ט( ס' ד*ח בשד"ח )מובצ ד' ס4נים

 הזוהר שע"פ ועי-ש ג' ראוה השד"חוסותר
 מרוצים שניהם אם ואף מאד חמורהענין
 לטובת ביה להשתדל צריך לחלוץ,לבלי
 דרי הף' בזה, היקל פ*ה סי' והחת"סהמת,
 א : להיפך ראיות גם מביא ס' סי'אריה
 סאק ס4 אה"ע לואי )בר האבודרהםשיטת
 רו1"ל ב( דיבוננ מ"ע ליכא החשהשעל

 טאשול כאבא דקימ"ל דאף החולץ פ'ב"ם"ש
 לפצוה מכון שהוא בבירור ידעינן אימ-מ
 מכוונת היא 11ם ע"ז כהצגיחין האיןמיבם
 המצוה אין דעליה להדיא מהצמע וד*א.לנוי

 דיבום תקצ"ח מ-ע בחינוך ג( כלל.מוטלת
 )מו- י"ח סי' הרשב-א ד( בזכרים. רקנוהג
 על מברכין אין דלכך קס"ה( ב"מו"יבא

 אונה והיא פו"ר משום שעקרה יבוםמצו"
 מהפ- מביא ס-ב סי יצחק עין וע4מצווה..
 על מצוהה היבמה דגם כ"ד כתוגותלאה
 דה- תמרים מכפות ומבהש דיבוםמ-ע
 חי- "ם אם בהגה ועי"ש מצחית אינהאשה
 ונפ-מ דידה. לגבי לחליצה יבום ביןלוק
 כייפינן אז דידה לגבי מצוה הוי חליצהאם

 להי- לה אפשר שאי בקטלנית אפי'להיבמה
 את בחליצה מצוה שום אין החי אח"כ,נשא
 יבום ולענין א' ס4 בהחכ-צ לה כיעונןלא
 להתיבם מותרת קטלנית גם כי להיפוך,הוי

 דו 40 מהד"ת שו*מ עי' ובו' מצוהחםומר

ח*ר.
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-- 4 ינום 
 והש- "צ"ק בלי פה נפטד אחדששלה.

 שנאבד הששריקאי בהלגיון אהשם אאאיד
 טוברקהיוז במאלת חולה היה הצאזכרו.
 בבית היה תמימה שנה שתג שניםכמה
 שאין שנים שמונה וזה שם, צבחיחולים
 ודרישות חקירות עשו ידיעה. שיםפכצו
 קרו- שמחפשים ובמשדדים האדוםבצלב
 שתי פה לו יש עונה. ואין קול ואיןבחם

 צעי- היבמה הזמן. כל אחדיו עחשפשואהעת
 בה- להזדקק לחקע על ודמעתה מאדרה

תהשש
 חחל א. : לדעתי ההיתר מקוריתשובה.
 דינו האהרונה במלחמה ובפרטבמלחמה
 האחרתים כל החליט1 כבר בזהכמשאל*ס
 בצי- ובפרם ביבם מקילים ישובמשאל"ס
 חויים שרוב אף ב. רבדם סניפים עודריי
 ממהט- במחלה כזה בחולה לא אבללחיים
 ד"ה מ"ב ס" נוב"ק ע" רבות' שמםכת
 ועי' גדול, חולה לסניף שמצרף בסופוגם
 ש- יסורים כהשום בשביה. : ל"ט ב*מתוס'
 יסורים כ*ש לטיתה, טפי חייצינן להעשו
 גם עגד רב זמן וה ג. ארוכה מחלהשל
 דעות ויש זכרו, שנאבד המלחמה גמרזצוי

 שנים. כמה עברו נבר ובנ*ד יב"חש8מףק
 חצלחתיה לבד חו*ד על לפמוך רציתילא

לגדהי
 עיצאה ות"ל בירזשלים ההורה

באיחשי.
 חליצה עבורשכר --קב

 החליצה. בעד שכי קבלת נעניןאאלה.

 בזה שףיך שלא לומר שאשפשרתוןובה.
 הקהלות תקנת עקר שהרי בוצבג אצימאי
 ע=ז חע' ביבום שחפצו השמד שבלבזה
 ביבום גם והרי המת, בממון עינעעאיוא
 פוגע בחשש לאא8שר ורק אצושמיו,פקףאפ

 זו תקנה עשו למצוה כונתו מוצאיןבערוה
 גדר, לצורך כשהצא ב"ד הפקר כעניזוהוי

 שמדי- ר"ך ס" שבתה"ד האן לטעםובפרט
 הנכך כל נוסל מיבם שאם כיון לו מגיענא
 סבו- רבן תקנת בחמת וזהו המת שלסים
 הגאונים ודק עי"ש, הכל החדיץ שיטולרשר

 נדבר החלוקה ובחופן שיחלקו תקנושאח"כ
להלן.

 והיבמה היבום ביןהחלוקה

 היבם בין החלוקה דיני לבררנששלתי.
והיבמונ

 וה- היבם בין החלוומן אופני :תשובמן
 הנכ- חצי תטול דלעולם א( : מנכסיםיבמה
 שחעת ע"י מכתובתה יותד הם אפיסש
 על שידה ב( מאה"ע. ט"ז ס" ח"אפנ"י

 מכתו- פחות זה אם החצי שתטולהתחתונה
 מכ- עתר אינו אם בתנאי אך שהג שבתה

 ר"ף כבני כתובתה דק נוטלת שאתובתה

 זה פחות, שיש מכתובתה שנפחת ומהנוס
 ג( מהרמ"ל. בתשון עי"ש להחולץשייך

 מכתוב- המותד בר"הש נוטליםשהיורשים
 עי' החולץ. עם חילקת ההש ובכתובתהתונ
 ד( מלובלין. מהד"ם ותשו' ד"ך סי'תה"ד

 כהןי- החדיד נוטל ואח"כ כתובתהשנוסלת
 פעצרת אש ליורשים, והמותד כתובתהעור

 נחלת שו"ת ועי' עי"ש, הנ*ל " סימהדמ"ל
 חצי עטל שדוץלוץ שהמנהג כאט ס"אבות

 צ*ע מהרמ"ל הפשרה ולפי עי"ש.מכתובתה
 ושמצשד מפסיד החולץ אז גדול העזבוןבאם
 ביניהם החדלץ וגם ליור,צים המותרכהעתו
 הב- כשיעור לוקח הוא החלוצה בעד,ורק
תובה.

 איבם שףלך ט"ד, קס"ם אה"ע בש"עה(
 סעי' ס"ח חכפה אמות, דן בדגלובמנעל
 בו שיהלך כתב חצבטור מדצמ"ר עחהוסב
 ופצחתי ור שאצה איתא הצבמרדכימעס
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 ג' בו שההלך כ*1 ס" יבמות הקטן,בשי*ז
 סין האי דב בתשף לפמ"ש הא8שדפסרעות
 ג' דשיעור י"ז סי' גנוזה חמדהשבתשו'
 אמות ד' זה לאחוריו שמ*ע שאחרפסיעות
 אמנם המרדכי, עם האו*ז פליג לאא"כ

 כתב כ"ב סי' אדדבי מהר*י בתשרמצאתי
 כדי פסיעות גן או ב' היבם וילך :בזה"ל
 בס"ח ועי' עכ"ל, שלו שהמנעל נראהשיהיה
 מש"ש ס"ז סי' מהפת"ש בי1ר עםלמהר"ם
 בכורים ובתוס' כ"ח' סו"ס השני חוטבשם
 או ב' ד"ה ברש"י קמ"א חולין ועי'2ום
 מבעיא ג' ב' השתא כה1"ס וי"ל פסיעותג'
 ולענין חמש השתא ד*ה ס' שבת תוס'ועי'
 לבש אם בזה די דמי כעומד מהלךאם
 קטנות הלכות ע" זה כשיעוד בהםועמד
 לעגיז קס*ז ס" לאו*ח מקום הדאה ל*וסי'

 חור"ן הרמב*ם דדעא ו' דף שבתמזומן
 דהולבה יד. זבחים וע" כעומד. לאודמהלך
 הלי- צדיך א"כ הולכ1נ שמה לא ברגלשלא
 שאוש.בה

 - קד-

 נאבד והיבם שחלצה י"א בתקטנה
זכדו

 שנשפכו בשעה הזועות בימינשאלתי.
 אנדרלומוסיא "1ראל, מעם דם נחלינהרי

 היבמה הבם, יבם אחת בעיר היהבעולם,
 לחלוץ עוד יכלה ולא שנה י"א בתהיתה
 הבר1חה בזכץ ויבדקוה. שתתגדל עדוחבד
 דוץליצה הרב סדר אחרת, ברירה היתהלא

 ארפא יודעים אינם ועתה ונתפרדולהקטנה
 ? החשע הש*י דין מה נמצצהוא

 הרב "1ב כבר זו מדוכה עלתשונה.
 נ' סימן שו"ת בספדו הכהן מהר"יהגאון
 קטן בקדושי כסו בזה נאמד 08 בזהשחקד

 אם שיגדל, עד ועומדים תלויןשהקידח1יז
 תלי מתל4 שהאליצה כן טשמר בחייצהגמ

 במ- החליצה מוודן אונם ואם שיגדלו,עד
 וההא מוחה איננה היא ובנ"ד עומדת,קומה
 קחיית לתרץ בזה ודציתי כבר. גדול0?ה

 12לכתחי- לחליצה אבל ד"ה מו. נדההתוס'
 אבל גדולה שתהיה עד חולצת אינהלה

 עתה אחר באופן וא"א כשחלצהבדיעבד
 גדרו נדרים לעונת הגיע בקטן מדות ג'אזי
 שוילצת אף - חילצת בקטנה וכנגדונדר

 פי"א בנדרים הנה ועוי"ל לכתחילהמשמע
 כבד השנה בתחלת להפלות בידעה הכ"מכ'

 בייקה וא"צ השנה סוף על זו בדיקהמהני
 עי"1 באדם יותד תמיד גדל הדעת כייותר
 2וההא ראינו שחלצה שבשעה כיוןובנ"ד
 החליצה. כונת לכות ויכולה ויודעתמבינה
 שה- והיות כשרה. החליצה רבאולשיטת
 בתנאי להתירה הסכמתי זכדו נאבדחלוץ

  מובהקים. דבנים שני עודשיסכימו

 - יש-
 הנטענתגט

 הגי- מסדרי ידקדקו לא למה הנטענתבגט
 תעודת על וגם ב"ד המעשה על לדשוםטין

 ולבועלה, לבעלה שאסודה הצד מןגירושין
 ה- הדב חח1ב ב' פעם להתחתן בבואםכי

 שסק- עח1ה הוא גדולה שמצוה עודמסדר
 רוב וע"פ גרוו1תו' מחזיד הדחוקים, אתרב
 עושים אין ואם הנטען. עם מתחתנתהיא
 ההנט- הנטען של כבודם על שחסו מפניזה

 בב*ד, היטב הדבר נתברר לא שעררענת.
 בנוסח גירח1ין התעודת על לר,1וםאפשד
 : היינו אה1, שום בכבוד יפגעו שלאכזה,
 צריך הבחנה ימי כלות אחדי נשהאץהלפני
 הגיטין בכה1רד חו"ד לע~1ות המסד"קהדב
 סיבת ר,וום יהיה בהתיק בהסה1רד ח1ם-

 כאלו. מקרים רבו ובעוה*ר -הגירח1ין
 להתגרו1. לכה1דדי בא זוג : שהיהמעשה
 8ים בא*י פה גיטין מסדד אינניאנכי,

 ה- שםל עשרה שתים זה מוגלותשיצאתי
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 ל- עגונות" "לתקנת בהכה1רד שליתפקיד
 שלום להשרות כחותי מאמצי בכלהשתדל
 שום שאין רואה שאני ובשעה הזוג,בין

 מכתב ידיהם על נותן אני לשלוםסיכוים
 כשהת- גט, להם שיסדר גיטין המסדרלרב
 נו- הזוג, לאותו השלום תנאי להציעחלתי
 בעלה הוא הזה הבעל : נורא דברדעתי
 מב- גט שקבלה טרם עוד עמה שגרהשני
 שתת- אחרי לקחתה והבטיח הראה1וןעלה
 זה, לבועל ונשאת נתגרש היה וכןגרש,
 רק אותה אהב הוא : יומתקו גנוביםמים

 עמה כשהתחתן ועתה א"1, אשתכשהיתה
 מיתדר לא מות שנאת אותה לשנואהתחיל
 בעלה בא נוראים סקנדלים יום ויוםלהו

 ומבטיח עמה ימסתובב עליה וריחםהראה1ון
 מבעלה גט שתקבל אחרי חזרה לקחתהלה

 גרושתו. מחזיר של המצוה יקייםהשני,
 פעמים כמה ! רבש"ע זה, בשמעינזדעזתי
 יוכל שלא מהאיסור חוץ בהם כתובטועאה
 והיתה שיצאה אחרי לקחתה הראשוןבעלה
 נעף1ה הבעל : הסדר נהפך ופה אחרלאיון
 נתתי שתיכף כמובן לבעל. והבועללבועל
 ולרשום הגט לסדר המסדר להרבמכתב
 ל- ולבועלה, לבעלה וואסורה התעודהעל
 סימן סג"ר נקי בקב וראיתי ולבעלה,בועל
 תתיחד שלא האווה להזהיר שכתברמ"ח
 מעות תתן ולא בשכונתו תדור היעעמו
 שו- בלי תתיחד שלא שכ"מ ובגט לידמיד
 ח1יוכל מאד חמור שהענין בנ"ד כ"שמר,

 שמצוה ערוה וגדר כאלו מכשוליםלצאת
 לתקן.וחובה

 - י-
 בזה"ז הקנאותתורת

 עדים בפני לאהטתו אמר אחדנשאלתי.
 לגיוס שתלך אופן בשום מסכיםשאינו
 יגרה1נה. לאוובאם

 מ התו זה אם בזה לחקוי "1תשונה.
 לא גם קינוי' בלשון אמר שלא אףקינוי
 לה קינא גם זה, בקינוי א"1 שוםהזכיר
 הנה משנים. יותר גיחד אנשיםלהרבה

 ל"ד ס"ק קע"ח סי' בפת"ש מובאלהפרישה
 בלשון לה אמר אם אפילו לזה ממשאין
 הזכיר ובלא הא"1, של השם בהזכירשרק
 יחי- איש עם תסתרי אל אמר ורק שמואת
 ואפילו קינוי, הוי לא ונסתרה ועברהדי

 בשני שגם המחמירים והש"ילהכמב"ם
 ביו- אבל שנים, דוקא הלא קינוי, הויבנ"א
 וב- כלום זה שאין ~ודים כ"ע בשניםתר
 בפרוטרוט. שמם את הזכיר כשלאפרט
 כי לקנאות, בזה"ז שאסור לדינאובפרט
 בסוף קע"ח אה"ע ע" לבודקה סוטהאין

 ב- ועה ולקנאת, לקפוץ ראוי שאיןהסימן
 וצ"ל הגאען לאכי וחדותם חכמיםדברי
 בדין ספיקות מיני בכל לכן - ה"אבפ"א
 חסר כן חשש. שום אין וקינא עבר שאםזה
 ש- וידוע סתירה. עדי של העיקר בנ"דפה

 מיו- במחלקות נמצאות הן המגויסותנשים
 הרת בשעת עתה גיוס בעניני ובפרטחדות.
 והסדן הפט"1 בין אנחנו שעומדיםעולם

 רודפים וסיעתו כבווין ועריציםורשעים
 אח- מליון הששה רציחת אחרי ככהאותנו
 להת- גדולה שמצוה דשופרא כה1ופראב"י
 "ןראל עם ונקמת ה' נקמת ולנקוםגייס
 השעו. שום בזה אין-



 ף מ וח ל לה

 ותשובותשאלות

 הבשפטחושן
 - א-

 בדין שיושביןזמן

 ה', שעה סוף עד הוא בדין שיחצביןזמו

 זהו וטור דלרמב-ם שכתב מה סמ"עע"
 שעה בתוך קצת שיטעום ו', שעה קוובעד
 המהרש"א מ-ש הביאו שלא ולפלא עי"ש.ו'

 הפסוק על יונתן תרגום בשם שםבשבת
 זמן דן שעה עד שזהו החכלו בעתושריך
 שבת ה' באהז ועיו עי-ש, אדם כלסעודזן
 צריכים ויו*ט בשבת בסופו ו' סעי'מ"ב

 ויהחילו ה' בשעה מביהכ-נ שיצאולההפלל
 עד להתענות שאסור מפני ה' בשעהלאכול
 הי"א תענית בירושלמי כדאמרינן ו'שעה

 עד  להתענות אסור ה"א קונם פ'ובנדרים
 ועי' לחצות, קודם ע"ש בשבת שעותו'

 בדברי צ-ע ולכאורה רפ"ח, 414חבטהש*ע
 דהרי ה' בשעה לאכול ויתחילו מ"שהאו"ז
 קצת שטועם כל והטור הרמב"םל8מ"ש
 רב קי"ט שבת ועין חוחצ, בזה 4ון וןבשעה
 שעה בסוף כתב ע"כ ואולי להקדים,אמר
 ושיטת מ"ש, סק-א רפ"ח בט"ז ועי'ה',

 עד כאן בחו"מ הפוסקים כשיטת י-לו1ו"ז
 סנ- בה' הרמב"ם ולשון - ה'. שעהסוף

 וכבר ביוכנ שעות עהם סוף עד פ"גהדרין
 סוף עד לו מאין ע"ז והלח"מ הב-יתמהו
 דברי לתרץ נראה ולי בצ"ש והניחועחצ'

 שניות ג' דע*ז פ"ק הנמ' ע-פ ז"להרמב"ם
 אמת דין שדן דיין חנל ודן, הקב"היושב

 להקב*ה, שותף נעשה כאילו הואלאמיתו
 ודנים, יושבים בשותפות שניהם כאילופי'
 שהקב"ה נמצא וכו'. אל בעדת נצב ה'כי

 דין שדן זה וזיין עחצ. סוף עד ודןיושב
 לשון )כן אחת שעה א8י לאמיתואמת
 מהטש שעה אותה אפי' פ" "( שבתהגמ'
 מעה"כ להץ לישב אין דין שע"פ ששעד

 - שוחף. נעשהכאילו

-ב-

 שאחד להודיע הדיין מחויבאם
 ? מידידיו הואמבע"ד

 מחו- אם לדון שב14 שניםוששאלתני
 הוא מהבע-ד שאחד להודיע הדייןיב

 ?ממכיריו

 ה- דבר ששאלת בעיני פלאתשובה.
 סנאדרין וף הרמב"ם ז"ל בפוסקים.מפורש



 חפם9ט חת18טוו
תלז ר ם 1 אאששאטאחט4- ו וה

 אוה- 12הוא לבץ לדון לדיין אסור : ה-ו5כ"ג
 מהם אחד את מכיר היה לא ואם וכו'בו
 נמצא כמוהו צדק דיין לך חון מעשיולא

 ידוע זה אם אפילו לדון הרב עלשהאיסור
 השני שהצד בשעה כ"ש השני הצדלהבע"ד
 מו- חינו בכוונה והוא מזה, כלום יודעאינו
 העוז לו היה לא ואם לדון הוא שפסולדיע,

 בסי' הן לדינא, הוא שפסול בעצמולהודיע
 אהבת בו שיהיה שצריך כתוב י"א 2עי'ז'

 ראיה תביאני השל ? שלו האמת ו(2יההאמת,
 דוקא מיירי שם בקר רה1י עלימוחמנים
 וקיבל, וסבר בקר רועה שזה מקודםדידע
 עליו וחשב מדא דלבש בקר רועהאבל
 בקר רועה שזה הדבר נודע ואח"כ רבשזה
 לחזור יכול הדין נגמר שאפילו מובן-

 ר"מ. על רבנן פליגי לאוע"ז

 ושונא אוהבדין

 )תשב"ץ מה*ת הוא חצונא אוהבפסול
 אסוד אוהבים לשני חעפילו סיוק"ס('ח*א
 )פת"ש באהבתם שוו לא שמח לדוןלדיץ
 אהבה מעט חעפילו סקי"א( ז' סי'חו*מ
 אוהב שפסול וכיון ז*ב( פ' )רא"ש לבומטה
 מה"ת. הוא חרסורו גם מה*ת הואושונא
 סנהדריח ה' פכ"ג )רמב"ם ממש איסורוזה
 שני שיהיו עד וכו' לדון לדיין אסורוז*ל

 שם( )תשג*ץ הדיין בעיני שוהןהבע"ד
 שבהאר ס"ח ס" ח"ב יעבץ שאילתועי'
 לעולם חלק להם אין שבעה באדר*נמ*ש
 לחלקו והעונש לעירו. דיין מהם ואחדהבא
 המד - קל עונש הוא לדעתי הבאלעולם
 עירו, של דיין לפני לדון באים אםיותר
 איוע לומר נוש א מזה, יודע השניוהצד

 לא השני הצד באם אבל אנפשיה,דאפסיד
 דנגרי שהיא מעירו, קוהוא מוה בללידע

 הייץ אזי ביחד, שנהגדלו ביחד,שלמדו
 מזה השני לצד להודיע עכ-פ מחוייבהיה

 יסכקט השם לדינא לך פסילנא לוולומר
 היטב מובן הודיע לא ואם וקבל, סבראזי

 מס5יק לא לעוה"ב חלק לו שאיןשהעונש
 והס"ג הגזלה נק~טה שלו הפס"ד ע"י כילו

 : בזה ל"ש ותשובה עי*ז' לעולם באהוחרב
 שכיר משנה ועי' כתוב. הגזלה אתוהשיב
 זזב מענין באריכות ס"א סיח"ב

 - ה-

 שיעורה כמה פשרהדין

 בשם סק*ג י"ב סי' חו"ם פת-שעי'
 חייב היה שהוא דכמה קט"ה סי' ח"בשבו-י
 עי*ש, לד"ת קרוב ווה שליש מזה הדיןע-פ
 ק- ועי' מש"ש קפ"ב סי' ח"ג שבו"יועי'
 לאל- קרוב ליה קרי מאלף יותר י"בדושין
 ופרש"י בזול גשר דמי מב. ב"מ הוי'פים
 דזהו הרי בתוס' ועי*ש ביניהם, פשרהטל
 וב- ר-ז סי' שלום טהטפט ועי' שלישים,ב'
 קרוב, לשון בענין שם שלום משמרתהג'
 וי*ל למחצה, קרוב ברשב"ם צא ב"בועי'

 בביטול ק*ט סי' ביו"ד הפוסקיםממחלוקת
 (פ דוש2 כפל והינו רוב אם ביבש,יבש
 ולהסוברים ע"ש, באחד מאחד יותרמשהו
 שלישים ב' הף רוב א*כ בכפל היינונרוב
 לפי-ז משהו להסוברים משא"כ שלישנגד
 לוה. קרוב הוי יותר משהו2ם

-1 - 

 חלק רק מספיק אי החתימהבקיום
 זמהחתימה

 מי בשטרות החתימות בקיוםנשאלתי.
 ש מהחתימה חלק רק כשמכיריםמספיק
 ? אהת אות רקאפילו



 וא המשפט אא8ןשו"ת ל לחתלח

 הגט לעדי לדמות 4ין זה .דיןתשובהי
 ומספיק הכתיבה בשעת להיותשצריכים
 ומכי- בשראו ההתהלה רק כשראואפילו
 שמספיק התם וואני הגט' כל את בזהרים
 ובדיעבד לחוד, בקלף סימן להם -2אם
 להקל שם ק2 וטב-ע סימן שום בליאפ"
 הגט ניתן לא ואפי הדחק בהמעת שלאאפי'
 ל- להסופר ציוה שהבעל קח2מעו כיתעוד
 וב- ע"ש. שליח חזקה אמרינן לשמהכתבו
 אחד דהבטר, על חתמו עדים ששני נניהנ"ד
 או שאלתיאל שמו והשני דן או גדשמו

 והב"ד ב4ותיות, המרובה שםשלומיאל
 של אותיות בב' רק מכיריםהמקיימים
 זה, יספיק לא למה מחת"י, שהןשלומאל
 אות- מב' יותר אין השני יד בחתימתהלא
 רק בחתי' שחתמו תנאים בגמ' ומצינויוונ,
 ואיך מהה2עיא וע' מחסדא ס' אחתאות

 ? חת"י תמידנתקיים

 ז--

 כשרים אי המכס ומבריחיגונבי
 זלעדות

 לעדות. כשרים אי המכס גונבישאלה.
 בעוה"ר שכיח נעשה זה דברתשובה.

 מיני כל לעש%4 המכס לגנוב האחרוןבזמן
 שקר, ח2לעות שוא שבועות ליתןרמאות,
 בזה, נכשלו חרדים גם וביניהםורבים,

 שנתפס ומי נקניק במשכיות זהבשעוני
 לעדות פסול הגניבה, בעד לעדות פסולבזה
 ל"ר סה עדות ה' חו"מ עי' השבועותבעד

 ומלכות המנרט במכה2לת ז'. וסעי' ה'סע"
 אם קולות לחפש לצדו היה אפשרחר,2עה

 מה"ת, אסור או מדבנן אסור עכו"םגזל
 ג"כ מה"ת אסור עפן"ם שגזל למ"דואפי'
 עי' לעדות, להכשירו היתר צדדי למצואיש

 ס-ק שם בפ"ת )מובארדב"ז
 ט""

 סי' ח"ד
 התרו שלא דכל מטעם להכשיר שנוטהר"ה

 מכשירו ג"כ ומהריק"ש לעדות, שיופסלבו
 במכהבלת אבל דאסור, לאינשי חמירדלא

 מנשוא עונם גדול בזה הנתפסיםישראל'
 ה,ם אופה, לעדות אפי' הוא ונפסלופסול

 בעינן תומו לפי במסיה שאפי'מחמירין
 בפירו- יעקב ישועות עי' ג-כ דבריםקשור
 כיון פשוט והטעם - תב ס"ק הארוךשו

 ב-2ראל מחמרינן ק2ראל במנהגישבקי
 וב- - מהנכרי יותר מה"ת לעדותהפסול
 גזלה ה' רמב"ם ע" עכו"נג גזל דיןעיקר
 לגזול שאסור תורה דין - ה*ב פ"אואבדה
 עכו"ם גזל וחמור בהשבה, ומחויבעכו"ם
 )הג"מ השם חילול דאיכא ק2ראלמגזל
 דוקא מותר עכו"ם שגזל למ"ד ואפי'שם(,

 ד- מודי כ"ע בחנם אבל לק2ראלבצעריה
 מהרא*י שו"ת ועי' קנב(. לאוין )סמ"גאסור
 הוי העכו"ם צעריה דבלא כ"ח, סי'או"ח
 מצות לקיים מחויב ואינו עשה איסוררק

 איסור זה הוי מה*ת שאסור ולמ"דהשבה,
 ועי' - עי"ש השבה לקיים ומחויבלאו
 מותר עכו"ם גזל למ"ד דשן כ"ו סי'ח"צ
 אבל שגוזלו, הגוי ידע דלא היכא דוקאזה

 על ונוסף מד4ירייתא, אסור הגויכשיודע
 עוד קדשה שם את תחללו דלא לאוהאיסור
 אסור שהוא הגף גזל איסור על עוברהוא
 הדבר וממילא קונהו, עם ודהצב מכחמה"ת
 אליבא ולשבועה לעדות פסול שההשברור
 לרבא דאפילו דחמם רשע הוא שהרידכ"ע,
 עכ"ל כוותיה דקימ"ל לאביי וכ-שפסול
 -2ראל ממשלת את הגונב ובנ"ד -הח"צ.
 ול- לעדות ופסול בזה היתר צד שוםאין

 -שבועונ
,

-  - ח 

 בלנקו בהתימתקןטר

 ונתן מנה טהעמעון לוה ראובןנשאלתי.
 לת- יוכל זה שטר מוצא שכל כזה שטרלו



תלש ר פ 1ח ה5גםפ8 הא(ןשו"ה ל לה
 שם בשזשטר לגמרי נזכר שלא דהייטבוע,

 חלק, נייר על א*ע שחתם דהיעוהמלוה,
 י דינא בהחי להתנהגאיך

 בפת"ש נ"ד סי' חו*מ עהתשובה.
 ש- סובר הצ"צ : הדיעות כל שמביאסק*א
 איוה לו יסדר והמלוה לשלם צריךהלוה
 הנאבד. משטר היזק לו יהא שלאערבות
 מחלק דק זו, לדיעה מסכים ג"כוהרדב"ז
 שישלם ~וה כופין אמיד איש המלוהבאם

 והפסד, ונזק ערעור כל עליו יקבלוהמלוה
 ערב ללוה ליתן צריך אמיד איש חינווחם
 ויאכל שלו וה יפסיד שלא כדי כה2כוןאו
 ושער עכ"ל. לדון ראוי וכזה - וחדיהלה

 לה- העלו כולם דשא נאות ושו"תהמשפט
 לבד בחתימה כוה ושטר - כהצ"צלכה

 ממרמ-י, שטר נקרא המלוה שם הזכרתבלי
 דינו כוה ששטר כתב הנ*לוהנאות-דשא

 בין שם מחלק ולכן הכה2כון, ונאבדכפהצכון
 השטר אחד מצא כבר ואם לפשיעה.שנס
 שהעי י*ב דף כהונה זכרון עי' עליוותובע

 דיינא וכל לשלם, מחויב הלוה ש(וןלה
 )מובא עי*ש. הוא דיינא לאו הכי דאיןדלא
 ק"ב(. כלל גאונים בדבריגם

 - ט-

 הזה בזמזפרוטה

 לעפר, עד ידדה כשהמטבע בוה*ופרוטה
 קדושי לענין פרוטה השיעור עתהאיך
 לקנות אפשר אי אחת פרוטה שבעדאהבדה
 מקניא שהאהבה לומר אשה2ר איך דבר,שום
 והנפ*מ ערך. שום לו שאין דבר בעדא"ע
 לענין אלא דלעיל, ערבה לעניו רק לאהיא
 )חו"מ בהסמ"ע שם ראיווי ענינים.הדבה
 הדבר והניח וה שהקשה סק"ב( פ"חסי'

 מתכדע של ההא הפרוטה אם ונמחבצ"ע.
 עתה שוה מתכת של גרוטא, זו חתיכהאוי

 אם אבל מפרוטוע יותר הווקיוטהבירידת

 כלום, לקנות יכדלים 2ואין נייר שלהפרוטה
 כצאוק. ממש או לעני, היא נתינהאיזה

 הגבילו 2וחז*ל לומר 12אפשר כתב,הה8מ"ע
 היו צרכיה וכל שהחיים בזמניהםפרוטה
 הרבה קונים היו אחת פרוטה ובעדבזול,
 לי- חיה נפש ועי' בזמנינו. לא אבלפירות,
 שהו- רס"ג בסימן יצ"ו מרגליות הרבדידי
 יכולים היו אחת פרוטה בעד שבזמנםכיח

 : י' כריתות ה1י' שלימה סעודהלקנות
 )קמה האיפה לקמ2ירית למד אתהמכאן
 הפ- שגם ואפשר בפרוטה. סולת(ובודאי
 פרוטה הש*ס בימי אז היתה בעצמהרוטה

 אבל קז. ובמנחות קס*ה ב"ב עי'דכספא,
 אלא פרוטה' דוקא שלאו כתבו שםהתוס'
 ושיעור פרוטה, קרוי מדינר פחותהמטבע
 שמשי- ד' - 4/10 כה2קל כסף לדינאפרוטה
 עי' שעורה, %1י עד או - משעורהרית

 הדעות, לכל פרוטה במע, המדותבירורי
 יב(. )ס"ובנח*ש

 - י-
 ברכה בלי מצוה בע"חפריעת

 למה מצוה בע"ח פריעמ אםשאלה.
 ? זו מצוה על ברכה חז"ל תקנולא

 להקשות יש המצוה גוף עלתשובה.
 מנה משמעון לוה יאובן ברכתזע עלולא

 ואם בזמנו' לו להחזיר התורה מןומחויב
 ולא רשע לוה כדכתיב ר,2ע ההא יחזירלא

 אותו מכין לפרוע רוצה אינו ואם ;ישלם
 גופלי- פרעו ואפילו אנק רוצה שיאמרעד
 שלקח דהיינו קמעא' קמעא פרעו רקמות
 הוא פרעון דינר דינר ופרעו מנהאצלו

 הפ- כאלו וה שהרי עליו לו "םותרעומות
 האיזה שם( מיימונית )הגהות ממונוסיד
 כשפרעו לברך עוד שעליו פה ישמצוה
 : יג קדושין תוס' ועי' מחויב. 12הואהחוב
 ופשיטא חוג וזה בתורזע כתובה מלוהד*ה



 תשאם חשא%0"ת
 1 אטחששחי- ל ל.חתמ

 המרדכי זה תירץ כבר אבל לשלם.שצריך
 מצוה בע"ח דפריעת שהא פ"ובכתובות
 לפ- ועליהם לוו לא שהם ביתומיםב"טר
 וב"ב ב"ב ערכין ע" לוה ויאביהם מהרוע
 בתר יזלו ולומר אותם ללייט שלאקע*ר

 אב כיבוד מצוות גם בזה ויששיבקייהו,
 בעל- מנוחה לו שיהא חובותיוכשמשלמים

 ולה- הגזילה את והשיב ומצוה דקשוט,מא
 ודאי הוי ביחד והכל עווחקו מיד עשוקציל
 שמתן מצוה כ(1"(ג מצות גדולה,מצוה
 כי עליה שייך לא ברכה אבל בצדה.שכרה
 כ"ש מברכין אין כאו*א מצות עיקר עלגם
 ומניעת אביו דבבוד לתא רק ש"צבקת
 שלו שהתכריכים הבריות יאמרו שלאקלונו
 הניח שלא מיידי לא ומי דלים. מכסףהוא
 בעלי והבנים חובות ורק ירהמה שוםאביו
 שב- מותו לאחר גם לכבדו ומצוהיגעלת
 ולפלא מצוה. הוא כזה בע"ח 8ריעתודאי

 הלוה שמר ר"ש ט"ט( )פ"ב אבותשבפרקי
 חסידות, מדת זה כלום - משלםואינו
 לה- שמים לחם עי' ? עסקינן ברשיעיואטו
 זה. שמתרץ יעבץגאון

 טש--

 של בפרתו סחורה עוישה הואכיצד
חברו

 שלא חברו של ביתו המבטיחשאלה.
 שנה הבטחתו דמי המלם והסכמתו,ביד54תו
 דמי שייך למי הבית, נשרף ופתאוםבשנוג

 ?ההבטחה

 למי שייך הבטחה שדמי לדעתיתשובה.
 הפסד שום הבית לבעל שאין כיוןששלם,
 היה מזה הבע"ב ידע לוא ואדרבהעי"ז,
 כידוע ריוח, איזה גם מזה להוציאיכול
 ונוהבי גדול, יותר ערך לו יש מבוטחשבית

 בתים על רק נותנים בתים עלטהחכבתאות

 מפסיד (ממ עתה ו3יון באחריות,מובטוים
 3עין ומצחתי להודממ. מחמב היה לאכלום
 מאס סימן שמונים גבורות בספר לזהראיה
 בחפץ גם מהות להתפיס לאדם כחשיש
 והביא בדבר, נפפד חברו שיאין כלחברג
 הלא : לדוגמא אחת וזאת ראיות, כמהע"ז

 אךננו שחברו כיון הפידות, גוף עלהשרסור
 דרק הנודר, לגבי רק חל והאיסורמפסיד,

 והוי מותרים, לבעליהם אבל אסורים, הםלו
 לה- יכול עצמו השת חסר, לא וזה נאסרזה

 בדיעבך אז וכל בנ*ר. וה"ה עהשפסיד
 לשאול בא אם לכתחילה אבל המעשהאחר

 מסכיבג ארנו והבעה"ב ע"ז הסכמהולקחת
 כופין אין חסר לא וזה נהנה זה שהויאף
 להסכים. שלא נימוקים הרבה גם יש כיע"ז,
 של מזלו תחת ביתו לתלות רוצה שאונו(א

 חשדא באיזה לחשדו בידו רשות ב(חברו,
 בבל מעשיס אנחנו רואים כי הדלקה,של
 בזזב חשידי והפקידים הסרסורים שגםיום
 חסר לא וזה נהנה זה אמרינן אימתיג(

 אפילו בחסר אבל כלום חסר בלאדוקא
 ד*ח : ל' כתובות תוס' ע" משו"פפחות
 הכל. עליו שמגלגלין צריכאלא

 שלא חבירו בהעדה לזורע דומה זהו(וין
 עומד ש(רנו בור בשדה אפי,1בידיעתו,
 מ8י הוא שם כי טואסור, לחר"חהלעולם

 חש8י' האדטיג אען לו שמכחיש בזהסידו
  ע8ר עוד שם קואין מכחיש קואינובמקום
 שיש כיון במשנה, : קי*ח דב"מ כהאלגמרי,
 מילא, לא שעוד אף עפר למלא בידורק
 יותר וזה לפחות, בידו ש"צ כיון בזה,זכה
 של יתים מפריחי של התחרות למיןדומה
 אם זב*ז התחרו וידודה לוי למשלאחרים,
 חוי שמעו4 יונת או ראובן יונתתקבדם
 אין השמעון יר(יבן ממילא, פורחיםיונים

 הפסיויו. ולא נהנו לאשייכות,



 1 לה

 - יב-

-.

תפא ה פ 1 א1ש48%"שפם

 עי' קבלן או סתם ערב נקרא מהלענין
 תן לו אמר י"ח, הז סעי' קכ*ט ס"ח4"מ
 כאילו דהו"ל קבלן הת5 זה לך 14זן השבילו

 בעצמו הוא וכאילו הלוה בו1ליחותטענו
 ואני הלוהו לו אמר ואם המלוה מידקגלו
 שביני- והחילוק ערבות, לשון זהו וכו'ערב
 ליתן כעת הנהוג לפי ונלפע*ד - עי"שהם
 נראה היה דלכאורה חברו בעד בהת-ישסר
 חת"י שבשסר כית באטמ אך קבלן'שזזע
 הרי לחברו, ההלואה שיתן כלל מזכיראינו

 כקבלן, ולא ערב כסחם רק הףהערגות
 הערבות שעיקר ביד כנו"נ שאינוומכ"ש
 יו בסברא להסתפק יש ומ"מ פה בעלהוא
 וצ"ע. כקבלן הויד4ילי

 - יג-
 שמיעתוהמשנה

 גן מרמת יצ"ו רבינוביץ דב מרהנבבר
 כתב חתתמה סי' שב*הפוסק" בזהתעירוני
 להגאון יצחק בנחל שרזטה יצ-ו סגלחרב

 1מרים אין מדוע שהקשה זזמלמשבנא
 ונע- וכר ע"מ כמחצה קבוע כלבסבהדרין

 המה האלו שהדברים במהכ"ת ממפלם
 עיקר הנה עכ"ל. יא( )ח1ליו הפרדכידברי
 מביא אומרו בשם דבר ה14מר שכלהובר
 ותאמר : מהפסוק למדק אנו לעילם,טטלה
 סגל הרב ופה פרדכי בנפס למלךאסתר
 עיקר שם 24בל פרדכי, בצ0ם אמר לאהצ*ו

 לעצמה, הגדולה 54סתר לומשת .שלאהרבותא
 ולתפארת, לכבוד לה היה כזה שדבראף
 29 במקוזז להשתמש אמתר רצחהלא

 ורק בשכע זה אמר לא סגל הרב בנ"דועע
 כי כאכ, הטא זה ואיו ה*וצרות 4שזאחליף

 פ*ך, 118 שמו ש דבר במענירח"1
 שגונב מי לבזות שאין רצ"ב ט"חהמ
 על פרנס שנתמנה וסוף וט' ומעתיקןד"ת

 ב*ק תוספתא וע" וכר לעצמו וווכההצבור
 בעיניך לפלא זה דבר יהיה ש משקפ"ז
 כאלו מעשים רואים בעיניגו בעוה*רכי
 בם וואין כאלו הצבור על שממנים יוםבכל
 עשה לעצמה וקידש זהלך ד"ת גנבכלום'
 מרצה העגל מרציע השור גם הרצאה,מהם
 מפלגה כה וקורטב המלצה עוד לזהומצרף
 לעת זה כל את נביח אבל - לגדה~2ועולה
 מחמיר יראים הספר לעניננו. ונחזורמצוא
 בשם כתב רנ*ח ובסימן מאד כזה באופןגם

 שהמהליף ומנין וכו' גבול תשיג לאספרי,
 שבעמר בל14 עובר ר"י בדברי ר"אדברי
 את שהחליף שבנ"ד נמצא גבול, תשיגלא

 בלאו. עובר ג"כ מקובנה הגאון עלהמרדכי
 הג- את  שהחליף להיפוך הדבר היהולוא
 כזה חילוף על המרדכי על מקוגנהחון
 קי-ב פסחים בגמ' כדאיתא זכות ללמוד"ט

 התלה ליחנק ביקשת אם נאעירובין
 לומר תרצה אם שם רש"י עי' גדולג4רלן
 ממך, ויקבלו לבריות נשמע שיהאדבר
 לשכיגה שגורם להיפך מצינו כלהובמס'

 : תירצו א-ר והמג"א מ-טראל,שתסתלק
 באילן יתלה לא שא8י' מיירי כלהבמס'
 מיירי בעירובין ממבו, יקבלו ג-כגדול
 שיודע כלה ובמס' שמע ממי יודעשאינו
 אסור עצמו סברת : תירצו עוד שמעממי

 מותר, אחר חכם סברת גדול, בארלןלתלגת
 בספר זה שראה כתב יצ"ו סגל הרבתצה
 להעת ויכול תח*י איפ והספר יצחקגחל

 המרדכי בשם זה הביא מקובנהשהגאון
 יקיר ר' טרו בשם שם הטשהוהמרדכי
 דמתאמרא שמעתתא כל נג נזירוגמריע
 מציע4ף אמרינן ובתר4ר קמאי תלתאבבי
 לומר צריך היה שלא נמצא - אמריעלא
 חזג- יקר ר' את להזכיד ורק מרדכיבה1ם
 וזקשחריך. הראהטון סו1בגוגאח
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-י-
 ? תמצאהיכא

 את ולרמה להטעות לכתחילהשמותר
 וטורחתו, עבודתו בעד לו ש"מלםחבירו
 כלום. לו לשלם לא העבודה שגמרואחד

 שייך זה שדין אמר אחד חכםתשובה.
 הוא להלכה אבל דמים, הדורש במוהלרק
 של"ו סי' חו"מ עי' מצות, בשארהדין
 תלמד לחתנו אמר אחד ת"ת לענין א'סעיף
 לו, מלשלם פטור לך 4הבלם ואני בנךעם
 העשיר חתנו הרמ"א כתב פ"א שבסימןאף
 ואפילו עשיר חינו אפילו דוקא לאווזה

 משטה לו לומר יכול עשיר, הואהחותן
 הגאון לאבי כוה"ב ע" ובמוהל בך,הייתי
 ליתן רוצה יאינו עשיר האב באםזצ"ל'
 חומש עד ליתן ומחויב בהאב גועריןכערכו
 צריך יותר להמוהל נתחייב ואםמנכמיו,
 להטע.ת יותר צריך להטעות ואםלפלם,
 גרע ובמה עי"ש, רוצה אינו אם האבאת
 מצוה, ושאר וקריאה וחזנות מתקיעותא
 וביחוד בשכרו, ברכה סימן רואה שאינואף

 ומע- התחתונה, על הקהל יד תמידבחזנות'
  מעשה עושה יוצלח לא גבר יום בכלשים
 כל אוזן צורם קול, ובלי נוסח בליזמרה
 הדור וליצני כפנחס, שכר ומבקששומעיו
 למז- פניו עומד הש"צ לחנם שלאאומרים

 בצערן יראה שלא כדי העם, כלפי הלארח
 בסב- אותו חסומעים העומדים ישראלשל
 העויות את יראו שלא וגם יתירה,לנות

 אדם. בפני כקח' ממש בפניו שלוהמשונות
 הרשות בדבר גם לפעמים מצינו וכן-

 להג- ומותר שיכול וסרמור כהןדכנותלגמרי
 אח"כ ולומר מדאי יותר לו ולהבטיחוים

 ה- כמבהג רק לר ולשלם בך הייתיבהבטה
 ובהם"ס ז" סעי' רס"ד סי' חו"מ ע"מדינה,
 וכיצד להערים שמזתר פעמים כמהמצינו

 מקור אבומ, מיעקב גדול לנו ומימערימיו'
 : לרחל אמר והח8 ליעקב אמת תתןהאמת.

 והביא ברמאותטג אנא אהוה ההח רמאי4ר
 1עם תתברר נבר עם הקרא מן ראיה גםלה
 הביא קכ"ג ובב"ב יג(, )מגילה תתפתלעקש
 עישו ועם תתבר נבר עם כ"ב מש"אר4רה
 כיב- השלום בדבר לשנות ומותר -תתפל
 ר"ת לשקר, ת"ח רגילי וב"אמת" ס"ה'מות
 הצא תלמוד, מטה, אושפיזא, "אמת"של
 ולשלם לשנות ששתר חדשה ה"ת בזהלנו
 בדבר.הרשות. אפילו שהבטיח ממהפחות

 הנשאר מתקלקל ועי"ז חלקגזר

 אחד, ספר מחברו שאל אחדנשאלתי.
 ובאבד לו שיש שלמה מאנציקלופדיהחלק

 לו שישלם ממנו דורש והפהפאילהספר,
 אם זה דבר כי האנציקלופדיה, כלערך
 כמה הסדר. כל לו מקלקל אהד חלקחסר
 ? לו לשלםצריך

 % זו שאלה על שאענה טיםתשונה,
 בביהמ"ד דבדיחותא. מילתא עובדא'כרתי
ל עם חוטהב מביתו אחד הגיאשלי  
 86ד דאג ד~ה האיש נעלם. והתומשב"ם
 החומשים של הסדר כל נתקלקל כיע"ז
 המצט1ת, יקר הם דוללו והחומשיםשלו,
 הבימה, על מזה להכריז אם אותי ושאלבא

 רק הברוה, שום יעש" שלא לואמרתי
 לטהיל שיגמור עד אחדים שבתותימתין
 לקחת כדי בעצמו ויביאו במדברחומש
 דברים בשבת ההע וכן דברים. חוכהםאצלו
 ה- 4לי במן במדבר. החוטהע אצלוהופיע
 כשם זה, ידעתי מאין אותי לשאלאיש

 % אמרתי ? מדרשי בבית הופיערוה"ק
 ויכא עד( )ב"ב ידעגא בב"ח דרבהמעובדא
 זו - אהדדי ורקיעא ארעאדנשקי

 בה-



תמג ר ם וא חת10המשפט שו*ח ל לה
 )חלועת(, כוי כוי דעביד ובמד"ר,כנסיות
 דרקיע, בכוותא ואנחתא לסלת(רשקרלתא
 אמינא חשכחיתה, ולא  בעיתאאדמצלינא

 גלגלא האי לו אמר ? ברקיע גנבי איכאליה
 ומש- למחר עד נטר דהדר, הואדרקיעא
 הו"מ עי' לדשאילנא. ונחזור - לה.כחת
 תמרים אהצכול הגוזל י"ב סעי' שס"בסל
 ביחד כולם ימכרו אם תמרינה המשיםובו
 חמ-  עגוה ולאחדים פרוטות מ"ט שויםהמה
 ברא"ש ועי"ש - מ"ט רק שמשלםשים
 צריך ובנ"ד טפי, מקילין שבמזיק : צטב"מ
 שוה כמה לשום נראה ויותר הכללשלם

 היא וכמה שלימה כהיהיאהאנציקלופדיה
 חו"מ עי' הדיפרנץ. ומשלם עהה,שוה
 זץ. סע"שצ4ד

 - סת-

 הסיקורציא דמישייך למי ונשרף ביתו שהבטיחשכן

 הסיקו- דמי עהמלם בשכןוששאלתני.
 הסיקורציה. דמי שייך למי ונשרףדצהא

 בפר- סחורה עחמה הלה כיצדתשיבזץ.
 דרש דרחם זה בנידון הנה זהז שלתו

 והבע- ביתו. את שיבטיח מהבעה"בהשכן
 כסף שום לדהצקיע רצה ולא השתמטה"ב

 שום עושה שאינו כמו יתירות,והוצאות
 יחמבים שעתה כידוע, בביתו.תיקונים
 שכבר דגזלעחא, ובחוקא בתקיפותדהצכנים
 אי תחף"ג ס" בהפוסק (ר פעםחקרתי
 גזו- דירות במזוזה, מחויבים כאלובתים
 די- שכר שכהילם די לא ועתה עי"שלות,
 ערך שום לו שאין מאד קטן סכוםרה

 עתה שנותנים המפתח הדמי עםלהדירה
 בדמי להרויח רוצה עדד מבהי,ים,סכומים

 בדי- לגור רצה עלא בטענתו,הסיקורציה,
 טוען והבעה"ב שריפה, של פחד תהתרה

 הנה וצא. וטול לזה אותו מכריחעמרנו

 12ל על כהצלו התורם מצינו : לובנדרים
 סיא לאו אי למי' הנאה טובתחברו

 להה או תרומה, דהדין פרי הוי לא"דההוא
 אבל - התורם של טוה"נ ולהלכהפוך,
 ולא מרויח הכרי בעל שם דומה, הנדוןאין

 והתו- מצוה של ענין זה שם כלום,מפסיד
 ופרטי ר,צות דבר זה פה אבל מברך,רם

 הבטי- ענין כל כי יש עבירה סרך גםואולי
 דעי' קני(1, ולא באסמכתא הוא הללותות
 והעלה כזה בנידון קנ"ו סי' תליתאיאוריין
 קכ"ח סי' ח"ג מהד"ת השו"מ דבריע"פ
 4מ וו1ליש הבעה"ב יקח שלישיםששני
 הזה בזמן מפתח שבדמי וכמדומנילהשכז.
 לו- שהשכן להיפוך עתה הוא משנהמדייר
 וזה - שליש רק והבעה"ב שלישים ב'קח
 כמדר דברתי וכבר לד"ת. קרוב פשרהרק
 הבע- ירויח ובנ"ד בירחוני. כזה בעניןמני
 יצקו עתה שזה מהשכן שיפטר בזה גםה"ב
גדול.

 - ת-

 השטרות החלפת שלהגזרה
 ישראלבמדינת

 כל להחליף גזרה המלכותנשאלתי.
 וביני חדשים, שטרות על המדינה?טרי
 עןמרה ממשלתית הלואה מזה לוקחיםביני

 אחד כל מקבל מאה במקום (ג ז.אחוזים
 בעעק שערויה כמובן נעשה תשעיםרק

 ההובות הביאו החובות ובעליהשטרהז
 להפסיד שלא כדי זמנם לפנילהמלוה
 אינו והמלוה רמנחוזים עשרתמגרעון
 הצדק. מי עם לקבל.רוצה

 ל~חרים בעיני דומה זה הנהתשרבה.
 ליס- עליהם נפלו ובדרך יריד עלשנסעו
 לך שמגיע היות : לחבירו אחד אמרטים.
 פה ממני אותם נא קבל לירות, מאהממני
 כבר פרעון הזמן אם הזה. הענין כןעכשיו.



 מ8פש ששטציצ
 ה פ 1 אהישטאשך- .ו זאאפצ

4שי  והזקה הגיע לא עוד פרעח "זטן השםשהיג חנפ- דאשיד 1ה1 מפו, שן 
 ב- וטצי  ומבון לפני הובו 5ורע אדםשאין
 הלוה בא הזה, הכסף מקבלים ואין68ינ נתפר- ככר הגורה סגור, בבר ע%ובנקשעה
 בשעה ובפרט המלוה, אשם ובמהלושלם,
 שום בלי חסד גמילת הוא האלחשהשכל
 גמ*ח לשמעון נתן רזיבן : למוולרבית,
 ששער ומובן חדשים, ג' ב' על לירותאלף

 מיום מטה מטה ממ"לא יודדאחמשרות
 ליום מיום מכספו מפסיר שרז1בן בוה5יק ומס- שבשוק, הווים צרכי מחירי לפי*ה4
 מה שמעון, במץ, נשאד גמ-ח מצותודק
 בבנין השקיעו אם הן הב"ה בעדשהשה
 בכסף מרץח הוא הויים בצרכי אפילו8ן
 בבוקר שמעון קם ופתאום ליום, מעםיה

 את ו1מחליפום הגזרה את בהאועניםוהשת
 לקיים א ברגע בא 10% ופשמניםאבפף
 ביש- פרעות ולפרוע בע*ח פריעתמצות
 דלת ולנעול טובה תחת רעה לשלםראל,
 מי שם בהבנק רחצמים מזה חוץ לחין.בפני
 שלו שעת התעודת מספר הססף אתמכניס
 8ובה. ה~ש רעה ושמן בדצהיך יצא %5השגם
 לע- בין שגמ"ח וקבעו אאצרו שהזאלאמת
 כאלו. לעשירים לח אבל לעשירים וביןניים
 הגצסה מס שבשביל היות : טענתומעניין
 דהצבון על חי רק והוא כסף לו שאיןאראה
 יוכל ואיך מהשכנים שמקבל דירה.שכר
 להח- במזומנים כסף להבנק להכניסעתה
 ולהפסיד..לקף

 יח-
 'נ_

 תקוה תהי אלולמלשינים

 שדגלים *סרים מ~ףנש,נששלתי.
 עתברר עתה, בעוה*ר שנתפסומאחבנ*י
 לאוירו- אוחהע שתותם ששמו הימבאדבר
 מה רכדומה הפצצוה י"רקך אישה דש8ויבשר

 נתצמו דשחו אם חללו רשעים שלדעם
 ל- סמחכים ב"ד לנו שאין אף אותםלהרוצ
 ועדנים. עידן במאסר לההזיקם או ד*נדוו

 שצדיך בושש צריך דין *תתשובה.
 מקרבך. הרע ובערת העולם, מןלבערם
 : ת"ל א' דין י*ז כלל רא"ש בשו*תועי'
 סנ- שגלו מיום ב"ד מיתות ד' שבסלואף

 האדם את לדון שזון דוקא היינוהדריז
 שחיבין מהעבירות א' על מיתהלחייבו
 במקומם סטהדרין שאין דכיון מיתה,עליהם
 אבל למיתה חברו את לדון שליט אדםאין
 שמצילין ענ בסנהדדץ השוב דקחאלו
 עו- אלא לשעבר נהרגין שאין בנפשןאותן
 מפבדו כן עי*-ן, וכו' בטלו לא אותם-
 וכו' השכה1 כצאת היהביו ד' אויביכל
 מותר : וז"ל ה"י פ"ה דש"מ ה' רמב*םוע"

 שאין בזה"ז ואפי' מקום בכל המוסרלהרוג
 אעיז ואם ום' לו ומתרין וכו' ד"נדנין
 מפגעים ש ממות הנרדף את להציללהבא
 וכל להרגו מצוה וכו' אמסור ואמרפניו

 את בטוטר וכ"ז - זכה להורגוהקודם
 מצוה לך אץ ברבים בנ"ד אבלהיחיד
 מזו.גדולה

-יט-
 הדבר את פרושיםהתירו

 ארזה שפרחצימא במלת "צ אםנשאלתי
 פיתקא בהב דמתא רב : כך והעגיו*בהי

 וצנה% שהקצבים כשרות בעניןלהשובי"ם
 שהרב אהר א' באטליז ובשוה טריפהבשר
 כשד בו1ר של שבאסליז תקנה שםעשה
 בשבדל טריפה בשד ימזמצ ה~ש יראהלש

 מרדשים "התעץ בופיתקא וכתבהנכרים.
 בפמ פהאה עז% וושפווחס"ם הדבהא.את
 בבבח-ם, בזה פגע שהרבב*ד



 תפ5א1מרת7ו

 פרושים *התיוי : זו פ4צהתש1בה.
 בתלמוד אחת פעם נמצאה הדבר"את
 פנ- על ביחוד ובשמר : כב בשהדרין :השא
 משליו מובן רבגה מהוה של ב*ד וגםחט

 ופגי- עלבון של שמץ אף וה בדיבורום6ץ
 תהשר הוא "פרח1ים" וום ובכלל בכבוד.עה
 ובי- לצדוקים נגודית בקבלח חברותשל

 בבמה וכמבחשר המינין כתות חשארח1סים
 ידים. סוףמשמות

-כ-

 עולבין ושונןהנעלבין
 שהה אדם" .פרא אחד א"טנשאלתי.

 ופעם בדיבור פעם חברו את לצערדרכו
 ? דבר חורפו להשיב אם ריב,בהרחחר

 רמב"ן ע" מנשהש עונו גדיתשובה.
 בענוי אממ חשאה : ה"ל שרי חזעניהעהש
 חשמע כן לישות בהניחה אבו6הם 4גם8ח
 זדע לעבוח אדם פרא בי לה תחן עניהד'

 רואים העינהים. מיני בכל ח1רהאברהם
 הן מדה כנגד מדה הקב"ה ששלםשצאמ

 חשף ע"ג מ"שת שלא לאברהם תעלהמצעד
 ש- ואף שם( רש*י )ער' בריב פתחהשיצר
 לל.ז תעבודה באם היעולם שפהתההיתח
 הישמע : עצתי למן צדקתי אותהנעמשה
 להיות באהביג הכל לקבל ומשחנהימה

 וכו. הארץ מן חטאום ההכו8ששנעלבין

 כא--
 1 בזה"ז מקלט עייליל

 ב45ז מקלט ערי דין "1 אם משאלתי,.
 1 -8ראלצ8ייטן

 186 ששש משש בתף 4לתשבת
 "וצשש שש שמר 1. מסצ. פ*הינל
 שא השלם חוקת י אשלב חשחתתשבה
 וגרצם שקרובי ג' הדם. גחשל מףדיינצל
 וע"8 תמיד. לעיניהם הרוצח את ירז1לא

הטעמרם
 ה*~

 ערי דין למעג צריך היה
 האי- בס' וום העלה אבל בזמה"ז גםמקלט
 שו- על שההשרשול בזמן נוהגת י שמצוהנוך
 ליש בירהשלים יושבץ ע"א וסנומרריןבטזן
 ל4ענ מקלט ערי שמדמה נמצא נפשותדיני
 לא כהספ"ד להציל ד"נ של היפוך שזהאף

 רסש ומציט להצילו. אלש הרוצח אתלהרוג
 אתא~וא תורה מתן לפני יהר מקלטלערי
 אה1בל למה תע' לך ברח ברח ליעקברבקה
 חתהש מתקטרל דאנת ת*י ועי' שניכםגם

 הבל את קין כשהרג וכן מלה פי'מטרד
 את שהרג מתתהע בש"צ קי"בסיא אהי בשו"ת וראיחי בארץ תהיה ונד נע-

 שגיז מה שקבל כיח שכתב בשוגגהנפש
 מח4 כבר הוא אחרת לעיר גולה והיהעלי
 לכ"א כשההץע ובפרט ש"צ להיותרו

 בר שגם נמצא אני", "רוצח גלותובמקום
 פטיי הר' מקלט. ערי דין לנהוג אפשרה"ז

 בשם יועאם" רבנו בשם צ"ב ס"תשובה
 בששע. גם ניצ מקלט שערי אברהםרבם

 --כב
 מהצבא והעעזמטות גיסבדין

 אטוצל. תרס"ט שת לב""
 ששלת5 בדבר הרב... יזשדילכבוד

 רוצה שהעגל ממה יותר כי להשיבו,אמהר
 מביסים בעזה"ר אהך הי8ב ידוע וכו'4נק
 פע~לקפ. ו(שןביגו הקליונוהה בספירותעלינו
 5ת וכל ימ"ש פורישקביץ בעתוני ורשאזצא

 ישוקשל עם של  שסצה מטילים איךדיליה,
 חאמשאה בעהר השששטמה דהיבשהלהגדיל



 1 א חפמשפ זזת8ן שו"ת ל להתמוי

 בעצמם מומים עזשים שאב"י .באמדםיר"ה,
 שלא בשעה הצב(2 מעבודת להתפטרבזי
 וךל חיילים שמספר מראות עיניהםטח
 מי- יותר הרבה גדול הפרוצנטין ע"פבנ"י
 שגורל ישראל איש כל יע"ז ה(במותתר

 לבו, אל נוגע וכבודו הישראליתהאומה
 אותנו שחושדים אזניו למשמע לבוידאב

 להבאיש כדי כאלו, מכועריםבמעשים
 מגלה הגני לזאת העולם. בעיניריחנו
 להשתמט ישראל בר לשום שאסורדעתי

 שנש- החמורה השבועה על ,ולעבורמעה"צ
 וגם באמונה יר"ה מלכנו את לעבורבענו
 הרח- להמלך טובה כפוי להיות לבוהלילה
 מתפלל הוי בכלל וזה בצלי' חוסים שאנומן

 מאד חמור איסור הוא זה ולבדבשש"מ.
 בב"ק כמפורש א"ע לחבול ישראללאיש
 בחבלות כי וגם חו"מ, ה' פ"ה וברמב"םצ'

 ומק- כידוע, סכנה חשש רוב ע"פ חשכאלו
 אדרחם, לנפשותיכם דמכם את הוא מלארא

 לסכן לאדם שאסור מזה צ"א בב"קונלמד
 ואסור י"א(. )תענית א"ע לצער ואסורא"ע,
 וצריך ל"ו(, )שבועות א"ע לקללאפילו
 את המאבדין מדברים א"ע להרחיקהאדם
 ואפילו ה"א(, פ"ד דעות ה' )רמב"םהגוף
 חמורה עברה המום את לו עהטה אחראם
 רשות מועיל אין ע"ז כי שניהם' בידיהיא

 שמ- וכמו סכנה, חשש שיש במקזםהנחבל
 את שהרג האיש את דן שדהמע"הצינו
 ו- ברשותו שוהרגו אף כרוצח המלךשאול
 בצבא אחר איש עובד זה ע"י הן מזהחוץ

 בדהבבת. נעמבה הכל כי בצדק, שלאבמקומו
 סי' בחו"מ מפורש הן זה איסור מכלולבד
 כרו- דינו בזיופים העוסק שכל סי*בשפ"ח
 את יתשדו זה ע"י כי ישראל, כלל אתדף

 בעצ- שעחטה ומי בזיופים שעסקיהםאחב"י
 מעבודת להשתמט כדי מום בחבירו אומו

 מזה, יותר בזיופים עוסק לך חרןהצבא
 כבוד ודהצפלת גדול דהצם חילול בזהוגורם
 חירי הממשלה בעיני הישראליתהאומה

 ע-פ כזה לעשות שמותר בתשבםמעלה,
 ששאיית אנכי בטוח כי אף לכןדתוה"ק
 דהצד כשר איש ובל עולה יעשו לאישראל
 מע- הלוהיתמט כזה חמור איסור יעהנהלא

 ולעשות בגופו לחבל ומכש"כ הצבא,בודת
 קואינם אנשים יש פן לכ"ז זה למטרהמום

 יש אולי או בזה, האיסור חומריודעים
 כזה דבר שיעשה הלענה ראש פורהשורש
 עת התורה שע"פ בזה מודיע הנניבזדזן,
 כלל את כרודף הוא בזה והעוסק ההשגדול

 הישראליתהאומה
 וגו~

 על ובוו חרפה
 שיקר מי וכל והשרים, המלך בעיניישראל
 ממע- נפשו את ישמור עמו כבודבעיניו
 מצות לקיים כאו"א על ומוטל כאלושים
 רעהו איש ולהזהיר עמיתך את תוכיחהוכח

 בראצ בגוף אהימה מכל נקייםוכשנהיה
 גם בו מום חשר איון כי טהורה,ונשמה
 בעיני חן למצוא נזכה תה פגומה,נשמתו
 אמן. בבי" לישועה ונזכה ואדםאלקים

 בימי דבר לעבואלי שדהטבתיתשדבה,
 מחם להט"ל ישראל לבר מותר אםהצריזם
 ולע- מעבה"צ להשתמט וע"ז בנ"יבקדהצי
 תההה זו ותעיבתי דמלכוה(1' דינא עלבור
 המש- מאב"י לאלה מרי לבני לאותעתה

 וזו דריתחא בעידנא הגיום מן אאעתמטים
 על מונחת הדה וחדב ליעקב צרהשעת
 יתי- החוצפא על וביחוד "טראהג עםצואר
 דגושא על חהנואמים המטיפים אלה שלרה
 חטה בנהשם שאת בהיעה מצוה, מלחמתשל

 צגקתם חוצנם תחת ומסתיריםמחביאים
 ה~ש דורשים נאה והמה ומשתמטיםבוגדים
 לעמו ויפה( טוב )שזה טוב דורשמקיימים
 ושמן שהגיע אמת לזרש. )רק( שלוםודובר
 בבלל, כולם המה הלא קהית בנ"יללמד
 ומ5פ ולמשצ4 לאות הר(מטון צ*לוהנואם
 אלו על זה מוטל וביהוד נעשה, וכןנראה
 ומתשעבתי יהבם, השליכו הקהל קופתשעל
 בגולה טכר אדמת על אם האיסור וחומרזו



 במצ- עתה, אנפין במאה כו"כ אחת עלכן,
 כה שהצר הקדושה זבארצנו הנוכחיבנו
 כמים. דם ה?ופכיםשפכו

 עומדת במקומה ש'היא הקב"ה להוהשיב
 הוסיפו אם לה איכפת ומאי אותה, זזוולא
 להו איכפת מאי בנ"ד כן וכמו אצלה,יוד
 אצלם. להתפלל )יודי"ן( אנשים הוסיפואם

 - כג-

 תורה וספר הבנסת ביתדיני

 אותו והרחיבו שהוסיפו ביהכ"נשאלה
 שמ- בטענתם מזרח בעלי ובאו מזרחלצד
 השני מקומותיהם של הספסל יהיהעתה
 אותם זזו שלא טענו והגבאים המזרח,מן

 כי- ובין בינם ספסל הוסיפו ורקמטקומם,
 לוותר. רצה לא מהם אחד ח2ום מזרה,הי

 מזרח של חשיבותו עיקר הנהתשובה.
 הקיר ובין בינו חוצץ דבר יהא שלאכדי
 עוד הוסיפו ואם כא(, סעי' צ' סי')ש"ע
 ולכ- זה, מקום של דה?יבותו' אבדהספסל
 מקום קנו אם הן הבע"ב, עם הצדקאורה
 שקבעו חזקה טענת להם יש אם והןהמזרח
 קע"א סי' חו"מ ועי' תפלתם' מקוםשם

 גורם אם זה, כעין שם יבפת"ש א'סע"
 קס"ב בחו"מ וע" למחות, יכול ממוןהפסד
 חסר לא וזה נהנה בזה שרק בהגה ז'סעי'
 לדין ראיה להביא ויש ; למחות יכולאינו
 תמן הוה : ה"ה פ"ה תענית מירושלמיזה
 אין תנין אנא קדמי תנינא אין אמר סבחד
 יותד רארמ ועהר ; תנינן אגא קדמי פסר'

 מחי- סילוק בדין : פו פסחים מגמ'מפור,?ת
 היו ד"ה שם ברש"י עי' מחיצה, ועשייתצה

 ונע- חדש אויר יש מחיצה שבסילוקיח2בין
 היה שעובדא ונזכדתי אחר, כמקוםשה

 העשיל הר' הצדיק הגאון אצלכמדומני
 ש- יהה2ע של מהיו"ד וה"ר ז"ל,מקראקא
 : בטענה ה"א האות ובאה הקב"ה,הוסיף

 אותו של בשמו הרחהיונה היתהמחורלה
 השניה' והיא מגדולתה הודידוה ועתהצדיק

 - כד-

 כבר. נהר על כמו כפר, בן אש,א.

 ושבנו בעה"ב בילשאלה

 שליט"א. פוסק הלל הרב... ידידילכבוד

 לבעה"ב, שכן בין הדיל איךשאלה.
 הוספות, איזה בדירתו עשה דה?כןבאם

 ואיך הבע"ב, ר,?ות בלי ותקוניםשכלולים
 את שעוזב אחרי הבע"ב, רשות עםהדין
 ?הדידה

 דברים שי"ד סי' חו"מ עי,תשונה.
 שהשוכר ודברים לעף2ות מחויבשהמשכיר

 ותיקון מזוזה מעקה, כגון לעשותחייב
 שכ- שם ומשמע משלו הכל המזוזהמקום
 לקחת הה?וכר יכול השכירות זמןכלות
 שאין סכנה משום במזוזה ורקהוצאותיו, לי מחזיר אינו המשכיר אם זה כל אתאתו

 שהיה מעשה ומשום מביתו כשיוצאלהסיר
 ע"ו סי' יוסף ויצבר ס' ועי' קב()ב"מ
 השו- יכול אופן באיזה, דינים חילוקיהרבה
 בדברים שכן וכל המזוזה' את להסירכר

 ועי' להשוכר שייך שזה אומן מעשהשהם
 שפל- שייך למי מקלט בדין"בהפוסק"

 אם וכ"ז שליט"א, ראל"צ הרה"ג בזהפל
 בר- עשה אם אבל הבע"ב רשות בליעשה
 הכחשה יש ואם המדובר. כפי הכלשותו
 הוצ- משלך אומר זה והמשכיר השוכרבין
 הש- דמי ע"ח רווות לו שנתן אומר וזהאת

 א' אות שי"ז סי' אליוע כסא עי'כירות



 ושפ(פם חתמו%0*ת

 ר 1 11שש1שישמוששי יהתמח

 להף המשכיד לו חמי שכו "4נעשחשכר
 זה חשם המשכיר, על הו1צשית חתליםשדא
 אךתו וכמנהג מקום לאותו הראהבנת
 שמין בנא רשות בלח אם אש" 4המקום
 לבנותו זה בנין בעד ליתן רוצה אדםבמה

 קא לל לומד קמל דלש לג לשלסומחרב
 וטם ", - שס"ב סה4 מי*מ ואבניךעציך
 "שצ- חשנני עצי את אקח לומר יוכל לאזה
 בנין חמרי אםו1ל

 נתיקר"
 וע" וום' זה גם

 מזה. מ"א מ, לט, ס" ענדל מהריא*זשו"ת

 ב"ו ולת


