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הקרמה
.

 ידי, שתחת חחם מאורח מהכתבים חלק ולהביא, לסדר עורני אשר ד', את אברך
 אשר ועוד, וקדשים משפט, וחושן העור, ואבן דעה, יורה עניני קצת צירפתי כןוגם
 רביעי. חלק חיים אורח אפריס" "רבבות שו"ת בה2ם תורה בני לפני מביאאני

 של בהבנתם מה במדת הצלחתי הקודמים, בספרי כמו וה, שבספריתקותי
 מחשבה ובעלי הקוראים עם גילויי את לחלק איפוא מבקש והריני ו"ל,רבותינו
 לשפוט לי לא וו, הרגשתי היא אמנם היא נכונה אם הלכה, ובעלי תורהיומדי
 כמו לשבח טעם וה בספרי ימצאו הם גם כי מקוה, אני אולם להם, הואהמשפט
 עמלי. מכל שכרי וה והיה הקודמים,בספרי

 שבניהם שהתפללו וקיני של תפלתם בוכות אלא לאור, וה ספרי יצא בוכותילא
 גרינבלט יצחק ר' הרב הצדיק החסיד הרב וקיני של תפלתו תורה, בני יהיוונכדיהם
 שנפטרה ע"ה רבקה שרה מרת הרבנית וזקנתי תשי"ג, אייר בח' ונטמן שנפטרוצ"ל

 מאיר חנוך ר' החסיד הרב וקיני ותפלת תשל"ו, מרחשת בכ"ב בירושליםונטמנה
 ע"ה רודיל רבקה מרת ווקנתי תשי"ב, אחר בי"ב בא"י ונטמן נפטר זצ"ל,בירנשטוק
 תרצ"ב. אלול בי"ט האמת לעולםשהלכה

 לא אשר טובים ומעשים חסד ובעל מדות בעל היקר איש חותני של תפילתווכן
 וצ"ל מוסקביץ נחמן אפרים ר' לי כאב והי' שלו טובים המעשים כל לכתוב דיויספיק
 שנת ב' אדר כ' שנפטרה סימה מרת לחמותי וכן הנצב"ה, תשל"ט טבת בב'שנפטר
 שלהם ושלי הלומדים קהל לפני וה ספר ולהביא לסדר וכיתי בזכותם הנצב"ה,תשכ"ב
 רבה הוקשענא יום הדין ביום מאהנו שנלקחה שלנו לבת ושם יד מציב הנני כןהוא,

 שוכני כל עם המתים תחיית בומן אלינו תשוב אשר הנצב"ה ע"ה חיה שיינהתשי"ח
 דנלקח זצ"ל מוסקוביץ יוסף הרב היקר גיסי ובכלל פה שכתבתי אלו כל ובפרטעפר,
 אלול בט"ו ונפטר האמת איש כמשמעו חסיד והיה קשים ויסורים קשה מחלהאחרי

 וזכה המשפחה, כל בעד טוב וימליצו המליצו הם וכן שהוא, בטוח אני אשרתשמ"א
 רביעי חלק להוציא לי עורה תפלתם וכח בתורה, בדרכו ההולכים ילדיםלהשאיר
 שתח"י. המרובים מהכת"י שלימהספרים

 מרת רעיתי ותפלת מתפלל אני כן תפלתם, כח ע"י שוכיתי כשם מתפללוהנני
 שהספקתי מה לעשות מספיק החתי לא אחרת בכל, כעור לי היא אשר תחי'מרים

 טוב. ובכל בבריאות השמים מן ותתברך היא, שלה ושליבעוהי"ת,

 ובמצות בתורה לעסוק המדרש בית מיושבי להיות שויכני להשי"ת מודהוהנני
 כפתורים ולעשות הקדושה תורתינו דברי וללמד ללמוד החיים. בארץ ד' בגןיטחל
 פה שכעל ובתורה שבכתב בתורה ההלכה פי על רבותינו דברי ולבאר להוסיףופרחים
 והאחרונים. הראשונים שליט"א, הגאונים רבותינוובדברי

 אבא אבי, וכות וה לכל וכיתי שבוכותם שיחיו היקרים להורי להודות בוהוהעי

 תורה לומדי בתמיכת ומעשה עושה לעבודה לתורה פעלים חי איש שליט"א,מארי



זקקדמהד

 גדלותו פי על התורה בדרך שהדריכני הקודזם עבודת ממנו שלמדתי וראשוןראש
 גרינבלט ברוך אברהם ר' הרב מרבים יר"ש החסיד הרב התורה מכמנת בכלוחכמתו
 היא אשר הטהורות ובמחשבותיה במעשיה החשובה תחי' מורתי ולאמישליט"א,
 עפ"י לההנהג איך אוהנו ללמד כוחה בכל שיחיו והבנות הבנים כל ואת אותיעודדה
 בישראל. תורה שיתרבה שליט"א אבי כמגמת ומגמתה לשמה תורה ושנלמודהתורה
 ונכדיהם ילדיהם מכל נחת רוב מעליא ונהורא גופא בבריאת שכרם הקב"ה להםישלח
 אמי שליט"א המשפחה ומכל בניהם וחוהנתי בניהם וחתני שיחיו וחהניהםוניניהם
 אני התורה ברכי על שגדלוני שלימה ברפואה שליט"א תחי' פריידא הניה מרתמורתי
 להם.מודה

 תמיד עומל אשר זמנינו ומפוסקי מלומדי הגאת הרב הגדול לדודי מודה אניוכן
 אחד איש לה ומחוצה המדינה בכל ציבור בצרכי ועוסק תורה גדולי תלמידיםלהעמיד

 צבי נטע ר' הרב שנים כל"ה זה ממנו למדתי הרבה אשר המצוחן המעלותמני
 ובנותיהם מבניהם נחת לראות תחי' מרים מרת הרבנית רעיתו עם יזכהשליט"א
 הכל. עבור לו תודה משפחתם. ומכל וחהניהםתכדיהם

 שיגדל נ"י מנחם ר' הרב הבכור מהבן תורה ונחת יהודי, נחת לראות נזכהוביחד
 עם תחי', טובה מרת רעיתו עם נחת ולראות ברבים, תורתו להפ"ן ויזכהלגדול

 ר' הבחור מבנינו נחת לראות וכן תחי', ודינה תחי', ודבורה תחי', אביבהבנותיהם,
 להקים ויזכה ויר"ש התורה במעלות ושיעלה בתורה, ועוסק ירשב אשר נ"ייצחק

 בעלה עם תחי' גאלדה מרת שלנו מהבת נחת לראות וכן ולתפארה, לשםמשפחה
 תורה של בעומקה ולן היושב החסיד ובגמ"ח וביר"ש התורה במעלות המצויןחהנינו
 הילדים עם שליט"א קניגסבערג מאיר מרדכי ר' הרב דליקוועד גבוה מדרשבבית
 מאשה שלנו מהבת נחת לראות וכן נ"י, צבי ושמעון תחי', ורבקה נ"י, נחמןשלהם
 ברבים תורתו המפ"ן שמים וביראת התורה במעלות המצוין חהנינו בעלה עםתחי',

 ויראו שליט"א, לאנגסאם אלעזר ר' הרב משה נר בכולל תובב"א עיה"קבירושלים
 נזכה הצעירה מהכת וכן תחי', ובינה תחי', ושפרה נ"י, יהושע שלהם מהילדיםנחת

 שלנו למחוהנים טובה מכיר הנני וכן נחת, לנו שתביא תחי', סימה מהבת נחתלראות
 שלימה רפואה הקב"ה לו וישלח שליט"א קניגסברג הכהן אברהם ישעי' ר'הרב

 זעלינגוט ציון בן יצחק ר' להרב וכן תחי', שרה מרת הרבנית אשתו עםבקרוב,
 שליט"א לאנגסאם נפתלי ר' והרב תחי', רבקה ברינה מרת הרבנית אשתו עםשליט"א

 תחי'. אביביה מרת הרבנית אשתועם

 משה ר' הרה"ג שליט"א למרן ובפרט ורבותי מורי לכל וכן לכולם מודהאני
 והנה לאור, יצא זה שספר גרמו אלו כל ותפלת לי כאב שהוא שליט"אפיינשטיין
 על גם לי שכתבו כמו עולים הראשונים הספרים ג' על שליט"א מהגאוניםההסכמות

 זה.ספר

 בב"א. הקרובה ולגאולה שמים לרחמי המצפה תדש"מ, סית בי' חותםוהנני

 מעמפיס.פה

 מחברה

 גרנבלםאפרם



 שניההקרמה
 שמים, ויראת תורה אמונה, בעניני נמלאים וימודותטאמרים

 שליט"א הגאוניםמרבותינו
 בליטא, מדרשו בבית מוסר לומד הפרח2 אם אמר, זצ"ל סלנטר יו2ראל ר'הרה"ג

 יותר שמרבים מה בימינו והנה דתו, ימיר לא בפאריז היהודי שהסטודנט משפיעזה
 או שהתחילו שאלו משפיע זה ועוד היומי, הדף את יותר ולומדים כולל ובניישיבות
 שעינינו כפי לת"ח ונעשים בתשובה וחוזרים ישראל למקור חוזרים ארניברסיטהגמרו
 רב, זמן זה למדו שלא מה בעזהי"ת תורה הרבה כ"כ שנלמד האחרונות בשניםרואות
 יהי' שהמלמד לראות ובעיקר לתורה חחלים נרבה ואז אחד יקרב אחד שכל רצוןויהי
יר"ש.

 חנא מים, והרי מזת הרי לו אומרים וסוכה סוכה כל על מבואר ס"זביומא
 פת לו שאין למי בסלו פת לו שיש מי דומה שאינו אלא לכך אדם הוצרך לאמעולם
 את ליפות מים והרי מזת הרי לו אומר וסוכה סוכה כל על מבואר ובירושלמיבסלו,
 בימינו כן ואם וכו' לו אסור שהוא דבר אלא תאב הרע יצר שאין למהכוחו,

 אליקים ר' הרה"ג מישרים המגיד בזמנו כתב וכבר ואיום נורא ברחובשהפריצות
 על תרס"ב, בשנת בווארשא שנדפס עינים מחזה בספרו ביאליסטאק מעיר זצ"לגעציל
 עושה, וגוף חומד, ולב רואה, עין מעשה, כל ראשית זאת כי האדם עיני ראותדבר
 ד', פני באור תחזינה ועיניו הרע יצר בו ישלוט לא רע מראות עיניו עוצם האדםואם
 התורה בלימוד נתחזק ובזה לבבכם אחרי לתור לא לזכור שיש בימינו כ"ש כןאם

 קליימן מאיר והרב מאוד, מחבבו היה זצ"ל מבריסק חיים ר' והרה"גוביר"ש,
 ימושו לא הברכה בו שנאמר התורה לימוד תש"ל, בשנת הספר מחדש הדפיסשליט"א
 אור ואין אור הוא התורה לימוד כי ענינו עולם, עד זרעך זרע ומפי זרעך ומפימפיך
 הקריבו הנשיאים שכל מיצר אהרן שהי' במדרש כמובא יתבטל לא ואור תורהאלא

 קיימת, ושלך בטלה שלהם וכו' הקב"ה א"ל הקריב לא ושבטו המזבחלחנוכת
 לא המנורה אור אבל קרבנות להקריב וא"א המקד,ם בית חרב דבעוה"ר אףוביאורו
 בפ' זצ"ל מלובלין להגאון אמת באמרי שכתב וכמו תמיד שקיים התורה אור וזהבטל

 להם ומאיר הישראלית אומה בתוך בחסדו מופיע שהשי"ת מה נקרא הנרותבהעלותך,
 ואלו רצו שתמיד לאלו יעזור לא ולפי"ז עכ"ל, והפסק ביטול בלי עד לעולמיחהו

 בהתחלת תורה ילמדו ותמיד להתבטל יכול שלא קיים אור זה כי תורה לבטלשרוצים
 קיים הזה שאור רואים וב"ה פיהם, בהבל מתקיים דהעולם רבן בית שלתינוקות
 ובין הליטאות בישיבות בין הישיבות בכל שליט"א רבותינו זמננו גאוני ע"ירנמשך
 חשיבות יש כך ומשום יתבטל, שלא האור מקור מאותו בא הכל כי החסידותבישיבות
 יתבטל ולא קיים התורה שאור להראות מצוה, בסעודת ונרות וחנוכה, שבת,לנרות
ח"ו.

 בין בגמרא הנאמר שכל האמונה משרשי כתב ט"ו, אגרות בקובץ זצ"להחזו"א
 נבואי כח ע"י לנו שנתגלו הדברים הם הם באגדה ובין בהלכה בק בגמ', ובקבמשנה
 היתה שהנבואה בזמן בגוף, המורכב השכל עם הנאצל השכל של נשיקה כחשהוא



...- 

 שניההקדמה1

 באגדה בין בהלכה בין חז"ל בדברי ספק הטלת לשמוע אנחנו נרתעים נמצאחזון
 ושחיטתו חז"ל כדברי ככופר, קבלתנו לפי הוא מזה והנוטה ר"ל, גידוף שלכשמועה
 החכמות מכל חסר התלמוד שאין מדבריו ונלמד עכ"ל, ועוד לעדות ופסולנבילה
 היטב. בזה לעיין ההם ואמונה חיזוק הםודבריו

 שהקב"ה ביאורו ל"ו, כ"ט פנחס ל"ו כ"ג אמור רש"י עיין פרידתכם, עליקשה
 להתרחק יש כמה נלמד ומזה חיים( יעקב )באר עלי קשה שבלבבכם שהפירודאומר

 כביכול. לקוב"ה להקשות לאממחלוקת

 ר"מ(. רמז בשלח )ילקוט האמונה בשביל אלא ממצרים ישראל נגאלולא

 והגית מצות לקיים לומד שאני אותיות ידי שעל לימודו  בעה לחשוב לאדםראוי
 אדם של נשמתו וארא(, זאת )זכרון העליונים שבעולמות הרוחניות אותיות אעוררבו,

 למעלה שהוא עולם מאותו הצרופה, הרוחניות ממקום הכבוד, כסא מתחתחצובה
 ע"ב( ל' )נדה התורה כל את אותו מלמדים אמו, בבטן בהיותו גם השמש, מןלמעלה
 בו שרב החומר, עולם זה, לעולמינו מגיע כשהוא אולם המתגבר, כמעיןוהריהו
 תפקיד הלב, לחרשות ולהגיע החמרנות השטף להסחף עלול הוא והסבך,הפיתוי
 בהיותו גם הרוחניות, את ולהעפיל ולשאוף כלשהם פיתוים אחר להגרר לאהאדם
 שסביבו המציאות, עם להתמודד חייב, כן ועל מסוגל, הינו בחומר מוקף הזהבעולם
 תרצ"ו. בא פרשת אמת אמרי ועיין להתחדשות,יהגיע

 כניסתם לפני כי בצבא, שהיה אלו ובפרט תשובה, בעלי חוג עם בדיבורהתברר
 רדיפה יכולת, של בזבוז ריקנות, הרגישו משמעות, נטולי חייהם כי הרגישולישיבה
 הם בישיבה כשלומדים וכעת שלימות, וחוסר כיון חוסר חומרים השיגיםאחרי

 בימינו. כאלו רבים תשובה בעלי לראות שזכינו וב"ה הביתה, ששבו כמומרגישים

 הקפדנות, למדת מושכלת עצה תלמידיו לפני זצוק"ל אדמו"ר אמר אחתפעם
 למי וקפידא ואיבה טינא מלבבו להזניח מדותיו, על מעביר להיות עצמו אתלהרגיל
 עמוד אור )נתיבות עלומיו, בימי זו בתחבולה השתמש בעצמו הוא ואשר לושחטא
 זצ"ל(. בלאזער יצחק ר' להרה"גנ"ח,

 בחלקו שישמח ההסתפקות הוא העיקר וכו' תאכל במלח פת תורה של דרכהכך
 כולו העולם כל ואומרת יוצאת ב"ק ויום יום בכל כ"ד בתענית חז"ל שאמרו מהזהו
 וחנינא אמר לא לע"ש, מע"ש חרובין בקב לו די בני וחנינא בני, חנינא בשבילניזון
 אין כי לו שדי מי הוא העיקר כי חרובין, בקב לו די אם כי וכו' חרובין קב לו ישבני

 והיום צ"ב, עמוד אור כוכבי בספר מפעטערבורג הגאון להנ"ל והבן, ליראיומחסור
 בזה. היטב ועיין נאמר קול הבת עליהם הכולליושבי

 וכן תראו ממני ב'( וביצה י"ט יומא )עי' בדיבור למעט בקוד,ם דרכי היהמעולם
 גדולות תחבולות קשצריך והכלל האש מן כבורח אנשים חבורת מן ותברחותעשו
 יתחילו אם ואף אנשים חבורת בין לישב ושלא לעמוד שלא ליזהר וצריך מזהלהנצל
 אם פי' תאבה, אל חטאים יפתוך אם בני החכם, כמ"ש מאתם תלכו עמכםלדבר
 תטופנה נופת כי בדברים עמהם תיכנס ואל עמהם לדבר תאבה אל חטאיםיפתוך
 בענין הארכתי לכן המון בין וקל מצוי שהדבר ומחמת חיכה, משמן וחלק זרהשפתי
 ספר להרהמ"ח נכד ז"ל אליהו ב"ר מאיר ר' להרה"ג כ"ב עמוד אבות נחלת ספרהזה,



י שניההקדמה
 לקבוע שיזכה השמים מן שהכריזו לו, אמר מגדים הפרי את כשראה התורה,מעלות
 רב(. מעשה אמונה דרך )ספר עולם לקל בטהרה שלמד על כמותוהלכה

 תורה לומר מזלוטשוב הקדוש הרבי פתח כאשר מאפטא הקדוש הרבסיפר
 מפתח כי ידעתי אז למקומם, הספיקות חזרו סיים וכאשר בהלכה, ספקותי לינתיישבו
 צדיקים(. אמונת )ספר בידו, נתונההתורה

 אם כי אמות, ד' כשיעור יעמוד ולא שעמום, לידי המביאה הבטלה מן מארדיזהר
 מחשבות ח"ו עליו מתגברים ואם תורה, דברי בהרהורי או הוא ברוך הבוראבדביקות
 לבית המביא )הגה"ה זרות המחשבות לבטל כדי ובקול דוקא הספר מתוך ילמרדרעות

 הרעה, מחשבתו ישוב הספר עם אסתר[ ]מגילת מהפסוק רמז בספרים ראיתיהדפוס(
 קל"ח. עמוד הנהגות מלכו ישועותספר

 הכותל, על השטוחים בבגדיה לא ואפילו פנוי' אפילו אשה בפני יסתכללא
 צבעונין בבגדי יסתכל לא כ"א סימן העזר באבן ומבואר זאת, למדריגה שנגיעוהלואי
 בגד תלבש לא דאשה מבואר ד' חלק אפרים וברבבות נדה, אשתו בבגדי ולאדאשה
אדום.

 לכך. זוכה ומי האחרת, קצה עד ועצבות מכעס ליזהריש

 מאבריו אבר כל על להסתכל צריך האדם ו'( א' )ויקרא לנתחיה אותהונתח
 כמוך מי ד' תאמרנה עצמותיו וכל פניות, בלי שלמה קומתו שתהי' כדיבפרטות,
 הבטחה, היא תחמוד לא ט"ז( כ' )שמות תחמוד לא לריח(, מועדים שלמה)תפארת
 מגדים(. )נועם תחמוד לא וודאי אז האמורים דיברות בתשעת ותזהר שתקייםאחר

 סאראגוסי יוסף ר' הגאת הרב זיתת, עין הנקרא כפר יש לצפת ממירוןבדרך
 הנ"ל ובכפר בצפת ונתישב לא"י ממצרים הגירוש אחרי בא הרדב"ז, של רבושהיה
 זי"ע הספרדי יוסף ר' הרה"ג של קברו נמצא שם אלעאי בר יהודה ר' לציוןסמוך
 אפילו לאשתו איש ובין לחבירו אדם בין תמיד שלום משים והי' הלבן, הצדיקונקרא
 שם לו ונתגלה וזכה הנ"ל יהודה ר' של קברו על להשתטח הלך ופעם הגרים,בין

 )חיבת קבר שם לו וחצב הנכרי מן קרקע אותו וקנה לטוב, זכור הנביאאליהו
 עיר יהודי לו שיביאו אחד רשע פחה גזר פעם כי הנ"ל בהטם ונקרא ל"ב(ירושלים
 לו אמרו למלך, דורת להביאם כולם, לבנים תרנגולים ומאות מאות כמה צפתהקודש
 החנו לא כרלה שבארץ התרנגולים כל לקנות באנו אילו הפחה אדוניהיהודים
 הדבר שמחויב אמר הרשע מושל שאותו אלא לבנים, תרנגולים שכן כל רלאמספיקים
 היהודים ממנו בקשו שעה אותה חייהם, את לקפח הוא עומד לאו ואםלהיעשות,

 הדבר, לו וסיפרו הנ"ל זצ"ל יוסף ר' הרה"ג אצל הלכו ימים, שלשה זמן להםשיתן
 טרחו מיד הצבע, על דעתכם תתנו ואל מין מכל תרנגולים אלי הביאו להםאמר
 אביו לפני בתפלה עמד מיד יוסף, ר' אל והביאום המקומות מכל תרנגוליםלאסוף

 ניצלו, הקודש עיר ויהודי לבנים, הפכו כולם והתרנגולים נס לו ונעשהשבשמים
 התפלה שכח ראשונה בהקדמה שכתבנו מה והוא הלבן, הצדיק נקרא כךומשום
 הרבה.מועיל

 גאון היה והוא היום סדר ספר מחבר בעל מכיר בן משה ר' הרה"ג גר זיתתבעין
 את לנהוג איך ישראל איש את הזה בספר ומנחה מדריך דרזין, ומריא מופלאוצדיק
 כתב לספרו ובהקדמה ההלכה, פי על וחג מועד שבת וימי חול ימי ולילותיו יומוסדר
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 שניההקדמהח

 שלא  העשעות ועל העתות על הלילות ועל הימים על להשתדל האדם כל צתך נןתל
 ממטתו בבוקר קם אשר ומעת וחמדותיו, הזה העולם בהבלי מהם רגע אפילולאבד
 שמים בחפצי הכל שיהיה זמנו הוצאת כיצד ויבין יראה מטתו, על בערב שכבועד

 זיתון כעיר גדולה ישיבה ופתח עכ"ל, וטהורים נקיים שמים כחפצי יהיו עצמםוחפצי
 ובשנת הישיבה עבור כספים לאסוף לגולה זצ"ל דור מור שלמה הרב חתנו אתרשלח
 ובפעם בווינציא שניה בפעם היום סדר ספר את והדפיס באיטליה היהשס"ה

 בעל מ'( אות הגדולים )שם שם ג"כ שנ"ט בשנת הספר את חתנו הדפיסהראשתה
 וכן היום, סדר הספר את בספרו מביא היום סדר בעל אחרי בדור שחי הגדולהכנסת

 והיה ברורה, המשנה וכן ועוד, אברהם המגן ערוך השולחן נושאי ספרו אתמביאים
 זי"ע. הספרדים מאחינו חכמים תלמידי של גדול דוראז

 חכמי מגדולי היה ברוכים ממשפחת אלמורבי הלוי אליעזר בן אברהם ר'הרה"ג
 והמעגלי בשבילים וגוריו ז"ל האר"י התהלכו עת הסוד, תורת זוהר ימי בימיו,צפת
 בני את להחזיר הלוי אברהם ר' טרח ימיו כל וחבריו, יוחאי בר שמעון הרב שלצדק

 שמובא כפי השלמה, הגאולה את לקרב זה ידי ועל שבשמים לאביהם בתשובהישראל
 האר"י של תלמידו אברהם, ר' רשמו אחד בחסיד שמצינו "...וכמו הישר": "קבבספר
 כנופיה מקהיל והיה התשובה, על מכריז והיה וברחובות בשווקים הולך שהיהז"ל,
 וכן תראו ממני להם, ואמר אשכנזים של הכנסת לבית הולכים והיו בתים בעלישל

 אורך בכל לגוררו מצווה והיה אחד לשק נכנס והיה דין; בית מיתות ד' לקבלתעשו
 אבן אחד כל לקחת צוה ואח"כ יצרו, את ולהכניע לבזותו כדי בית-הכנסתורוחב
 שנעשה עד החרולים על עצמו את ומשליך בגדיו את פרשט והיה עליו, זורקיםוהיו
 מדין להנצל שרוצה מי רבותי, ; שם שהיו לאנשים אומר והיה אבעבועות... כמיבשרו
 היסורים אותם כל עליהם וקבלו יחד כולם נזדרזו ומיד הזה, כמנהג יעשה גיהנםשל

 תשובה בעלי כולם שנעשו עד משם זזו ולא בבכי... קולם מרימים והיו וחיבהבאהבה
 חייהם..." ימיכל

 את שמחזיר הלוי אברהם ר' את ויטאל חיים ר' משבח החזיתות" ב"ספרגם
 ...הנה ואומר קול שומע שהיה צתד יוסף ר' חלם אדר כ"ז "...ובליל בתשובה:ישראל
 להם, יכול ולא דמשק לאנשי בתשובה להחזיר )ויטאל( המקובל חיים הר' טרחכמה
 תבוא ובימיו כרחם כעל בתשובה ישיבם רהוא הלוי, אברהם הר' הזקן בא עתההנה

הגאולה..."

 והמקובל המערבי, כותל יד על שכינה לגילוי אברהם רבינו זכה חייו, ימיבפסגת
 שס"ח: בשנת מצפת באגרתו בפרוטרוט המעשה את מתאר מינשטרל שלומילר'

 עוד לך ואין ימיך נשלמו הנה  עתה הקדרש: האריז"ל לו אמר אחת פעם"...
 עוד תחיה תזכה ואם תחיה, ידיה על ואפשר עבורך, רואה אני אחת תקנה ורקלחיות,
 את תשפוך ושם המערבי הכותל לפני לירושלים לך תקנתך, וזו שנה, ושתיםעשרים
 בטוח תהיה השכינה, את לראות ותזכה קונך לפני תתרצה אם ואז ודמעך,תפלתך
 שנים. ושתים עשרים עודשתחיה

 הדרך להוצאת ביתו מטלטלי כל מכר דבר, אותו הלוי אברהם מהר"ר"כששמע
 ובשק בתענית לילות ושלושה ימים שלושה עצמו את סגר כשהגיע לירושלים,והלך

 והתפלל המערבי הכותל לפני הלך ימים שלושה אחרי משם, זז ולא גדולהובבכיה
 גדולה. בכיה ובכהשם
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 ותיכף אחת, אשה דמות המערבי כותל גבי על וראה עיניו, את נשא כך"בין
 צית, אימא אימא, אימא, ובוכה, צועק והיה פניו על נפל אופן, באותו אותהכשראה
 בזקנו ממרט והיה פניו על והכה בבכיה מתמרר כך והיה בכך, שראיתיך ליאוי

 בחלום ראה והנה וירדם, וישכב פניו על ויפול שהתעלף עד ראשו,ובשערות
 לו: ואומרת מדמעות עיניו מנגבת והיתה פניו, על ידה ושמה באה הקדושהשהשכינה
 לגבולם... בנים ושבו לאחריתך תקוה יש כי אברהם בניההנחם

 האריז"ל בראותו לב, וטוב שמח תוב"ב לצפת וחזר משנתו אברהם ר' הרב"ויקץ
 עוד שתחי' אתה בטוח ומעתה השכינה, למראות שזכית בך רואה אני כבר לו:אמר
 שנים..."כ"ב

 הגדולים", "שם בספרו הלוי אברהם לר' השכינה גילוי דבר את מביאהחיד"א
 במיטב אענה אני בלבו אדם שום יפקפק שלא הסיפור "ולקול החיד"א:ומוסיף
 ירמיהו שמעוני ילקוט מאמרם, חזו לכו ז"ל, רבותינו דברי בכל מאמינים אנוהארש,
 יושבת אחת אשה וראיתי עיני נטלתי לירושלים עולה כשהייתי ירמיה, אמרט"ו,
 אצלה קרבתי ינחמנה, מי ומבקשת, וצועקת סתור וראשה שחורים לבושה ההר,בראש
 לי, ואמרה ענתה מלפני, הסתלקי את רוח ואם עמי, דברי את אשה אם עמה,ודברתי
 השדה". לחית מרעית עשויה שהיא צית אמך אני מכירני? אתהאין

 התחילו אז ומני בדורו, ערד התפרסם מוגרבי אברהם ר' לצדיק שכינה גילויענין
 מקמינ"ן מנדל מנחם ר' ובקשה, תפלה לרינה, המערבי בכותל הצפונית הפינהלקבוע

 נובעת התפלה כי ודעו הבית, הר של המערבי הכותל לפני להתפלל "הלכתימזכירהו:
 השכינה נתגלתה ששם שאומרים מפני אחת, אבן אצל עומד והחזן המתפלל, מלבשם

 אחד".לצדיק

 מושב מקום ללשכת סמוך הוא כי אבנים, בכותל המקום את גדרו"הישמעאלים
 היהודים רצו וכבר בצעקתם, דעתם את מבלבלים היהודים כי באמרםשופטיהם,
 הסכימו לא הישמעאלים אך מדרש, בית שם לבנות כדי ההוא המקום אתלקנות
 רב". בהת אףלמוכרו

 צפת אנשי של חסידותמנהגי

 תו"ב( צפת תח~ב הלוי, אברהם ר' החסיד ע"י בצפת)הונהגו

 ויחידים ותפילין, בטלית מנחה שמתפללים שמים יראי תורה בעלי רוב מנהגא
 בדרך. אפילו היום כלמניחים

 הנשים. ואפילו חרדש ראש ערב מתענים הקהלות בני רובב.

 יום בכל מנחה ומתפללים תמיד מתענים שחבריה תשובה כעלי חברת ישג.
 ג' ויש לילות, וב' ימים ב' שבוע בכל מתענים ויש ואפר, ושק ומלקות ודמעהבבכיה

 לילות. וג'ימים

 ומתעטפים לארץ, יושבים ללמוד הלילה בחצי כשקמים תורה כעלי רובד
 ביום תשובה בעלי חברת בני עושים וכן הבית, חורבן על ובוכים ומקונניםשחורים
המשמר.
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 וכו'. ג' המם סדרים ב' מהם יש ע"פ, משנה לומדים תורה בעלי רובה

 טובלים שבת ערב ועוד שלהם, לקרי טובלים שמים יראי תורה בעלי כמה1
 שבת. כל לבנים ולובשים לחול קדןם ביןלהבדיל

 שבת, פני ומקבלים לבנים לובשים יום מבעוד שבת ערב יוצאים כתות כמהז
 השבת, ליום שיר ומזמור דודי, לכה ופזמת אלים, כני לד' הבו מזמורוקוראים
 דודי. לכהואומרים

 ש'י'ר' וסימנו חודש, בראש וכן ומזמרים ומהללים משוררים סעודות ג' בכלח
 סעודה. בכל פרקים ח' סעודות, בג' שבת מסכת לומדים ועוד חד~ם( ראש יו"ט,)שבת,

 ב' רוחב מניחים ויש האזן, מראש אצבע רוחב פאה, מניחים המדינה בני רובט
אצבעות.

 ולהכניסה השבת על להזהיר החנויות, ועל וחצר חצר כל על שהולכים מהם ישי
 יום.מבעוד

 ימי ובעשרת הפסח קודם בשבת, פעמים ב' בטהרה חולין אוכלים מהם ישיא.
תשובה.

 אותם המניחים מן היפך שנים, ומי"ד מי"ג ובנותיהם בניהם את שמשיאים ישיב
 מיתות. כמה ומתחייב עבירות כמה שיעשה עד הממת, בשביל ויותר שנים כ"העד

 וכלה. חתן ולשמח ולרקוד לשיר שבת מוצאי כל שהולכים חברה ישיג

 הימים ז' כל ויחידים פסח, בליל שמורה מצה אוכלים בתים בעלי רוביד
 חומרות. מיני כמהומחמירים

 ג"כ, רבה הושענא וליל הבוקר, אור עד שבועות ליל לומדים תורה בעלי כלטו
 לסליחות. הושענא בליל קמים עם המת כןוכמו

 הים. בשירת תפלה קודם צדקה גובים הכנסת בתי בכלטז.

 וברכות. תפלה וקטנים נשים ללמד במדינה הסובבים מלמדים ישיז

 שישי. ליל כל לומדים תורה מבעלי כמהיח

 שמתאבלים השבוע, כל יין ושותין בשר אוכלים שאין חסידים תורה בעלי ישיט.
 עוונותיהם. ועל החורבןעל

 וכן ומלבוש, ושתיה באכילה לשבת קרוב חדןם ראש שעושים אדם כני כמהכ
 דולק. ונר ערוך שולחן שבת,מוצאי

 אמת. לדבר תזהרים באמת ואפילו כלל נשבעים שאין אדם בני כמהכא.

 תקופות. בארכע לילות וג' ימים ג' בשנה, פעמים ד' מתענים רבים חסידיםכב

 לפרקם. סמוך אותם ומשיאים בתיהם בתוך ויתומות יתומים מגדליםכג.
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 המשכן. במלאכת ועוסקים ת"ח מתקבצים ניסן בר"חכד

 פ' וקוראים המשכן כלי בכל ומתעסקים כתות כמה ניסן בר"ח מתקבצים כןכה.

 יום ובכל נחשון, וקרבן משה, כלות ביום ויהי ופ' וגו', וירא עד השמיני ביוםויהי
 וכו'. נשיא קרבןקוראים

 ופוסק גאון כפוסי, חייםר'

 כי "כפוסי", היה משפחתו שם מאלג'יר, למצרים כפוסי חיים ר' הגיעכאמור
 אלג'יר רבני אל חזקה זיקה גם לו היתה לכן לאלג'יר, שהגיעו ספרד גולי עלהתיחס
 הריב"ש של בקורותיו במיוחד התענין חיים ר' במצרים, אשר המערביםולקהילת
 ר' עם ומתן משא לו היה גאביזת, יעקב ר' הרב מידידו כך על פרטים וקבלבאלגיר

 עבר הוא שגם מאלג'יר, גאביזון מאיר ר' הרב עם והתרועע באלג'יר דוראןשמעת
 למצרים.אח"כ

 נשים. שתי הוא לקח אפריקה צפת יהודיכמנהג

 והן במצרים הן הלכה בעניני וכמכריע גדול כפוסק נתפרסם כפוסי חייםר'
 שו"ת בספרי אנו מוצאים הלכה בעניני תשובותיו את הסמוכות, בארצות להמחוצה
 ר' שאין מצאנו )קכ"ט( צהלת מהרי"ט בשו"ת המזרח, שבארצות דורו חכמישל
 וסהדי בשמים "...עדי בדין: וטעה שגה דבריו לפי אשר לדין, פנים נרשא כפוסיחיים
 מפני תגורו ולא אעשה, מה אבל הזה... הספק מן להסתלק וטרחתי חתרתי הרבהכי

 מה בקצרה  דעתי וגליתי והנורא, הגבור הגדול מהא-ל ואירא רחמנא... אמראיש,
 כפוסי..." חחם תורה, לעמלי ועירי נאום לי...שנראה

 חסדים גמילת התורה תחילת "לכן התורה: על ספרו את כפוסי חיים ר'וחותם
 כי להורות אחררנה, בשיטה שטר של  ענינו חזרת כענין זה והרי חסדים גמילתוסופה
 ית' הא-ל בסופן, ותחילתן בתחילתן, סופן נעהן בסוד בחסד, קשורה כולה התורהכל
 הישרים, באורחותיו ונלכה מדרכיו ויורנו במצותיו לבנו וידבק כתורתו עינינויאיר

 ס"ט. כפוסי חיים נאם נסי, ה' אמן, חייםאורחות

 הצדיק מנוחתמקום

 ימיו והיו שצ"א שנת שבט, לחודש י"ב ביום לעולמו הלך כפוסי חיים ר'הרב
 הרב קבורת מצכת קהיר, קהילת של העתיק עלמין בבית מנוחתו מקום שנה,כתשעים
 על שיחו את שם ישפוך ובמצוקה, בצרה השרוי כל כי זמננו, עד ומפורסכעזידועה
 קבורתו.מצבת

 ספריו ועל ריקי חי עמנואל ר' על וצדיקיםרבנים

 "מוהר"ר : הלשת בזה ריקי חי עמנואל ר' על מדבר מצרים מרבני חזן שלמהרבי
 עיירות בכמה נתישב ובנסתר בנגלה עצום רב איטליא, מרבני ז"ל, ריקי חיעמנואל
 ת"ו, צית בעיה"ק נתיישב סוף כל וסוף צובה, ולארם צפת"ו לעיה"ק הלךואח"כ
 והעמדה קיום לו שיהיה כדי למחחתו תיקת לו לעשות איטליא... לערי חזרחצוב

 לב"ע, התק"ג אדר בחודש נהרג מודינא מעיר בצאתו בעת, והן ת"ו, ציוןבעיה"ק
 ועוד..." חסידים" "משנת ספרים: שבעה חיבר והוא הי"ד: שנה, נ"ה בןוהוא
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 "וכמה הזוהר: על צבי" ייעטרת בספר זצ"ל מזידיטשוב מהרצ"ה הצדיקוכותב
 חסידים, משנת רדברי ףטאל מהר"ח דברי זרלת להאמין שלא לתלמידים בזההזהרתי
 מעתיק הי' כי להאמינו וראף נקי' סרלת הם רבנו, מתלמידי לפעמים שמביאהגם

 שמות(. )פרשתנאמן..."

 ערכו גודל "נודע כותב: י"א א' חלק אלעזר" "מנחת בספר ממונקאכהםוהאדמו"ר
 לספר קרא זי"ע מזידיטשוב מהרצ"א רבנו המקובל שהקדוש חסידים", "משנתשל
 נקיה סרלת ועעשאו יען האחז"ל, וכתבי האמת בחכמת תורה" "משנה חביבותבשם
 שכתב בכתבים האריז"ל דבר תוכן בקצרה לכתוב אותיותיו רללבן לצרף ידעמאשר
 שאינה כוונה שכל הזה, הק' לספר בהסכמתו מספינקא מהרי"מ הצדיק וכתבהרח"ו,
 יסרד. עליה להעמיד אין חסידים" "משנת בסה"קנזכרת

 מבלזא שלום מוה"ר רשכה"ג הצה"ק שהאדמו"ר החסידים, זקני בידיוקבלה
 בסוף וכתוב חסידים"... "משנת הק' בספר ללמרד יום בכל שיעוחם קבעזצללה"ה

 בשערים נרדע "כבר : מטבריה ניניו שאלתיאל יעקב ר' למקובל ליעקב" "אמתספר
 ללמד שרגיל ומי ליה, אניס לא רז וכל תורה בחדרי בקי ובנסתר, בנגלה חכמתוגודל
 דברים כמה מפרש הזך בלשונו איך חכמתו, גודל מכיר חסידים" "משנת הק'בספר

 שהרב אמת, מגידי מפי ושמעתי אחד, בדיבור יד כלאחר מפרק קושיות וכמהסתומים,
 לערלם ז"ל, שרעבי שלום הר' תלמידי מגדולי אחד ז"ל, מג'אר דרד ר' מו"ההחסיד
 כ"ה אותה שלמד אומר והיה קמיע, כעין בחיקו חסידים" "משנת הספר נושאהיה

 .פעמים"

 או"ר הבק"ר שנת הנעשה אחד בלב רלעבדו ה' את לאהבה התקשרות"שטר
 אנחנו וכו' קבה"וש יחוד לשם ת"ו... דירושלים ארעא תקיפי ורבני חכמי בין)תקי"ד(
 ורחימו בדחילו יחד נתוועדנו עה"ח הבאים ובעוה"ב בעוה"ז הנפש חבריהחברים
 ההנאים על הקרדש על להוסיף ובאנו יקרוש שלא החברים אהבת דם אתלמרס
 אמ"ן..." בקשר הראשונה בהסכמהנושבינינו

 כאיש להיותנו ח"מ הצאן צעיף אוהנו לבשה רוח השבים, כתשוכת ה'"ברצות
 נכרת זה דבר ועל ליוצרנו, רוח נחת לעשות קבה"ו, יחוד לשם והכל חברים,אחד
 וקיימין. שרירן הללו ההנאים עפ"י בינותינוברית

 כרלנו נהיה י-ה, שבטי כמספר איש עשר שנים הח"מ כרלנו, הוא,"ראשת
 ליוצרנו, רוח נחת לעשות והכל גוף, ואהכת נפש אהבת רבה אהבה זה את זהאוהבים
 נפשו רעהו את איש ואולם בלבד, הגשם לענין בחלקות אך חדא, ברוחאבדביקא
 על יעלה אחד וכל תפארת, רבה אחת כנפש עשר השנים כרלנו שנהיה בנפשו,קשורה
 יהיה ח"ו שאם באופן מאד, ובכל נפש בכל ממש ממנו אבר חלק הוא כאילוחבירו
 ועיקרו מידו, הבא ככל בפרטות אחד כל או יחד כולנו לסייעו ממנו לאחד צעראיזה
 הדבר ובכלל חטא, איזה עליו שמע ח"ו אם לחבירו אחד כל להוכיח דברשל

 מעכשיו עלינו ומקבלים אמץ, הקשר בתכלית אהכתנו לקשר הח"מ אנחנונתחייבנו
 ולתקן להציל בעוה"ב בערדנו הן אחד כל יטרח בעוה"ב ושנים ימיםשלאורך
 כל לעשות שיכרל הטרחה מיני ובכל שיכרל מה בכל מחברהנו אחד נפש אתיהעלות

 השמים מן יסכימו ח"ו שאם באופן חבירו את יציל הצל אחד וכל בעוה"ב,אחד
 בשביל מעכשיו חלקו, נוטל זכה ע"ד אחר מחבר הטוב את יקח הח"מ ממנושאחד
 בחיוב ונתחייבנו תבוא, שלא בצרתו להשתתף מחברו אחד כל שקבלנו הנאהטובת
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 לאותו ההוא הטוב לו למחרל שמים ובדיני אדם בדיני ואופן לשת בכל חמלםגמור
 ע"ד יהיה, לו קדשיו את ואיש ממנו, נהנה ושלא טובו את לקחת עליו שנגזרחבר

 באופן נתחייבנו ההוא הדרך על עמהם", חלקנו ב"ושים זלה"ה האר"י מרןשפירש
האמור.

 אחד כאיש ונתיחדנו ונתקשרנו ונתחברנו נתוועדנו שמעכשיו דמילתא"כללא
 בתשובה לשוב רעהו את איש ולאמץ ולחזק ולעזור לסהע כל, מכל בכלחברים
 הנאמרים הדרכים על הבא, בערלם ובין הזה בעולם בין בצרתו, ולהשתחףיהוכיח
 מהמה.ויותר

 שכרלנו לעשות חברתנו רוב שיסכימו טוב ומנהג וסחג תקנה שכל נתחחבנו"עוד
 לו דמוכח אונסא לו יהיו אם זרלת ההוא הדבר ויעשה יתנהג לבדו אחד וכלכאחד

בחברתנו.

 אפילו חברו את ממנו אחד איש לשבח שלא ונתחייבנו ונאותנו נתרצינו"עוד
 בעלמא, הדור רק קומתו מלא חבירו לפני ממנו איש לקום ושלא ממנו גדולשהוא
 אל מקצהו יתרון שאין אחד איש כרלנו כאילו שנתנהג באופן בכבוד להפצירושלא
 ליה. לית מפקנא ולחהן השפה ומן חברו וערך ערכו יודע לב לו בשר והעיניקצהו,

 התוכחות בענין בין ועיקר, כלל חבירו על איש שום להקפיד שלא נתחחבנו"עוד
 נפש. ובכל לב בכל מיד לו ימחרל לאיש איש יחטא ואם אחר, בעניןבין

 מיד ביה( למקנחא דכשר )במנא בדל"ב ושלם גמור בחיוב נתחייבנו זה"כל
 הנעשות ההסכמות כל כתוקף גמורה בהסכמה האמור בכל הסכמנו חז"ל כתקתכרלנו
 מרע"ה.מימות

 עזרנו כוננהו; ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו ד' נועם"ויהי
 וכו'. שמך כבוד ע"ד  יששענואלקי

 את לך נותן העי בסדר תובב"א ירושלים פעיה"ק שמנו חתמנו אמת"רלאות
 וקיים. הדבר נכת אמת והנה ובריר שריר והכל בשלום, עמו את יברך ד' שלום,בריתי

 ס"ט; אלחדיף שמואל ; אלגאזי טוב יום ס"ט; שרעבי דידיע מזרחי"שלום
 חיים הצעיר ; יוסף בכ"ר מנחם ס"ט; הלוי אליה בכ"ר אהרן ס"ט: בעלרלאברהם
 דיאש פירנאנדיש דוד בלא"א שלמה ס"ט; סאמאנת יוסף ס"ט; אזרלאי דודיוסף
 רוזה". די חחם ס"ט; פרחי אליעזר רפאל ביטת; יעקבס"ט;

 שהרב )ק"ח(, חי" יוסף "עוד בספרו מעיד מבגדד חיים יוסף ר' המקובלהגאת
 אומר, הוא ויטאל, חחם והרבנו האר"י השגות את בכוונות השיג שרעבי שלוםר'

 בסידורו הכוונות ר~סם ורק בסידור, הסתכלות ללא הכוונות כל לכות ידעשהרש"ש
 מילתא.לזכרת

 שזכה עד וטהרה וחסידות קדושה הוסיף יום "...ובכל הדור: חכמי עליווהעידו
 אליהו".לגלוי

 רב החסיד ברבנו היה "מעשה מסופר: תרע"ג( )ירושלים וזברלת" "יששכרבספר
 פעם קאווע, כוס לו ומביאה א-ל" ב"בית אותו משרתח אשה היתה ט? כל שלום,שר
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 אמרה כוסות? שתי הבאת למה לה אמר אחת, בבת קאווע כוסות שתי לו הביאהאחת
 ז"ל, אליהו הוא שהאיש "תדעי לה אמר עמך", שיווטב ולאיש לכת"ר "הבאתילו:
 לי ערב שתהיה בתנאי זה סוד מגלה איני אני "גם אמרה אדם", לשום תגלי אלאבל

 "טוב...". : ,ה אמר עדן..." לגןשאזכה

 אחד להלן רבים, סיפורים בירושלים התהלכו ומקובליה א-ל" "בית ישיבתעל
 המערבי": הכותל "סיפורי גרייבסקי פ. של בספרו שנתפרסםמהם

 כל על פחדו שהפיל הגבור, פחה רשיד בירושלים משל שנה כמאהלפני
 כמוה, מאין שכל וטובת מראה יפת והיא שמה, ופטמה יחידה בת ולפחההסביבה,
 עבד-אל-קדיר. המופתי לבן מאורשתוהיתה

 השייכים גם לחייה, נואש אמרו הרופאים וכל אנושה, מחלה פטמה חלתהלימים
 תאניה הפחה ובבית הרבות, בתפילותיהם לה הועילו לא עומר שבמסגדוהדרוה,טים

 די מלכה סניורה היא וחשובה, גדולה יהודיה אשה שכנתה, בבית הקול ונשמעואניה,
 דוד. בית מזרע מדמשק, יחס  עתיקת למשפחה בתחזן,

 נא יפנה הפחה, "אדוני הלשון: בזה לו ואמרה הפחה, אל מלכה סניורהנכנסה
 המערבי; הכותל יד על החולנית בתו לשלום שיתפללו א-ל", "בית של המקובליםאל

 מהרה". ארוכה לה תעלה יתברך ד'ובעזרת

 את א-ל" "בית של המקובלים ראש אל ושלח הסניורה כדברי עשההפחה
 בידו. בקשה ומכתב האלף, שרשלישו,

 בתפלה ועמדו המערבי הכותל אל א-ל" "בית מקובלי הלכו הלילהבאותו
 הפחה, בת של בבריאותה לטובה שינוי ניכר ומיד הבוקר, עד החולה לשלוםובתחינה
 ופלא. נס בדרך לחיים ממותתצלה

 "בית של המקובלים הרב בית אל ועבדיו שריו ועמו הפחה בא בתו,ומשנתרפאה
 כי הארץ בכל אלקים אין כי ידעתי "...עתה לו: ואמר הרב לפני ראשו הרכיןא-ל",
 קיבל. ולא גדולה כסף מתנת לרב לרעז ורצה בישראל..."אם

 הישמעאלים. בין היום באותו גדול ד' קידושוהי'

 א-ל" "בית במזרש איש"ה"חזת

 המהדיר מביא תשכ"ד, בירושלים, מחד,ם שנדפס ירושלים" "חיבת הספרבשולי
 וחבירי, לידידי אודיע אגב "...ובדרך הר~ם"ש: הרב של א-ל" "בית לישיבתבהקשר
 שם ודרך הבור, פי כמו שם יש החדר ובאמצע חדר, בצדו יש הנז' בישיבה שםאשר
 ושם מערה... פי כמו והוא גדול, וחדר רחב חצר עוד שם יש ולמטה במדרגות,יורדים
 שהיה מה הנורא, המעשה היה ושם יחודים, עם התבודדות החברייא ורבני חכמיעשו
 לאוזן... מפה בסוד למסור אלא לדפוס, ניתן ועלא והחברייא, הרש"שעם

 בירושלים, ראשונה פעם שהיה זצוק"ל, איש" "חזון בעל הגאוה"צ,"...רבינו
 והמעשה חדא, כני'~תא מבי לו ספרתי ובדרך הק' המערבי לכותל עמו שאלךבקשני
 מקום לראות עתה גדולה זכיה לי יש ואמר, הרש"ש, לביהכנ"ס רבי ונכנסהנורא,
 ולמד וינפש, מעט שם וישב ליראיו... ד' בסוד כאן והתפללו שלמדו וקדושיםגדולים



מו שניההקדמה

 באמצע שם יש אשר להחדר ומשם החצר, אל עמו הלכתי אח"כ בע"פ, מעטשם
 הקדושה, המערה לחדר ונכנס למטה, הבור פי דרך רבינו וירד הנו' הבור פיהחדר
 להתבודד, טוב מקום באמת הוא כאן לי, ואמר מאוד..., גדולה בהתרגשות שםהה2ב
 קוד,2. בב"דב"ד

 שמח היה ורבי שמה, עמו הליכתו על מאוד לי הודה הקודש מן בשלום"ובצאתו
 מאוד". רצוןושבע

 יהודי הוכרחו ארורים, ודים ידי על העתיקה העיר נכבשה כאשר תש"ח,כ,2נת
 א-ל". "בית ישיבת חכמי גם וביניהם אותה, לעווב  העתיקההעיר

 היכל סף על ודרכו א-ל" "בית ישיבת לבנין הערבים נכנסו כאשר פלא, והוהנה
 והרגתם. עליהם התיקרה נפלההקודש,

 עובדי' ר' הרב בידי הצליח ד' שחפץ עד למקום ממקום נדדה הקדושתהישיבה
 ולתפארת לשם נאה בנין הישיבה עבור ובנה א-ל", "בית ישיבת ראש ו"ל,האדייה

 החדץ2ה.בירושלים

 המנוח לידידי מאוד מקורב להיות וכיתי אפרים, רבבות ספר בעל המחבראמר
 ח' ו' ו' בחלקים עבדי ישכיל שו"ת ובספריו זצ"ל הדאיה עובדיה ר' הרה"גהמקובל

 זי"ע. אלי תשובות הרבה לויש

 מני אליהו ר' של ורבותיו מחצבתומקור

 תמרז בחוד,2 בגדד, בעיר ימינו( של )עירק בבבל נולד מני סלימאן אליהורבנו
 היא מני משפחת  העתיקה, נהרדעה מעיר היה שמוצאה מיוחסת, למשפחהתקע"ח

 שהם לדור, מדור הנמסרת המשפחה בידי וקבלה בבל, ביהדות האצילותמהמשפחות
 צריכים היר הארץ, גויי בין התפרסם הדבר וכאשר ישראל, מלך דוד לביתמתיחסים
 אליהו, ר' של אביו ישי, נצר מן "מנ"י" התיבות ראשי בכינוי המיוחס מרצאםלהסתיר

 אליהו בנער הכיר וכאשר ומרגליות טובות באבנים גדול סוחר היה מני, סלימןר'
 הכולל, החכם בגדד, בעיר הראשי הרב בישיבת ללמוד אותו מסר גדולים,כשרונות
 הובח "תורת ספר מחבר בעל סומך, עבדאללה ר' התמים והצדיק המפורסם,הגאת

 תורה של עולה הקים אשר הגבר הוא סומך, עבדאללה ר' וה רבו צדק", ובחי-
 שהאירו תורה ואדירי גדולים תלמידים והעמיד ואלפים, למאות והנחילה בבל,במדינת
 האוריינט. ערי בכל ישורת שבטי עדות ונהגו המורח, ארצות כל את אורםבקרן

 בהתמדה, התורה ללימוד והתמסר תקע"ג כ,2נת בבגדד נולד עבדאללההרב
 הולך כבבל התורה לימוד כי בראותו כן, אחרי ברם במסחר, גם עסקבתחילה
 אין חינם רבה בשקידה תורה ללמדם והתחיל אברכים עשרה ולקח ההעוררומתרופף,

 שם על ולכה", מדרש "בית כ,2ם הנקרא גדול מדרש בית יסד הומן במשךכסף,
 הרב ונתפרסם, הלך המדרוט בית רבים, ספרים המדרוט לצורך ורכש ולכה עוראהגביר

 או תלמידיו היו שהכל לפי סתם, "רבי" כלומר "איסתא" כל בפי נקראעבדאללה
 דה בית אל ישראל, ובארץ פרס כבבל, שימשו מכאן שיצאו רבנים תלמידיו,תלמידי
 ליושנה, העטרה החויר אשר הוא האחרת; הפוסק היה והוא רדין דת שאלרת כלהרפנר
 הרב בשנים, מאות כמה וה ממנה הוסרה אשר אחר כבל, לישיבות התורהעטרת

 וצרופה, מנופה היתה תורתו צלולה, ודעה ישר שכל בעל גאת היה סומךעבדאללה



 שניההקדמהמז

 ויח4רו צדקותו בזכות מאד, כיבדוהו המוסלמים גם סביבתו, מעל התעלהנא"4יותו
 השפעה לו היתה וביחוד בבבל, אשר והחסד הצדקה למוסדות רבים כספיםנתרמים
 הודו. . התישבו אשר בבל עשירי עלרבה

 וחכם הגאונים גארן מבגדד, חחם יוסף ר' את להזכיר יש תלמידיו גדוליבין
 ר' רבו נשמת על גדולות הגיד הזה הגדול התלמיד חי", איש "בן בעמח"סהרזים,

 לילה. בחזית לו וגילו מהשמים לו הגידו אשרעבדאללה,

 לספר בהקדמה פטירתו, אחרי כל לעין ההגלתה סומך עבדאללה ר' שלגדולתו
 ר' של הקבר סגורה חומה בתוך נמצא בבגדד דלהלן: המעשה אליהו""זכרונות
 ושתי לישמעאלים, גם אלא ליהודים, רק לא היה קדוש הזה המקום גדול, כהןיהושע
 אזי העליונה, על ישראל בני אחינו יד היתה לעיתים באחזקתו, מתחרות היוהעדות
 לעולמו נפטר עבדאללה הרב ישמעאל, יד גברה ולפעמים המקום, של הבעליםהם
 גדול כהן יהושע ר' ציון נמצא פטירתו בעת תרמ"ט, באלול י"ח קודש שבתבליל
 הגאת עבדאללה, ר' של רבו גם מצא החצר באותה בו, שלטו והערבים זרים,בידי
 עבדאללה הרב תלמידי רצת והיה מנוחתו, את טוב", "שמן בעל רופא, יוסףיעקב

 גדול, כהן יהושע ר' בחצר עולמים למנוחת ולהביאו הרב אצל התלמיד אתלהשכיב
 את לקבור גזרו והשלטונות בבגדד ל"ע החולי-רע מחלת השתוללה הימיםבאותה
 כתף על אחד אנשים, ששה עלו זו הוראה אף על הרגיל, הקברות מבית רחוקהנפטר
 וקברו מבפנים השער פתחו גדול, כהן יהועשע ר" של ציונו מסביב החומה עלחברו,
 בחצר. עבדאללה ר'את

 אלא רב להקרא לא שההסכמה סבור, מחבררן חסון חנוך רבינוהרב
 להקרא העדיפו ולכן בראש", "מי של מחלוקת למנוע מהרצת נבעהראשרל-לצית
 מתא. ראש ולאראשרל-לצית

 גאלאנטי משה ברבימעשה

 גאלנטי: משה ר' על דלהלן הסיפור מובא ל"ט, גל' תרפ"ד, "התור"בקובץ

 לא והארץ מטר נתנו לא השמים ישראל, ארץ בכל גדול רעב ההם בימים...ויהי
 בבארות. המים כל אזלו כי הלחץ, מכובד ובהמה אדם ונאנחו יבולה אתנתבה

 כנסיותיהם בבתי ויקהלו שק, וחגורת לצום ולמספד, לבכי התושבים קראואז
 קבר על היהודים וישתטחו הארץ, על מטר ימטיר כי לד' להתפלל תפלותיהםוכבתי
 ובחבררן בצפת בירושלים, אשר והטהורים הקדושים הצדיקים כל קברי ועל המלךדוד

 בארץ. היה לא וגשם - נתקבלה לא תפלתם אפס,ובטבריא,

 הה4לח בירושלים, הרבנות כסא על גאלאנטי משה ר' הצדיק ישב ההםבימים
 בארץ, גשם יהיה לא ימים שלשה בעוד אם לאמר: הזה הרב אל דבריו את העירפחה
 כל הארץ על באה בשלהם רק כי יען האלקים, בעיר היושבים היהודים כל אתויגרש
 חטאותיהם. רוב כגלל הזאת, הגדולההרעה

 דברי לשמוע מאד ויחרדו - ישראל עדת ראשי אל הפחה דברי את הרביגד
 ובזקניהם בנעריהם היהודים ויתאספו ימים, שלושה צום ויקראו זאת הנוראההגדרה
 והצלה. רווח להם יעמיד כי ה' אל להתפלל המדרשות בתי ואל הכנסיות בתיאל
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 נכונים להיות ובנותיה, בירושלים אשר היהחים לכל הרב קרא השלישיביום
 עיניהם, לנגד נפלאות תעשינה שם כי הצדיק שמעק קבר על להשתטח עמוללכת
 על חוק גשם יהיה הק', הציק מן בשובם כי תעלים, עטיפות עמהם לקחת אותםויצו
 הארץ.פני

 גאלאנטי. משה רבי אותם ציווה אשר ככל ויעשו הרב, לדברי היהודיםויתפלאו

 ויראם דמשק, שער הוא היהודים, שער דרך היהחים שיירת עברה כאשרתהי
 לפלא. בעיניו הדבר ויהי גבוהות, תעלים חורף בגדי עטופים הם ווצה העיר,שוטר

 לשוטר ויחר הרב, דברי את היהודים לו ויגידו וה, מה ועל וה מה לשאולויגש
 הרב אך רבה, מכה לחיו על ויכהו הרב אל ויגש לפחה, כלועג בעיניו היה כימאוד,
 הרב השתטח או יהושפט, עמק אל בואו עד לדרכו והלך עזותו, על דבר השיבולא
 מסביב כמוהו, עשו עמו אשר העם וכל הצדיק שמעת רבי קבר על גאלאנטר משהרבי
 רבה. בהתלהבות הקדוש הצית על הרב ויתפלללו,

 רוח קמה והנה - הצדיק שמעק ר' קבר על ומתפללים משתטחים הםעוד
 בעבים התכסו והשמים רגע, עוד הזיתים, עצי גם ההנועעו כי עד וחזקה גדולהסערה
 שמעת ר' קבר מעל קם לא הרב אך בכבדות, ארצה יורדים התחילו מטר ואגליכבדים
 ובשמיכות בעטיפות העם התכסה אז בזעם, ארצה נתכו עוז מטרות כי עדהצדיק
 תודה. וקול כשיר הביתההה~ובו

 נפל גאלאנטי ר"מ הרב את הכה אשר והשוטר העמחים, שער עד בבואםתהי
 וישא ואיוולתו, רשעתו ברוב אותו הכלימו על לו לסלוח פניו את ויחל הרב,לרגלי
 בארץ. הגשמים חדלו לא לילות ושלושה ימים ושלושה ורועותיו, על הרבאת

 טובה כי וידעו הארץ, על הגשם ירד היהודים בגלל רק כי הישמעאלים,ויראו
 מאד. מאד היהודים את ויכבדו מתפלתם, יותר ד' לפני ישראלתפלת

 יקבלו כי אותו, ויבקש גאלאנטי משה ר' לפני העיר שוטר בא הבוקרלמחרת
 היהדנת. כנפיתחת

 הימים... כל ישראל לאלקי נאמן עבד השוטרתהי

 זצוק"ל מוצפי סלמאן רבי הצדיק המקובל של ופעלו חחו צדיק, של עולמובספר
 נוראות מעשיות יש נ"י מוצפי ציון בן ר' בנו ע"י תשל"ו כשנת בירושליםשנדפס
 הרבים, לתועלת הספר מן מעט מעתיק ואני לאמונה, וחיווק שמים ויראתמגדולתו

 תובב"א. בירושלים תפטר בבאגדד נולדהוא

 ולהקשיב להתענג פעם מדי בעמדי משתאה הייתי שחנברגר: ישעי' הרבסיפר
 ראיתי בידו, ספר ללא ולפרשו פה על במלה מלה רבינו של מפיו הזוהרלגירסת
 דפים לקרוא זוהר אך פה, בעל שערים" ו"שמנה חיים" "עץ היודעיםמקובלים
 אדם. ממדרגת למעלה זה ולפרש, פה עלרצופים

 בדמעות בבכיה חצות" "תיקת באמירת בצוותא החלו לילה, חצותוכשהגיע
 ומבקש הקודש ארק לפני רבינו היה מיד ביהמ"ק, נחרב וה ברגע משלשליש

 עם רבות תפלות בגלות, שהיא השכינה ועל ישראל לשלום ארוכה שעהומתפלל



 שניההקדמהיח

 ההם, בימים באה"ק היהודי הישוב על שהיו גזירות מיני כל על השמיע דמעהרבה
 הרבה בעדם, סייעו והבריטים ליהודים מתנכלים היו הפורעים הערביםוכאשר

 הקב"ה. לפני ובתפלהבתחנונים

 עומד היה חיים" "עץ הקדוש החיבור בלימוד עוסק מקרוב לראותו שזכהמי
 את פה בעל גורס שהוא בעליל מוכח כשהיה זקנותו לעת אף ומפליא, משתומםכנגדו
 משיטתו הירפה לא זאת בכל לשת ותיקוני ההגהות עם במלה מלה חיים" ה"עץנוסח
 דברי יאודה, לחם בית שלמה, כרם סדר: לפי המפרשים כל את פתח פרק כלעל

 וכשנפגש יו"ט שמחת אמת, שפת משמעת, שם שלום, מזכיר ששת, שמןשלום,
 הדברי אחר להשד"ה שלימה" "איפה את למד חיים אוצרות לספר המקבילבפרק
 מאוד והעריצו הפרק עית לאחר תחילה ללמוד נהג קזעה" ה"יפה פירוש אתשלום,
 מבלי אחד, בסגנון המתנבאים נביאים שני הם והיפ"ש הרש"ש לומר: נהגעליו

 חבירו. דברי את יראהשהאחד

 אף לראשו, חבוש וכובעו במעילו מעוטף כשהוא לברך הקפיד הנהניןברכות
 מכשיעור פחות קטניות מיני באכלו ביותר, ומזיע סובל היה כשמטבעו החוםבימי

 שיש האוצר סברת ידי לצאת חשש כי שלם, ולא פרי חצי לפיו להכניס נזהרבהטב"ק,
 כזית. בו אין אפי' שלם פרי האוכל אחרונה ברכהלברך

 רבינו, סירב לסנדקאות, והזמעו רבינו אל בא זכר בבן השי"ת זיכהו כשריהודי
 זכר, כבן השי"ת כשיחנני התפללתי ימי כל אמר דמעות, להזיל והחל האישהתחנן
 רבינו: לו אמר ריקם, פני תשיב מדוע דכני כשהשי"ת ועתה אצלו סנדק ישבכבודו
 הוא רצונך לבצעו, עליך יהא קשה לכך מעמיד שהנני והחנאי רצונך למלאות אוכללא

 בגילוי פעמים הולכת אשתך סנדק, להושיבני "מהדר" הנך ולכן כשר יהאשהילד
 כשר, יהא שבנך לרצונך בניגוד יהיו כך על החמורים הזוהר שדברי רוצה ואיניהראש,
 הבטחתה ותקבל לך תחילה רבינו: לו אמר ראשה, תכסה אשתי מהיום האיש:הבטיח
 היו והכל סנדק ישב רבינו ראשה, האשה כיסתה אסכים, ואח"כ בפני גמורהבקבלה
שמחים.

 רב לךעשה

 בו מסופק שהנני בדבר רק הלכתי בנח~א להתייעץ לרב פונה אני אומר: היההוא
 ולכאן לכאן ונוטים שקולים הנושא שצדדי ומצאתי ההלכה, פרטי כל ידיעתלאחר
 היתר,איני צד למצוא לי שיש אסור,אף שהוא בו מסופק שאיני בדבר אבלבהטוה,
 כך. בשביל רב להטרידהולך

 השתיקם: בשאלה החלו רק קשת, כמטחוי ברח הלכתית בשאלה אליווכשפנו
 ממני... רצונכם מה כן אם חכם,אינני

 אחד בספסל עמו ההטב לעיר מעיר בנסיעה עמו נפגש ירושלים מגדוליאחד
 יודע ומי ע"י, לשבת זכיתי באוטובוס לרבעו: גדול אותו אמר אחר בד"ת, עמוושוחח
 לכך. אזכה בעוה"באם

 הסוכה על בנוסף השניה הקומה במרפסת נוספת סוכה לבנות נהג כביתוגם
 בסוכה, מים ולשתות להדר שיוכלו הבית בני עבור הבית, בחצר שהיתהבעיקרית
 מים. שם ולשתות לחצר לרדת יתעצלושמא



יט שניההקדטה

 חשש לירושלים מאיטליה תש"ך אחר בכ' זיע"א החיד"א של עצמותיוכשהועלו
 כך, על הזוהר אזהרת מכח בא"י לקבורה אותו שמעלים להחיד"א ניחא לא שמארבנו

 משמו, שמועה בהלוויה לומר כדי בחידושיו לעחן ביקש להלוויה צאתו לפניאעפ"כ
 בפרק לו נפתח כשהספר התפלא ומה התהילים, על תהלות יוסף הספר לידיוובא

 מסביר והחיד"א נלך, ה' בית לי באומרים שמחתי "לדוד" המעלות שירקכ"ב:
 אליה... קשער והיא מעלה של ירושלים כנגד מטה של ירושלים שקולה כיבפירושו
 לך הנשאר לו! שאמר כדורי להגר"נ הדבר את שח לפיקפוקו, תשובה בכך ראהרבינו
 בזה?. חשש ערדעכשיו

 על התריע ובה בתורה, התמדה על בישיבתו רבינו שהשמיע מוסר דברימתוך
 בין יהיו הספרים גם - אמר -  לעתיד כי בארת, ולהניחם ספרים לרכושהנוהג

 האדם. אתהתובעים

 שנקרא הקטן, נכדו את שיביאו ביקש למחלתו השלישי יום בטבת ג' שלישיביום
 מצווה: כקול אמר אח"כ וברכו, ראשו על ידיו והניח נשקו זצ"ל, רבינו של זקנוע"ש

 התורה". היא כעולם העיקר תורה, רק למדוהו תורה,"תורה,

 תפלת לפני בביהכנ"ס, שחרית תפלת באמצע ברע חש בטבת א' ראשוןביום
 המתפללים כל את סקר בצאתו לכך, וניאת לביתו ללכת לו הוצע ר"ח שלמוסף
 בשתיקה הגיב רופאו, הוזמן כי והודיעוהו לביתו משבא לאחד, אחד לשלוםובירכם
 כי להאמין כולם סירבו כי הדבר טבעי לעשות... מה יותר אין כי שלילית ידבתנועת
 הזה. הגדול הצדיק של בצילו החחם של המפוארת המסכת כל על קרבהקץ

 תורה" "חתן ועליית יוהכ"פ, בליל נדרי" "כל ספר נשיאת אחר הרבהחיזר
 סך להתנדב נהג תורה" ל"חתן ממנו, מהנדרש יותר עליהם הוציא רב ממתבש"ת,
 בדבר. סוד לו והיה קשערים רל"א כנגד ל"י ואחד שלשיםמאתיים

 נוהגים כלל בדרך כי בלבד, אחד בשם לקראתם הקפיד ובנותיו בניו לובהיוולד
 לבל הקפיד כן נשכח, השני השם ונמצא נוחות מטעמי אחד בשם הילד לקרואבבית
 כי מהסיבה שהוא, כינוי או קיצור ללא המלא בשמו אלא מקוצר בשם לילדיקראו
 כך, לקראו ההורים בלב והניחו זה בשם העלית בעולם שמו נקרא היוולדולפני
 שלו הקשר את ממנו מחסרים בהיוולדו, נקרא בו המקורי שמו כשמשניםונמצא
לשר~פו.

 ח"י שני ביום אפרים, לרבברת הקדמרת ב' ושמים, ארץ הבורא בעזרתסיימתי
 בב"א. צדקינו משיח וביאת ישראל כלל על שמים לרחמי המאחל תדש"ם,סיון

המחבר

 גרנבלטאפרם



 שלישיתהקומה
 השם. את לירא צריכים ת"ח שגם ביאורו ת"ח, לרבות את תירא, אלקיך ד'את

 השתמש ומדוע צרי, מעט למצרים ליוסף לקחת מקץ בפרשת לבניו אמריעקב
 אין שלגוי אוהנו ללמד בא יעקב לבנים סימן אבהע מעשה כי צרי, סתם ולאבמעט
 את לקרוא יכול הצדיק חחם, קרוין במיתתן צדיקים מעט, אם כי גדול דבר עםלשחד
 וזה שמחה, לשת עקב תשמעת, עקב והיה חי, עדיין הוא כי קברו על ששמיםהפתק

 להיות צו-ך סוטה בסוף המבוארים הסימנים לפי זמנעו שהוא דמשיחאשבעקכתא
 טוב, כל יחסרו לא ד' ודורשי שמחים, תהי' תהיו אז ד' בקול תשמעת כיכשמחה
 ק4 טוב וכל כלום לו חסר לא ד' את שדורש מי ביאורו המזת, ברכת בסוףאומרים

לו.

 ההורה אהכת אבל עבר, לשת וזה תולדתז בפרשת כתוב עשיו את יצחקויאהב
 שלמד יעקב את תמיד הוה בלשת אוהכת ורבקה כך ומשום להבא גם לעולםהיא
 עבדים, אע שבימינו ואף עבד, עשני שלא השחר בברכת נכת, כי בזה ועחןתורה
 מצוה, לעשות חורין בן אלא שלי, לעבדות שלי לתאות עבד עשני שלא ביאורואלא
 כתורה. שעוסק מי אלא חורין בןואע

 ההגלהע מלשת הוא ומגילה לראות, שא"א נחבא מלשת הוא אסתר אסתר,מגילת
 שקבלו התורה לימוד ע"י ההסתר את לגלות באה שהמגילה וביאורו לראותשאפשר
 לעולם. באה תורה והרבה הנסתרהע כל מתגלו אחשורושבימי

 לפני ליכנס יכול הגדול הכהן אהרן היה במדבר "4ראל שהיו שנה המ'כל
 בה4ם אחרי בפ' חכמה המשך )כ"כ הכפורים, ביום נכנס שהיה הסדר כמוולפנים
הגר"א(.

 כי ישראל, בני אחינו ולבסוף רצת יהי התורה קריאת אחרי אומרים וה' ב'ביום
 לבקש יתברך השם לפני רצת וזמן עת הוא אז ביחד מאוחדים ק4ראל בני שכלבזמן
 עוצריך.מה

 לו והשיב מקיל, אתה מתי זצ"ל, כער יוסף ר' הלוי בית להגאת שאלאפיקורוס
 חצות. אחוי מעריב להתפלל מקילאני

 סדר ספרו את וצ"ל מראדזין ליער העניך גרז4ת ר' הצדיק הגאתכשההוא
 אמר וצ"ל מקוטנא והגאת גדול, רושם הלומדים עולם בקרב הספר רושם עשהטהרות
 השערה. אל קולע וחלק, חד לימודו הלא ביתולאנעוי

 ואין וכתב למעשה הלכה להוציא כדי היה זצ"ל מקוטנא הגאת של לימודוכל
 ה'(. סימן שו"ת לקוטי דעת )יבע להלכה מגע אינו יען לעין מספיקהזמן

 ככית יושב היה אלול, חודש כל בחסידות מהנהג היה וצ"ל מברזאן הרבהרה"ג
 האריז"ל. ובכתכי בקבלה ועוסק ותפילין בטלית מעוטרהמדרש



כא שלישיתהקדמה

 לבך את תתן לא אם פירושו ל"ט( ד' )ואתחנן לבבך אל והשבות היוםףדעת
 תשובה, היא זאת לכבך אל והשכת אז היום בעד להטזי"ת ותודה המחרת, ליוםלדאג
 אינו למחר אוכל מה ואומר בסלו פת לו שיש מי כל מ"ח בסוטה חז"ל שאמרוכמו
 לדאוג ולא היום לו שיש מה יום כל לד' להודות צריך וא"כ אמונה, מקטניאלא
 מאין בכולל שנים ילמוד חתני או שבני אפשר איך וטוענים בשנים, לעשרות אולמחר

 כבית תמיד בעזהי"ת והפרנסה בכולל עוילמוד אדרבה אמונה, חוסר זהיתפרנס,
 חלקם. ואשרי אמתיים ויר"ש תורה לבני ובנותיהם בניהם ומגדליםהכוללים,

 רבקה. של שכמה על היו קוד~ם ספרי כ"ד שרה( חח )פרשת שכמה עלוכדה

 חיים(. )החפץ החטאים על בו מכה שהלב ירגיש חטא, עלכשמכה

 גלות וספר כתימן שרעב יהדות ומנהגי זצ"ל שבזי שלום הרב תולדות בספרעיין
 הה2 תשל"ג, שנת ירושלים ח"א נ"י חסיד יוסף ר' ע"י לאור יצא הדורות קוראתימן
 מתורתו, והרבה מהנ"ל ממש נוראים ומעשים שמים ויראת ותורה אמונה עניניבספר
 יהודי המלך עדן יהדות תימן יהדות שרעב יהדות השב"ז תולדות ספר ב' חלקוכן

 ועוד סיפורים עתיקות בתימן יהודים מלכים חמיאר מלכות תימן בגלות חבתבתימן
 ע"י יצ"ל וה חו יפת כהר"ר בן סעדיה המחבר הצדיקים, שבחי נסים ומעשהנפלאות
 וחיזוק שמים ליראת וטוב נוראות מעשיות שם הה2 בירושלים תשמ"ב בשנתהנ"ל

 מביא שאני שליט"א חחה סעדיה ר' הרה"ג ידידי הוא הלא )והנ"ל התורהללימוד
 אפרים(. רבבות של זה בחלק תורתודברי

 תה )כוס טועם ז"ל הרב אדמו"ר כשהיה כחוב קפ"ו ע', ח"א ראיה עולתבסידור
 שמע וקריאת השחר ברכות התורה ברכת )אחרי אומר היה התפלה לפני בחלב(מהול
 בשם ואמר לדוד, הבית חנוכת שיר מזמור מקודם עולם( אדון שגם וכמדומהקטנה
 שיש וגו' בדמי בצע מה שבפסוק כך, נהג שגם ז"ל זלמן שלמה הרב זקני אביאביו
 לא משום האכילה קודם הדם על תפלה של המועט בשיעור הדחק בקזעת יוצאיםבו,

 עכ"ל. י'( )ברכות דמכם על שתתפללו קודםתאכלו

 משה ר' הצדיק ח"ל, כחב ו' אות רכ"ז עמוד מעלה של דין בית סיפוריבספר
 עם העלית כעולם שהיתה שיחה לב ייטב בעל לנכדו פעם מסר מאוהלטחטלבוים

 הנ"ל הצדיק עם העלית בעולם נפגש רש"י מדרוהוביטש, איציקל ר' הצדיק וביןרש"י
 מזלוכה2וב מישרים מגיד מיכל ר' הקדוש הרב לבנו יש ומצוה זכות איזהושאלו,

 של דעתו נתקררה לא השיבו, לשמה, תורה שלומד מפני העולמות כל בושמרעישין
 רש"י, של דעתו נתקררה לא ועדיין האב הוסיף כתעניות הרבה לסגף הרבה בנירש"י
 לא בזה וגם דעתו, להניח כדי הוסיף לאביתים נתן ופיזר חסדים בגמילות הרבההוא
 דעתו נחה כעולם, תשובה כעלי הרבה ועשה מעת השיב רבים רש"י, של דעתונחה
 את לספר כשסחם צדיק, באותו מעלה של בפמליא כ"כ מרעישים מדוע רש"ישל

 החתי בעיהם שדיברו מה סבי יודע מנין לב ייטב בעל נכדו שאלו הזההסיפור
 תומו. לפי הצדיק השיבו שמעתי ובאזנילמעלה

 יוסף ר' הרב הגדול מהגאת הובא קמ"ג עמוד ג' כרך דישראל דארעא מראבספר
 עמד שם שני' בהקדמה אבל לשמה, תורה ענין ביאור ח"ל, זצ"ל זוננפלדחיים

 הדרך לאדם להורות תורה שם כי הפשוט לעה"ד לשמה, תורה ענין חסדאיןבמילין
 זה כתורה, בה לההנהג שידע בוריו, על הדבר להבין כתורה ו2עוסק מי וכל בה,ילך



 שלישיתהקדפהכנ

 כי נכתב לא בתוה"ק ואות אות וכל כתקנה המצוה לקחם שהורהו לשמה, תורהנקרא
 אות שמכל יראה ובמדרשיהם חז"ל בדברי שמעהן ומי בה, נלך הדרך לנו להורותאם
 לנו להורות נכתבו הסיפורים וכל הקדושים האבות ומעשה למעשה, הלכה למדוואות

 אש. להבות חוצבים דברים והם עכ"ל, בדרכיהם ולהדבק נעשה אשרהמעשה

 ש"ם שמה שעה, לך שאין מה לחמוד לך מה אומר היה מאוסטרובצה יהושער'
 יברכך בספרי ע"כ ודרזטו המעמרך, ד' יברכך מברכים כהנים כברכת שלך, אעולך

 ושלא לך מזיק הממון יהא שלא בממת ד' יברכך כלומר, המזיקין, מן וישמרךבממת
 לועתו. לבעליו שמור עושר עשרךיהיה

 הקשה, מצבה על מרות והתאוננה מצאנז חיים ר' אל העם מדלת אשה באהפעם
 מבוקשך, את תקבלי זה ובשכר בד' באמנותך החזיקי לה ואמר חיים ר' אותהניחם
 ואח"כ ההוא ביום ד' ויחםע נאמר קודם להיפך, נאמר בתורה והלא האשהאמרה
 ובכל הפשוטה האשה של מחכמתה חחם ר' התפלא עבדו, ובמשה בד' ויאמינונאמר

 הפקחית. תשובתה את ומזכיר שב היההזדמנות

 עשירי חסר שהיה כיון לעיר, שנקלע אורח בעובר שפגע ביהמד"ר בשמשמעשה
 גער מגוסטינין יחיאל ר' זאת כששמע הכנסת, בית לתפילת להצטרף הזמינולמנין
 אלא תחילה למנין להצטרף ממנו מבקשים אין הדרך, מן שבא יהרזץ ואמרכשמש
 אבתרי'. אנן נענה ומה לבו, את שיסעד שחרית לפת אותומזמינים

 עבדו ככתוב השמחה באה עי"ז מד' יראים שהם בזה וישמחו, יראו צדיקיםובכן
 מצאתי )ולא חז"ל אמרו מכאן ג', רמז יהושע שמעוני בילקוט ראיתי בשמחה, ד'את
 ביאורו. ומה לתורה, לקרבו ואפילו לרשע אדם יתחבר אל הזה( המקור אתעדין

 שלא שפעל וביאורו שעה, שלא אהרן של שבחו מגיד רש"י וכתב אהרן כןויעש
 דבר שינוי בלי היום עד הולכים אנו ובאורו ידלקו ותמיד הנרות ז' אור"םתנה

 צחך  ב~~מו שמנהיג ללמדנו סיני, להר ירד כביכול בעצמו ד' הקדושה,מתורתינו
 ללמדנו קודם, לא ומדוע משה פני קתו הלוחות שבירת אחרי העם, אל לרדתלדעת
 זוכה הוא למוטב וחוזר הרעים דבריו וכל תאותיו את שובר שאדם ההםבירה ע"יכי

 פנים.להארת

 משפחה לו שיש בזמן א"ם נקרא אדם מתי ביאורו שמות( )ריש באו וביתוא"ם
 אקם. נקרא לא משפחה דבלי וביתואקם

 לד' קדוש להיות כדי שלח( )סוף לאלקיכם קדהמים והיתם מצותי כל אתועשיתם
 המצות. כל את לעשות להשתדלצריך

 את רואים אם אפילו אז דבר שאוהבים בזמן וירא( )פ' מרחוק המקום אתתרא
 ד' קרוב ולכן קרוב, שזה מרג"מים מרחוק קרוב, הוא כאילו זה את אוהבים מרחוקזה
 רחוק שד' אפילו אז ד' את ואוהב שקרוב מי באמת יקראוהו אשר לכל קוראיולכל
 לידו עומד ד' לחטוא, א"א וממילא ממש קרוב לידו שהיה ד' כמו מרג"ם האדםאבל
 בזה. ועיין אליו קרוב הואכי

 שרחל החרפה את ראה הקב"ה ביאורו כ"ג( ל' )בראשית חרפתי את ד'אסף
 ברכה, לו ונותן הכל את ואוסף הבזיונות על עונה הקב"ה אז דבר עשתה ולאקבלה
 עזרא. באבן שםועיין



כג שלישיתהקדמה

 ישראל כשבני יעקב, ויחי מתחיל כך ואחר ויגש בסוף כתוב מאוד וירבוויפרו
 מת לא אבינו יעקב ויחי אז תורה לומדי קול ובפרט גדולות במשפחות ורביםפרים
 חי.אלא

 הצעיר הדור עם והתערבה לתורה בן גידלה שבזקנותה אמנו שרה שלגדלותה
 זה את מוצאים בתורה ורק צעיר עם מתערב שזקן החכמות בשאר מוצאים שלאמה
 בגיל צעירים בחורים עם למד למאה קרוב שהיה זצ"ל לאפין אליהו ר' שהרה"גכמו

 שליט"א הישיבות ראשי וזקני התורה אותו הכל כי הבדילו לא והשניםעשרים,
 תורה. אותם ומלמדים צעירים תלמידים עםמתערבים

 הנשים כי הנשים את מנו ולא במדבר( )ריש ישראל בני עדת כל ראש אתשאו
 כהן. שפתי בספר ראיתי כך לפרסמם ואיןצנרצות

 לד'. קנוים שיהיו בניו את לחנך החובה )בראשית( י' את אישקניתי

 באה והתשובה נתגדל העולם התורה ע"י תורה אותיות הרת עולם, הרתהיום
 אותך לסבב נוכל באמונה סביבותיך, ואמונתך התורה, לימוד ע"י וביוכ"פבר"ה
 ישראל(. ישמח)מספר

 אדם מבן מחורבה שאפשר ללמדינו בא זה פ"ט( דף )שבת לעולם חורבהשירדה
 ת"ח. ויהי' כסיני וטהור קדוש דבר לעשותפשוט

 יודעים שלא בתורה עניים אלא בכסף, ענ5ם לא ביאורו תורה, תצא ענ5םמבני
 יצא שמהם תשובה בעלי מהרבה רואים ובימינו תורה, תצא ומהם ללמדם אפשרכלום
 גדולה. מדה היא הסבלנחז ת"ח, והםתורה

 לא האדם אז האדם בקרב שד' בזמן ז'( ב' )דברים דבר חסרת לא עמך אלקיךד'
 שנות את הזיקנה לעת לקחת יש )וירא( אתו נעריו שני את ויקח כלל, חסרתמרגיש
 לכך. שנזכה והלואי הנעורים בימי שביטל מה אז ולתקן שביטלהנעורים

 להגיע רוצה אם אלא יקנה ממי אז מוכרים לא אם תמכור, ואל קנהאמת
 אותו. מס5עין לטהר הבא כנאמר ישיגה האמיתיתלהנקודה

 עבודת שיעבוד לעוררו לשרתו פעמון צריך אדם פקודי( )סוף לשרת ורמוןפעמת
 דסקין(. מהרי"ל )רצי'ד'

 5ן על לקדש רגיל היה קוזניץ, לבית זצ"ל הופשט5ן משה ירחמיאל ר'האדמו"ר

 מעשה מא"י, זית שמן שולחנו על היה ובחג בהטב~ע וכן מא"י אתרוג על ולברךמא"י
 קשה מחלה אחרי הרבי אל שבא מלודז ז"ל קפילושניק וואלף ח5ם ר'בחסיד
 לאכול ורצה הרבי שולחן אל כשישב קלים, מאכלים רק לאכול עליו ציווורופאים
 אבל לו להזיק עלול זה שדכד בנו לו העיר בשמן, מלוח מדג שירים חסידיםכמנהג
 מהשמן עוד לו והוסיף לך תיק לא בודאי מא"י שמן ואמר לאכול עליו ציוההרבי
הזה.

 את לשנות רוצים המשכילים אמר, מבלז האדמו"ר זצ"ל רוקח אהרן ר'האדמו"ר
 שניסו לעולמים היה וכבר טעותם כל ובזאת החדש הזמן אל ולהתאימן ומצותהתורה
 המלך ויאמר י"ג( )א' אסתר במגילת שמצאנו כמו הצליחו ולא כמותםלעשות



 שלישיתזקקדטהכד

 מלכי מלך הוא המלך ודין, דת יודעי כל לפני המלך דבר כן כי  העתים יודעילחכמים
 לשנות שיודעים לחכמים עצמם את שחושבים העתים יודעי החכמים אמרוהמלכים

 מלכי מלך דברי הם כנים המלך, דבר כן כי הדרך וו אין אבל העתים לפי התורהאת
 עכ"ל. ודין דת יודעי כל לפני והתקופות הומנים בכל לעולםהמלכים

 להביא, העם מרבים אם החסרון מהו ל"ו( ל"ה )שמות להביא העםמרבים
 אלא הבית, לבדק גם מהמלאכה ישאר ימעיטו, מאשר להביא שירבו מוטבאדרבה
 בעלי היו כולם וא"כ העגל מעשה על לכפר היה המשכן שמעשה ידועהתיררן
 צריכים הם וע"כ לקלקל גם הם עלולים בתשובתם מפליגים תשובה בעלי ואםתשובה
 להביא העם מרבים התורה שאמרה וזה תשובה, לעשות וכמה כיצד מחכםלשאול
 רבינו למשה והודיעו המלאכה העושים חכמי הרגישו ובכך הצורך מכפי יותרתשובה
 וצ"ל(. מבלו הרבי )בשם מלאכה עוד יעשו שלא הורהוהוא

 אל ולכן בשמחה אלא בעצבות ד' את לעבוד א"א כי ויגש( )פ' תעצבו אלח~תה
 שמחים. אלא עצביםתהיו

 אלא בבתים, ולא במדבר באהלים גרו הם שהלא ביאורו, קרח( )פ' בתיהםואת
 קבע, דירת האהל את ועשו לא"י להכנס רצו לא כי כבית שלהם האהל את עשוהם
 כל כי עראי דירת כאהל יהיה שהבית צריך בבית בחו"ל דהגרים ללמוד לנו ישומוה
 אותנו ויושיע ישועות פועל ד' וא"כ לארצנו קוממיות ותוליכנו מתפללים אנויום

 בחרת ובנו ומתפללים קוממיות, אתכם ואולך ככתוב בקוממיות לא"י ויביאנומהגלות
 הלשונות מכל ורממתנו העמים מכל בחרתנו אתה מתפללים ובחגים ולשון, עםמכל
 טובים בימים כי ונראה רוממות, בלשון ולא ולשון עם מכל בנו שבחר משתמשיןופה
 טוב היום קדושת ע"י ורוממתנו אומרים או ולכן בכל, בקדושה למעלה עוליםאנו
 ולשון עם מכל בנו שבחרת אומרים רק אומרים אנו השנה כל משא"כ ולשון עםמכל

 שומר הוא אוצר לו שיש ומי יקר אוצר וה סגולה העמים, מכל סגלה לי והיתםככתוב
 את שומר לא אחרת כי מצוה לעשות ורק עצמו על לשמור צריך אדם ולכן והעל

 התורה הם שלנו וזהב והכסף וזהב, כסף שומר אדם כל ובטבע וה את ומאבדהאוצר
 וה. על לשמור מאוד ועלינוומצות

 מצליח ר' הרב הצדיק מהרה"ג תשל"ה בשנת שנדפס ח"א מצליח אישובהצו"ת
 היה ורמות עליו כתוב ל"א ובאות שלו שבחים הרבה הובא אלקים, איש הי"דמאווז
 בעיניו יקר רגע כל ופלא הפלא התורה חשק עליו כתוב ל"ו ובאות עניניו, בכלוריז

 תורה. חידושי ומחד,ם כשיושבובפרט

 ממשיך שליט"א שבנו רחמים, כסא בשם ישיבה לו והיתה בתונס גדול רבהיה
 עובר שהיה ראיתי בהפלגה העיון קלות עלי כהוב ע"ד ובאות ברק, בבנילנהל

 בדיני עמוקים בענינים וכו' ומהרש"ך ומהרשד"ם מהריב"ל תשובות על אחתבסקירה
 את לו שמכעים עד ערב ארוחת או הצהרים לארוחת השולחן אל וכשישבממונות
 בח"א ממנו ונדפס נמרצת בקלות דפים כעשרה שו"ת ספרי על עובר היההאוכל
 ויור"ד אור"ח על נדפס ממנו ראשון כרך ועוד משפט, חושן העור, אבן עלתשובות
 של וגאתותו מצדקתו ללמוד יש והרבה תנצב"ה, חחו, תולדות יש הספרובראשית

 הנ"ל. הגאוןהרב

 שאחרי בימיהם היה דזה נראה שפטרני, ברוך האב מברך מצוה לבר מגיעכשהבן
 יכול והבן לכלוך מלא שהרחוב בימעו משא"כ תורה, לבן נעשה המצוות לעולשהגיע



נה שלישיתהקדמה

 הברכה כבר ק(עשה אפילו בנו לחנך להמטויך האב על חובה עדין אז בולהשטף
 ויר"ש בתורה כעצמו לעמוד שיכול שיראה עד לחנכו דיש לדעתי פשוט דברוהוא
 בנו. בחינוך חייב עדיין אז עד אבל וכו' ברוך זהואז

 תער"ב, אחר י"ד ד' ביום שנפטר לרדז אבד"ק זצ"ל מחזל חיים אלי' ר'הרה"ג
 הרב רוח את לעצור במה ותחבולה עצה לטכס חשאית לאסיפה החפשים נאספופעם
 הנ"ל להגאת נודע הדבר בהם, לעמרד יכולים הם שאין גזירות עליהם גוזרשהוא
 כלרדז יושב שאני הימים כל רבותי, רם, בקול והכריז עמד האסיפה למקום מיהרוהוא

 לעת שאמיר בשבילי הדבר כדאי וכי נא אמרו חשתה גריס, של ותבשיל לחםמזונותי
 יוכל מי וכי לזה זה אמרו נבהלו האנשים כאלה, תענוגים בשל דעותי אתזקנותי
 לו שדי לאיש לעשות אפשר ומה מועטים וצרכיו גדול שרוחו זה זקן נגדלעמרד
 מדותיו אחר להרהר שלא עליהם קבלו שעה מאותה לע"ש, מע"ש גריס שלבתבשיל

 בלבבם. מחאה של רגש נצנץ לא ושוב זקן אותושל

 משכמו אשר הגדול האיש שיבא צריך העדה מתוך איש מנהיג לו שמעמידצבור
 את יכניע ואשר סביבו על פחדו ואת מוראו את יפיל אשר העם מכל גבוהימעלה
 גאוני הגדולים רבותינו הם נשמטים אחד אחד ברצונו, וישעבדם ברוחוהלבבות
 עד נלך לאורם אשר מהגדולים שרידים לנו שנשאר זכה רדורנו השם, ואנשיהתורה
 בב"א. צדק גואלביאת

 קידוש על ימחו לו ענה חטאו בניך אבינו לאברהם אמר שהקב"ה מדברתהגמרא
 כשהיו בני, ולא בניך יצחק לו וענה אבינו, יצחק את ושאל יעקב, לו ענה וכןשמך,
 כמה אומרת והגמרא ישראל, בכורי בני להם קראת אז ונשמע נעשה ואמרו סיניבהר
 ויושן שנה ע' שנותיו ואדם כ' עד מענישים אין שמים בדיני הלא חטאו כברהם

 בזכות חצי אקח ואני חצי קח אתה לו ואמר שנה י"ב ונשאר אחרים דבריםועושה
 היה יצחק שמידת הסביר ומהר"ל הסניגוריא, את קיבל והקב"ה המזבח עלשנעקדתי
 לעשות דרצוננו ותמצא הלב עומק זאת יחקור אלקים נאמר הדין ובמידת הדיןמידת
 ובני רצונך לעשות רצוננו מעכב, שבעיסה שאור מלכיות שעבוד אלא קוננו עברדתאת

 בעל כתב הרמב"ם היום, זה את רואים אנו וב"ה תשובה לעשות מוכנים תמידישראל
 ובאברהם בחטא, חלק לי אין כן אם האיש אותו אני אין וביאורו שמו לשנהתשובה
 שמו במשנה כן בל, להם והיה מזלם את הקב"ה ושינה השם את דהסינו מצינוושרה
 ויחיד יחיד כל ובאמת כאלה, הרבה שנראה והלואי האיש, אותו אני אין כי סגולהזה
 האיש. אותו אני אין ולומר להרגישצריך

 בדרך, בלכתו גם אם כי המדרש ובית הכנסת בבית בלימוד רק להסתפק לנואין
 עם גם אם כי מיוחדים, אנשים סוגי עם להצטמצם אץ וכן בו, וכיוצא בחנותבשבתו
 אינו שכגדולים הגדול שאף וכשם התורה לימוד של חובה מוטלת שבפשוטיםהפשוט
 צריך מקום בכל המחנות לכל מחוץ הנמצאים לאלה גם כן תכליתה עד להגיעיכול
 התורה. אתלהפ"ן

 והתפלה הלימרד אשר שבלב רהעבודה והחסידות התורה בלימרד העוסק אחדכל
 וכשעוסקים לימרד הלימרד אין שבלב בעבודה עוסקים ולא כשלומדים אחדהם

 יחד הדברים שני כשישנם ורק עבודה איננה העברדה לומדים ולא שבלבבעבודה
 ולהיות שמים וביראת בתורה גבוה למדרגה להגיע יכול הוא אז ומתפלליםלומדים
 ברוך ואומרים בוראנו, רצת את לעשות שלנו תכלית הוא אשר בתורה וגאתגדול

 שאיש יעיד שהקב"ה למדרגה להגיע זה על לעברד צריך אבל לכברדו, שבראנואלקינו



 שלישיתהקדמהכי

 אז חוכתו וכשממלא בעולמו חובתו מה להעת האדם תכלית כי לכבחי, בראתיזה
 בעלי לכבד ויש התורה כבוד הוא שמים וכבוד לכבודי בראתיו ואמר חדיהקב"ה
 מחלוקת בהמם תורה בעלי עם ממחלוקת להתרחק יש ומאד היא, דיליה תורה כיתורה
 להאריך יש והרבה שמים לשם לא היא מחלוקת כל לשמה, מחלוקת היום איןלשמה,
 ובכל ומדינה מדינה ובכל בעולם שלום חסיהי' האמת דדך על ידריכנו הרחמןוקצרתי,
 חברים. ישראל כל כי לחבירו אחד ובין ועירעיר

 לתורה ביחס אמור זה אבל כ"ב ברכות עיין טומאה מקבלין אין תורהדברי
 לא הרי התורה את הלומד לאדם ביחס אבל ובתומתה, בטהרתה נשארת שהיאעצמה,

 אדרבה אלא שלמד, לפני כמו בגסותו, נשאר והוא אותו זיככה לא שהתורה בלבדזו
 שמלא ומי החחם, מסם ההיפך לו נעשית זכה לא שאם אומרת ע"ב ביומאהגמרא
 יראת לעורר בו הנמצא הפנס את להדליק יכול אין שמים יראת בו ואין בתורהוגדוש
 הוראה בעלי לקחת לדקדק ה,ם אותו, החדירה לא עצמה שהתורה בעודשמים

 שמזריק כרופא התורה את להזריק יוכלו לא הם אחרת שמים יראת בעלימלמדים
 יבין. והמבין לחולה קמעוזררפואה

 ענינים אוץ רוחנים, ענינים שמים הארץ, ואת השמים את אלקים בראבראשית
 כחו לא הגשמחם עניניו ובכל הרוחנים עניניו שבכל לדעת יהחי כל עלגשמיים,
 וכל הארץ ואת השמים את ברא אלקים אלא הזה, החיל את לו עשו ידוועוצם
 כזאת למדריגה שמגיע מי ואשרי ורגע, רגע בכל הקב"ה נותן הדברים וכלהענינים
 בחז"ל. כמובא הורנו אשר בדרכיו וללכת זה, אתומבין

 עוד היו באמת לוי, בני כל אליו ויאספו אלי לד' מי כתוב הסביר הרי"םהחידושי
 שלא אלה כל אלא נענשו, אלפים שלשת רק לדבר, וסימן לעגל, עבדו שלאיהודים
 ולא לשתוק, שהעדיפו או העגל, עובדי עד בגילוי לצאת העיזו לא והם לעגלסגדו

 עליהם בגלוי, התיצבו לר בני שבט רק ובריב, במחלוקת בחרו וכאלו מהםלהתערב,
 אני תמיד להזהר, צריך תמיד האדם אמר הוא כן דגלה, תחת שהתיצבו התורהמעידה
 הזאת, התורה את לעשות לשמור מאד ואמץ חזק רק יהושע אצל הכתוב עלמתפלא
 רבנו משה של מקומו את לרשת הקב"ה ע"י שנבחר שבגדולים, גדול שאפילומשמע
 עלולים מיד אז לרגע סרים אם ועבדתם, וסרתם כתוב ולהלן ושמירה, חיזוקצריך
 זמן שיש זמן כל אבל בתורה, הכל מוצאים אז רוצים אם אמר הוא כן ע"ז,לעבוד
 התורה את לנו נתן השי"ת אדם, של ללבו שיכנסו תורה לדברי א"א הזה עולםלהבלי
 איך והשכל הכח ואת לתורה להגיע איך הדרך גם החנו נותן, יפה כעין הנותןואמרו,
 לומד אינו שאם התורה ברכת אחרי בי שנתת נשמה אלקי לרמר התקינר תררה,~מרד
 לו. למה נשמהתורה

 אם שאלות עם הבאים לאנשים תשובה להשיב אפשר אי אמר וצ"ל אמתהשפת
 שלא ואשיב יתכן אחרת ערוך השולחן חלקי ארבעת כל את פה כעל זוכריםלא

כהלכה.

 בין שנעשתה האדמו"ר של הנרות הדלקת אחרי בחנוכה פעם וצ"ל מגורהרא"מ
 מספר חדרו החסידים, את הרבי קיבל בו לחדר ההמהנה מחדר שהפרידו הדלתותשתי

 בדחיקתם שלג, מלאה שהיתה מחצר שהובילה מדלת ההמהנה לחדרבחורים
 ר' התחיל לבוץ, והפך החם בחדר במהירות שנמס רב שלג עמם הכניסוהמבוהלת
 הלך פנימי מחדר האדמו"ר יצא לפתע קולות, בקולי בהם לגעור ווארשוויקשמחה



כז שלישיתהקדמה

 לר' נמוך בקול ואמר פנה למעמקים, החודר במבטו הבחורים פני את סקרובא
 הגדולה והעקידה השואה אחרי בהן, שום בהם אין רוצה, אתה מה יודע איננישמחה,
 המאורעות על סיפר הרא"ם לאדמו"ר בא מבלז אהרן ר' האדמו"ר לירושליםהגיע
 חסידות לימוד אמר זצ"ל ישראל ר' האדמו"ר שמים, שם קדשו שלכם הבחוריםואמר
 וספרי חסידות ותוס', גמרא לימוד אחרי מפורש בתנאי אבל נעים, ומה טובמה

 אלא בעית חובתו ידי יוצא אדם ואין לימוד, וה ותוספות גמרא עית, והחסידות
בלימוד.

 בבית דורכת שרגלו יהודי במחיצתו, הבא יהודי אמר מגור, ישראל ר'הרבי
 פשטה עולה זו של רגלה האומר בגמרא שנינו כי קודש יעשה כולו כי סופומדרשו
 קודש. נעשה הכל רגל מקדישים אם פירוש בכולה,קדושה

 שליט"א גליק דוד אברהם הרב המדפיס לידידי טובה להכיר בא הנניולסיומא
 השמים מן יתברך ח"ד ספרי ובהדפסת בהוצאת היפה עבודתו על "מזל" דפוסבעל
 המחבר. ידידו מאת רב, כוחו ה,4ר טוב,בכל

 רשמים ארץ הבורא בעזרת רביעי חלק אפרים לרבבות השלישית ההקדמהסיימתי
 בב"א. הגואל ובביאת ישראל כלל על שמים לרחמיהמאחל

 נהרא נהרא פולין, מלכות בכל בו להתענות שנוהגין מקומות שיש בסית, כ'יום
 ר"ת ע"ב( י"ח חולין רש"י )עי' תק"פ ס"ס אברהם מגן מטה, כי שבריה רפהופשטיה

 העלילה. לרגל החמישי לאלף תתקל"א בשנת התענית גורו צרפתוחכמי

המחבר

 גתנבלםאפרים

1" 



 רביעית~וטה
 במעלת פעלה משה של שראחתו משמע ואתחנן( )ריש תראה אשר האוץאת
 תורה גדולי לראות להשתדל יש ולכן בכל פועלת גדול של דראחתו ונלמדהאוץ.
 עליו. תפעול וראייתם אותו יראושהם

 ללמד ומנסה עשו בעקב אוחז "צקב תמיד תולדות, ריש עשו בעקב אוחזתתדו
 תורה. אחד כלאת

 עתיד לו יש שעפר שכמו זצ"ל שפירא מאיר ר' הגאת הסביר ואפר. עפרואנכי
  עתיד. להם יש ישראל בניכך

 בעצמו. נשאר הוא אז תורה דורו את לימד שלא היות נח פי' נח. אךה,~אר

 ביתו. שהוא עצמו להקדיש צריך האדם קודש. ביתו את יקדיש כיאיש

 אך לזה יגיע אז ה' בתורת חפץ אם א'( )תהלים ובתורתו, חפצו ד'בתורת
ובתורתו.

 כה. עד כלום יודע ולא למד לא כאילו ללמוד שמתחילין החג הוא תורהשמחת

 מגן נראה ולא בשבת נסעו שלא להראות ז' נזכר לא המסעות בכל מסעיבפ'
 תורה(. )אהבת בישראלורמח

 לאנשים. צדקה שיתן לאשי הקרבן עיקר ב'( כ"ח )במדבר לאישי לחמי קרבניאת

 מקלט(. )עיר הבא לעולם חלק ר"תחלה,

 למשא יהי' לא למען זצ"ל מבריסק הרב הסביר ע"ז קטן. מספר היה לוישבט
 לפרנסם. צריכים הם אשר העם עלגדולה

 במקום בתורה לעמוד ולא ולהתקדם ללכת "ם בחקתי( )ריש תלכו. בחקתיאם
אחד.

 הקב"ה הבורא עם להתחשב תמיד צריך האדם כ"ה( )ויקרא קונהו עםוחשב
שעשאוהו.

 ואם רעך ובתוך אדם כל בתוך ד' אני כי קדושים( )פ' ה' אני כמך לרעךואהבת
 ד'. את ח"ו שונא אתה אז ריעך שונאאתה

 הכל ולא לאחרים מעצמו שמקריב מי נקרא אדם ויקרא( )ריש יקריב כיאדם
עבורו.

 שמסוגל מי אחד דבר זה זצ"ל החזו"א אמר לתורה ומקרבן הבריות אתאוהב
 לתורה שמקרבו בזמן הוא אדם לאהוב וביאורו הבריות. את אוהב נקרא לתורהלקרבו
 אוהבו. נקרא הואבזה



כמ רביעיתהקדםה

 כי תלמידים הרבה והעמידו כתוב לא מ"א( פ"א )אבות הרבה תלמידיםוהעמידו
 איש(. החזת )מפי מעט אם רב אם שישנם התלמידים את הרבה להעמיד צריראם

 ממדרגה הולך כי והוא כ"ד( מ"ה בראשית יקר, כלי )עיין דרך נקראתתורה
 ההולכים ככתוב ד' בדרך ללכת לו יש ולכן למקום ממקום שמוליכו דרך כמולמדרגה
 ד'.כתורת

 לא הרבה חה אדם מכל ללמוד היא החכמה אדם, מכל הלומד חכםאיזהו
יכולים.

 ח"ו יגלו שלא בנטיעה יהי' לארץ ישראל של ביאתן בשלח( )פ' ותטעמותביאמו
משם.

 יפות. פנים בסבר אדם כל לקבל שיש נלמד י"ז( ד' )שמות בלבו חצמחוראך

 בתורה. לנקוט יש הזה בעולם שהזמן נקט, זמןש"ס

 חחם(. החפץ )מפי הקהל ברצת ולא הקהל בדעת רק מתחשב האמיתיהמנהיג

 הג' לשת אמות שהד' והוא ח'( )ברכות הלכה של אמות ד' אלא להקב"ה לואין
 אחר. דבר עירוב כלי הלכה של והואבלבד

 כל יהיו לבא דלעתיד כהנים, ממלכת לי תהיו ואתם עה"פ יתרו פ' הטוריםבבעל
 כהנים.ישראל

 שלו הנכס אז בתורה  ,סעוסק מי יייט( )עייז מצליחין נכסיו בתורה העוסקכל
 בהצלחה. שלוהרוחניות

 אז יתברך להשם עצמו את שאוסר מי שמות( )ריש הסנה את ואראה נאאסורה
 שכינה. לראותזוכה

 אלול אותיות לולא מקץ( )פ' פעמים זה שבנו עתה כי התמהמהנו לולאכי
 כתשובה. תמיד חחרים אז אלולכשחושבים

 בדרך שהולכים מהילדים הוא הנחת עיקר רמצלח( )פ' הילדים ותאמר לך אלהמי
התורה.

 תורה. דברי אתו ומביא הביא שהוא זקן נקרא מי בימים, בא זקןואברהם

 כעצמו. מתברך הוא אחרים שמברך מי כל לך( לך )פ' מברכיךואברך

 וי"ע. הספרדים רבני מגאוני סיפורים כמה עוד נביא הלום עד שהגענווהיות

 תע"ז( בשנה )נפטר צרפתי צמחהרב

 צמח של תיבות )ראשי צ"ץ בהטם המכונה צרפתי, צמח הרב כי בידעו,מקובל
 תוניס. רבני ראש היהצרפתי(

 ר' וחברו, צמח ר' על כותב שד"ר כתור תקל"ג בהטנת בתוניס שביקרהחיד"א

 התלמוד לימוד מחדשי שהם תע"ה( בשנח )נפטר רבי" "באבא המכונה הכהןאברז~ם



 רביעיתהקדמהל
 רק בתוניס, תוספות לומדים היו לא להם "וקודם בישיבות נפוצות שהיונשיטות
 ומהרש"א ומהרש"ל התוספות בעיון עצה הפליאו הנוכרים והרבנים לבד, ורש"יגמרא
 דבריו". ומחכבים מהרש"ל בדברי מעמיקים היו ומאד נמרץ,בעיון

 במה לו היה לא הלילות באחד מאפיה, ליד גר שהיה מסופר, צרפתי צמח ר'על
 הנר, כבה פעמים שלש אך הנר, את להדליק שבמאפיה הפועל מן בקש נר,להדליק
 לעושר שיוכה בירכו הרב הרב, של לביתו עד הנר את הפועל לקח הרביעיתבפעם
 גדול, לעשיר שנהפך הארפה את פגש איסטנבול דרך לארץ הרב עלה ימיו בסוףגדול,
 הסיפור )את בארץ ימיו כל להתקחם יוכל שממנו להרב נכבד כסף סכום נתןהעשיר
 בוגיד הרב מתלמידי למורח"ך, ח"ב כהונה פרחי לספר בהקדמה תראהבמילואו
 כעת. לג'רבא הראשי הרב שליט"אסעדון

 תקצ"ו( בכסלו י"ט - )תק"ד מת" "לא מייב חירבי

 כולל" "חכם גם הנקרא דרחמנא( )שליחא שד"ר פעם שלחו א"י שחכמימסופר
 ולא תורה" תצא מצית "כי אומר הכתוב- אמרו: כי תונס, רבני של קנקנם עללתהות
 השד"ר, פני את להקביל לנמל והלך הקד,ם ברוח כריב חי רבי ואת ראהמתונס...
 לבית החפצים את לשאת "סבל" בתור חי רבי עצמו הציע האניה מן השד"רכו~ירד
 הרב התחיל בדרך פשוט, לסבל אותו וחשב הכירו לא כי הסכים השד"רהמלון,
 אם ואמר: השד"ר תמה עצום, גאון הוא כי לו וההברר תורה בדברי שיחה עמולגלגל
 באניה עקבותיו על וחור ? שלהם הרבנים יהיו מה תונס, יהודי של ה"סבל" הואככה

 לקיים מלון לבית השד"ר חפצי את נשא חי רבי אחרת: גירסא לפי בה...שהפליג
 אמות "ארבע בלימוד שחרית אחרי הכנסת בבית למחרת בגופו, א"י כיבודמצות
 מחילה, וביקש אליו פנה עצום, ת"ח הוא סבל שאותו לראות השד"ר התפלאהלכה"
 ענוותנותם. מצינו תונס חכמי של גדולתם שבמקום לדעתתוכח

 אחד גביר אצל בילאדה( אל- )לילת המילה שלפני בלילה פעם כי מסופרעוד
 לימים )שנתפרסם מא"י שהגיע כולל" "חכם וביניהם העיר חכמי כל הוזמנובתונס,
 מוכן היה הכל טחב, חי רבי והרב ז"ל( סוזין משה ר' הגאון לציון, הראשוןבתור

 טחב חי לר' מחכים אנו לו: ענו השד"ר לשאלת ומחכים, יושבים והאנשיםלסעודה
 אליו שמחכים הרב וה הוא מי השד"ר: התפלא ללדת, האשה וכתה ברכתושבוכות

 למקום ישר נכנס הכבוד, בהדרת מפניו עמדו וכולם ט"ב חי ר' נכנס בינתיים כך?כל
 נגעו ורפש בטיט מלוכלכות שהיו ומנעליו בכורסה, מעט וההנמנם לו המיוחדמושבו
 הרב מנעלי את מעט להזיז רצה השד"ר לשולחן, מסביב המקושטת המפהבקצות
 ופתח מתנומתו הרב התעורר שוב באש, ישחק שלא אותו הזהירו המסובין אךהצדה,
 השד"ר של ודעתו רוחו קצרה דאורייתא, בפלפולא המהגבר כמעין תורהבדברי
 מה להבין דעת לי תן העולמים, רבון תפלה: ובפיו אויר, לנשום החוצה ויצאמלהבין
 בתפלה שיחו את ששפך לאחר ממני... נפשי את נא קח או טייב חי ר' הגאוןאומר
 והרצת הם, שוים המוחות כל כי לך דע בני, ואמר: טייב חי ר' בו הסתכל ונכנס,חזר
 כוחך. כפי בתורה יגעת אם שלטון, דבר כלעל

 נפטר כאשר : שהיה מעשה משום ? מת" "לא טייב חי ר' בהמם הרב מכונהלמה
 יום פלונית בשנה מת טחב, חי "רבי שלו: המצבה על האמן חרת התקצ"ו,בשנת
 אדוני לך עשיתי "מה אותו, לחנוק והתחיל לילה חויון בחלום הרב אליו באפלוני",
 שאמרו מה יודע האינך מת כותב אתה "כיצד היהודי, צעק אותי?" הורג שאתההרב



יא רביעיתהקדמה
- חיים?" נקראים במיתתן צדיקיםחז"ל:  ידעתי, לא הרב, אדוני נא סלח הרב, ענה 
 על לחרות תוסיף השכם בבקר איפוא כן אם היהודי, התחנן - נא מחל נא,רחם

- בסדר9 השורות, בין תלויה "מת", המלה לפני "לא" מלתהמצבה  הרב השיב 
 "לא" שהמלה היום עד יגידון יעידון אמת ומגידי היה, וכן מעיניו, ונעלםבחלום

 מבית בתונס הרבנים קברי את את שנה כ-25 לפני שהעבירו עד השורות, ביןתלויה
 מצבה לו הקימו ושם בורג'ל"(, החיים "בית )הנקרא החדש לביה"ח הישןהחיים
 זיע"א לכבודוחדשה

 תק"א( בהסנת )נפטר מוסא בן אברהםרבי

 לאלף החמישית במאה לתונס שבא )מרוקו( המערב מערי גדול ומקובלחכם
 צר, לו צרתם ובכל ישראל של לכבודם גדול וקנאי פלא כעושי ידוע היההשישי,
 של אשתו היתה כי לתונס, נסע מעשה וע"פ ואביון, עני כאיש במרוקו שחימסופר
 ר' רעות, וגדרות בחוקים חחהם את וממררת ליהוזים מאד מציקה במרוקוהמלך
 של ריח לו יהיה לפיה המטרוניתא שהגיש מה שכל מעשית קבלה ע"י עשהאברהם
 לא הזאת והבאשה הבושה מן אותה למלט ומכשפים רופאים  קיעמלו מה וכלצואה,
 מוסא בן אברהם רבי המקובל על הצביעו והם ליהוזים המלך פנה לבסוף בידם,עלה
 בתנאי ורק אך שתתרפא למלך והבטיח בא והוא אחריו שלח המלך להצילה,שיוכל
 חיי את שמיררה על ממרום כעונש אליה הגיע זה כי ליהוזים, עוד להציק תוסיףשלא

 גיסא מאידך אולם כליל, ונרפאה הנ"ל התנאי את עליה קבלה מיד היהוזים,אזרחיה
 ילשינו שמא חשש כי להציל, יכול לא עצמו את אך מרוקו יהודי את הציל אברהםר'

 לצאת הוכרח ולכן כנ"ל, לה שיקרה לאשתו בנזקין גרמא היה שהוא למלךאותו
 אשתו. עם לתונסממרוקו

 זצ"ל דאנה שלמה ר'הרה"ג

 ספר - תודה שלמי מח"ס התרע"ג, תמוז ער"ח ונפטר תר"י בשנת בתונסנולד
 תרע"ח. בתונס פטירתו אחרי שנדפס - ערוך והשולחן הש"ס עלענקי

 ר, הגאון אצל חד,מים מספר למד נוצר, תפלאות לגדולות כי בו הכירומנעוריו

 תלמידו אצל ואח"כ תרכ"ה( נפטר כהונה, משמרות )מח"ס זצ"ל יצחקי הכהןאברהם
 תוניסיה. ראב"ד לימים זצ"ל, ברבי משה ר' הרה"גמובהק

 בימיו אך הצורפות, ממלאכת כפיו מיגיע התפרנס בימיו העיר חכמיכרוב
 בהסנת בתונס שנוסד )כי"ח( אליאנס בי"ס בהשפעת תונס: ביהדות מפנההתחולל
 בחומת פרצות והחלו העיר, יהוזץ של הדתחם בחיים גדולה מהפכה היתהתרל"ח,
 אחרי כפרפרים שנמשכו הילדים בחינוך כולם ועל וכו' אסורות ובמאכלותהשבת
 ז"ל רבינו עמד תרמ"ח( )בשנת מכן לאחר שנים כעשר ההשכלה, של המדומההאור
 הפסיק ובגללה התלמוד", לימוד "דברת המפורסמת הישיבה את כמשקל-נגדץיסד
 בישראל. תורה להרב"ן ימיו כל והתמסר מלאכתואת

 וכו'. על ועוררוהו אלגראנה" ב"סוק בחנותו מלאכים שני כדמות שהופיעומסופר

 התרפ"א( אב י"ג )נפטר זיתון ישראל ר'הרה"ג

 ראב"ד ימיו ובסוף התרנ"ח( )בהסנת הווסדו מיום בתתס הרבני ב"ד ועדראש
 חחם משה ר' הרה"ג הרבנים עמיתיו עם ביחד כתוב" "משפט שו"ת מח"סתוניסיה,



 רביעיתהקדטהלב

 אצל הנסתר בחכמת ולמד הת"ר שנת לפני נולד זצ"ל, ג'אוי דוד ר' והרה"גדתת
 אצל היה בנגלה לימודו ועיקר זצ"ל, בסיס ישועה ר' בנסים המופלא הגאוןמותו
 הוא זצ"ל, אברהם של זרעו בעל חג'אג' אברהם והג"ר כהונה משמרות בעלהגאון
 היטב להכיר לו עזר וזה לתורה, עתים וקובע הקיעוה במסחר כפיו מיגיע נהנההיה
 פנים משוא לא לפניו ואין היטב הדק לפניו הבאים דינים בעלי ולחקור דעלמאבמילי
 אב מנחם י"ט ביום הגבורות בגיל ימים ושבע זקן נפטר הוא שוחד, מקחולא

 עליו קשר ג'רבא של הראשי רבה זצ"ל מוהרמ"ך מטתו, אחרי הלכו ורבבותהתרפ"א,
 עוד פרטים ובבניו, ברבי שנתקחמו מדות שבע בו ומנה משה" "פקד בספרו מרמספד
 )התש"מ(. ברק בבני מצליח הרב מכון ע"י הנד"מ כתוב משפט ס' בהקדמת ראהעליו

 תת"ד( באלול ד' - )תר"ב עידאן משהרבי

 חיבר ד', דבר על וחרד ירא אלקי מקובל נורא אקם היה זצ"ל עידאן משההרב
 גם קצר, ביאור עם שיר בדרך הרמב"ם כדעת מצוות תרי"ג על מצוה שעשועספר

 ולימודים דרושים בכתובים לו ועוד ונדפסו, התורה על אבות" "זכות ספר לומצורף
 תלמידו )לשון הדקדוק בחכמת ושם יד לו והיה הקבלה, ועל הש"ס עלושיטות
 הדקדוק על הבכורים" "לחם שספר וידוע בכי"ק, זצ"ל הכהן משה כלפון ר'מוה"ר
 חכמים תלמידי בנים שלשה אחריו השאיר הוא עידאן(, משה הרב בידי תערךהוגה
 והעסקן הנד"מ(, רענן זית )מח"ס עידאן נסים ר' הרב והם: בקודש, שירתואשר

 הדפוס בית ובעל ב"ח, לדוד משכיל )מח"ס עידאן דוד ר' והכולל החו"שהצבורי
 דהן שהיה זצ"ל, עידאן מכלוף ר' המצויין הדהן והרה"ג בג'רבא(, "הציתי"הראשון
 תערובות הלכות על ערב מנחת ס' וחיבר ימיו, סוף עד אצגירה באלחארהומו"ץ
 ועוד. ואמת, חסדושו"ת

 תכליתה עד הקבלה בחכמת שהעמיק ג'רבא מחכמי הראשון היה עידאן משהרבי
 ששון, שמן מח"ס פרסיאדו ששון ר' )הרה"ג לג'רבא שבאו שד"רים מפי שלמדכפי

 שלרם )הרב הרש"ש רבינר בכרתרת מכוין והיה ז"ל(, קאלאמארו יצחק ר'והרה"ג
 אל". "בית מקובלי ראש זצ"לשרעבי(

 זיע"א פרץ חזקיה רבי הכנסת בית קהל עידאן משה מרבי בקשו שפעםמסופר
 סירב מתחילה הכותות, עם העומר ספירת ברכת לעשות שם, מתפלל שהיהבג'רבא
 הם לקשעתיים, קרוב זמן יקח שזה להם ואמר לסרב יכול לא בו שהפצירוואחרי
 פאירות פניו והיו גדולה אימה עליהם נפלה לברך התחיל כאשר רב, ברצוןהסכימו
 משעתיים. יותר נמשכו הכותות עם והספירה והברכה בפניו, להסתכל יכלו ולאכץ~מש

 עידאן נסים ר' אמו( )אבי מזקנו ששמע מה מספר נ"י עידאן מיכאל מרנעו
 משה ר' אביהם בבית אצלם מבקר נ"ע בשירי מעתוק המנוח שכנם שהיההנ"ל,
 בסדר הרבה מכוון היה ז"ל הרב כי הסדר, אמירת לאחר פסח ליל בכל זצ"ל,עידאן
 כל לכוין מספיק היה שלא אומר והיה חצות, אחר כשעתיים עד ומתאחר פסחליל

 הזמן. יכלה כי ז"ל הרש"ש בסידור הכתובותהכותות

 עומד הנ"ל בשירי השכן את ראו חמתך שפוך לפסקת כשהגיעו פסח בלילפעם
 פעמים כמה עשה וכן אחורנית, תסוג החלון דרך פנימה מציץ והוא הביתה,ליכנס
 זיע"א, פוץ חזקיה ר' ע"ש הכנסת בבית נסים ר' אותו פגש למחר לביתו,וחזר

 אוכלה אש שראיתי באמתה לו: אמר כרגיל? אצלנו אמש באת לא למהושאלו:
 תאכלמו פן הבית בני על גם פחדתי ומאד ליכנס, ויראור הרב של הבית עלסובבת



לג רביעיתהקדטה

 בסתר: לו לחש ו"ל עידאן משה הרב לאוני הדברים כשהגיעו הואת, הגדולההאש
 לאיש... הגלה אל זכית, בניוכית,

 בועו הרב לאור שהוציא וכתוניס בג'רבא ישראל חכמי מספר לקטתי וה כלאת
 תשמ"ב. ירושלים נ"י,חדאד

 בן היה בימיו העולם, בכל רחוקים ומקומות לאשכנז הגיעה הרש"ש שלשמועתו
 הנוסעים מידידיו וביקש וחכמתו קדושתו רוב על שמע מבלו, שלום שר הרבגילו
 ועוד, שחזרו עד ולילות ימים חיכה שרעבי, הרש"ש של מחיבורים לו שירכשולא"י
 שלום נהר הבאנו לו אמרו בשבילי, הבאתם מה שאל לקראתם יצא בלו, לעיר חוץהם

 לביתו הגיע כתיפו על ונשא רב, שלל כמוצא אותם ולקח קפץ והוא הרץם"שוסידורי
 ואמר מאד, ושמח צוהל יצא הד' וביום לילות, וג' ימים ג' עצמו על החדרסגר

 שרף יין וחלק שחשכתי, מה אל  הגעתי ועכשיו  ההגעגעתי, שנים כמה והלחביריו
 רבה. בהממחה במקום שהיו מי לכל המאורעלכבוד

 עלה הא' פעם לצדיק, צבי בספר עליו כת' לא"י בעלחתו איש חזתהרב
 וחבריו, הרש"ש בו מתבודד שהיה החדר לו והראו הרש"ש לביכ"נ נכנסלירושלים

 מה אמר כשיצאו מאד, גדולה בהתרגשות ומן קצת שם הה~ב איש חות הרבנכנס
 יתירה קדושה יש אכן קודש, ב"ד להתבודד טוב קודש חרדת מקום הוה המקוםנורא

 הרש"ש. של קדושתו מכוח והבמקום

 ל"ד. עמוד ח"ב הרשב"ו תולדות מספר לקטתיוה

 לאחד מכתב מצאנו הרב כתב פעם זצ"ל, מגורליץ הלברשטאם ברוך ר'האדמו"ר
 ראה אביו אצל תמיד מצוי שהיה ברוך ר' עבדו, דברי בסופו וחתם רבי לעצמושקורא
 אביו השיבו לרבי, כך כל נחשב שאינו מי לפני עבדו חתם למה ושאל המכתבאת

 העולם בורא של עבדו אלא כונתי לא רבי, אותו של עבדו דעתך על עלה מהבגערה
 .יתברך

 פעם, אמר אתכם, דעתי מיום ד' עם החתם ממרים כ"ד( ט' )דברים הכתובעל
 והוא ישראל על קשות כך כל שידבר היתכן אדם מכל עניו שהיה רבינו משהלכאורה
 גופו, שבו בחסרת ישראל של מרים את תלה ענותנותו ברוב אתכם דעתי מיוםהסביר
 דוקא אתכם, דעתי מיום ד' עם החתם ממרים של פירושו וזהו טוב, מנהיגשאינו
 הוספתי ואני עכ"ל, כלל בכך אשמים אינם מצידם הם אבל מנהיגכם שאני מיוםהחנו
 עצמו ואחז שנה מ' ישראל בני את נהג שמשה להראות אירא, מ' שם ישמדוע
 בוה. ועיין לעניו לקטןלזעירא

 ר' החבר בן קלוגמאנן יואל הרב ידידי לאור שהוציא הרוקח בפירושועיין

 הרי שנה מ' כל במ', ומסחם מתחיל הפסוק וכתב שיחיו, בניו עם ו"לאברהם
 בפעור בשיטים, בסוף, ק"ו( )תהלים סוף בים סוף ים על וימרו עליו הלשינובמצרים
 י"ב באות כתב שליט"א קניבסקי חחם ר' הרה"ג לידידי שם המקורות ובציוניובזנות,
 ליתא והשתא וכו' וימרו מ' תחילת שנה מ' כל ש' ובכת"י ממצרים בצאתם צ"לאולי
 על הרוקח כת"י את לאור להוציא הנ"ל ידידי וזכה עכ"ל, דברים פ' ריש לעילועי'

 מהרוקח כת"י לו יש ועוד בית, בכל הספר להכניס ומצוה המציאות יקר שהואהתורה
 שלא ורעו ולזרע ולזרעו לו יעמוד הרוקח של וזכותו לאור הכל להוציא ד'ויזכהו
 כי"ר. אמן תורה חח וארוכים טובים חחם ויחיו מפיהם התורהתמוש



 רכיעיתהקדמהיי

 במדת אלקים אותי חנן פירושו י"א( ל"ג )בראשיתכל, לי יש וכי אלקים חנניני
 היה כי מאומה לו חסר היה שלא שלם יעקב ויבאוזהו כל, לק יש וממילאההסתפקות

 והם לו, ש"ם במה ההסתפקות האדם בחיי חשובה נקודה היא ווו לו, ש"ם במהשמח
 או אחד ואף יום כל זאת אימרא על ולחוור אבינו מיעקב השכל מוסר מזה ללמודלנו
 כי"ר. אמן יקוים שזה ונקוה יתלונןלא

 וה הוא ארכן כמה יאמרו שלא וכדי התדש"ם תמוז ד' רביעית הקדמהסיימתי
 לכולם. טוב והמאחל שמים לרחמי המצפה בזה,אסתפק

המחבר
 גרינבלאםאפרים
 ארה"ב טענסיסעססים



 שלום ורורף שלום אוהבמאמר
 כת"י( המאמרים ספר)מספרי

 יקר הכתוב שאמר זה כתוב, תשס"ד רמז חקת פרשת שמעוניבילקוט
 למשה הקב"ה לו אמר קט"ז(, בתהלים )והוא לחסידיו המותה ד'בעיני
 )ומקורו לך לומר בוש שאני המיתה על לאהרן לו ואמור טובהעשה

 הר אל עלה הקב"ה לו אמר מת שמשה לפני והנה ילמדנו(,ממדרש
 פסוק )והוא שם עולה אתה אשר בהר ומות וכו' נבו הר הזההעברים
 לומר בוש הקב"ה הי' מדוע השאלה נשאלת וא"כ מ"ט(, ל"בבדברים
 האחים ב' בין ההבדל מה למשה, שאמר בוש הית ולא שימותלאהרן

 צ"ט. באות מ"ש ]תדש"ם[ הילקוט על בתרא בחידושי ועייןהגדולים.

 איש שהיה שאהרן גדול כלל פה אותנו מלמדת דהתורה בזהוהנראה
 לדבר הקב"ה בוש כביכול הבריות את ואוהב האדם את מקרב שלוםרודף
 טובה לי עשה אלא צו בלשון לו שיאמר למשה לא כן וגם המיתה עלעמו
 מכל האדמה פני על אשר האדם מכל ועניו גדול היה משה שהאישואף

 יותר היתה שלום ורודף האוהב אהרן של אצילותו אהרן של גדולתומקום
 שהקב"ה כך כדי עד בשלום וחי בזה שיתבונן למי נוראות נורא וזהגדולה,
 במשך עברנו מחלוקת וכמה הרעיון, על מבהיל למות, שהולך לו לומרבוש
 ולא בזה התבוננו ולא למדו לא והאנשים ר"ל, בזמנינו וכן שניםאלפי
 ישראל, בית כל אותו ויבכו במיתתו נאמר שבו הגדול מהכהן הלקחלמדו

 רודף שהיה באהרן כי כל, לשון ולא ישראל בני אותו ויבכו נאמרובמשה
 בכו, ישראל בית כל וכולם קטן ועד מגדול חסרונו הרגישו כולםשלום

 לא גבוהה הכי המדרגה שהיא תורה ישראל בני את שלימד במשהמשא"כ
 בכו.כולם

 הזמן הגיע שלום, כשעשה אהרן של כוחו הי' גדול כמה רואיםמזה
 גדול איך רואים כי שלום לעשות העולם, וכל ומדינה מדינה ועיר עירבכל
 בעולם כמוהו היה שלא זמן עוברים אנו פלאות ופלאי בזה, אהרןהיה

 מה שלום, אין מתגרשים מג' וא' מתחתנים אנשים ד' לעם, ישראלמהיות
 מיע, מצב לאיזה יודע נני ימשך זה ואם השלום, איפה רוצים, מהקרה,
 ומעטים יורדת, והילודה הדתי, בעולם אפילו זה החילוני בעולם רק לאוזה

 שאנו בגלל האם האנושי, השכל איפה המשיח, יבוא ואיך ח"ו, תורהילמדו
 כל על מכונה טוב, מכל לנו שיש מודרני בחיים לוכסוס, של בחייםחיים
 טובים חיים אלא ועוני צער חיי קדם כימי לעבוד צריכים לא והידיםדבר,
 נא לכו ד', עם להתחזק עלינו אדרבה נפרד, השלום זה בגללוקלים

 ולעשות שלום לרדוף ולהשתדל אהרן של בדרכו ללכת ונראהונתחזקה
 שמזרה והמיתה שימותו, להם מלומר בוש אני יאמר שהקב"ה עדשלום

 דין לתת נצטרך זה ועל פועלים, ולא לפעול אפשר כמה ראהתיפסק,
 זה וכל מאוחר, יהי' שח"ו בזמן לא שאפשר בזמן הדבר נתקן הבהוחשבון,



 שלום ורודף שלום אוהבמאמרלי

 דברי ממש ד' תורת מסיני, פה שבעל תורה שהוא מהמדרש לומדיםאנו
 יתקן אחד שכל ונקוה נלמוד, ממי אז מד' נלמוד לא ואם חיים,אלקים
 תיפסק ואז מחריד ואין ושכבתם ואז בארץ שלום ויהיה הזה החסרוןאצלו

 כי"ר. יקוים שזה הלואי אמן וכו', אני בוש בגללהמיתה

 מה והם, דברים בזה מוסיף הייתי מחבירי מסתפינא הוינא לאואי
 כתב ע"ז מגדף, הוא ד' את הפסוק על שלח פרשת בסוף הספורנושכתב
 שימות עד עונש מיראת הנעשית בתשובה אפילו הזה בעולם כפרה לוואין

 בתחילת והנה וכו', המרגלים בענין המרגלים תשובת הועילה לאולפיכך
 מבאר הוא וכאן השם חילול בגלל המרגלים חטא מבאר הואהפרשה
 השם חילול ונעשה הגידוף שומעים בפועל בגידוף ובשלמא גידוף,מטעם
 וצריך השם, החילול היה במה לא"י להיכנס רצו שלא במרגלים אבלר"ל,
 ויהושע כלב כי ביניהם שלום היה ולא וכלב יהושע עם שרבו שהיותלומר
 היפוך וזה מחלוקת ממש זה כן אם שלא, אמרו והם הארץ טובהאמרו
 חילול היה זה אז מחלוקת שעשו בזה אז מחלוקת רודף כי שלוםמרודף
 שלא במי הספורנו מדברי גדול יסוד נלמד כן ואם במגדף, כמו וזההשם
 ועונותיו השם חילול זה בישראל מחלוקת ומרבה עושה אלא שלוםעושה
 הנעשית בתשובה אפילו הזה בעולם כפרה לו שאין כך כדי עדגדולים
 ובכל ובשביה בצרה הנתונים ישראל בני אחינו ולכן שימות עד עונשמיראת
 ואז שלום ועשו במחלוקות תרבו ואל לעצמיכם טובה עשו שהם,מקום
 לאהרן, לומר בוש שהיה מה לנו מלומר בוש יהי' וד' השם, לקידושתגרמו
 כלל ולכל יחיד לכל וחשוב עמוק ענין זה כי לזה לבבך ושים זה בכלועיין

 מיד. זה על נתפלל אנאישראל,



 אמונהמאמר
 כת"י( המאמרים ס9ר)מם9רי

 אדם בני רוב פי על אמונה, נקרא מה ולהבין, להסביר באהנני
 דבר שאין וכמובן חסר, העיקר אבל ולחוץ, מהפה הזאת במילהמשתמשים

 תאמן. ומצאת יגעת לקיים כדי לחפש וצריך בתורה, מרומזשלא

 שהיה בזמן אבינו אברהם של אורחים הכנסת ענין את למשלנקח:
 אבל להבין, קשה וכו' באורחים שרצה הענין שעצם המצוה, מחמתחולה
 שיצאו עניים הם האנשים שג' חשבו ושרה אברהם מבינים, שאנונניח

 בביתו יושב ועשיר בחוץ, נראו לא אנשים אז כלל שבדרך ביום החוצהן
 אותם הכניס והוא אוכל, לחפש יוצא לאכול מה לו שאין עני ורקומתקרר:

 שרה, שחקה רגע ובאותו בן, יהיה שלשרה לאברהם אמר ואחדלביתו,
 סוף סוף היפלא, הביאור מה מד', היפלא צחקה זה למה אמרוהקב"ה
 האם הטבע נגד שזה דבר כך ומדבר שבא עני והוא אותו מכירים שלאאיש
 מה כן ואם יתכן שלא דבר זה הלא לו, ולהאמין לה לשמוע צריכהשרה

 עליה. הטענה)

 זה אז למשל נולד כשילד מאליו, נעשה לא בעולם הנעשה דבר כלאלא
 עושה הקב"ה אלא לעשות בכוחם שאין מאנשים, נולד חדש דבר חדש,נס
 ובעוד באעליה הרופאים שבאחרונה מה יתכן )ולפי"ז נוצר והולדנס

 מד שזה יתכן שלהם, הנסיונות ע"י לעולם ילדים להביא המציאומקומות
 שזה בו שנאמין רוצה הקב"ה אבל להיות, צריך שכך אלינו ומקובלהתורה(

 שזה שמאמין אמונה נקרא וזה נולד, חדש שדבר נס זה עושה שהואמה
 לעולם באו ילדה או שילד אחד לכל להיות שצריך אמונה וזה הקב"היצר
 אמונה. וזה בצלמו, האדם את יצר אשר הברכהוזה

 אני אם היפלא טען הקב"ה פה, שכבר ונס חדש, נס ניסים, ב' ישובנס
 יכול שאני וכמה כמה אחת על חדש ילד ומיצר נס עושה ואני לעשותיכול
 לצעירה מזקנה לשנות קל ויותר פה כבר היא כי צעירות זקנה לאשהלתת
 לעשות יכול אני אם היפלא אמר ולכן בעולם שאין חדש ילד ליצרמאשר
 שמעה וכשרה לצעירה, הזקינה של השנים את להחליף יכול אני חדשילד
 יכול הלא שהקב"ה נכון זה שאולי להאמין לה היה אז כך שאמר העניאת

 וקצרתי זה בפרט להאריך )ויש הטענה היה וזה אמונה, וזה כך,לעשות
 מדעתו(. ויוסיף יביןוהמבין

 שיהי' ומה לו שאירע מה לראות חייו ימי כל זאת בדרך ילך אישואם
 יהי' תמיד כזאת אמונה ע"י אז הבורא, ועשית רצון הוא שכךבאמונה
 לשמוח אלא להתלונן מה על אין ובמילא הקב"ה, רוצה שכך וידעשמח
 שבא מאמין אני שאירע מה וכל שמחה היא זו חי שאני הדברשעצם

 ואשה לבעל מקום ואין מאושרים, חיים הם כאלו חיים אזמהקב"ה,
 אם אבל מפרידם לחוד שלה וידיעות שלו ידיעות מחלוקת רק כילהתגרש,



 אטונהטאטרלח

 ולהפרד, למחלוקת מקום אין א"כ מהקב"ה בא שהכל מאמיניםהם
 מאמינים בני מאמינים הם ישראל ובני בב"א, יבא משיח האמונהובזכות
 ומגמת ד' במציאות ההכרה אחרי באה האמונה מצות צ"ז( שבת)עיין
 שכליים ערכין באלקות האדם של הראשונה להכרתו להוסיף זומצוה

 יסודיים.ונפשיים

 האמונה כלומר מלכותו, קבלת היא זו אנכי, דבור מלכותוקבלת
 והאמונה בד', ויאמינו שנאמר במצרים באלקות האמינו שכברבאלקות
 להחזיק עליהם וקבלו שהאמינו עליהם, אותה וקבלו עתה הזכירהההיא

 היכול בחפץ כלומר ממצרים המוציא והוא נמצא אלו' שישבאמונה
 בהעיקר. להאמין המצוה וזוהיהמחדש,

 וברא העולם רבון שהוא עליון שליט שיש לידע ההשגחהאמונת
 לעולם שיש האדם שיאמין והוא צבאם וכל וארץ שמים כולםעולמות
 היינו ובפרט בכלל האדם במין השפל בעולם משגיח והוא יחיד, נמצאבורא
 ההשגחה. ענין בלבלקבוע

 מן סר ואינו בו ובוטח ית' אליו עצמו מוסר שהוא המאמין עניןדבקות
 לגמרי. יתברך בו שדבק האמונה ענין כי צד לשום כללהשי"ת

 נפטר זצ"ל שאול בר אלימלך ר' הרה"ג ממו"ר שמעתי מהדבריםוכמה
 נשמתו, לעילוי אלו דברים ויהיו תשכ"ה חשון מר ו' נ"ב, בן צעירבגיל
 בתשי"א. נדפס ולב, מצוה בספרוועיין

י



 הףחףר השפקתמאמר
 המאמרים ספר)מספרי

 יחידי נברא דאדם מבואר ל"חבסנהדרין
 עולכ קיים כאילו מישראל אחת נפשהמקיים

 לל כ הקל
 י(כת"

 כל חז"ל מאמרוידוע
 כמה מזה רואיםמלא,

 היחיד. בכוח ישגדלות

 בכוח ויש הכלל, כל על להשפיע יכול הוא עושה פרטי שאדםהפעולותן

 אנשים ויותירו כתוב במן ח"ו, ולהיפוך הכלל הכוח את להצדיק היחידשלי
 ב' התורה כללה איך וא"כ ואבירם דתן האנשים הם ומי בוקר, עדממנו

 ח"ו פועלת יחידים של דפעולתם מוכח אלא ישראל לכלל לאנשים אנששם:
 בתור מישראל אדם של ופרט פרט כל שעל מכאן ונלמד לרעה, הכלל כלעל

 העם כלפי אחריות עוד עליו מוטל יחיד בתור שלו האחריות מלבד יחיד,1
 לחטא גורם שלו הפרטי שהחטא גורם הוא הנה חוטא היחיד ואםכולו,

 יהי' וזה מצות רק יעשה יחיד שכל בזה להזהר מאד ויש העם, כל של כללין
 עפ"י הישראלית האומה כל את מודד הקב"ה לפעמים כי כולו, לכללשייך

 יחידים. של ופעולותיהם מעשיהם..

 לא הנשים על אבל ס"ד( )כ"ו צלפחד בבנות פנחס בפ' מפרשרש"י
 שכולן מנין ולכאורה הארץ, את מחבבות היו שהן לפי מרגלים גזירתמזרה-

 היחיד דפעולת מכאן נלמד אלא נשים, ה' שרק בזמן בו חיבבו נשיםאלפי
 הארץ. את שחיבבו נאמר ובכולם הנשים לכל טובהגורמת

 נודע אכן אמר רעהו את מכה שאיש כשראה שמות בריש רבינומשה
 מכל ישראל חטאו מה עליו תמה שהייתי הדבר לנו נודע רש"י וכתבהדבר,

 לכך ראוים שהם אני רואה אבל פרך, בעבודת נרדים להיות אומותע'
 ביניהם יש הרע לשון אמר דבריו ששמע בזמן ובמדרש י"ד(, ב')שמות
 כל אשמים ומה מיחידים רק היה הזה והחטא לגאולה, ראוין יהיוהאיך

 וזה הכלל על גורמת יחידים של שפעולתם רבינו משה לנו דהורה הרי העםי
 האומה כל את להציל כדי וכל מכל להזהר צריך יחיד שכל איך ופלאהפלא

הישראלית.

 בריתי, את עברו וגם ישראל חטא טען דהקב"ה מוצאים אנו ז'ביהושע
 הרי חטאו, שכולם אמר שהקב"ה גרם שחטאו ורואים עכן רק חטאומי
 הפריצות כל עם זה שפל בדור אנו צריכים כמה ק"ו של בנו בןק"ו

 הישראלית, האומה לכל יעזור שזה טובים מעשים לעשות בחוץוההפקרות
 את שנדע כדי פרקים ראשי רק הבאתי אבל זה במאמר הרבה להאריךויש
 אדם ואם ישראל, לכלל יעזור ובזה יתנהג יחיד שכל הישרה הדרך ד'דרך

 ופעולת אחריות הכלל כלפי שלו האחריות גדולה כמה יראה בזהיחשוב
 ישראל. לכללהיחיד

 כגוף קשורים ישראל כל כי מודיע וז"ל עכן במעשה מסבירוהמלבי"ם
 הגויה מן אחד אבר כיחוס הכלל אל יחוסו מהם ואיש איש שכל עדאחד



 הכלל על היחיד השפעתמאמרמ

 בגוף מום או חולי יתהווה אחד אבר הפסד או חולי שע"י וכמו הגויהאל
 וימעלו וז"ש כולו העם מעל כאילו נחשב החרם מן עכן שלקח במה כןכולו
 ע"י הבא העונש ובין בפועל הבא העונש בין הבדל שיש עכן ויקח ישראלבני

 השגחתו ד' שיסלק ע"י במקרה המסובב בעונש כן לא וכו' השגחהסילוק
 שנחשב היחיד חטא על נפלא הסבר לפנינו הרי וכו', כולו הכלל על יחולזה

 בזה. ולהזהר בזה לעיין יש ומאד הכלל,לחטא

 על באה פנחס, פ' בסוף אלף, כ"ד שמתו בישראל שפרצההמגפה
 הרי קונו עם פלילות שעשה פנחס, ע"י באה המגפה עצירת זמרי, שלהחטא
 וההצלה זמרי ע"י המגפה יחידים, ע"י באו וההצלה המגפה המקריםששני
 כולו להכלל מתיחסת הפרט מעשה שלפעמים מכאן רואים פנחס,ע"י

 יכנס שזה והלואי כולו, להעם בשמים המידה קנה הוא היחיד שלופעולתו
 כי"ר. אמן ישראל לכלל עזרה ויביא איש כלבלב

 לדברינו, סייעתא והוא חנה, על ב' בשער החיים בנפש שכתב מהועיין
 שמתפללים הדורות לכל שגרם יחיד שהיה יצחק עקידת מעשה כל עייןכן

 שפעולת יותר רואים אז תזכור, ברחמים היום לזרעו יצחק ועקידתבר"ה
 איך הרעיון על מבהיל וזה הכלל, לטובת פועלת שנים אלפי מלפניהיחיד
 הבה זאת, התנצלות ומבטלים יושבים ואנו כך, כל לפעול יכולשיחיד
 ובכל בזמנינו לכלל יעזור שזה טובים מעשים רק ונעשה ליצה"ר לונתחכם
 בינה לנו יתן שהקב"ה ונתפלל דמשיחא, בעקבתא בעגלא ובפרטהזמנים
 אמן. ובבא בזה נרויח וכולנו ולקיים ולשמור ולעשות זה אתולהבין

י-זך
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 א.מימן
 טונו מהאמירת

 דברי בביאור בסקכ"ז מ"ו סימן ברורהבמשנה
 לומר שלא הטור כדברי להחמיר העולם דנהגוהרמ"א
 התורה. ברכת קודם תחנונים דרך אפילו פסוקיםשום
 התורה. ברכה אחרי טובו מה לומר יש דלפי"זנראה
 להרה"ג י"א פרק תמיד עולת בספר שבתב ראיתיוכן
 בזה. רעיין זצ"ל הומינרהרב

 דמדוע נ"ז סי' יור"ד טוב מבשר בספררעין
 ראס הרח"ה וידידי טובו. מה עם התפילותמתחילין
 כי ברה"ת קודם טובו מה לומר שאפשר טעןו~ליט"א

 ברבבות שכהבנו מה רעיין בזה. ועיין השבח ברכהזה
 דאפשר ובארנו ה' אות פ' ובסימן ב' סימן ח"באפרים
 ראה וז"ל בזה לי בתב שוחאט הגר"ד ףדידילומר.
 וראה ברה"ת, קודם הובא לא טובו שמה הרבבסידור
 וכ"ה נ"ט, אות ב' סימן להחיד"א באצבעבמורה
 מסידור הח~תק הסידור נוסח השם, טהרתבסידור
 זצ"ל שפירא משה ר' מסל-אוו-יטא הרבשהדפיס
 ז"ל האר"י נהג וכן זצ"ל מקארעץ פנחס ר'בהרה"ק
 מלומר דביטל ס"א סימן אומץ יוסף שו"ת ועהןעכ"ל.
 סימן מהרי"ל שו"ת רעיין הברכות. לפני חנהח~תפלל
 מבואר ושם א', סימן החד,~ות מהרי"ל ושו"תקס"א
 בההערות ועח"ש הברכות, לפני טובו מה לומרדאפשר
 . בזה.ועחן

 לא טובו מה לפני וז"ל שכתב יעב"ץ בסידורועחן
 הוא ולכאורה עכ"ל בלעם שאמרו טובו מה פ'יאמר
 מ"ו( )סימן תפילתי ואני פסוק ומדלג וסיםתמוה
 ו~ליט"א לוי אליעזר להרב התפלה יסודות ובספרעכ"ל.
 למד אתה רשע, אתו של מברכתו אר"י בתב ע"ובעמוד
 כנסיות בתי להם יהיו ו~לא לומר ביקש בלבו, היהמה

 ובעמוד וכו' יעקב אוהליך טובו מה אמר מדרשותובתי
 בלק פרשת קורין שיהיו היה בדין וכו' ר"ש כתבקל"א
 שלא אותה קורין אין מה מפני יום, בכלובלעם
 הפסוק רק לתפלה נשאר מהפרשה הציבור עללהטריח

 עכ"ל. ישראל משכנותיך יעקב אוהליך טובומה

 את כלל הביא לא העבודה ושורש יסודובספר
 מורינו הגאת של האריז"ל ובסידור טובו. מהאמירת
 אחרי טובו מה אמירת את הביא ז"ל שבתי ר'הרב

 בעמוד שלו הנוסח וזה ובקצור, דהטחר ברכותאמירת
 ואני ישראל משכנותיך יעקב אוהליך טובו מהל"ה

 באמת ענני חסדיך ברב אלקים רצת עת ד' לךתפילתי
 ר' הרב הצדיק ידידי במתנה לי נהן זה )וסידורישעך.

 לעולמו שהלך שמעהי כעה שזה זצ"ל, לוברבוםמרדכי
 תנצב"ה שנה למ' קרוב בידידות והיינו בירושליםתטמן
 ז' בן אחר בן והיה נשמתו( לעילוי אלו דברים)ויהיו
 ז"ל(. צבי מהחכםדורות

 ללמוד ועלינו עהה. ולא אראנו אמר בלעםוהנה
 ועתה עהה הקב"ה את רואה אני אראנו ולומרההיפוך
 כמבואר לכשאפנה תאמר ולא מצוותיו ואקחםאלך
 לידך שבאה מצוה מיד, המצוה עשה אלא אבותבפרקי
 שיד לעשות לכך נזכה שכולנו רצון ויהי תחמיצנהאל
 כי"ר. אמן יתברך הבורא מצות עכשיועהה

 בן מאיר ר' המקובל להרב יעקב תולעהובספר
 ואני יאמר תמצית טלית שהניח אחרי בתב זצ"לגבאי
 היכל אל אשתחוה לאברהם, חסד והוא חסדךברוב
 יעקב אוהליך טובו מה יצחק, פחד זה ביראתךקד,~יך

 עשער ובספר עכ"ל. סבא ישראל ישראלמשכנותיך
 זצ"ל מוהרח"ו לרבנו הכנסת בית ענין הו' שערהכוונות
 ברוב ואני פ' יאמר שנכנס שקודם הודעהיך כברבתב
 לא שלו הנוסח היום סדר ובספר וכר. ויכתחסדך
 דעונ וילבש וז"ל שם בתב שכן והעיקר ומשנה,כשלנו



אפרים חייםאורחרננותמנ
 ויכנס וכו' ביתך אבא חסדיך ברוב ואני ויאמרואימה
 השלמה, המרכבה והוא יעקב אוהליך טובו מהויאמר
 וכו' יעקב ביראתך חסדך ואני תיבות, הארבעהבאלו
 בזה עדנוים הרבה רואים אנו כי בכ"ז ועהןעכ"ל.

 שלפנעו. המקובל הסידור כפיומנהגינו

 ובספר טובו. מה אמירת הביא לא הרקם"שובסידור
 טובו מה הפסוק כהב ב' באות ח"א טוב שםכהר

 בנוסח לביה"כ, בכניסתם לאומרו בנ"י שנהגואוהליך
 תמצאוהו ותוגרמא אמסטרדם ובסדורי הושמטלונדת
 שבלעם שהשמיטהו יתכן כי ב' אות בהערותועיי"ש
 מובא אלא יתכן רק לא זה שכהבנו כפי אבלאמרו

 חסדיך ברוב ואני הפסוק כהב ד' ובאות וצ"ע.ביעב"ץ
 אשתחוה כשאומרים לכרוע ואמש' בלונדת המנהגאין
 כניסתם לפני כורעים ובאמס"ד קדשיך היכלאל

 בא"י המנהג שם וכ' ד'. אות בהערות ועח"שבביהכ"נ
 חנה. ותתפלל התפלה ברה"ש קודם לומרוסת"ם

 ב.מיטן
 חני מודה זומרמתי

 ראשו מעל הכפה נפלה משנתו בהקיצו הדיןאיך
 המאור עורך וידידי אני. מודה מיד לומר לו מותרהאם

 בהמאור לי השיב שליט"א אמסעל מאיר ר'הרה"ג
 לומר איסור כאן אין לכאורה וז"ל, תשמ"ב תמוזמחודש
 השם הזכרת שום בו ואין היות ראש, בגילוי אנימודה
 אלא נקיות, ידיו כשאין אף לאמרו ומותר כעוי,ולא
 להקפיד בישראל נהגו כבר כי דתמיהה, מילתאשיהי'
 יכול הרי הכפה נפלה אם וא"כ ראש, גילוי עלמאוד
 שידו בשגם בידו, אפי' או בכסותו בכרו, ראשולכסות
 מראית משום הוה הכא אבל מהני, לא אחרינאבדוכהא
 גרידא.העין

 לילך דדוקא רפ"ב, סי' או"ח סק"ח במג"אומשמע
 ועח"ש. איסור אין ולשבה לעמוד אבל אסור,בג"ר
 שחולק ח', סי' בטוא"ח הד"מ של כותהו זוהיואולי
 מידת אלא דאינו וכ' אסור, ג"ר כל דסבר הב"יעל

 הטו"ז מיהו ועיי"ש. המהרש"ל כמו והיעוחסידות
 משום אסור, ג"ר דכל כב"י דעתו כ', סי'באו"ח
 דרכם, כך כי ובחוקותיהם, של ענין נעשה כברוטעכשיו
 וכבר ראשם, מעל הכובע תמיד פורקים כעךושביםמיד
 ג"ר. מכל להיזהר קדושים ק~ראלנהגו

 כדי כיסוי דחיוב דמשמע ר"א סי' יו"ד טו"זועי'
 הראש, בהסערות ולא הגוף חלקי בהסאר שייךלברך
 מיהו קלות. של ענין כ"כ הוי דלא כך, בנעךם רקואולי
 שהביאו ב' סי' או"ח ומחה"ש בבאה"ט כ"זע"

 ברורה. להלכה המח' כלבאריכות

 ומי השאלה, לכל מקום מה יודע איניובעצם
 כיסוי איזה אחרי ולחפש ידיו ליטול ידו עלמעכב
 מהסמיכות זה ואין אני, מודה לומר ואח"כלראשו,
 וכמו עעיו, לפתיחת מיד אני מודה לסמוך הש"סשמנה
 אין אבל כך, נהגו שרבים והגם לתפילה, גאולהסמיכות

 מודה דיאמר סוס"י במג"א משמע וכן פסוקה, הלכהזו
 עכ"ל. משכבו, על בשכבו ולא בקומואני

 תיכף לומר טוב וז"ל סק"ח א' סימן במ"בועיין
 בי שהחזרת וקיים חי מלך לפניך אני מודהבקומו
 בשעה"צ צחן )ומקורו אמתהיך. רבה בחמלהנשמתי
 יהיה בחמלה ותיבה וסיים היום( סדר מספר י'אות

 הכתוב מן והוא הפסק בלי אמתהיך ורבהבאחנחתא
 צין ומקורו וכו' נט"י לזה וא"צ וכו' לבקריםחדשים
 מה ד' מכלול לבושי בספר ועין משע"ת. י"ז באותשם

 ועיין נט"י. קודם לאומרו יש אם אני מודה בעניןשכתב
 בקשר דהחיד"א ואע"ג שכהב סק"ד שם החחםבכף
 אומרים יש וכו' אני דבמודה כתב א' אות א' סימןגודל
 הכי צריך דאין כתבו הפוסקים דרוב כית נט"י,ק(צריך
 הכף כדברי נוהגים ובאמת החחם, כף עכ"לנקטינן
 החיי על ברוך בבית ועיין להלכה. פה שהכריעהחחם
 ערוך שולחן קיצור ועיין וי"ב. י"א אות א' סימןאדם
 מ"ש נ"ב סימן צבי ארץ שו"ת ועהן ס"ב. א'סימן

 המקום אם דאף וכתב אני, מודה אמירת בשיןבאריכות
 אני מודה לומר מותר רעי של גרף שם שיש נקיאינו
 מודה דיאמר כתב בס"ב שם בקיצור והנה בדבריו.עחן
 דיאמר כתב הנ"ל במ"ב אבל משכבו, על ובעודואני
 בקומו. תיכף לומר טובוז"ל

 ועיין התפלות. אוצר סידור על תפלה בתקתועחן
 ברמב"ם אבל אני, מודה שיאמר שכתב ד' סו"סמג"א

 מהער כי כתבו רק והם ואמאי, הובא לא זהובשו"ע
 ברוך יאמר שמקודם כתב וביעב"ץ נשמה. אלקיאומר
 ישורת ביסודי ועיין בקדח~תו. ישראל לעמו תורהשנתן

 אמירת הביא לא הרש"ש ג'.ובסידור עמוד ב'מהדורה
 ביאורו בחמלה, לעולם. ביאורו וקים, והנה אני.מודה

 )להחזיר רבה באמונתך ביאורו אמתהך, רבהברחמים.
 האדם הנהגה הל' מהרי"ץ פסקי ועי' הנשמות(.את

 ג'. סימןבבקר

 גאנין טוב שם ר' להרה"ג טוב שם כהרובספר
 בנוסח נשמט לפניך אני מודה כהב בח"אוצ"ל

 סוריא ובא"י וכר סילה הי לוי בהוצאת וגםאמסטרדם
 ועה"ש עכ"ל, אותו אומרים תוגרמא ערי וכלומצרים

 דבריו. כל להעתיק וקשה א' אותבהגהותיו

 היום סדר בספר לראשונה הובא אני מודהונוסח
 בהשכמת הרב ובשו"ע בבה"ט השו"ע ברישועהן
 י"ט סימן אליהו מחזה בספר כתב אני ומודההבוקר
 ועהן אני, מודה רק שתאמר לאשה די שאיןסק"ד,
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 עבודת הספר בסוף שנדפס לנשים תפלה דיניבקונטרס
 שורץ יואל ר' הרה"ג ליזידי בתשמ"א שנדפסהלב

 ותרוה עח"ש בנשים בתפלה הדינים כל שהביאו2ליט"א
נחת.

 נהגו שלא דברים חי איש בבן כתב חצותותקת
 כתב סקט"ו א' סימן החחם בכף אבל לאומרוהנשים
 ברכה, עליהן תבוא חצות תקת האומרותשהנשים
 א' סימן ביתה הליכות בס' מ"ש עחן אני מודהובענין
 דוד ר' הרה"ג ע"י בירושלים תשמ"ג נדפס א'.בהערה

 האשה, מצות בכל דינים ליקוטי שליט"אאויערבאך
 מאד. יקרספר

 ג.מימן
 נתמונות הכנסת נית קירותקישום

 הראשונים בחלקים אפרים ברבבות כתבנוכבר
 של בתמונות הכנסת בית של הקירות קמ2וטבדבר
 יעקב מהרב נשאלתי שוב וכעת ישראל.גדולי

 ההלכה מבחינת איסור בזה יש אם שליט"ארובינשטחן
 לו. עניתי אשרחה

 ס"ק צ' )סימן אברהם במגן שמבואראע"פ
 ובלבד הכנסת, בית בכותל ציורים לצחר שמותרל"ז(,
 השקל במחצית והסביר אדם, מקומת למעלהשיהיו
 מפני התפלה, בשעת בהם שיסתכל לחוש שאיןשם,

 ובשלחן קה: ביבמות )כמבואר למטה עיניו לרעעו2צריך
 אדם בצורת מקום מכל ע"ש. ב'(' סעיף צה סימלעריך
 וכעין אליו, כמשתחוה שנראה מפני יותר, להחמיריש
 כנגד להתפלל שאסור קז( )בסימן הרדב"ז שפסקמה

 שהוא יאמרו שלא כדי עצומות, עיניו ואפילוהראי,
 בספר החיד"א מרן פסק וכן שלו. לבבואהמשתחוה
 הדין והוא כב(. אות יב סימן גודל )קשר הקודשעבודת
 דברי בשו"ת פסק וכן אדם. צורת בכל להחמירשיש

 תמונת לתלות שאסור ג( אות ב )סימן ו' חלקמלכיאל
 את שהוציא מי של כחו רישר הכנסת, בביתאדם

 בבהכ"נ לתלות שאסור הכנסת, מבית האלההתמונות
 לחם בית בשו"ת וראה ע"ש. שהוא, כל אדם שלתמונה
 ירצו לא אם פנים כל ועל ז'. סימן חאו"חיהודה
 בכותל האלה התמונות את יתלו וכל, מכללסלקם

 פניהם. כנגד ולא המתפללים,שמאחורי

 ר' להרה"ג משמואל שם שו"ת בספר מ"שועהן

 ג' בסימן תשל"ט ירושלים זצ"ל העלירשמואל

 בשו"ת מ"ש ועיין הכנסת. בבית צורות בעניןבאריכות
 חפוטה אברהם ר' הרה"ג ליזידי ח"ב לשתמענה

 ועוד, לצחר, אריות בענין ה' סימן ביור"דו2ליט"א
 בדבריו. היטב עהן הכנסתבבית

 שכתב מה ס"ג סימן יהודה זכרון בשו"תועהן
 מזכוכית הכנסת בבית לחלונות זכוכית לעשותבענין
 ל"ד סימן אור"ח תורה יגדיל שו"ת רצחן ומצררת.עבה
 המתפלל דעח מבלבל זה כי ציורין לעשות שלאשכתב
 בדבריו היטבעהן

 בענין מ"ש ג' סי' מה"ק שי תשורת בשו"תועהן
 בית כותל על הדברות עשרת לכתוב מותר אםזה

 שעושין מה בדבר י"ט סי' יוסף ויצבר ובספרהכנסת.
 למעלה הדברות מעשרת טבלא כנסיות בתיבהרבה
 בבית קלף על מצררת מנורה ובענין הקודש.מארת
 הדבר. לעשות נכת אם הקודש שם בה שחקוקהכנסת
 צ"ו סימן ח"א מהדש"ם בשו"ת בזה שכתב מהעחן

 א'. סימן חחם אורח תורה דעתובספרו

 ד.מימן
 שחרית ידים ינטיית מג~יםמים

 וז"ל נ"י פינק יהודה שמעון ר' ממידינשאלתי
 הם האם בזה"ז גם מגולים מים על המדקדקיןאותן

 עכ"ל. וכדומה שחרית נט"י לענין גם ע"זמדקדקים

 מכיר בן משה ר' להרה"ר היום סדר בספרתשובה.
 ישראל כל הלכה ח"ל ד' בעמוד כ' תוב"ב מצפתזצ"ל
 שני מראשותיו אצל שיזמין צריך נפש ובעל שמיםירא
 הריקן בתוך המלא רתן ריקן וא' מים מלא אחדכלים
 בזה. ועהן המים את לכסות דיש הרי וכו' ונקימכוסה
 בהגהות ד' בסי' הגדולה כנסת בספר לדבריו כ"כוהביא
 ר' להרה"ג המיוחס צבור שלמי בספר ראיתי וכןהטור
 מיחסין רש תק"נ שאלוניקי ס"ט אלגאזי יעקבישראל
 לשאול ח"ל י"ח בעמוד וכ' אלגז"י מהרי"ט לבנואותו
 מים על להקפיד מקום יש אם יחידים קצתהגיעו
 דאינו להם ודה2בתי ' שחרית. נט"י לעניןמגולים

 דשכיחי במקום ואפי' שחרית לנט"י הפוסליםמהדברים
 זאת את אך בלבד לשתיה אלא חכמים אסרו לאנחשים
 הנדפס היטב בבאר שם כ' קט"ו סי' ביור"דראיתי
 לא ז"ל שכ' ז"ל שעפטול ממה"ר הגאת בשם כ'מחדש
 כ"א פיו בהדחת ק"ו מגולים במים שחרית ידיםירחץ
 דיש משמע וא"כ עכ"ל הלילה כל מכוסיםבמים

 בארוכה ס"ב סימן חחם לב בשו"ת ועהן בזה.להקפיד
 פסולים דלכתחילה וכתב זצ"ל פלאאג"י חחם ר'להרה"ג
 בזה.רצין

 כ' ע"ב מ"ט עמוד הנ"ל להרב החיים כףובספר

 להזהר ראף וכן מגולים ממים ליטול אין שחריתנט"י
 בית ופי הכלי פי לכסות מדקדקין ויש הנטילותבכל
 מיוחד כיס להם שיש מתכת של כויהוא טוב ומההיד



אפרים חייםאורחרצצבורומד
 לי כתב נ"י רקובסקי ברוך אברהם ר' וידידי עכ"ל.וכו'
 כדי המטה לפני מים כשמניחים בזמנינו הנהח"ל
 נוהגים האם ד"א הילוך בלא ליטול בבקר מידשיוכל
 מאד והזהיר שכהב תפלה בשערי וע5ן לא אולכסותם
 שיש משמע לעיל שכהבנו כפי והנה עכ"ל,לכסותם
 מסתמא לכסחע שלא נוהגים שיש שראיתי ואףלכסות
 בספר וע75 בזה. ועין לכסחע צריך ו2לא מקור להםיש

 ד' סימן החדש ח5ם ארחות בסוף הנדפס אורחעובר
 עמעמדו במים נ"ט סימן דחיי חינא בספר וע5ןס"ב.
 רעה לרוח ח",2ינן הזה בזמן גם אם המטהתחת

 ידים. לנטילתופסולים

 לי שידוע אף מצ5ן שאני שהספרים למודעיחאת
 הקב"ה זיכני ב"ה אבל הספרים, אין אנשיםשלהרבה

 הספרים מביא ואני הרבה ספרים לקניהע הרע היצרעם
 מי אף ולכן ספרים אלפי לי חסרים עמעויין אףו2לפני
 ספרים בספרית הספר יראה לפעמים הספר לושאין

 ולכן בפנים, לראותו תזכה מחדש מדפיסיםולפעמים
 חינא המחבר שם ואגב רואות. שעעי מה מביאאני
 זצ"ל קריגר אבא אברהם ישראל ר' הרה"ג הואדח5
 על שו"ת ספר והוא תרס"ח. בשנת בפיעטרקובונדפס
 אני מדוע להודיע כדי זה את וכתבתי ופלפולים.אור"ח
 המעיין אבל אין, שלהרבה יודע שאני לספריםמצ5ן
 מזה. תדע הספר שם רואהבספרי

 נ"י ממו"ח שכתב ד' סימן אברהם באשלוע5ן
 בעת דוקא ה5נו ד"א ילך שלא הק' שבזהרשמעתי
 משא"כ עוד אז לישן שלא ע"מ בשחרית ממטתושקם
 לישן תיכף למקומו לחזור ע"מ לצרכיו בלילהההולך
 אלא בזה יהיה ולא נטילה בלי בלכתו בזה קפידאאין
 זכות צד בזה הה2 להקל. שומעין שבכה"ג נראהספק
 ד' סי' במ"ב ועי' עכ"ל. בזה. המקילים רבים עלגדול

 עמוד קודם שנית פעם הה2ן חזר אם ואפי' שכ'סקל"ב
 הפעם עוד רעה רוח משום צריך בודאי דבזההשחר
 בדבריו. עי' וכו' ענט"י לברך יכול אין מ"מ ידיוליטול
 הקם נטילה צריכים אלו סי"ח ד' בסי' המחברומ"ש

 דלא )ופלא בב"י כתב בעצמו שהוא מה ע5ןמהמטה
 על ישן אם ואף ממטתו דוקא דלאו כ"כ( בשו"עהביאו
 לדוד וכתהלה עכ"ל. בנט"י מחתב הארץ על אוספסל
 שישן היינו כתב מהמטה והקם המחבר עלסקט"ו
 צאלח יחיה ר' להרה"ג מהרי"ץ פסקי בספר וע5ןעכ"ל.
 רצאבי יצחק ר' הרה"ג ידידי לאור שהוציאזצ"ל

 מעתיק ואני יצחק בארות ביאורו עם ברק מבנישליט"א
 מה להנ"ל יצחק בארות הביאור עם המהרי"ץ פסקיאת

 ובקצות בשו"ע מזה קודם ע5ן ובעיקר לענינעו.ששיך

בארות

 ידיו. על שופך אחר כשאדם פירוש]ב[

 בבקר. האדם הנהגת בהלכחע ב' סימן ב'השולחן

 וספר ל"ב סימן ח"א ח5ם לב בשו"ת כ"כועין
 כ. סימן ראש שמן וספר כ"ה סימן )מאשש( ח5םמים
 לכהחילה שכ' ל' עמוד חנוכה על גבריאל נטעיוע5ן
 כף בלילה המטה תחת מונח שהי' בשמן יוצאיןאין

 ועי' וכו', הקריבהו משום י"א אות תרע"ג סי'הח5ם
 שהי' בשמן קפידא אין עוד שם וכהב ז', בסי'מ"ש
 ע"א מ"ט חולין עי' בשמן נוהג גילף דין דאיןמגולה
 קט"ז. סי' יו"ד יוסףובית

 וסדר ח"ל מהרי"ץ פסקי מס' מעתיק פהוהנני
 כלי נוטל " סעיף ר בסימן הש"ע מרן כהבהנטילה.

 מים שיריק כדי שמאלו ליד ונותנו ימינו ביד מיםשל
 דף מקץ פרשת מהזוהר והוא עכ"ל. תחלה ימינועל

 מים של הכלי תקח היום סדר ספר ח"ל ע"ב.קצ"ח
 עצמו, את לטהר החסד מימי עליו להמשיךבימעו
 כדין לשרת וראף השמש שהוא לשמאל יתננוואח"כ
 פעמים ג' הימין אל השמאל מן הה2פוך לכהן,לף

 טפי. עדיף וביה ומניה הטומאה. רוח ממנולהעביר
 אל הה2פוך טהור הוא והרי ימעו ליד הכלי יתןואח"כ
 הזוהר בספר כהוב כזה וענין אחרים. ג"פהשמאל
 הרוח יגורש שלא כהוב ז"ל האר"י בספרי אבלעכ"ל.
 תחלה ש"2פוך דה5נו בסירוגין נטילה ע"י אם כירעה
 אחת פעם שמאל יד על ואח"כ אחת פעם ימין ידעל
 שנטל ואחר בשמו. תלמידיו וכ"כ פעמים. ג' יעשהככה
 שתיהן ידיו על שישפוך נעים ומה טוב מה פעמיםג'

 )היכל נפשו כאות ופיו פניו ירחץ אח"כ ואזכאחת,
 פיו ירחץ לא צבור ובצזענית פי"ג(. הישר וקבהקדן2
 יוסף(.)כהר

 כשתי ליטול שכתב נ"ע צעדי למהר"יוראהעי
 כהאר"י, שנית ונטילה היום סדר כדעת תחלההסברות.

 בה2פיכת די ידיו, על ששופך מאחר נוטל ואם כהבעוד
 מש"כ דה2לום עליו והנה ע"כ. ידיו ב' על פעמיםג'

 משמע דהכי משום הוא היום סדר כדעת ליטוללהקדים
 הש"ע גם האר"י. כדמחלק חילקו שלא חז"למלשת
 פעמים.. ג' ליטול אמרו סחם אלא חילקו לאוהטור
 תדע אליו שנגלה מה לפי בסירוגין לעשחע כהבוהאר"י
 כד' ננוילה תחלה עבדינן לכן במקורן. הדבריםבשרש

 האר"י כד' ואח"כ ז"ל, הראשונים דברי ובסתםסדה"י
 מהר"י מ"ש על ואמנם ז"ל. דבריו חובת מץלצאת
 פעמים ג' בשפיכה די ק-ו על שופך אחר שאםצעדי
 ידי לצאת בהא חש לא אמאי צל"ע ע"כ. מיו ב'על

 ואולי בקמ5תא. כדח"ה2 בסירוגין ליטול האר"יחוכת
 היום סדר כד ראשונה נטילה ]ב[ דכשנוטל לומרדעתו

יצחק



אורחרנברת

ף
 דצריך ולעולם פעמים ג' אחת בפעם שתיהן שיטי
 כד' בסירוגין פעמים ג' לבדה יד כל אח"כ ג"כליטול
 ליפלוג דלא היכי כי כן דעחו לפרש ומוכרחהאר"י,
 כדעת דנטילה פשוא נראה ולענ"ד אדידיה.מדידיה
 דסוף כית סדה"י, לדעת גם בה יוצא בסירוגיןהאר"י
 ברכה, עליו תבוא והמחמיר פעמים. ג' יד כל נוטלסוף

 ]ג[. אומץ יוסף ידים וטהף מצףים, שמים במקוםבפרט

 הכלי ליקח שצריך כתוב ראיתי הקדו2 היכלבספר
 השמאל מן יריק ואח"כ שמאלו יד על ףריק ימינוביד
 הזוהר מדברי ונסתיע הסוד, פי על לזה טעם ונתןלימין
 שהביא תרומה שבפר' המאמר דזה וצל"ע תרומה.פר'
 וכמש"כ שחרית ידים לנטילת לא אכילה לעניןהחנו
 ובשארי יששכר תיקת בספר גם וכ"כ ז"ל,הרב"י
 דעת לפי קצת לחשב ]ויש רב. וצל"ע אחרוניםפוסקים
 ]ד[. המפרשים[ כל סברת היפך שהוא אףהרב

 ולא למעלה, אצבעות העשר כל יהיו ]ח זובנטילה
 עליהם ולערות למטה להשפילם שראף שאומרכמי

 עשר יגביה שיטול ואחר )סדה"י(. הזרוע מצדמלמעלה
 להיות חזרו ידיו כשנתקדשו כי לרמח למעלהאצבעותיו
 על החסד להגביר ימין יד ףגביה לעליונים,דוגמא
 הישר(. )אור הברכה בקשעת והיינו הקדש( )היכלהפחד

 עיין במים נטילה צריכין בסי"ח המחברומ"ש
 במים מדקאמר במים ח"ל שכתב י"א אות תמידבעולת
 בספר אמנם בלבוש. וכ"כ רעה רוח מפני שהואמשמע
 א"צ מהמטה הקם זולת דבכולם כתב ס"ה בשםכ"נ

 בזה. ועיין עכ"ל מוכרח ואינו ג"פלערות

 ה.מימן

 זקנו כשמגלח ידיוייטיי

 מר גיטסהעד בישיבת הלומד היקר הבחורכברד
 שלא במכתב ששאלת במה נ"י. בארנעט שמעתברוך
 ידים נטילת בעי זקנו מגלח אם אפרים ברבבותבארתי

מה ם י ר םאחיים

 ואם צריך כן אם רעה רוח עליו דשורה משוםדאי
 עיין בזה, לי הנראה צריך, אין כן אם זיעהמטעם
 א'. אות י' סימן ח"א אפריםרבבות

 כל מביא י"ח, סעיף ד' סימן דבשו"ע לומר,תראה
 בקשערי שם ומבואר במים, נטילה הצריכיםהדברים
 רעה, רוח מטעם ננרלה דצריכים דברים דישתשובה,

 משום שזה דברים ףה2 טומאה, מטעם שזה דבריםףה2
 הטעם חהו נקיות, משום הוא בראשו ונוגענקיות,
 המחבר, כ' כ"א ובסעיף ידיו. ליטול צריך קשערודמגלי
 וכו' ליגע שלא באכילה או בתפילה ליזהררצריך

 זיעה, מלמולי שם שיש לפי באדם, המכוסיםבמקומות
 בראשו המגולים מקומות אבל בראשו לחכך ו2לאוכן

 דהזקן הוא ופשוט ע"כ להקפיד, אין וכו'ובפניו
 להקפיד אין לפענ"ד ולפיכך מגולה, מקום הףשבפנים

 סי' ביו"ד ועיין זה. על ידים ליטול ואין כשמגלחו,גם
 וכית הפנים, מזיעת חוץ המות סם זיעה דכל דכ'קי"ו
 נקיות משום הוא ידיו, ליטל צריך שערו שמגלחדמה

 זה. טעם שחך לא דבזקנו הוא פשוט א"ככמש"כ,
 ברוך ר' הרה"ג מו"ר אבל נטילה. בעי לא לכאורהוא"כ
 אחר נט"י בענין ח"ל: לי כתב שליט"א לוץיצחק
 ד' סי' באור"ח שפסק הזה הדין כל הלא הזקן,חגלחת
 הראש קשערות כלל נזכר לא ע"א קי"ב מפסחיםומקורו
 אחר ידיו ליטול דיש דעתו וא"כ לחלק. לנוומנין

 מים לו שאין ובמקום להחמיר טוב וא"כ זקנו,שמגלח
 בזה. ועחן ידיו בשפשוף סגיכמובן

 שאל דהנ"ל לי כתב נ"י יצחק חחם אחיובן
 אליהו מחזה בעמח"ס שליט"א פאלק אליהו ר'להרה"ג
 זקנו כשמגלח ידים ליטול שצריך בפשיטות לווענה
 עכ"ל. לזה ראי' הביאולא

 כ' אות ד' סימן אור"ח ללב יפה בספר ראיתיוכעת
 והמקיז נמי אלו בכלל כתבו לא למה ידעתי לאשכתב
 דם והמקיז המגלח אבל וכו' זקנו והמגלח מהכתפיםדם
 י"ט אות בסופו לבב וביושר השמיטו. למה עיתצריך
 שהוא אפילו ידיהם ליטול נוהגים העולם אבלכתב

 ג"כ צריך הוא לאחרים והמגלח וכו' אחר ע"ימחגלח

 יצחקבארות

 והפתח שהיעב"ץ י"ב ס"ק ד' סימן החחם כך עחן]ק
 תחילה ליטול כתבו ללב ףפה פלאגי ומהר"חהדביר
 מהר"י )כשיטת ז"ל כהאר"י כך ואחר היום סדרכדעת
 האר"י כדעח דהעיקר שם מסיק עצמו והכה"חצעדי(.
 מצאנז( מהר"ח )מנהגי חחם דרכי ובס' ע"כ. בהכיוסגי
 פעמים ג' מתחילה נוטל שהיה מצאתי י"חעמ'

 פעמים, ג' כל על רצופין ידיו נטל ואח"כבסירוגין
 ועיי"ע ע"כ. ידיו שתי על אחת בפעם ג"פואח"ז

 פ"ז עמ' מ"ג סימן משרקי למהר"י הזהב רבידבשו"ת
 י"ד. עמ' שם הספר ובמבוא ב',טור

 נטילת בהלכות להלן המחבר רבי' בדברי עח"ע]ק
 ובסימן ל"ד, ס"ק ד' סימן החיים ובכף לסעודה,ידים
 סק"ג.קנ"ח

 להשפילם שצריך המזת שאחר מנטרלה לאפוקי]ח
 ה'. סעיף קפ"א סי' בה2"עכדאיתא



אורחרבנותמו

 בידו בגופו והנמע ראשו מהחופף גרע %אנט"י
 נטילה. בעי במהגלח הרי עכ"ל נטילהדצריכים

 ו.מ'מן
 יקטניםנט"י

 סעיף תולדות ראשונה שנה חי איש בבןראיתי
 כל שתעשה אשתו את לצוות אדם כל יזהר שכהבי'
 מפני שדים. יונקי שהם אפילו הקטנים לילדים נט"ייום

 ויטמאום למאכלים ונוגעים ידם פחסטיםשלפעמים
 זה מנהג וגם ההוא. המאכל על אחרא הסטראשתשרה

 ריהיו בטהרה שיגדלו כדי לקטנים טובה סגולההוא
 בספר ועחן עכ"ל. לאברהם בחסד כנזכר הקדשגידולי
 ירחסלים שליט"א בלום להרב כ"ו פרק החינוךהנהגות
 מ"ש א' סימן ח"ז הלכות משנה שו"ת ועחןתשמ"א
בזה.

 וגם שכ' ז' אות במשב"ז ד' סי' בפמ"גוע"ן
 לרחרן וראוי בוה נוהרין אין למה יודע איניקטנים
 ועיין וכו' מאיסורא סכנתא חמירא כי בוקר כלידיהם
 ויזהיר שכ' להחיד"א ס' אות ב' סי' באצבעבמורה
 קפידא דאין ודצתו בא"א וע"ן הקטנים. בניו ידילרחרן
 בס"ב תורה בדצת ועיין בחינוך. שנתחייב מקשעהאלא
 עי' נזהרים קטנים אין למה הפמ"ג שתמה מה עלשכ'

 הגיעו שלא בקטנים להקל דנהגו שכ' ז"ל הרבבהסו"ע
 ראוי בקטנים דאדרבה סחם דע"ת ובעל וכו'לחינוך
 שירחצו ס"ז, סי' ח"א חיים לב בשו"ת ועחןלהחמיר.
 ובחסד סק"ד. יהודה באוץ החחם בארצות ועי'הקטנים.
 א' בתשובה חמד השדי לבעל לחזקיהו ובמכתבלאלפים

 רע"ה סימן ח"א קטנות הלכות שו"ת וע'ובהשמטות
 תשובה תינוק. של ידיו על טומאה גזרו אםשאלה
 כתב בסידור והיעב"ץ שלם. כחתן העולם לאתרמשיצא
 להחמיר רהם לחינוך הגיע שלא קטן בנגיעת להקלונהגו
 יוהר לכן מדינא דאסור וי"א ואילך המילה מיוםאפילו
 סימן ח"ז אליעור צ"ן שו"ת וע"ן שחרית. ידיהםליטול

 לומר מקום להקל יש דדינא דמעיקרא שסחם ד' אותב'
 כבר שהגיעו ממש בגדולים כ"א שחרית נט"י חיובדאין

 דאיכא סברי הפוסקים מגדולי וכמה כמה אךלמצוות
 בזה להחמיר יש ובודאי לחינוך שהגיעו כל כברחיובא
 עוד וכל חינוך של גדר משום חיוב עכ"פ בזהואיכא
 דדינא. מעיקרא חיובא כלל ליכא לחינוך הגיעשלא
 וכו'. בזה הידור ויל מקום ישאמנם

 ד' בסימן ברורה המקעה זקן הורה כברולהלכה

 ידיהם יטלו שהקטנים ליזהר יש גם שכתבסק"י
 אות בשעה"צ צ"ן )ומקורו במאכל. נתעים כיבשחרית

 שכהבנו. הנ"ל הפמ"ג והוא פמ"ג(י"ו,

 ם י ר מאחיים
 ז.מימן

 וכסת כר תחת אוכליןהנחת

 א' אות ח' סימן ח"א אפרים ברבבות כתבנוכבר
 נשאלתי וכעת לאכול, מותר כר תחת אוכליןדהנחת
 מאז שכהבתי מה ע"ן וכן לאסור. שיש כת"ה וטעןשוב
 בהעלם וכבת"ה מותר אם ילדים עגלת דתחתנדברו
 י"ח. סימן ח"ג מספרי ב' בחלק ע"ן דהקלתי טעןשמו
 הסוגיא על שוב ועברתי אעמודה משמרתי על אניוהנה
 אז היה שלא מספר ואעתיק המתירים ספרים הרבהההם
 הנחת ולענין וז"ל כתב מ"ב סי' חיים קב שו"תתח"י
 עליהן שורה רו"ר חשש ג"כ יש אם הכר תחתאוכלין
 ז"ל מהרש"ם מהגאון כת"י בתשובה חזי שפירעינך
 פכ"ד הר"ש מדברי משמע וכן כלל חשש בזהשאין
 ל"ז ס"ק ס' בדרכ"ת גם ועי' עיי"ש י"ב משנהדכלים
 בכלל שאין ברור דבר וז"ל לדוד מזמור בשםשהביא

 כדי לכסת כר בין ההבשיל להניח שנוהגין מהזה
 אלא המטה תחת מקרי דלא וכדומה חומולשמור
 ולענין דבר. עמא וכן עיי"ש ממש שתחתיהבקרקע
 בתשובת עי' תינוק של עריסה תחת ומשקיןאוכלין
 להקל ונוטה בזה שנשאל י"ט סי' מה"ת יור"דלבוש"מ
 עכ"ל, באורך מזה א' סי' אור"ח לדוד קרן ובת'עח"ש,

 אין תינוק עגלת ותחת וכסת כר דבין בפירחםהרי
 וח"ה ב' א' סי' ח"ד משה באר שו"ת וע"ןלאסור.
 א'.סימן

 שם ולמטה מטה תחת מטה ויש באניהוכשנוסעים
 שם ישן אם שלמעלה זה יעשה מה אוכל עםחפציו
 כזה. באופן להקל דיש נראה האוכל. את לזהיפסיד
 דברי שו"ת לאור כעת שיצא חד,ם בספר בזה רןוכבר
 להקל נוטה דדעתו ומשמע ט"ו בימן )וועלץ(ישראל
 שםעחן

 פעמים כמה אירע וזה בכיס אוכל לו והיה ישןואם
 במשך מה זמן לישת ונופלים באוירת אוכלשלוקחים
 חחם בשלמת ראיתי לא או נאסר האוכל האםהטיסה
 האוכלים אם קפידא דאין דמסהבר שכתב ו' סימןח"ב
 ומשקין אוכלין על מקפידין רק שישן בעת הבגדבכיס

 תחת להצניע מקום וה שאין המטה תחתהמונחים
 שנשאלתי מה ולפי"ז עכ"ל, ומשקים אוכליםהמטה
 ירושלים, תפארת במתיבתא שבקרתי בעתמאברך
 עשה, טוב לא לכאורה המאכל, וזרק אצלושאירע
 האוכל נאסר ולא מותר אם אבל יחמיר, לעצמוואולי
 נמע שזה הדין שידעו ואת וכהבתי להחמיר, שייךמה

 האוכל אוכלים שלא לאלו בפרט הרבהלאחרונה
 בזה. וע"ן אוכל עמם ולוקחים באתרתקעוחנים

 המטה שתחת ומשקים אוכלים לאסור הדברובעצם
 רוצח מהל' פי"ב ברמב"ם עחן מזה. הרבה כתבנושכבר



אורחרגגות

 ומשקים אוכלים להניח שאסור מדבריו שנראה ה'הלנה
 טעמי בספר ועיין שם. ישינים כשאין אפילו המטהתחת

 תשובה ובדרכי שם. בהערה ל"ו אות תק"ו דףהמנהגים
 סו"ס יצחק אור שו"ת שהביא סקל"ח קט"ז סי'יור"ד
 ומשקה אוכלים להניח לא ליזהר יש דלכהחילהי"ד
 דברי מביא ולא שם יז2נים אק אפילו המטהתחת

 בזה. צ"ע ולכאורההרמב"ם

 אק שמדינא כ' ט' סי' ח"ג חחם בשלמת שםואגב
 אבל בכיסו המונח מאכל עם הכסא לבית ליכנסאיסור
 בית בספר ועיין הדעת. נקיות מצד כן לעשות ראויאין
 כ' אות אחרון קונטרס י"א דף המנהגים ובטעמייצחק
 לא מקפיד שהיה יע"א, מבעלז הר"ש הרה"צבשם
 אם שם מבואר ואינו הכסא. בבית שהיה מאכללאכול
 יאכל לא לכתחילה א"כ מגולה, או מכוסה היההמאכל

 לאסור אפשר אי הכניס אם ובדיעבד יכניס, לאאו
 בשו"ת כן כמו ועיין לעצמו. יחמיר והמחמירהמאכל

 אוכלק בהכניסו דהתיר נ' סי' ח"א אור"ח צביהר
 ב'. סימן ח"ה הלכות משנה עיק וכן לביהכ"סומשקק
 בזה שכתב מה עיין מטה תחת שהיו ומשקיןואוכלין
 סימן הבדולח ועין ק"ה סימן ח"ב יעקב שבותבשו"ת
י"א

 אע"פ לברז שמתחת הקערה לתוך יריווליטול
 מ"ש עחן מותר אם כלי שם ממנה ובטל נקובהשהיא
 אפרים ברבבות ועיין ב'. סימן מצליח איז2 בשו"תבזה
 בענינים שכתבנו מה הראשונים בסימנים וח"בח"א
 המטה תחת שהיה באתרוג הדין איך ונסתפקתיאלו.
 ועיין בזה. ועיין ברכה עליו לעשות יכול אי עליושוישן
 להלכה. כ"ה אות קנ"ג בסימן לקמן בזה שכתבנומה

מז ם י ר פאחיים

 מיטה תחת אוכלק לענק וז"ל. הנ"ל נדברו האזלדברי
 לקבוע קשה היתר בו שנוהגק כפולה במיטההתחתונה
 שאסר הגר"א מהנהגת ידוע הנה כאלו. בדבריםהלכה

 אדם עליה שיעע בתיבה מונח שהי' הסוכרבדיעבד
 האומרים כדברי לא שזה וכתב לנהר להשליכםוצוה
 ונראה ליז2ן. המיוחדת מטה תחת רק נאסרשלא

 לאסור, אק ובדיצבד להזהר נכון אפשר אםדלכתחילה
 במטה שם יז2ן אם אלא הקפידא הוי דלא די"אחדא
 שם אק אם אבל תחתיה מונח שהמאכל בה2עההוא
 אסור. אינו מאכל שם שיז2 בוועה אדם משוםשינה
 מזה )עחן לתשממ2 המיוחדת במטה דדוקא י"אועוד

 זצ"ל אלחנן להגר"י עחן ל"ח(* ס"ק קט"ז סימןבדר"ת
 או' סי' חאו"ח, )ח"א יצחק עין בה2ו"ת קובנאאב"ד
 כ"ב( או' א', )פר' איכה מד"ר מד' להדיא שהוכיחט'(

 וע' נאסרין. האוכלין דאק שנ"א( )רמז יחזקאלוילקוט

 מקום שיש מ"ד( ס"ק קט"ז )סי' יור"ד החיים,כף
 כנלענ"ד, לכתחילה להחמיר דראוי בודאי אבללהקל.
 ז'. בסימן שכתבנו מה כן כמו זה בענין ועחןעכ"ל.

 בן.מיכ~ן
א

 מטונף במקום בידונגע

 הצריך מטונף, במקום בידו עע אם הדץאיך
 באחרונים הובא להלכה הנה יריו. ב' או אחת ידוליטול
 דכתב ד' סימן החחם בכף עחן אבל שנגע בידודסגי
 בלשונו היטב עחן הידים ב' ונוטלים מחמיריםדיש

 בזה. להחמיר ונראה פ"ו. קטןבסעיף

 ח.מימן
 נם"י בעי אי חדשנעי

 כפויה מטה תחתאוכי

 על שישן לעיר מחךן בטלפון שאלניאחד
 לו וקראתי דינו, מה למטה אוכל והיה כפולהמטה
 דבריו. מעתיק אני אשר ל"ט סימן ח"ו נדברו אזמספר

 ושמים לא"י ובפרט באוירון נוסעים הרבהולאחרונה
 נשאלתי, אז ליז2ון ונופלים הכסא תחת האוכלאת

 האז וז"ל חזי ופוק זה, את לאכול דמותרואמרתי
 למרחקים בואטובוס או ברכבת בנוסע ה"הנדברו,אגב

 כפול אוטובאס או וירשן, הכסא תחת האוכלושם
 זה תחת מלמעלה וזה אחד יושב ולמעלה למטהשויושב

 עגלת תחת ובאוכל דמותר. נראה אז הכסא עלשיושן
  נעתיק וכעת ע"ב, סימן ח"ז נדברו באז עחןתינוק

 לבשן שלא חדשים במנעלים נגע אם הדקאיך
 ד' סימן החחם בכף עיין נט"י. בעי אי מעולםאדם

 וסחם כלל, רחיצה צריך דאק דכתב ע"א קטןסעיף

 וברבבות הארץ. על פ"א בהם והלך נעל בעינן.דתרתי
 מזה. הזכרנו כבר הראשונים בחלקיםאפרים

ג

 מגומי במנע5נגע

 או בגד או גומי של במנעל עע אםנשאלתי
 להחמיר דיש והשבתי נט"י בעי אי גומי שלבסוליה
 ושו"ת ב' סימן ח"ב חחם לב בה2ו"ת למבוארוליטול



אורחו4~צנורצמח

 נוגע ששה משום והוא י"ד, י"ג סימן ח"א הטרבחן
 בוה. ועהןבקרקע

 דלא אברהם האקול מדברי משמע בגרבחם נגעואם
 נראה וכן נט"י בעי בקרקע שנוגע מה רק כי נט"יבעי

 בוה. מקילים העולם כילהלכה

 חק ספר בעמ"ח קרלנשטיין רח"ה הרה"גרדידי
 כשם  שמעהי ת"ל לי כתב קוליט"א הרמב"ם עלהמלך
 צריך בנעלים שנתע מי רק שלא זלל"הה החזו"אמרן
 נט"י צריך בגרביים שנוגע מי אף אלא ידיםנטילת
 בוה. ועחןעכ"ל

ד

 נגע ויא מנעייוחיץ

 אפרים רבבות קול הראשונים בחלקים כתבנוכבר
 רק נגע אם וכן נט"י בעי אי נגע ולא מנעליובחלץ

 בזה דברים כמה להוסיף לי ךש נט"י בעי איבגרביים
 גם מחמירים  ושמעהי כ' ד' סי' או"ח נימוקי בס'כעת.
 צריך ג"כ ידיו נגיעת שום בלי וכו' מנעליו חדיץאם

 ותמה עכ"ל. כלל, מקור שום אין ולוה ידים,נטילת
 דצריך שכתב י"ב ס"ק תמיד העולת מדבריבכר"ש
 שלחן בס' שכתב מה בוה  להעהיק ראוי - ידיםנטילת
 שלמה נטע להגמו"ה תרצ"ב( )מונקאטש צוררינגד
 שכבר קע"ג( )עמוד במונקאטש דומ"ץ שליסעלהי"ד
 משנתו, דסותר תמיד העולת על בוה רבה האלי'תמה
 בעצמו תמיד העולת בו חזר קכ"ט בס' להלןשהרי
 נטילה אחר חהיץ קשירה בהם שאין במנעליםופסק

 באלי' ועיי"ש בהן, לעע צריך שאין כית כפיםלנשיאת
 א"צ נגיעה שבלא דהעיקר כהמג"א באמת שפסקרבא
 מברעואן הגאת הגדול המורה דעת וכן ידים,נטילת
 והא"ר כהמג"א דהעיקר חהם ארחות לס' בגהותיוזצ"ל
 רבעו קדמת בפי' גם בהדיא הוא שכן והביאהנ"ל
 מוקני ג"כ שמענו וכאשר וכו' ט"ב( )בהל' ו"להרוקח
 חהם דברי בעל הה"ק אדמו"ר בבית רגילים שהיות"ח

 מספר אין רבות פעמים ראו שבעינם וי"עזצלה"ה
 בחליצת הספסל על הקדושים רגליו הד"ח רבעושהגבי'
 ידיו אח"כ שיטול ראו ולא שמשו לא ומעולםנעליו

 סיפר וכן - צוררי. נגד שלחן הספר עכ"להקוה"ט,
 פטירת )ובעת צאנו יליד ו"ל שליסעל דוד הגמו"האביו
 תחת נעוריו בימי דכשהי' ט"ו(, בן הי' ד"ח בעלרה"ק
 השלחן בעת כמ"פ ראה ד"ח בעל רבה"ק שלוהסלחן
 בשו"ת מ"ש ועי' בוה. ועי' נעלו. ואח"כ מנעליו,שחלץ
 ולא מנעליו חלץ בשין מ"ש בח"ב ה' סימן צדקשערי

 ם י ר פאהיים
ה

ויס~
 נקיות שהן ברגויו כשנגע ידיו

 ידיו נוטל הכהן אין מדוע בהכב"א שנתבנובמה
 כעת מצאתי ברגלו, נוגע הא ורגליו היוכשמקדש
 ענינים ועוד ה', סימן ח"ב חיים לב בשו"ת לוה,תירוץ
 שום לו נשאר ולא היטב רגלו שרחץ מי שאלהת"ל:
 נט"י צריך אי ברגליו בידיו ונגע וזיעה ולכלוךטעוף
 אין נקהם והם רגליו שרחץ דכית נ"ל תשובהאו"ל.
 בובחים ממ"ש לה ואמעא בהיו נגע אם נט"יצריך
 ידיו דקידוש הוא כותיה דקי"ל ת"ק לדעת ע"בדי"ט
 ידו שמניח הוא לעבודה בבהמ"ק הכהן שמקדץםורגליו
 רגלו ע"ג שמאלית וידו הימנית רגלו ע"גהימנית

 החומש בפירוש רש"י וכ"כ ומקדש ושהשההשמאלית
 פסק וכן רגליהם ואת ידיהם את ע"פ תשא כיס'

 י"ו דין פ"א מקדש ביאת ה' היד בס' ו"לבהרמב"ם
 דץס"מ הקידוש אחר נט"י שהצריכו מצינו ולאיע"ש
 מצינו וכה"ג הקידוש הוא ברגליו ידיו נתעדבעוד
 חדשים שהם במנעלים דבצגע מו"ק הרבשכתב

 בהם השיך וכיוצא ג'וראפיס כמו ברגליםשלובשים
 עכ"ל. בס"ד וכמש"ל כחדשים דהוי בודאי נראהכביסה

1

 קרחה נמקום נראשוהנוגע

 בעי אי שם וחוכך בראשו הנתע בקרח הרןאיך
 וראיתי י"ח, ד' באור'ח המובא בראשו הנוגע כדיןנט"י
 שהרב תד,ם"ם תזריע פ' מעש"ק לדעה תורהבעלת
 לפי השבהי ואני נאה. חקירה והיא בוה חקר נ"יבלום
 משמע אלעור הפקודת בשו"ע שם באריכות שכתבמה
 וכן נטילה דבעי כעיערו נחשב הקרחה מקוםדאין

 וכן , ר סימן בסוף הדביר הפתח מדברי לכאורהמשמע
 ונתע שערות שיש למי וה בראשו והנתע בסכ"אמ"ש
 לו ואין שערות להיות שצריך במקום אבל מהשערוחוץ
 ועיין נט"י, בעי 'דלא מסתבר שם תצע שם קרוחתה
 מ"ב אות ב' בכלל שכתב אדם החה על ברוךבבית
 שחיפף כגת בראשו נגע לא אפילו ראשו והחופףשכתב
 משום נטילה צריך מהלכלוך לנקות כדי במסרקראשו
 במקומות החופף דגם ונראה השולחן( )ערוך רעהרוה

 עכ"ל. כן הדין ובוקן ובפיאות שבראשוהמגולים
 ועיין בוה, ועיין לא שער שאין קרחה דבמקוםומשמע
 לא וה, בענין מ"ש ב' סימן ח"ו אליעור ציץשו"ת
 בעלון ועיין כדברינו. מדבריו ללמוד אפשר אבלממש,
 ממני נדפס שהנ"ל תדש"ם מצורע פ' עש"ק לדעתתורה

שם. נט"י. בעי אינגע



מטאמרים חייםאורחרבבורנ

 האוכ5 שי בכיי בנוגענם"י

 לי כהב שטרנבוך זלמן אפרים ר' הרה"גידידי
 מדברי שמביא ישראל" בת "הליכות בספר ראיתיח"ל:
 אין נט"י שלפני ח' סימן ח"ב אפרים ברבבותכה"ר
 וטעמו שם, כתב אכן וכן האוכל, שבהם בכלי גםלנגוע
 חומרא ד"ז והנה מבחרן. עיניו ע"ג לנגוע דאסורדכמו
 טומאה, מדין עוד חמור רעה רוח דדין ויוצאגדולה,
 באוכל, כנוגע בכלי הנוגע ףחשב לא טומאהשלענין

 האוכלין יטמא ואי הכלי, אלא מטמא איןדבטומאה
 הכלי ואי אדם, ע"י ולא לחוד הכלי ע"י הואומשקין
 מטומאה ברו"ר ולהחמיר לטומאה, שני האוכליםראשת
 דהנה מבחרן, עיניו מע"ג ראיה אין ולע"דתמוה,
 רעה שהרוח בגוף", "נקב לענין הקפידא משמעבגמרא
 כנוגע חשיב עיניו דע"ג י"ל וד"ז בנקב בנוגעמזיק
 חוצץ אינו במינו מין כענין הפסק העפעפים ואיןבנקב
 יתכן ולזה לעין הנגיעה מתייחס וודאי אחד כגוףדהכל
 כלי בתוך ומשקים אוכלים אבל במ"ב, לזהדחושש
 ע"ג דאפילו לומר יש ובלא"ה הפסק. הכלי הוישפיר
 אין עעיו שסוגר דאף הנקב" "כמקום עכ"פ חשיבעעיו
 לומר ר,ם נקב בו אין כאילו סהום המקוםנחשב
 להזיק יכול בנקב דבנוגע במ"ב ]ועי' מקפדת,דהרו"ר
 וכמ"קק מקום דגם ויל"ד בנקב ענין הרי בגוף, נקבלכל

 חשיב לא דבהאי לי נראה משקה, בבקבוק נוגעאבל
 משקין או שאוכלים ובפרט גופיה, במשקה כנוגעכלל
 נאסר, אין בדיעבד הא ומשקין דבאוכלין מנקב,קל

 דעת מה הפוסקים מדברי הביא לא שמעכת"רולפלא
 עכ"ל. בזה, מעכ"ת מלבד אחריםעוד

 '.מ'מן
 בשאר גם זה אם קודם ימין שי הנעייםקשירת

הבגדים

 ימין של לקשור צריך בנעלים רק אם הדואיך
 אור"ח כשו"ע והנה צריך. ג"כ אחר בגד בכל אוקודם

 ולא תחילה ימין מנעול ינעול המחבר כ' ס"ד ב'סימן
 ויקשור ויחזור ויקשרנו שמאל של ינעול ואח"כיקשרנו
 שו"ע בקיצור אבל בנעלים. רק דזה משמע ימין.של

 דבשאר מפורןם הרי בגדים. בהםאר וכן כ' ס"ד ג'סימן

 במ"ב אבל קודם. שמאל של לקשור צריך ג"כבגדים

 שמאל להקדים א"צ לבד של ובאנפלאות כ'סק"ה

 ראיה מארה"ח מקורו צ%ן סקי"ב ובקםעה"צלקשירה,
 ועיינחי לא. בגדים דבהםאר דדעתו הרי ע%"ש.מלבחם
 בתורה מצינו קשורה דלענין שכ' ס"ה סי"בבלבחם

 טעם נ"ל ועוד תפילין, בקשירת כגת לשמאלדאחשביה
 אברהם שאמר בהםכר הדם כיסוי פ' מדאמרינןהגת
 לחוטין מצוות לשתי בניו זכו וכו' נעל שרוך ועדמחוט
 מדמען לכך תפילין של ולרצועות ציצית מצותשל

 זכו נעל שרוך דע"י כית תפילין לקשירת נעליםקשירת
 שמאל ביד תחילה היא תפילין דקשירת וכיתבהן

 לצד נוטה שהוא בראשו ראש קשל קחמר הואואח"כ
 תחילה ג"כ השמאל נעל קשירת יהי' כן השמאליתימין

 רק הוא דהדין הרי עכ"ל. הימין יקשורואח"כ
 הלבחם את שהביא הח%ם בארצות וראיתיבתפילין.
 בהם"ע כמ"ש דלא ובאנפלאות סקל"א לארץבהמאיר
 של באנפלאות גם נוהג שדי"ז מליטא זלמן ר'הגאת
 הח%ם הארצות כתב ובפנים וכו'. כן נראה ולאלבד,

 לקשירה שמאל להקדים א"צ לבד שלובאנפלאות
 בוה. ועיץ בנעלים. רק נוהג דדי"ז מפורש הריעכ"ל,

 הבגדים בשאר דג"כ משמע סק"ז השולחןומהערוך
 ג"כ בפוזמקאות וכן וז"ל שכ' קודם שמאליקשור
 )שו"ע תחילה שמאל ובהפשטה תחילה ימיןבלבישה
 וגם עיקר ואעו )ארה"ח( ע"ז שחולק מי ר,םהגר"ז(

 הרגל על הפוזמקאות קחמרים שאצלינו כמובקשירתם
 רגל של הפוזמקא שילבוש כן ג"כ פאדוססקע"סשקורין
 ויקשרנה שמאל של ילבחם ואח"כ יקשרנה ולאימעי
 לפי לשנות ואין נוהגין אנו וכן ימין של יקשורואח"כ
 ע"ש כך פסק הטור וגם השו"ע בעלי רבותינודברי
 הבגדים בהםאר להחמיר טוב אז טוב מהיות וא"כעכ"ל.
 לו יש כי הפסיד לא והמיקל לדינא וצ"ע כן גםאולי
 אחרתים. חבל לסמוך מיעל

 למשל כשלובש בפירחם כתב סק"ד הרבובשו"ע
 דדעתו הרי קודם שמאל של אז לקשור וצריךמכנסים
 בס' וע%ן הבגדים. בכל הוא בשמאל קשירה קשלדהרין
 שהקשה מה סק"ג תמיד עולת ובס' סק"א, שלוםנהר
 סי' ישע ובבגדי סק"ג ב' סימן הדביר בפתח ועיץפה.
 מצות ובספר זה. בכל וע%ן סק"ד. יהודה ובמטהס"ד
 בלשת וס%ם בזה האריך זצ"ל קוק הרב להרה"גראיה
 בין לחלק אין אולי השמאל מכבוד שהוא וכיתזה

 להחמיר יש וא"כ עכ"ל, קשירות לשאר מנעלקשירת
 סקי"ב. הח%ם כף ועיןכדבריו.

 אם ד' סימן ח"א אפרים ברבבות שכתבנו מהועיץ
 שמאל צד את בקשירה להקדים צריך בגדים שארבכל
 אשה אם ה' בסימן מ"ש ע%"ש כן בנעלים. רקאו

 ע%ן כן ימין. נעל לפני שמאל נעל כ"כ לקשורצריכה
 כשמקפל ג' סימן ח"ב אפרים ברבבות שכתבנומה

 יש )ולכאורה ימין. בשרוול להתחיל צריך אםהשרוול
 שאמר בשכר דאמרינן מדה נגד המדה מהולהבין
 ולרצחשת לציצית בניו זכו נעל שרוך ועד מחוטאברהם



אורחרבבותנ

 ובאתי הארכתי ובדרוש לוה זה יש שחכות איוהתפלין
 סימן חי"א נדברו אז ועהן המעיין(. לב פה לעורררק
 קשירה של ענין "ם בנעלים דרק לומר דמצדדכ"ד
 אין קטנים לילדים בנועל עוד וכתב קודם,בימין

 וכתב בזה, לדקדק צריך ואין חינוך בן אינו כילהקפיד
 שם בידים או ל"ע ברגלים פצעים לו "ם אם כןכמו
 עח"ש. ימין של קודם דימשוח להקפיד עניןאין

 י"א.סיכ~ן
 סנעיים לנעויסצוה

 הרה"ג ידידי וה כענין לי ששלח מה מעתיקהנני
 ה' שמאי אמרי ספרי מחבר שליט"א גינובורג שמאיר'

 ועוד.חלקים

 ס' )ברכות צרכי. כל לי 2(עשה יברך נעליוכשנועל
 אדם ימכור לעולם א'(. סעיף מ"ו סימן או"חע"ב
 ע"א(, קכ"ט )שבה לרגליו מנעלים תקח ביתוקורות
 ובשבה )רש"י(, בשוק יחף המהלך מן כיזף לךשאין
 קרחה בן יהחסע רבי את ראה צדוקי איתא ע"אקנ"ב
 מלך, - סוס על הצדוקי לו אמר נעלים, נועלשאינו
 - רגליו על מנעלים והנועל חורין, בן - חמורעל
 ממנו, טוב בקבר הקבור זה ולא זה לא אדם,בן

 באב בתשעה או כפור ביום שהיה מפרשהמהרש"א
 לעיל ר~ט"י דברי לפי כי חושבני נעלים, לנעולשאסור
 "ם וברחוב בשוק רק כי נעלים, נעל לא מדוע קשהלא
 כמו יחף, ללכת בזית אין בבית אבל יחף, ללכתבזיון

 בשדה המעגל חוני של בנו בן חלקיה אבא כישמצינו
 שאלו הרבנן נעליו, נעל למים כשהגיע רק יחףהלך
 מה רואה הוא בדרך כי ענה כך? עשה מדועאותו

 שלפניו, מה רואה אינו ובמים יחף, הלך לכןשלפניו,
 ע"ב(, כ"ג )תענית נחש או דג ינשכנו שמא חשש"ם

 כשהיה נעלים נעל לא קרחה בן יהחסע רבי כךמשום
 ציבור במקום אבל מהציבור, בזית לו היה ולאכביתו
 ע"ב קי"ג בפסחים דאמרינן כמו יחף הולך היהלא

 אשה, לו שאין יהודי הן, אלו לשמים, מנחיןשבעה
 ואין בנים לו ש"ם ומי כנים, לו ואין אשה לוושיש
 בראשו תפילין לו שאין ומי תורה, להלמודמגדלן
 והמונע בפתחו, ומזחה בבגדו, וציצית בזרועו,ותפילין
 יחף. שהולך חננאל ברבינו מרגליו,מנעלים

 ובפירוש ע"א רס"ו דך ואתחנן פרשת בזהראלא
 הם כי "סראל של חלקם אשרי איתא קי"ט אותהסולם
 ממנו, רשומים כולם כי הקדוש, המלך בני שהםניכרים
 רשומים מילה, ברית של הקדוש ברושם בגופם,רשומים
 של בבתים בראשם רשומים מצוה, של בעטוףלבושם

 ם י ר פאחיים
 ברצועות בידיהם רשומים אדוניהם, של שהםתפיץ,
 מדברי מצוה. של בנעל בנעליהם, רשומים קדושה,של
 תמיד, נעלים לנעול מצוה כי משמע לכאורה אלוהזהר
 בפרהסיא רק נעלים לנעול מצוה כי לפר,ם אפשרברם

 של מנעלים שונין היו נעליהם כי יהחים הם כיעויראו
 בגלל השם קידוש על נפשם למסור ומצוההנכרים,
 לשנתי אפילו ע"ב ע"ד בסנהדרין כדאמרינן והשינף
 שאם הנעל שרוך שם ר,ם"י מפרש דמסאנא,ערקתא
 כגון אחר, בענין "סראל ודרך כך לקשור העכו"םדרך
 צנועים, להיות ישראל ודרך בדבר, יהדות צדשיש
 בעלמא, מנהג אלא מצוה, כאן שאין זה שנףאפילו
 ובהוספות עכ"ל, "סראל, חביריו בפני השם אתיקדש
 מנעלי בצבע שונים היו "סראל שנעלי מביאיםשם

 המצוה עיקר כי איפוא יוצא זה לפי שם, עחןעכו"ם,
 הם כי שיכירו עכו"ם, מנעלי שונים שיהיו הואבנעלים
 לנעול מצוה אין בבית ואילו בפומבי רק וזהיהודים,
נעלים.

 קרחה בן יהחסע רבי כך משום לומר אפשרעוד
 מקום שהיה משום מדרשו, ובבית בביתו נעלים נעללא

 מעל נעליך של שנאמר נעלים לנעול ואסורקדוש,
 קרדש אדמת עליו עומד אתה אשר המקום כירגליך,
 בנעלים הבית להר לכנס אסור וכן ה'(, ג' )שמותהוא

 ז' פרק הבחירה בית הלכות ורמב"ם ע"א נ"ד)ברכות

 ז"ל חגיו משה מר' חכמים משנת ובספר ב'(,הלכה
 כדי הוא נעלים לב"סת הענין כי הרמז הכמי בשםמביא
 קודש, אדמת שזה ובעבור האדמה, על בשרו יגעשלא
 יחף לילך "ם ברוך, לכלל ארור מכלל האדמהיצאה
 אגרא ובספר וכו' רגליך מעל נעליך של כאן כתובלכן

 הטעם מפרש חכמים המשנת לפי ד"ש אותדפרקא
 תקח ביתו קורות אדם ימכור לעולם אמרינןמדוע

 הקללה את להפסיק לפעול צריכים כי לרגליו,מנעלים
 האדמה לבין רגליו בץ מפסיק נעלים שנוטלע"י

 צרכי כל לי 2(עשה מברכים כך משוםשנתקללה,
 ללכת אין הכיפורים ביום זה ולפי נעלים,כשנועלים
 מכלל רצאה היום, בקדושת נתקדשה הארץ כיבנעלים,
 שביום מפני ארור, מכלל יצאה באב בה2(עה וכןארור,
 אות א' פרשה רכתי איכה )מדרש המשיח מלך נולדזה

נ"ז(.

 פוסק ד' הלכה ה' פרק תפילה הלכות הרמב"םהנה
 "ולא מגולה בראש ולא באפודתו בתפילה יעמודולא

 יעמדו שלא המקום אנשי דרך אם מגולות",ברגלים
 שם משנה והכסף רגלים, בבתי אלא הגדוליםבפני
 ברגלים הגדולים בפני ק(עומדים ערב בארצות כימפרש
 ובהגהות מגולות. ברגלים רק מתפלליםמגולות,
 וכן הרמב"ם, דברי על והוסיף ט' אות שםמחמונית
 )בחגיגה דאמרינן מנעלים, בלא הכנסת לבית לילךאסור



אורחרבבות

 רביה, קמיה כרעיה לגלרי ארעא אורח לאו ע"ב(הג
עכ"ל.

 לידידי השיב שליט"א קאהן דוד ר הרה"גךדידי
 וז"ל:הנ"ל

 תשמ"ג משפטים לסדר ד' יוםבס"ד

 ו~ליט"א גינזבורג שמאי הרב מוה"ר הגאתכבוד

 נעלים. לגעול מצוהאודות

 נעלים. לנעילת אחר טעם א, סא, שע"ת עיןא(

 או במנעליהם לשנות קפדו הכי דמשום אוליב(
 ותוס' ברש"י ע"ד )סנהדרין נעליהם בשרוך נכתיותר
 עד אמר אבינו שאברהם עי"ז לתפילין שזכו מפנישם(
 שיש הרי עליך נקרא ה' שם כי הוי ותפילין נעלשרוך
 כני שאנו בתרוריהו להראות שצריכים אהדדישייכות
ברית.

 נעלים עבור יוסף את השבטים מכרו חז"ל לפיג(
 כך. כל נעלים נעילת החפויבו הרי נעלים( עבור)ואבית

 דוקא שהולכים במה לרגל עלייה מתאר הכתובד(
 נדיב". בת כנעלים פעמיך יפו "מהבנעלים

 שליט"א. ידידי עכ"ל קאהן. דוד ויקר,בכבוד

 גינזבורג הרב ידידי השיב קאהן הרב דבריועל
 :וז"ל

 שליט"א קאהן דוד מוה"ר חו"ב הרה"ג עוזלידידי
 וברכה.שלום

 לבירורי הארות - הערות על תודתי להב"צהנני
 נעלים. לנעול מצוהאם

 אחר טעם ע"א ס"א בשבת לעיין א',להערה
 לא מדוע בחצה לי גרמה זו הערה נעלים.לנעילת
 כה כך, על למר טובה מחזיק מכאן, בירחץהתחלתי
 !לחי

 עביד, צער משום סנדל אמרינן בגמרא שםהנה
 בר וחחא ויצטער(, הדרכים ביתידות ינגף שלא)ברש"י

 ורך( איסטניס אדם )ברש"י עביד תענוג לשום אמררב
 מנקבת או מצוה נעלים בנעילת אין הטעמים שנילפי
 בכבא וכן וענוי גופנית פג"צה למנוע כדי אלאבדת,
 כיצד? חכמים תלמידי של מטה איתא ע"א ע"חבתרא
 ומנעלין החמה כימות סנדלין אלא תחתיה שאיןכל

 מנעלין לנעול דרך שם רשב"ם מפרש הגשמים,בימות
 הטיט, בשביל הגשמים כימות וסנדלין החמהבימות
 אם כי נעלים לנעול מצוה שאין הרשב"ם בדבדימשמע
 דכיפורים ביום שמצינו כמו ענוי ומניעת נוחיותמשום

נאאמריםחיים

 מותר ואבל ע"א(, ע"ז )יומא ענוי הוה יחףהליכה
 שפ"ב סימן )יור"ד לעיר חרן כשהולך הסנדלכנעילת
 גופנית פגיעה למנוע גם כי לומר אפשר אולי ד'(,סעיף
 להזהר עשה מצות יש פוסק שהרמב"ם כמו מצוההוה

 רוצח )הלכות גפשך חצמור לך השמר שנאמרמסכנה
 שהיה מהא ברם ד'(, הלכה י"א פרק הנפשחצמירת
 במנעלים כי משמע הנ"ל הזהר ומדברי לשמיםמנודה
 אחרת. מצוהיש

 ממצוה השס לקידחם שייכות שיש כ',להערה
 ועד אמר אבינו שאברהם ומשום לתפילין, נעליםלנעול
 תפילין של לרצועה זכינו כ"ג(, י"ד )בראשית נעלשרוך

 שם כי הארץ עמי כל וראו כהיב תפילין שלוברצועה
 אסמכהא להביא עלי ע"א( פ"ט )חולין עליך נקראד'

 יוחנן רבי אמר ע"א ס"א שבשבת מהאלאסמכתא
 מנעלים. כךכהפילין

 במה לרגל עלייה מתאר "הכהוב ד'להערה
 בת בנעלים פעמים יפו מה כנעלים, דוקאשהולכים

 שמאי שבאמרי לצחן הנני ב'(" ז' השירים שיר )נדיב
 מה ביררתי ש"כ, אות משפטים פרשת על ד'כרך

 שמצות זה מפסוק שלמדין מדרש מביא בחחשרבינו
 עד מירהסלים רק זהו דוקא, ברגל היה לרגלעליה
 לרכוב או לגסוע גם אפשר ירחמלים עד ואילוהעזרה
 סוס.על

 שמאי ובתודה, דאורייתא ביקרא חצמח, כשרחג
 עכ"ל.גינזבורג.

 המחבר אמר לשבת, מיוחדים הנעלים ליחדובענין
 ביחוה ראיתי  וכעה תורה, בחוברת מזה כהבתיכבר
 דבריו וסיכום בזה שהאריך כ"ג סי' אור"ח ח"הדעת
 וראוי לשכח. נעלים ליחד צורך אין וז"ל מעתיקאני

 ליחד והמתחסד שבת. לכבוד יפה ולצחצחןלמשחן
 ועיין עכ"ל ברכה עליו תבא לשבת מיוחדותנעלים
 הלוי ידיד יוסף ר' להרה"ג כחרא יוסף ימיבשו"ת

 אדר בח' ונפטר ירחמלים יליד היה ח' סימןמירושלים
 וסוף וז"ל נשמתו לעילוי אלו דברים ויהיותרח"ץ
 חסרה.התשובה

 מנעל במצוות למדקדק להיות צריך אםשאלה.
 ? לא או שבת, לכבודמיוחד

 פעלים" "רב בתשובת הראוני אגב בדרךתשובה.
 חלק בח"ד זמננו אחרוני מגדולי לאחד אחדחידחם
 דאיכא לן דקחמא הא על שם שנשאל י"ג, סי'או"ח
 זה בכלל אם בשבת, בגדיו כל להחליף האדם עלחיוב
 והשיב לשבת? אחד מנעל לו ליחד צריך השעלגם

 המלבחם. בכלל המנעל שאין מחחבת,דהסברה



אורח ןיןן4וצוצנב

 בשביל שנתקנה ערומים", "מלב"ם דברכתוראיה,
 אלא והסנדל, מנעל בה נכלל לא האדם שלמלבושים

 והיא המנעל הנאת בוצביל אחרת ברכה רז"לתקנו
 הוכחה אביא זה כל ועם צרכי". כל לי "קשעשהברכה
 דשכת בירושלמי ממ"ש )שצריך(. שאלתכם עללזה
 ליה מיהוי נשא דבר אורחיה לאו וז"ל: ב' הלכה ו'פרק
 לך הרי עכ"ל. לשבתא, וחד לחולא חד סנדליןתרי

 בזה, לי נהירין לא דבריו כל ולע"ד יעו"ש. כרלהדיא
 המנעל שאין להחליף חחב שאינו הסברה, דמצדדמ"ש
 אין ודאי דברכחע, ממילי ראיה והביא מלבוש,בכלל
 מלביש בכלל אינן שם וגם דברכות. ממילילמילף
 ודאי אבל ערום, נקרא לא מנעל )אין( שאםערומים,
 ראה שבאמת אף בכלל, המנעל גם סתם מלבושבכלל
 ע"ז נשאל קכ"ד, בסימן אפרים" "2שער בשו"תראיתי
 מפרק ראיה והביא לא. או מלבוש, בכלל מנעליםאם

 יעו"ש. לדחות שיש כתב לבסוף עכ"ז מיתות","ארבע
 ע"ב, קל"ב בדף בהשמטות ירנן" "יצחק בספר חזיופוק

 דגם נכוחות ראיחע והביא הנ"ל ש"א דברישהביא
 ר"פ הרב דעת ולפי יעו"ש. מלבוש, בכללמנעלים
 מלבוש בכלל המנעלין שאין ראיה להביאשרוצה

 עבור צרכי" כל לי "קשעשה ברכח להקןמדהוצרכו
 ערומים. מלביש בכלל שאעו נראה, מזההמנעל,

 והכובע החגור ודאי שהרי לדידיה ליה תקשהאכתי
 "אוזר ברכת תקנו אמאי וא"כ )הם( מלבושבכלל

 הכובע עבור ישראל" ו-"עוטר החגור עבורישראל"
 כשאוזר מ"ו, סימן באו"ח מרן שפסק וכמו ?והמצנפת

 וכו' כובע כשמקוים כגבורה, ישראל אוזר יברךוכו'
 בכלל הם והלא יעו"ש. כתפארה, ישראל עוטריברך

 המנעלים, על ר"פ הרב כקושית ערומים","המלביש
 ואחר דברכחע. ממילי כלל ראיה -שאין ודאיאלא

 שהוכיח וכמו מלבוש בכלל שהמנעליםשנתבאר
 בשכת שהש"ס כיק וא"כ ירנן", "יצחק הרבבמישרו

 כמלבושך חול של מלבושך יהיה לא נקט ע"א קי"גדף
 א"כ מלבוש, בכלל המנעלין וגם שיער'ש כמו שכתשל
 וכו'. מלבושך יהא שלא דינא, להך איתיה במנעלים גםודאי

 לשכת. נאה מנעל ליחד שכת בכבוד למדקדקוראף
 שילבש שצריך שכהב: רס"ב סימן או"ח שו"עוצהן

 אעו המנעל אם ומסהברא יעו"ש. בהצבת נאהמלבוש
 במנעל שר או מלך אצל ליכנס יוכל וכי כבוד. אעונאה
 ליה אית בחוץ המנעל שפושט אף )נאה?(שאינו
 של הסברא א"כ נאים. שאינם במנעלים לילךדלותא
 ליחד צריך שאין סברתו כח כל שהדי ליה, אזדאהרב

 בכלל מנעל אין דס"ל, משום הוא לשבתמנעלים
 נפל מלבוש בכלל שהמנעל שהוכחנו רצייןמלבוש.
 ב' הימים בדברי קרא דכתב והא הבנין. נסהרהיסוד,
 רלבישום וכו האנשים "ףקומו ט"ו פסוק כ"חפרק

אפריםחיים
 בכלל אעו מנעל דנעילת ראיה אין וו"ש.ףנעיום"
 ערומים על דקאי מערומהם וכל כחוב דשםמלבוש,
 כנ"ל. ערומים מלביש בכלל מנעל איןבכה"ג

 כלל. ראיה אין מהירושלמי, ראיה שהביאומה
 אורחיהו לאו שאינשי רק צריך. אין קאמר לאדהתם
 יש שהרי בזה, ולדקדק להקפיד נהגו דלא בזה.לדקדק
 להקל נהגו והעולם מזה יותר חמורים שהם דיניםכמה
 יש אולי ועוד כן? הדין שאין ראיה נביא מזה אטובהם
 בכלל אעו דמנעל לשיטתיה אזיל דהירושלמילומר

 )או"א( כבוד גבי דפאה, קמא בפרק דבירהסלמימלבוש,
 בכלל אינו דמנעל דס"ל נראה ומנעיל, מלבישנקט

 יהיה לא בכלל שאינו להירושלמי, ס"ל כן עלמלבוש,
 בקידושין דנקט דילן לש"ס אבל וכו' חול שלמלבושך
 מלבוש. בכלל שהמנעל שסובר נראה ומכסה""מלביש

 לדעח וכו' מלבושך יהיה לא בכלל המנעלים גםא"כ
 שהירושלמי ועוד מלבוש. בכלל שהמנעל דילןהש"ס
 הוא המסומר בסנדל ואולי המסומר סנדל על קאישם
 לשכת, וחד לחול חד מנעלים שני ליחד נהגו2ולא
 הנ"ל. ספר עכ"ל דאבדין(. על וחבל הסיום, )חסרשהוא

 קשעשה בברכת מדוע שכתב ד' מכלול בלבושיועיין
 ועחן בפירוש. הנעלים מזכירין אין למה צרכי כללי

 בכף צרכי 2שצ"ל בראיות שהאריך ס"א תורהבדעת
 בלשונו. עהן דבריו  העהקתי ולאדגושה

 ולפי"ז שכ' הלי"ט פ"י כלאים הל' שמח אורועין
 דעיקרן כית תורה דברי איסור אין דבקלאקוין לומריש

 אדם אין שבבית מטינוף מנעלין את להציל רקעשרן
 בכלל זה דאין אלמא וכו' קריה לרחובות בהןהולך
 סימן אפרים שער שו"ת רערן העלאה בכלל רקלבוש
 דנעל בקיצור וכתב שם ועחטעי עכ"ל, היטב בזהקכ"ד
 דבקלאשין שמח באור חידוש יש ולפי"ז כגד בכללאינו
 הדברים. לעורר רק ובאנו בזה. ועין קשעטנז איסוראין

 שליט"א קניבסקי הגר"ח לידידי ח"א אמתה דרךובספר
 ע"ג לדרוך דמותר נראה ומה"ט וז"ל קי"ב בעמודכתב

 בשרו אפי' כלאים של הקרקע על המתחיםשטיחים
 וכן נהנה ואין קשה הרגל פרסת קשעור לפי בהןנתע

 בהסרו דאם אפשר אך כ"ג סי' נועם אמרי כתשרהראתי
 קשין הן ואפי' נימא לו תכרוך שמא אסור בהןנוגע
 גרע ולא וכו' הקרקע מקור להגן גם נעשה]דזה

 משום דאסור טיו לפעסים בהן דמחממיןממטפחות
 נימא שתיכרוך כלל דל"ש בערדלין משא"ככלאים[
 עכ"ל.וצ"ע

 ינ.מימן
 היום אור קודם והציצית הפיית על נרצה ועשהפעה

 הניח וכן ובירך, בטליתו נתעטף אם הדץאיך

%
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אורחרבבות

 עיין שנית. לברך הצריך היום, אור קודם ובירךהתפילין
 בסימן זצ"ל( פאפו אלעזר ר' )להרה"ג לאלפיםבחסד

 והניח בציצית נתעטף אם וז"ל שכחב ט"ו אותח'
 טעות מחמת עליהם ובירך השחר עלות קודםתפילק
 עכ"ל. היום כשיאור ולברך לחזורא"צ

 ב' סי' )פרידבורג( מרדכי דברי בספר כן כמוועיק

 קודם בטעות ותפילין טלית לבש אם בזה כ"כשדן
 ולברך לחזור צריך אם עליהן. ובירך השחרעלות
 בט"ק א' סימן משה חק בספר עחן וכן זמנו.כשיגיע
 עח"ש וכן בבקר. עליו לברך צריך אם בלילהבקוישן

 ומתכון היום שיאיר קודם טליתו לבש אם מרדכיבדברי
 ועיין בציצית. למשמש צריך אם חבירו בברכתלצאת
 מ"א בסימן חמד השדי לבעל יקר ספר לי אורבה2ו"ת

 חבירו יכול אם בברכה בקי ואינו בציצית בנתעטףשדן
 המג"א בדברי שם ודן הציצית של בברכהלהוציאו

 לובש בדין שכחב סקי"ז תרל"ט סימן במג"אועיין
 פשטו ולא חצות עד בברכתו יפטרנו שלא ומכיןציצית
 עכ"ל. שנית לברך צריך דאין כךאחר

 בטליתו הלן כהב סט"ז כ' בסימן המחברוהנה
 מי יעשה וכן הרמ"א וכ' בבוקר עליו לברך צריךבלילה
 מ"ש ל' בסי' ועי' היום שיאיר קודם טליתושלובש
 מניחם בהשכמה לדרך לצאת רוצה היה בס"גהמחבר
 ביאר לא אבל וכו' יברך בהם ימשמש זמנםוכשיגיע
 יצא אם ששאלנו כמו דינו מה ובירך עבר אםהדין
 סק"ג, ל' סימן א"ר ועיין ולברך. לחזור שצריך אויד"ח

 י"ט, אות ג' סי' גודל קשר ובספרו סק"ג, יוסףוברכי

 ל"ב, אות וברכחן תפילין הנחת בדיני עובד ביתוסידור

 פ' ראשונה שנה חי איש ובבן ג', אות ל' סי'ובעיע"ת

 וז"ל סקס"ב ח' סימן החחם וכף ח'. אות שרהחח

 קודם בלילה תפילין והניח בציצית נתעטף אםמחס"ל
 לחזור א"צ טעות מחמת עליהם ובירך השחרעלות

 נפשט זה דין לכאורה הרי עכ"ל היום כשיאירולברך

 צורת ספר ועי' בזה. ועין ולברך לחזור צריךדאין

 מ"ש שליט"א מימת אברהם ר' הרה"ג לידידיהלבנה

 מספרו. ע"א כ"גבעמוד

 את שיכיר קודם בהשכמה לדרך ביוצא זהובענין

 דנו העועון את כשהזיזו שנים כמה לפני יעשה מהחברו

 מזה. כחבהי ח"א אפרים ברבבות וג"כ בזה זמנינורבני

 קצ"ז, סימן זאב בנימין בספר זה בדין שדנו ראיתיאבל

 סי' ח"ב מהת"ל ומשיב ושואל מ"ה, סימן אריהושאגת

 כעת ואינו צבאח יקר )ספר לדבר ושושניםקס"ב,

 אור"ח משה ואגרות ג' סימן למשפט מאזניםתח"י(

 א' חלק אפרים ברבבות שכתבנו מה ועחן " סימןח"א

 סימן נאמן אורח ספר ועיין כ"ב. סימן וח"ב ל"אסימן
 זה בלשת בסקי"ט כ' ג' בסימן גהרל וקשר סק"ל.ח'

נגאפריםחיים

 והוא יום שהוא שסבר או בלילה תפילין על בירךאם
 העתקתי עכ"ל, זמנן כשיגיע אח"כ לברך צריך איןלילה
 ממש. בדבריו ההלכה לראותדבריו

 יג.מימן
 טיית יובש אםגרהש
 ללבוש להמשיך צריך ר"ל גרה2 אםנשאלתי

 שגרוש מקום באיזה מובא האם השבהי. אשר וזהטלית
 ואחד שלובשים. ראיתי זכרוני לפי כי טלית לובשלא
 בעת טלית ללבוש צריך איננו גרוש שהוא היותר"ל

 משום הוא גדול הטלית חשיבות עיקר כל הנההתפלה.
 ח' סי" או"ח בשו"ע שמובא כמו ראשו, לכסותקוצריך

 ג'. ס"ק בט"ז וע"ש בטלית, ראשו שיכסה דנכתסע"ג,
 וכן הגר"א( גי' לפי )לא ע"א ח' דף קדושיןומהגמ'
 דוקא הוא בטלית ראש דכסף משמע ע"ב, כ"טמדף
 אעו שבחור המנהג התקבל ומזה ע"ש. וחשוב,בנשף
 בגרמניא בקהלות וכן הספרדים )אחינו גדול טליתלובש
 כ"כ, חשוב דאינו גדול( טלית לובש בחור שגםנהגו

 עליו חל שכבר גרוש וממילא ג', ס"ק במג"א שםועיין
 ולא בקודש דמעלין אמרען ט"ג, ללבושהמנהג
 ולא "בחור דכתב שם, המג"א לשת מדוחק וכןמורידין,
 בחור, כתב אם ולכאורה ראשו, מכסה לא אשה"נשא
 נשא ולא וכתב הוסיף ולמה אשה, לו דאין ידעינןכבר
 עכשיו הוא אם אפילו אשה נשא כבר דאם ש"מאשה,
 כ"כ מדייקים שלא ואף ראשו. לכסות עליוגרוש,

 צריך שכן מסהבר בנ"ד זאת בכל אחרונים, שלבלשונם
 בפירוש, זה דין למצא זכיתי לא שבעניי ואףלדייק.
 תורת לפי ואף לגמרי. מוכרח שאי"ז אף נ"ל כןבכ"ז
 "כעס" בגימ' "כנף" כי כ' הקדוש השל"ה שבעלהסוד

 ולפ"ד ע"כ. הכעס, מהבטל הציצית בכנףוכשאוחזין
 דהף משום הוא גדול טלית ילבש שנשף המנהגי"ל

 ללבוש ממקויך דגרוש י"ל ג"כ בית, לשלוםסגולה
 וכן אשה, שוב ישא כעסו קויתבטל בכדי גדולטלית
 גדול. טלית לובש דגרוש ישראל, קהלות בכלהמנהג

 שכ' דהא דכ' ד' סס"ק י"ז סימן היטב בבארועיין

 ראשו, מכסה היה לא דבחור מגמ' דמשמע שםהמג"א

 של מטלית איירי לא ד,2ם מוכרח אינו ע"ש,וכו',
 שכ' דמה שם, מבאר והוא דרבנן. מסודר אלאמצוה,

 אין גדולים נערים שגם נשואין בהלכותמהרי"ל
 אקרא להם וסמכו אשה, שנושאין עד בציציתמתעטפין
 כי לי' וסמיך לך תעשה גדילים י"ג( י"ב )דבריםדכתיב
 אשה ישא שלא עד וכי תמוה, דבר הוא אשה, אישיקח

 רבה באליה ועהן ע"כ. ציצית?, ממצות בטל יושביהיה
 טלית אבל לובה2ין, היו לא גדול טלית דדוקא דכ'שם



אורחרבבורצנד

 ענין דכל דלעיל, לפ"ד מאד ונכון לובשין. היוקטן
 רבה שגברא כבוד של ענין הוא מצוה של בטליתהכסף
 כדי עד בו מתעטפין לא הרי קטן בטלית אבל כן,נוהג
 קטן טלית לובש הי' בחור גם ולפיכך הראש,כסף

 סמך י"ל ועוד היטב. הבאר תמיהת ומתורצתלכו"ע,
 על כנפך ופרשת ד'( ג' )רות דכתיב המהרי"ללדברי
 אל מרמז דכנף השל"ה דברי לעיל, הבאנו וכבראמתך,
 מצוה של טלית דפרישת כאן מרומז וא"כ ציצית,כנף
 כן ואם סוד(. ע"פ )וזה ודו"ק. אשה, כשנושאיןבעינן
 טלית ילבש לא דגרוש בפירוש כתוב ראינו שלא זמןכל
 להלכה. לי נראה כן ללבוש.עליו

 יד.מימן
 שנקרע גם"קלהשתמש

 בדבר שליט"א. פרידברג דוד ר' הרב ידידיכבוד
 לנקות בכדי שנקרע בט"ק להשתמש מותר אםשאלתך
 ס"ב כ"א בסי' דעי' קודש. כתבי כתיבת בעתהקולמוס
 רגלו. מעל הטיט אפי' לקנח מותר אינו שבלוטליתות
 איזה מהם יעשה שנפסקו ציצית כ' סק"ח במ"באבל

 הוא אם דאפשר לחקור יש בני"ד ע"כ מצוהתשמיש
 תשמיש הקולמוס קינוח אין הקודש עבודתלצורך
 שמותר. נ"ל לכאורה הנה מצוה. תשמיש ומיחשבמגונה
 שהם בחוטים בציצית וסיים הבגד בטלית דפתחוהוא
 החוטין על אחרי המחבר שהרי נפרדים דבריםב'

 אינו הקולמוס קינוח ובאמת הבגד. על אייריובס"ב
 אלא מותר. ובוודאי השו"ע מדבר שע"ז מגונהדבר

 איזה בו לעשות מהרי"ל עצת בזה מקחם אםהשאלה
 הציצית בחוטי איירי שמהרי"ל ונהי מצוה שלתשמיש

 אף דא"צ ומשמע ציצית של בבגד זו עצה הזכירולא
 איזה בזה יש אם לשאלה מקום יש מ"מלכתחילה
 אם תלף וזה אחר. מתשמיש זה תשמיש לבחורמעלה
 עדיף בודאי כלל לכלוך בלי שיהי' תשמיש איזה לויש
 לגניזה. מזריקה זה תשמיש עדיף בודאי בלא"האבל

 מו"צ לכמה ששאל הנ"ל ידידי לי כתב כךואחר
 וברוך בזית. לא זה סברא שע"פ לו ואמרובירח2לים
שכיונתי.

 טו.מימן
א

 הגוף עלציצית

 הילדים חם ביום אם נשאלתי פעמיםכמה
 שצריכים או הגוף על קטן הטלית את ללבושיכולים

אמריםחיים
 מזה כתבתי וכבר לי ונראה הט"ק. זה ועל גופיהללבה2
 לי הה2 בקיצור. הראשונים בחלקים אפריםברבבות
 חם ביום אך הגופיה על ללובשה יש דלכתחילהלהוסיף
 סי' אור"ח ללב יפה ספר ועיין הגוף. על ללובשהמותר
 את ללבוש דאין דסוברים יש אבל כ"א. סעיףח'

 בן מרדכי ר' הרה"ג פסק וכך ממש. הגוף עלהציצית
 נחשבת הציצית זה שבמקרה וסברתו שליט"א,אליהו
 בספר דבריו והביא לציצית בזית בכך הה2 זיעהכבגד

 הביא הספר בסוף ושם תש"מ. ירושלים תהיוקדושים
 רנ"ב בעמוד שליט"א זילבער בנימין ר' הרה"גידידי
 אבל וכו' ממש הגוף על ציצית ללבוש מותרוז"ל

 חמים ובימים עכ"ל, בדבר חשש אין עראי בדרךללבוש
 בזה. ועחן מותר ויהיה עראי כדרך זהאולי

ב

 כחגורה ציציתלבישת

 אין מתניו, על כחגורה הציצית אתהלובש
 כך ציצית. מצות את בכך מקיים ואינו לו מועילהדבר
 דבריו הובא שליט"א. יוסף עובדיה ר' הרה"גפסק
 ק"ה. עמוד תהיו קדושיםבספר

ג
 הכנסת בית של טיית עלברכה

 אליהו ליפמאן ר' הנכבד ידידי לי ששאלמה
 הכנסת בית של טלית על לברך יש אם נ"יברעת

 אבל דכן, טען ואחד דלא. עניתי ש"ץ להיותכשהולך
 הלכות משנה שו"ת ועחן אעמודה. משמרתי עלאני
 שהנוטל עלמא נהוג טלית בענין וז"ל רל"ד סימןח"ט
 דעתי נוטה וכן עליו מברך אינו הכנסת ביתטלית
 לברך. שלא לנהוג יש כך וא"כ עכ"להעניה

ד

 בשגת הציציתלבדוק

 ובביאור סק"ז י"ג סימן ברורה במשנהעיין
 בשבת. הציצית לבדוק נזהרין אין שהעולם שכתבהלכה
 דהעיר ב' אות בסופו בקו"א הרב בשו"ע עייןאבל

 בשבת הציצית את לבדוק דבר עמא וכן וכ'בהיפוך
 בקצות שם וכתב כ"א אות ז' סי' השולחן בדיועיין

 הט"ק ציצית את יום בכל לבדוק הה2 ס"זהשולחן
 מהר"י ועי' פשוט. כ' וע"ז מזה זה החוטיןיהפריד
 בדיקה צריכה דאינה מצתיצת בטלית ב' סי'אשכנזי
 סופר בחתן עיין וכן ברכה. לענין גם מהני איבשבת
 סי' ח"א שלמה וכרם ל"ב סימן יעקב ואביר ל"וסימן
 שמברך קודם הציצית לבדוק חחב בה2בת גם אם ב'א'
 אם לבדוק בלי טלית בלבש כ"ב סי' ח"א רבב"אועי'



נהאמרים חייםאורחרבבות

 בציצית כריכות ג' רק שעשה ומי אח"כ. לבדוקצריך
 ללבשם לו דהיתר ד' או' ג' סי' יהודא קול בשו"תכתב
 ג' הוא וחוליא אחת בחוליא הדחק בו2עת דדיבשבת
 בשבת בחינם יותר כריכות יעשה ולמה בזה הץכריכות
עכ"ל.

ה

 ותפייין מייתיהשאיי
 משה ר' הרה"ג למו"ר משה דברותעיין
 הערה קצרות בהערות מציאות אלו שליט"אפ5נשטיין

 בהשאיל לדינא וצ"ע וכו' ומה בד"ה וז"ל שכתבנ"ו
 כיון דאולי לאחרים להשאיל רשאי אם וטליתתפילין
 עכ"ל. פנים כל על ליתן לו אסור שומרשהוא

ו

 ציצית המית שי החיוב חימתי
 חיוב האיך כ' הל"י פ"ג ציצית בהל'הרמב"ם

 אם זו מצוה לעשות שחייב אדם כל ציצית.מצות
 ואח"כ ציצית לה יטיל לציצית הראוי בכסותיתכסה
 מצות בטל הרי ציצית בלי בה נתכסה ואם בהיתכסה
 יתכסה שלא זמן כל לציצית הראוים בגדים אבלעשה,
 הציצית מן פטורין ומונחים מקופלים אלא אדםבהן

 טלית לו שיש האיש חובת אלא טלית חובתשאינה
 עד הלכה מריש רבינו דבר יתר שפת ולכאורהעכ"ל,
 להרה"ג א' סימן יעקב משארית בספר וראיתיסופה.
 ר' מכונה שהיה זצ"ל הופמן ראובן יעקב ר'הצדיק

 קופש"ן הכהן אברהם ר' והרה"ג פעטריקאוועריעקב
 והדפיסו נפטר שהנ"ל אחרי כתביו את הוציאשליט"א
 דהעיר שם, בזה לו שהשאיר מצוה ועשה תשל"הבה2נת
 כך, בהם דבריו וסוף בזה ומחדש הרמב"םבביאור
 דפסול ללבח2 דעתו שאין בטלית הטיל דאם ליונראה
 העשוי מן ולא דתעשה הך משום ולהטיל לחזורוצריך
 אלא הטלית חובת שאינה רבינו שס5ם חהווצ"ע,
 חובת לומר לו היה ולכאורה טלית לו שיש האישחובת
 קודם גם הוי דהחיוב דכוונת וע"כ טלית שלבשהאיש
 ונלמד עכ"ל, ללבח2 דעתו שיהא צריך רק אלאלבישה
 דעחו שאין בבגד ציצית הטיל דאם מדבריו דיןחידח2
 לעיין עדיין וצריך להטיל שוב וצריך דפסולללבח2
 זה. בדיןלהלכה

ז

 בציציתחציצה

 וז"ל, כ' קצ"ג ע' ח"ג ישראל דארעא מראבספר

 יראה ל"ז מנחות וע5ן י"ח, דף בזבחים שאלאשר
 לענין רק כגזיז באמת כאלו כן אמרין לא ציציתדלענין

 זה ע"י והתם אבנט ע"י סולקין אם אפי' כהונהבגדי
 דרך שאין לרב לי' פשיטא כי פסולה עבודתוקצרה
 מהני לא מדאי יותר למורשלין ולהיפך בכךעבודה
 לא ציצית לענין אבל מדתו נעשה כאלו שיחשבאבנט
 מ"א כלל אדם בנשמת בזה נתעורר וכבר בזהאיכפת
 הטלית כנפות לתחוב שנוהגין במה הי' שאלתיועי"ש.
 וצ"ע סק"ה כ"א סי' או"ח תשובה בשערי עייןבאבנט
 מסולקין מרח2לין מאי שמן דאיתא י"ח זבחיםמש"ס
 שע"י סלוק כל ופירש"י גייז מגיז ואבנט אבנטע"י

 דאבנט ומשמע ע5"ש שבהם ונוטל כחתך הויאבנט
 עכ"ל. כנפות. ד' כאן וליכא הכנפות גייזמיגז

 טז.מימן

 יעשה מה התיק עם תפיייןהניח
 שלמטה התיק עם תפילין שהניח באחדאירע

 דיעות וראיתי שנית. היברך ובירך, המעברתאתחת
 אבל חציצה דהוי סק"ל כ"ז בסימן החיים כףבספר
 הברכה לשמוע ישתדל אלא שנית יברך אם צ"עס5ם

 בדבריו. היטב עיין בלבו. הברכה יהרהר אומאחרים
 ד'. אות י' סימן שו"ע הקיצור על זהב מסגרתועיין

ב
 השמשות בין תפיייןבמניח

 הניח דלא השמשות בין ונזכר דשכחאירע
 בכף וראיתי ברכה. בלא או ברכה עם המניחתפילין
 בלא יניח ומ"מ וס5ם בזה שדן סקי"ס ל' סימןהח5ם
 פשוט והוא ג"כ לילה ספק שהוא כיקברכה
 ר' להרה"ג נחמיה ימי בס' עי' השמשות בין חמןעכ"ל.

 שביאר תשמ"ג ירח2לים שליט"א קעפעכה2 ברוךאלי'
 ישראל בספר וכן אלו, ענינים טעם בטובבאריכות
 דוד ישראל ר' הרה"ג לידידי תשמ"ג ברוקליןוהזמנים

 אלו. ענינים באריכות שביאר שליט"אהארפענעס
ג

 בתפייין קיימא שיקשר
 ט', אות כ"ז סימן ב' חלק אפרים ברבבותמ"ש

 שאם שכתב ה' סימן כ' חלק עבדי ישכיל בשו"תע75
 של קשר נמצא זה הקשר ומשנה לאחר תפיליןמשאיל
 בדעתו היה לא הקשר את שעשה בסימן כיק5מא
 בהוספות בזה שכתבנו מה ע5ן וכן בדבריו ע5ןלהתיר
 ח"ה בהלכה המצוינים ח2ערים אפרים. רבבות חלקילג'

 עיין ד' סימן ח"ה הלוי שבט ח2ו"ת ו'. ה'עמודים
 בדבריו.היטב



אורחרבבותנו

י
 תפייין של ברצועות מייה שי סגיןישפשף

 אור"ח תשמ"ב כת"י אור"ח דוד נשאלבשו"ת
 להעביר ולחדד לשפשף מותר אם נשאלתי כתב ו'סי'
 שיהא כדי תפילין של רצועות על מילה שלסכין

 דידן בנידץ מכ"ש וסחם וכו' תשובה בו. למולמחודד
 לברך נעשה זה בדבר הואיל כלל מצוה ביזוי כאןשאין
 קנ"ד או"ח ועי' בריתות י"ג עליה שנכתבוהמצוה

 סק"ז שם דוד מגן ועחן קדושה תשמיש מקרידמטפחת
 חידוש. דבר זה ולכאורהעכ"ל,

ה

 התפיייןינשק
 שכתב כ"ב סימן תורה יגדל בשו"תעיין
 של בתפילין נוגעין וכו' ידיך את פותח שבפסוקמנהגינו

 רצועת ע"י לנגוע נוהגין הה2 ש"ר בתפילין ואח"כיד
 עכ"ל. רלנשקההתפילין

1

 ראחם של התפילין שמהדק יפני בשגמל"ויענות

 הניח יד של תפילין שהניח שאחרי לאחדראיתי
 התפילין את שהידק ולפני ברכה ועשה ראש שלתפילין
 שיהדק עד שיחכה לו ואמרתי בשכמל"ו ואמר ענהש"ר

 ולא בשנים עשרות נוהג הוא דכך לי ואמר יענהואח"כ
 מפורש לו והראתי דמותר, ש"מ לו אמרו ולא לומיחו
 שלא מאד ויזהר ח"ל שכתב סקכ"א כ"ה סימןבמ"ב
 כראוי ראשו על הש"ר שיהדק אחר רק שם ברוךלומר
 זו ברכה ויהיה להנחה הברכה בין הפסק יהי'דאל"כ
 בזה נכשלים והעולם ולברך לחזור וצריך בודאילבטלה
 והודה המ"ב לשץ שיבין באנגלית לו והסברתיעכ"ל,
 ההידוק אחרי בשכמל"ו דאומר במ"ב ככהוב ועושהלי

 בדבר טועים ידיעה חסרץ מחמת שאנשיםורואים
 האמה על להעמידן צריך זה את וכשרואיםפשוט,
 משיב בספר ועיין ששומעים וברוך יתנגדו ולאהה2מעו
 ב' סי' שמואל ושאילות מ"ה סימן ח"בהלכה

 סי"ב.ומהרשד"ה

 ל' סי' ח"א אפרים ברבבות שכתבנו מהועיין

 יכול אם בשכמל"ו אמר לא ועדיין ש"ר עלבבירך
 החער ההדקה ולפני ש"ר על בירך אם וכן אמןלענות
 ינהג. איך ש"יהקשר

 אי יד של שהניח אחרי ראש של התפיליןולנשק
 ח"ד אור"ח משה אגרות שו"ת עחן הפסק, הויהנשיקה
 הפסק שאינה נוטה מסברא אך וסחם בזה, דדן י'סימן

 ם י ר פאחיים
 הרצועה כריכת ואם עכ"ל. כלל שיהוי בזה שאץניץ
 עי' ש"ר, הנחה אחר להיות צריכה אם הזרועסביב
 תרכ"ג. סימן ח"ב ורדב"ז ב' ג' בכלל הרא"ש בזהמ"ש

ז

 תפייין גשמניח הטבעתלהוריד
 כשמניח הטבעח להוריד צחך אםנשאלתי

 להוריד יש דכן וכתבתי בזה הארכהי ובתשובהתפילין
 ל"ה סימן ח"ב שרים באר בשו"ת ראיתי וכעתהשעץ.

 פשוט לדבר קצ"ב יור"ד בחת"ס ראיתי שם ח"ל ה'א'
 מישרים דובב ועי' תפילין, הנחת בעח הטבעחדמסיר
 מדין האצבע על דהכריכות חזינן עכ"פ ל"ז סי'ח"ב

 כ"ז בסי' כמבואר חציצה שם מעכב ולכן הואקשירה
 וקשרת מצד הכל אך ע"ז וקשעה"צ סקט"ז ובמ"בס"ד
 עכ"ל. ופשוט בקרא ביה כתיבה אצבע ולא ידכהעל

 צריך דהרצועה בתשובה כתבנו כבר המחבראמר
 בזה. קצתו וכעח המצוה נעשה ובזה היד בסוףלגומרה

ח

 גתפילין הדעתהיסח

 חייב הלי"ד פ"ד תפילין בהל' כתבהרמב"ם
 דעתו יסיח שלא עליו שהן כ"ז בתפילין למשמשאדם
 ציץ מקדושת גדולה שקדושתן אחד רגע אפי'מהם

 אחד בהם יש ואלו אחד שם אלא בו איןשהצ"ן
 יד בשל וכמותן ראש בשל ה"ה יו"ד של שםועשרים
 מדמין אם ואולי יד. בשל וכמותן הוסיף ולמהעכ"ל.
 משמיע לכן בש"ר רק דזה אומר החתי אזלצ"ן

 נ"ב ח"ל שכ' ראיתי שמח ובאור בה2"י, דגםהרמב"ם
 בקדושין אמרינן וכן בצירופין שיש מ"ב לשםרמז

 ויראו בתפילין וכמו הבריות על מוטלת אימתוהיודעו
 קבלה כדברי שהם דבריו מבין לא ואשי עכ"ל,ממך,
פה.

 שם

 התפיייןיהשחיר
 אחדר ר"ש להרה"ג תשד"ם תפילין הל' בס'עיין
 לדה2תמש דהרוצה נראה ח"ל קע"א בעמוד כ'שליט"א
 להשתמש אין התפילין להשחיר למנעלים שנעשהבצבע
 דהוי בונאי אפילו למנעלים בבקבוק בנותראח"כ
 הערה כ"ח בע' מ"ש עוד ועח"ש עכ"ל מגונהחה2מיש
 דורץ בקאוי אלי' ר להרה"ג אב כנץ שו"ת ועחןקס"ד.
 בסופו ב' בסי' ]תשמ"ט בחיפה הראשי רבשליט"א
 הרצועהג ושחרחע בדבר הירהמ"ש



אורחרננות

 הפועד נחת תפיויןוהניח

 בחוה"מ תפיליו שמניחים שיש אחד כנסתבבית
 הארכחי החשודדו, לא בה שחך אם מניחין שאיוהמם

 הרבה וכן להעהיק, קשה  וכעה כתשובה גדולהבאריכות
 ואין תפיליו להניח אם בכלל דנתי וכן בזה דניםספרים
 ורק לא. נוהגיו המם כן נוהגיו יש כי בזה לכחובברצוני
 קוער בספרו ברדע יצחק ר' הרה"ג דברי  להעהיקבאתי
 איו וז"ל ח' אות ר"כ בסימן שו"ע הקיצור עלהמזרח
 נוהגים יש וכן המועד. בחול כלל תפילין להניחמנהגינו
 עושים המועד בחול תפיליו והמניחים אשכנז,בקהילות

 על לברך וזכה שליט"א, ידידי עכ"ל ברכה כלאזאת
 הקיצור כל על המזרח קוער חלקים ב' להדפיסהמוגמר
 ספרים כעוד חוצה מעינותיו להפיץ ויזכהשו"ע

 כי"ר. אמןחשובים

 יז.מימן
 התפייין חייצתבענין

 ראש של "תפיליו כחב ס"ב כ"ח סי'בשו"ע
 קודם תש"ר "חהיץ בסק"ב: המ"א וכתב תחילה".חהיץ
 הר"י הגהות ועי' רזיא(" )גלי מהאצכע הרצועהשמסיר
 היגיה ולכן "קודם" כחוב היה אצלו כי והוא,פיק

 לא ולכן "אחר" כבר כתוב שלפני במ"א אבל"אחר".
 ובמ"ב מהאצבע. הרצועות קודם מוריד כי להגיהשייך

 מהאצבע", כריכות ג' שמסיר "אחר בסק"ה: די"זהביא

 ופמ"ג. למ"א צהן בסק"ה הציתובשער

 תש"ר שחויץ יפני פהזרוע כריכת םפיראם

 כי וצ"ל לפמ"ג, ג"כ צהן אמאי מג"א כ'ראם
 מן הכריכות את "מסיר כ': ס"כ י' סימן שו"עבקיצור
 הובא לא הלא וזה מהזרוע", כריכות ג' או וב'האצבע

 "ובא"ר וז"ל: כ' בפמ"ג אלא מהמג"א שמקורובמ"ב

 ש"ר, חהיץ ואח"כ מהאצכע הרצועה מסיר שקודםוכו'

 ? לט"ס כוונתו ומה במג"א" ]נפל[ ט"ס איזהואולי

 אבל "קודם" במ"א כתוב שהיה פיק, הר"י הגהתוהוא
 "וכן הפמ"ג והמשיך ט"ס. ואיו תוקן זהלגירסתינו

 דכחמעו ונראה תחלה" כריכות ג' להסיר העולםנוהגיו

 וזה מהזרוע, ג"כ מסיר מהאצבע שמסיר דאחרבזה

 וצלא ביאור צריך והמ"ב ופשוט ש"ע הקיצורמקור

 רק להסיר ומנהגינו הזה הפמ"ג את להלכההביא

 בזה. ועהןמהאצבע

נז ם י ר פאחיים

 קודם ש"ר דמסירין הדין וכך בשו"עומבואר
 הרש"ש מנהגי ז"ל האר'י במנהגי וראיתי ש"י.ואח"כ

 דע בא"ד שכתב ל' אות דאבא בפתורא תפיליועניו
 כריכות ג' על קאי תש"י תחילה להסיר הרבמ"ש

 התפילה כל להתפלל צריך כי דע כחב הסימןוכתחילת
 כן ועל לשבח עלינו שהגמור ואחר תפיליו שהניחאחר
 הרי וכו' מיחםב ש"י תפיליו בתחילה תסיר אזנקוה
 אות אבא כבני שם וראיתי קודם. מסיר דום"ידסובר
 שיש וצ"ל הדברים ליישב והאריך בה, כבר שהעירכ"ט
 שמכאן אלא וסיים וכו' ראש של יסיר שתחילהלהגיה
 שנראה אע"פ ראשונים של ענתנותם גודל ללמודנוכל
 עכ"ל צדקתם, מגדול להגיה יראו ט"ס כאן שישלעיל

עח"ש.

 בספרים כמבואר מבוכה יש המ"אובגירסת
 מ"ש סק"א כ"ח סי' מרדכי מאמר כ"כ ועחןשצחנתי,

 שמבואר כ"ג דף היום סדר בספר וראיתי וסחם:בזה
 ועיין תש"ר. חליצת קודם מהאצבע הרצועותשמסירין
 תסיר שכתב, ה' דרחם סוף תפיליו כעניו הכונותשער

 אות ובאורים בהגהות ועח"ש יד, של תפיליוכתחילה
 הג' על דכוחמעו ותירץ קודם, ש"ר הא דהקשהט'

 בסק"ב היטב באר ועהן בזה. ועחן הזרוע שלכריכות
 במ"א הוא שט"ס נ"ל המגיה "אמר המ"א: עלמ"ש
 ט"ס הרבה דיש הרי וכו'. הרצועה יסיר וקודםוצ"ל
 "קודם שכ': סק"ג לאלפים חסד בספר ועחן הזה.במ"א
 ג' ב' וגם מהאצבע הכריכות יסיר ש"ר תפ'שיחלין

 ללב יפה בספר ועחן ש"ר". יסיר ואח"כ מהזרועכריכות
 ממנו ונעלם " הנ"ל: הבהי"ט דברי על וז"לבסק"ג,
 תקי"ד בשנת שנדפס פארט דיהן מדפוס עצמושבמ"א
 שמסיר אחר ראש של תפיליו חהיץ בהדיאכתב

 כית ויפה רזיא", גלי דין משום מהאצכע ש"יהרצועה
 בסי' עליו עיין אמת, דבר בסוף אשר שלמה ביתהרב
 ולהרב ב' אות א"א בחי' פ"מ להרב ועי' א', אותזה

 שחולץ "וקודם כ': סק"ז וכעה"ש ד'. באותמחזיק
 ויחלוץ האמצעי מהאצבע ש"י הרצועה יסירהש"ר
 ולכן חליצתן, תהי' כ"כ מעומד שמניחן דכמומעומד,
 ורק מיחםב, ג"כ יחלצוהו מיחםב ש"י המניחיםאותן
 התפיליו לנשק החכמים ומנהג מעומד, יחלצוהש"ר
 ועיין עכ"ל. הוא מצה וחיבוב חליצתן  ובעה הנחתןבעה

 הפחה משום שוחולץ "דמי שכ' סק"ב חחםארחות
 וכ' וכו', כריכות הג' שיסיר קודם הש"ר שיחליןנראה

 יד של תפילין ביו להפסיק שלא לכתחילה ליזהרדנכת
 ועיין עכ"ל. טעמו", יעו"ש התפילין בחליצת גםלתש"ר
 חן לוית בס' כמ"ש "ודלא שכתב ב' סעיף תורהדעת

 אחר תחלה חהיץ תש"ר כ' סק"ד הלכות ובשונהעח"ש.
 מהזרוע הביא ולא וכו', מהאצבע כריכות ג'שמסיר
 ג"כ שכ' סק"י כ"ה סימן ברכה מחזיק ועיןלגמרי.



אפרים חייםאורחרנבדתנח
 וקשה מיה2ב, האצבע ו2על וחדלץ וכו' מהזרועלהוריד

 פסק ב' סימן שמיר בצפורן הקודש עבודת דבספרולי
 כף ועיין סק"ד. כ"ח בסי' מ"ש עחן וכן מעומדדיחלוץ
 שחה~ץ שכ' מ' אות יוד סימן )פלאג"י(החחים
 זכור בס' ועחן מעומד. וכ"ז ג"כ ומהזרועמהאצבע
 שהביא ח"א קל"ה עמוד ת' אות )אלקלעי(לאברהם
 ועיין בזה. שונים מספרים והאריך מהזרוע ג"כשיסיר
 בזה. באריכות מ"ש ה' אות כ"ח סימן )סופר( החייםכף

 ואח"כ מהאצבע קודם להוריד רק הוא מנהגינוולפי"ז
 בזה. ועחן ש"י ואח"כש"ר

 "במג"א וז"ל: המג"א על כתב יו2ע בגדיובספר
 והוא מאצבע הרצועה שמסיר חהיץ ראש תפיליןסק"ב
 בגליא וכ"ה הרצועות להסיר צריך וקודם וצ"לט"ס,
 נאמן בארח ועיין עכ"ל. ז"ל" האר"י ובכתבירזיא
 ובקצות כ"ח סימן ושלום חחם אות בספר ועייןסק"ג.

 הכריכות להסיר "נוהגין כ': י"ז אות ח' סימןהשולחן
 כתב ולא ש"ר, חולצין ואח"כ קודם האצבעשל

 ז' אות כ"ה סימן הדביר פתח בכ"ז.ועיין וצ"עמהזרוע,

 הרב של מדרשו מבית בס' וכי' באריכות.  מענינתשאלה
 הש"י כל להניח ר' "ומנהג שכ': בסופו קי"בעמוד
 רזיא, כגליא דלא התפילין, בסילוק נמי וכן תחילהקודם
 סק"ב". כ"ח מ"אעי'

 הרצועות להניח דאין מהמ"א הביא סק"טבמ"ב
 המ"א. במפרעוי עח"ש הבתים, בצדדי אלא הבתיםעל
 כתב, קכ"ג עמוד הרב של מדרשו מבית בס' עחןאבל
 ממש מסביב הבתים )על כן להניחם רגיל היההסבא
 דברי עפ"י מושב( הבית ועל התיתורא על רק%א

 חמורה לקדושה שומר נעשה קלה דקודשה ב"בהתוס'
 בעוד קדושה תשמישי הן הרצועות בתפילין וה"נוכו',

 הסבא, מנהג לפרש נראה כן קדוש. גופו הוישהבית
 מטעם נוהגין שהיו "יש כ': ו' סעיף הרב ובש"עעכ"ל.
 שמסיר קודם ראש של תפילין לחלוץ להםהידוע
 להסיר להם הידוע מטעם נוהגין הה2 מהאצבעהרצועה
 לגמרי, הזכיר לא מהזרוע אבל עכ"ל, קודם"הרצועה
 של ובקיצוש"ע רנ"ג אות י"ד כלל ברוך בביתועיין

 המחבר על הגיה זצ"ל פלדמאן דוד ר"י הרה"גהוצאת
 בשו"ע כ' ע"ז מהזרוע", ג"כ או "וב' הקיצורשכתב
 ועיין עכ"ל, השולחן מסגרת ועיין ליתא, לבובדפוס
 הל' אוצר הקדוש השל"ה מבעל תפילין מצותבספר
 ירושלים שליט"א קרויזר משה ר הרה"ג הוצאתתפילין
 תפילין בחליצת מ"ש משה עטרת ביאור עםתשל"ט
 וז"ל כתב משה עטרת שעל ובהגה שמיני, בפרקמעומד
  השי7 להשלמת אבל כהבנו שכבר הדברים מן שם)יש

 שו"ע "אולם לשונו(: כל אביא דבריו ראיתישכעת
 וז"ל, וממשיך מקודם. שכתבנו השו"ע והואהרב",
 בכתבי כמ"ש רזיא גליא בשם כ' שלפנינו במ"א"והנה

 יאהאנניסבורג דפוס במ"א עחנתי אולם ז"ל,האר"י
 קודם ש"ר תפילין חה~ץ בזה"ל: ומובא תרכ"ב()שנת
 בדפוס וכ"ה רזיא( )גליא מהאצבע הרצועהשמסיר
 זו. גירסא אחר נמשך הרב שבשו"ע וכנראהווארשא.

 וכו' מ"א עי' וז"ל: שכ' בא"א ב' שם בפמ"ג עי'ברם
 זאת ממשיך ואח"כ לעיל דבריו שהבאנו כמווהוא
 רזיא הגליא דעת ולפי"ז וכו'. הגרי"פ הגהותוכ"ה
 שכתבנו, ישע הבגדי דברי עם וסחם ז"ל. האר"יכדעת
 דלא ומשמע הצדדין מכל די"ז דביררנו הריעכ"ל.
 הוא רזיא )וגליא מהאצבע. כ"א הכריכות מהזרועמוריד
 סוד מגלה ובאורו ע"א, ל"א דף בסנהדרין הגמראלשת
 את דהוציאו שם מבואר כך ומשום המדרשמבית

 אמי(. דר' המדרש מביתהתלמיד

 יח.מימן
 התורה ברכת בירךספק

 התורה. ברכת בירך אם ספק לו בהיה הדיןאיך
 אז אחר היה לא אבל מאחר לשמוע דישתדלועניתי
 א' אות מ"ז סימן לדוד בחהלה כמבואר לעשותאמרתי

 בדאורייתא ס"ס דהוי נראה ברה"ת, בירך ספקוז"ל
 דברה"ת כהסוברים ושמא בירך דן2מא בדרבנן.וס"א
 ארי' שאגת ועי' ולברך. לחזור אי"צ וא"כ עכ"ל.דרכנן
 סי"ז, ח"ג יצחק מנחת ס"ג, סי' יעקב ומשכנות כ"דסי'
 ל"ב. סי' שלמה לך האלף כ', סי' סופרכתב

 יט.מימן
 א' באדרנויד

 נולד דאם האחרונים הסכמת פי על הואהדין
 באדר נולד אם אבל א' באדר מצוה בר נעשה א'באדר
 בשו"ע המחבר והרב ב', באדר מצוה בר נעשהפשוטה

 שנעשה ואמר וכו' נ"י הרב טעה ולכן זה. דין הביאלא
 תהלה בספר כתב וכן טעות. והוא א' באדר מצוהבר

 טעה דאחד יען זה את וכתבתי ז'. אות נ"ה סימןלדוד
 אחרים. יטעו ושלאבזה

 אדם וז"ל שכ' בס"ג ל"ו בע' ופורים אדר בס'ועי'
 שנה י"ג לו ומלאו רגילה שנה של אדר בחודששנולד
 הוא אדר חודש באיזה הפוסקים נחלקו מעוברת.בשנה
 נעשה יעקב ושבות הלוי מהר"ש לדעת לגדול.נחשב
 וכן הפוסקים שאר ולדעת הראשת, אדר בחודשלגדול
 אור"ח )שו"ע השני באדר לגדול נעשה להלכה,נוהגין
 יש כ' ז' אות ובביאורי מ"ה( ס"ק ומ"ב ס"י נ"הסי'
 שכבר לדעות תורה בדיני לחומרא לחוש ראוי אםלדת
 באדר נולד כ' ואח"כ עכ"ל. גדול נהיה הראשתבאדר
 שנה היתה גם היתה הי"ג ושנת מעוברת בשנהא'



אורחרננרת

 ס"ק נ"ה סי' )מ"ב הראשת באדר גדול נעשהמעוברת
 שאינו סובר שם והמג"א כ' ח' אות וכביאוריםמ"ג(
 שמחה של זכר ובספר דה2ני. באדר אלא גדולנעשה
 )פ"א מצוה בר והליכות הלכות בס' )מוכא ו'סימן

 המג"א לדברי לחח2 להחמיר שראוי כ'בהגהה(
 עכ"ל. וכו' נדרים בהתרת כמו תורהבאיסורי

 * כננמינשן

 נלי מנין עם או תפילין עם ניחידותלהתפיל
תפילין

 עמנואל יונה ר' המעיין עורך ידידכברד
 וכו' במלחמה השתתף שבנך שאלתך בדברשליט"א.

 טלית ואף נשרף שלו הטנק אך ובריא, שלם ב"הוחזר
 מה הסתפק אחרים, לו לשלוח שהצלחתי עדותפילין,
 להתפלל או ק"ש, תפילין בלי בציבור להתפללעדיף

 מחברו. התפלה אחר שיקבל תפילין עםביחידות

 כ"כ והובא במג"א מבואר די"ז דלכאורה נ"להנה
 תפילין לו שאין מי צ"ע וז"ל סק"מ ס"ו סימןבמ"ב
 עם שיתפלל טוב יותר אם מתפללין שהציבורבעת

 התפילין לכשיגיעו ואח"כ תפילין בלי שהוא אףהצבור
 אחר שיתעכב מוטב או לבד תפילין מצות יקחםלידו
 ויתפלל ק"ש ויקרא תפילין וישאל הצבורתפלת

 הצבור תפלת אחר שיעכב דמוטב המג"א פסקבתפילין,
 עכ"ל. בחפילין ויתפלל ק"ש שיקרא כדי תפיליןהמ2אל

 וכ"כ ותפילין טלית עם ביחידות דיתפלל מבוארהרי
 י' סימן בקיצח2"ע כ"כ והובא סקי"ד. כבה"ט שםהובא

 ק"ש זמן יעבור שמא שמתיירא מי אבל וכ' כ"בסעיף

 כ"כ עי' תפילין. בלי ק"ש קורא תפילין עגימצאעד
 זמן יעבור שמא לו בספק דאפי' סק"ה נ"ח סי'מ"ב
 מתחרא אם הק' וכ' ותפילין טלית על להמתין איןק"ש

 ק"ש יקרא כסדר. יתפלל תפלה זמן יעבורשמא

 אח"כ וכשימצא ותפילין טלית בלא בזמנהבברכותיה

 וכ' מזמור, איזה בהם ויאמר כברכות יניחםתפילין

 או תהילים מזמור או אחרת פרשה או ק"ש ויקראעו'ש

 במ"ב הובא לא זה דין והנה מנחה. בהםיתפלל

 וכף בסקי"א. שו"ע ברב ועח"ש מנחה. בהםדיתפלל
 סט"ו כ"ח סי' לאלפים ובחסד סקכ"ח כ"ה סימןהחחם

 ותפלה ק"ש בשעת עליו ותפילין ציצית שיהאצריך
 בלא ויתפלל ק"ש יקרא ולא ביחיד שיתפללומוטב

 שעת תהא שלא וחח2ש תפילין לו אק א"כ אלאתפילק

 יקרא אזי ותפילין טלית שימצא עד עוברת ותפלהק"ש
 בהם ויקרא יניחם תפילין לו ולכשיזדמנו ויתפללק"ש

 יזדמן ואם נפתרה. שאלתך לכאורה א"כ עכ"ל,ק"ש
 מוסף כעזפללין שהצבור בזמן שחרית להתפללשיצטרך

נטאפריםחיים

 פעמים כמה מזה נתבנו כבר בצבור תפלה נקראאי
 מנחת ובה2ו"ת אברהם במגן שם ועי' אפרים.ברכבות
 הדנים בזמנינו שו"ת ספרי ועוד ל"ו. סימן ח"ויצחק
בזה.

 ובסימן ה' חלק רב לך עשה ספר לאור יצאועכשיו
 שאין במקרה לנהוג יש כיצד וכדברינו. וז"ל כתבז'

 פשוט וכו'. הציבור תפלת ב,2עת תפילין האדםבידי
 ותפלה ק"ש בה2עת הוא תפילין הנחת מצות,2עיקר
 ב,2עה תפילין לו שאין מי ולכן ס"ד(. כ"ה)סימן

 תפלתם ציבור שיגמרו עד ימתין מתפללים,שהציבור
 ותפלה ק"ש כי ק"ש. בהם ולקרא להתפל תפיליןהה2אל
 בינחיים יעבור אם אבל ציבור, מתפלת עדיףבחפלין
 ואח"כ תפילין, בלא הציבור עם יתפלל אז התפלה,זמן
 עכ"ל. שמע. קריאת בהם ויקראיניחם

 כנא.מינשן
 קודם אשה עשני שלא נירךאם

 לברך הקרים ואם כתב ס"ב ח' כלל אדםבחיי
 הקדים ואם גוי עשני שלא יברך לא עבד עשנישלא
 ומכ"ש עבד עשני שלא עוד יברך לא אשה עשנישלא
 מ"ו סימן במ"ב במ"ז עחן אבל עכ"ל, גוי עשנישלא
 רע"א וחידח2י הט"ז דעת וכן לברך דיכולדדעתו
 ברוך בית ועחן החחם כף ועיין וב"ח ורש"לח2ע"ת
 כהטו"ז בהל"ה דעתו מ"ו סימן שו"ע וברבסקי"א
 עבד עשני שלא בירך שכבר אף גוי עשני שלאריברך
 אחים בספר שו"ע הרב טעם על ביאור ועחן בזהוצ"ע

 הלוי שאול יעקב ר' להרה"ג יעקב משנת מאשמוצלים
 וקצרנו קמ"א עמוד תשל"ח ירושלים שליט"אוויינפעלד

 או גוי של"ע לפני אשה עשני שלא ובהקריםבזה.
 צריך אם גוי עשני שלא לפני עבד של"עשהקדים
 בספרים בזה שכתבו מה עיין הסדר. לפי ולברךלחזור
 ח', סי' חיים מעין ח', סי' )סעליב( אברהםברית

 בח"ב. ו' סי'מהרא"ב

 ראה יכול אם השחר בברכות אחרים להוציאובענין
 כבר ואם ל"ט סימן ח"א אפרים ברבבות שכתבנומה
 הנאה של ברכות קצת מהן יש כי להוציא יכול אייצא
 שכתב מה עחן להוציא יכול אי יצא כבר כי נהנהובלא
 דנוטה מדבריו ומשמע מ"ו סימן לדוד בתהלהבזה

להקל.

 הו2חר ברכות מברכות דנשים כתבנו א'ובחלק
 השחר שברכות ס"ד מ"ו סי' בשו"ע ועי'כאנשים
 סק"ב ע' סימן במ"ב ועח"ש מברכות דנקויםמשמע
 ופקויטא והוסיף רשות או חובה זה אםדנסתפק



אורח ורצףנננם

שיניות
 למשי

 דיני בקונטרס ועהן עצמן על חיוב
 קכ"ב עמוד הלב עבודת הספר בסוף לנשיםתפלה
 כהב מקומן ואיזהו התורה, ברכה לענק ו' ה'הערה
 שליט"א פאלק הרב הרה"ג לידידי אליהוהמחזה
 מצות במקום נתקן עיעיקרו שפטורות שכתבמגיסהד,
 י"ד. בסימן עהן תורהתלמוד

 כתבו כתב א' אות ד' סימן ביתה הליכותובספר
 לפני הקרבנות פרשת באמירת חייבות דנשיםהפוסקים
 חיוב זה שאין אחרונים כמה דעה אך שחריתתפלת
 א'. אות בהערות ועח"שגמור

 כב.מימן
 נעמידה יתודהמזמור

 יש לתודה מזמור המחבר, כ' ס"ט נ"אבסימן
 חרן להתבטל  עתידות השירות שכל בנגעהלאומרה
 מזמור שא"א הימים ברמ"א ועי"'ש לתודה.ממזמור
 וא"כ לעמוד. שיש הוכיר לא אבל הטעם. ובמ"בלתודה,
 שם וראיתי לעמוד. נוהגק דהרבה המנהג באמאין
 יד בשם סקמ"ח החחם ובכף סק"ט תשובהבומערי
 ובשער בעמידה. לאומרה דיש ספרים ועודאהרן

 דעחו גילה דלא והמ"ב בישיבה. לאומרה כתבהכותות
 דבעי מהמקומות חוץ התפלה כשאר דבישיבהמשמע
 שו"ע דבקיצור מענק אבל בעמידה. אומר הואעמידה
 וא"כ בעמידה אומרים לתודה מזמור כ' סק"ד י"דסימן

 או מהנ"ל. ואולי מקורו, ומאק בקיצור כך כברמבואר
 ח"ל בסקט"ו שכתב נאמן אורח בספר שראיתי מהכפי
 מומור לומר צריכין למה דלפי"ו להקשות איןוגם

 דהוא משמע המחבר )אמר קרבן דוגמת בעמידהלתודה
 וז"ל וממעדך הקיצור( וכדברי בעמידה דאומריםסובר

 מטעם ואולי בישיבה. לומר קפידא אק והודאהובשבח
 לתודה דמומור הכוונות בה2ער האר"י בשם כתבזה

 טוב הודאה דברכת הרמב"ם למש"כ אךבישיבה
 דיש הרי עכ"ל. א"ש סק"ב( רי"ט סי' )מג"אבעמידה
 בזה. ועהן בעמידה לתודה מומור שאומרים לאלומקור

 אדם החיי אבל בצגינה. לאומרה יש כ'ובשו"ע
 ועףנה בשמחה יאמר לתודה ומומור כ' ס"א י"חבכלל
 ועח"ש הוא דהוא ומשמע בצגינה שכתב המחברמלשת
 ה'. אות ברוךבבית

 בע"פ בהסבה שא"א קהלות יש לתודהמזמור
 אחרות וקהלות יו"כ ובערב ובט"ב פסחובחוד"מ
 בשו"ת בוה עיין הנכת איוהו אלו בימים אותואומרים
 )אמר י' סימן אברהם מעשה וספר ס"ד סימןמהרש"ל
 אומרים שלא הוא המנהג שהתפללתי מקום בכלהמחבר

אפריםחיים
 לתודה מזמור שכתב במהרש"ל עח"ש וכן וה( אתאו
 שאק והטעם אותו. ולנגן אותו ולמשוך לקראו ראףאם

 בנין בשו"ת עחן כפור יום בערב לתודה מומוראומרים
 ואם נ"ט. בסימן שני( חלק כן גם )ונקרא החדשותצית
 סימן לף בני בספר עהן וביו"כ בר"ה לתודה מזמורי"ל
 הבני כהב וכן ל"ח. סימן ח"ג פעלים רב ובשו"תג',
 עיין לאמירתה וטעם לאומרה, יכול ר"ל אבל אםלף,

 תשי"א, סימן משה מטה בספר עוד ועיןבדבריו.
 כתר ובספר המנהיג. ובספר ע"ו. סימן הלקטובשבלי

 כתב מ"ג עמוד ח"א המנהגים טעמי טובשם
 בשבה לתודה מומור אומרים שאין נוהגיםבאמסטרדם

 יו"כ. וערב פסח ערב המצות. חג של חוה"מףו"ט
 המנהג וכן ועריה"כ פסח בערב לאומרו מנהגםובלונדת
 ס"ו. אות בהערות באריכות מ"ש ועח"ש וסת"ם.בא"י
 חסידא להרה"ג אור"ח על אלעזר פקודת בספרועיק
 טובו בן הלף אלעזר רפאל כמוהר"ר ופרישהקדישא
 מהספר ע"ד ס"ד עמוד נ"א סימן חיים באורחזצוק"ל
 שינו איך לי ותמיהה וד"ה ושלחתי וד"ה וכו' ולכןד"ה
 לומר מנהגעו בפר'ח מ"ש הנראה שלפי בזה הא'מנהג
 על לא הנז' הב' קהלות על קאי בע"פ לתודהמומור
 מכח א"כ לומר שלא ראף יותר דלדעתו כיתישיבהו
 ירושלים מנהגי מספר וכ"נ לו הוכרח הקהלותמנהג
 שאעו כנראה תכ"ט סי' על זה מנהג שם  שהעתיקות"ו
 ואיך העיר קהלות מנהג אלא בפרטות א' ישיבהמנהג
 קהלות בד' שאפילו העיר בכל המנהג נשתנהעכשיו
 אנחנו והנה עכ"ל, בע"פ אפי' לתודה מזמור א"אהנו',
 לתודה מזמור א"א דבע"פ ומנהגינו המ"ב בשםהבאנו
 דא"א ס"ב תכ"ט בסימן הדין הביא והרמ"אכידוע
 וכך סקי"ב במ"ב טעמו ועיי"ש בע"פ לתודהמומור
 שלנו.ההלכה

 כג.מינ?ן
 אדירים מיםנענין

 בענק אפרים רבבות חלקי בג' שנהבנובמה
 שלמה כרם בחוברת  כעת ראיתי אדירים במיםצללו
 שליט"א הוריץ שמואל ישראל מהרב הבא מאמרנדפס
 ד' קונטרס לידי הגיע הן ח"ל: לדברעו צייןולא

 )עמוד הלל יוסף מס' בליקוטים כהוב ואמצאדהשתא,
 מהטעם דמוכח אדירים במים כעפרת צללו עה"פל"ו(
 וכדאיתא אמצרים, קאי דאדירים במים, עלטפחה
 מפסיק טעם הוא טפחה כי כוהמעו ונראת )נ"ג(במנחות
 כן. נראה באמת שטחי ובמבטכידוע,

 טעמים, פיסוק הנחת בסדר קלה מיזיעהאמנם,
 הוא דהכלל אמים. קאי דאדירים בהיפך מוכחאדרבה,
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 ערש ר"ל ארוכה, בהיבה פסוק( )סוף הסילוק יבואדאם
 שלפניו בתיבה טפחה יבוא אז הנגינה לפני הברותשתי
 מספר( ממקומות )חרן כלל הפסק שם שאיןאע"פ
 וכו', עין תחת עין בפסוק כ"א משמות מבוארכאשר

 מחבורה חוץ מרכא או מונח בטעם תחת תיבהשבכולם
 להראות וכדי הנ"ל. מהטעם בטפחה שהוא חבורהתחת

 זקף שם יש חבורה תיבה אחרי הוא ההפסק27עיקר
 אף ומעתה פשוט. רבר וזה מטפכה, גדול מפסיקשהוא
 27עיקר להראות כעופרת תיבה על זקף טעם ישכאן

 כשתיבה הכחוב בכוחטע נ"מ שום ואין שם, הואההפסק
 כעופרת לכשתיבת בטפחה ומים בזקף מוטעםכעופרת
 פצע בין נ"מ שאין כמו במרכא, ומים בטפחהמוטעם
 הכתוב כוונת היתה ולו חבורה. תחת לחבורה פצעתחת

 מוטעמת כעופרת תיבה היתה אמצרים קאידאדירים
 הפחות המפסיק שהוא בדרגא( צללו )ותיבהבתביר

 תי' כבר מנחות, מגמ' ע"ז להקשות שיש ומהמטפחה.
 המערכת אל במכתבו נ"י ורצבער שלמה צבי דודר'

 של פשוטו לפי ולא דרש דרך הוא דהגמ' ה',קונטרס
מקרא.

 קרי דאדירים נתן חק בהגהות שם ראיתיאגב
 לצלול עופרת דרך אין וכו' אמים קאי דאיאמצרים,

 אדירים שאינם במים אפי' והלא אדירים, במיםאלא
 פי' אשתמיטתיה הנה - ע"כ. לצלול, העופרתדרך

 עם דבק אדיריס דבמים בהדיא שכחב שםהראב"ע
 בטלה וממילא באורך, ע"ש כעופרת, עם ולאצללו
 מ"ה. אות י"ד בסימן שכתבנו מה רצין עכ"ל.ראחתו

 כד.מימן
 כעונה שופעבדין

 רוצים אנו אבל אפרים, ברבבות מזה כתבנוכבר
 ביאור ביותר בקיצור שכתבנו חשובה נקודהלהדגיש
 א' פסוק והקהל א' פסוק הש"ץ שאומר במקומותוהוא,

 יאמר שהש"ץ התקנה אין הכבוד, ושיר היחוד שירכגון
 השבח, כל כולם יאמרו לא דלמה חצי, והקהל החצירק
 הקהל יאמרו שהחצי תקנו דצבורא טירחא משוםאלא

 ולפי"ז כעונה, שומע בהורת מהש"ץ ישמעווהחצי
 קודם שלהם הפסוק ומתחילים הקהלכשחוטפים
 צריך הש"ץ וגם זה נכון לא שלו, פסוק הש"ץשמסחם
 בלחש. לעצמו הקהל של פסוקלומר

 הש"ץ חזרת היא בצבור התפלה דעיקר הנ"ללפי
 אחד קרבן שמקריבין תמידים במקום הוא צבורשתפלת

 הש"ץ חזרת בוידוי להקפיד יש הצבור, כלבשביל
 שיחזור הש"ץ עם ביחד אומרים הקהל שכלביוהכ"פ
 שמבואר מה ובהקדם במלה, מלה הש"ץאח"כ

סאאפריםחיים

 המשתלח ע(עיר של הגדול כהן של שהוידויבאחרונים
 הוא המשתלח שה27עיר הקרבן, על וידוי מדיןהוא

 הוא הגדול והכהן זה, לענין ישראל כל שלכקרבן
 ובהקדם שליחות, בהורת ישראל כל בלשון עליומתודה
 תולדה הוא הזה בזמן ביוהכ"פ שהוידוי היראיםדברי
 ובלבוש המשתלח, שעיר על כה"ג של וידוי מצותשל

 בזה"ז ביוהכ"פ הוידוי שחובה כחב תר"ז( סימן)או"ח
 של עיצומו הזה שבזמן הקרבן על וידוי בגדרהוא

 שם. הרב בשו"ע וכ"ה כקרבן, מכפריוהכ"פ

 בזה"ז הש"ץ בחזרת רדוי תקנו דלכן י"לולפי"ז
 שהוא המשתלח שעיר על כה"ג של הוידויבמקום
 )תרפ"ט אסף הגאונים בהשובה ויערן צבור,כקרבן
 מהצבור, שליחות בהורת מתודה הוא שהש"ץ 87(עמוד
 חוזרים שאינם צבור השליח עושיס הם יפה לאולכן
 הסדר, בסוף רק ומסחמים אשמנו סדר על במלהמלה
 עיקר שהוא בלבד שיאמרו לכה"פ אשמנו תיבהרצכ"פ
הוידוי.

 הרב להרה"ג מרדכי יד בשו"ת דברים אריכותרציין
 הרהור הענין בבירור שכחב מה זצ"לראטטענבערג

 להרבה ונוגע בדבריו היטב עיין ו' בסימן דמיכדיבור
 שליט"א ברנשטיין יצחק ר' הרה"ג וידידי בזה,ענינים
 וז"ל: ליכחב

 הש"ץ, חזרת היא בצבור תפלה דעיקר מעכת"ר,כ'
 בשביל אחד קרבן שמקריבין תמידים, במקום הואדת"צ
 אלא דגמרא מדינא לנו אין אולם ע"כ, וכו' הצבורכל

 לפני יורד צבור דו2ליח בד"ה ע"ב ל"ד דףהבריתא
 פסק גם וכן בקי, שאינו את להוציא כדיהתיבה
 בשו"ע גם וכן י', ט' הל' תפלה מהלכות בפ"חהרמב"ם
 להעמיס שאפשר כמובן א', סעי' קכ"ד סימןאור"ח
 כנ"ל, דגמרא מדינא לזוז לנו אין אבל וסברות,טעמים
 תשובה ולפי תר"ז, סימן אור"ח הלבוש לפיאבל

 הוידוי שחובה 87( עמוד )תרפ"ט אסףהגאונים
 והש"ץ וכו' הקרבן על וידוי בגדר הוא בזה"זביוהכ"פ
 כת"ר כתב שפיר מהצבור, שליחות בהורת הואהמתודה
 וכו', אשמנו סדר על במלה מלה לחזור צריךשהש"ץ
 ע"כ. הוידוי עיקר שהוא אשמנו תיבה שיאמרולכה"פ

 א' פסוק אומר שהש"ץ במקומות מעכח"ר, כ'עוד
 אין הכבוד, ושיר היחוד שיר כגק א', פסוקוהקהל
 משום אלא וכו' חצי והקהל חצי יאמר שהש"ץהתקנה
 מהש"ץ ישמעו השני 7שהחצי תקנו דציבוראטרחא
 פסוקם להתחיל לצבור אין ולפי"ז כעונה, שומעבהורת
 לומר צריך הש"ץ וגם פסוקו הש"ץ שמס~םלפני
 דף סוטה במס' נא יעהן ע"כ, הצבור של פסוקםבלחש

 אמרו הים דשירת סובר ריה"ג של בנו ר"א דרק ע"בל'
 ד"ה בהוס' היטב שם רציין ההלל, את המקראכקטן
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 ועחן מ"ד, פ"ה יו"ט בהוס' שם עהן וכן נחמיה,רבי
 ומשמע מכאן, ד"ה שם ובהוס' ע"ב ל"ח דף בסוכהגם

 והקהל אחד פסוק הש"ץ אומר שבהעירה דהאמשם
 הוא שכן אלא דצבורא, טירחא משום אי"ז א',פסוק
 י"ב הל' חנוכה מהל' בפ"ג הרמב"ם וכן שירה,דרך
 היה שהקהל היה דמנהגם ההלל קריאת לענין כתבי"ג,
 סעי"ג תכ"ב סימן בהעו"ע וכן הללוי-ה, תיבת רקאומר
 ח' אות אברהם במגן שם ועהן מנהגו, כפי מקוםדכל

 ביום יסויר אז פסוקי לחלק דנוהגין והא וז"ל,שכהב
 פסקי, פסקי ג"כ אמרוה דהם משום י"להמילה,

 והן לד' אסוירה אומר הוא פ"ז, בסוטהכדאמרינן
 דמעיקר מדבריו ומשמע עכ"ל, וכו' לד' אסוירהאומרים
 גם דנהגו נ"ל ולפיכך שירה פסוקי מחלקים היוהדין
 דשירת דוגמת הכבוד, ושיר היחוד סויר פסוקילחלק
 ועחן עכ"ל. כנ"ל, דצבורא טירחא משום ולאהים,

 כעונה שומע בדין מ"ש י' עמוד תשמ"ה תשריבהפרדס
 עשליט"א. לאם נחוםהרב

 כה.מימן
 נשחר בתפיה יצא שאחדמנין

 שכבר ב' רצירפו מתפללים ח' דהיואירע
 אחד יצא בלחש שמו"ע להתפלל וכשהתחילוהתפללו

 ולדעתי מנין, יחסר כי להכנס ואמר לו קרא השניאז
 אפשר אחד ויצא מעשרה בפחות בהתחילולכהחילה
 בזמן יצא אבל יצא א' אלא בי' התחילו ופהלגמור

 יעזור זה מה שם שישאר בזה א"כ בלחששהתפללו
 לצאת אסור לכתחילה כמובן לצאת, יוכל לאומדוע
 לדעהי אז בדיעבד, זה פה אבל עשירי שהואבזמן
 ידידי אבל בלחש, מתפללים שהם בזמן לצאתאפשר
 בזה לי כתב שליט"א אזנבאנד אייזיק יצחק ר'הרה"ג
 דגומרין אתו הצדק אז ערבית בתפלת היה זה אםח"ל

 אם אבל ס"ב, נ"ה סי' באור'ח כמבואר מקצתןכשיצאו
 שם המ"ב מסקנח הרי הש"ץ חזרת שצריך בהפלההיה

 בעת עשרה שהיה אף הש"ץ חזרת יתחילו דלאסקט"ז
 יצא שיצא חה בשחרית היה זה והנה עכ"ל, לחזתפלת
 אלא הש"ץ חזרת שיתחילו לפני לחזור ועמדלרגע
 שמתפללים רגעים כמה במשך בחוץ לעמודנתכוון
 בחרן לעמוד יכול לא מדוע מבין לא אני ואזבלחש
 אני וא"כ עשרה ויהיה יכנס שמו"ע סויתחילוואיך
 הוא מתפללים שהם בזמן אתי הצדק שבשחריתחח2ב
 התפלה אם אפילו וכו' במ"ב ועתנחי בחוץ, להיותיכול
 הש"ץ יתחיל שלא הוא דינא בעשרה היה ג"כבלחש
 פחות היה כאן אבל עכ"ל, מעשרה בפחותבקו"ר
 בקו"ר השמו"ע ובהתחלת לחש תפלת באמצעמעשרה

 לצאת יכול וא"כ המ"ב מדבר לא ע"ז א"כ י'יש

 ם י ר פאחיים
 הש"ץ, חזרת התחלת לפני ולחזור לחש תפלתבאמצע
 תפלה שם לזה שאין יתכן מתפללין י' באיןאבל

 ועי' ט', סי' ח"ג אור"ח משה באגרוה מזה עהןבצבור,
 ובעמוד צ"ד ובעמוד פ"ה עמוד בצבור התפלהבס'
 ועח"ש שלנו, לענין מדבריו ללמוד הרבה וישצ"ח

 חזרת באמצע המנין מקצת כשיצאו שכ' ק'בעמוד
 תפלה דין לתפלתם ר,2 החזרה את גומריםהש"ץ
 איש חזון ועתן בקי שאינו מי את להרציא כגוןבצבור
 י"ז, ס"ק נ"ה סימן ובמ"ב סק"ה, קל"ז סי'אור'ח
 כ"ש א"כ בצבור תפלה נקרא זה דאם משמעומכ"ז
 לזה דיש הש"ץ חזרת לפני וחזר לחש בתפלת יצאשאם
 ויכנס לצאת אז ואפשר דיעות לכמה בצבור תפלהדין

 ולמעשה. להלכה נ"ל כן שמו"עבתחלת

 לי ענה הדברים לו כשכתבתי הנ"ל ידידיוהנה
 לי כתב לא יצא שא' העובדא בנוגע דבריו חהשנית
 לצאת שלא מקום יש ומ"מ הש"ץ, לחזרת פנימהשחזר
 מסלקה, ביציאתו א"כ שריא עשרה בי ששכינתאמאחר
 בזה להרעיש שאין נכון אבל השאר, בתפלות מגרעחה

 שליט"א.עכ"ל

 וסחם באריכות ז' סי' ח"ה אור"ח דעת יחוהועהן
 הש"ץ חזרת עם בלחש שמו"ע תפלת המתפלליחיד

 במנין והמתפללים בצבור, לתפלה תפלתונחשבת
 המצטרפים המנין ומיעוט התפללו, לא עדייןשהרוב
 בצבור, תפלה תפלתם נחשבת כבר, התפללועמהם
 עכ"ל. ככולו נחשב המניןשרוב

 כו.מימן
 נצנור תפוהנענין

 ראובן ר' היקר ידידי שכתב מה פה  מעתיקהנני
 חשון ארגנטינה תורה עיוני בחוברת נ"י לפידותשמואל
 וז"ל: אפרים לרבבות שנוגע מה ו' חוברתתשמ"ב

 מובא עקב לפ' הוספות 281 ע' ח"טבלקו"ש
 ובהעאלתו "... שם: וז"ל שליט"א אדמו"ר מכ"קמכתב
 הקדח2ה שומע אינו בתפלתו להאריך שהורגלו2ע"י

 בתפלתו שיקצר או זה, במנהגו ינהג אם ח2ואלמהש"ץ,
 קדח2ה. לשמועבכדי

 היא הכוונה אשר היסוד ע"פ - מובןהנה
 כזו כללית כוונה גם שישנה עד בהפלה,"העיקר"
 בהתבוננות לקצר שאין - בטרלה התפלהשבלעדה
 קדח2ה, לשמוע בשביל אפילו בה, ובהאריכותבהפלה
 - שלו בשו"ת צדק הצמח מפסק מובן ג"כוהוא
 ובספרים עח"ש י"א סימן המילואים בו2ערנדפסה

 המכתב. עכ"לשמזכיר"



סגאפרים חייםאורחרבבות

 שיתחיל הוא, היעוצה העצה דא בכגתולכאורה
 כל שיקדים ע"י )ר"ל המתפללים לשאר קודםהשמה'ע

 יוכל ואז כולם עם יחד כזה באופן ויגמור תפלתו(סדר
 מהש"ץ. קדושהלשמוע

 בהקדמת זה בדין א"ל הרי כי כן אינו באמתאבל
 רבבות בשו"ת שמובא כמו המתפללים לשארהשמו"ע
 תפלה נקרא לא זה שדבר תקס"ג( סי' )ח"גאפרים
 ע"ב )קס"ב בקו"א בסופו תניא בספר : שם וז"לכצבור,
 על מאד מאד והזהרו והשמרו וז"ל: תוכיח( הוכחבד"ה
 להתחיל בכוונה תפלה זו שבלב העבודה ועלהתורה
 בכה, וזה בכה זה ולא במלה, מלה כאחד, יחדכולם
 ע5"ש.עכ"ל

 התיבות העתיק תניא על הגהות לקוטיובספר
 ח"י עתה ראיתי ע"ז: וכחב כאחד" יחד כולם"להתחיל

 בהג"ה ז' סי' ראגלי להר"א אליהו יד בשו"ת פר"תאדר
 שמתחילים רגע באותו להתפלל מתחיל אינושאם
 הצבור עם התפלה רוב שמתפלל אע"פ להתפללהצבור
 כן, סובר רבינו גם ואולי עכ"ל, בצבור תפלה בכללא"ז
 הגהות. לקוטי הספרעכ"ל

 בצבור תפלה נקרא יהיה אז כולם, יתחיל אםוא"כ

 יד כשו"ת לומדים )אם בחניא, אדמורה"ז שיטתלפי
 ח"ב משה אגרות משו"ת ג"כ להעיר הנ"ל(אליהו

 להתחיל הספיק שלא אחד ובדבר וז"ל: ד' סי'דאו"ח
 שנחשבה פשוט באמצע, אלא הצבור עם בשוההתפלה
 שם מביא )אבל עכ"ל, וכו' הצבור עםכמתפלל
 עם תפלה דאין הסובר סק"ב ק"ט ס" בא"אמהפרמ"ג
 ההם הצבור( עם בשוה כשמתחיל אלא ממשהצבור
 עכ"ל. לדינא,לברר

 כז.מימן
 השדה שיח לקונטרםמייואים

 הבאנו קס"ח סימן ח"ג אפרים רבבותבשו"ת

 עניני על לאור שהוציאו השדה שיח לספרמילואים
 והרב פרענקל, שלמה ברוך הרב היקרים ידידיתפלה

 וכעח רדעת, תורה מכולל שליט"א וויליגער יהודאדוד

 למעשה הלכה ענינים והם מילואים עוד אצלינתוסף

 הרבים. לתועלת בספריואצרפם

 במנין להתפלל ללכת דמחויב הביאו י"ז בעמודא(
 כ"ז סי' ח"ב אור'ח משה אגרות שו"ת ועיין מיל,עד

 יותר לח5בו בביתו יושב כשהוא מסחבר הי'דבעצם

 ספר נ"ה נ"ד עמוזים בצבור התפלה בספר וע5ךממיל,

 זה אוצר יכניס אחד שכל שכדאי מאוד וחשוביקר

 פוקס יעקב יצחק ר' הרה"ג לאור שהוציאלביתו
 תשל"ח.ירושלים

 תפלה לענין ככולו רובו לענין כחבו י"ט בעמודב(
 משה ר' הרה"ג למו"ר משה באגרות מזה ועייןבצבור,

 בבריאחע, ושנותיו ימיו ד' יאריך שליט"א,פ5נשטיין
 ויזכה גיטין, על משה דברות לאור להוציא כעחוזכה

 הרבים לתועלת שתח"י, הכחבים שאר לאורלהוציא
 דכקויש סק"ח ס"ט סי' ומ"ב ל', סי' בח"א כי"ר,אמן
 סי' אברהם מחזה ועיין גמור, ציבור כמו הם ממניןרוב
 מהני, ככולו דרובו ף סי' תפלה עניני ברכה ובעמקט',

 וספר ג' סי' אור"ח להועיל במלמד עיין מעריבולענין
 רבבות הראשונים ובחלקים ס"ג, ס"ב ע' בצבורהתפלה
 דברים הרבה לגבי ככולו רובו בעניני כתבנואפרים
 ל"ה סימן ח"ב שאל ח5ם שו"ת ועיין למעשה,הנוגעים
 מ"ה. סימן לויוחלק

 תפלה לבטל לת"ח היתר יש אם דנו כ"א בעמודג(
 ועיין היתר, דאין וכחבו ללמוד שרוצה בשבילבצבור
 ת"ח ואף וז"ל נ"ב ע' בצבור התפלה בס' בזה שכ'מה

 מאוחרת  ושעה עד ללמוד לו אסור בחורה ועוסקהיושב
 הצבור. עם להתפלל לקום יוכל לאאם

 מוסף מתחילין והצבור מאוחר בבא כ' כ"ג בע'ד(
 ואח"כ שחרית דיתפלל וכ' מוסף, או שחריתהיתפלל
 שחרית, קודם מוסף תפלת להקדים ולא מוסףיתפלל
 רבבות לספרי והביאו לנו זכר שבשפלנו)וע5"ש
 ויאמר ושו"ת ל' סי' יוסף דברי בשו"ת ועייןאפרים(
 ה~למת קל"ב סימן ח"ב יצחק ומנחת ה' סי' ח"גבועז
 צ'. עמוד בצבור התפלה וספר ל"א, סי' ח"אח5ם

 דמחפלל לתפלה מאוחר שבא מי כ' כ"ד בעמודה(
 התפלה בספר ועי' בצבור, כחפלה והוי הש"ץעם

 מנחה לתפלת שאיחר מי נ"ב אות ע"ד עמודבצבור
 התפלה בחזרת להתחיל הש"ץ כואעומד לב"הוהגיע
 ה"ז דיעות ולהרבה הש"ץ עם יחד להתפלליתחיל
 ט'. ח' סימן יעקב אבני בספר ועיין גמורה. בצבורתפלה

 חזרת שמתחיל בעח בא אם כ"כ כ' כ"ו בע'ו(
 בשם ל"ו ס"ק צ' סי' מ"ב ועי' הש"ץ, עם יתחילהש"ץ
 בשבת איחר דאם גבורים, ומהמגן ו' ברכותצל"ח
 כשהצבור שחרית של לחש לתפלת שיגיע ועדהרבה
 שתפלתו ואף אתם יחד יתפלל מוסף להתפללעומדים
 מתחיל אם רואים הרי בצבור, תפלה ה"ז משלהםשונה
 אותו כ"ש לא מהני, אחר שמו"ע אף הצבורעם

 בזה. וע%ן לחלק יש ואוליהשמו"ע,

 וכדומה שמו"ע באמצע מאוחר בבא כ' כ"ח בע'ז(
 מ"ו א' ע"א עמוד בצבור התפלה בס' ועי' יעשה,מה
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 הצבור את מצא לביהכנ"ס וכשנכנס מאוד, המאחרח"ל
 משער אא"כ תפלתו יתחיל לא שמו"ע, בהפלתעומדים
 הצבור עם לענות ויספיק נצור אלקי עד לגמורקויספיק
 ג( הקדחם. הקל של אמן ב( קדחמה. א( דברים,ששה
 של יש"ר אמן ה( מודים. ד( תפלה. שומע שלאמן
 לענחע יספיק לא ואם ברכו. ו( שמו"ע. שאחרקדיש
 וישם, ימתין אלא להתפלל יתחיל לא מאלואחד

 צ"ג. בהערה מ"שועח"ש

 כל בהפלתו שמאריך מי שאלה, כתב כ"ט בע'ח(
 לההחיל יכול אם קדחמה, לומר יכול שלאפעם

 דיש וכתבו מתפללין שהצבור קודם י"ח תפלתלהתפלל
 יתחיל אלא בזה צורך אין אבל קודם דיתחילאופנים
 פטרי', רחמנא אונס קדחמה יאמר שלא ומה המניןעם

 בירחמלים כששאלתיו הוראה מורה לי פסק כךוהנה
ת"ו.

 עם שיכנס לסומא היתר יש אם הביאו ל"ט בע'ט(
 מ"ה סי' ח"א אור"ח משה מאגרות וכתבו לב"הכלבו
 נראה פ"ז סימן ח"ג "צקב ומחלקת להתיר,שרוצה
 אבל מיתהו, אחרי הארי את משיבין שאין ואףלאסור
 זצ"ל ברהש יעקב ר' הרה"ג המנוח לידידי כהבתיבזמנו

 גאון נגד בלשונר בחוקה כתב אבל חזקותשטענותיו
 במכהבי פגעתי אם בעדי יכפר הטוב וד' רשכב"ה,הדור
 וחזק, מופרז קילשונו יראה בדבריו המעהן אבלאליו

 שליט"א פיינשטיין משה ר' הרה"ג למו"ר הערתיואני
 ופרש"י וכו' אביי פ"א מקדחמין וקשה זהבלשון
 מכל הבהמות מונע היה לגירסא בשדה הולךכשהיה
 הכלב את לקח דלא משמע וא"כ יתייחד שלאהשדה
 השיב ומו"ר ג', סימן החחם בארצות ועיין מקום,לכל
 אדפיס. אז בכתב דבריו כשאקבל ואי"ה בע"פלי

 למנין, מצטרף אי ישן לגבי כתבו מ' בעמודי(
 שו"ת ועי' אפרים, ברבבות מזה שכתבנו מהועהן
 בצבור התפלה וספר כ"ו, סימן אור"ח יעלהיהודה
 ט"ו. אות צ"ועמוד

 ובאו ביחידות שהתפללו עשרה כ' ל"ח בע'יא(
 לההנהג, איך ס"ט מסי' והביאו יעשו מהלביהכנ"ס
 התפלל לא א' אם גם ולהרדב"ז מהרדב"ז מ"שומהמ"ב
 ועי' רמ"א, סימן ח"ד ברדב"ז והוא שמע, עליפרוס
 אור"ח שיק מהר"ם ועח' י"ז, סימן אור"ח סופרחת"ם

 ידי ועיין ש"י, סימן תשובה התעוררות ועי' מ"ד,סימן
 חלק אפרים ברבבות שכתבנו מה ועיין ג' סי' ח"אאליהו

 ראו ובאמצע הש"ץ חזרת בהתחיל קס"ח סימןא'
 עשירי בא כך ואחר והפסיק מנין היה לאשלכתחילה

 קחנו מההחלה, שיתחיל או שהפסיק מהיכן ימקויךאם
משם.

אפריםהיים
 ומצא שבא מקרי מה בענין כתבו מ"ה בעמודיב(
 מקרי זה מתפללין עשרה יש דאם וא"ל מתפללין,ציבור
 אמינא הוא יש האם הבנתי ולא עכ"ל, בצבורתפלה
 ועיין מתפללין צבור יקרא מתפללין מעשרהדפחות
 להלכה חשובים ענינים הרבה יש וכהנה כהנהבזה,

 ועוד ב' קונטרס מדפיסים ולא שהפסיקו וחבלבקונטרס,
 שהוציאו גדולה מלאכה עשו וכמו"כ הרבים,לתועלת
 נדה הלכות על טהרה שדי קונטרס תשל"ז בשנתלאור
 והבורא הרבים, לתועלת ועוד ב' חלק שיוציאוורצוי
 לבבכם. ויאמץ חזקו כי"ר, אמן בעזרם יהיהעולם

 הצבור עם מעריב של שמו"ע שמתפלל מייג(
 כיון ד" שם כי שיאמר נכון אח"כ יאמר ק"שוברכת
 הפסק.שאינו

 כח.מימן
 רם נקוי ק"ש שי ראשונה פרשהיקרוא

 הנהיגו  וכעת בלחש ק"ש קראו שתמידבצבור
 לא, או דמי שפיר האם בקו"ר ראשונה פרשהלקרוא
 נוהגים יש סכ"ו ס"א סימן בומו"ע דמבוארונראה
 וכתב בלחש לקרותו נוהגים רהם בקו"ר ק"שלקרחע
 וכן בקו"ר ראשון פסוק יאמרו מקום ומכלהרמ"א
 לאלו אפילו סובר אלא הרמ"א חולק דלא הרינוהגין,

 ובביאור בקו"ר, י"ל ראשון פסוק אבל בלחששקוראים
 בבשכמל"ו בפסחים ממ"ש וז"ל בסקל"ג כתבהגר"א
 אין דבשאר משמע וכו' תרעומות מפני בלחששיאמר
 משה ובדרכי אליעזר, בדמשק ועיי"ש עכ"ל,קפידא
 פסוק מלבד בחשאי כולו לקוראו שלנו ומנהגכהב

 הכלבו וכ"כ בקו"ר אומרים ישראל שמע שהואראשון
 הקהל שישמעו כדי בקו"ר ישראל שמע יאמרשש"ץ
 לומר דמנהגו פה כתב א"כ עכ"ל, ביחד ש"שימליכו

 תשובה שהביא בב"י ועי' בקול, ראשון פסוקרק
 מקומות, ביש לעיל שהבאנו כתב שהמחברהרשב"א
 ק"ש לקרות נוהגים רהם כתב סק"י השולחןובערוך
 דבקו"ר דיש טבעו לפי והכל בלחש קורין רהםבקו"ר
 בקו"ר אומרים הכל ישראל שמע אבל יותרמכוונין
 ס"ק החחם כף ועהן עכ"ל לשנות ואין פשוטוהמנהג
ס"ט.

  כעת שהוציאו הירחמלמי על יצחק תולדותובספר
 זצ"ל קראסילשציקאוו אייזיק יצחק ר' מהרה"גלאור
 המשנה על ברכות בדיש כתב פאלטאווע דק"קאב"ד
 בקול רק לקרות בע"פ אפילו מותר קורין מאימתיח"ל

 כדי תחשוך אל בגרון קרא א'( נ"ח )המעי' כמולפרסום
 לקרות דיש דדעתו הרי עכ"ל, בהתיבות הכוונהלעורר
 ס"ק במג"א ועיין הכוונה, לעורר בקול הק"ש כלאת



אורחרננות

 בשם טעם נתן ו' סי' אלשקר ר'מ ובתשובת דכתבט"ז
 יבטח אולי רם בקול לקרותה דאין ורשב"א האירב
 אמאי ולכאורה וכו' בעצמו יקרא ולא השמיעה עלאחד
 דס"ל שכתב השקל במחצית וראיתי בשמיעה יצאלא

 בשמיעה, יצא לא מדוע לי וקשה בשמיעה יוצאדאינו
 רהם בעשרה כ"א יוצא דאינו דכתב שרד בלבושיועהן
 זה וג"כ עשרה יהיה כשלא השמיעה על שיסמוךחשש
 וסיים וצ"ע, בשמיעה יצא בעשרה רק מדוע ביאורבעי

 שומע מ"א סי' ח"א הרא"ם בשם כתב ובכ"ההמג"א
 עמ"ש עכ"ל הראב"ד בשם ת"ד בסי' ועי' יצא קראולא
 בהמם וכחב אברהם באשל ועח"ש עכ"ל, ס"ד נ"טסי'

 ולא בדוקא שיקרא י"א דבק"ש בזה דיעותהא"ר
 נאמן אורח ועחן בזה, צ"ע לדעתי ומ"מבשמיעה
 ק"ש לקרות נוהגין יש כ' הסימן בסוף והלבושסקל"ח,
 ופשטיה נהרה ונהרה בלחש לקרותו נוהגין רהםבקו"ר
 יכוונו לש"ש שניהם כי דבר עמא מאי חזיופוק

 לעורר כדי לדבריהם טעם נותנים בקו"רהאומרים
 יותר ליזהר יוכלו שכן יאמרו בלחש והאומריםהכוונה
 יאמרוהו הכל ראשת פסוק מ"מ כנתיים ידברושזלא
 המקומות בכל נוהגין וכן וכו' הכוונה לעורר כדיבקו"ר
 כדי ישראל בשמע קולו להשמיע הש"ץ שצריךי"א

 ובמהר"ם עכ"ל, יחד ש"ש וימליכו הקהלטרשמעו
 ארחות ועיין הדכרים, מצאתי לא עדהן ו' סימןאלשקר
 הדברים ומצאתי סקכ"ו תורה ודעת סק"י החדשחחם

 המצוה ק"ש והנה וז"ל בא"ד י' סימן אלשקרבמהר"ם
 קרא ואם בם ודברת דכתיב דהםמיעה לא הקריאההיא
 למימר שייך והיכי שיצא וז"ל כתבו לאזנו השמיעולא
 יעלה ואיך בקריאה, והמצוה ק"ש לשמוע עשהמצות
 דקאמר מאן אשכחן לא דלעולם וכו' הדעת על זהדבר

 למימר וא"א אותה קרא כאלו שמע קריאתדהשומע
 כ' וכו' בשמיעה ולא בקריאה דהמצוה כיתהכי

 מוציא טויצא אפי' הברכות כל מהירושלמיהרשב"א
 שכל לפי ק"ש וברהמ"ז, שמע וקריאת התפלה מןחק
 לקרות שנוהגים אלו כי כתבו וכו' בפיו לשנו צריךאחד
 לפעמים כי עושים הם יפה לא בקו"ר הש"ץ עםק"ש
 אותן יוציא ולא מלות מקצת בקריאת הש"ץ עליסמוך
 יקרא בלחש דא ועל וכו' לבדו כשקורא משא"כבפה
 צריכים דבריו ומ"מ בדבריו עי' וכו' כלום יגרעולא

 הב"י שהביא תנ"ב סי' ח"א הרשב"א שו"ת ועי'ביאור,
 האחד יבטח אולי בקו"ר דאי בלחש לומר וראווסיים

 לברר עדיין רהם עכ"ל, הצבור אותו בקרוא השמיעהעל
 בסי' והמחבר כעונה, שומע פה אמרינן לא מדועדי"ז
 לבו וכיון ק"ש בעהטע ק"ש הקורא כתב ה' סעי'ס'

 פסק דבס"ד אע"ג המג"א וכתב יצא, ראשתבפסוק

 הלב כונת אבל לצאת שיכת ההנו כוונה בעידמצות
 בפסוק אלא אי"צ אומר שהוא מה לבו עלשישים

 דרק בסק"ג כתב המג"א דהא וצ"ע עכ"ל,ראשת

סהאפריםחיים

 דרכנן במצוה לא אבל כוונה בעינן דאוריתאבמצוה
 הק"ש שאר אבל מדאורהתא הוא הראשת פסוקורק
 בחידושי ועהן סק"א ס"ז בסימן במג"א עי' מדרכנןהוא

 בזה. וצ"עהרז"ה

 ס"ל דכן מביא ט"ז ס"ק ס"א בסימן המג"אוהנה
 בשם ובכ"ה ורשב"א, האי רבינו בשם אלשקרלר"ם
 ולא דשומע וס"ל עליהם חולק מ"א סי' ח"אהרא"ם
 דהסיטות את ג"כ מביא ס"ב סי' חד~ם ובפרי יצא,קרא
 בירושלמי ממעטינן ולא כקורא, ד~סומע ומסיקהנ"ל,
 בקי שהוא דכית משום וכו', ק"ש אלא שמתו מיבפ'
 שם, בפמ"ג הוא וכן ע"ש, בפיו משנן שיהאראוי

 דף אברדרהם בהמם מביא ססעי"ב שם רבהובאליהו
 ובכ"ז ז'( ו' )דברים בם ודברת דכתיב שאני דק"של"א
 שמדבר כמו הוי אמן ועונה דבעשרה לדעא מסיקהוא
 ושננתם, בק"ש דכתיב דכית להוסיף יש ואוליע"ש,

 דף )קדושין בפיך מחרדדים תורה דברי שיהיוודרשינן
 לפיו, המתייחס השינת חסר שמיעה וע"י ע"א(ל'

 ק"ש, על בעיקר הרי קאי וזה בפיו, מחרדדיןשיהיו
 דבעינן ס"ל לכן תורה, דברי על זה את דדרשינןאע"פ
 דרישות כל אל יקיים וםעי"ז בכדי ממש דיבורדוקא
 שמע. בקריאתהתורה

 מלכות קבלת  של ענץ הוה ק"ש דהאועוי"ל
 רק שיקבלו מלכות כבוד דאי"ז ממש בפה וזהושמים,
 סעי"ד ס"א בסימן ושם ממש, באמירה ולאבשמיעה
 כדי בקו"ר ראשת פסוק לקרות דנוהגין מביאבשו"ע
 הכוונה מתעוררת קול דע"י חזינן א"כ הכוונה,לעורר
 בסעיף שם שמובא מה וגם בלבד, בשמיעה מאשריותר
 ושיחשוב אחד, של ובדלי"ת בחי"ת להאריך דצריךו'
 קריאה, אי"ז דבלא"ה דין אי"ז ע"ש, כוונות מיני כלאז
 הוא הנ"ל האריכות של המעשה דע"י נוסף דיןאלא

 אבל בעולמו, יחיד ושהוא קוב"ה בהמלכת לכויןמצליח
 הנ"ל. בכל לכוין כך כל מסוגל אינו בלבדבשמיעה

 אהבת ד"ה חול של תפלת בסדר האבודרהםוהנה
 מ"ב סי' הרא"ם שו"ת שהובא אלשקר מהר"םושו"ת
 דבעינן גזיה"כ הוי בם ודברת בק"ש דכתיב דכיתכתב
 פר"ח ועי' כעונה, שומע מהני ולא הדיבורמעשה
 ד"ה ברכות מס' ריש אליהו ושנות ס"ב סי'אור"ח

 דרק נראה מדבריהם ומתפילין, מ"ה רפ"ג ושםקורין
 ועי' עומ"ש, או"א כל טויקבל כדי שו"כ מ' לאדרכנן
 שו"כ מהני לכתחילה דאפילו דס"ל ו' סי' ארי'שאגה
 למשפט עינים בספר ועהץ כולה התורה ככלבק"ש
 ברכות.בריש

 של הדין אין שבק"ש המג"א, כנדת נראהעוד
 למה והכונה לרמ"א נ"ט לסי' מציין הוא הלאשו"כ



אורחו8נצבררצמו

 אלא ביחיד שו"כ אמרינן לא ק"ש שבברכות שםשפסק
 על דפורס להוציא הש"ץ יכול עשרה שם יש אםדוקא
 בסי' המג"א שהביא מה ולפי"ז עשרה, דוקא צריךשמע
 צריך שבק"ש מה וטעם ביחיד אמורים הדבריםס"א
 של הברכות מדין ולא ק"ש מדין לא זה עשרה,דוקא
 וקדושה שבברכות שבשחרית, הקדה2ה בגלל אלאק"ש
 שאין מעריב של בברכות שגם תקנו לכן עשרה,צריך
 של חובתן ידי יוציא שהש"ץ עשרה צריכה קדושהבהם

 הש"ץ אין ק"ש גם לכן כעתה שומע מדיןהצבור
 אמרו כך ומשום עשרה של ש"ץ הוא א"כ אלאמוציא
 שאין במקום היחיד ישמע דאולי בקו"ר ק"ש יגידשלא
 כעונה, שומע מדין ק"ש חובת ידי לצאת וירצהצבור
 ואם בקו"ר, ק"ש לקרוא יכול ודאי צבור יש אםאבל

 מדין ק"ש חובת ידי לצאת ירצה מהצבורמישהוא
 כנ"ל, ש"ץ דין רם בקול לקורא לו יש כעונהשומע
 בזה. לעחן יש עדייןומ"מ

 להוציא יכול אחד אם האחרונים במחלוקתוהנה
 בזה גם ומחולקים ק"ש במצות הרבים את או חבירואת

 אליהו שנות בספרו מביא ז"ל והגר"א האחרתים,גדולי
 להוציא יכול ואינו עצמו בפני לקרות צריך אחדדכל

 בכל דמוציא ליה פעויטא כי אומר ו' בסי' ארי'והשאגה
 לקחם כ"א צריך בק"ש כי הגר"א בטעם ך"אאופן,
 ואין העיקר, חה שמים מלכות עול קבלת שישבפ"ע

 מחברו אחד שתים הם שוות אדם בני שלהקבלות
 לטעם שווה אינו עומ"ש בקבלת האחד שמרגישוהטעם
 בכוחטע לצאת האחד יוכל כיצד כן ואם מרגיש,שחברו
 בזה. ועחן כמוהו, מעולה טעם טעם שלאחברו

 הליכות בקונטרס ח"ג אליהו יד בספר ראיתיוכעת
 חברו את להוציא אפשר אם ח"ל שכתב ח' אותאליהו
 אלא שמיעה ע"י יצא בק"ש דגם נלענ"דבק"ש

 כ"א שמיעה ע"י יד"ח יצא שלא חכמים צוולכתחילה
 דעתי על עלה כן מ"ש, עול עליו לקבל בעצמושיקרא
 אליהו שנות הגאת בביאורי מצאתי אכן לפענ"ד,ועיקר
 דאין ונלענ"ד ע"ש להיפך, כתב ג'( משנה דברכות)פ"ג
 אלא מדאורייתא, יצא דלא לומר ז"ל הגאתכונת

 דבר אודיעך וגם בשמיעה, לצאת שלא מצוהמדרבנן
 משפטים פרן2ת בזוהר הדין מפורש לכאורה כיפלא,
 עבדי עבד לפדות דא פקודא בד"ה ע"א( קט"ו)דף

 צד על בר"מ הוכיח בע"ב שם ותעיין העבריה,ואמה
 רק הצבור את ש"ץ להוציא בק"ש שאיןהקבלה
 נ"ל מיהו בק"ש, ש"ץ מוציא אינו ע"ה את ואףבתפלה,
 אינו מדרבנן הוא ור"מ הקדוש הזוהר כותת דגםפשוט
 התורה בכל כעתה שומע מדאורייתא אבל בק"שמוציא
 שמים, מלכות עול עליו ולקבל לצאת נתכותאם

 תולדות בפירוש ועיין שם, עכ"ל "'ג( סימן)פסקים

 ם י ר פאחיים
 מסתברא לא בד"ה הל"ג פ"ג ברכות ירח2למי עלעחק
 בכל שם ועחן אליהו בשנות הגאת דברי אתשהביא

 זה ענין שביארו תבונה בירושלמי שהכניסוהפירושים
 שו"ת על העמרמי משנת בפירוש ועיין לאחרתה,עויצא
 ק"ש אמירת בענין מ"ש מ' סימן אור"ח ~יעריםבית

 שליט"א. קליין מנשה ר' הרה"ג לידידיבקו"ר

 כט*מיכ~ן
 שסע קריאת שי נפרשיותסדר

 נ"י קיבל נחמיה הרב ידידיכבוד

 כתוב ק"ש של ראשתה דפרן2ה שנתעורר מהבדבר
 לימוד מצות ז"א וקשרתם, ואח"כ לבניך ושננתםקודם
 של שני' ובפרשה תפילין, מצות ואח"כ קודםהתורה
 קודם ז"א ולמדתם ואח"כ וקשרתם קודם כתובק"ש
 היא ולכאורה תורה, לימוד מצות ואח"כ תפיליןמצות
 מפרשה. פרן2ה היפוך אלא כסדר לא דזה גדולההערה

 וכתבים אגרות בספר שראיתי מה פי על ליונראה
 שביאר ל"ו באגרת תשמ"א( )ירה2לים יצחקפחד

 התורה לימוד מצות מקיום חלק היא תפיליןשהנחת
 היא תפילין שמצות שכתב וכמו בדבריו, היטבעיין
 כי שפיר, אתי ולפי"ז עכ"ל, תורה תלמוד מצותמסוג
 שלומד ואחר תורה בנו את ללמד המצוה כתובקודם
 תפילין מצות לקחם איך יודע התורה, ךודעומבין

 שכך וראיה התורה, לימוד מצות מקיים תפיליןובהנחת
 ואח"כ תפילין דין קודם כתוב שניה בפרשה כיהוא

 מלימוד חלק הוא שתפילין להראות וטעמותורה,
 מצות ואח"כ תורה שזה קודם תפילין ולכןהתורה
 התורה.לימוד

 שלפניה בברכה דערבית בק"ש מדוע מובןולפי"ז
 בלילה התורה לימוד ע"י כי ובמצותיך בתורתיךאומדים
 בהנחת לקיים יכול וביום לימוד של המצוהמקיים
 דפטור בלילה משא"כ התורה, מלימוד חלק חהתפילין

 נהקן אבל ולילה, יומם נהגה בזה תורה רק אזמתפילין,
 נכת. זה לכאורה כי בזה ועיין בלילהלאומרה

 כשנראה והוא הדברים קצת להרחיב ישוביותר
 בהל"ו ובעיקר תשובה הלכות ברמב"ם בפ"יהיטב
 אלא אדם של בלבו נקשרת הקב"ה אהבת שאיןתראה
 שהמדובר ראשתה פרן2ה כך ומשום התורה, לימודע"י
 כל קודם האמיתית האהבה יתכן לא ד' באהבתהוא
 המצות, קיום ואח"כ התורה לימוד ע"י אלאועיקר

 קוליט"א לךן יצחק ברוך ר' הרה"ג מו"ר העיריכאורה
 הכניס מה תובב"א, בירה2לים חיים מקור כוללראש



אפרים חייםאורחרבבות
 הפרק כל הלא הנ"ל תשובה מהלכות בפ"יהרמב"ם
 השמיט למה תמוה ובקצרה התורה, יסחץ להל'שייך

 בירושלמי יוחנן רבי דברי את תשובה בהלכותהרמב"ם
 לו נעשות זדונות מאהבה דתשובה פ"ו יומא ור"לפאה

 דמדריגת בפ"י הרמב"ם הביא כך משום ונראהכזכתות,
 לה זוכה חכם כל ואין מאד גדולה מעלה היאאהבה
 לפי אוהבו הקב"ה שקראו אבעו אברהם מעלתוהיא
 הקב"ה בה שציונו המעלה והיא מאהבה אלא עבדשלא
 שיאהוב ובלבד אל' ד' את ואהבת שנאמר משהע"י
 מאהבה המצות כל יעשה מיד הראתה אהבהאדם
 לתורתך, אבינו השיבנו מתפללים שאנו וזהעכ"ל,
 וקרבנו וממילא אמת שהיא מפני התורה לימודפירוש
 ואז מאהבה המצוות כל יעשה דמיד לעבודתיךאבינו
 יש רצוד דוקא, לפניך שלימה בהשובה להחזירנויגיע

 אלא לפלפל המקום אין אפרים וברבבותלהאריך,
 נכונה, בהשובה השאלה של הנכונה למטרהלהגיע

 נכק. זה ולכאורה כתבנווהנלענ"ד

 שליט"א סטעמפעל ל. ר' החסיד הרבתדידי
 בקשר וז"ל בזה לי כתב בלונדק בבבא חסידימחשובי
 כתוב לא ק"ש של שני' בפרץעה מדרצ כ"ת שללהערה
 החחם אור רצחן מאוד, נכונה הערה זו מאודכם,ובכל
 דק"ש ראשונה שפרשה שהיות שאומר הפסוק עלהק'

 ממונו שיהי' יחיד שימצא להיות ויכול ליחידנאמרה
 מדבר שעמהם הציבור כללות אבל מנפשו, עליוחביב

 מנפשם חביב ממונם להם שיהי' הנמנע מן שני'בפרשה
 על כשאמר ולזה נפשו, בעד יתן לאיש אשר כלכי

 כפירוש יקר בכלי גם ועחן מאודכם, בכל מכ"שנפשכם
 באוה"ח עיני שהאיר הנ"ל לידידי ותודה עכ"ל,הזה
 יקר. ובכליהק'

 ובכל נאמר לא לפיכך ראיתי מקוצק הרביובשם
 שמירת בעד מאודם את ימסרו הקהל כך שאםמאודכם
 וזה האומה בכל בנפש נוגע ה"זהתורה

 נכ~
 רבכל

 לו אשר כל את ימסור אם ביחיד משא"כנפשכם
 מן להתפרנס לו אפשר הרי ולתורתו לד'באהבתו
 ובספר עכ"ל, נפשות סכנת משום בזה ואקהצדקה
 זצ"ל צדוק ר הרה"ג הגדול לכהן הצדיקצדקת

 כר' עשו הרבה דברכות, הג' על )רכ"ד( כתבמלובלין
 בידן, עלתה ולא יוחאי בר כר"ש בידן, רצלתהישמעאל
 א"א ורבים רבים, שהיו מפני בידן, עלתה לאמדרצ
 מקריאת שני' בפרץעה ולפיכך ב"י, כר"ש להיותלהם
 בפ' כמו מאודכם ובכל אק רבים בלשון שנאמרהשמע

 לנהוג צריכים הרבים כי יחיד, בלשת שנאמרהראשונה
 להם שיהי' כדי ממתם להפקיר ולא ארץ דרךבמדת
 ידידי מהעיר מה מבואר ולפי"ז עכ"ל, להתפרנסבמה
 לעיל. שכתבנוהנ"ל

 לי כתב שליט"א קרלנשטיין רח"ה הרה"גךדידי
 בגשמיות כי ע"ז תיררן מפורסם כבר וז"ל בזהתיררן
 ר' ואמר גשמי, ולא רוחני ענין כבר זהו רביםשל

 כמו זהו חבירו של שגשמיות ז"ל סלנטרישראל
 שלפעמים נראה המחבר ולי עכ"ל, עצמורוחניות
 ולפעמים מממונו המצוה עושה בעצמו אדםמאודך
 כתוב ולכן המקדש, כבנין אחת מצוה עושיםרבים

 וכו' תירא ד' את כ' י'( )דברים זה כעק ומצאנומאדכם
 רבים לשק תראו אותו ה' י"ג ופרק יחיד, בלשוןתירא
 לא שלבד זמנים ההם לפעול, יכול כתקונם בזמניםכי

 וכן והמסיתים, הזחפנים נגד להתחחד ביחד צריךמרציל
 רבים, ע"י שצריך זמן ההם לפעול לבד זמן ישבק"ש
 בזה לי כתב שליט"א גורב"ן אברהם ר' הרה"גתדידי
 ל"ה דף ברכות על לגר"א נרצם באמרי מבוארההבדל
 על כוחו וחשר עח"ש, וכו' רצונו ע(עושין בזמןבענין
 הזה.הציק

 ץ.מימן
 הרוח משיבהזכרת

 הגשם להזכיר דאסור קע"ד בסי' במ"שנשאלתי
 לפני להכריז יכול קטן אם רם, בקול הש"ץ שיכריזעד

 בכרם וראיתי הכרזתו, ע"י יאמרו והצבור מוסףתפלת
 מדיין שהובא י"ח עמוד תשמ"ב תשרישלמה

 מכמה יכריז דקטן כן, לעשות נכק דאינודפרשבורג
 עח"ש.טעמים

 ץא.מימן

 כהנים בנרכת אמן ענייתבענין

 אמן ענחת בענין אפרים ברבבות שדנתיבמה
 כהן ברוך ר' הרה"ג ידידי לי כתב כהניםבברכת
 ברוך היקרים הספרים מחבר אביב מתלשליט"א
 וז"ל:השולחן

 להשיב אנסה כהנים בברכת אמן ענייתבענין
 הזמן.כמיסת

 כהנים ברכת ו', הלכה ז' פרק סוטה הירושלמיכתב
 ובמקדש ברכות שלש אותה אומרים במדינהכיצד,
 שמפסיקין ברכות, שלש משה, בפני שם אחת,ברכה
 ובמקד,ם אמן, הציבור רצונין לפסוק פסוק בקהכהנים
 פירש"י וכן במקדש., אמן עונק שאין לפי אחת,ברכה
 ע"ב. סוף ל"זבבלי



אורחישונונדרצסח

 אמן?, עונה מי השאלה מה עית צריך כברדומש"כ
 הרמב"ם, דברי את לתרץ אפשר דברים של פשטןלפי

 מהלכות ט' בפרק שכתב ממה נקט, דמילתאאורחא
 כל אחר וכו' אמן עונים העם וכל א', הלכהתפלה
 נשאר ולא לדוכן עלו שכלם וכאן וכו' וברכהברכה
 אמן עונה אינו והוא ישראל( )אפילו החזן זולתקהל
 י"ט( סעיף קכ"ח סימן או"ח ובשו"ע כטור שכהב)כמו
 בכלל הנשים שאין )אפילו והטף הנשים אמרלפיכך
 בב"ח כמ"ש בעליהן משום מתברכות שאיןהברכה,
 אות זהב וטורי ל"ז, אות אברהם והמגן ירושלמי,ד"ה
 יברכו לא וטף נשים היו לא אם כבודו דברי ולפיכ"ב(,
 שמשו. לא חה כהנים,ברכת

 בשם קנ"ג, אות קכ"ח סימן להכה"חושו"ר
 מי כלל שם אק דאם שו"ע וקיצור זהב,המשבצות
 לאו דאמן כפיהם נושאים הכי דאפילו יראה אמןשיומה
 וציין צ"ט, אות ברורה המשנה כהב וכן ע"ש,עיכובא,
 ע"ש, כהגרע"א ודלא ופמ"ג, ודה"ח תמיד עולתלהרב
 ל"ה. אות המג"א על רעק"א בהגהותעחן

 לעצם שייך שהוא לומר וצריך כבודוומש"כ
 אמרו כבר לחברו, האומר כאדם שיהא כהניםהברכה
 דמגילה שלישי פרק וברא"ש א', עמוד סוף ל"חבסוטה
 רם, בקול תברכו כה פנים, אל פנים תברכו כה ך',סימן
 שמדבר לחברו האומר כאדם להם מאמור התםודריש
 האומר כאדם דריש רם בקול וכן פנים אל פניםאליו

 ח', הלכה שם ברמב"ם דברים של פשטן וכןלחברו,
 הואיל וגו' הברכה ככלל אינם הכהנים שאחוריהעם

 ועיין הברכה, בכלל הם הרי הכהנים פני מולופניהם
 כנגד פניהם שיהיו קפידא היא זאת שם, הרוקחבמעשה

 שייך שהאמן מזה ללמוד אין מקום ומכל הכהנים,פני
 אמן בו עונים שאין יוכיח ומקדש כהנים, ברכהלעצם
 לא. אלמה המצוה מעיקר היה ואםכנו"ל

 ח"י( )עמוד ראשת חלק השולחן בברוךואמנם
 אמן ענית י"ח להוציא לכתן צריך אמן שהעונהכהבתי
 ציינתי ח"י, אות דה~ולחן בברכת ושם המברך, אתגם

 מכלל הוא דהאמן ג', הלכה ז' פרק ברכותהירושלמי
 אדם דאם לעיכובא, דאינו נראה מקום ומכלהברכה,
 ועיין יברך?, שלא אמרינן מי עצמו, לבין בינומברך

 שיש ואין, ד"ה שם הרמב"ם דברי על רוקחבמעשה
 ועיין לבד, הפסוקים ג' אחר רצת יהי כן לענותנוהגים
 אין ד"ה ובב"ח המקרא, אין ד"ה קכ"ח סימןבב"י
 אמן שענית לומר קשה העניה דעהי קוצר ולפיש"ץ,
 הנ"ל. ידידי עכ"ל לעיכובא, כהניםבברכה

 ם י ר מאחיים
 ינ.מימן

 כהנים ננרכת אסןעניית
 הל"ט פט"ו כפים נשיאת בהלכותהרמב"ם

 את נושאים כולם כהנים שכולן הכנסת ביתכהב,
 ולאחיהם שכצפת לאחיהם מברכק הם ולמיכפיהם,
 וכו', והטף הנשים אמן אחריהם עונה ומישבדרום,
 זה הלא אמן, עונה מי השאלה היא מה צ"עולכאורה

 אמן דיענה מי שאק עצמו, לבק בינו שמברך מיכמו
 כהנים בברכה אמן דענתת ומשמע מים, על ברכהכמו
 לעצם סוייך שהוא לומר וצריך ואמאי, לעיכובאהיא

 בית ולכן לחברו, האומר כאדם שיהא כהניםהברכה
 כוחטע "צנו, והטף שהנשים צריך כהנים שכולםהכנסת
 נראה זה אבל חידוש נראה שזה אף כך הוא בזהדבר"נו
 ענחת מדק לא הוא כהנים בברכה אמן דעגייתאמת,
 דין שהוא אלא אמן, ועונה מחברו ברכה ששומעאמן

 כהנים מהברכה הוא שהאמן כהנים בברכתמיוחד
 כאדם והוא להם אמור ל"ח, בסוטה וכמבוארעצמה,
 ברכת דין מעצם הוא הצבור ענחת וא"כ לחברושאומר
 הברכות, מקבל והוא לחברו האומר כאדם שיהאכהנים
 ע"א ל"ז בברכות התוספות שכתבו מה מיושבולפי"ו
 הף דלא כהנים ברכת אחר אמן יועה הש"ץ אםדכתבו,
 על אמן אז "צנה אם ולכאורה הוא, תפלה רצורךהפסק
 ואיזה תפלה, צורך יחשב זה האם המוציא אושהכל
 ש"מ אלא כהנים, בברכת אמן בענתת יש תפלהצורך

 הפסק הף לא ולכן כהנים מהברכה חלק הואשהאמן
 שהנסוים צריך כהנים בכולם ולכן אמן, לענוחומוכרחים

 תדעתי כהנים, מהברכה חלק הוא האמן כי יענווהטף
 ההם האמת מן שזה חושב אני אבל דברי עלשיחלקו
 לבקש יכול אי לף הבית שכתב מה להאריךבדעתי
 כעונה שומע מטעם כהנים בברכה שיוציאנו אחרמכהן
 לערבב רוצה לא אני אז דלא, להלכה שהוחלטוהיות
 דהם"ס על הפלפולים בספר מקומו תמצא זהענין

 טל בס' ועץן כת"י. הש"ס על אפרים רכבותשתח"י
 על שליט"א גרבר ישראל ר' הרה"ג ליזידילישראל
 בהדש"ם. נדפס י"ו סימןברכות

 בזה העירני שליט"א זילבר רב"י הרה"גףדידי
 לכאורה מהתוס' הראי' אבל בעיני חן מצאו דבריוח"ל,
 מה ועחן סקי"ד קכ"ח סימן בט"ו וע"ע בוה לדתיש

 ל"ו סימן ובחי"א פ"ה ל' סימן ח"א נדברו באושכתבנו
עכ"ל.

 את להוציא יכול רלא כהנים בברכה י"ל טעםעוד
 זה של האהבה מדת אין ולפעמים באהבה בעי כיחבירו
 בחוברת בזה באריכות ועץן זה, של האהבהכמדת
 הלל ר' הרה"ג בזה מ"ש ו' ה' גלית ף שנהמוריה

- . -



אורחרבבות

 אביו עבור זכרת בספר שוב ונשנה זצ"ל,מעדאליע
 וכו' נ"ט בעמוד תשמ"ג ירושלים מכת הוצאתועבורו
 אבני ספר וע"ן עזילה. הוא הזכרת ספר חטםעח"ש,
 י"ד. - י"ג סימןיעקב

 לג.מיב~ן
 דוד וויאסר רחום והואבענין

 ושאלתי ספיקות כמה בדעתי נפלו זהבענין
 כולל ראש שליט"א ברנשטחן יצחק ר' הרה"גלידידי
 וז"ל: לי השיב אשר וזה בירחטלים יוסףעץ

 כתב קל"ד ס" ריש או"ח דבשו"ע כ',מעכת"ר
 מעומד אמרו לא ואם בקו"ר, אומרים רחום"ד"והוא
 מעומד, לאמרו דנוהגין כתב והרמ"א גדר, פורץנקרא
 ל"ה בעמידה שלא דבאמרו כ' סק"ג ובמ"ב בלחש,אבל
 עכ"ד. לב"הטו אין יושב אחד אם ולפ"ד ע"כ, גדרפורץ

 הוא בלחש, דאומרם להרמ"א דס"ל מה דהאונ"ל,
 הא דגם ף"ל )לבוש(, י"ח תפלת נגד דתקנוהומטעם
 דמובא אף זה, מטעם ג"כ הוא מעומד, לאמרודנוהגין

 השו"ע ולפיכך וףדף, חטאנו בו דיש משום הטעםגם
 לעורר משום דהוא וכנראה בקו"ר, אותו דאומריםדס"ל

 הא הוא י"ח לתפלת הדמית דכל ונמצאהכוונה,
 עיקר חסרה בישיבה אמרו אם ולפיכך מעומד,דאומרו
 אמרו דבלא ס"ל ממילא י"ח, כנגד שתקנוהוהתקנה
 אבל גדר, פורץ ונקרא התקנה על עובר הואמעומד
 בישיבה באמרו גם א"כ בלחש דאומרו דס"להרמ"א
 ולכן בלחש, שאומרו בזה י"ח לתפלת קצת דומההוא
 לא אם אלא גדר פורץ ל"ה דלהרמ"א ללבושס"ל
 במ"ב. כמובא כלל,אמרו

 לא אמאי צ"ע כ"כ - בזה"ל: מעכת"ר כ'שוב
 לומר וראף שכ' סק"ט, קל"א סי' במ"ב כמובא-גוהגין
 ע"כ. בעמידה נעשה מה בישיבה נדע לאואנחנו

 רנ"ה, דף מהשל"ה הוא זה, דבר מקור דהריונ"ל

 אומר שהי' הגת מש"ץ ראיתי בזה"ל, כתובחטם
 נעשה מה בישיבה, אמר נדע לא ואנחנו וכו' תיבותאלו
 ולכן ע"ש, עכ"ל בידו, קבלה שכן ואמר בעמידה,אמר
 כן ראה שהוא כתב אלא כך, לנהוג שיש כתב דלאכית

 לנהוג שרוצה ומי מקובל, מנהג אי"ז לפיכך הגתמש"ץ
 מצאו לא כי כך, נוהג אינו רוצה שאינו ומי ינהוגכך
 הוא דהביאור הטור שכ' לפ"מ שי"ל אף לזה,טעם

 ביעויבה להתפלל, אדם שיכול ענין בכלשהתפללנו
 בהר ואשב שנא' משרע"ה שעשה כמו ונפילהועמידה

 ע"כ, יותר נדע ולא וכו' ואתנפל בהר עמדתיואנכי

 ובישיבה, בעמידה שהתפלל מראה דהוא י"לולפי"ז

סמ ם י ר פאחיים

 נעשה ומה בישיבה נדע לא ואנחנו אומר שהואעי"ז
 י"ב. אות מ"ד בסימן שכתבנו מה וע"ן עכ"ל,בעמידה

 לד.מיב~ן
 אפים בנפייתנשים

 על ליפול צריכות הן אם בכתה מהבנותנשאלתי
 בספר ראיתי ואח"כ דלא, והשבתי בתחנת,אפים

 כדי נתקנה אפים נפילת וז"ל, קנ"ט עמוד תהיוקדושים
 כפי אפים ובנפילת בעמידה בישיבה, יתפללשהאדם
 אך רשות, אלא חובה היא ואין רבינו, משהשנהג
 כחובה, עליהם קבלו בה, נהגו כבר ישראל כלמאחר
 אליקים ר' מהרה"ג וכתבה אפים תפולנה לא נשיםלכן

 והמצות. האשה הספר מחבראלינסת

 י' בתשובה כ' סימן אליהו מחזה בשו"תוע"ן
 ומוסיף נתחחבו, לא אפים בנפילת דנשים כ"כשכתב
  ואעתיק תחנת מאמירת פטורות דנשים שם לומרבכלל
 חייבות אם ףבחר דבריו יראה שהמע"ן כדי פהלשונו
 )ועיין דפטורות, משמע אפים בנפילת אבלבתחנת,
 שם. וז"ל פ"ה( עמוד ח"ב ישורוןיסודי

 חדא שפטורות, ונראה בזה, שמדבר מי מצאתילא
 כדי דהף קנ"א סי' הטור כתב תחנת אמירתדטעם

 ואח"כ מעומד מיושב דהיינו אופנים, בג' אדםשיתפלל
 נדע לא "ואנחנו נפ"א אחר אומרים ולכן אפים,בנפילת

 היכולת אופן בכל התפללנו כלומר וכו'" נעשהמה
 ולפי"ז עינינו, אליך ורק נעשה מה נדע לא מזהףותר
 בברכותיה ולא בק"ש חייבות אינן שנשים שמאחרנראה
 הפוסקים, בשם לעיל כדכתבנו דזמרה בפסוקי לאוגם
 תפלתן שיסדרו ענינא בהאי כלל נתחחבו שלאנמצא
 כ"כ וא"כ נתחחבו, לא ישיבה בתפלת דהא אופנים,בג'

 מביא שהטור שנית ועוד נתחייבו, לא אפיםבנפילת
 חובה, ולא רשות אפים שנפילת גאת נטרונאי רבבשם
 סי' ע' דברים כמה מפני אותה מבטלים בנקלולכן
 נתקבל שלא י"ל עלחהו שקבלו ראיה בלא ולכןקל"א,
 עכ"ל. המנהג, הוא וכן הנשים,אצל

 אשרי וכ"כ תחנת, מלומר דפטורות דעתווא"כ
 את דיאמרו דנכת כתב לשבח ועלינו פטורות, לציתובא
 כ', בסימן עח"ש פטורות יום של ושיר הנשים,זה

 ובקונטרס ז' אות ףקהל חי איש כבן עיין מנחה,ולענין
 מ"ש עיי' הלל ולענין קכ"ד, עמוד לנשים תפלהדיני

 שהז"ג. מ"ע על מברכות אם ותלף קכ"ה,בעמוד

 חוזרת אינה ברהמ"ז ברכה אם עעסתפקהאשה
 קפ"ו סי' במ"ב ועי' סקכ"ה קפ"ד סי' החחם כףלברך,



אורחי~צצבורצע

 המחייבים  כדעת לחזור יכולה רוצה דאם דכתבסק"ג
 רל"ט סי' המג"א דעת המפיל ברכה ולענין ברכה,בספק
 לאומרו, דקבלו כ' והפמ"ג לאומרו, נהגו דלאסק"ב
 קיעל ק"ש גם לומר דצריכות החחם בכף בסק"גועח"ש
 עמוד לנשים תפלה ובדיני לשמירה, דנתקן כיקהמטה
 כך וכתב המפיל, יברכו ספרד יוצאי נשים דגם כ'קכ"ז
 ועי' בביאורים, ט' בכלל המבואר הכלל לפי לינראה
 ב'. סי' ח"ט אליעזר וצ"ן ו', סי' ח"ג אומריביע

 כתב כך מברכות, הן ניסן בימי האילנותוברכת
 דינים קל"ג בעמוד ועח"ש קי"ח, סי' אור"ח צביבהר
 כי הקונטרס כל על לעבור וראוי התפלה באופנישונים
 שליט"א המחבר ידידי ועשה ומבואר מסודרהכל

 בזה. הרבים את לזכות וחשובה גדולהעבודה

 נפילת שכ' נ"א עמוד ביתה הליכות בספרועהן
 הנשים אין סליחות, המנהג. וכן פטורות נשיםאפים
 הנוהגות השנה,ה,2 ימי בכל סליחות באמירתחחבות
 אשרי, הנוראים. בימים סליחות לאמירת לביהכנ"סלבוא

 הרבה ומ"מ פטורות, נשים לציק ובא ופסוקילמנצח,
 )ואתה דסדרא קדושה הוא, נכק ומנהג לאמרןנהגו
 פטורות. נשים יום של שיר פטורות. נשים וכו'(קדוש
 ולאחריה( לפניה הנאמרים )והפסוקים הקטורתפטום
 שגם נכק לשבח עלינו לאומרן. חייבות נשים אםצ"ע

 בהערות ועיי' המנהג וכן התפלה, לאחר יאמרוההנשים
 ח'. אות סוף עד א' מאותהחל

 תפלת לומר חייבות הנשים גם כהב ע"גובעמוד
 וכן השינה, לפני המפיל ברכת לברך חייבת אשההדרך,
 גם שתאמר וראוי המטה, שעל ק"ש לקרותחחבת

 לנקוים ראוי איו וכתב בסידורים(, )כנדפסהפסוקים
 ויש לאה תיקון והן רחל תיקק הן חצות תיקקלומר
 אות בהערות ועח"ש תיקק, אומרות נקוים דגםדכהב
 בטעות מ"ש צ"ז צ"ו בעמוד ועח' כ"ב, כ"אי"ח

 האילנות דברכה כתב קכ"ד ובעמוד בברהמ"ז,דשכחה
 נ'. אות בהערה עח"ש זו ברכה לברך צריכהאשה

 ר' הרה"ג לידידי ישראל בת הליכות בספרועהן

 לפלפל דברים הרבה לי ה,2 שליט"א, פוקס יעקביצחק
 מ"ש עיין אבל אי"ה, ה' לחלק זה את ואשאירבדבריו
 הקרבנות פרשת באמירת חחבות נשים מ'בעמוד
 שאינן שיש י"ט בהערה עי' והקטורת( התמיד)העולה
 אבל פטורות הדין שמעיקר וי"א באמירתןמקפידות
 ויש דזמרה, פסוקי באמירת וחייבות לאמרן,מותרות
 ברוך ברכות תאמרנה רוצות אם ספרד שבנותשכתב
 ויש הברכה בחתימת ד' שם בלא אבל הה2תבחשאמר
 מי על להן יש ומלכות בשם והמברכותחולקים,
 כתב מ"ד ובעמוד כ"ב, כ"א כ' בהערה ועח"ששתסמוך

 והמנהג אפים ונפילת תחנון אומרת אשה אםספק

 ם י ר פאחיים
 ביחידות בביתה כשמתפללת ועכ"פ אומרות,שאינן
 ועח"ש מדות י"ג מזכירים בו הקטע על לדלגחחבת
 שהנשים שכתב יש כתב מ"ה ובעמוד ל"ג, ל"בבהערות

 לציק ובא אשרי מאמירת פטורות שחריתהמתפללות
 וכתב ע"ד, בהערה ועי' התפלה שבסוף יום שלושיר
 המתפללות ובפרט וכו' לשבח עלינו ואומרותכ"כ

 כאלוקינו אין שתאמרנה ראוי כ"כ בקביעותשחרית
 כתב נ' ובעמוד ל"ה, בהערה ועיי"ש הקטורתופיטום
 שביום בנעילה וכן נוראים ימים של מוסףובתפלת
 נ"ו, בהערה ועח"ש כנהוג, הנשים כל חייבותהכפורים
 ק"ש לקרוא הן גם צריכות הנשים כתב נ"אובעמוד
 נוהגהז נשואות )ונשים המפיל ברכת עם המטהשעל

 רשאיות אם הפוסקים ונחלקו מכוסה( בראשלאומרה
 ובעמוד ס"א, ס' אות בהערות ועיי"ש חצות תיקוןלומר
 ניסן בימי האילנות לבלוב הרואות בנשים כ'קע"ח
 אות בהערות ועח"ש האילנות בברכת הן גםחחבות
 סק"ה. כ' סימן חי"ב אליעזר צ"ן ועיין ע"הע"ד

 לה.מימן
 אפים לנפילת ישב אםהש"צ

 מחויב אי התיבה לפני העומד הש"צנשאלתי,
 אפים, לנפילת ישיבה איזו אחרי ולתור לאחוריולחזור
 אפים נפילת ויאמר מקומו על שיעמוד נכק יותראו

 עליו. שמתפלל העמוד על ונופלמעומד,

 בהמאור ענה שליט"א אמסל מאיר ר' הרה"גוידידי
 וז"ל: תשמ"בתמוז

 ומבוררים המאור, בקונטרסי כ"פ בזה דנתיכבר
 גם ליפול שאפשר קל"א, בסי' והט"ז המג"אדברי

 שם המחבר שהחמיר מה שגם וצ"ל ועיי"ש,בעמידה
 אפשר וכו' מעומד ולא מיושב היא נפ"אבכהבו,
 אבל לו, טרחא אינה שהישיבה אדם לכל ג"כשדעתו

 לומר בה2ביל עצמו להטריח הש"צ שיצטרךלא
בישיבה.

 רק2ות, הוא בצבור נפ"א שכל כ' שם בטורוהנה

 הריב"ש. בשם הד"מ שם הביאוכן

 הביא ובב"י החמיר שכאן המחבר עלותמיהה
 הביא הד"מ וכן בישיבה, גם לומר שאפשרראיות

 הקבלה שבעלי אלא בעמידה, לפעמים אמרשמהרי"ל
 בכוחם שאין ידוע מיהו בישיבה, דוקא שיהי'מקפידין

 הפוסקים. גדולי על לחלוק הקבלה בעלישל

 היחיד אי תי"ב סי' ריב"ש בשו"ת באריכותועי'
 חובה שאינה ומסיק וכו', מעומד פניו על ליפולמותר



אורחרבבות

 מיושב, הציבור שנהגו ומאי וכו', חז"ל בימי מנהגוהי'
 לאמרם וברכותיהם תפלותיהם בכל הציבור שדרךלפי

 לא אבל בי"ח, זולתי עליהם, להטריח שלאמיח2ב
 עיי"ש. וכו', אפים בנפילת בישיבה קפידאקויהי'

 שהצבור משום בנפ"א הישיבה שטעם לנויוצא
 לעמוד, עליהם להטריח ואין הש"צ בחזרתיח2בים
 שמו"ע אחר מדות י"ג אומרים שאין במקומותומיירי
 בנפ"א, שלום שים ברכת אחר מיד מתחיליןאלא

 שים אחר ותחנק וידוי לאמר ק2עומדין דמקוםומשמע
 בעמידה, ג"כ נפ"א יאמרו אם קפידא אין אולישלום,
 הקבלה. בעלי של הקפדתם משום לאואי

 דוקא לומר המחבר שהחמיר שמה לומרומסתבר
 אין הדין מעיקר אבל המקובלים, לדעת הואבישיבה
 את והריב"ש המהרי"ל הזכירו ומדלא כלל,קפידא
 הקפידו לא ימיהם שעד נראה הקבלה, בעלי שלטעמם
 שהראה הראשק שהוא הב"י וגם דוקא, בישיבהריהי'
 )הגם איה, מקומם ציין לא ג"כ המקובליםלדעת

 בעמידה, לפעמים שאמר הנ"ל הד"מ שהביאשהמהרי"ל
 מיהו וכו' לתחנה הש"צ כשישב הלשק, שםמזכיר
 תפלה מהל' פ"ט ברמב"ם אבל מוכרח, שאינונראה
 ועיי"ש(. ישיבה הלשון ג"פהזכיר

 כחפלה הזמן כל העומד שהש"צ מסתברוהלכך
 ולחפש ולטרוח צידו על לסובב עליו חיוב שוםאין
 פניו. על ליפול ישיבה, מקוםאיזה

 לא עליו שנופל שהעמוד שידקדק עוררנו כברמיהו
 עכ"ל. וכו', משכית אבן של חשש איזה בויהא

 לן.מ'מן

 יומר יש קדיש איזה קדושה אחר מקצתןיצאו
 מקצתן יצאו אם כתב ס"ג נ"ה בסימןהרמ"א

 להשלים יכולים וקדח2ה השמו"ע בקו"ר שהתחיללאחר
 דשייך שלאחריה שלם הקדיש ולומר קדח2ה סדרכל

 המ"ב וכתב וכו' צלותהון העזקבל אומר שהרילתפלה
 תפלת שאחר קדיש החצי וכ"ש שלם הקדיש י"טבס"ק
 וג"כ שמו"ע שאחר הח"ק לומר דאפשר דדעתו הריי"ח

 השולחן בערוך אבל לציק, ובא שלאחר שלםהקדיש
 אשרי אבל שמו"ע שלאחר הקדיש את דאומר כ'ס"ז
 קדיש אז אומר לא והוא לבדו כ"א אומר לציקובא
 הוא בק"ש שהרי תמוה והוא הרמ"א על וכ'קולם
 ול"נ בזה השיגו והכנה"ג והפר"ח לציק ובאלאחר

עאאמריםחיים

 יאמרנו ממילא אך שמו"ע שלאחר הח"ק עלדכוונתו
 טוב הלא עוד יאמר לא השלם שהקדיש כיקשלם

 אומרים דלדעתו הרי עכ"ל, זה בקדיש תתקבלשיחתום
 ח"ק במקום אבל שמו"ע אחרי והוא אחד קדישרק

 והערוך המ"ב בין מחלוקת לנו הה2 ק"ש אזאומר-
השולחן.

 חבל שמביא ל"ו סקל"ה החיים בכףועיין
 מנחם ירמיהו ר' הרה"ג וידידי זה, בדק הדניםאחרונים
 שלא העה"ש על לפלא וז"ל בזה לי כ' שליט"אהכהן
 מתפלה בפ"ח הר"מ שיטת בזה, ראשונים מח'ראה
 מלשק משמע וכן קדיש, ללא גומר שמו"ע דרקנראה
 שהביא ב"י ועי' הקדח2ה או הקדיש אומר שכ'הטור
 וכו' לציק ובא אחר תתקבל הקדיש זה שאמרתרה"ד
 התפלה שכל שסובר מהר"ם בשם משה בדרכיועי'
 רק התחילו אם שמו"ע אחר החנו לגמור יכולממש
 את הקורא בפ' והר"ן שלישית, שיטה וזוהי ויוצרברכו

 פסק וכן הב"י וכ' תרה"ד כדעת מהירח2למי כ'המגילה
 שאם הרמב"ם בשם כ' ובאבודרהם הלקטהשבלי
 משמע וכן שלאחריו הקדיש לומר אין התפלההתחילו
 לשק פשטות כפי פי' ובמג"א בדר"מ, עיי"שמהטור
 ובא לאחר ומשמע שלם הקדיש גם שגומרהרמ"א
 סדר שגומר כ' ובב"ח לפרש, לי' הי' שאל"כלציק
 סדר מאמר שכ"ז שאחריו וקדיש שמו"ע שאחרקדושה
 והמחבר בדבר מח' ג' הביא שג"כ בפמ"ג ועי'התפלה,
 הולכים פסקו שלפי ברור ולכן כהרמב"ם שפ'משמע
 וע"פ והמחבר הב"י עפ"י דבריהם שכל והכנה"גהפר"ח
 בקויטת אזיל הרמ"א משא"כ והרשב"אהרמב"ם
 יש רמ"א ביד שיוצאים אנו ולכן ברור וכ"זכחרה"ד

 משמע וכן והתרה"ד הרמ"א עפ"י למעשה לפסוקלנו
 שהביא הרע"א כוונת וזה המג"א פסק וכןבפרישה
 אומר שמו"ע שאחר ח"ק שגם סקי"ט במ"בפסקו
 רי"ז. לנו הוברר ולכאורה עכ"ל,מכ"ש

 סימן ב' פרק בצבור התפלה בספר ראיתיוכעת
 קדיש חצי אומר שמו"ע לאחר ביצאו שכתבכ"ב

 הוא א' ענין דהכל תתקבל קדיש וכן לציק ובאקדושת
 ממשמעות סקי"ח שם משנ"ב כ' נ"ג אותובהערות
 והחיי דה"ח מהפמ"ג משמע ושכן בס"ג הרמ"אדברי
 חולקים והפר"ח שהכנה"ג סק"ה בשע"ת ועי'אדם

 קדיש לא אבל שמו"ע ברכת אלא מסחם שאינווסוברים
 רק בשו"ע לכתוב המחבר דהק ק2ע"כ וכתבותתקבל,
 ומג"א כהרמ"א נהגו והעולם השע"ת סחם אךקדח2ה,
 הלכה מקויב שבשו"ת חפץ דברי בהגהות גם כ' כןבזה,
 נהגו שהעולם המחבר( ע"ח, תשובה בח"א)והוא

 לדברינו. סייעתא וזה עכ"ל, הרמ"א דבריכמשמעות



אסרים חייםאורחרבבות1

 לז.מיסן
 ברוריהתפות

 מ"ש הבאנו תקצ"א סימן ח"ג אפריםברבבות

 ברוריה, תפלת בענק שליט"א פיינשטהן ר'מ הרה"גלי
 דברינו את הביאו תשמ"ב ניסן מחודש השבתובקול
 במכתב שליט"א שפירא רפאל ר' הרב השיב וע"זשם,

 ח"ל:למערכת

 תשובה שכתב זכורני הנה ברוריה תפלתלענין
 ההסב השבים על תפלה לשין צדקה מעיל בשו"תוולמה
 ואחד חבירו, על יותר להתפלל דיכולים שפירשם

 ברכת את ביום ג"פ מתפללים אנו כי הואהדבדים
 פ' שלהי לזוה"ק מצאתי והנה וכו', אבינו""השיבנו

 )תהילים הפסוק כוונת לבאר קשעמד ע"א כ"טבראשית
 אהלך דרכיך ד' הוריני ע"ה המלך דוד שביקשפ"ו(

 מאחר כן לבקש יכול דאיך שם והקשה וכו'באמתך
 והנה במכתב. עכ"ל, הישוב ועח"ש שמים בידיוהכל
 באריכות ז' בסימן והוא צדקה מעיל בשו"תעחנתי
 דבריו. קיצור רקואעתיק

 יחזור הקטן בנו ולקח אחר לדת מדתו יצאא.
 אם ונסתפקו עמו ההוא שהיוצא נדע שלא עדבתשובה
 בלבו. תשובה שיהרהר עליו להתפללרשאים

 כזה, להתפלל יאסר אם ספיקות ב' ישתשובה,
 מיראת חרן שמים בידי שהכל לפי שוא כתפלתדמחזי
 שכר יהיה למען האנחסי לכחירת השם שמסרושמים
 כבשי כמו דהו"ל משום השני וספק בעולםועונש

 לא ואם ישיבהו להשיבהו הוא הגת לפניו ואםדרחמנא
 כ"א תועלת שום בזה להמתפלל יגיע דלא כיוןלאו
 כרצונו, יעשה הגת לפניו אשר א"כ ית' שמו כבודלבד

 עלייהו מקום היה מכאן גם א"כ ברצונו שיעלההסיבה
 יש ובזה לצערינהו דלא היכא כי ולהחזירולהתפלל
 יצערו לא למען השם שירחם ר"מ של לתפלתומקום
 אולי היצה"ר מהם שיסיר אמרה בתחילה לכן עודאותו
 מיד בקשה לא ולכן לצערינהו דלא היכי כי זה בעוןרק

 עבור ולכן וסיים בזה והאריך וכו' דלהדרושיתפלל
 יתומים של אביהם ואנחנו להתפלל יש שנשבההתינוק
 ביניהם יטמעו שלא כדי אביו עבור להתפלל מקוםההם
 ר"מ בעי דקא הא על בצל"ח ועיין בדבריו, עהןוכו'

 רחמים עליהם מעורר שהי' שמשמע עלחהורחמי
 בברכת ועיין הדין, מדת עליהם מעורר היה הלאובאמת
 כוונת והנה בזה, מ"ש ס"ה מאמר פ"א ברכות עלאהרן
 מתפללים שאם הקדוש בזוהר למבואר נראההצל"ח
 אם מעשיו את לבדוק מתחילים אז אחד שללרפואתו

 עליהם שמתפללים החולים שכל רצת ויהי לכך,ראוי
 בזה. וקצרנו לכך ראויםהם

 אות מ' סימן ח"ד אור"ח משה אגרות שו"תועק
 כספרו. שם אלי בספרי שהבאתי התשובה שהביאי"ג

 בתוספות בזה קדמו כבר הנ"ל הצל"חובקחסית
 לצדיק ענחם טוב דלא ז' בדף מבואר הא שכתבהרא"ש

 קולא שיתפלל בצל"ח ומבואר גמורים, רשעים היוכי
 חייבין ימותו ולא זכאק, וימותו אפו הקב"ה להםיאריך
 שקלל, אמר ולא עלחהו רחמי ר"מ בי דקאמרוהיינו
 דהא אברהם באר בס' כ"כ מבואר המהרש"אוכדברי
 השכליות יראה ההנו שמים מיראת חרןדאמרינן
 דהא הטבעית יראה אבל בבחירה תלוי' שהיאואנכיות
 מועיל ועי"ז אחרים ביראת לענשו שמים בידידאמר
 ערבות מצד י"ל ועוד ב~עשובה, הרקסע להחזירבקשה

 רפואת על לבקש קויכול מתוך או זל"ז, ערביםשישראל
 הנפש. רפואת על מבקש כך חבירו שלהגוף

 זו אי שהיה ת"ח שכתב י' דף ברכות במאיריועיין
 יתפלל אלא לקללם לו ראוי אק לו מצערק אדםמבני
 רשאי שהוא דברים יש ומ"מ בתשובה, שיחזרועליהם
 במקומו שיתבאר כמו ולנדות ולהחרים לקללעליהם
 ע"א. י"ז דף במו"ק והואעכ"ל,

 בקשער זצ"ל המבי"ט להרב אלקים בביתועיק
 בלא תשובה היום מהני איך שכ' ב' פרקהתשובה
 על התשובה עם קרבן להביא ציותה התורה והלאקרבן,

 קרבן עם מכפרת שהתשובה הכלל כי ומתוץהשגגות,
 העבירה היתה שאז מפני קחם, המקדןם בית כשהי'רק

 בזה"ז אבל בקרבן, צורך היה משו"כ ביותר,חמורה
 ועיין עכ"ל, לבד תשובה מספיק קיים המקדןם ביתשאין
 ביהמ"ק קויבנה ויה"ר ע"ב, כ' דף תשובה הרהוריבספר
בב"א.

 מידידי זה בענין קצרים בגרגרים נתכבדתי והנהא(
 בענין וז"ל מירושלים קוליט"א שפירא רפאל ר'הרה"ג
 אבינו השיבנו מברכת ראיה להביא בהערה שכתבתימה

 דשפיר מינה למילף דאיכא י"ח, בתפלת וכףלתורתיך
 בתשובה חבירו של חזירתו על להתפלל אדםמצי

 שציין מצאתי הנ"ל התשובה שקבלתי אחר הנהשלימה,
 י'( )ברכות ז"ל המהרש"א דברי להדיא שליט"אכת"ר
 נדחו הנ"ל דברי כי ומצאתי ז"ל בדבריו שםועחנתי
 בתשובה והחזירנו מתפללים ושאנו וז"ל שם דכתבמהא

 עכ"ל, עצמו את כולל שהוא כית כ"כ ל"ק כישלימה
 והיכא להתפלל דמצי אמרינן היכא טובא נפ"מ לנוהרי
 מי עם יחד עצמו כולל דאי כן, להתפלל מצידלא

 עליה תקשי ובאמת להתפלל, מצי עליושהתפלל
 לב והשב ע"ב( נ"ז )שם ערוכה מג' ז"לדהמהרש"א
 הש"ס כגלית במ"ש וע"ע עיי"ש לעבדםעובדיהם
 ע"א ק"ה דף ח"א והוא הנעלם המדרש לדברילהביא
עח"ש



מאפרים חייםאורחרבבות

 בס' מצאתי ז"ל המהרש"א של קח2יתו ולעצםב(
 טריוש מנחם ר' מאת למדות( )שו"ע מישריםאורח

 לישב, וסקט"ז סי"א י' בסי' שכ' זוללבורגאבדק"ק
 שתעו ע"י שחטאו אדם כני יש גם ח"ל כ'ובתו"ד
 אחרים בתפלת תועיל לאלו גם ובסברתם בבינתםוטעו

 הטוב האמת ולהכיר טעותם, להכיר שכלם עיניעןיאירו
 שזהוא עצמה התשובה על איעה התפלה וא"הוהישר,
 אלא לא, או לשוב רוצה אם האדם בבחירתתלף

 עכ"ל. ההה2ובה ומעכבי מונעיעןיוסרו

 שם ברכות על שכ' ז"ל חיות למהר"ץ ומצאתיג(
 אפשר י'( )תהלים רשע זרוע שבור ג"כ שמצינו אףח"ל
 על ביאור תמצא רשעו תדרוש הפסוק שסיוםלומר

 יעשה ולא רשעו ימצא שלא אופן דאיזה החנותחילתו
 ל",2ב עמד ב' בבאה"ג ז"ל המהר"ל והנה עכ"ל,שורש
 כן להתפלל יכול בהאיך י"ח בתפלת המינים ברכתענין

עח"ש

 עבור מתפללים שאם בענין כת"ר מ"ש בעניןד(
 הנה לכך, ראף אם מעשיו את בודקים אז לרפאותואחד
 אבל ח"ל כ' סק"ה ז' בסי' הנ"ל מישרים אורחבס'
 על צבור או עצמו צרת על יחיד דתינח צ"באכחי
 וכי יועיל מה אחרים צרת על להתענות אבלצרתם,
 בתשובה שיחזרו ולגרום אחרים להצדיק יכולבתעניתו

 חטא אולי עצמו על לכפר התענית מועיל מה א"כוכו'
 תועיל  שעי"כ תפלתו קודם עצמו ויצדיק ההךע,דלא

 אני אבהו ר' שאמר כמו ביותר, צדיק תפלתתפלתן
 הש"צ מתנאי וע"כ וכו' צדיק בי מה2ל מי באדםמושל
 א"נ וכו' מעבירות ריקם ביתו עןיהי' גם צבורבתענית
 שיעלה ואפילו חבירו לקורות לב יתן התעניתשמתוך
 מר לעין בר"ה רבנן שאמרו כמו למוטב להחזירובידו
 עכ"ל. וכו'במילה

 בצל"ח ומבואר שליט"א כ"ת שכ' מה ובעניןה(
 שם יהףדע בן בס' מצאתי וכו' אמר ולא וכו'עןיתפלל

 ע"ה דוד האיך ז"ל הרי"ף לקושית שהביא ברכותעל
 במזמור קללות כמה וקללם שימותו אףכיו עלהתפלל
 ודאי שדע"ה בס"ד ונ"ל ח"ל, ל"ה2ב ז"ל הוא וכ'ק"ט
 להם ואין בסט"א נטמאו אףבים שאותם ברו"הראה
 היו אףבים שאותם יודע היה א"נ כתשובה,תקנה

 כל ערוכה ומשנה הרבים את ומחטיאיםחוטאים
 תשובה לעשות בידו מספיקין אין הרבים אתהמחטיא
 ח"ל שם לברכות ישראל כנסת בס' נמי כ' ועפ"זעכ"ל,

 ולא לשמים אלא רעים דאינם נראה פירש"יולפי
 ישתרשו שלא דלימתו עלחהו רחמי דכעי ור"מלבריות
 הי' לטובתם אדרבה אלא לענוש רצה דלא וכו'בחטאין

 עח"ש. וכו'מכת

 דברי את להביא שליט"א כח"ר מ"ש ובעניןו(
 הקרכנות הבאת לענין אלקים בית בספרו ז"להמבי"ט
 לב מערכי בס' ומצאתי ז"ל, דבריו בהבנתנתקשיתי
 משה ר' גחטסהד בישיבת המשגיח מאת  עתהשנדפס
 העדר ד"ה בהמצאו ד' את דרשו במאמר זצ"לשוועב
 לחשב שם ע(עמד הקרבן מן פוטרת השכינההשראת

 שפירא הרב ידידי לשת ע"כ ז"ל המבי"ט דבריאת
 בשנת ברק בכני נדפס הספר המחבר אמרשליט"א,
 והוא הנ"ל ידידי קשצין דכריו את  ואעתיקתשמ"א
 ק"צ. קפ"טבעמחים

 אין מדוע מסביר, אלקים בית בספרהמבי"ט
 קחם הי' המקדש שבית בשעה כי הזה, בזמןקרבנות
 של בזמן עבירה ו2עובר מי בישראל, שכינהשרתה
 בשוגג, אלא אינה העבירה אם גם שכינה,דה2ראת
 רצונו על לעבור אפשר איך וכי גדולה, נגדוהתביעה
 בית שחרב לאחר המקדן2? בית את שרואיםבו2עה
 גם עמה נסתלקה השכינה, השראת ונסתלקההמקרש
 אין חורבן לאחר בשוגג עבירה על השוגג, עלהתביעה
 קרבן. מחייבת אינה היא כי קרבן,מביאים

 קרבן יחיונ התעוררות הקרננות,אמירת

 גם הרי כי לי, קשה היה המבי"ט של זהתירוצו
 שאמרו וכמו הקרבנות, סדר אומרים אנו הזהבזמן
 הקרכנות אמירת הזה בזמן כי ע"ב( כ"ז )תעניתחז"ל

 הבאת אחר, בענין מהלך באותו פירשתי כן ועלמכפרת,
 לו אפשר ידה ו2על התעוררות, לאדם מביאהקרבן
 בית ושל קרבן של הענין חטא, הוא שוגג שגםלהשיג
 הוא חחב שאמנם התעוררות לתת בהם ישהמקרש,
 הקרבן, סדר לימוד ידי על הקרבן, בענין העסקבקרבן,

 תורה, בתלמוד העסק כי זו, להתעוררות מביאה היאגם
 זקוק הוא כי מרגיש הוא ואז הקב"ה, עם עסק הואהרי

 זו, כפרה לקבל לו אפשר שכן, מכית השוגג, עללכפרה

 נקבע ו2עליו ענין, אותו באמירת מקחמה הואוהרי
 הקרבתי"."כאילו

 ענין אותו על מיתה, הוא שוגג על הדיןמדת
 שהיא ףתכפר", קרבן יביא תורה "אמרה עליושנאמר
 למה תמות", אומרת הדין "מדת גם נאמר בשוגגעבירה
 תשובה לעשות לאדם לו אפשר שאי מיתה? לומגיע
 ההכנה עבירה, עבר אמנם כי שיכין לא אם השוגג,על
 ענין ילמד אם קרכנות, תורת ילמד אם אלא תבואלא
 ותהי' עבירה, בעל הוא כי יווכח וטהרה, קדושהשל
 עכ"ל. תשובה של האפשרותבידו
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 5ח.מימן
 התורהקריאת

 כל כתב ה' הל' תפלה מהלכות פי"בהרמב"ם
 שהוא למקום ומביט ס"ת פותח מהקורין ואחדאחד
 העם וכל המבורך ד' את ברכו אומר ואח"כ בוקורא
 בא"י ומברך וחחר ועד, לעולם המבורך ה' ברוךעונין
 תורתו את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר אשראמ"ה
 עד קורא ואח"כ אמן, עונין העם וכל התורה, נותןבא"י

 אשר אמ"ה בא"י ומברך הספר וגולל לקרותשישלים
 בא"י בתוכינו נטע עולם וחיי אמת תורת תורתו לנונתן
 בברכה רק כתב מדוע ולכאורה עכ"ל, התורהנותן

 אחרונה, בברכה כתב ולא אמן עונין דהעםהראשונה
 כתב כבר זה ברכה, אחרי אמן עניית על להודיענוואם
 וצ"ע. המברך אחר אמן לענות דיש ברכותבהל'

 היא ראשונה שברכה שכתב המלך יד בספרוראיתי
 סופרים, מדברי אלא אינה אחרונה וברכה התורהמן

 אמן דיענה כתב לא משו"כ ואולי דין חידוש הםודבריו
 ועיין הרמב"ם, בכונת וצ"ע כך לומר וא"א דוחקוזה

 אחרונה דהברכה כ"כ שכחב סקט"ו קל"ט סימןבמ"ב
 ענה נ"י, יצחק ר' ובני מחלוקת, יש והראשונהמדרבנן

 עונין העם וכל לכתחילה כחב שהרמב"ם היות דאולילי
 עונין העם וכל סיים אז ועד, לעולם המבורך ה'ברוך
 וכו' ברוך דעונין כתב לא אחרונה בברכה אבלאמן,

 ובמס' בזה, צ"ע ומ"מ אמן דעונין כחב לאולכן
 אקב"ו אמ"ה בא"י לברך ברכה הובא פי"דסוסרים
 וצ"ע בפוסקים הובא לא זה אבל הקוד,2, בספרילקרות
אמאי.

 כשבא כתב התפלות בסדר דהרמב"ם ק"לעוד
 ואמאי הברכות, נוסח וכתב הברכות את אומרלהפטיר

 ועיין התורה קריאת שלפני הברכות נוסח את כתבלא
בזה.

 וז"ל בזה לי כחב שליט"א לץן רב"י הרה"גומו"ר
 כתב לא למה ה"ה תפלה מהל' בפי"ב הרמב"םכבידון

 כמוש"כ אמן עונין העם כל שני' שבברכההרמב"ם
 רם בקול כשמברך ברור זה הנה הראשונה,בברכה
 בברכה רק כתב ולמה אמן, עונים שומעים,והעם

 כלל רבותא זה אין אמן, עונים העם וכלהראשונה
 ואח"כ בעיקר לנו משמיע הרמב"ם אלא אמןבעניית
 כתורה הקורא אין הצבור מפי אמן שיכלה דעדקורא

 רב שאמר ממה בהל"ו, שמסיק וכמו לקרותרשאי
 ראשונה בברכה רק שהך כמובן חה ל"ט( )סוטהחסדא
עכ"ל.

 ם י ר טאחיים
 5ט.מימן

 שעבר שבוע ש5 הקריאה וקרא ה' או בב'טעה

 וה' בב' בטעה פסק ח' סימן צית בניןבשו"ת

 מהפרקטה וקורא שוב דחחר אחרת מפרשהקרא
 דפרשת לקריאה עולה לא זה הלא ולכאורההנכונה,
 ליושבי נהקן כי אחרת מפרקטה קרא אם לי ומההשבוע
 ח' קשער אפרים שערי ועיין כתורה קראו וסו"סקרנות

 הקבועים מהפרשיות אחד בשאר וקרא טעה אם י"זדין
 שביבי בספר ועיין לחזור, אי"צ הקריאה וגמרולפסח
 שור צבי אברהם ר' להרה"ג קל"ה סימן אור"חאש
 לחזור, צריך דאין דרעתו תרע"ב( )ירושליםזצ"ל

 כתב סק"ה קל"ה סי' השולחן בערוך ג"כובאמת
 טעו ב' באות שכתב ס"ה עמוד התורה בזר ועתןחחר,
 שנית, לקרות א"צ שעברה שכ~ע של בפרקטהוקראו
 ג'. אות הזהב ברבידועיי"ש

 ם.מימן
 ש5"2י 55וי 5קרוא אפשראם

 בדבר שליט"א, יעקב ר' הרב היקר אחיכבוד
 במנין והתפלל בא"י ביקר נ"י לוינסת ר"ישידידך
 לוי במקום הה2ראל כהן במקום ישראל לתורהוקראו
 המנין מתפללי ידעו ולא לוי והוא שלישי לווקראו
 בזה. להחנהג איך דבר פשר חשובים ת"חשהיו

 אם נ"ט( )גיטין דמבואר כך, הוא בדי"ז ליהנראה
 בפי"ב הרמב"ם וכתב החבילה, נתפרדה כהן שםאין

 ולא ישראל עולה כהן שם אין וז"ל תפלהמהלכות
 אם אביי אמר בגיטין הכ"מ וכתב כלל לוי אחריויעלה
 כפירוש רבינו ומפרש החבילה נתפרדה כהן שםאין

 את הלוי ואיבד הקשר נפסק דהיינו רקט"י שלהראשת
 עכ"ל, כלל קורא ואינו הנפרדת חבילתו בשבילכבודו
 ואית וז"ל כתב מ"ח פ"ה גיטין המשניות עלוברע"ב
 ולפי"ז עכ"ל, המנהג וכן כלל הלוי יקרא לאדאמרי
 לראשון לוי לקרוא א"א אז כהן שם היה שלאהיות
 מקומות כמה מנהג והוא לשלישי, לא וכמובן שניולא
 הובא ארגיל במנהגי הוא וכן כלל ללוי קוריןשאין

 א'. בסימן עיי"ש יהודה ביתבשו"ת

 כהן אין אם כתב ס"ו קל"ה בסימן המחבראבל
 אחריו יעלה ולא כהן במקום ישראל קורא הכנסתבבית
 דהם ומשמע לעלות, יכול ראשת אבל הרמ"א וכתבלוי

 דקראו כית וטעמו לעלות יכול לא לוי ד,2לישיסוברים
 כהן שהראשת יאמרו לוי אחריו יעלה אם לפניוישראל



אורחרנבדת

 דלפי הרי מישראל, גרע דלא לעלות יכול וראשתהיה
 אחרי אבל לעלות יכול לוי כהן במקום ראשתהשו"ע
 לעלות. יכול לאישראל

 לעלות הדיעות לב' יכול היה לא הנ"לוא"כ
 במקומו. ישראל ויעלהלשלישי

 ללוי לקרות ולענין כתב סקכ"ד שם במ"באבל
 כהן במקום לישראל שקראו במקום רביעי אושלישי
 לקרות נוהגין אין בס"י ולמבואר אוסרין ףש דמותרי"א
 מינה נפקא אין למפטיר או לאחרת רק לוי אולכהן
 ודעת לשליטוי, לקרותו א"א שוב ולפי"ז עכ"ל,בזה

 לדעת ודעתו בסי"ב שם הגר"א הוא שכתבהמתיר
 ואחריו ישראל ואחריו ישראל קורא כהן כשאיןהשו"ע
 שלא היינו החבילה נתפרדה ומ"ש ללף, לקרותיכול
 רצ"כ לקרות, יכול ואילך משלישי אבל שני, הלוייקרא

 כלל. תיבה המחברהשמיט

 אפשר בזית, והיה לו קראו פה אומר אניוא"כ
 אבל שלישי לעלות יכול והיה הגר"א עללסמוך

 הוי הגר"א דעת לקרותו,וכאן שלא מנהגינולכתחילה
 ולמעשה, להלכה נ"ל כן לעלות, צריך והיהכדיעבד

 זקן בשו"ת מבוארים והם עוד לבאר רינים פרטיףש
 )צוויג( משה אהל ושו"ת ח', סי' ח"א )ואלקין(אהרן
 תשל"ג, רי"ד סימן ח"א הרשב"א ושו"ת ז', סימןח"ג

 הגר"א ביאור על אליעזר דמשק רצהן כתבנו,והנלענ"ד
 אליהו ר' הרה"ג לידידי אליהו ברכת וספרסקי"ב,
 לוי דאין סקי"ג השולחן הערוך דעת וכן סקי"ב,רקובר
 שאני הנ"ל דבשאלה כתבנו אבל ישראל, אחרעולה
 רציין נ', סימן ח"ב יצחק יד שו"ת רציין בזה,רצי'

 בן ר' הרה"ג המנוח לידירי צית בבני בזה דיניםחידושי
 בסק"י. זצ"ל לכטמזצית

 בליל ראשת עלה דהגר"א הובא רבובמעשה
 עלה ואיך שם כהן היה הא ולכאורה תורהשמחת

 ואולי בלילה, בתורה קוראין אין הא רצודבמקומו,
 לכבד חיוב אין אז בלילה קורין אין הדין דמעיקרמשום
 לא ראשת לפתוח מבאר והוא הגר"א, עלה ולכןכהן
 בזה, רצייז ס"ב, נדרים עהן ברהמ"ז על אלא ס"תעל

 שביעי, שקנה כהן על ג' סימן והיל מהר"י שו"תרציץ
 בכת"י הנ"ל ספר על אפרים ברבבות בזהוהארכנו
 בקרוב. להדפיסו הטוי"ת יזכיניבאריכות,

 כשקראו שכתב א' סימן יחזקאל במראה עיןכן

 יעלה למפטיר לקרותו אפשר ואי לששי בטעות~וי
 אבל ששי, לו להעע דאפשר דין חידוש וזהוויברך,
 כך משני, חרן עליה לקבל יכול הדחק דבמקוםרואים
 לשלישי לעלות יכול קראוהו דכבר הנ"ל השאלהבאופן
 עליו היה וא"כ יחזקאל, מהמראה סמך עוד לנוףש

עה ם י ר פאחיים

 דברי בשו"ת היטב רציין שכתבנו, וכמו לשלישילעלות
 כהן כשאין ללוי לקרוא אם מ"ש נ"ז סימןישראל
 הענינים. כל באריכותוביאר

 מא.טימן
 שפמרני ברוך הברכה האנ מברךמתי

 לו וקראו כהן שהיה מצוה בר בבחוראירע
 לוי, במקום לו וקראו לוי היה ולא לכהן לתורהלעלות

 או שלו העליה אחרי הברכה, האב יברך מתיונשאלתי
 שעלה היות ואמרתי הלוי, של הברכה את שמברךאחרי
 שכעת מה וזה הברכה, האב מברך אז גדול וכברלתורה
 שהך זה ואין אחר רצנין דבר זה לוי במקוםעולה

 פשוט. זה ולכאורה גדול שהוא לסימן לתורהלעלייתו

 מב.טימן
 התורה מעמינגינת

 שבמקרא הנגינות ציוני - המקרא טעמיבענין
 קוכעים הם כי מאוד, הם תחוצים "טעמים",נקראים

 הוא היכן הענין לידע נוכל ולפיהם המלים, פירושאת
 להפסיק, שם אסור וממילא המשך הוא והיכןהפסק,
 והטעמים הטעמים: משפטי בספרו ז"ל הרוו"הוכתב
 ז"ל קדמוננו שאמרו כמו קודץע, מקראי בהבנת עיקרהם
 וכו' הרוח אל הנשמה כיחס הנקודות אל הטעמיםיחס

 דרך על שאינו פירוש כל כתב: עזרא אבן והרבעכ"ל,
 וכו'. אליו תשמע ולא לו תאבה לאהטעמים

 ח' בנחמי' עה"פ דרשו ע"א, ג' מגילהבמס'

 ופירש"י: טעמים, פיסקי אלו - במקרא""ויבעו
 - דרשו ג"כ ע"ב ו' ובחגיגה טעמים, קרץיןהנגינות

 ברכות במס' שם, פירש"י רציין הטעמים, לפיסוקנ"מ
 ואין הימין ליד ניתנה מיוחדת דחשיבות מובא ע"אס"ב

 לפי הדבר וטעם מכובדים, בלתי דברים עמהלעשות
 טעמי ופירש"י: תורה, טעמי בה שמראה מפני הואר"ע
 וכתובים נביאים תורה של מקרא טעמי נגינות -תורה
 נעימות ובצלצול קול בהגבהת בין שבספר בניקודבין

 לפי ידו מוליך מהפך, ושופר ודרגא פשטא שלהנגינה
 ישראל. מארץ הבאים בקוראים ראיתי הנגעה,טעמי

 חכם קהלת שהי' "ויותר עה"פ ע"ב כ"א דףובעירובין
 דאגמרי' דרשו י"ב( )קהלת העם" את דעת לימדעוד

 בין וסימנין מסורת לה קבע רש"י ופי' טעמים,בסימני
 המהרש"א וכתב משנה, של בגירסא בין המקראבתיבות
 אלא הענין, טעם היינו לאו טעמים מילת דפירושונראה
 וכו' לנו שיש וכו' וסגול זרקא כגת טעמיםפיסוק



אורחרבבור2ש

 משנה" של בגירסא "בץ רש"י מ"ש )ולענץעכ"ל,
 ווינפעלד( שמואל )להרב המקרא" "טעמי בס'מביא

 בשיר, תלמוד שיהיה שכתב )נ'( שבועות במס'מהשל"ה
 המשנה ספרי תמצא ולזה במשנה, בין במקראבץ

 עכ"ל(. הטעמים, הניקוד עם כתוביםהקדומים

 הטעמים, ע"פ פירושו שנקבע אחד פסוקלדוגמת
 מבוא דרך "אחרי עה"פ ראה בפ' בפירש"יעחן

 הרבה. וכן ל'(, י"א )דבריםהשמש"

 שם בס' החיד"א כתב הטעמים, מקורבענין
 למשה הלכה שהם טעם"( "טוב ס' )ערךהגדולים
 וכבר ע"א, ל"ז בנדרים שאמרו מה בכלל והואמסיני,
 בתיקוני המשנה, מחבר רבי של רבו שרשב"יידוע
 והאריז"ל והנקודות, הטעמים על נפלאות מדברהזוהר
 אותיות( תגץ, נקודות, טעמים, )ר"ת טנת"אבדרושי
 רובם ולכן מבבל, העלו הטעמים 2ה2מות י"אעכ"ל,
 הגדולה כנסת ואנשי שעזרא י"א ארמית, בלשתמכונים
 והוציאו בהם, שנפלו הספיקות וביררו הטעמיםסידרו

 בידינו. עתה שנמצאים בסגנתהטעמים

 שם על ויש צורתם, שם על 2עקראו שמותיש
 סדר ובענין הטעמים, של הצורות ובדבר נגינתם,אופן

 בס' תורה, וסתרי רמזים ע"פ ביאורים ישנםהליכותיהם,
 כוונו ואולי הלוי: אלי' ר המדקדק כתב טעם""טוב
  מדעהינו רחבה דעתם כי התורה כסודות סודותבזה
 זלמן שלמה הרב וכתב עכ"ל, מה, יודע אהנוואין
 המושג עומק ד'(: )שער זמרה" "2שערי בס' ז"להענא
 מהשיג קצרה ודעחינו  מהשגתינו, למעלה הואהזה
 ה', בסוד עמד מי כי אמיתית, השגה הזה הנכבדבענץ

 דעהנו שקצרה כמו כי דעים, תמים מפלאות ידעומי
 מפסיקים לטעמים הצורות אלה הונחו למהמהשיג
 הזה, הענין להשיג נוכל לא כך משרתים, לטעמיםואלה
 שיר בזוהר כדאיתא דאורשתא, רזי בכלל הוא זהשדבר
 דיוקנץ אינת "כלהשירים

 נקוז-
 למשה קבלה וטעמי,

 עכ"ל.מסיני",

 ספרים כ"א של המקרא טעמי תנ"ך, ספרי כ"דבץ
 הזמן לפי משתנים דהניגונים )אע"ג בכתיבתםשורם
 אמ"ת לספרי הנגעה טעמי להלן(, 2עזכיר כמווהענץ
 קודש כתבי שאר מטעמי משונים תהלים( משלי)איוב

 במשפטיהם. וגם ובשמותם,בצורתם,

 האחת - מחלקות לשתי מתחלקים המקראטעמי
 לנגינות והשני "מלכים", הנקראות המפסיקותלנגעות
 אחריהן, הבאים המלכים ומחכרות המשמשותהרהוטות
 המפסיקים הטעמים "משרתים", בה2ם נקראותואלה
 אותם מחלקים ה,2 הפסקתם, כח בדרגת מזה זהשונים
 שהם מלכים", "מלכי )או קיסרים א( כתות:לארבע

 ם י ר פאחיים
 הפסוק תחום בכל ששולטים ו"אהנחתא"( פסוק""סוף
 הרוב( )לפי ומתקיימת מסתשמת ואתם מחציתו,או

 "שלשלת", )"סגול", מלכים ב( שבפסוק. הרעיתהבעה
 )"רביעי", משנים ג( "טפחא"(. גדול", "זקף קטן","זקף

 שלישים ד( "תביר"(. "יתיב", "פשטא","זרקא",
 "גרש", גדולה", "תלישא פרה", "קרני)"פזר",

 טעם לבדו שהוא דהחנו - לגרמי"' "מונח"גרשים",
 והמלך למלך לשונו מתחום נותן הקיסרמפסיק(.
 בחילוקי דיעות כמה )ישנה לשליש. והמשנהלמשנה,
 הם: המשרתים מהם(. אחת וזו המפסיקים,הטעמים
 קטנה", "תלישא "מהפך", סוגים(, ג' )יש"מונח"
 "מאיילא" "דרגא", כפולה", "מרכא "מרכא","קדמא",
 בהיבה ביחד בא מאיילא אבל "טפחא", כמו)צורתו
 סוף או אתנחתא עם במקף מחוברת תיבה אואחת
 י"ח(, ח' בראעוית - נח" "ויצא כגת שאחריו,פסוק
 יומו". בן"ירח

 מלים או מלה לחבר הבאות הנגינות הםהמשרתים
 למלה שבאים עד הפסק, בלי ביחד אותם לקרואשיש

 משרתים כמה לבוא ואפשר המפסיק, בטעםשמסומן
 שונים. משרתים וכן אחד, מפסיקלפני

 בלא בלבדם להופיע יכולים המפסיקיםהטעמים
 המפסיקים. לפני באים תמיד המשרתים אבלמשרתים,

 דגש יבוא לא הרוב, לפי משרת, טעםלאחר
 אם שלאחחו התיבה שבראש כפ"ת בג"דבאותיות
 שאינה אהו"י מאותיות באחת מסתיימת קודמת,התיבה
 "פסק" סימן שבא מהיכא חהן )נחה(, במבטאמורגשת
 דגושות תהיינה מפסיק, טעם אחר אבלבעיהם,
 אפי' הבאה, התיבה שבתחילת כפ"ת בג"דהאותיות

 אהו"י. אתיותאחר

 לציץ הוא הטעמים כל של התפקידיםמעיקרי
 על אשר מלרע או מלעיל היא אם בתיבה הנגינהמקום
 התיבה אם מורה הוא וכן לפעמים, השץ משתנהפיה
 בלשת בא אם הוא, פעל ואם פעל, או עצם שםהוא
 ו'(. כ"ט בראשית פירש"י )עיץ עבר אוהווה

 בתיבה, הנגעה במקום נצבים אינם אחדיםטעמים
 גדולה", "תלישא )כגת החיבה בראש תמיד נקכעואלא

 "פשטא", "סגול", )"זרקא", בסופה אוו"יתיב"(
 )עי' אחר, במקום שהנגעה אע"פ "קטנה"("תלישא",

 דפים כץ, זאב יהושע לרב התורה" "קריאתבס'
56.)51- 

 ורוב מהאותיות, למעלה נתונים המלכים טעמירוב
 למטה.המשרתים



אורחרננות

 "בתים" מ"ה כעל גדול שיר חיבר ז"ל תםרנעו
 המקרא. קראיללימוד

 באריכות שמדבר המקרא" "טעמי בספררצהן
 אלו. ענהניםאודות

 הדברות עשרת - תחתת וטעם עלית טעםבענין
 טעם טעמים, מיני שני להן יש ואתחנן ובפ' יתרושבפ'
 בה2כון "תהי עה"פ דמ2לח בפ' )וכן תחתת וטעםעלית
 גאוני הרבה כ"ב(, ל"ה )בראשית - וכו'"ישראל
 העלית בטעם קוראים מתי בענין וטרו שקלועולם

 וצחן האלה, טעמים שני הונחו מה ולשםוהתחתת,
 להמ"ב הלכה ובביאור תצ"ד, סי' אור"ח הרבבשו"ע
 תצ"ד.סי'

 משתנים המקרא טעמי שניגוני לעיל הזכרנוכבר
 קוראים תר'ט ובשבת בחול - והמקום הזמןלפי

 טעמים להם שיש מיוחדים פסוקים )דמ2 אחדבסגנת
 אחר, בסגנת הנוראים ובימים הים(, בשירת כמואחרים

 נקראת אסתר מגילת וכן שלישי, בסגנתוההפטרות
 וקהלת, רות השירים, שיר ממגילות אחרבאופן

 חסידים בס' וצחן איכה, ממגילת קריאתםשמשונים
 גבלו אשר רעך גבול תשיג "לא שכתב ש"בסימן

 תורה של ניגת יאמר שלא ניגונים, שתיקנוראשונים"
 ושל וכתובים, לתורה נביאים ושל וכתובים,לנביאים
 שהוא כמו ניגת כל אלא ולנביאים, לתורהכתובים
 "והאלקים שנא' מסיני, למשה הלכה שהכלמתוקן,
 עכ"ל. בקול","צננו

 הכרע להם שאין שאחז"ל מקראות חמשבענין
 לדעת הכרע: להם שאין ופירש"י ע"א, נ"ב יומא)עהן
 נתברר טעמים פיסוק דאיכא השתא אם נוטין( הןהיכן

 מערכת בשד"ח רצחן זה, בענין הראשונים נחלקוהספק,
 אפרים בשערי שם, ביומא ובמהרש"א צ"ח כללח'

 אין מקראות חמשה - אחז"ל כתב: ט"ו( ג')2שער
 הטעמים לשנות לו שאין אע"פ ובזה הכרע,להם

 שלא לקורא לו יש מ"מ אחנחתא, שכתוב דמ2הכתובים
 מכר"צ, עצמו יעשה ולא אלו, במקומות הפסקלעשות

 ושלאחריה שלפניה התיבה עם זו תיבה יקרארק
 עח"ש. הכרעות, יודע והקב"ה אחת,בתכיפה

 סימן ריש אור'ח בה2ו"ע המובאת בהלכהנסחם
 מחזירין אחת אות בדקדוק אפי' וטעה קראקמ"ב:
 ודוקא הקורא, החק דין וכן הרמ"א: ומוסיףאותו,
 בשגינח טעה אם אבל הצין, עי"ז שמשחנהבשינף
 בו, גרצרין אבל אותו מחזירין אין בניקוד, אוהטעם

 שם. בנר"כרצין

שאפריםחיים

 פג.פיפן
 התורהקריאת

 והרב בביהכנ"ס החתי שלא ציבור בתעניתאירע
 אז השברצ פרשת ה' ביום וקראו ס"ת והוציאו היהלא
 דדן ק"ז אות ח' 2שער אפרים לשער והראתי דינו,מה
 בכף לדבריו כ"כ והביא אותו מחזירין אין וכתבבזה

 אותו, מחזירין דאין הרצתו ס"ח תקס"ו סימןהחחם
 מ"ש כ"כ ל"ה סימן אור"ח עזרא שערי שו"תועהן
בזה.

 מטות וקראו מטות פרשת שבת רק היה אםכ"כ
 בלדוד ראיתי אז מטות, ולקרות לחזור צריך האםומסעי
 דמטות שסברו שקהל שכתב ד' אות ט' סימןאמת
 ידעו צאתם ואחר העולים וחלקו וקראו מחוברותומסעי
 בז' מטות פרשת ולקרותו לחזור א"צ מחוברותשאינם
 ובשבת גברא ז' דיומא בענינא קראו דלא הגםעולים
 בכף דבריו והובא מסעי פרשת לקרות יחזרוהבאה
 סק"ו. קל"ה סימןהחחם

 שייכת שאינה פרשה וקראו וחמישי בשני טעוואם
 דתקנתא דבמילתא כית אותם מחזירין אין שבתלאותה
 ובכף ד' באות ל"צקב באמת שם עובדא, מהדרעןלא

 אור"ח עזרא שערי ובשו"ת סק"ז קל"ה סימןהחחם
 ל"ו.סימן

 אור"ח ביד חחם בשו"ת דין חידוש ראיתיוהנה
 פתיחת ר"ה ביום למכור שנהגו בקהל שכתב י"חסימן
 לס"ת ראשת עולה הוא והקונה לשנה, משנהההיכל
 בא אחר בחרש כהן,ואח"כ להם שאין "צן כהן,במקום
 לכהן זכותו ליתן רצה לא העלי' ובעל כהן, ש"צלהם

 לא ואם לפייסו שישתדלו והשיב, לעשות, מהיודיענו
 זכה שכבר דמ2ראל למחול הכהן מ~חסין אזירצה

 שכהן דין חידוש זה ולכאורה ראשון, "צלהבעלחה
 לו. השחכת העלי' זה בגללמפסיד

 אבל התורה ברכת בירך אחד י"ט בסימן שםכ"כ
 הברכה חוזר אם ודן ושקיל וכו' ד' את ברכו אמרלא

 אהל שמחה של בנין שו"ת וציין צ"ע, ולדינאעח"ש
 מ"ש-שוי ר סימן תרכ"ט ותלנא ראשונה הוצאה משהי

 מנין רק או עזרא מתקנת הוא אם וה' דב' הקריאהעיקר
 שיק מהר"ם בשו"ת וציין מהתקנה, הואהקרואים
 ר' הרה"ג מר'ר ובמ"ש בזה, מ"ש ס"א סימןאור'ח

 ח"ב אור"ח משה באגרות שליט"א פחנשטהןמשה
 במנחה בה2בת לקרוא התקנה וציקר עה"ש, ח'סימן

 קתות יושבי משום היתה דתקנתו קמא ירי"מבואר
 ימות כל חנתות יושבי רש"י וכתב פ"ב בדףעח"ש



אורחףו~בדרןעח

 בגינחהו תקון ובחמישי בשני קורין ואין עוסקיןהחי
 לו יש מדוע וה' ב' ששמע מי ולפי"ז יתירהקריאה
 עושין דאין וצ"ל במנחה בשבת לשמוע ז"אלקרוא
 בב' הכל לשמוע צריך וכ"א לכולם אלא ליחידיםתקנה
 ועיין ושבתות, טובים ימים ובשאר במנחה ובשבתוה'

 הוא דה2וק יום אם דנשאל ו' סימן לב מערכישו"ת
 לקבוע אפשר אם בביהכנ"ס מנין אין ואז ב'ביום

 קל"ה( )בסימן זקנים העטרת סמך על ג' ביוםהקריאה
 ודה2יב ג', ביום יקראו ב' ביום בתורה קראו לאשאם
 משה והמשאת הב"ה וכן במ"ב שם נדחהדדי"ז
 רק דן דהוא ועוד והברכ"י, והא"א עולםוהפתחי
 ג' ביום לקרא מיוחד באופן לקבוע לא אבלבביטלו
 תקנת להמיר וא"א בדבריו, היטב עחן ב' ביוםולא
 שערוה שלא אחרת בתקנה והנביאים רבינומשה

 אות קו"א דיסקין מהרי"ל שו"ת ועיין עכ"ל,הראשונים
 נראה ולא עליו, וכתב זקנים העטרת דברי שהביאח'

 עכ"ל, מגילה ריש ר"ן עהן החוודדו לא דהוילענ"ד
 גורן י"ח, סימן המלך עמק א', סי' משה משאתועיין
 צ"ו סימן צדיק פעולת ט', סי' חחם אוצר ה', סימןדוד
צ"ז.

 שא"א שכתב ט"ז סימן ח"א דבר משיבועיין
 שלא ביום בתורה הקורא כי א' ביום בתורהלקרות
 ס"ת להוציא וה"ה ב"ת משום עובר ה"ז חז"לקבעו
 הקריאה בעת לא אך התורה קריאת ביום אףיקרוא
 ברכות ובלי איסור יש ג"כ בערב או התפלה לאחרכמו
 במשנה כ"כ ועהן בדבריו, עהן אסר ג"כ א'ביום
 בתורה לקרות איסור שיש שכתב י"ד סימן ח"דהלכות
 הנ"ל. דבר להדברי והביא חכמים תיקנו שלאביום

 אך שכ' י"ח עמוד הרב של מדרשו מבית בס'ועיין
 בב' בשחרית קראו ולא הקריאה איחרו שאם ברור,זה
 כל שמצותו דבר דכל כשר היום אח"כ,דכל שקוריןוה'
 שם הוזכר דלא אף סו"פ מגילה היום כל כשרהיום

 דמאחר בזה, להסתפק יש ויוהכ"פ בשבתקרה"ת,אבל
 ממילא ולמנחה לחוד לשחרית מיוחדת קריאה שםדיש
 כזמנו לא זה של וזמנו מזה, זה חלוקים שזמניהםי"ל
 בזמן להיות צריכה שחרית של דקרה"ת כלומר, זה,של

 צריכה מנחה שקריאת כמו שחרית, לתפילתהראוי
 המנחה. תפלת בזמןלהיות

 פשוט לדבר תפשו מרבבה( דגול )עי' האחרוניםאך
 זה גברי י' קורין אין אבל ג"כ, חצות לאחרשקוראין

 שמוסיפין מאחר למנחה, וג' שחרית לקריאת זה,אחר
 חילוק כפי אלא הל"מ, הסדרות חילוק ואיןבשבת,
 מנחה, קריאת חובת ידי יצאו לא כזה בקריאההקהל,
 לקרות המ"ב פי' וע"כ שחרית, לקריאת יעלו הכלאלא
 ונראה ג', לקרות ואח"כ לצית, ובא אשרי לומר גברי,ז'

 ואח"כ בקדיש ולהפסיק ז' לקרות דיש לכ"זדאי"צ

אפריםחיים
 שם כתב כן חידחם, הם פה רבנו ודברי עכ"ל, ג'לקרות
 האבל, לבית ס"ת הבאת לענין מנהגינו ל"אבעמוד
 מקורו ידע לא ורבנו מביאים, ג"פ שם יקראושאם
 אפרים. ברבבות מזה כתבנו וכברעכ"ל,

 אינן שבת קרבנות אבל מ"ב בעמוד שם כתבכן
 אלא ליכא ובשבת חטאת, יש יו"ט דבכל לכפרה,באים
 דורון הוי ועולה צ"ע( ע"ע מח' ב"ב תוס' )עי'עולה
 פ' דקריאת להוסיף צריכים ולפי"ז לכפרה, באהולא

 דוקא והוא שפתינו, פרים ונשלמה מדין הויאמוספים
 תפלת מתפללים למה ק"ל ולפי"ז כפרה, לקרבנותשייך
 עכ"ל. זה על תי' רבנו ול"י בשבת,מוסף

 לקרוא יש אם בשחרית בשבת קראו בלאוכן
 דאבות ומילי ע"א, סי' ח"א שאל חיים עייןבמנחה
 הקבועה ולא אחרת סידרה וקראו ובטעו סי"ט,ח"ה

 בשו"ת בזה מ"ש עי' בדיעבד, יצאו אם שבתלאותה
 י', סי' עד ב' מסי' עיין וכן ג', סימן ח"א החכמהבצל
 לענין להיפוך או לחו"ל מא"י לנוסעים דיניםהרבה
 ועחן בדבריו, עהן לדינא מיניה ונפקא התורה,קריאת
 ללוי שאסור מ"ש ח' סי' ח"ג )צוויג( משה אהלשו"ת
 בלשונו עיין ששי לו להעע שרצו ישראל במקוםלעלות
שם.

 תשובת עח' התורה קריאת אחרי קדישואמירת
 כ"כ שהביאו פ"ט סימן מיגאש אב"ן יוסףרבינו

 סק"ד. רי"ט סימן באור'חהברכ"י

 בבית בחולים כ"ז סי' חי"ג אליעזר צ"ן שו"תועיין
 לקרה"ת במנין בבקר בשבת להתאסף יכלו שלאחולים
 שחרית ד,2ל התורה קריאת ולקרא להתאסף יכוליןאם
 אפשר אם וה' בב' חול של בקריאות וכן מנחה,לפני
 עח"ש בזה שדנים אחרונים חבל והביא במנחה,לקרא
 אונס נקרא זה דץ2ם וכמובן לדינא, מסקנות שמביאמה

 בזה, ועהן בכונה בבקר קראו שלא להנ"ל לדמותוא"א
 מאיזה אם נ"א סי' אור"ח אסאד מהף"א שו"תועהן
 עיי"ש, למנחה ג' קורין אז בבקר בשבת קהאו לאסיבה
 י"ח, סימן ]אהלבוים[ ח"ב יצחק שאילת שו"תועי'
 וכל שכתב י"ד אות כ"ה בסימן השולחן בקצותועיין
 השלחן בבדי מ"ש ועיי"ש, התורה קריאת זמן הואהיום

 יקרא בצבור קרה"ת שמע שלא ומי וסייםסקס"ט,
 ממהר"י הביא ומקורו החומש, מהוך הפרשהלעצמו
 הכולל. בקוער והו"דברונא

 בקרה"ת שכתב ז' סימן ח"ב נדברו אז שו"תועהן
 צריך אלא פסוקים ה' רק ולקרות לשנות א"א וה'בב'

  ושמעתי בדבריו, עחן בסידור שמצוין כמו הכללקרות
 פה בא אני אין אבל שאפשר דיעות יש שבזהפעם

 קמ"ט סימן רב מעשה ועי' נדברו, האז דברי עללחלוק
 סתומה או לפתוחה ובסמוך פסוקים י' רק לקרואשכ'



אדרחרבבות

 קע"ב, קע"א ק"ע עמץים ח"ב "2ורון יסודי ועיי'גומר,
 ורדים גינת ועיין מ"ה, דף ח"א לנפש מרפא ספרועהן
 לקרות י' שיסכימו יום דבאיזה שכ' מ"ט סימן א'כלל
 כבוד מפני בברכות, ויקראו ס"ת ויוציאו ש"ד,בס"ת

 רבנן תקץ דלא אלא בכ"י, שיקראו והלואיהציבור,
 ישורון ביסודי כ' וע"ז עכ"ל, הטורח מפני בכ"יקריאה
 דבריו, נתקבלו דלא נראה הפוסקים גדולי מדבריאולם
 נאמן אורח ועיין ס"ד, קל"ה סי' חיים ארחותועיין
 חיים בהורת באריכות כ"כ ועיי"ש, ס"ב, קל"הסימן

 שכתב סק"ג ציץ בני בס' שם וכן באריכות, ס"א)סופר(
 עיי"ש. השבה באותהש"2לימו

 אמר ומיד וכו' את ברכו והתחיל ושכח לתורהעלה
 ד' חלק משה באר שו"ת עיין דינו מה בנו, בחראשר

 לו מותר האם בשחרית לס"ת שעלה כהן י"ח,סימן
 בבדי י"א, סי' עזרא קשערי שו"ת עי' למפטיר,לעלות
 מ"ב סימן נחמי' דברי מספר הביא כ"ה סי'השלחן
 פסוקים י' ו,2מע קרה"ת באמצע לביהכנ"ס שבאביחיד
 אע"פ יד"ח דיצא נראה לכ"א לכ"ע ג"פ עוליםבג'
 הברכה שמע שלא ואע"פ הקריאה תחילת שמעשלא

 בזה והאריך נחמי' בדברי )ועיינתי שם, עכ"להראשונה
 מדוברא-וונע הלוי נחמי' ר' הרה"ג מחברועיי"ש
 מחרש(. לאור  כעת ויצאזצ"ל

 ואומר חוזר להברכה, ברכו בין המברךהפסיק
 יהודה ר' להרה"ג יהודה בית שו"ת בספר כ"כברכו
 עיי"ש מחדש כעת ויצא בליורנו נדפס זצ"לעייאש
 זר בספר ועיין ג', סעיף חיים בספר כ' וכ"כ ל',בסימן
 עמוד זצ"ל גרוסברג רח"ז להרה"ג הזהב ברבידהתורה
 שמן בשם י"ח ט"ז חיים בספר שכ' סקל"הכ"ט

 אין נע לשוא נח שוא בין טעה דאם כ' י"זהמשחה
 עכ"ל. אותומחזירין

 שו"ת ועיין הקריאה, באמצע לצאת שלאמבואר
 מותר דבהענית דכתב ט"ו אות קו"א דיסקיןמהרי"ל

 אין ומ"מ הקריאה, באמצע לצאת מתענה שאיןלמי
 דברוב משום איכא זה דבלא מצוה, לדבר אלאלהתיר
 שמחת בקונטרס בנועם שכתבנו מה ועיין וכו',עם

 מותר בהורה שקוראים תורה שמחת בליל אםתורה
לצאת.

 דלפ' כ' ג' ש"ט בשע"א אבל למפטיר עולהקטן

 מפטיר לו לתת לא ג"כ מחמירים ויש לא, ופרהזכור
 דמרכבה, הפטרה ובשבועות החודש, ובפ'בשקלים

 ר"ה של ובמפטיר פסח, של ובשביעי תשובהח2בת

 במפטיר שגם כתב תמימה לתורה קרה"ת ובדיניויוכ"פ,
 לקטן. יקראו לאחזץ

 בהיה הדין איך קטוע, ו' כותבים שלום בריתיאת

צאמריםחיים

 לתקן צריך אבל אחר ס"ת להוציא אי"צ אז שלםנחוב
 עיי"ש. ס"ח אות ס' עמוד הזהב ברבידכ"כ

 ס"א קל"ה סי' שו"ע מוסיפין ואין ג' קורץ וה'בב'
 יקראו מחלוקת לידי לבא ויכול חתנים ב' היוואם

 יקרא דהרביעי בסק"ד השולחן הערוך וכתבלשניהם
 וה' בב' קראו לא כ' ובס"ה לשלישי, שקראומה

 עמוד הזהב רביד ועיין עיי"ש, במנחה יקראובשחרית
 כתבנו ולעיל בזה, מהאחרונים שהביא מה ג' אותס"ה
מזה.

 בחו"ל ג"כ ב' וביום בא"י א' ביום למפטירבפסח
 מוהקרבהם והתחילו טעו ואם הראשון, מביוםמתחילין

 ובחדש וקורא חוזר אחרונה, ברכה אמר לא עדייןאם
 וכתב ה', אות ט"ז סימן הקריאה שלחן עייןהראשץ,

 מוילנא הכהן בצלאל ר' הגאון בשם הספר בסוףשם
 תורה שמחת שבין חמישי דביום האדר"ת נהג וכןזצ"ל
 חמישי. יום עד ה' ביום לקרוא נוהגים בראשיתלשבה

 חוזר בנו בחר אשר ואמר הפטרה בברכתטעה
 ואח"כ בהורה הבוחר שאמר החליף אם וכןומברך,
 העולמים כל צור שאמר או בנביאים, בחראשר

 כ"ה סי' )פלאגי( חיים בספר כ"כ ומברך, חוזרבהחילה

 כ'. אות רפ"ד סימן החיים כף ועיין כ"אסעיף

 בהפוסק גרינולד הרב כתב בשחרית קראו לאאם
 חתן כגץ חיוב שיש דבמקום תתת"ע וסי' תהתס"בסי'

 הלכה בשער חי"א בנועם )והובא במנחה, לקראמותר
 רס"ה(. ועמוד רנ"ו,עמוד

 ספרים וג' ב' שמוציאים בומן במקום להתנהגאיך
 חלק בנועם בזה שכחבנו מה עיין קדיש, אמירתלענין
 קי"א. ק"ו עמץיםט"ו

 בנועם שכתבנו מה עיין לתורה, לעלות אשהקריאת
 שבעה. למנין עולה אי והכונה קצ"ב, עמוד י"אחלק

 בעצמו רוצה לתורה שהעולה הדין איך הדיןאיך
 כ"א סימן אפרים כתר בשו"ת עיין שלו, הפרשהלקרא

 חלי"ג בנועם )והובא המנהג, לבטל א"א דבשו"אדכחב
 רצ"ג(.עמוד

 בלא התוכחה פרשת לקרוא שנוהגים כנסתובבית
 דא"א, בהשובה והארכתי מותר, אי ברכות ובלאעולה

 )ושם(. כ"ח סימן אפרים כחר כ"כועהן

 באמצע לצאת יכול אי צם שלא מי לעילמ"ש
 בענין י' חלק כנועם בזה שכתבנו מה עייןהקריאה,
 מ"ו אות י"א חלק ובנועם כ"ג אות ס"תגלילת

באריכות.



אורחו~צננררצפ

 שכחבנו מה עחן מעשרה בפחות כהורהלקרוא
 רט"ו, עמוד תורה שמחת בקונטרס י"ד חלקבנועם
 לקרא פעמים כמה הפרשה שקוראים תורהבהעמחת
 בע' שם שכתבנו מה עי' לוי, כשאין הכהן אחרישראל
 לקרוא להצטרף אח"כ ורהמם ביחידות התפללו ,ר"ה

 כתב נ"ב סי' ח"א אור"ח צבי בהר אפשר, אםכהורה
 רפ"ז(. עמוד י"ג חלק בנועם כ"כ )והובאדאפשר,

 לפני לקרותו אפשר אם הדמים מעלה ישראלאם
 אם שכ' רס"א בע' הצ"פ בשם חי"א בנועם עהןהכהן,
 מה עיין כהן, בעלית עולה האם קטן כהן הנח,א"א

 תורה. שמחת בקונטרס חי"ד בנועםשכתבנו

 יעלה שלא לקונסו לקהל, חובו משלם שאיןכהן
 ע' חלי"ד נועם ועחן דא"א משמע לכאורהלתורה,

 ולא לקנות רוצה אין וכהן העליות כשמוכריםשכ"ה,
 ע' חי"ג בנועם שכתבנו מה עהן הכנסת, מביתלצאת
 איך ב' רק יש ולצבור ס"ת ג' להוציא כקוצריכיםרכ"ב,

 עמוד חלט"ו בנועם בזה שכתבנו מה עהןלהתנהג,
 מכן, לאחר וגם הקריאה קודם הס"ת להגביהק"ט,
 )ובנועם ו' סי' ח"א דח~ינסקי מהרי"ץ שו"ת עי'אפשר
 הסמוך לחדר הכנסת מבית ס"ת לטלטל רצ"ט(,י"ג,

 הם אם זצ"ל רצ"פ מהרה"ג הובא חי"א בנועםלקריאה,
 מותר. אז לצאת יכוליםלא

 עין קריאה, בעלי לשלשה או לשנים הפרשהלחלק
 קפידא, אין דלכאורה ר"ז ע' חי"ד בנועם שכתבנומה

 לקרא שם, שכתבנו מה עחן מפטיר, ולוי לכהןלקרא
 אפרים כתר עחן לעיל, שכתבנו מה עהן מפטירלקטן
 לתורה לקרא רצ"ב(, עמוד חי"ג בנועם כ"עהובאסימן
 חי"ג בנועם שכתבנו מה עיין תפילין, מניח שאינולמי
 כ"ה. סי' ח"ב יצחק שאילת ועי' ת"ד,ע'

 לוי, שהוא ונודע יונה במפטיר לקרא שהוחזקמי
 ואח"כ לוי שיעלה כחוב רפ"ה ע' י"ג חלקבנועם
 שקורין מי ההפטרה, ברכות יקרא הלוי ואח"כישראל

 בנועם שכחבנו מה עחן רוצה, ואינו לתורה לעלותלו
 לתה כ"ז, סי' ח"ב יצחק שאילת ועי' קצ"ה עמודחי"א
 במקום דרק צ"ז ע' בש"ה חט"ז נועם עחן עלי'לקטן

 הקהל שנוהגים הפסוק עח"ש, לו לתה אפשרמחלוקת
 בנועם שכתבנו מה ע"7 קרה"ת,  בעח רם בקוללומר
 קריאת באמצע שנכנס קורא ק"ב, עמוד ט"וחלק

 נועם מהעולה,עי' הראשונה הברכה שמע ולאהפרשה
 יצא, כבר דהקורא כית דיצא דמסהבר רפ"ח ע'חי"ג
 צריך דלא עח"ש ג' פסוק קריאת באמצע שטעהקורא
 ישראל קריאת מזה, כתבנו כבר אפרים וברבבותלחזור,
 מותר דלפרקים רמ"ט ע' חי"א נועם ע"7 כהן,במקום
 מן ראשת כהן קריאת קס"ט, ע' בחט"ו ועי,עח"ש
 עמוד חי"ג בנועם שכחבנו מה עחן מדרבנן אוהתורה

 מ י ר פאחיים
 אותם, קורא יחיד התורה בסוף פסוקים שמנהרנ"ד,
 שם. שכחבנו מהעחן

 להתפלל יכולים אם התפלה קודם קרה"תשמעו
 אבל מותר לדינא כ' רצ"ט ע' חי"ג בנועם קרה"ת,בלי
 בשדה הנמצאים התורה קריאת עח"ש, כן לעשותלא
 שכתבנו מה עיין בקרה"ת, לעשות איך שלחן להםואין
 נועם עיין מעשרה בפחות קרה"ת רכ"ט, ע' י'בנועם
 לבן התורה קריאת בדבריו, עהן י"א עמוד ש"הח"ג
 רצ"ו, עמוד ח"ה נועם עהן קצי, ביו"ט בא"יחו"ל
 העולים, שמות להזכיר בלי לתורה לעלותקרה"ת
 ועיין בזה, דנים ובאחרונים לאסור, פעם כחכהיבהמאור
 קרה"ת עניני לאחרונה הבאנו שס"ז, עמוד ח"טנועם
 המקורות. למצא זה בענין לעוסקלהקל

 ג' ביום רק מנין לעשות שיכולים חוליםבבית
 ידידי בזה שכתב מה עי' כהורה לקרא אזהיכולים
 עמוד ח"ב שמואל שלמי בספרו זצ"ל ילוב הרבהרה"ג
 שוטים הם אם לצרפם אפשר איך לדת יש ובכללצ"ח
וצ"ע.

 צריך אי בנו בחר אשר שלאחריה ברכה ובירךטעה
 בלימוד ל', סי' ח"ה נדברו אז עין ולברך,לחזור
 חמדת שו"ת עיין קרה"ת, חוכה ידי יוצאים האםהתורה
 בעל שליט"א(, ולנר הרה"ג )לידידי י"א סי' ח"אצבי
 להמשיך לו ואמרו הנכת במקום שלא שהפסיקקורא
 פרח עחן ולברך, לחזור צריך לתורה העולה אםלקרא
 א'. סו"ס א' כללשושן

 עין הקריאה בקיעת התורה על העומדיםסדר
 סימן זצ"ל מונק ר"ש הרה"ג ליזידי שדך פאתבשו"ת
 ב' סי' ח"ג השבי"ט בשו"ת עיין קרה"ת, דיניכ"ב

 בשכה בא , שליט"א שטרן טוביה ר' הרה"גלידידי
 חשש יש הקריאה אחר ימתין ואם קרה"ת בעתבשחרית
 סי' ח"ב יח~ר אמרי עי' יעשה מה התפלה זמןשיעבור
קע"א.

 אם המנין משלים ואבל מצומצם מנין שישבמקום
 בח"א ל"ד סי' אריה לב עי' כהורה לקרא חוביש

 ביום כהורה לקרות שליט"א, גרוסנס הרב הרה"גלידידי
 משנה עי' שרי אי שכה חילול לידי יבואו שלאא'

 שרי אי ההפטרה קריאת כנ"ל י"ג, סי' ח"דהלכות
 דוקא הוא אם ראשת דקורא כהן ט"ו, סימןעיי"ש
 ח"ב אבי בית בס' מזה עהן בחול, גם או ויו"טבשכה
 הלל בס' עי' קרב לומר כשקוראין למנהג מקור נ"ג,ס"

 ע'.אומר

 בה~חרית לקרותו מותר אי בה"ב מחענה שאינוכהן
 למצראל קראו מ"ו, ס" שמואל אמחטע עי'בצוורה



אורחרננות

 מה ישראל שהוא נודע שבירך ואחר לוי שהואבחשבם
 ר"ח בו שחל בהצבצז כ"ז, סי' יעקב ירך ספר עי'דינו,
 הספר, לס5ם לוי או כהן לקרות מותר אם שקליםופ'
 לאחרון לוי קראו ר"ח בשבת מ"ו, סימן דעה ~יעריעי'

 עיר נ"א, האוצר בית עי' יעלה, אי דיומאבסדרא
 אהרן זקן עי' יתנהגו, איך אחד המעראל לויםשכולה
 ס"ת להוציא הי"ד, ואלקיו הרב להרה"ג ח' סי'ח"ב

 ז' סימן מטעי נצר שו"ת ע75 תורה, בשמחתלרחוב

 ס"ת להוציא שליט"א פרידמאן ר"צ הרה"גלידידי
 יביע ט', סי' ח"ה עבדי ישכיל עי' אחר, ס"תלקראת
 ח"א דעח )ויחוה ז' סי' יצחק היכל ט"ו סי' ח"גאומר
 ע' ח"ב כהלכתם הנשואיו בס' כ"כ דצי' ע"ב(.ס"

תצ"ה.
 אי הקיר על ס"ת ובתוכו קטן קודש ארוןלתלות

 קס"ד, סי' ח"א יעקב וחלקת ע"ה, יצחק עטרת עי'נכון,
 מ', סי' שלמה כרם בספר ע5ן בקרה"ת מחודשיםדינים

 בחנוכה חשוב. ספר בא"י נפטר מדיטרוט קוטלרהרה"ג
 עי' הדיו, מה שלאחריו מיום אחד פר ללוי וקראטעה
 וקרא שטעה פסח בחוה"מ י"ח. סי' ריב"אבס'

 י"ג. סימן יעקב קול ע75 דעו מה עצרת שבפ'והקרבתם
 ומ"מ הסדרה בסוף למפטיר וקראו טעו ר"חבשבת
 סי' מרדכי לבושי יעשו, כיצד ר"ח של ההפטרהקראו
ס"ז.

 שעוסק למי להקל מלוקטים דעים פה עדהבאתי
 אלו.בענעים

-

 ובבית שלנו הכנסת מבית ס"ת ב' דגנבו
 שם שיש בארת להשימו והחליטו א' ס"ת ישהקד'רש
 הס"ת להוציא יש מתי הקריאה ביום ונשאלתיגעי,

 יתכן יום דבכל לומר ורציתי הקריאה, או התפלהלפני
 דאיו יתכן או תחנת, ליפול שיוכלו כדי להוציאדצריך
 בא"ק הס"ת אם לי מה כי תחנת ליפול ואפשרצריך,
 להוציא, מוזי הקריאה ביום אבל חדר שבאותו בארתאו
 סי' ביהוסף עדות בס' ראיתי כזאת שאלה כעיוהנה
 בבית ס"ת להם היה ולא מתפללים שהיו במקוםמ"ד

 הס"ת להביא יש אימתי המלכות אימת מפניהכנסת
 הוא ולכאורה התפלה, לפני  בהצשמז או הקריאהב~יעת
 שמנו יום כל עשינו וכן התפלה לפני ומסתבראהוא,
 הא"ק דלת על מנעול שמו  וכעה התפלה לפניהס"ת
 גניבה של חשש ואיו השברצ כל שם נמצאוהס"ת
 להעיר. רק ובאתי עוד לבאר "ם זאת שאלהומ"מ

 החודש ובהצבת א' ס"ת רק להם שהיה הכנסתבית

 יעשו, כיצד החודש פ' קראו וילא נזכרו שהפטררואחרי

 לקרות שכחו ואם ט"ו. סי' מהד"ת עודאל משפטיע75
 לאחר תזכרו ההפטרה וכן דהצברצ מפ'הפרשה

 סימן ריב"ד ס' עי' יעשו, מה שבת של מנחהשהתפ~ו
כ"ו.

פא ם י ר פאחיים

 רוצים והוריו שנה י"ג לפני תפיליו שמניחנער
 עי' האפשר, י"ג שהוא לפני ה' או ב' ביום טכסלעשות
 מותר נתחנך אם שכ' ט"ו סימן ח"ב דעת יחוהשו"ת
 בזה. לע75 יש לדעתי ומ"מע5"ש

 דעת יחוה ע5ן בא"ק, הפטרה של קלףלהכניס
 שניהם ובנו לאב או אחים לב' לתת י"א. סי'ח"ג

 עי' בראטדת חתן וא' תורה חתן הא' בש"ת,חתנים
 אחר זה כהנים ב' בש"ת לעלות נ'. סי' ח"ג דעהיחוה
 בית ב'. אות ע5"ש בראשית לחתן וא' לח"ת א'זה

 בעל5ת הכהן חכה אחד כהן כ"א בש"ת שאיוכנסת
 לס"ת פעמ5ם לעלות רשאי האם בראשית חתן אוח"ת
 אות ע5"ש בראטדת חתן או ח"ת ואח"כ הכהןקריאת

 ספר עי' מבפנים או מבחהן הפרוכת של מקומהג'.
 בשבת מפטירין הפטרה איזו כ"ו. סי' ח"ב רב לךעשה
 בזמן זמירות אנעים לומר ל"ב. בס' ע5"שהגדול
 ט"ו. סי' ח"ג רב לך עשה עי' לקרה"ת פתוחשהא"ק
 הצבור כל את לתורה להעלות מנהג לבטלהמותר
 למנמ~ת תקנה לתקן האפשר כ"א. בסי' ע5"שבש"ת
 ע5"ש הכנסת בבית שמחה שיש בהצבצעות עוליםריבוי

 יארצ5ט לצורך ביו"ט הקרואים על הוספה כ"ב.סימן
 אם ונסתפקתי בזה, מ"ש נ"ח סי' ח"ב יצחק שאילתעי'

 לא כה עד והנה טוב, ביום בשמחות להוסיףאפשר
 שכתב ב' סימן רפאל תורת רצין דמוסיפיו.ראיתי
 היטב ע5ן ברכה בלא בתורה בצבור לקרותשאסור
 לע5ן יש בהרחבה. הזה העניו כל את דביארבדבריו

 במקום ביחד אחים לב' לתת יש אי פתיחהכשנותנים
 הא"ק. פותחיםשב'

 הכנסת לבית לבוא מקפידים שהנשים ישראלמנהג
 מצוה חינוך עי' זכור, בשבת זכור פרשת קריאתלשמרצ
 והביאו מלחמה בנות אינן כי פטורות דנטדםתר"ג

 נזר ואבני ל"ז סי' אור"ח חסד תורת ובשו"תלדבריו,
 לדוד וקרן ר"ה, סימן הבושם וערוגת תק"ט, סי'אור"ח
 לא ובשו"ע ה', סי' ח"א תשובה והתעוררות פ"ה,סי'

 הנטדם מנהג אך לשמרצ דח5בות דכתוב מקוםמצינו
 בהצו"ת זצ"ל אדלר טזן ר' הגאת בהמם כמובאלהקפיד
 צינער גבריאל ר' הרה"ג וידידי ה" סי' ציתבניו

 לקדש מותרות דנטדם פטדטא זה אך בזה כתבשליט"א
 רוב שהרי עמלק מח5ת של הפרשה שמהשתלפני

 בזמנעו אחד כמחבר ודלא דפטורות נקטופוסקים
 אונס מחמת לשמרצ לה שא"א ומי עכ"ל, בזהשהחמיר
 בישרצות כ"כ החומש מתוך בעצמה לקרות יכולהוכדו'
 כמ"ש ס"ת מה"ת מעכב אעו כי נ' סי' אור"חמלכו
 מ"ה. עמוד "סראל שמע בספר רצי' תר"ג מצוהבמנ"ח

 יכול בהצחרית זכור פ' קריאת שמע שלאומי
 סי' אור"ח מרבבה בדגול בזה מ"ש ע5' בכשחהלקרותו
 ח"א לאברהם בזכור וכ"כ סק"ה במ"ב שם הובאקל"ה

8.



אורח דך2 ונוצו4פב

 הלוי שבט בהעו"ת זה ענין כביאור ועהן ס"תערך
 לנקדם אבל ע"ד, סי' בח"ד שליט"א ואזנר הרבלהרה"ג

 בשם הנ"ל ידידי כ"כ לזה מיוחדת ס"ת לההמאאין
 בבית דהונהג וכתב זצ"ל ~שליט"א[ מפאפאהאדמו"ר
 ראשת( )במנין במנחה ס"ת קריאת שאחרמדרשינו
 שלא נקדם להוציא עמלק פרשת ס"ת כאותויקראו
 עכ"ל. עדהןשמעו

 מידידי ח"ז משה באר שו"ת לאור יצאוכעת
 ר"ט בעמודים ועח"ש שליט"א שטרן משה ר'הרה"ג
 התורה. קריאת עניני בהרבה רי"ט עמודעד

 ענינים הרבה ג' בפרק ופורים אדר בספרועיין
 שלא מי ח"ל כ' ב' אות נ"ה ובעמוד זכור, פ'מקריאת
 לצאת שיכול י"א יעשה, מה עמלק זכירת פ'שמע

 וסוברים חולקים ה,ם עמלק, ויבא פ' בקריאתבפורים
 יצטרך לכאורה א"כ ס"ה סימן לקמן ראה מהניו~לא

 מהבעל ויבקש תצא כי לפ' הציבור שיגיעו עדלהמתין
 פיק י2(עי' רבי דברי לפי ברם להוציאו לכווןקורא
 לכאורה חודש, מי"ב יותר אז עד שיעברו כיתהנ"ל
 את ברכות( )בלי ויקרא אדם בני מנין לאסוףיצטרך
 זכור פ' שמעו שלא ציבור וצ"ע עמלק. מחייתפרשת
 יברכו לא אך זכור פ' ויקראו ס"ת שיוציאו נראהבזמנה
 שלא ציבור חז"ל. שקבעו כתקנה קרה"ת איןשהרי
 אם )כגת בזמנו בלבד זכור פ' וקוראים בתורהקראו
 יכולים אין זכור( פ' רק חולה אצל לקרא ס"תהוציאו
 ועיין עכ"ל, קרואים ז' של קריאה כאן אין שהרילברך
 ויחוה מ"ז, סי' אור"ח דבר ומשיב נ"ד, סי' שלמהבנין
 יד ועי' א', סי' ח"ב אלעזר ומנחת נ"ג, סי' ח"גדעת
 מצו' ומנ"ח ק"ח, סעי' ותרה"ד כ"א, ע' ח"בסופר
 לכמה א' בקריאה די שמה"ת שם החינוך ודעתתר"ג,
 מדרבנן, אלא אינו שנה בכל לקרוא והחיובשנים

 קרא אפי' משמע י"ג סי' כללים ז' מערכת חמדובשדה
 מילי בס' ועח' התורה, מצות קחם בחייו אחתפעם

 כל לקרא סמך שהביא זצ"ל פיק י2(עי' לר'תרגימיא
 בשו"ת בזה מ"ש מעוברת ובשנה עיי"ש, ושנהשנה
 הביא שיק ומהר"ם קי"ט סי' ח"א העזר אבןחת"ס

 לצאת לכוין מעוברת בשנה פעם בכל החמירשהחת"ס
 הבעל צריך וכן תצא כי פ' שקראו בעת זכור פ'ידי
 כבר באריכות מזה וכתבנו להוציאו, לכויןקורא

 אפרים. רבבות של הראשוניםבחלקים

 מד.מימן
א

 חכמה ראשיתאמירת

 בענין ב' סימן ח"ב אפרים ברבבותכמ"ש
 נ"י פינק שמעון ר' לי כתב חכמה, רא2ויתאמירת

אפריםחיים
 אחר תיכף לאומרו הוא סטולין קרלין חסידישמנהג
 עכ"ל. שליט"א אהרן ברכת בספר והובא אנימודה

 מתפללין אנו באמת חכמה ראשית אמירתוהנה
 בסידור וכתב וכו' מאתך חבו כברכת עשרהבהעמונה
 חמדה לכלי דז"א חכמה ממוח להמקדך ח"להרש"ש
 שלשתם הארת ולהמשיך דאימא דנצח לפ"אחכמה,
 עכ"ל, לז"א חדש נצח להוציא למטה ומשם לחסד,לחן
 לכל אמירה היא חכמה ראשית דאמירת נתבארוא"כ
 שכתב וכמו משכבו על כששוכב בלילה וכןהיום

 רעיוני ע"כ ח"ל אור"ח על דוד נשאל לשו"תבהקדמה
 בשכבי ברעיוני עלתה הוסיף והמגיה סליקו משכביעל
 דתמיד מכ"ז ונלמד עכ"ל, ב' בדניאל עש"ה מטתיעל

 ובח"ב בח"א ומ"ש עעיו, לנגד תעמוד ד' חכמתראשית
 בספר בזה שכ' מה עיין תמיד לנגדי ד' שויתיבענין
 בנימין חחם ר' להרה"ג א' סימן הדביר פתחהיקר

 דטוב המני"ח מהרב הביא ובהקדמה זצ"ל,פונטרימולי
 לשמה שלא אפילו בה ויתפאר מתחילה ד' יראתדילמד
 ד'. יראת חכמה ראשית הכונה אולי חהע"כ,

ב

 התפיה באמצעהמפסיק

 אחרי פ' התורה על דיסקין מהרי"ל בספרעיין
 שאסור במקום ששח היינו שפתותינו, ב2ויח ע"חשכ'

להפסיק.

ג

 דא"א התיבות מהש"צ ישמע אם ספקאם

 ובזמן לאט שמע וקורא לאט ממתפללנץצאלתי
 עליו האם ישמע, אם לו ברור לא דא"א מסייםשהש"צ
 באשל ומצאתי 2ויאמר, דין חידהם שזה ועניתילומר,
 אם ספק וז"ל שכ' ס"א בסימן ב' מהדוראאברהם
 עכ"ל. אמ"נ לומר אין עי"ז תיבות ג' מהש"צישמע

ד

 יפני מתפיי אם המשתה ימי ז' בתוך ר"י אביחתן
העמוד

 של בשכוע המשתה ימי בתי חתןנץצאלתי
 להתפלל יכול אם ראשונה בשנה אבל והיההחתונה
 שלו, היו"ט רק זה כי דכן ואמרתי העמוד,לפני

 וענה שליט"א פיינשטיין משה ר' הרה"ג ממו"רושאלתי
 כן אם הצבור אצל ולא אצלו יו"ט רק דהוי דכיתלי

 לא דאבל  הטעם דכל ואמר העמוד, לפני להתפלליכול
 וידידי הציבור, אצל יו"ט דהוי משום הוימתפלל



אורחרבבות

 לי הוסיף שליט"א פ"טעליס שלמה אברהם ר'הרה"ג
 ימי דז' דאע"ג הרמב"ן בשם החיים בגשר ראיתיבזה

 בו תפגע אם שבעה לדחוק לרגל נחשבהמשתה
 כרגל נחשב לא מ"מ משתה ימי ז' בהוך ר"לאבילות
 מ"מ יש יו"ט דבסתם משום יו"ט, כשאר שלשיםלגבי
 משתה ימי בז' משא"כ שנוהגים, אבילות של עניןאיזה
 ידידי עכ"ל ותספורת גיהרן אפילו מותר הכלהוי

 .שליט"א

 אות כ"א סי' ח"ד אור"ח משה אגרות בשו"תועיין
 להתפלל דיכול בזה תשובה לי שהשיב מהי'

 ח"ב כהלכתם הנשואין בס' כ"כ לדבריו והב,אעח"ש
 קכ"ה. אות תק"לע'

ה

 ישתבחשכח

 ישתבח אמר לא ועוד ישיר אז סחם דאחדאירע
 קדיש ולענות לשמוע שתק לכן ישתבח סחםוהש"צ
 יוצר ברכת והתחיל ישתבח אמר ולא טעה ואח"כוברכו
 עליו האם יעשה מה ישתבח אמר לא שעדיין ונזכראור
 שמו"ע אחרי עד שיחכה או הפרקים, בין ישהבחלברך
 יעקב ר' וידידי תקנה, לו ואין ישתבח ברכח שהפסידאו
 נ"י קרפף עזריאל הרב דגיסו בזה לי כתב שליט"אפיש
 שראה לו וענה שליט"א אורביך רש"ז הרה"ג אתשאל

 אח"כ לאומרה תקנה ואין ישתבח שהפסיד אחדבשו"ת
 עכ"ל. זה את ראה שו"ת באיזהושכח

 קדיש באמירת ר~יויחבר

 לחבר צריך אם מבואר אם מצאתי ולאנז2אלתי
 סימן החחם בכף עחן אבל קדיש, שאומר בו2עהרגליו
 עד קדיש האומר נגד לעבור שאסור שכתב סק"טנ"ה

 משמע כן ואם אמן, ואמרו בעלמא לאמירןשמגיע
 יחדיו, הרגלים את לחבר וצריך לקדושה שוהדקדיש
 הרב ידידי הוא והשואל קי"ג. באות שכתבנו מהועיין
 ו2ליט"א. קוטנריהרשע

ז

 איש קוי תשמע יאאשה

 תרי"ד סימן חסידים בספר ראיתי דץחידוים

 האיש זמר קול לשמוע אסור לאשה שאף שםשכתוב
 לקול תשמע שלא לאשה הדין הוא נהנית אם חץאו
 עכ"ל. מחהרת אשה מוזהר שהאיש שמכלאיש

פגאפריםחיים

ח

 הם"ת כתביראות

 כשרואה כ' סק"ג קל"ד בסימן אברהםהמגן
 והוא גדול אור אליו מגיע לקרותם שיוכל עדהאותיות
 שם והוא הכוונות, מספר וצחן הגבה, שהולכיםבזמן
 לילך וללותו הס"ת לנשק נוהג שהיה ח"ל מ"אבדף
 בו לקרות התיבה אל ההיכל מן אותו כשמוליכיןאחריו
 פותחין שהיו עד לתיבה סמוך שם נשאר היהואח"כ
 מסתכל היה ואז כנודע לקהל אותו ומראיןהס"ת

 האדם הסתכלות ו2ע"י אומר והיה ממש הס"תבאותיות
 נמשך עי"ז היטב האותיות לקרות שיוכל כ"כמקרוב
 הראשון למקומו חוזר היה ואח"כ האדם אל גדולאור
 כאותם לא הפ' קריאת סיום עד מיושב שםויושב

 בעת לשבה היה דמנהגו )ומשמע עכ"ל לעמודהנוהגים
 סוף הקדושה ו2ער חכמה ראשית בספר ועייןהקריאה(,

 האדם בהיות העינים תיקון כי נ"ל וכן שכ' ח'פרק
 שבכתב בהורה בפרט בהורה לקרות בהםמסתכל
 הכנסת בבית בס"ת לקרות כשעולה הפרט מןובפרט
 ויש שכ' ל"ח עמוד יחזקאל בית בספר ועחןעכ"ל,
 ואינו זה אור כבר השיג לתורה שעלה מי אםלעיין
 יש ולדעתי עכ"ל, ההגבהה ראחת אחרי להדרצריך
 יועיל. דבודאילהדר

ם

 קודש ארון שאין במקום אפיםנפיית

 היה ולא בטלית עטוף ס"ת שהיה שאיועבמנין
 דאף לי נראה אפים, ליפול שלא אחד רב וטעןא"ק

 אבל הרוקח בשם ס"ב קל"א סימן ברמ"א כךדמובא
 הרה"ג מו"ר לדברי הסכים וכן ל"ד דא"ק הביאהט"ז

 רצ"ל )ט"ס כפים נשיאת בעבין וז"ל שליט"א לויןרב"י
 חידוש כי שכתבה, כמו פשוט הדבר אפיים(נפילת
 כה2ם קל"א בסי' הרמ"א פסק וכן בב"י שהואהרוקח
 וכן ל"ד דא"ק הט"ז כתב וכבר לס"ת א"ק שצריכיןי"א

 סקי"א(. במב"ב שם )והוא עכ"ל, מידי לא ותו המ"בהעתיק
 זילבר בנימין ר' הרה"ג וידידי סקמ"ד, החחם כףועיין

 תחנת ליפול צריכים לענ"ד וז"ל בזה לי כתבו2ליט"א
 הרוקח בשם הרמ"א ו2ל דהדין וידע פסולה, ס"תכשיש
 בשם ברכה ובשיורי בברכ"י עחן מוסכם לאזה

 )ראה ב6"ת כמו הדין ספרים בשאר שגם וי"אהאריז"ל

 ס"ת באין שגם המנהג ידוע ובירה2לים אור"ח(בנימוקי
 יש וא"כ עכ"ל, החדש הקמח בלקט בזה ראה נפ"א,יש

 זה דין ולכאורה פסולה, ס"ת רק כקרש אפיםליפול
 שנדפס ר"ח עמוד ח"ז משה באר שו"ת ועיןמעברר,
 שליט"א. שטרן משה ר' הרה"ג מידידיכעת



אורחו4וצבורצפד

י.
 הטייפון ע"יהבדיה

 קט"ו סימן ח"ב אפרים ברבבות שנתבנובמה
 ע"י להבדיל דאפשר שם, במפתחות וכן ק"חאות

 נ"י ברתדע פסח ר' ידידי כעת לי כתבהטליפת
 וז"ל שליט"א פחנשטיין משה ר' הרה"ג מו"רמתלמידי
 אשה לענין שליט"א ישיבה הראש את פעםשאלתי
 אותה להוציא יכולים משפחתה אם לבדה,שדרה

 דקשה זה, יעשו שלא לי ואמר הטליפת ע"יבהבדלה
 ולפי"ז עכ"ל, קול ממש זה דאין הטליפת ע"ילהתיר
 כ"כ בזה שכתבנו מה עהו וכן שכתבתי, ממהחוזרני
 זאב ר' הרה"ג ידידי בזה מ"ש ועהו רל"ב, סימןבח"ג
 הלכה שער בספרו ירושלים העיר מרכז רב סלוניםדוב

 שכתבנו מה עיין וכן שי"ד, בסימן תשל"חירושלים
 ז', אות תקל"ו סימן בח"ג מ"ש וכן ר"נ, בסימןבח"ג

 וכ' ח"ד אור"ח משה אגרות שו"ת נדפס כעתאבל

 ע"י הבדלה לצאת תכולה דצריכה ד' אות צ"אבסימן
 בזה. ועחן בדבריו עיןהטליפת

יא.

 בשבת כת"י עייעבור

 בשבח, הכתבים על לעבור י"ד באות שםבמ"ש
 ישיבה הראש את ראיתי לא מעולם הנ"ל ידידי ליכהב

 אעפ"י בשבח לדפוס שמכין הדפים על עוברשליט"א
 זמן. הרבה תמיד בהם עוסק הוא השבוע ימישבשאר

יב.

 בתחנוןעמידה

 ידידי לי כתב תחנת בענין נ"ז בסימןבמ"ש
 ליפול כזה נוהג שליט"א ישיבה הראש גם וז"להנ"ל
 דרכים ג' לקחם נעשה, מה גבי לעמוד ואח"כולישב
 ל"ג. בסימן שכתבנו מה ועחן עכ"ל, רבינודמשה

יג.

 ראש שי תפייין ברכת אחרי אמןעניית

 הנ"ל ידידי לי כתב י"ג אות כ"ז בסימןבמ"ש
 תפילין מניח ישיבה דכשהראש פעם בכל ראיתיוז"ל

 וג"כ אמן אומרים ואנו רם בקול היד על ברכהשאומר
 לשמוע לנו שא"א נמוך בקול אומר הראש עלהברכה
 מה עהו המחבר )אמר עכ"ל זה מטעם ואפשרהברכה
 אפרים(. ברבבות שםשכתבנו

 ם י ר פאחיים
יי.

 במעריב שם כיהתחיי

 התחיל אם כתב ל"א עמוד ישנים מעוררבספר
 גודל הבו גם יסחם אקרא ד' שם כי ובמעריבבשחרית
 תפתח שפתי ד' ומוסף במנחה התחיל ואםלאלוקינו,
 עכ"ל. להלאה כהיתפלל

טו.

 שבת במוצאייחכות

 ע"ב להמתין מחמירין יש כ' צ"ח ע' הנ"לבספר
 אין דאולי משום הקצרים, בימים גם במוצש"קמינוט
 ס"ה כ"ט ס" שלום משמרת ס' בהכוכבים, בקיאיםאנו
 שכתב וראיתי שם ועיינהי עכ"ל, זצ"ל אביובשם

 ברכה. עליו תבאוהמחמיר

טז.

 בפורים הניא אהצרתפית

 ביחידות, בפורים המתפלל כ' קמ"ז בעמודשם
 אשר צ"ל פיוטים אמרו ולא מתפללות, שאיןתשים
 כנסת אנעוי מיסוד מאד יקר פיוט הוא כי בשחריתהניא

 עכ"ל, 214 צד רמ"ח סי' תטרי במחזור וכמ"שהגדולה

 אשר אומר אין דביום שכ' סק"ז תרצ"ב סימן מ"בועהו
 ביחידות שיתפלל מי ולפי"ז פיוטים אמר דכברהניא
 לומר צריכה אומרת דאין אשה או קרוב"ץ אומרשאין
 בזה. ועי' הניאאשר

יז.

 תפייין עם דר"ח םוםףהתפיי
 ושאל תפילין עם מוסף והתפלל א' טעהבר"ח

 הובא ובמ"ב תכ"ג בסי' והנה השמו"ע, לחזור צריךאם
 יום כמו זה כי תפילין עם מוסף מתפלל דאיןהטעם
 הוסיף תפילין עם שהתפלל בזמן וא"כ אות שזהטוב
 אזבאנד הגר"א תדידי להתפלל, שוב יחזור ומדועאות

 וכמו ולהתפלל לחזור טעם אינו כ"כ לי כ'שליט"א
 עכ"ל. בפשיטות כבודושכ'

יח.
 קודם יישראי וקראו מצוה ברהה

 לראשון לקרא לי אמר והגבאי מצוה ברהיה
 אז ישראל והוא האם אב שהוא והוברר לווקראור



פהאמרים חייםאורחרובבורצ

 מצוה ולבר לכהן וקראהו הכימה ייד קדחכה 17אמרהו
 ב' כיום היה זה ישראל שהוא לסבא ואח"כ לוישהוא
 מיד לו נחחי שלא אותו בישתי אס ונסתפקתיבבקר
 הזכות ולו כהן יש כי דלא, ומסתברא הראקךנההעלשה
קדימה.

 וז"ל בזה לי כ' שליט"א אזבאנד הגר"אוידידי
 שיש ונודע ראקדן בטעות אותו שקרא ה"2ראלובנוגע
 שהרי עשה נכון שליקד עד להמהון לו ואמרכהן

 כבר ה"2ראל אם שאפי' ס"ו קל"ה סי' בה2ו"עמבואר
 הכהן עולה בא"י לומר שהתחיל קודם ברכואמר

 עולה ואז והלוי הכהן קריאת אחר עד עומדוה"2ראל
 לומר עדהן התחיל שלא דמר בנידק וכ"ש שלישיהוא
 במ"ב כמש"כ יתב",2 שלא שם ערעמוד והטעםברכו,
 בושתו מונע שלישי עד וההמחנה שהעמידה מוכחא"כ
עכ"ל.

ים

 ע"ש שי במנהה הרוח משיגשכח

 אם המחבר כתב סי"ג יס"ח סימןבשו"ע
 התפלל שלא או שבת של הזכיר ולא חול שלהתפלל
 וכתב יצא סוף ועד שבע מעץ ברכה מש"צ ושמעכלל

 עוד וכתב הרוח, מקדב חיסר אם וכ"ש הלכהבביאור
 כשבת להיות שחל ביו"ט אבל לחוד בשבת מהמוכ"ז
 טוב יום מזכיר ואץ הואיל שבע מעץ בברכת יוצאאץ

 יוצא איך בשבת לפי"ז וק"ל עכ"ל, שבע מעיןבברכת
 והו"ל הרוח, מקדב אץ שם הא שבע מעיןבברכת
 הברכה במטבע כי ואולי וצ"ע, יו"ט הזכיר ,2לאכיו"ט
 מהום מחיה בכלל וזה גשם הוקבע לא אבות מגןשל
 בזה.ועייז

 ח"ב אור"ח בנעימים חבלים בשו"תועהן

 ט"ו סימן צופים נפת בספר ועהן ב', אות ה'סימן
 מעץן ברכת אם שכתבו מה פ"ג סימן ח"ג צדיקופעולת

 שכחבנו מה ועהן מנחה, תפלת לתשלום עילהז'
 ק"ז. אות מ"ח סימן ח"ב אפריםברבבות

ב

 יגדי יומרהמנהג
 לקדר התפלה אחר שבת בליל המנהג נלקחמאין

 לה "2 התפלה אחרי בבקר עולם אדון בה2למאיגדל,
 שבת בליל יגדל אבל עולם, אדון עם מתחילין כיטעם

 מכית בס' )וומ' מקורו, מאץ יו"ט, בליל מקומותובכמה
 ל'(. עמוד הרב ושלמדרשו

בא

 יאמר ובנחה יומרהמנהג

 אומרים להיכל ה4"ת כשמחזירץ נתובאיפה
 מצאתי, ולא השו"ע במפרשר חפשהו יאמר,ובנחה
 ובנחה שכתב נ"ה עמוד הת8לות מקור בס'וראיתי
 בב"ח ולא בב"י ולא בטור לא ~ומר מוזכר אינויאמר

 ובלקוטי התפלות אוצר ובסדור הס"ת,כשמחזירין
 ובנחה לאמירת המקור בכלל קדביאו ראיתי לאמהרי"ח
 בזה.ועיץ

כב

 השחרברבות

 המנהג ובזמנעו כתב סקי"ג מ"ו בסימןהמ"ב
 ולפי"ז אדם, שום מוציא הש"צ ואץ בפ"ע מבדךשכ"א
 על חוזר הש"צ השחר בתפלת פעם כל היום מדועק"ל

 ולכן שכתב סקי"ג השלחן בערוך ועח"ש השחר,ברכות
 מהש"צ ושומע ה2(חר ברכות בירך לא עדהן אםטוב

 שיאמר אצלנו המנהג כפי העמוד לפר הברכותשאומר
 ברכות בעצמו יברך שמקודם טוב ויוהר וב"ש,ב"ה

 השאלה נשאלת וא"כ עכ"ל, נוהגים אנחנו וכןהשחר
 בסימן בזה מ"ש בב"י וע~ן חוזר, שוב הש"צמדוע
 ק"פ, קי"ז סימן ח"א מכי"ט שו"ת ועיין וצ"ע,מ"ו

 דברי נ"ה, ס" ח"א קטנות הל' ע"א, ס" ח"ברקסד"ם
 סי"ו ע"ת צהן ובמ"ב קמ"ה, רשב"ש י"ב, סי'מרדכי
 ש"צ אפילו נראה בב"ה יברכם לא וכתב שםועחנתי

 בב"ה מברך שכ"א שלנו מנהג לפי כי ויברך יחזורלא
 )נראה ל"ה שני ובספר אדם שום מר(רא הש"צאץ

 דבריו לחשב ידעהו ולא כ"כ לא של"ה( וצ"לדט"ס
 ט"ס הלכה, ובביאור לעי' בסקי"א במ"ב שם)ומ"ש
 וצ"ל כבר( ויקן זה מהמ"ב ובכמה סקי"א במ"בוצ"ל
 התקנה ונשארה הארצות לעמי בה2ו"ע כמבוארשתוקן
 על לו "2 שכ"א מנהגו כפי לעשות ואחד אחד לכלהה2
 יוסף כית ועחן בזה, וקצרמ במ"ב וכמבואר לסמוךמי
 האגור. מספר שכתב מה ו'סימן

כג

 ויגרך יחזור אם אמן ענה ויאשמע

 הכנסת בבית התפללתי כאשד וכו' הרבבברד
 ואחד גדול, קהל לפמ למעריב מנחה בין ולמדתשלך
 אבל יפה, ובארת כעונה שומע של הדץ לבארשאל
 אמן ענה לא אם אכל אמן עונה השומע אם רקאמרת
 אותך לבייש שלא ובכדי טעות זה ולברך, לחזורצריך



אורחרוצוצןרצפו

 חבירו פני את המלבק שזה עדתר בני לפנינרמם
 ולא נעלמת התפלה אחרי ומיד כלום, אמרוד לאברבים
 אם לך דע הטשת, את לך לתקן הזדמנות ליהיתה
 וכמבואר אמן ענה לא אם אפילו יוצא לצאתמתכק

 מן ברכה השומע כל שכ' פ"א ברכות הלכותכרמב"ם
 ענה שלא ואעפ"י יצא בה לצאת ונתכוק וכו'הברכות
 וכעצם הרא"ש, פסוך בשם רי"ט סימן בטור ועיקאמן,
 כמברך ה"ז אמן השנה וכל אח"כ שכתב הרמב"םדברי
 כרבבות מזה כתבתי וכבר בכ"מ עח"ש ביאורומה

 יזכני הרמב"ם על אפרים רבבות מכין אני ואי"האפרים,
 לבעלי שוב תסביר וא"כ בזה, אאריך לאור להו(ראוה'

 אמן ענה לא אם אפילו לצאת נתכת אם בשיעור,בתים
 יצא אלגזי מהר"י שו"ת ועיין הדכר, תתקן ובזהיצא

 לא אם בדיעבד שכתב כת"י מחוך בירושליםלאחרונה
 לצאת וכיונו ומגילה שופר של הכרכה על הציבורענו
 כדבר שאמר אדם היה ולא אמן, ענחת בלי יד"חיצאו
 וכית חברו ושמע בהם חייב שהמברך שבברכותהזה
 ולכרך, לחזור ו2צריכים אמן ענה לא שאםלצאת
 החתי )ולא ד' ס" אור"ח חלק עיי"ש הדכר,ישתקע
 זה(. בדק נכשל שאחד ראיתי כי כזה פשוט דכרמדפיס

כד

 במנחה ישמו"ע אשרי בין ט5יתבא

 הובא שלא דק ערוך, שולחן בקיצורראיתי
 להש"צ דמ2 ס"ה ס"ט בסימן שכתב לדינא ונ"מבמ"ב

 אשרי בק להפסיק שלא אשדי קודם בטליתלהתעטף
 אשרי שאמר לאחר עד טלית היתה לא ואםלקדיש,
 עכ"ל, קד"2 יאמר שעליהם פסוקים אעה ויאמריתעטף
 במנינים ובכלל כך, נוהון אם ותמיהמ דין חידושחה
 במנחה, טלית לובש הש"צ דאק ראיתי ספרד נוסחשל
 מחעטף הש"צ האשכנזים ואצל לא, אמאי לי ידוע%א

במעריב.

 ביום שכ' ז' סי', אור"ח תורה יגדיל שו"תועיק
 למנחה בטלית מחעטף הש"צ דאק נדפס, כסלוי"ט

 מה עח"ש וכו' בר"ה ולא ויו"ט בשבת לאומעריב
 דרק מקומות יז2 במנחה ובשבח בזה. עודשכתוב
 מתעטף הש"ץ ופה בטלית, מתעטף הש"ץלשמו"ע
 במחבר ועיין דלחקוועד. גבוה מדרש בבית וכןבאשרי
 סק"א. ובמג"א רל"דסימן

כה

 בשבת בם וינוהואטירת

 סק"א במ"ב כ"כ שהובא סק"ג רס"ו ס"במג"א
 בסימן והוא שם ועחנתי הגדולה כנסת שירי בה2םכתב
 בליל לומר המנהג וז"ל ב', אות הטור בהגהתרס"ח

אפריםחיים
 בם, וינוחו ובמנחה בו, וינוחו וביום בה, תנוחושבת

 הוצאת שו"ע בקיצור והנה לדכר, טעם נתןובשיכנה"ג
 אותו ס"ג ע"ו בסימן כתב זצ'י פלדמן דוד ר'הרה"ג
 וינוחו קדשך שבת ובמנחה כתב הוא במנחה אלאהדבר
 קדשך שבתות מנחה שכתוב ראיתי אחר ובדפוסבם,

 שהביא הגדולה מהכנסת הוא דהמקור ופלא בם,וינוחו
 במנחה, הזאת ההוספה כתוב לא ושם והמ"בהמג"א
 וגם למנוחה שבתות וי"א כ' סק"ה רצ"ב ס"ובעה"ש
 לילה ה2ל יום של כלול דבמנחה משום בםתנוחו
 לקישו"ע מקור יש וא"כ ללילה וקרוב היום בסוףשהוא
 בזה.ועי'

כו
 העומר ספירת אחרקד"2

 לומר ואק בקד"2ים להרבות אקלכתחילה
 ע' ח"ז שיחות וכליקוטי העומר, ספירת אחריקדיש
 ש"כ עמוד ז' חלק הלכה בשער בנועם שהובארצ"ו
 להרבות שלא מנהיג החתי חילא א"ץ2ר איהובא

 ואח"כ וספה"ע עלינו יאמרו אלא לצורך שלאבקדישים
 אבל מקומות בהרבה נוהגים ראיתי וכן עכ"ל,קדיש
 העומר ספירת אחרי קדיש אומרים מקומותבהרכה
 סימן אור"ח תורה יגדיל בתשובת כתב 'וכן בזה,ועיין
 אומרים מקומות בהרבה וכן בדבריו. היטב עחןק"ן
 מרבים ולא קדיש, ואח"כ אורי ד' ולדודעלינו

 פ"א. אלא לדוד ואחרי עלינו אחריבקדישים,

כז
 יבת שםנתינת

 לבת שם שנוחנים עד שבת עד מחכיםהרבה
 בתורה, שקוראים הקודם ביום להקדים נראהולכתחילה

 לקרוא ד"2 דכתב קפ"ב ע' חי"ב שיחות בליקוטיועיק
 והובא הלידה, ליום הקרוב הקריאה ביום לבתשם

 העבר מדור ופוסק עח"ש. שכ"ח, עמוד כ' חלקבנועם
 לבח שם לתת בצהרים, בשבת ילדה שאשתו לבעלאמר

 ת"ח כיום שהוא הבעל לי מסר כן עשה, וכןבמנחה
 בירושלים.גדול,

כח
 הדעת בחונןהכדיה

 הדעת בחונן הבדלה מבואר ל"ג דףבברכות
 בברכת קבעוה חכמה שהיא מחוך יוסף א"רמ"ט

 בנוסח וראיוד כחעו, חכמה א"א מדוע ולפי"זחכמה,
 וביותר המקור, שמכאן וצ"ל אומרים שכןהספרדים
 וחבו ח"ל התפלה בסדר הרמב"ם מ"ש לפינראה
 חכמה כתב וא"כ והשכל, ובינה חכמה דעהמאתך
 אומרים אע אק מדוע ולפי"ז מהגמרא, הואומקורו
 חכמים שפוד להרב ראיוד )שוב הגמרא, כדבדיחכמה



פזאפרים חייםאורחרבבות

 דברכות לגמרא הנ"ל לרמב"ם המקור שצייו ברכותלל
 קבעוה. בד"ה בדכריו עיין שכיתור(,וכרוך

כם/א

 בבתקד"ם

 בבת קדיש בענין הראקינים בחלקים שכחבנומה
 דדן ס' סימן ווארהרמאן ח"ב יוסף שארית בשן"תעחן
 לדברינו. צהן ולאבזה

כם/ב

 דר"ח במוסף ויבא יעיהאמר

 מאחד בר"חנשאלתי
 שהתפ~

 אבל הרמל מוסף
 ואין דיצא ואמרור דינו מה תבא יעלה בטעותהוסיף
 ק"ח סימן ח"ב השולחן בזה ראיתי ואח"כ לחזור,צריך
 שכתבסי"ב

 וז'י
 יע"ו דר"ח במוסף שאמר דמי נראה

 עבודת ררבות לומר יחזור הברכה סיום לפניתזכר
 השם שאמר אחר נזכר ואם וכו' והחזינה עמךישראל
 כמו רהוא הרי עכ"ל, כדרכו התפלה יגמור הכרכהו~ל

שכחבנו.

י
 שיום שים ברכת באמצע שנשתתקש"צ

 בשבת העמוד לפני התפלל דאחד פהאירע
 מבית אותו והוציאו להקיא ההחיל שלום שיםובאמצע
 ואמרתי שלום מסהם וההחלתי עליתי אני אזהכנסת,
 ג' ס"ב קכ"ו בסימן דמבואר אף והנה שלם,קדיש

 מרצה לכתחילה להתחיל יש וא"כ הם, כחדאאחרונות
 דכרתי ולא לשמו"ע שנתכוונתי היות אבל במ"בעח"ש
 שכתב שם הלכה הביאור על יתידותי סמכתי אזבאמצע
 לא אבל שהפסיק ממקום לההחיל אפשר כזהדבאופן
 שלום, שים מהתחלת ההחלור אלא שלום שיםבאמצע
 אחרונות ג' מהתחלת דיתחיל נראה אז נתכמןובלא

 בזה. ועהן שלום משים סגיובנתכמן

יא
 שבת שי במוסףדהטירה

 פ"ו ומוספין תמידין בהלכות כתבהרמב"ם

 השבת, ליום סףר מזמור אומדין היו בשבתהל"ט

 אותה וחולקין האזינו שירת אומדים שבתבמוספי

 ששה אותה שקוראין כדרך ל"ך הזי"ו פרקיםלששה
 הששה גמרו שבת, בכל פרק ואומרים הכנסת,בבית

 אנו אין אמאי ולפי"ז וכו', לראש חחרץ שבתותבששה
 סוף שטחף מהר"י בשו"ת ועהן זה, את לומרנוהגין
 כצ"ע. בזה נשאר רט"זסימן

יב
 אומר האם שבת בייי מעריב ביחידותהמתפיי

 אבותמגן

 שבת בליל ביחידות במתפלל נשאלתי הדיןאיך
 ברנשטיין ר"י הרה"ג תדידי אבות מגן אומר אםבביתו
 ח"ל: בזה לי השיבשליט"א

 בליל בביתו לבד המתפלל - בזה"ל: כ'כת"ר
 ע"כ. לא? או אבות מגן אומרשבת,

 י', סעי' רס"ח בס" נפסק שו"ע באור"חהנה
 לבא, דמאחרין טעמא דליכא ואבלים חתניםדכבית
 אמירת תקנו הרי טעמא הך )דמשום ניזוקין יהיוושלא
 ובאות שבע, מעין ברכה אומרים אין שבע( מעיןברכה
 דבמקום ורלב"ח, רדב"ז בשם המ"א שם כתבי"ד

 שם הפמ"ג אולם בידם, למחות אין לאומרהשנוהגין
 דהיות נלענ"ד ולפי"ז ע"ש, לבטלה, ברכה דהףמפקפק
 שבע, מעין ברכה אומדים אין לכן להקל, ברכותוספק

 בזה"ל: כתב ח' סעיף שם ובשו"ע כהפרמ"ג,וההלכה
 אומר היחיד ואין שבע, מעין אחת ברכה ש"צואמר
 על להחמיר יכול דהיחיד הרמ"א כתב ובהגהאותה,
 והא"ר וחתימה, פתיחה בלא אבות מגן ולאמרעצמו
 אבל אבות"(, "מגן )החנו שאומרו משמע דמע"תמביא
 דכדאי נלענ"ד, ולפי"ז הוא, חיובא דלאו מודיםכו"ע

 בלא אבות" "מגן תאמר עצמו על יחמירשהיחיד
 ו~לא יתרגל שלא וכדי ברכה בזה דאין ופתיחה,חתימה
 עכ"ל. בצבור!, אח"כלומר

 יכול דהמחמיר ומשמע סקכ"א רס"ז סי' מ"בועהן
 ה' סימן אליהו ידי בספר ועהן וכנ"ל, אבות מגןלומר

 מה בביתו ביחידות שבת בליל המתפלל ביחיד דדזו'
דינו.

יג
 ימנין תפייין מניח שאין מייצרף
 למי עלייה לתת אפשר אם כח"א כתבנוכבר

 לצרפו אפשר אם הדין מה תשאלתי תפילין מניחשאין
 יבוא ובמהרה בעו"ה מקומות בהרבה נוגע חהלמנין
 תניחו האלקים הוא ד' כי יכירו וכולם צדקינומשיח
 ברוך ר' הרה"ג תדידי מצותיו, כל ההעמרותפילין
 ח"ל בזה לי כתב אליהו ברכת בעמ"ס שליט"ארקובר
 וועלץ ישראל ר הגאת מאת לישראל חק בס'ראיתי



אורחן4וצוצןדןפח

 פסח ערב בשין תשל"ד בשנת מחדש שנדפסזצ"ל
 )תשמ"א( השנה שחל המשולש ופורים בשבתשחל
 עשרה למנין לצרף מותר ואם שכתב, קכ"בבעמוד
 )ח"ג השדה פרי שו"ת עיין תפילין מניחים שאיןאנסדם
 שאסור ס"ה( סי' )אור"ח יהודה זכרת ושו"תס"ג(

 שבת מחלל ולענין שם והוסיף עשרה, למניןלצרפם
 סי' צבי חכם בשו"ת לס"ת לקרותו מותר אםבפרהסיה

 שהוא שבת המחלל וביחוד ח"ל והכי ונראה בד"הל"ח
 בציבור בתורה לקרות ערעלה יתכן ואיך וכו' גמורכגף
 מותר אם שבת מחלל לענין )אור"ח( סופר בחתןועהן

 חת"ס שו"ת ועחן עח"ש, מפטיר או לאחרוןלקרותו
 עכ"ל, וצ"ל רנ"א מרן בשם מ"ש בסופו סט"ו)אור"ח(
 ע'. באות שכתבנו מהועהן

יד
 הקודש ב5שוןיהתפיי

 מבקסדם שהגבאים בדבר נ"י, צבי ר' ידידיכבוד
 לא בתים הבעלי כי אנגלית בלשת התפלה שתשנהממך

 להם, תכנע ואל שתשיב, מה דע הקודש, לשתמבינים
 וגם ח"ל ק"א בסימן הלכה הביאור שכתב מהועהן

 ק"כ היו התפלה, נוסח את הגדולה כנסת אנשיכשתקנו
 ברכה כל על נימנו והמה נביאים, כמה ומהםזקנים

 נעלמים סודות בכמה אותיותיה ובצירופיבתיבותיה
 אנשי של כלשונם אלו דברים אומרים וכשאנוונשגבים,
 עלתה מ"מ לכוףן, יודעים אנו שאין אף הגדולהכנסת
 קדושתן פועלין בעצמן התיבות כי כהוגן, תפלתנולנו

 תשנה אל וא"כ בלע"ז, כשמתפללין משא"כלמעלה,
 הקודש לשת אחרי תפלה איזה לומר אפשריפעמים
 כל אבל שיבינו, באנגלית להפסיק דמותרבמקום
 לי שהשיב מה ועהן הקודש, בלשת בעיהתפלה
 ר' אות ע' סימן ח"ו בספרו ח"ד אור"ח משהבאגרות

 התפלה נוסח יאמר הקודש לשת שילמודדצו-ך
 ממה לאנגלית תרגום למצא וטוב שנדפסובאנגלית
 וכן עכ"ל, ביותר ומצות תורה לשומר סדדוע מישתרגם
 הקהל שכל וא"כ ח"ג, אפרים ברבבות שכתבנו מהעהן

 לעשות. נכת דלא מסתבר באנגלית הכליתפללו

יה
 היםשירת

 מזוה"ק, ומקורו ח"ל סקי"ז נ"א סימן מ"בעיין
 אותו כאילו בדעתו ףדמה בשמחה הים שירתיאמר
 עוונותיו לו מוחלין בה2מחה והאומרה בים עברהיום
 בזה. לדקדק דיש הריעכ"ל,

אפריםחיים

יי
 מעומד השחרברכות

 מעומד, השחר ברכות לברך צריך אםנשאלתי
 לבדך אפשר אבל כך, נוהגין דלכתחילה ליונראה
 בה12"ת כך מפורש ראיתי וכעת מעכב, זה ואיןמיושב
 ג' סימן באור"ח תש"מ בשנת שנדפס ח"ח עבריישכיל
 סימן ח"ה אור"ח דעת ביחוה ועהן בפירוש, כךשכתב

 התורה בברכת וכן השחר בברכות וסחם באריכותר
 כשהוא לבדך יכול רצה אם אלא לעמוד, צורךאין

יושב.

יז
 המתפיי ד"א בתוך5סמוך

 יכול אם סקי"ט תק"צ סימן בח"ג שהערנומה
 כעת ראיתי המתפלל, בד"א לסמוך תפלתוכשגומר
 וכו' ד"א בתוך לישב אסור שכתב סק"א ק"ב סי'במ"ב
 יוכל ינטל שאם במקצת סמיכה אך אסור סמיכהוגם

 בזה שכתב מה ועהן הדחק, במקום להקל ישלעמוד
 על המלך חק בספר ועיין ח', סימן )ראגלער( אליהוביד

 הענך חנוך ר הרה"ג לידמץ ברכות בהל'הרמב"ם
 וסמיכה עמידה ענין שביאר מה שליט"אקרלנשטהן
בתפלה.

יח
 התפיי אם קידה52הוציא

 אם קע"ג סימן ח"ג אפרים ברבבות שנתבנומה
 ראיתי בקידוש אחרים להוציא ריכול מעריב לילהתפלל
 יעקב אלטר להרה"ג ח"א אור"ח הים זה בשו"תכעת
 בסימן בארוכה וכתב תשל"ג( )נדפס וצ"ל בריזמןמאיר
 חובת ירי יצאו לא דבתפלה בסופו להלכה והביאכ"ט
 בקידוש להוציא נוהגים שפיר ולפיכך דאורייתאקידוש
 עכ"ל. התפלל שלא אותם אף הכוסעל

5ט

 תחינות יומרבענין

 למחות "2 כ' ס"ז א' סימן ערוך שיחןבקיצור
 שומע בא"י שמסהמין שבמעמדות תחינות האומריםביד

 )טו"ז שם בלא תפלה שומע ברוך לומר יש אלאתפלה
 ועוד זה, דין הביא לא במ"ב והנה עכ"ל(, קל"אסו"ס
 לי כ' קוליט"א כהן מנחם הרב ידירי והנה מקורו,מאין
 ד"ה כ"ט דף ברכות בתוס' הדברים מקור ח"לבזה



פמאפרים חייםאורחרבבות

 אמרי לרצון יהיו לומר שאפשר שם יונה בר' ועי'מפני
 וכן יאמר לא ד' דזכרות שג"כ ממנו ומשמע וכו'פי
 יעקב בית סידור ועין המעמדות בסוף בסידוריםהוא

 בשם בט"ז שם שהובא מה חה שם, בלי שםדמסחם
 מכאן י"ח דף דמגילה מכללא הוא והמקורהתוס'
 להוסיף כלומר מקום, של בשבחו לספר אסורואילך
 לומר לו שתקנו לדרך היוצא מלבד אלו עלברכות
 תפלה שזה מפני תפלה שומע בא"י ולסחםברכה
 עכ"ל. ק"י שבסימן לשמירהמיוחדת

ם

 כלבים ב' בין ייכתלא

 שלא ליזהר יש כ' ס"ח ג' סימן שו"עבקיצור
 אבל וכו', כלבים שני בין ולא נשים שתי בין אישלילך
 ובספר קי"א בפסחים מקורו די"ז, הביא לאבמ"ב
 יעקב ר' הגאון בה4ם מביא טוב זכרון ובס'חסידים
 או מקל כגת במץ' מידי' נקיט דאי זצ"ל מקאוולראריה

 או חוצץ א' משהו או מטבע ואפי' חוצץ חשובכיוצב"ז
 עכ"ל. דבר עמא וכן וניצל ראשו פאתיאחז

 באות מהחזו"א שהובא בסופו דקרא בטעמאועי'
 לא ושאשה נשים ב' יעברו שלא מאוד הקפידכ"ט

 ליזהר לה שקשה שאמרה ולאחת אנשים, ב' ביןתעבור
 ועי' )והוסיף נכנסת היית האש לתוך וכי לה אמרבזה

 שכ' ממה חחרני ולפי"ז ע"ב( י"ג והוריות קי"אפסחים

 כעת לי ופשוט עה"ש שצ"ז ע' ח"ב ברוך בביתבה2מי
 לא. אנשים ב' בין אשה גםדלפיו

מא

 ב"ש אמירת בעת הציציתיאחוז

 סק"א במ"ב כ"כ שהובא נ"א סימן במג"אהנה
 ולאחר ב"ש אמירת בה2עת שלפניו ציצית ב' ואוחזכתב
 לא אבל היטב בבאר כ"כ שם והובא ינשקם ב"שגמר
 מאין וא"כ וינשקם, כתב לא במג"א וכן רינשקם,כחב
 שם ועחנתי הכונות, מספר הביאו ובמג"א המ"ב,מקור
 ענין וכתב א' דרוש הכוונות בה2ער השחר תפלתבענין
 תאחוז וגם כמשי"ת מעומד תקום ב"ש אל בהגיעךב"ש
 פניך כנגד שהם הטלית של הציציות שני הימניתבידך
 הדיבור כבחינת היצירה בעולם הוא ב"ש כיותכףן
 בהמרה הוא שגם הציצית שהוא המעשה חלקבערך
 יאחוז כתב הרש"ש ובסדור לנשק כתוב ולא עכ"ל,וכו'
 כדי דיצירה חיצוניות נתקן שבו שלפניו ציציותבב'

 עתה הנתקן היצירה פנימיות עם אתו ולהעלותלכלול
 יהודה זכרון בשף'ת טעם עוד ועחן עכ"ל, הדבורע"י

 ה,4 ברוך פעמים עשרה יש בב"ש כי ט' סימןאור"ח

 בדבריו עין קשרים י' יש שביחד הציציות ב'לקחת
 כב' ימשמש לב"ש ובהגיעו כ' מ"ח סימן החהםובכף

 ובסי' הברכה גמר עד בידו האחזם לפניו אשרהציציות
 פניו כנגד שהם שבטלית ציציות בב' האחז כ' ס"אנ"א

 סוף השולחן ובערוך לנשק, כ' ולא ב"ש אמירתבה2עת
 שנית י' חסר )ציצת ציצת ב' לתפוס ונוהגים כ'ס"ב
 של מקורו מאין וא"כ לנשק, הביא לא אבל כתב(הוא

 חיבוב להראות כדי וצ"ל ב"ש אחרי רינשקהמ"ב
 יאחז שכ' ס"ב י"ד סי' שו"ע בקיצור וראיתיהמצוה,
 בעמידה שאמר ברוך ויאמר שלפניו הציציותשתי

 דיש הרי הניחם ינשקם בתשבחות מהוללובתשלום
 הביא לא אדם ובחיי הקיצוש"ע, מקור מאין אבלמקור
 שנה חי איש כבן כן כמו וראיתי בכ"ז, ועחןלנשק,
 ב"ש לומר שהתחיל וכית שכ' ז' סימן הגש פ'ראשונה
 בידו הה4ארו פניו שכנגד כנפות שתי של הציציותיאחח
 מי ונסתפקתי עכ"ל, הניחם ינשקם ואז ב"ש סוףעד
 הט"ק, של הציציות ב' את להוציא צריך אם נשוישלא

 של הציציות ב' לקחת שנוהגין חזי ופוק דכןומסתברא
 שכתב לאלפים בחסד ממש כלשונו ראיתי וכןהט"ק,
 וכף. ינשקם ג' אות נ"אבסי'

מב

 דזמרה פסוקי באמצע בתורהלקרות

 פסוקי באמצע שהיה קורא בבעל החןאיך
 להפסיק, יכול אם בתורה לקרוא ממנו ובקשודזמרה
 סימן או"ח ח"א חי תשורת בשו"ת ומצאתיוחפשתי
 כמה שם חמען ולקרוא להפסיק דיכול שכחבקכ"ט
 לישב לצבור גנאי כי הטעמים וא' כיעו"ש,טעמים
 היטב עהן בטל, ולשבת תפלתו שיגמור עדולחכות
בדבריו.

מג

 קמורת אמירתדייוג

 בענין כ"ד סימן ח"ג אפרים ברבבות שכתבנומה
 פרידברג דוד הרב ידידי לי כתב קטורת אמירתרילוג

 זה חמעפשט ס"ד מאי הבנתי לא באמת וז"ל,4ליט"א
 בכלל מבטלין שלא לאלו רק שהך זה דלכאורהמאוד
 תורה ביטול שאין לחשוב יכול מי בזמנינו אבלמת"ת,
 שמפליג מה הקהל פ' בזוה"ק עי' ובפרט לצורך,שלא
 עח"ש, מתפלה יותר עוד וזה הקטורת אמירתבעגין

 שבירושלים ושמעתי ר"ל, רע פגע מכל שמירהלגבי
 מאוד מעורר שליט"א בריזל אלעזר ר' הצדיקהרב

 כ"כ ששומעין בזמעו בפרט הקטורת אמירתבנחיצות
 מחלות מהרבה שמירה וצריכין ר"ל הידועהמהמחלה



אורחרנצוצןרצצ

 המקדש בית שיבנה רצת תהי עכ"ל, זה לפרסםתכת
 מכל אותנו עויציל הקטורת להקטיר ונוכלבב"א

 תדוע חינם, עעאת ממידת להזהר קם אבלהמחלות
 שמצא אמר אז לירושלים בא זי"ע דיסקיןכשמהרי"ל

 לפני בה שנמצא מה לכל זכר ללא חרבה ירושליםאת
 שנאת החורבן מלפני נשאר אחד שריד אךהחורבן,
 היום עד בתוכעו קיים עודנו בעו"ה זה שרידחינם
 רק לדה~ען לנו ואין מעצור, באין טובה חלקה כלואוכל
 מבשר את במהרה לנו שישלח שבשבמים אבינועל

 אבותם על בנים ולב בנים על אבות לב והשיבדהמלום
 בפרחי הובאו )דבריו בזה להזהר בבקשה וא"כעכ"ל,
 קע"ג(. עמוד התורה עלשושנה

מד

 וכו' בתהלותלעמוד

 צ"ה בסימן המ"ב והביאו כהב משהבדרכי
 לעמוד נוהג היה מהרי"ל בד"מ כהב וז"לסק"ג

 לקל תהלות הש"צ שהתחיל מתי י"ח לתפלתבהצחרית
 ובמעריב התיבה לפני הש"צ כשירד ובמנחהעלית

 הרמ"א הביא לא אמאי ולפי"ז קדיש, הש"צכשהתחיל
 בזה. ועיין משה בדרכי אלא בהצו"ע במפה זהדין

מה

 אדירים מיםבענין

 ח"ב אור"ח אפרים רבבות בשו"ת שכתבנומה
 מה עיין אדירים, מים בענין נ"ב סימן וח"ג ל"דסימן

 מ"ש שבט בחודש תשמ"ב שלמה כרם בחוברתשכתבו
 מוה"ר אדר ובחוברת שליט"א, בראכפעלד מנחםמוה"ר
 מיושב הכל ולדברינו שליט"א והצבער שלמהדוד

 כ"ג. בסימן שכהבנו מה ועהןבעזהי"ת,

מו

 מנחה זמןבענין

 כבר כ' הל"ב פ"ג תפלה בהלכותהרמב"ם
 הערבים בין של תמיד כנגד המנחה תפלת שזמןאמרנו
 שעות בתשע יום בכל קרב שהיה ולפי זמנהתקנו

 זמן הגיע זה זמן ומשהגיע וכו' זמנה תקנוומחצה
 ולכאורה עכ"ל, גדולה מנחה הנקראת היא וזוחיובה
 זמן הגיע זה זמן ומשהגיע שכ' בזה הרמב"ם כונתמה

 מנחה זמן בהגיע שתלף דבר דכל ללמדנו ואוליחיובה,
 על רוקח במעשה ועהן תלוי, הדבר גדולהבמנחה
 רל"ג סי' אור"ח בלקוטיו להפר"ח ועי' שכ'הרמב"ם
 הדין מעיקר ואילך מחצות הף מנחה דזמןדהכריח
 בזה, הרבה דנו וכבר השו"ע, במפרשי ועח"שעכ"ל,
 ובנימין ו' סי' הדשן ותרומת ש"כ, סי' הרי"ף שו"תעי'

אפריםחיים
 סי' ח"ז נדברו אז י"ד, סי' הגדול ים קפ"ח, סי'זאב
 אור"ח משה אגרות ווסו"ת כ"ד, סי' אפרים כתרי"ט,
 זה. בכל ועיין כ' סימן וח"ב כ"ד סימןח"א

מז
 ישיר ואז יתודהמזמור

 מזמור ד' בסעיף כתב י"ד סימן שו"עבקיצור
 יאמר השירה וכן ובשמחה בעמידה אומריםלתודה
 רק אלו דינים הביא לא ברורה במשנה והנהבעמידה
 כתבו נ"א בסי' לתודה מזמור ובנעימה בשמחהשיאמר
 תגש פ' ראשונה שנה חי איש ובבן בזה, ועייןהמחבר
 כאילו ובנעימה בשמחה יאמר הים שירת כ' י"דאות
 יש זה מטעם ואולי עכ"ל, הנס בשעת הים בהוךעומד
 מ"ש החחם כף ועח' בזה, ועחן בעמידה השירהלומר
 מ"ח. קטןבסעיף

מח

 חלולים חלולים נקביםנקבים

 ועיין פעמים, חלולים נקבים המלים כופליןמדרע
 רבתם מלשת שהוא שכתב ו' סימן הגר"אבביאור
 דנו כן וכמו אליעזר בדמשק שם עחן וביאורוהרבה,
 ח"א חחם לב בשו"ת ועי' חלולים, או חללים לומראם
 עולה חלולים ופעמים חלולים, לומר שכתב ע"בסימן
 ועיין האדם בגוף שיש אברים רמ"ח שהם רמ"חלמנין
בזה.

מם

 ויוכ"פ ר"ה ביןהבדל

 ישראל מקדש מיוחדת ברכה יש בר"המדוע
 וביום הכפורים, תום ישראל מקד~ם וביוכ"פ הזכרתתום
 ונראה והזמנים, ישראל מקדש רק אומריםטוב

 ר"ה את לכלול אין ולכן רגלים מלשת הואשהזמנים
 זה. בנוסחתוהכ"פ

נ

 ובמגייה בתורהעמידה

 וראיתי למגילה בקרה"ת עמידה בין ההבדלמה
 דוד יהחשע מהרה"ג דוד ישועת בספר נכתהסבר

 ד', או"ח י"ד סימן ח"ה תשל"ד ב"ב שליט"אפוברסקי

 הציבור, כבוד משום הוא במגילה עמידהשחיוב
 תורה, דברי הוא בעמידה המחחב שם בקרה"תמשא"כ
 חיוב אין ביחיד המגילה את שהקורא ביחידונפ"מ
 משום עמידה חיוב יש ביחיד בקרה"ת אבלעמידה,



אורחרבגות

 רק וקצרנו בזה להאריך יש עיי"ש וכו' ד"ת,שהוא
 הדבר.לעורר

נא
 ע,צרה שמונה מתפיי שאחד בעתעמידה

 זה אם כתב כ' ס"ק י"ח סימן שו"עבקיצור
 או מצידו והתפלל זה בא ואח"כ קודם ישבהיושב
 כיון לעמוד אי"צ לאחוריו היושב זה שנמצאמלפניו
 שנמצא לאחוריו להתפלל עמד אבל בגבולו באשזה
 האחרון זה דין והנה ולעמוד, ליזהר לו יש לפניוהיושב
 בשם הקיצור על בביאור ועי' וצ"ע במ"ב הובאלא
 שהוה במ"ב מצאנו לא שכ' צ"ט אות איש כנילקט

 לו אין בצידו זה עמד כ' ג' ק"ב דהרמ"א בלבד,זהירות
 הדין שמעיקר לומד ערוך שולחן הקיצור ואולילקום
 עכ"ל. לאחוריו עמד אםגם

נב

 בש"צ ס"תאחיזת

 בעת בס"ת לאחח לו שקשה בש"צנשאלתי
 מכני אחד וטען לאחח לאחר ונותן וכו' שמעאמירת
 נכון והנה לאחח, צריך בדוקא שהש"צהישיבה
 וכן שמע ואומר הס"ת נוטל שהש"צ בהלכהשמבואר
 ולא זכותו שזה ביאורו נראה אבל אפרים, בשעריעין
 את מחזיק שהש"צ מה הוא דברינו כונת מעכבשזה
 על לותר רוצה אינו אם ופשוט זכותו זוהי הלאהס"ת
 כך ממנו זאת זכות להפקיע רשאים הגבאים איןזכותו
 קשה אם אבל שליט"א, לין רב"י הרה"ג מו"ר ליכתב
 דפשיטא ומילתא אחר לזכות דיכול בודאי אז לאחחלו
 חזי. ופוק פקפוק שום בלי ליהיא

נג

 בג% גרחתימת

 אם אבינו אברהם בן מלך ששמו בגרנשאלתי
 ר' הרה"ג ודודי אבעו, להוסיף צריך אם גט עלחותם

 אחרת אבינו דיחתום טען שליט"א גרעבלט צבינטע
 שליט"א אזבאנד הגר"א ידידי אבל הוא, מי ידעולא
 אברהם, שם אחרי אבינו להוסיף נוהגין לא בגרטען

 בן פלוני כותב גר בגט כ' ס"כ קכ"ט סי' באבה"עאבל
 פסול גר כ' לא ואם בסקל"ט הב"ש וכ' אבעואברהם
 לו יש דגר נ"ל ולפי"ז עכ"ל, אברהם בן שהואדמשמע
 ובכתובה בזה. רצין הגר או אבעו אברהם בןלחתום
 כלל ברא"ש שו"ת ע"י אבעו אברהם בן כותבים גרשל
 ומנחת סל"ט וב"ש ס"כ קכ"ט ס" ה2ו"ע ד' סי'ט"ו
 ל"ט א' בהגה"ט אהרן ביד ושם קל"ו, סימן ח"איצחק
 ל"ד. ע' ח"א דבשתאתו

צא ם י ר פאחיים

נד

 שבת במוצאי וברהם"ז במעריב%עה

 ברעת אליהו ליפמאן ר' הנכבד מידידינשאלתי
 ברכת בירך ולא שכה במוצאי מעריב שהתפללנ"י

 דהוא יאמר דלא ונראה בברהמ"ז, רצה יאמר אםהמזת
 שאומרים ומה חוננתנו, באתה חול שהזכיר בזהסתירה
 ידידי טען במוצש"ק ר"ח כשחל ויבא ויעלהרצה

 הסתירה, לן איכפת לא דשם שליט"א אזבאנדהגר"א
 רצה אחר עד הש"ק להמשיך דיכול התם ד,2אנינראה
 דאם כמ"א כ' ומה"ט יע"ו, ולומר בחול להתחילואז
 צה"כ לאחר עד בברהמ"ז ואיחר במוצש"ק חנוכהחל
 כית סתירה תהי' דבזה רצה וגם הנסים על יאמרלא

 ואח"כ למוצש"ק שיחזור א"א קודם אומריםשעה"נ
 שאמר אחר רצה לומר יכול שלא כנ"ד וה"נ רצה,יאמר
 חול. שם שמזכיר חוננתנואתה

נה

 שםנתינת

 צללפונית דשמשת אימה צ"א דף כהראבבא
 טוב זה( )שם והוא שלמה בחכמת המהרש"לוכהב
 זה. בשם משתמשים דלא מעניין ולפי"ז רעה, רוחמפני

נו

 ומ%ר %י אמירתבענין

 במדינותינו כ' סק"ז קי"ז סימן השיחןבערוך
 ומטר טל הזכיר לא אם למטר צריכים אנו שאיןבחורף
 לא אבל כ' הוא ובסק"ח בקיץ כמו לחזור אי"צג"כ
 הדינים מקצרי וכן כן שאמר הגדולים מן לא'ראיתי
 צריך טו"מ אמר לא אם הגשמים שבימות סתמאכתבו
 אי"צ שלנו המדינות ובכל מדינתיגו על כהבו והםלחזור
 הוראה הוריתי לא מעולם ואני וכו' כלל בחורףלמטר

 אחד הי' שלפנינו שבדור מילדותי מקובלני וכך וכו'זו
 עכ"ל. זו הוראה להורות רצה שלא הדורמגדולי

 מוהליבר מהר"ש שו"ת מכה"י לאור יצאוכעת
 וז"ל א' סימן או"ח בחלק וכהב תש"מ שנתבירושלים

 ומטי, טל מלשאול שכח דאם לכאורה נלע"ד הי'שם:
 כידוע, בחורף, קללה סימן אלא אעו שהמטרבמקומעו

 קי"ז סי' ז"ל הרמ"א שפסק כמו ולהתפלל לחזורא"צ
 א"צ לגשמים הצריכים במקומות בק"ן גשמים שאלאם

 בקום חז"ל תקנת ש,2נה באם מה א"כ ולהתפלל,לחזור
 צריכים שמקומו מאחר ולהתפלל לחזור א"צרצשה

 ואל בשב חז"ל תקנת ש,2ינה היכא כש"כלגשמים
 שמקומו ומאחר ולהתפלל, לחזור צריך שאינותעשה,
 לפום לי נראה כן קללה, סימן והם לגשמים צריךאינו

 שו"ת רצי' עכ"ל פוסק בשום זה נזכר שלא אלאריהטא,



אורחר4ונונדרןצב

  בענין תשובות ח' סימן עד ג' סימן או"ח אהקדבף
 החמה ימות אשר בארצות גשמים ושאלתהזכרת

 ונתע בניסן, מתחילים הגשמים ףמות בתשרימתחילים
 לענינינו.קצת

נז

 מצוה נר ניוםתחנון

 בר דביום ובנעם אפרים ברבבות נתבנוכבר
 לי השיב צבי תפארת בעל ףדידי תחנק, אומריםמצוה
 ומלי היא והשאלה פ"א סימן ח"ב בספרוונדפס

 שלו היאוהתשובה

 יו"ט שהוא שלו הולדת ביום מצוה ברשאלה:
 רק יר'ט אינו הנה תשובה: - תחנק. יאמר אםשלו

  לענין רל"ז סי' יאיר חות בהסו"ת ועי' תדיר והואשמחה
 עכ"ל. רכ"ה. סי' או"ח מג"א ועי' ותבין.שהחחנו,

 מצוה בר דביום י"ז סימן חי"א אליעזר ציץרעיין
 תחנק.אומרים

נח

 האני ננית המעיות שיראמירת
 את לומר יכולים ספרד נוסח שמתפלליןאלו

 בבית ברכו לפני במעריב שאומרים המעלותהשיר
 שליט"א פיינשכויין משה ר' מו"ר בשם כהב כךהאבל
 פ"ח. עמוד שמחות יסודיבספר

נט

 ק"שקריאת

 מעט שוהה כ' ס"ד י"ז סימן שו"עבקיצור
 אם והיה לפרשה זו פרשה בין וכן וכו' ואהבהואומר
 אבל מעט, יפסיק ףאמר קודם וכן מעט יפסיקשמוע
 זה. דין הביא לא ברורה דהמשנהמענין

ם

 שמו"ע נםוף כשמו פםוקאפירת

 יש כתב ט"ו סעיף י"ח סימן שו"עבקיצור
 לומר טוב לרצק יהיו הפסוק את שאומר דקודםאומרים
 המתחיל כהובים או מנביאים או התורה מן אחדפסוק
 )אליהו שמו כמו באות ומסחם שמו כהתחלתבאות
 הביא לא ברורה במשנה אבל עכ"ל, כת"י( בהסםרבא
 הפסוק, אומרים כן גם בשבה אם ונשאלתי זה,דץ

 יאמרו שלא טעם רואה לא אני לא, מדוע דכן,ועניתי
 זה. בפרטרעיין

 ם י ר פאחיים
 אור"ח תורה יגדיל בשו"ת בזה שכהב מהתיץ

 בדבריו. היטב ע=ן מ"בסימן

םא

 נםיום הדרןאמירת

 נ"י קרלנשטיין הענך חנוך ר הרה"גיךיךי
 וכו' מסכת עלך הדרן בסיום כשאומרים ח"להעירני
 לדבר כנדר זה הף דאל"ה נדר בלי לומר דצריךנראה
 זה פרק דאשנה ע"א ח' דף כנדרים כמבוארמצוה
 היא ולכאורה עכ"ל, ישראל לאלקי גדול נדרהרי"ז
 וצריך לזה, שחוששףן ראיתי לא ומדוע גדולההערה
 זה. דיןלבאר

םנ

 ויחי קורין אם יחוד שהתענו יחידיםקץטרה
 צמו יחידים שעשרה שהזדמן באופןנשאלתי

 חה ףחל קורין אם התאספו ואח"כ מזה זה ידעוולא
 : השבתיאשר

 לא חה תענית עליהם קבלו אדם כני עשרהבענין
 לקרות ורוצים אחד למקום נצטרפו ואח"כ מזה,ידע
 כיחידים דינם כי ףחל, לקרות להם אין בודאירחל,

 כל אלא עננו, אומר הש"צ אין בכה"ג וגםשמתענים,
 מבואר מזו וגדולה לעצמו,  עננו אומר ףחידיחיד

 בצירוף מתענים עשרה שאפי' ב' סעי' תקס"ו סי'באו"ח
 צבור כתענית .אותו דנין אין התענית, קבלתמתחלת
 לרופא, גואל בין עננו הש"צ ושיאמר ויחל,לקריאת
 תבא שלא צרה כל על התענית גזרו הצבור א"כאלא
 בה"ב כגק המנהג מצד מתענים שהצבור בהעניתאו

 חודש. ראשוערב

םג

 מערינתפיית

 עם מעריב של עשרה שמונה שמתפלל מינראה
 ד' שם כי שיאמר דנכק אח"כ יאמר ק"ש וברכההצבור
 כי לומר בענין כבר שכחבנו מה ועיין הפסק, שאינוכיק
 במעריב. בהסמו"ע וכו'שם

םד

 זכירות הששהאמירת

 השולחן בבדי פ"ג סימן השולחן בקצותעיין
 התפלה אחר לומר קשצריך ופשוט שכהב כ"הסעיף



רננות
 תפלח אחר שבסידור זנירוחהששה
 זה. את אומרים ג"כדבשבת

סה

 בשירהעמידה

 סוף עד ויושע הקורא כשמתחיל לעמודנוהגין
 השירה לומר צריך בתפלה שגם בדה"ח וכתובהשירה,
 שהיו מלמד דכ"ז סוטה ממשנה י"ל לזה וסעדמעומד,
 מצוה והלל ההלל, את כקוראין כו' שירה עוניןישראל
 תכ"ב. סי' בשו"ע כמ"ש מעומדלקרותו

םו

 למעריב מאוחרבבא

 ר' הרה"ג ידידי מביא ח"ב המור הרבחוברת

 פרנק רצ"פ הרה"ג בשם שליט"א זלזניק יעקבאברהם
 ערבית של ק"ש בסוף שעומד דמי להלכה שפסקזצ"ל

 אחר תיכף יפסיק עשרה לשמונה כבר מגיעוהצבור
 ישלים ואח"כ הצבור עם שמו"ע ויתפלל שמעקריאת
 רח"ה הרה"ג ידידי לי הוסיף ובזה עכ"ל,הברכות

 ס"ג ס' סימן באור"ח ועחן וז"ל שליט"אקרלנשטחן
 עח"ש מעכבין אין דק"ש הברכות דסדר סק"הובמ"ב

 דתפלה ס"ג רל"ג בסי' קיי"ל הרי ערבית תפלתוגבי
 מה ועיין עכ"ל, לתפלה גאולה ממיסמך עדיףבצבור
 יש איך ל"ו בעמוד מזה ה2(דה שיח בספרשכתבו
 עח"ש בהוספות מחיים צוואה מספר והביאולהתנהג
 סימן החחם הכף בדברי וצ"ע השרה, קויחבקונטרס

 שמע קריאת לפני שמו"ע יתפלל דלא שכ' סכ"ברל"ו
 להעיר. רק ובאנו להאריךה,2

סז

 יייה חדשים שכמה סמקוםלהתפיל
 שם שיש אלאסקה במדינת לכאורה לעורריש

 שם, המבקר או שם הדר יעשה מה לילה וג"ח יוםג"ח
 דעת לפי שבק"ש אור יוצר ברכת משום לילה שלבג"ח
 עורים פוקח יברך לא דסומא ס"ח מ"ו סימןהמג"א
 וס"ל הפוסקים, נגד שמכריע במדבר, דה"הומשמע
 שהמ"ב ואף באלאסקא וה"ה המאורות יוצר מברךשאין
 הח"א דעת הביא חרש על אבל מברך דסומאמכריע
 לא עכ"פ זו תקנתא דל"ל שם וא"כ שיאיר עדדימתין
 סובר אזבאנד הגר"א ידידי וכן ספיקא, מידייצא

 יגדיל שו"ת ועי' ברורה, תשובה בלי בזה,להסחפק
 ע"ג. סימןתורה

באפרים חייםאורח

סח

 פסוקים ב' רקבקרא

 ב' א' קרא דאם ס"ד קל"ז בסי' המחברמ"ש
 הקריאה חובת מי על אבל ולקרות לחזור צריךפסוקים
 בספר ועחן השני על או הראשת העולה על אםהשניה

 וסחם, באריכות הענין שביאר י"ד סימן ח"א היםזה
 בימות דוקא חה וטעה שקרא אותו על קאי לדינאתבנא
 להדעה ויו"ט בשבת אבל למנחה, ושבת בר"ח אוהחול
 עח"ש פסוקים ג' ואילך מכאן אחר יקרא להוסיףדמותר
 באריכות. מ"ש סקי"ג במ"ב ועייןבדבריו,

סט

 הם?שינים עלבנוםח

 המלקוינים ועל המינים על בנוסח שכתבנומה
 תשמ"ג טבת כסלו חורה ביגדיל בזה שכתוב מהעחן

 נ"אחוברת
 המינים ברכתנוסח

 6 נ"ע מוהרה"צ אדמו"רכ"ק

 שאלותיו... עלבמענה

 המינים ברכת האר"י נוסח עפ"י מתפללים איךב(
 ברוסיא שנדפסו בסדורים כי תקוה( תהי אל)ולמלשינים

 גזירת ע"פ בכאן להגיה צריכים היו המלחמהקודם
הממשלה.

 מאת  שמעחי וכן מילדותי אותי שהרגילוהנוסח
 זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"קהוד

 עמך אויבי וכל כו' "ולמלשינים התיבה לפניבהתפללו
 בו2ערי ועח' מהרה", הרשעה ומלכות יכרתו,מהרה
 הד' כענין לאוואוט מהרב אור חורה שבסדורתפלה
 אאמו"ר כ"ק והוד ותכניע, ותמגר ותשבר תעקרלשונות

 בין מפסיק הי' תפלתו בעת זי"ע נמג"מזצוקללה"ה
 המבוארת להכוונה מתאים ותכניע לתיבת ותמגרתיבת
 שצריכים קליפות ג' נגד הן לשונות ג' כי תפלהבו2ערי
 בה רה2 הכנעה 2(צריכה נוגה נגד והד' לגמריהעברה
 7.בירור

 אדמו"ר כ"ק ובמפתח המזכירות, מהעחק נעתקה6(
 ברכת נוסח אראדעא... ישראל, "אולמאןומליט"א
המינים..."

 שם. עכ"ל טבת, לכ"ו יום היום ראה7(

 המדץק הנוסח שכ' ח' סי' ח"ה דעת יחוהועי'
 ובסי' זדים, ומכניע אויבים שובר המינים ברכתבחתימת

 וכוונתוחול,



אורחושצצצצורןצד

 צריך הצדיקים על בברכת שמו"ע בתפלת כ'ט'
 המזרח ועדות הספרדים נוסח לפי זקניהם ועללהוסיף,
 עכ"ל, ישראל בית עמך זקני ועל צ"ל אשכנז נוסחולפי

 באריכות. התשובה בפניםועיי"ש

ע
 ימנין שבת מחייצירוף

 צירוף כענין מהאחרונים הבאתי וכן דנתיכבר
 חוברת ברוקלין תורה יגדיל ועיין למנין שבתמחלל
 בשו"ע ובאורים תשובות תורה ויגדיל ע"ד סימןמ"ח

 אנשי של האדמו"ר תשובת כ"ז סימן תשמ"אירח2לים
 לך עשה בספרו ידידי בזה שהאריך עחן ובעיקרחב"ד,
 בזה ביאור שהביא באריכות ג' ב' א' סימן ה' חלקרב

 בחוברת כ"ו סימן תורה יגדיל ועחן בזה, יקצרניעח"ש
 באות שכתבנו מה ועיין תשמ"ג, טבת כסלו מחודשנ"א
 תשמ"א ירושלים אהרן דברי בשו"ת ועתןל"ג,

 2(עובדים באלה קצת להמל"ן שם וכ' ב' סימן)גולדמן(
 כיהודים גוהגים דברים ובשאר פרנסתם דוחקמתוך
 שחיפש יעיי"ש שריא שכינתא עשרה בי ובכלכשרים
 ללמד ובאים הלב להם שכואב גדולים ורואיםזכות,
 שמיקל מי ואשרי בזה רחבות כהפות וצריך ולעזורזכות
 בתוך אתם השוכן שכתוב ד' בני ישראל בניעל

 בזה ועיין ביניהם שכינה טמאים שהם אע"פטומאותם
 כ"ז, סימן תורה יגדיל שו"ת ועחן וכו' יצילנווהרחמן
 כ"ב. סימן ח"ב שרים באר שו"תועי'

עא

 נקוה כן ועיאמירת

 כתבנו שכבר וא"ו עם נקוה כן ועל אמירתבענין
 שכתב י"ט סי' ח"ה רב לך עשה בספר כעת ראיתימזה
 :וז"ל

 ועל כהוב, ישן בסדור שמצאת עוד ששאלתומה
 הפשט לפי כי היא אמת בוא"ו, אלקינו ד' לך נקוהכן
 לתחלת מוסבים הדברים כי אף זאת, בוא"ו צורךאין

 חוזר "והוא החבודרדם שפירש וכמו לשבח",-עלינו
 כלומר וכו' כהם חלקנו שם שלא למעלה שאמרלמה
 האומות מכל יותר בנו ובחר לעבודתו קרבנו שה'לפי
 עצמו הוא ואעפי"כ וכו"' לישועתו מקוים אנו כןעל
 שהזוה"ק היא אמת אבל וא"ו, בלא נקוה כן עלגורס

 וכן בוא"ו, לך נקוה כן ועל גורס, קי"ט:()משפטים
 האריז"ל כתבי עפ"י לומר שיש השל"ה בסדור גםכהב
 בוא"ו. כןועל

 ם י ר פאחיים
עי

 רחום והוא יאמר אם ברכוענה

 בזמן להתפלל למעריב נכנס שאחדאירע
 היה אם אח"כ ושאל ברכו, וענה ברכו אמרשהש"צ
 וכן דלא, ועניתי רחום והוא ברכו אחרי לומריכול
 אות ב' סימן ח"ז נדברו אז בשו"ת החיפוש אחריראיתי

 יאמר לא שוב ברכו שאמר שלאחר מסתברא שכ'ד'
 סי' החדש הקמח לקח בס' כן אחרי ומצאתיהפסוקים

 עכ"ל. טהרה שיורי בשם סקי"גנ"ד

 ולא ברכו אומרים ובמעריב בשחרית דרקוהטעם
 שורש לזה שאין תל"ח סי' הרשב"ש בשו"ת עי'במנחה

 לשנותו. ואין כך שנהגו מנהג אלאבג'

עג

 השחר עיות קודם מיאכה זעשות מותרהאם

 עלות קודם מלאכה לעשות מותר אם הדיןאיך
 דמותר דכתב סקכ"ד פ"ט סימן החיים בכף עחןהשחר
 סדר שיברך עד דבר שום לעשות אין ומ"מוסיים

הברכות.

עד

 תפיתו כשסיים ש"צ לחכות צריךכמה
 הש"צ חזרת להתחיל ורוצה תפלתו שסחםש"צ

 ק"ה סימן החחם בכף עיין לחכות, צריך הוא זמןכמה
 עיין ד"א הילוך כדי להמתין 2(צריך שכתבסק"ג

בדבריו.

עה
 גואי ברכת קודם ענינו שאמרש"צ
 אחר היינו גואל, ברכת קודם ענינו שאמרש"צ

 ולומר לחזור צריך האם לסלוח, המרבה חנתהברכה
 קי"ט בסימן החיים בכף עי' לרופא, גואל ביןענינו
 צריך דאין האחרונים בשם שהביא השו"ע על ד'סעיף
לחזור.

עו

 יוכ"פ יפני המנעייםחייצת

 בס' וכ' וכו' כשחה~ץ ס"ה ב' סי' אור"חעי'
 ירידה, שהוא החליצות בכל דהיינו י"ל אולי ראיהמצות
 לנש"כ, כהנים או עיוכ"פ כמו מצוה, של בחליצהאבל



אורחרבבות

 ללבוש הוא האיסור ולכאורה ע"כ, תחילה ימין שלי"ל
 לוין רא"ד הרה"ג וידידי בחליצה, מצוה איןאבל

 לפני מנעליו חליצת בענין וז"ל בזה לי כ'שליט"א
 תחלה שמאל של שחולצין הטעם שהרי י"ליוכ"פ
 והובא רש"י שכ' וכמו ימין, של כבודו דזהמשום
 מצוה לצורך כשחולץ אבל סק"ח ב' סי' במ"בלהלכה
 ימין של כבודו זהו שוב מצוה, החליצה שאיןאע"פ
 ברכת לצורך ג"כ הוא כן המצוה, לצורך ראשתלחלךן
 עכ"ל. וצ"עכהנים

עז

 פס~ה ס"ת רק שיש במקום אפים5יפו5

 בדבר שליט"א פישר נפתלי הרב ידידיכבוד
 ס"ב קל"א בס" הרמ"א שכ' אפים נפילת כעניןשאלתך
 ארון דיש במקום אלא נופלין דאין אפים נפילתבענין
 כיסוי בלי תחינה אומרים זה בלאו אבל בתוכווס"ת
 אלא בארון כשאין הדין מה עכ"ל, נוהגים וכןפנים
 עכ"ל, לא או פנים בכיסוי אומרים האם פסולה,ס"ת
 רעל פוסקים שיש מאחר ליפול יש דלכאורה נראההנה

 ספר מ"מ כוותייהו נהגינן דלא אף נופלים לחודספרים
 לא שלפני ספרים ובאלפי ליפול צריך וא"כ עדיף,תורה
 קניבסקי חחם ר' הרה"ג וידידי בזה, שדן מימצאתי
 ס"ת דגם המקילים על לסמוך יש בזה לי כתבשליט"א
 ספרים בה2אר גם מתיריו יש דהא לקריאה כשרפסול
 ה'. אות מ"ד בסימן לעיל שכתבנו מה ועחןעכ"ל,

עח

 מאוחר יהי' אם ק"ש5קרא

 לי כתב שליט"א כהן זלמן חחם הרבידידי
 וז"ל: ח"ג ספרי עללהעיר

 להקפיד דיש שכתב אחד מרב הביא נ"ובסימן
 במשנה ועי' עח"ש ק"ש זמן בתוך ק"ש ברכותלגמור
 להיפך שפסק כ"ה ס"ק נ"ח סי' ק"ש הלכות רישברורה
 עכ"ל. לתפלה אלא ק"ש למצות קשייך לא ק"שדברכות

עם

 הרוח משיב יומר שכחהאהשה

 וז"ל: דברינו על להעיר כתב הנ"לידידי

 משיב לומר ששכחה אשה בענין כתב ס"זבסימן
 דכבר ולהתפלל לחזור צריכה שאינה דמסתבראהרוח
 הבקשות סדר דהחנו אשה של התפלה חלקקחמה

צה ם י ר פאחיים

 בדין לחלק תיתי מהיכי ולכאורה ראשתות, ג'שאחר
 אבל הראשתות ברכות ג' יצאה שלא דנהי לומרשמו"ע
 ראיתי וגם חובתה, ידי יצאה שפיר הבקשהברכות
 סע"ב קי"ד סי' הלכה בביאור המובא הגרע"אמספיקת

 מה"ר של כלל תקנה היה לא דהתם להשיב ישנמי
 דילג כשאחד ולכן שבת ליל של שבע המעיןבנוסח
 לחזור חחב אם הרע"א נסתפק שבת בלילמה"ר

 המעין אלא התפלל לא מאם גרע דלא כיתולהתפלל
 תפלת שיתפללו דאמרינן לנשים בנוגע אבלשבע,

 בשם הקדום בסי' כת"ר )כמו"ש ויום יום כלהשמו"ע
 ממש להתפלל חייבות שפיר תו ועוד( ברורההמשנה
 חחבים. שאנשיםהנוסח

 שליט"א אזבאנד הרב של סברתו בעיקרוהנה
 אבל שמו"ע יקרא שלא "דנהי הנ"ל בסימןהמובא
 יש בשמו"ע" חחבת אינה ואשה איכא מיהאתפלה
 מצות קיום לגבי זו סברא שייך אי גופא באנשיםלחקור
 ויבא יעלה או מה"ר דילג אחד אם דאוריתאתפלה
 קחם שלא דנהי נאמר האם התפלה, את דמעכבוכדו'
 דמעכב מיוחד נוסח תיקנו שהרי מדרכנן תפלהמצות

 קחם, דשפיר אפשר מדאוריתא חיובו אבלמצוותו,
 קחם שלא היכא דכל אפשר או איכא, מיהא תפלהדהא
 ועי' מדאוריתא ח"ח לא גם מדרבנן תפלהמצוות
 דבר ובשו"ת מני לך דאמר ד"ה ע"א ג' דף סוכהבתוס'
 עכ"ל. י', אות כ"ו סי' ח"באברהם

פ

 הש"צ עם וברוך קדוש5ענות

 וז"ל: הנ"ל ידידי לי העירערד

 וברוך קק"ק יאמר דהש"צ כת"ר כתב ס'בסי'
 יוסף לברכי שצחן אחד מרב והביא הצבור, עםבשווה
 "יש הברכ"י וז"ל להיפך שכתב סק"ג רפ"ו סי'או"ח
 קק"ק אומר הש"צ ואח"כ קק"ק הצבור שאומריםנוהגין
 כת"ר ותמה עכ"ל, שיסמוכו מה על להם ה,2כניגת
 סי' ח"ג או"ח משה אגרות בשו"ת הנה הברכ"י,בהבנת

 באמצע קמעומד ובאחד וז"ל שליט"א מרן כתבד'
 צריך קדושה הש"צ כשאומר לשתוק ק2צריךהתפלה
 משתמעי לא קלי דתרי בעצמו הש"צ כשאומרלשמוע
 להנהיג יש ולכן ביחד אומרים הצבור כהסכלובפרט
 אלו שישמעו כדי כו' בקו"ר הקדושה יאמרשהש"צ
 נכת טעם זה ולכאורה עכ"ל, התפלה באמצעקמעומדים
 אומר שהש"צ העולם למנהג וגם הברכ"י לפסקוברור
 הצבור. סיימו שכבר אחר וברוךקק"ק



אפרים חייםאורחרבבןתצו
פא

 טףמ ותן יומר ששכחהאשה

 סימן בח"ג מ"ש העירני נ"י פענפיל רי"אידידי
 בשמו"ע יע"ו או וטו"מ בץ2מו"ע שכחה אשה אםס"ז
 ר' להג' הקודש 2(ערי בספר עחן לחזור צריכהאם

 מורה הקודש עבודת על מוולאהן הכהן מאיריהח2ע
 בזה נסתפק לחקור וק2 ד"ה סקי"ט ג' סימןבאצבע
 שף' שהתפללה כיון כי לחזור ק(צריכה מסיקולבסוף
 אנשי שתקנו כפי התפלה נוסח כל להתפלל חובהעלי'
 עכ"ל. הגדולהכנסת

 ק"כ ע' בתפלה האשה בדיני הלב עבודת בס'ועי'
 נוהגה אם יע"ו או וטומ"ט לומר ששכחה אשהשכ'
 לחזור צריכה בתפלה חחבת שאשה הפוסקים רובכדעת

 התפללה עתה ורק כהמקילים נוהגת אם אךולהתפלל
 דרשאית ומסתבר כ"ד( סי' אליהו )מחזה חוזרתאינה
 גמורה תפלה זו אין הדין שמעיקר כיון ולהתפלללחזור
 בתפלה המחחבים לדעת גם המעכב, דבר בהכשחסר
 ח"ג יעקב שבות בצבור להתפלל חחבת אינהכאנשים

 חסד הכנסת בבית שתתפל שראף שכ' מי ויש נ"דס"
 לבית תילך שלא שעדיף שכתבו יש ד' ק"ולאלפים
 בביאורים שביאר מה ועח"ש במכתבו הגר"אהכנסת
 סופרים מס' החע"א עקפ שמעוני ילקוט )ועי' ד'אות
 הבעל ואם רכ"ט(, סימן ח"ב מאהבה שו"ת הל"ופ"ח

 תלך ח2לא הבית בצרכי שתעסוק עליהמקפיד
 ועהן מנחה. קרבן סידור ללכת, אסורהלביהכנ"ס
 אלטוסקי ר' הרה"ג לידידי הילקוט על בתראבחידושי
 ודעה. טעם בטוב שהאריך מה קכ"ד באותשליט"א

 שכתבנו מה עחן ומטר וטל הרוח משיבובשכחה
 שכתב, מ"ד עמוד ביתה הליכות בס' ועהן ע"ט,באות
 שלא או ויבא יעלה שחרית בתפלת להזכירשכחה
 לחזור צריכה הגשמים בימות ומטר טל ותןאמרה

 כהלכתה שחרית תפלת התפללה אם ואפילוולהתפלל
 מנחה ולהתפלל לחזור צריכה שכחה מנחה בתפלתורק

 באריכות. ט"ו אות בהערותועח"ש
פב

 וביו"ט בר"ח וכו' יום היום יום שי שיראמירת

 סימן פרשיות בארבע פורים קודש מקראיבספר
 נוגע זה כי באות אות  מעתיק והעי וז"ל, כתבט'

 :להלכה

 לכם. הזה החדש בפרשת מצרים יציאתמצות

 הזה שהחדש כתב: ב'( י"ב )שמות עה"תברמב"ן
 ליציאת זכר ניסן מחדש החדשים למנות מצוה היאלכם

 לשבת השבוע ימי למנות שנצטתנו דרך עלמצרים,

 וא"כ מתשרי, שנותינו תחילת שהרי שבת, זכירתבשביל
 ראשון פתרונו שביעי ולתשרי ראשון לניסןכשנקרא
 אליה. ושביעילגאולה

 זכירת משום לשבת השבוע ימי למנותהמצוה
שבת.

 בזה יש לשבת השבוע ימי שבמנוי הרמב"ןמ"ש
 במכילתא כן מפורש השבת, יום את זכור מצותמשום

 כשאתה מנין אומר בתירא בן יהודה "רב יתרו:דרשב"י
 בשבת שלישי בשבת שני בשבת אחד מונה הוימונה
 הכוונות" ב"2יער וכתוב זכור", לומר תלמודוכו'

 אנו לשבת השבוע ימי למנות זאת המצוהשמשום
 פלוני היום יום, של שיר קודש יום בכלאומרים
בשבצת.

 יום של שיר קודם יום... היום לומר ירושליםמנהג
 המועד. ובחול בר"חגם

 יום... היום לומר ירושלים יקירי של המנהגומכאן
 ימים וכו', ר"ח בחוה"מ, גם יום של שיר לפניבה2בת

 שא"א דאע"פ המאורע, מעין מיוחד שיר בהםשאומרים
 בבית אומרים הלתם שהיו בשבת ראשון יום היוםלומר

 הוא עכשיו אומר שהוא שה,2יר כאילו דהויהמקדש
 היום לומר יש מ"מ בשבת, ראשון יום כל 2ולהשיר
 אומרים" הלתם "שהיו וידלג בלבד, בשבת ראשוןיום

 ,2לא כדי המאורע מעין המיוחד בשיר מידולהתחיל
 עכ"ל. השבת יום את זכור של זו יקרה מצוהלאבד

פג

 הכנסת בבית יהתפיי נדהאה2ה

 לאשה שאין שכתבו יש כתב פ"ח בסימןהרמ"א
 בבה"ט ועיי"ש וכו' להתפלל או לביהכנ"ס ליכנסנדה

 על כ' הסימן בסוף והמג"א להלכה, הפרטיםובמ"ב
 נוראים כימים מותר מתאספין שרבים שימיםהרמ"א
 שמחה לה כשאירע וה"ה דסליחות ראשון מיוםדזה
 י לביהכנ"ס הולכת או כנה את משיאה או סנדקתשהיא
 ע"ז להתפלל ג"כ לביכנ"ס שהולכת וכל הלידהאחר
 או"ח על מכה"י לאור ערצא חחם מקור בספרכתב

 על וז"ל תשמ"ב בה2נת ירושלים מכון ע"י יאירמהחוות
 לו,  2וצ"ע מה ביאר ולא עכ"ל, צ"ע ולי הנ"להמג"א
 יעזור, לא הרמ"א שהזכיר התנאים שכל שסוברוכנראה
 לוקחים לא הלא לי קשה סנדקאות המג"א מ"שאבל
 עוד בזה, ועחן לקוואטער כוחטעו ואולי לסנרקאשה
 שנהגו במקום או במדינה דאפי' ונ"ל חחם המקורכתב

 נדה פרסה מ"מ לביהכנ"ס דוה אשה כניסתלאסור
 לדברעו ראיה חוץ, תיכף לצאת מחתבת אינהבביהכנ"ס



צזאפרים חייםאורחרבבות

 וראה ד"ה ע"ב ו' דף דיבמות פ"ק בתוס' ר"תמדברי
 עדביאו לאחרונים ראיתי ולא עכ"ל, דזבחים ורפ"גקרי
 וברכת בקדח2 בתפלה כתב בסופו החחם ובכף וה,דין

 בוה המחמיר וכל כך כתב ובלבח2 חחבץהמוץ
 והכי כ' בסופו סק"ב ציץ ובבני ה2נותיו, ימיומאריכץ
 לעצמן ברהמ"ו ומברכות דמתפללות להלכהנקטינן
 בכ"ו. ועי'עכ"ל

 ירוחם מרבעו שהביא בסופו תמיד עולתועהן
 הכנסת. לבית ליכנס מהלידה יום מ' שמחכותשטעות

 שביאר קל"א עמוד לנשים תפלה דיני בקונטרסועהן
 נדתה. בימי התפלהדיני

פד

 יגרתפיה
 על ס"ב ס"א סימן אור"ח על חיים במקורעיין

 כתב שירצה לשץ בכל לקרותה יכול המחברמ"ש
ח"ל:

 אנהיג חילי א",2ר ואי - לשץ בכל לקרותהיכול
 בלשת י"ח ולהתפלל ק"ש לקרות הארצות עמילנשים
 אפילו ולקרות להבץ יכול שאינו לגר והנהגתיאשכנז,
 מתוך בפרשיותיה ק"ש לקרות הקוד,2 בלשץ אחתמלה
 גלחות בלשץ יכתבנו והא לו יבארו ותפלה גלחות,ספר

 מלה לו מלהקריא דעדיף ופשיטא יום, בכלרתפלל
 לו להעתיק גם וחיבור, מובן שום בו לו שאץבמלה
 לכוץ אפשר אי וי"ח ק"ש הקודש לשץ גלחותבלשץ
 עכ"ל. ודו"ק, לאחר קריאתושיובן

פה

 ויציב אמת אמרניא

 ידי יצא לא ערבית ואמונה ויציב אמת אמרבלא
 חובת ידי יצא לא למה הביאור י"ב( )ברכותחובתו
 מה ענינים, ב' יש יצי"מ בוכירת כי יזמ"מ,זכירת

 עם להיות בנו בחר אשר ואת ממצרים,שהוזמאנו
 אמר ולא יצי"מ הוכיר רק ואם תחלתו, עמוסגולתו
 והוא בגו שבחר זה ענץ מחכר שבהם וכו', יציבאמת

 עולם א' כי וכן עמו ישראל ואנחנו וולתו ואץאלוקינו
 אכטז אמר שלא כל וכו', ישענו מגן יעקב צורמלכנו
 ירי יצא לא עדיץ ערבית ואמונה ואמת שוחריתויציב
חובתו.

פו

 איך וכוי קדיש ויטמע נצור איקי באמצעהעומד
יתנהג

 מוה תורה בחוברת וכתבנו בארוכה בררתידי"ז
 ואביא בוה שדן י' סימן ח"ה דעת ביחוה ראיתיוכעת
 וו"ל. דבריולסיכם

 וקדח2ה קדיש ח2מע נצור, אלהי באמצעהעומד
 ככרכות שמפסיק כדרך הצבור, עם ךענה יפסיקוברכו,
 ונעריצך נקדישך של הנוסח כל יאמר ולא שמע.קריאת
 פסוק גם אומרים )יש בלבד. וברוך קדח2 אלאוכו',
 ואמן ד'(. סימן ד' חלק פעלים רב בה2ו"ת ועחןימלוך.
 עד ולא יתברך, עד אלא יענה לא רבה שמיהיהא

 קכב, סימן ריש שלום נהר בספר )ראה בעלמא.דאמירן
 ה', סימן חחם אורח חלק א' חלק אומר יביעובשו"ת

 כלל, יענה לא דברכות ואמנים ח'(. סימן ו'וחלק
 אם ואפילו תפלה, ח2ומע הקדח2 דהאל אמןואפילו
 שאין שכן וכל נצור. אלהי לומר ההחיל לאעדיין
 ואץ הראשונים, אמנים חמשה אלא בקדישלענות
 שלמא יהא או ישראל על או תתקבל שאחר אמןלענות
 )הראשץ( לרצץ יהיו פסוק אמר לא עדיין ואםוהלאה.
 שפסוק וקדח2ה, לקדיש אפילו כלל להפסיק רשאיאינו
 יהיו גם סחם ואם עצמה. התפלה מכלל הוא לרצץיהיו
 לומר ואפילו דבר, לכל להפסיק רשאי השני,לרצץ
 עכ"ל. שמו. וברוך הואברוך

פז

 קדויטה אמר ויא דטעה צנורשייח

 בש"צ באריכות דן י"ג סימן ח"ה דעתביחוה
 סיכום מעחיק ואני דינו מה קדח2ה אמר ולאשטעה
 וה. בדיןדבריו

 אחר ונוכר קדח2ה, לומר ח2כח שטעה צבורשליח
 קדח2ה, ואומר חחר קדח2, אתה ברכתשההחיל
 וחתם שסחם עד נוכר לא ואם קדח2, אתהוממשיך
 וממשיך חתימה, בלי הקדח2ה שם יאמר הקדח2","הקל
 חונן, אתה שההחיל עד נוכר לא ואם וכר, חונןאתה
 במקומה. הקדח2ה ולומר התפלה לראש לחוורצריך

פח

 רונה עם הכנסת יניתיהכנס

 ראיתי וכעת מוה אפרים ברבבות טזבנוכבר
 דבריו: סיכום חה בוה דדן י"ח סי' ח"ה דעתביחוה



אורחושוצוצדוצצח

 הכנסת לבית הנכנס שהחייל מאוד ורצףנכון
 החוצה, יראה ולא בגדיו, תחת נשקו את יכסהלהתפלל

 צורך ץש וכדר, רובה כגת לכסותו לו אפשר איואם
 יש בזה, וכיוצא בטחונית סיבה בגלל עמו נשקושישא
 עכ"ל, לתפלה הכנסת לבית הנשק עם להיכנסלהקל
 ח"י אליעזר ציץ ועין י', סי' ח"ב שרים באר שו"תועי'
 י"ח.סימן

פט

 מנחה אחרעיינו

 של חתנו על כתב רי"ח עמוד יוסף אהלבספר
 שעוימש ווקס, חיים ר' הגאת זצ"ל מאמשינובהאדמו"ר
 המגן של בביהכנ"ס התפלל קליש, העיר שלכרבה
 מנחה בין לשבח עלינו לומר שלא נהגו ושםאברהם
 של היארצחט ביום בקליש ביקר אחת פעםלמעריב,
 עלינו לומר התירו לכבודו קדיש, לומר וביקשחותנו
 ברוב כמעט כיום אבל עכ"ל, קדיש ואמר מנחהאחרי

 מבית חוץ למעריב, מנחה בין עלינו אומריםהמקומות
 בין עלינו אומרים שלא ראיתי עדת של ברויערהכנסת
 מנין בכל שלהם אשכנז אנשי נוסח וזה למעריבמנחה
 שלהם. במנהגים וזה לומרלא

צ

 עשרה שמונה אחרי הרב ע55המתין

 על להמתין בענין ס"ג קכ"ג סימן רמ"אע"ן
 על מחכין דעכעויו כ' סקי"ג ובמ"ב בשמו"עהרב

 שכ' סק"ח השולחן וערוך מג"א, ועי' שיגמורהאב"ד
 ר"י ועי' עליו ימתינו ,2לא הרבה מאריך הרבהאם

 ע"י תשמ"ב ירח2לים רע"א שו"ת ועי' ק"פ, סי'מיגאש
 ה' תשובה באמצע בתשובות בסופו שכתב רבניםכמה
 בשעת אב"ד הרב על ההמתנה בענין לשנות וא"אח"ל

 בדברי מפורשים הקדושה תורתנו מיסודי והכלהתפלה
 דדעתו הרי וכו' נזוע לא ומהם נ"ע, הקדושיםרבותינו
 הרב. על לחכותשצריך

 על עליו אמרו ז"ל אמרו וכבר הביא מיגאשוהר"י
 מקצר היה הצבור עם מתפלל כשהיה עקיבארבי

 שהרע"א איך ומענין יאריך, שלא דדעתו הריועולה,
 לסור ח"ו נעשה כה ואם זה בלשת התשובה שםמסחם

 וחלילה חלילה התורה כל יפול יוד ,2ל בקוצומדבריהם

ח-
 אם אף מלבנו גדרים להוסיף שלא הזה בדור לנו
 מדברי ולזוז לפחות ושלא עכ"פ אבל לכך, צריכההקמעה
 עכ"ל. לעעים קלורים שהם הקדושיםרבותינו

 ם י ר פאחיים
צא

 שבת בייי אבות מגןתפית

 וצ"ע בדברו אבות מגן אומרים קודש שבתבליל
 המעין לעשות יש ובפשיטות הוא, התפלה מעיןשהרי

 מכית בדברו אבות מגן להיות והי"צ הברכהמחתימת
 זו קושיא וראיתי אברהם, מגן היא הברכהקשחתימת
 ב"ר דוד ר' הרה"ג היקר לידידי ח"ד תאמר ואםבספר
 הבחור בשם שהביאו שליט"א קאהן כהן משהצבי

 בזה. וצ"ע נר"ו, קראהן זעליגאברהם

צב

 ויחי קריאתבענין
 הוצאת מכת"י זצ"ל רע"א וחדוש בדרושעיין

 שם: וז"ל כתב ה' סימן בתשובות ירח2ליםמכון

 ויחל קריאתבענין
 מתעסקים שבעלי שנוהגים קדושותבקהלות

 שמות, ב' מתענים אנקוים הרבה ועוד קדישאמחברא
 ודוחין ףחל פרץ2ת בה2חרית יקראו אם נכת איןלכאורה
 למדחי צבור תענית למקרי שחך לא דזה השבוע,פרשת
 צבור תענית יותר מקרי כבה"ב דדוקא השבוע,פרשת
 תקס"ו בסימן כדמשמע בשחרית אף ףחל פר,2תלקרות
 עכ"ל. קבוע מקרי לא לכאורה זה תענית אבלס"ב,

צג

 המועד בחוי הבןפדיון

 )קלא י"ב י"א גלית עשרה אחת שנהבמרריה
 גנחות שליט"א אזעשטין חחם הרב הרה"ג הביאקלב(
 עח"ש אשכנז מחכמי לאחד הבן פדית ומנהג סדרבענין

 אחד. שין פה מעהיק ואניבדבריו,

 המועד, בחול לעשותה אסור הבן פדיתסעודת
 18., במעונו שהשמחה בה שאומרים גמורה שמחהדהף

 חחם עץ בספר פסק וכן שמואל, ב"ר יוסף הר' פסקוכן
 נהגו ולא 20., בה2מחה שמחה לערב אסור וא"כ19.,

 אני אכן 21., במעונו שהשמחה לברך כןהעולם
 שהשמחה לברך ףלא מהר"י צוה אותיהמעהיק
 וכן 22., בסעודה עמנו הסיב עצמו והוא]במעונס
 23. ממהר"זראיתי

 וז"ל קפ"ט סימן ווהל מהר"י בשו"ת וכ"כ18.
 עושין דאין בהגה' מצור"ך המצוות בספד "מצאתי :שם
 מערבין דאין משום מועד של של בחולו הכןפרית
 וז"ל: כהב רח"צ סימן הפרנס ובספר בשמחה",שמחה



צטאפרים חייםאורחרבברת

 סעודת והיא מילתא לפרסומי סעודה לעו~ות"בהגו
 במעונו". שהשמחה בבהמ"ז לברך וצריךמצוה

 בספרי לרוב המובא חיים עץ לספר כותתו19.
 אשכנז.חכמי

 וז"ל: כתב קכ"א סימן ברונא מהר"י בשו"ת20.
 בכור מלפדות שמיחה ווייל מהר"י על לפני"והועד
 כשמחה". שמחה לערבב שלא כדי בפוריםאדם

 דמברכין הנז' הפרנס ס' את הביא ובמהרי"ל21.
 דבתוס' כן, נוהגין "ואין ע"ז: וכהב במעתו,שהשמחה

 בנו את לפדות דחחב מ"ד דאיכא משום טעםאיכא
 לברך שם שאין ומאחר ל', לאחר מת אםהבכור

 פדית". בכל רבנן פלוג לאשהשמחה

 יברך "בבהמ"ז : שם ווייל מהר"י בשו"ת וכ"כ22.
 שם: מברונא מהר"י בשו"ת וכ"כ במעתו",שהשמחה
 במעונו שהשמחה בבהמ"ז לברך בריגנשפור"ק"ונוהגים
 פולין מדינות בכל כי ז"ל.--- מהר"ם כתבכאשר

 אושטריך ]שלזיא ער"ן מהדה"ר אושטרי"ךעויליזינא
 דאין הפוסקים וכ"כ שהשמחה לומר נוהגין איןמעהרקן
 לאומרו. נוהגין דאין אבודרהם וכ"כ לאומרו".נוהגין

 בתא.. זלמן מה"ר אולי23.

צד

 קד"ש אומר אם רם בקוי התפיי אחדאם

 למהרש"ק סופרים קנאת מספר מעתיקהנני
 וז"ל: שכתב ק"יבעמוד

 מתפללין כבר העשרה רוב באם שאל אשרוע"ד
 רם בקול והתפלל אחד ועמד התפללו לא מיעוטרק

 לפענ"ד הנה אח"כ, קדיש לומר יוכל אם כת"רושאל
 צלותהון תתקבל יאמר דאיך שלם קדיש לומראין

 לכך אז התפללו לא הם והרי ישראל בית דכלובעותהת
 ט"ב יום על דהוה מידי תתקבל בלי קדיש שיאמרנראה

 עתה יעשה כן תתקבל בלי קדיש התפלה אחרדאומרים
 שכתב ג' חלק יעקב שבות תשובת בשם כתבורו"מ
 נראה רק כן נראה אין ולענ"ד שלם קדיש דיאמרבכה"ג
 עכ"ל. תתקבל, בלי קדיש טץאמרלהכריע

צה

 כוין שכר נוטיהגויי
 כולם שכר נוטל הגוללו מובא ל"ב דףבמגילה

 כתב הר'ח אבל הס"ת, שגולל מי על דקאיומשמע
 על קאי דזה ומשמע כולן שכר נוטל המשליםכלומר

 השולחן מדברי כך משמע ולכאורה שקוראהאחרון
 בתורה שקראו שבאותם גדול כ' ס"א קמ"ז בסימןערוך
 וכן גלילה מקבל והקילים שקרא דזה ומשמעגוללו
 שהגדול פוסקים ויש שכ' בסק"ה המ"ב מדברימשמע
 דהקורא הראשתה דהדיעה משמע קרא שלא אףגולל
 פשט וכן בביאורו הגר"א פסק וכן המ"ב וסייםגולל
 בתורה, שקרא מי אחר מחפשין שאין כהיוםהמנהג
 דהקורא חדשה שיטה והיא הר"ח כונת דזה משמעאבל
 מלשת כך לדקדק יש ואולי בזה, ועהו גוללאחרת

 והאחרון וז"ל שכ' הלי"ח תפלה מהל' בפי"בהרמב"ם
 ומשלים עולה לפיכך הכל כנגד שכר נוטל ס"תשגולל
 משמע אבל בכ"מ, ביאורו ועח"ש שבצבור גדולאפילו
 לעורר ורק הסוגיא כל בביאור וצ"ע גולל שקראדזה
באנו

 בין האחרת הגולל היה התלמוד בזמןוהנה
 הובא הריא"ז כ' וטעמו כולן שכר נטל והואהקרואים
 קאי וזה הקריאה מקום על סה"ת שמעמיד שםבב"ח
 וכל שם והשו"ע הטור אולם הקריאה שקודםהגלילה
 משום השולחן בערוך כ' וטעמם כן, תפסו לאהפוסקים
 כבוד וזה הקריאה, אחר פתוח הס"ת שתהא מניחדאינו
 בזה. ועי'לתורה

צו

 באוירוןהפתפיי

 אות נ' סימן ח"א אפרים ברבבות שכהבנובמה
 קשר הקודש בעבודת עי' מיח~ב, באוירת במתפללי"ב
 אור"ח משה אגרות ובשו"ת סקל"ב, י"ב סימןגודל
 באוירון והמתפלל וז"ל כתב בסופו כ' סימןח"ד

 אם לכתחילה ואף ולהתפלל לחזור צריך אינומיושב
 יותר טרוד זה כשביל ויהיה באוירת העמידה לוקשה
 סי' ברמ"א כדאיתא הכריעות קודם ולעמוד לישב,טוב
 עכ"ל. י"ד ס"ק במג"א ועי' ס"הצ"ד

צז

 שמעקריאת

 כ' ק"ש בהל' ט' סי' ח"א אור'ח מהף"ץבפסקי

 רנ"ג דף )של"ה ימין יד בתוך שמאל יד ישיםבק"ש
 ראשת פסוק בקריאת פניו על ידיו ויתן טעמו(ועח"ש
 וכתב )שו"ע( לכףן שמונעו אחר בדבר יסתכל קילאכדי

 בשו"ע הלשת ועי' ידו, צ"ל וז"ל ף א' יצחקבבארות

 )ומנהג ובאחרתים ס"ה ס"א בסי' והוא המחברשצהו
 בצורת הפנים על הימנית היד שמניחין בידינומקובל
 כצורת האמצעיות האצבעות שהלפלש דהחנושד"י,



אורחי~וצבורנק

 הימנית, העין על דלית כצורת והגודל המצח עלשי"ן
 דישראל השמאלית העין על הפוכה יוד כצורתוהזרת
 רמז קשעשו וכית דבר, בכל רמזים ועושים הםקדושים
 כשמסחמין ראעףהן מנשקין כן על באצבעותיהןהשם

 שם(. עכ"לבשכמל"ו

צח

 שבת שץ טוסף תפית חוה"ם בשבתבהתפיץ

 רחמ"י הרה"ג ידידי בן י.פ. הבחורכבוד
 שליט"א לץן רב"י הרה"ג מו"ר תכד שליט"אשטינברג
 מוסף שהתפלל באחד המועד חול בשבת שאלתךבדבר
 עכ"ל חובתו ידי יצא האם תבא יעלה והזכיר שבתו2ל

שאלתך.

 סקי"ב כ"ח כלל אדם בחח מבואר דדי"זנראה
 אלא במוסף חתם ולא בשבת שחל וחוה"מ ר"חח"ל

 ברכה קובע דאינו דכית לכו"ע יצא השבתמקדן2
 כן חמיר לא ומנחה שחרית בערביתלעצמה
 יצא לא ישראל בשל סחם אם כתב במ"ב וכן האי,כולי
 חסרון שמצד היות יצא שבת בה2ל סחם אםאבל

 דן2ב~ז קרבנות רק שהזכיר ומצד מעכב לאבברכה
 שכתב כמו מעכב לא נמי טוב יום של ולאדמשמעו
 אם בתפלה ימים שאר של מאורע והזכיר טעהסקי"ג
 רס"ח סי' ברמ"א ומקורו לחזור צריך אינו הברכהסחם
 שבת של רק הזכיר לא דאם כתב סק"ז ובמ"בס"ד,
 החי"א ומ"ש זה משום הברכה לחזור אין בודאילבד

 וא"כ כלל, הזכיר שלא מחרי שם יצא דלאבסט"ז
 שב~ז. בה2ל סיים אם תצא שאלתךנפשטה

צם

 יטד וץא רבה אהבה ואטר ברה"ת אטרביא
 שהסתפק באחד הדין מה שאלתך יבדברלהנ"ל,

 רבה אהבה בברכת ליפטר ורצה התורה ברכת בירךאם
 לחזור קשצריך או יצא האם למד לא התפלה לאחראבל
 מפורש זה דין כן גם לצאת, ממי לו כשאיןולברך
 בירך אם נסתפק אם שכתב סק"א מ"ז סימןבמ"ב
 רבה אהבה אמר שכבר התפלה לאחר תזכר וכו'ברה"ת
 אחר תיכף למד לא אם אפילו להקל דיש אפשראם

 מהומה הה2 שיוציאנו אחר באין מדבר והואהתפלה
 אתר על דהתפלל והוא מבואר ובירושלמי בזהגדולה
 לחזור צריך ואין המ"ב על לסמוך יש להלכהאבל
 פשוט.ולברך

אפריםחיים
ק

 בקיץ הרוח טשיבבאטר

 ברק. מבני נ"י שטינברג הלף דוד ר,כבוד

 ומוריד הרוח משיב אמר אחד אם שאלתךבדבר
 מוריד ואמר בו חזר דיבור כדי תוך ומיד )בק"ן(הגשם
 וטל גשם שהזכיר כמו נקרא שזה נגיד דאםהטל

 באופן היא שאלתי )והנדת אותו שמחזיריןשכתוב
 שכית או לא( או לראש חחר האם רגליו עקרשכבר
 לחזור. צריך אינו לחזור והתכץן דיבור כדי תוךשאמר
 ואזנר ר"ש הרה"ג מאיר זכרת אב"ד למו"רושאלתי
 להגריא"ל וכן שליט"א קניבסקי להגר"ח וכןשליט"א
 ר"נ להגאת וכן פתיביז( כולל )ראש שליט"אשטחנמן
 התורה גדולי מועצת וחבר חזו"א כולל ראשקרל"ן
 )אחד מנוגדות תשובות  ענו והם מפורסמים רבניםולעוד
 ולכן לחזור( צריך שלא הורה ואחד לחזור צריךאמר
 כבוד מרן זו שאלה עם אמר מה לדעת מעתיןאני

 והיחז שליט"א פיינשטהן משה ר' הגאתר,2כבה"ג
 מה גם לדעת ורצתך אותו לשאול מצאתי תלמידוואתה
 עכ"ל. בזהדעתי

 וקשה חולה שליט"א מו"ר אבל דעתי, אחוההנה
 כי פיו אשאל בנף-יארק שאבקר ובזמן ולכתוב לדברלו

 אני תלמידו שאני והיות עתה לא כמעט הואבכתב
 בביאור הנה בזה, חלקי ואענה להטריחו, לאמשגיח
 לענין תוכ"ד תיקת דשחך משמע ס"ג קי"ז סימןהלכה
 ואין מטר זמן שאינו אף ברכה ותן תאמר שיתקןטו"מ
 תוכ"ד חחר ומ"מ טוב, לא הוא כי עליו לבקשהזמן

 גשם שהזכיר אף ומה"ג במשה"ר ה"ה ולכאורהומתקן,
 סכ"ד שבמקי"ד ואף הטל, ומוריד ולומר לתקןיכול
 ומהג"ש למה"ר שבח שאינו טו"מ בין המ"במחלק
 שהוא דבר על שבח להזכיר דרך ואין שבחשהוא
 בזה אף תוכ"ד דמהני נראה מ"מ מקומות בה2ארקללה
 הרוח משיב שנית פעם ואומר חחר אם בזה תלףאך

 אלא הרוח משיב על יחזור לא אם אבל הטל,ומוריד
 הגשם ומוריד הרוח משיב אחר הטל מוריד תאמריוסיף
 מן הוא ואם שניהם, כאומר אלא חזרה בזה ניכרולא

 להתחיל צריך הרוח משיב בלי הטל מורידהאומרים
 הוספה ולא חזרה שזו ניכר שיהא מקודם אחדותתיבות
 הוספחע בלי הקדוש בהמלך שמתקן הקדוש להקלול"ד
 הקדוש בהקל סתירה אין דהתם חזרה, להיכרתיבות
 במה עדיף ושפיר להוסיף צריך רק הקדושלמלך
 צריך לתקן אם לפיכך סתירה הוא כאן אבלשהוסיף
 ולא חזרה שזו ניכר שיהא קודם אחדות תיבותלהתחיל
 ו2ליט"א, אזבאנד הגר"א טידי הסכים ולזההוספה,



קאאפרים חייםאורחר~צבווצ

 לא וט"מ ומה"ט מה"ר גבי א"י שבלוחות ודעומש
 הזכיר כן הקדוש ובהקל תוכ"ד, של תיקת עניןהזכיר

 עכ"ל, תוכ"ד תיקת בזה דל"ש דס"ל לכאורהדמשמע
 שאלתך. נפשטה לכאורהוא"כ

קא

 ישראץ ארץ ישיבת עיברכה

 בזמן גם שאכן הכריעו האחרונים מגדיירבים
 כך הכריע בדותו ישראל, ארץ ישיבת מצות ישהזה
 זצ"ל. איש חזת בעלמרן

 ארץ ישוב מצות על ברכה לנו חסרהמאידך
 לנו אין אך בסוכה, הישיבה על ברכה לנו ישישראל,
 ישראל ארץ ישיבת של זו חשובה מצוה עלברכה
 המצות. כל נגד שקולהשהיא

 זצ"ל פתק פחביל שרגא חיים הרב זה עלעמד
 ס"ה, עמ' ב' חלק שבת, מסכה על זאב תולדותבספר
 לשונו:חה

 הישיבה על ברכה לברך הדין מן ראף היהלכן
 חז"ל תקנו דלא והא המצות, קיום כשאר ישראלבארץ
 שאנו המזת דבברכה להאמר הדבר קרוב זה, עלברכה
 שהנחלת על אלקינו ד' לך נודה ואומריםמברכין
 ד' הכל ועל וכו' ורחבה טובה חמדה ארץלאבותינו

 ושבעת ואכלת ככהוב וכו' לך מודים אנחנואלקינו
 לך, נתן אשר הטובה הארץ על אלקיך ד' אתוברכת
 גם נכללה בזה - המזת ועל הארץ על ד' אתהברוך

 שהיושבים הראף ומן ישראל, בארץ הישיבה עלהברכה
 מצותן קיום על זו ברכה באמירת יכונו ישראלבארץ

 בארץ.שיושבין

 וז"ל: כתב זצ"ל וועבער הרבוהרה"ג

 הקדושה ארץ ישיבת על לברך צריך היהבאמת
 אך מדאורהתא, עשה מצות שהיא הפוסקים לשיטתת"ו
 טובה חמדה ארץ על המזת, בברכה יוצאים האמורלפי

 כי מצרים, ליציאת שמקדימים לאבותינושהנחלת
 לאבותינו, הנחיל אשר הקדושה לארץ הש"יהחדרנו
 על אלקיך ד' את וברכת ככתוב אח"כ אומריםיכן
 ףניקתינו זכותינו זז לא כי לך מק אשר הטובההארץ
 בה. תמיזית היא ברוחניות  והשפעתהממנו

 עורך ידידי זה בענין באריכות שכתב מהועחן
 תשמ"ג ניסן בהמעהן שליט"א עמנואל יונה רהמעחן

 בחוברת ועח"ש ותהנה, עח"ש הארץ ברכת עלבענין

 נ"י. אמתי יצחק ר' מ"ש ע"ח בעמוד ההסד"םההסרי

קנ
 התפיה נוסחישנות

 שו"ת מבעל מובא ע"א ד"ט אדמה מזבחבס'
 שום יעשה לא אדם ששום ירושלים מנהג אברהםזרע
 ובזמירות. בהפלהשינף

קג

 אפיםנפיית
 ספר שאין במקום אף אפים ליפול ירושליםמנהג

 אור"ח מנהגי ירושלים והסכמות תקנות בס' הובאתורה,
 . ט'סימן

קד

 שבע מעיןברכת
 שבה בליל שבע מעין ברכה לומר ירושליםמנהג

 הובא ס"ת, שם שאין ואעפ"י שמתפללים מקוםבכל
 מ"ז. סימן אור'ח מנהגי ירושליםתקנות

קה

 חתנים בבית שבע מעיןברכת
 בבית שבע מעין ברכת לומר ירושליםמנהג

 )ע' כ"ז סי' אור'ח ח"ה אומר יביע בשו"ת הובאחחנים
 והטעם קנ"ב, סימן אור"ח צבי הר שו"ת ועהןק"ד(

 י' א' ףרא ח"ב חי איש בן ועי' גדולה.שקדושתה
 השולחן וקצות כ"ג ס' ח"ג אור"ח פעלים רבובספרו
 י"ד מצרים ונהר כ"ט סי' ח"ב אמר ףביע ר"ז דףח"ג
 כ"ג. סי' ח"ז אליעזר וציץע"ב

קו

 דרבנן פודים ואמרבטעה

 נ"י. יצחק חחם ר' אחי בןכבוד

 אמר עשרס ובשמנה דטעה באחד שאלתךבדבר
 מה עהן דינו, מה הרגיל מודים במקום דרבנןמודים

 אות צ"א סימן ח"א אפרים ברבבות דיצא, בזהשכהבתי
 בשו"ת מצאתי  וכעח י"ח, אות קפ"ה סימן ב' ובחלקא'

 וז"ל: בזה שדן ט"ז אות הספיקות בשער אלגדהר"י

 פה, בעל י"ח תפלת מתפלל שהיה במילברר
 דרבנן, מודים לנוסח שבתפילה מודים נוסח לוונההלף
 נוסח לפיו ףבא יזכור אם לראות לשונו באשגרתוחתר
 דרבנן מודים נוסח ואמר יכול, ולא שבתפלהמודים
 חחב אם להודות, נאה ולך שמך הטוב בברכתוסחם
 כנה"ג אנשי שטבעו ממטבע ששינה מפני התפלהלחזור
 חכמים. שטבעולמטבע



אורחי~ננבורצקב

 כמטבע הברכה במטכע שסחם דכל נראהומסברא
 מעין נמי דרבנן דמתים דמטבע כית חובתו, מידנפיק
 ואין להקל, ברכות וספק שבהפלה, דמודים הודאהנוסח

 לזה לבקש וצריך כך, מפני התפילה לחזורלחחבו
 דיצא. מסהבר כן ואם עכ"ל.ראיה,

קז

 בתורה חוד,ט ראחטקריאת

 ולכאורה וכו',  שמעהי לא זו ע"א כ"ב דףמגילה
 התורה קריאת היתה לא האמוראים של הימים כלוכי

 בספר וראיתי קריאה, ענין יודעין דלא עד חודשבראש
 ומיל טיאה ידידיה ר להרה"ג הגמרא על המלךגנזי
 וז"ל: שכ'זצ"ל

 קוראין, יהיו איך בזה מסופקין היו אמוראידכל
 או נכנס אדם שום יהי' לא דבר"ח בעיהם התגולכך
 לקרות יכולין היו ושפיר בס"ת, קריאתן בהטעתיוצא
 שפיר. אתי ולפי"זעכ"ל.

קח

 יתורה עויה אם טתענה שאיןטי
 התענה שלא מי פעמים כמה כתבנו נברכבר

 אירע  כעת אבל לתורה, יעלה שלא הצומות מןבאחד
 ולא בשחרית מתענה שאין לאחד וקראו ב' ביוםתענית
 יום זה כי עלה, אז לך קראו אם אמרתי אז לעלות,רצה

 בסימן המ"ב והראתי מקורו לו להראות ושאלניקריאה,
 שאומר מי יש בשו"ע בס"ו הדין על וז"ל סקי"טתקס"ו
 עי' כ' התענה שלא מי בה"צ בהורה לקרות עומדשאין
 אע"פ לעלות מותר בשחרית אבל במנחה דדוקאבמג"א
 הלא עכ"פ מ"מ תחל וקורין השבוע פרשתשדוחין
 באמצע התענית אא"כ התענית בלא בהורהקוראין
 ומ"מ בזה עליו שמפקפקין מהאחרונים ההםהשבוע,
 ברור, די"ז הרי עכ"ל, יעלה לכו"ע קראוהו אםבדיעבד
 הליכות סעי וקול ק"נ, סימן ח"א משה ישיב ספרועיין
 סימן ח"ב ונשאל ושואל כ"ח, הערה ק"ל עמודעולם

 ם י ר פאהיים
 נשמת בספר ראיתי וכן דכן, מסהברא לפי"זבצבור,
 נ"ז כעמוד שהביא שליט"א סופר אברהם להרבאברהם
 ויליט"א נובירט הר"י הרה"ג מידיזץ דשמע י"אאות

 בצבור. תפלה הףדלכאורה

קי
 בטנחה אפיםנפיית

 כמה מנהגי על אפרים ברבבות שנתבנובמה
 במנחה, תחנת אומרים ולא אפים נופלים שאיןמקומות
 הוד ספר בסוף הנדפס אורות טל בקונטרס כעתראיתי
 וז"ל: וכהב בזה שדן ה' בסימן חי איש בן מבעליוסף

 במנחה. פניהם על נופלין אין למה ששאלתומה

 במנחה פניו על ליפול צריך הדין מן ודאיתשובה.
 ז"ל הרמב"ם וכמ"ש לשחרית מנחה בין חילוקואין

 פה היו קדמתה ומקדם ט"ו( הל' )פ"ה תפלהבהלכות
 אח"כ אמנם במנחה, גם ע"פ ליפול נוהגים יע"אבגדאד
 מיחו ולא המנחה, בהפילת אותה בטלו מעצמםהצבור
 צלול דעת צריכה שהיא לפי ווטעם החכמים,בידם
 חבורות מתפללים שבמנחה ועכשיו בזוהר,כמ"ש
 צלול, דעת להם אין הכנסת, בהי בכל הרבהחבורות
 ע"פ ליפול נוהגים עכשיו גם זלכה המדרשובבית
ותל"מ.

קיא

 בטנחהק"ש

 בסי"ו עח"ש במנחה ק"ש אומרים דאיןהטעם
 וז"ל:שכ'

 דהכהוב דע במנחה, ק"ש אין למה ששאלתומה
 שוכבים אדם שבני בוטעה דהחנו ובקומך ובשכבךאמר

 אבל וערבית, שחרית דההנו עומדים, אדם שבניובשעה
 עפ"י אחר טעם יש ועוד וקימה, שינה זמן אינובמנחה
 עחן במנחה, לק"ש מקום אין למה האמתחכמת
 ודו"ק. ק"ש דרוששעה"כ

מ"ו.
קיב

קט

 בתפוה בא"י חו"ובן

 בצבור תפלה דנקרא מבואר סק"ל צ' סי'במ"ב
 שחרית, מתפללין שהצבור בוטעה מוסף מתפללאם
 המועד חול של א' ביום חו"ל בבן הרין איךאבל

 הצבור עם שחרית ומתפלל יו"ט עדיין זהשאצלו
 תפלה הף אי עשרה השמונה אותו לא זהשאצליהם

 "יתבחברכת
 ותקנו הלי"ב פ"ז תפלה בהלכות נהבהרמב"ם

 לאחריהם וברכה שאמר ברוך והיא הזמירות לפניברכה
 לדבריו וא"כ ק"ש, על מברך ואח"כ ישהבחוהוא

 הרמב"ם כתב ובהלי"ד הזמירות אחרי ישתבחאומרים
 שמברכין יום בכל לקרות בהן שנהגו מקומותיש

 לדעתו וא"כ שמע על מברכין ואח"כ הים שירתישתבח



אורחרבבות

 ולדבריו כמנהגינו, לא וזה ישתבח אחרי נשמתאומחם
 כמו דהוי דעתו ואולי הפסק הוי נשמת איןמדוע

 ובסדר בעשי"ת, המעלות שיר ישתבח אחרישאומרים
 לפני להוסיף העם נהגו בשבת הרמב"ם כתבהתפלות
 אחרי נשמת אומר וא"כ וכו' נשמת זה נוסח זוברכה
 על רוקח מעשה בספר וראיתי בזה, וצ"עישתבח
 לא כן נרהגין אין בזמנינו וז"ל שכתבהרמב"ם
 כי שמענו אשר מקום בהמום הספרדים ולאהאשכנזים

 שנוהגים בט"ב זולת ישתבח קודם הים שירתאם
 והכל הים שירת במקום האזינו שירת לומרהספרדים

 חהן והרמב"ם עכ"ל, ז"ל ב"י להרב ועי' ישתבחקודם
 ויש כ"כ כתב מדבריו שהעתקנו יום בכל היםמשירת
 שתי שקורים מקומות ויש האזינו שירת שקוריםמקומות
 בזה. ועיין המנהג לפי הכלהשירות

קיג

 בקדיש ישרה ברגץעמידה

 גבוה מדרש בית מישיבת ישיבה מבןנוטאלתי
 המקור מאין בישיבה, שבקרתי בעתבליקוואוד
 והשבתי בקדושה, ישרה ברגל הרגלחם ב' עםעשעומדים

 מקור אחד ימצא )ואולי בזה כן כמו עחנהי ואח"כלו
 מצאתי לא ישרה ברגל בעמידה קדיש אמירת לי(ויודיע
 מפני בעמידה נאמרת דקדושה כיון י"ל אבלמפורש
 כשם וכו' נקד,ם שאומרים כמו למלאכים מתדמיןשאנו

 והם כמלאכים דהחנו מרום בהסמי אותושמקדישים
 קדיש ה"ה ישרה רגל ורגליהם וכמ"ש בעמידהאומרים
 וכו' ויתקדש יתגדל שבו הקדושה שם עלשנקרא

 דבר דכל משום עשרה צריך ולפיכך וכו' ב"הדקודשא
 בספר וראיתי מעשרה, פחות אומרים איןשבקדושה
 אסף דוד ר' להרה"ג ודיניו משמעותו מקורוהקדיש
 ליזהר יש וכן וז"ל שכ' רי"ב בעמוד תשכ"ו חיפהזצ"ל
 אזורם, חגורים שיהיו קדיש שאומרים תינוקותבאותם

 ד' אות ובמקורות בתפלה, כמו זה אצל זה רגלםולכוין

 ולא שם ועיינתי עכ"ל, וקכ"ה צ"ה סימן החחם כףצחן
 שכתבנו כמו דהוא ומסתבר בקדושה כ"א בקדישק

 ו'. באות שכתבנו מה ועחן כקדושה. דינודקדיש

קיד

 יפפטיר וזה יאחרון זה זא"ז, אחים יב'יקרא

 לאחיו וקראו קדיש ואמרו לאחרון דקראואירע
 סימן ברמ"א מבואר כי עשו טוב דלא ונ"ללמפטיר,
 לא דקדיש וכ"א סק"כ במ"ב ועח"ש במפורש,קמ"א
 סקל"ג החחם הכף שכתב כמו חשבו אולי אבלמפסיק,

קנ ם י ר פאחיים

 לאשכנזים אבל הקדיש חשוב דההפסק מהריק"שבשם
 כך. שוב לעשות לא אמרתי א"כ כך נהגודלא

קטו

 באוירוןמתפלי

 בהתפלל י"ב אות נ' סימן א' בחלק שכתבנומה
 הקודש בעבודת עהן ומתפלל, חוזר אי בישיבהבאוירון
 מה ועיין סקל"ב, י"ב סימן גודל בקשר ז"ללחיד"א
 ואני כ' סימן סוף ח"ד אור"ח משה באגרותשכתב
 לשונו: פהמעתיק

 לחזור צריך אינו באוירון מיושבוהמתפלל
 באוירון העמידה לו קשה אם לכתחילה ואףולהתפלל

 קודם ולעמוד לישב, טוב יותר זה בהסביל טרודויהי
 במג"א ועיין ה' סעיף צ"ד סי' ברמ"א כדאיתאהכריעות

 עכ"ל. י"ד,ס"ק

 המנהג שכתב )סתהת( חיים ארץ בספרועהן
 אינם בישיבה ומתפלל בקרון וביושב דרךבעוברי
 באות לעיל שכתבנו מה ועיין שנית, להתפללחוזרים
צ"ו.

קטז

 הש"צ חזרת בעת בספרלעיין

 חזרת בעת בספר לעחן מותר אם הדיןאיך
 החסיד הרב לזקיני תשי"א בשנת בזמנו ושאלתיהש"צ,
 שמע שבבריסק לי וענה זצ"ל גרינבלט יצחק ר'הרב

 חחם ר' והגאון הש"צ, חזרת בעת בספר עייןשאחד
 ההתמדה האם התפלה אחרי לו אמר זצ"למבריסק
 ההם אח"כ ללמוד זמן למצוא אפשר גדולה כך כלשלך

 שהוא לי אמר זצ"ל זקיני ולכן הש"צ, חזרתלשמוע
 לההנהג, עלי דכן לי ואמר בספר, אז לעהן שלאמקפיד
 י"ט סימן ח"ד אור"ח משה אגרות בהסו"ת ראיתיוכעת
 באריכות עהן הש"צ חזרת בזמן בספר בעיוןשדן

 חזרת בשעת ללמוד אסור ולכן הוא דבריו וסיוםדבריו,
 עכ"ל, המג"א טעם ההם מדינא יש אופן בכלהש"צ
 מספר זה שכתב סק"ח קכ"ד בסימן למג"אוכוחמעו
 בדבריו עהן מ"עתשובת

 טולדנו ברוך הרב הצדיק של שו"ע בקיצורועיין
 בעת בספרים שמעיינים הת"ח אלו על חגר שקוראזצ"ל

 שושנה בחוברת הביאו דהם"צ, חזרת ובעתהתפלה
 בית עפולה הלכה ועניני תורה חידושי קובץהעמקים
 הרב ק"ט בעמוד תשמ"ג שנת יזרעאל עמקחב"ד
 עכ"ל. עלית, יקנעם העיר רב שליט"א ועקניןמיכאל



אורחו~ו~ו~ןרצקד

קיז

 וכתובים נביאיםבענין

 והגרי"ז הגר"ח בספר שכתב מה פה  מעתיקהנני
 ח"ל: פסוקים, ח' של בסוגי' ג' חלק הש"סעל

 שנביאים "... ח"ל: לכתובים נביאים בץההבדל
 אבל בע"פ, הנבואה את לומר צריך הי' שהנביאהחנו

 את לכתוב צריך היה שמתחילה הדין הי'כתובים
 וכן מתוכה, נקראת היתה ואח"כ הספר עלהנבואה
 למלך לו למסור נבואות ב' בו שנאמרו בירמיהאיתא

 ברוך את צוה והשני' פה, בעל לו אמר אחתיהויקים,
 יהויקים אל בכתב אותה מסר ואח"כ הספר עללכותבה
 הכתובים..." מכלל שהיא קינות מגילת היתהוהיא
עכ"ל.

 מה קפ"ב עמוד )סנדר( צית מאורי בספרועיץ
 בזה. עודשכתב

קיח

 בו מוגעים קנאיםבענין

 י"ב פרק ביאה איסורי בהלכות כתבהרמב"ם
 זנות דרך בין חתנות דרך בין כותית הבועל כל ד'הלכה
 עשרה לעיני בועל שיהא והוא בפרהסיא, בעלהאם

 יתר או שכתב מה ולכאורה עכ"ל, וכו' יתר אומישראל
 נקרא מישראל עשרה בפני אם כי הוא לשתיתור

 מרדכי מאיר ר' הרב וחתני מעשרה, ביותר כ"שפרהסיא
 אלא עשרה שייחד בעי דלא לאפוקי דבא טעןשליט"א
 כי יותר, או י' בפני היה זה אם רק יחד לא אםאפילו
 דצריך אומר החתי עשרה בפני כותב היה הרמב"םאם
 להשמיענו יתר כתב ולכן קידושין, כעדי אותםליחד
 בזה. 'ועחן יחוד כעידלא

קיט

 בתפיהנשים
 לנו יש וכעת בחפלה נשים בענין הארכנובחל"א

 דברים כמה עודלהוסיף

 מברכות דנשים מ"ז סי' סוף אור"ח שו"עעי'
 )עי' ת"ת ממצוות פטורות שהן אע"פ - התורהברכות
 כלים כנושאי ועח"ש ה"א(, פ"א תורה תלמודהלכות
 שלהן, דינץ ללמוד דחחבות מברכות, אחתשלדיעה
 הגר"א בביאור ועי' קרבנות, פרשת לומר דחחבותועוד
 כמו אלא מברכות, שאינן וכתב זה, טעםשדחה

 שאינן דאף גרמא, שהזמן עשה מצוות כל עלשמברכות
 דברים אריכות ועי' לברך, יכולות מקום מכלחחבות

אפריםהיים
 ובספר ג' אות מ"ה סי' החדשות מהר"ל בשו"תנענץ
 ראובן להג"ר חסד במקור ועח"ש שי"ג,חסה-ם
 כביאור יאיר, חוות לבעל חחם במקור וע"עמרגליות,
 על אליהו בברכת ועי' חיים, חמתורת למ"בהלכה
 לא"ח.הגר"א

 תשובה בהלכות הרמב"ם ע"י הדבריםומפורשים
 שכר, לקבל כדי בתורה העוסק כל באמרו: ה"ה()פ"י
 בה עוסק זה הרי פורענות, אליו הגיע שלא כדיאו

 ואפילו בתורה אדם יעסוק לעולם חכמים ואמרולשמה,
 לפיכך לשמה, בא לשמה שלא שמתוך לשמהשלא

 אין הארץ עמי וכלל הנשים ואת הקטנים אתכשמלמדץ
 עד שכר, לקבל וכדי מיראה לעבוד אלא אותןמלמדין
 זה רז להם מגלים יתירה חכמה ויתחכמו דעתןשתרבה
 שישיגוהו עד כנחת זה לענין אותן ומרגילץמעט

 מאהבה. ויעבדוהוךדעוהו

 בעולם ושעחב מי על הרמב"ם מדבר הבאהבהלכה
 עזבו לא אשר אלה על דבריו וכאן מהתורה, חרןהכל
 וגם הזה, העולם עניני את אותם שמלמדים אחריגם

 קטנים לשמה, תורה ללימוד לחנך הרמב"ם תובעאותם
 מיראה לעבוד ללמדם מתחילים הארץ עמי כללנשים
 בתורה עסק הוא זו בהלכה בה שמדובר זו ועבודה-
 בתורה והעוסק מאהבה, שיעבדו עד אותם ומרגילים-

 לשמה. הלומד הוא הרימאהבה

 זצ"ל מסאטמאר להאדמו"ר משה ויואל בספרועיץ
 עם תורה בלימוד מ"ש מ"ח אות הקוד,ם לשתבמאמר
 סימן ערוך שולחן הקיצור על שלום בושערי ועייןנשים,
 ז'. אותכ"ז

 סי' אור"ח לברך צריכות נשים התורה ברכותגם
 עח"ש שלהן הדינין ללמוד שחחבות כית ס"דמ"ז

 בביאור עח"ש התמיד פרשת לומר וצריכותבמג"א
 זה ולפי התורה כברכות הנשים את מחייבים ה,םהלכה,
 שאין סובר הגר"א אך האנשים, את גם להוציאיכולות
 שהזמן עשה מצות ככל לברך, יכולות אבלחחבות
 אנשים, להוציא יכולות ואינו לברך שיכולותגרמא,
 לב החקרי ולדעת נשים, ד"ה הלכה בביאורעח"ש
 מברכות הנשים למעשה לברך, להן אסור י' סימןאור"ח
 ברכה אם נסתפקה אם התורה, ברכת ספרד( יוצאי)גם

 החחם הכף כתב כך לברך תחזור לא התורהברכת
 עח"ש. יוסף הברכי בשם סקל"ד מ"זבסימן

 מ"ב מברכות, נשים השחר דברכות מובא מ"ובסי'
 ופשיטא וכ' רשות. או חובה זו אם הסתפק סק"ב עיסי'

 כל לברך נשים ונהגו עצמן, על חיוב למשוךשיכולות
 יוצאי ומנהג אשה, עשני שלא מלבד השחרברכות
 בשם מברכות שאץ ה,ם כרצונו קשעשני לברךאשכנז
 אלא עבד עשני ושלא גוי עשני שלא הברכה,ומלכות



אורחרבבות

 עשני שלא נכרית, עשני שלא ומלכות, שם בלאאומרות
 )פריח"ש בגמרא זה נוסח מצינו שלא כיתשפחה,
 אנחנו אבל גודל( בקשר החיד"א בסידורווהיעב"ץ
 ומלכות בשם דעושות א' חלק אפרים ברבבותכתבנו
 בשם ואומרות הנוסח שמשנות ךש כאנשים,הכל

 שפחה עשני שלא גרה או נכדית עשני שלאומלכות
 הרגיל הנוסח את לומר הנשים רוב אצלוהמנהג
 מכ"ז עיין מ"ו סימן ריש אברהם האשל כדעתכאנשים
 יוצאי כמנהג והנוהגים י"ג, סימן אליהו מחזהבשו"ת
 יברכו מ"ב ס"ק מ"ו סימן החיים הכף דעח לפיספרד
 ומלכות. שם בלא גךה עשני ושלא אה2ה עשניו2לא

 רצ"ו סימן הלכה בביאור נסתפק ברורההמשנה
 בברכת חחבות אינן דנשים לומר ונוטה יבדילו לאד"ה
 אף זו, דעת לפי הנר על תברך לא ולכן במוצש"קהנר
 בשם הברכה דיאמרו כתב סקנ"ה שם החחםבכף

 מזה. אפרים ברבבות פעמים כמה כתבנו וכברומלכות

 דהלל מדבריהם ומשמע ל"ח סוכה תוס'ועי'
 מנחת ועי' הנס, באותו דהיו חחבות נשיםדחנוכה
 סי' ח"א תשובה והתעוררות תרפ"ג, סי' אור"חפיתים
 מדברי אבל שנ"ט, סי' אור"ח ~שערים בית ושו"תנ"א

 רפאל בתורת העיר הלי"ד פ"ג חנוכה בהל'הרמב"ם
 ועיין פטורות, דנשים וסובר התוס' על דחולק ע"הסימן
 סק"ב ט' אות חנוכה מערכת דינים אסיפת חמדשדה
 דאמאי הר"מ על שתמה מוילנא הכהן הגר"שבשם
 מה ועח"ש הנס באותו היו הן והלא פטורותיהיו

 שחשב מה ב' אות מקץ פ' חמדה כלי ועייןשוהשב,
 שקשה ספרים בהרבה וכן להלל, חנוכה נר ביןוחילק
 ג', סימן ח"א תשב"ץ ועחן זה, בענין דנו כברלפורטן

 אם ודי בחנוכה בהלל נשים לחייב שאין י"לובאמת
 שכ' וכמו ההלל כל לומר צריכות ולא אחד פרקיאמרו

 אם ובודאי תפלה חיוב לגבי סק"ב ק"ו בסי'המג"א
 שנשים שהז"ג מ"ע דין ככל לברך רשאות לומררוצות

 הפוסקים ורבותינו כהרמ"א הנוהגים לדידןמברכות
 לא לכן שהז"ג מ"ע על ספרד יוצאי ומנהגהאשכנזים,

 סי' ובה"ל בסידורו והיעב"ץ יעקב ישועות ועי'יברכו,
 אנשים להוציא ךכולות דר"ח בהלל דמברכותתכ"ב
 אליעזר הצ"ן השיגו וכבר ו' סי' ח"ג אומר יביעועהן
 שמועות מ"ש י"ט סי' אליהו מחזה ועחן ב', סי'בח"ט
 דעחן אחן בבנים המטופלות דנשים איש החזתבשם

 סימן החחם כף ועהן קצרה, בתפלה הץ עליהןמיושבות
 בדיני הארות בקונטרס הלב עבודת ובספר סק"א,ע'

 שליט"א שורץ יואל ר' הרה"ג שידידי מה לנשיםתפלה

 חלקו. ואשרי כבשים תפלה דין בכלהאריך

 בענין מ"ש ל' סי' ח"א רב לך עשה בספרועהן
 ועהן של"ג, ע' ח"ה ובספרו בתפלה, חחבות נשיםהאם

קה ם י ר פאחיים

 לידידי זה בענין אלי תשובה ח"ב שרים בארשו"ת
 ועיין נ"ו, בסי' שליט"א שלזינגר יפה אברהם רהרה"ג
 שאין המנהג בדבר שכ' ל"ד סימן צבי ארץבשו"ת
 והם משקלים פטורים כי יום בכל מתפללותהנשים
 מישראל כ"א על המוטל תמיד קרבן מחובתפטורין
 כ"ד ובקשה ביום אחת בתפלה רק חייבות הןממילא
 תקנום תמידין כנגד דזה לזמניהם תפלות ג' חלוקאבל
 מקורות עוד פה ואצהן עכ"ל, כנשים ענין לו איןזה

 ח"ה חמד שדי בספרים עחן בתפלה, נשיםבענין
 משפטי ח' סי' ח"ב ב' שו"מ קל"ו, כלל ה'מערכת
 ק"ד, סי' ח"ג אש שרידי ד' סי' כללים חו"מעוזיאל
 ו', סי' אור"ח ח"ב ל"א, סי' אור"ח ח"א אומריביע

 י"ח סי' ח"ב אפרים רבבות ב' סי' ח"ט אליעזרצ"ן
 מועדים כ"ג סי' והכלאים הגדילים ~שער סופר חתןל"ב,
 ח"א חחם מקור ש"ג, רפ"ח סי' ח"ד ב' סי' ח"אוזמנים

 והמצות האשה במבא ישראל לכנות חיים מקור ל"ז,ע'
 סי' ח"א השדה פרי ס"ז, סי' אומץ יוסף ד', ב'פרקים

 בן ט', סי' והתורה דה2חר ברכת ~שער סופר חתןל',
 רבבות ס"ג, מ"ו סי' לאלפים חסד סי"א וישב חיאיש

 י"ג סי' אריה שאגח ל"א, אות מ"ח בסימן ח"באפרים
 סק"ג, י"ז סי' אור"ח אומר יביע ס"ד, ע' סי'ערה"ש
 והרה"ג )אלינסת(, והמצות האשה בספר באריכותועהן
 הכף דברי עפ"י פסק שליט"א אליהו בן מרדכיר'

 נשים כי סק"ה נ"ח סי' ומ"ב סק"א ע' סי'החחם
 כחלק נתקנו אלו ברכות כי ק"ש ברכות לברךחחבות
 עוד הה2 וקצרנו דוקא לק"ש שחכות ואינןמבתפלה
 בזה.להאריך

 קריאת על מברכות דנשים כתב האגורוהנה
 חייבות והן תקנום, קרבנות כנגד ותפלותהקרכנות
 וקרכנות עולה פ' בקריאת ג"כ חחבות וא"כבתפלה
 לא הלא ולכאורה התמיד, פ' דזה באחרוניםומבואר
 שקלים עי' ונתנו כתיב דאיש בקרכנות חלק להםהיה
 בתפלה דחחבות והא סק"ג, תרצ"ד סי' ומג"אפ"א
 התמיד פ' קורין שאנו מה אבל נינהו דרחמימשום
 לנשים אין התמיד קרבן הקרכנו כאילו עלינוערעלה
 בזה. וצ"ע לזה שחכותשום

 דסלאבדקא לאב"ד משה באר בשו"ת עודועהן
 ח"א בינה אמרי וספר ברה"ת, מברכות דנשיםמ"ש
 ח"ט אליעזר וציץ י"ג, סימן שבסוה"ס השו"תבחלק
 ועוד. כ"ד, סימן חט"ו אליעזר וציץ ג',סי'

קכ

 באוירון ביושן הספייברכת

 ראיתי באךרת, ביושן המפיל ברכת מברךהאם
 הישן וז"ל שכתב ק"ע עמוד ח"ז משה בארבשו"ת



אורחר~נבצצררצקו

 על יעויבה בדרך רק מושכב לא לילה שינתבאוירת
 בודאי קבע שינה לישון שרוצה מי שם, עויושבהכסא
 בדעתו שאין מי אבל וכו', המפיל ברכת לברךחחב
 מברך אינו מה זמן על שינה חטפתו רקלישק
עכ"ל.

קכא

 נחוה"ם יע"ושכח

 חול שהוא במוצש"ק יע"ו ששכח בא'אירע
 חחר אז כשחחר אם ושאל לחזור, דצריך דהדיןהמועד
 בהחסיר תלוי דזה והשבתי חוננה~ו, אתה עלעוה"פ
 קחם דלא או הזכרה חיסר אלא התפלה קיים אייע"ו

 טען אחד וגדול חוננהנו, אתה על חוזר וממילאהתפלה
 לחלוק יש באמת כי נגדו לחלוק יצאתי ולא ע"זדיחזור
 כלא אי אבל אחת פעם באמירת סגי חונמעו אתהכי
 לחזור. צריך אז דמיצלי

 צבי ארץ כו2ו"ת בזה דנסתפק ומצאתיוחפשתי
 החלטה לידי בא ולא עח"ש נפ"מ עוד ד"ה כ"דסימן
 לברר למועד חזק עוד ואי"ה להלכה נוגע כי בזהועיין

 על שוב דיחזור ופסקנו בזה נשאלתי כי וכתבתיההלכה
 חוננתנו.אתה

קכנ

 נתפיה ויהסהשיך םעשרהגיצאו

 ברור שכ' סק"ד נ"ה סי' לדוד תהלה בספרעיין
 התחילו אם בערבית, ברכו קודם קדיש דאומריםדלדידן
 אבל ברכו, אומרים אין מקצתן ויצאו בעשרהקדיש

 ברכו, דאומרים סק"א והא"ר הפרישה דעתבשחרית
 ויצאו בפסוד"ז י' בהיו הא"ר דלדעת בסק"ב מ"שולפי

 לא להדיא משמע ברכו אבל הקדיש אומריםמקצתן
 גרירה. אמרינן לא דכו"היאמר

קכג

 תפיהכח

 לכן שנקבעו גזירות לשנות יכול התפלהכח
 ומי מקשה י"ח מו"ק אחר, יקדמנו שמא במועדמארסין
 בכל א"ש ר"י והאמר אחר יקדמנו שמא שמואלאמר
 אלא לפלוני פלוני בת ואומרת יוצאת קול בת ויוםיום
 ברחמים. אחר יקדמנושמא

 ם י ר פאחיים
קכד

שחרית התפיי יא ועדיין הרוח משינ שי ההכרזהשמע

 משיב של ההכרזה מהש"צ ששמע באחדאירע
 התפלל לא ועדיין הכנסת לבית מאוחר בא כיהרוח

 הרוח משיב מזכיר שחרית שמתפלל בזמן אםשחרית,
 לוין יצחק ברוך ר' הרה"ג למו"ר ושאלתי לא,או

 וז"ל: לי השיב אשר וזהשליט"א

 לפני העובר אומר יהודה ר' תענית ברישתנן
 והראשון מזכיר האחרק חג של האחרק ביו"טהתיבה
 והראשק מזכיר מוסף שמתפלל אותו פירה2 מזכיראינו

 פסוקה, הלכה וזוהי מזכיר, אינו יוצר תפלתשמתפלל
 אבין ר' הירושלמי בשם הביא קי"ד סי' אור"חובב"י
 המועדות שיצא כדי יהודה דר' טעמא יוחנן ר'בשם
 דהחנו בדרישה ומביא עכ"ל, לעולם יפה שהטלבטל
 שלא אחד, דין חהו דק2מו"ע, ושחרית ערביתגם

 הלכה עוד ויש במשנתנו, כר"י דהלכה בשחריתמזכירין
 פדת ר' בשם אבא ר' הירושלמי בשם בטורומביאו
 בשם והביאו ש"צ סויזכיר עד להזכיר אסוראמר

 אסור בירושלמי איתמר ותו שפירשה, מההראב"ד
 בב"י ועח"ש וכו', ש"צ סויכריז עד להזכירליחיד
 את שמבארים במה ובפרישה ובדרישהובב"ח

 הרוח משיב שמזכירים במה מקום מכלהירושלמי,
 של ההכרזה ע"י דוקא להיות צריך שמע"צבמוסף
 ביחד ומתפלל ההכרזה שמע לא אם אפילו אוהש"צ
 דין וזה הרוח מסויב מזכיר ההכרזה שמעו הצבורעם

 הלכה בשחרית אבל מוסף, בתפלת הרוח במשיבמיוחד
 גשם בתפלת ההכרזה שמע אם אפילו מזכיר דאינוכר"י
 בשחרית השני במנין מתפלל שהוא כיק הראשתבמנין
 המנין של דההכרזה ההכרזה, צריך ובמוסף מזכיראינו

 היא הכרזה לאו שחרית עדין התפלל דלא כיקהראשק
 מאוחר בא דאם הדין מבואר הרי עכ"ל, כנ"ללדידיה
 לא עדיץ כי שחרית מתפלל ושוב ההכרזהושמע
 למו"ר ותודה הרוח, מסויב בה2חרית אומר איןהתפלל
 כח ויקבל חלקו ואשרי זה, דין לנו שביארשליט"א
 בכולל תורתו ולהפיץ בצזורה בה2נים רבות עודלעסוק
 תורה לומדי של הציבור ובקרב חחם, במקורהחשוב

בירח2לים.

קכה

 גשנת התםידפרשת

 אומרים בשבת כתוב ס"א מ"ח סימןבאורייח
 גר"ח לא אבל ד,2בת מוסף פסוקי התמיד פרשתאצל



קזאפרים חייםאורחרבברת

 הרמ"א וכ' מוסף, בפסוקי בחורה שקורין מפניהו"ט
 לפרסם נוהגין וכן ר"ח מוסף פסוקי גם שמזכיריןה"א
 הדר יחיד וא"כ חחם מקור בס' כ' וע"ז ר"ח,שהוא
 על סמכינן לא אמאי וצל"ע להזכיר, צו-ך עכ"פבכפר
 לקצת ביו"ט תינח הא מזכירין, שבה מוסףתפלת

 פסוקי להזכיר צריך כן בכפר דיחיד דעחו וא"כמנהגים,
 בחורה. שומע לא או קורא לא כי בשבחמוסף

קכו

 שנת נייז היין עזקידוים

 כתב מ"ז סימן נ"ח עמוד ימים והארכחבספר
ח"ל:

 שבחות בלילי היין עלקדש
 הברך וז"ל, י"ח פרק דר"א בפרקי מבוארכך
 וקדןם ברך הקב"ה אותו, ויקדש השביעי יום אתאלקים
 ולקדקם לשמור אלא חייבין אינן המסראל השבח יוםאת
 בלילי היין על המברך כל אמרו מכאן השבח יוםאת

 לו הוסיפו הזה בעולם ושנותיו ימיו לו מאריכיןשבתות
 ע"כ. הבא, לעולם חחםשנות

 הטעם זכאי רבי שאמר הדברים אחר הואוכן
 שם וכחב עח"ש, ע"ב כ"ז במגילה ימים,בהאריך
 עני והי' הפת על לקדןם לו אפשר שהי' אע"פהמאירי

 לקידוש. חן ומביא ממשכןהי'

 ביום דגם פירש מגילה על מהרא"ב אמריובספר
 משקין שאר על ולא החן על וקידש זכאי רביהחמיר
 המובחר. מן מצוהמשום

 ענבים סחטה חוה דהנה דודאים ריח בספרופירש
 עליו לקדש לשבח עד ממתין הי' ואילו לאדםוהביאה

 החזיר ולכן פגה כשאכל משא"כ לחחם הייןהי'
 ע"כ, חיים, שכרו זה והי' תיקונו מתקן החן עלבקידוש

עכ"ל.

 המחבק תפלה, בענין שבח ענין נדפס]בטעות

קכז

 הקנ"ה שי שיוםענין

 דרשן יצחק משה ר' מהרה"ג חחם תוכחתבספר
 ל"ד בעמוד חחם תוכחת בספר כחב מקלם המגידזצ"ל

 :ח"ל

 יד כי האמר פסוק על הנה הקב"ה, של שמובזכות
 שלם שמו שאין הקב"ה נשבע חז"ל אמרו יה, כסעל

 וכשימחה עמלק, של שמו שימחה עד שלם כסאוואין
 שלם. והכסא שלם השם יהיהשמו,

 הקב"ה כן לישועה, מצפים אנחנו כאשר זהלפי
 משכת לנו היא חה שלם, שמו שיהיה לישועהמצפה
 חלילה נפרד שמו את יתברך הוא יניח לא כיגדול,
 מקצתו.קצתו

 נקמה ע"י בימינו, במהרה שמו בהשלימווא"כ
 קרני וכל כמש"כ יוסראל, קרנות תרוממנה אזכעמלק,
 צדיק. קתות תרוממנה אגדערשעים

 ברכחך עמך על הישועה לד' הכתוב כוונתחהו
 שלם, שיהיה הקב"ה של לשמי ישועה כשתבואסלה,
 תהיה ואז עמך על ברכתך תבוא אז הישועה, לד'חהו

 שלמה. גאולה תהיה אז כי ועד, לעולם סלההברכה

 כאשר כן ואחרי התורה, ע"י תהיה הגאולהותחלת
 להמל"ן התפלה זכות תבוא אז לקטרג, השטןיעמוד
 מתפללים ישראל עמך הלא אלקינו ד' לאמרכעדינו,
 צמח את ואומרים שנה, מאות עשר משמנה יותראליך
 את הושיע מהרה חושה ע"כ תצמיח, מהרה עבדךדוד
 ישראל.עמך

 אז לירושלים צדק הגואל יבוא כאשר כןואחרי
 עמלק, זכר למחות מישראל ואיש איש כליתאמץ

 עכ"ל. המקדש, יכנה כןואחרי

קכח

 תורה ספרכתינת

 יחזקאל יעקב הרה"ג לידידי ימים והארכחבספר
 ח"ל: פ"ה בעמוד בהשמטות כתב שליט"אפיש

 למען ח"ל, כתב י"ז פרק המאור מנורתבספר
 הקדושה התורה לנו צותה האדמה, על ימיםיאריך
 קדוש עם ישראל מאישי איש כל על עשהבמצות
 עח"ש. וכף לעצמו ס"תלכתוב

 קיל תורה דבספר זה, לדבר המקור ידעתי%א
 י"ז )דברים ממלכתו על ימים יאריך למען כחיבהמלך
 ישראל. כל של תורה בספר לא אבלכ'(

 דבריו, פירש שליט"א קניבסקי חחם רביוהגאת
 אחד שכל א' התורה" "משנה המלך של בס"תדכתיב
 עכ"ל. ימים, אריכות תורה הבטיחה שניהן ועלחחב,

קכם

 הנרית ניום שםנתינת

 שם ר להרה"ג שני חלק טוב שם נחרבספר
 דק"ק ומו"ץ דין בית אב ראש זצ"ל ס"ט גאניןטוב

 ההודית משה אהל ישיבח וראש באנגליהספרדים



אדרח רצ דן4נבנבקח

 בדפוס תרצ"ד בשנה לראשונה שנדפסמתטפיוף
 בעמוד כתב ליט"א, קחדאן בעיר וכהןמובשוביץ
 הנולד שם לקרא נהגו מאימתי ח"ל, ל"ז אותתקע"ט
 למצוא דטרח תרס"ט באות ובביאורים שנימול,בקועה
 הלידה ביום ולא המילה ביום השם נותנין מדועמקור
 וידידי פלא יש דבריו באמצע אבל בדבריו, אריכותעחן
 ר' הרה"ג ידידי שדודו מה הראני נ"י קיפער בערישר'

 הדברים ואעתיק לו, הראה שליט"א, אברהםיחזקאל
 פ"א )לוקס גלית באף מפורש הדבר ומצאתי שםח"ל,
 למול באו השמיני ביום ויהי ח"ל, שכתב נ"ט(פסוק
 לא אמרה ואמו זכריהו, אביו שם לו וקראו הילדאת
 ב' )בפרק שם תמצא וכן וגו' לו וקראו יוחנן אםכי

 שמו ויקראו השמיני ביום שנימול יש"ו על כ"א(פסוק
 כבר נוהגים היו שאז ראיה מכאן הרי ע"כ,יהושע
 למנהגינו מקור חה המילה בשעת הנולד שםלקרות
 שהביא שכמותו גאת על פלאים ופלאי עכ"ל, וכףעתה
 האיש, מאותו המילה ביום שם נותנים שאנוראיה
 דברים למחוק הה2 פה לו היתה הקולמוס טעותופשוט
 פה. בדבריו וצע"ג מספרואלו

 פסוק י"ז פרק לך לך פ' בבראשית בתורהוהנה
 בן לך יולדת אשתך שרה אבל אלקים ויאמר כתובי"ט

 עולם לברית אתו בריתי את והקמתי יצחק שמווקראת
 ד' פסוק כ"א בפרק כתוב וירא ובפרץסת אחריו,לזרעו
 צוה כאשר ימים שמנת בן בנו יצחק את אברהםוימל
 שנצטוה כמו ימים ח' בן אותו מל וא"כ אלקים,אותו
 ולכאורה שנולד, ביום שם לו נהן אבל לך לך פ'בסוף
 אלא הלידה ביום שם נותנים לא אנחנו מדוע כןאם

 כי שאני אבינו דאברהם ונראה המילה, יום עדמחכים
 לו שאמר לך לך בפ' מהקב"ה מיוחד ציווי קבלהוא
 יצחק שמו את וקראת בן לך יולדת אשתך שרהאבל
 אז שם, לו שיתן בן לו שיהיה איך מיד נצטוה כןאם
 שכתוב מילה אבל יצחק, הלידה ביום מיד שם לונתן
 בפ' נצטוה כי שאני זה השמיני ביום לו שנתן ויראבפ'
 נותנים לכולם כן אם השמיני ביום ברית לתת לךלך
 לאברהם שהיה אבינו מיצחק חהן המילה, ביוםשם
 נכון זה ולכאורה שנולד ביום שם לו לתת מיוחדציווי
 בזה.ועיין

ק5

 ב"כ אומר שהש"צ בעת רצון יהי כןאמירת

 אות רכ"ז עמוד ח"א טוב שם כתר בספרעיין
 פסוק בק רצת יהי כן לענות ישראל מנהג ח"ל,שכ'

 כשהש"צ גם יענו לא ולמה כהנים שבברכתלפסוק
 שנוהגים כמו ואמן וב"ש הוא ברוך כהנים הברכתאומר

אפריםחיים
 בביאורים באריכות מ"ש ועח"ש נ"כ, כשהכהניםכן
 אשכנז מנהג כתב רכ"ח עמוד ג' ובאות רס"ט,אות
 אברהם בזכות ראשת שבפסוק רצת יהי כן אחרלומר

 ועח"ש יעקב, בזכות ג' ובפסוק יצחק בזכות ב'ובפסוק
 רק פה ובאנו לזה טעמים שנתן ר"ע אותבביאורים
 עוד מזה ועיין לחפש, היכן שמעונק מי המקורלצין
 בזה. מ"ש ל"ט עמוד ב' חלק ישורון יסרדיבספר

 ג"ו סי' ח"ב שרים בבאר בזה אלי תשובהועי'
 בזה. מ"ש א' אותבש"ה

ק5א

 5מפרע כהניםברכת

 עחן יצא, לא למפרע כהנים ברכתהמברך
 בג' הובא לא ומדוע ובתפלה בק"ש דהוא י"חמגילה
 העיר ק"ל אות נשא הספרי על כהונה ובכתר בב"כ,ג"כ
 ועח"ש טעמו עח"ש יצא לא למפרע דב"כ רדעתובזה,
 דיטעו פעם אף ראיתי ולא ישורת, ביסודי העמודבאותו
 יש ומ"מ יצא, לא דלמפרע הדין עכ"פ למפרעהברכו
 ופה בזה הארכתי )כת"י( הש"ס על ובחידח2י בזהלעחן
 בקדץ2. כדרכנו לעורר רקבאתי

ק5ב

 אנשיםמנין

 בדרך בין שפה בכל בפה ההודים למנותאסור
 לאלפים חסד )עהן ב' א' של בדרך ובין מספריםשל
 פסוק הקורא כגת תחבולה ע"י מנק אך י'( א' נ"הסי'
 אנקדם מנין יש אם יודע שבפסוק המילים מספרולפי

 בני מספר ובקונטרס להקל, נהגו ציבורלתפילת
 תשמ"ג שליט"א שורץ יואל ר' הרה"ג לידידיבישראל

 שלא גם זו בתחבולה למנות להקל מותר אם וצ"עכתב
 כ' ח' אות ובביאורים א', אות כ"ח בעמוד עי'לצורך
 שאמירת משום האם זו, תחבולה במהות להתבונןיש

 ירדע פיהן ועל מילים רק אומר שהרי מנק אעםהמילים
 באופן מנק בדרך יעשה אם אפי' או הנמנים,מספר

 מותר, גם המילים אמירת בעת אחד כל עלשמצביע
 המילים את לחשב צריך שהרי מנק זה שאקכית

 האנשים, מספר יורע כך וע"י למספר אותםולהפוך
 על בהצבעה אפילו שמותר סבר יוסף עובדיההג"ר

 למנות מותר כתב ב' ובסימן צ"ע, ולמעשההאנשים
 ערך יועץ )פלא מנין לצורך העין ובמראיתבמחשבה
 הנ"ל אליעזר ציץ הרשות לדבר להסתפק וישמונה(

 כל על ומצביע במחשבה הסופר ג'( סי' לח"ז)וכוונתו
 עכ"ל. אסוראדם



אורחרבבות

קוג

 בשבת הדרךתפית

 צריך ג"כ נפש פקוח במקום בשבת דהנוסענראה
 סכנה, בחזקת הדרכים כל דהא הדרך, תפלתלהתפלל
 במקום ומתריעים דזועקים רפ"ח סימן בשו"עומבואר
 בזה. ועחן בה2בת, אפילוסכנה

קלד*

 נקי שאין בםקום מצוהיקיים

 אם שדן ס"ב תקפ"ח סימן הלכה נביאורעיין
 והביא להתיר, וכ' נקי שאינו במקום מצוה לקחםמותר
 חלק וזמנים מועדים ועיין שאוסר, אפרים ממטהשוב
 דכשם פשוט נראה ולענ"ד וז"ל ע"ז שכ' נ' סימןח'

 אסור הדם כיסף ואפילו בדון, דרך מצוה לקחםשאסור
 בזיון דהף נקי, שאינו במקום מצוה לקיים כ"שברגל,
 בכל שלובשו קטן של לטלית דמי ולא ואסור,למצוה
 בכל בו שלבח2 לבח2ו דהף בכך מותר דבט"קמקום,
 לפני שמוחדים מחמירים ראיתי ובקיטעל עכ"ל,מקום

 בזה, ועיין כבוד משום ומשמע הכסא לביתשנכנסים
 לתפלה המיוחד דבט"ג דכ' סקי"ד כ"א סי' במ"בועה,
 בקיטעל וכן מותר, בו ולהשתין לבה"כ להכנס נכוןאין

 בתר"י בסי' מ"ש עי' וכן יכנס, לא לתפלההמיוחד
 אפי' דבקיטעל כ' סי"ב תר"י סי' במט"א אבלסק"ב,
 ח"א השולחן בזה דבריו על וכתב מותר, קבועבבה"כ
 שם דל כן כהמט"א, בזה להקל דאין ונראה כ"אסי'
 שלא לתפלה מיוחדת חגורה לו עויש במי גם ליזהרדיש
 שהעולם לי נדמה המחבר, )אמר לבה"כ, אתהיכנס

 גם יש זה ולטעם וסחם סקי"ד כה"ח וע" בזה(מקילק
 בו ליכנס שלא גלימא הנקרא העליון במלבח2ליזהר
 עכ"ל, התפלה  בעת ללובשו הוא שרגילות כיוןלביה"כ
 בשו"ת ועיק מקומו, פה ואין בזה להאריך ישוהנה
 אפשר אם דדן י"ח, סימן אור"ח ח"ה הלכותמעגה
 ובירר נקי שאינו במקום עומד אם מעשיות מצותלקחם
 עח"ש. זה עעק כלהיטב

קיה

 יהקב"ה קרוביהתפיי

 יקראוהו אשר לכל קוראיו לכל ד' קיובכתוב
 לד' קרוב שהוא ירגיש התפלה בעת והנהבאמת,

 מרגיש ולא התפלה  בעת הצדדים לכל מחנונעולפעמים
 כ' בתתרו הפסוק כוחטע וזה בזה, ליזהר הה2התקרבות,

 אפשר לפעמים מרחוק, ויעמדו ועועו העם תראט"ו

 אכטן שכוחטעו אומר זה אק ואעפ"כ התפלה בששצעלנהצ

קטאפריםחיים

 ממרכז מרחוק לעמוד אפשר עדיין מרחוק העמדואלא
 שיצא תש"מ, ירושלים קודש, להבות בספר כ"כהאמת,
 הה2 יוסף, פרדס ספר בשם למן, הרי"ם מוסד ע"ילאור

 כראף. להתפלל בתפלהלהשגיח

קיו
 ד"ר תואר יו שיש רבקבית

 רל"ו עמוד ח"ג דה2ראל דארעא מראבספר
 וז"ל: כתב קי"טמכחב

 משמיא גרגותא ריש אפי' כי ידוע השני...ובענק
 מפני לת"ח ביח2 לגרום וחלילה וחלילה ליהמוקמי'
 הישר, בדרך שהולך בו יודעים אם ד"ר, ג"כשנקרא
 האיך קמצא ובר דקמצא מעשה לעעינו תמידתהא

 אין ולפענ"ד לאדם בושה לגרום שלא בשמיםמקפידים
 מקפידים אינם האמת בעולם שם כי בדון משוםבזה
 דס"ל לר"ל למשל תורה דברי ובענין האמת, עלכ"א
 זה ואין אסור מדרבנן זאת ובכל התורא מן מותרח"ש
 וכן בפירוש החורה דהתורה היכא הט"ז לדבריענין
 לגדר נצטרך לא אם ההנו שנאמרה שבע"פ התורהבכל
 איש מפי איש קבלו וכ"ז מותר בעצם הזההדבר

 מקובל היה שכך פשיטא חולקים כאן שאקובהלכות
 להביא ראיות לו יש ואם זה, היפך לדרוש וא"אמידם
 אבל לו אודה לענ"ד אדע לא ואם לכותבםימחול
 ומאז מתוקים, בפסחים שכתב וד"ת פשוט, הדברלענ"ד
 צריכים היו ע"כ השניות הלוחות כי לאמרהורגלהי
 הוצרך א"כ וכו' פסל לו נאמר שכך כראשוניםלהיות

 עכ"ל. השניות בהם לקסער שנשנתברלראשונים

קיז
 אשריתפיית

 ק"ש, ברכות לפני בבקר באשף דמתחילקהטעם
 וז"ל, קמ"ה פרק תהלים על לועז מעם בילקוטראיתי
 אין זה במזמור כי לדוד תהלה בפסוק מתחיל זהמזמור
 ב"ה למקום ושבח תהלה כולו אלא ובקשה שאלהשום
 בהם שיש כיון ק"ש ברכות קודם בפסד"ז קבעוםיכן
 בטבע ופעולותיו ונפלאותיו ד' חסדי על והילולשבח
 חיון. מר"י צמן ומקורועכ"ל,

קיח
 יעפו"ם ד"תיימד

 לעכו"ם ד"ת מוסרין דאק מבואר י'יגבחגיגה
 או שבכתב בתורה קאי אי ובמפרשים במהרש"אעח"ש
 דורש אם ונשאלתי בזה, דנו וכבר שבע"פ,בתורה



אמרים חייםאורחרבבותקי
 בילקוט וראיתי הדיו, מה ו21ומע נכנס ועכו"םבתורה
 ח"ל שכ' ס"ו אות בהגהות קמ"ז פרק תהלים לועזמעם
 בו יש אם ושומע נכרי ובא רבים בפני כשמדברוצ"ע
 זה. דין לבאר למועד חזת עוד ואי"ה עכ"ל,איסור

קיט

 החויה ע5 תפיה דהם"ע בשמו"עיהתפיי
 תכול ח"ל, סק"ג קט"ז סימן במ"ב דמבוארבהא
 בתוך פב"פ נא רפה תאמר רפאינו חולים עללהתפלל
 אי"צ בפניו אבל בפניו שלא וה"מ ישראל חולישאר

 נ"י פחנר משה מר הנכבד מידידי נשאלתי שמו,להזכיר
 על הבקשה את אומר התפלה כשחחר הש"צ איואמאי
 ברמב"ם דלמבואר לו ועניתי חולה, לו יש אםהחולה
 יאריך לא הצבור עם המתפלל הל"ב פ"ו תפלההלכות
 הרשות עצמו לבין בינו אבל מדאי יותר תפילתואת
 רחמים עליו מבקש חולה לו היה כיצד כ' ובהל"גבידו,
 כן למד הכ"מ וכהב לשונו, צחות כפי חוליםבברכת
 של מנהגו היה כך ל"א דף עומדין איו פרקמדתניא
 מפני ועולה מקצר הציבור עם מתפלל כשהיהר"ע
 הש"צ כך דמשום אומר אני כן אם עכ"ל, הציבורטורח
 והוא הציבור טורח מפני החולים על בקשה מבקשלא

 אמת.. שזה אצליפשוט

 הנפש רפואת מתפלל החולה על כשמתפללוהנה
 רק אם הנפש על מתפלל מדוע ולכאורה הגוף,ורפואת
 ולכן חולה שהגוף רע מרגיש שהנפש וצ"ל חולהגופו
 שניהן על ומתפלליו הנפש חולת יש הגוף חולתבכל
 הה2 הגוף, ורפואת הנפש רפואת אומרים שברך במיוכן

 וא' הנפש לרפואת א' ירפא ורפא שכהובלהוסיף
 במצרים שמתי אשר המחלה כל וכהוב הגוף,לרפואת

 מרפא שהקב"ה וביאורו רופאיך, אני כי עליך אשיםלא
 אמרינן עשרה דבה2מונה שפיר ואתי רופא כמו לאמיד

 אבינו לנו סלח אומרים לא ומדוע ונרפא ד'רפאנו
 אומר הקב"ה אז ירפא ורפא כהיב כי והואונסלח,
 ארפא, מיד ואני רפאינו ואומרים רפואה עלתבקשו
 יותר מרגישים כבר אנו לד' התפלה ע"י ונרפאותאמרו
 אומרים אנו זה ובגלל מיד אותנו ריפא ד' כאילוטוב

 מיד ונח2עה לנו הח2עת כי מרגישים ואנחנוהושיענו
 דיש במקום בדרוש פה וקצרתי שפיר, אתיוהכל

 רפואה בענין בזה מ"ש אברהם אשל ועהןלהאריך,
 באור"ח. קי"זבסימן

 אני אין שכתב ס"ד סימן מהרש"ל שו"תועיין
 איו וכן ונרפא, ד' רפאינו אלא אלקינו ד' רפאינואומר
 דנו וכבר עכ"ל, בענינו ראה אלא בענינו נא ראהלומר

 בזה.האחרונים

 בן בנקדימת כמו מיד ונענו שהתפללו הרבהומצינו
 להיחע 21צריך וכמובן בגשמים, המעגל ובחוניגורית

 רפאינו מתפללים אנו אבל המעגל, חוני שלבמדריגה
 בזה, להאריך הרבה תש יתרפאו, והחולים החולהשמיד
 בזה. הארכנו )כת"י( התורה על אפרים ברבבותוכן

 עולם של ברומו העומדים דברים ו' ברכותועי'
 והובא האדם, יתרומם התפלה שע"י הפי' תפלה זווכו',
 יחזקאל ר' הרה"ג הצדיק להמשגיח יחזקאל אורבספר

 התפלה כי הסבא בשם ל"ה מכהב זצ"ל,לעתנשטיין
 מ"ש שם עוד ועייו שונים, לענינים מפתח להיותצריכה
 ואמונה חיזוק לקנות הוא שהתפלה קמ"ב,במכתב
 ובמכתב עיי"ש, וברהמ"ז הנהנין ברכת כןוהשגחה
 )ל"ח תצוה במדרש התפלה עניו גודל מה כהבשנ"ח
 ועי' עח"ש, התפלה בכח היה ממצחם הגאולה כיד'(
 ק"ח פ' ע"ב נ"ח נ"ז ובמכתב תי"א במכתב מ"שעוד
 היטב עי' ש"פ שמ"א ש"ח רצ"ג רפ"ו ע"רקפ"ז

 ובעמוד ס"ג, עמוד ח"א תפלה ואני בספר ועייןבדבריו,
 לרופא נתפלל כי טוב לקח ללמוד יש ומכאן כ'ש"ב
 חסדיו את תמיד ושנזכור ישראל עמו חולי עלחולים
 פעם אף נשכח ולא הבריאות ועל החיים עלעמנו
 והעמידנו שהחלימנו על להודות שבחו ולספרלהללו
 יצובו ולא רוחינו תתקרר ולא נפסיק ולאבחיים,

 עתה עד עמנו ק(עשה טובותיו כל עלרגשותינו
 עכ"ל. העתיד עליהתפלל

 עצמו על החולה תפלת יפה י"ד פנ"ג ב"רועי'
 צרתו מתוך מתפלל שהוא משום היפ"ת וכ' מכליותר
 מכאן י"ז כ"א בראשית ר21"י ועי' לב, לנשברי ד'וקרוב
 קודמת והיא עליו אחרים מתפלות יפה החולהשתפלת
 תפלה לחדש אדם צריך כ"ו ברכות ובמאירילהתקבל,

 לעזר בו צריך שהוא בעצמו רואה שהוא דברע"כ
 ועי' פירוד, באיו ד' בעבודת מחשבתו יתמיד ואזאלקים

 יד בספר ועיין בפ"ז, שורן יואל להרב הלב עבודתס'
 ט"ו אות דאגדה במילי נ"א סימן ח"ג רגולראליהו
 לא שלמה, בתשובה והחזירנו י"ח תפלת ח"לשכתב
 שהכל ותשובה רפואה גבי אם כי שלמה, בלשתמצלינן
 שוב בעצמו ורופא בתשובה מקבל שהקב"ה שמהאחד
 וכן שלמה, שתהיה לעתיד גאולה גבי כמו ישתנה,לא
 עה"ש כנפיו תחת וגו' שלמה משכורתך תהי רותגבי

 עכ"ל.בה2מעוני

 המבזה כל א"ר אר"י ע"ב קי"ט דף שבתועיין
 לא כי הרוחנית למכהו וביאורו למכהו, רפואה איות"ח
 סימן יור"ד ובשו"ע אותם, מבזה אלא בת"חמאמיו
 לענין אבל הבא, לעולם חלק לו שאיו כהוב ס"ורמ"ג
 לבזות לא להשגיח עליו להתרפאות רוצה אםרפואה



אורחרבנות

 לתורה אזנים וע~ן אומרים, שהם מה לקחם ז"את"ח,
 ב'. פסוק כ"ח פרק תצוה פרשתעל

 צריך שרופאו ולפני ישראל, עמו חולי רופאוביאור
 ובודאי ואמאי לעולם מחלה מביא א"כ חולהלהיות

 עונותיו ממרקין יסורין כמבואר עוונותיו, לושיתכפר
 תורה ביטול עם הכוונה אם דברכות פ"ק עי' אדם,ו2ל
 אז במחלה האדם שמיסר אחרי עכ"פ אבל בלי,או

 וכן חולה, המרפא הוא הוא והקב"ה שירפאמבקשים
 דיחטא דרוצה משמע א"כ בחשובה, הרוצהבחפלת
 צדיק בארץ א"2 אין בקהלת כתוב הלא כי לא,אלא
 רוצה הקב"ה אז חוטא האדם אם וא"כ יחטא, לאאשר

 הקב"ה הרוצה, וזה שימחול ומבטיח תשובהעויעשה
 פחד ועיין התשובה, את ויקבל תשובה שיעשורוצה
 ט'. במכתב וכתבים אגרתיצחק

 להרה"ג התורה על ח"ד אליהו לב בספרועהן
 בסופו תשמ"ג ירושלים זצ"ל לאפין אליהו ר'הצדיק
 מוסיפים ואנו וז"ל שכתב שס"ח עמוד לבבהסביבי
 לרופא רשות שניתן מכאן דאמרינן דהא לפרשעפי"ז

 ומאמין שירדע כזה לרופא רשות שניתנה החנולרפאות,
 בחולי שנפל ראובן את לרפאות בא שהוא שוכחואינו
 אם אבל לרפאות, רשות לו שניתנה אלא שמים,בגזירת
 את הפיל ששמעת לגיהנום שברופאים מהטובהוא

 לרפאות רשות לו אין כזה רופא מרפא, והוא וכו'ראובן
 שניתן מכאן ירפא ורפא וזהו ירפא, ולא יקלקלכי

 עכ"ל. ודו"ק וכו' לרופארשות

קם

 כסדרן ד' שםכתינת

 אריק מאיר ר' להרה"ג תורה טל בספרראיתי
 שם יהי אמר אויא ר' וז"ל שכ' י"ז דף מגילה עלזצ"ל
 שם דכתיבח ראי' מזה ולכאורה רש"י, עי' מבורךד'

 שם בכתיבת החנו ד' כשם יהי' דהלל ויליף כסדרןבעי
 בזה. ועיין להלכה נפ"מ והוא עכ"ל, כסדרןדצריך

קמא

 זמירות אנעיםאמירת

 הא"ק ופותחין זמירות אנעים שאומריםמה

 בסופו קל"ג סימן בלבוש מזה באריכות עייןבשבת,
 אין חשיבותה ומחמת חשובה תפלה שהיאשכתב

 אומרים אין ביותר שבח שהוא שמה יום בכללאומרה
 אלא הארת פותחין שאין כמו לפרקים אלא יוםבכל
 בסוף בקיצור הא"ר הביא ודבריו בעלעו, ויוכ"פבר"ה
 ישורון יסודי וע~ן קל"ב, סימן בב"ח ועחן הנ"ל,סי'
 קנין בשו"ת חידוש וראיתי בזה, מ"ש תמ"ט עמודח"ד

קיא ם י ר פאחיים

 דהרהר ו' סעי' א' אות קל"א סימן ח"א בהלכהתורה
 זמירות אנעים אומר דקטן מקומות בכמה שראהמה
 שקטן המנהג ז"א זה, לבטל וראוי גדול שבח שזהוטען
 והרב הונהג שכבר במקומות נ"ל אבל זה, אתיאמר
 לעשות אין המנהג לבטל רוצים לא בחיםוהבעלי
 הוא לכתחילה להנהיג אבל לומר, וימשיכו בזהמחלוקת
 ואומרים זה את יאמר גדול אלא קטן ישלחו שלאצודק
 בזה. ועיין בפסוק פסוק בהסיר זהאת

קמנ

 שנה המענירנרכת

 אחר אמן לענות אין כתב מ"ו בסימןהטרר
 לעמו טובים חסדים הגומל שיחתום עד שנההמעביר
 אחר אמן יענו שלא בלחש הברכה אומרים ולכןישראל,
 הברכה, סיום הוא שכאן הרוקח  דעת אולםעפעפי,
 התוס' דעח אבל אחרת, ברכה היא טובים חסדיםוגמל

 ולכן אחת ברכה שהכל והאבודרהם הטורוהרא"ש
 והערוך בלחש, זו ברכה שאומרים הרבהנוהגים
 היא שנה המעביר דברכת רדע כתב בסק"ח שםהשולחן
 וכו', ישראל לעמו טובים חסדים גומל עד אחתברכה
 קאי דאלעיל העיטוף היא בוי"ו רצת ויהי שצ"לודע

 דף ברכות על זצ"ל להגר"א נועם אמרי ובספרעכ"ל,
 דברכת ברכות שתי שהן אמר ורבנו בל"ז כתבמ"ו

 וע"כ עיניו, שרחץ אחר שבח הוא מעיני שנההמעביר
 רק בעבירה עיניו יסתכלו שלא מהקב"ה לבקשצריך
 זה ובספר וכו', בחורתיך ותרגילנו שאמר כמובחורה
 שינה המעביר הגר"א בנוסח כתב ז' עמוד ח"גהשולחן

 קצות ובספר עכ"ל, ברכות שתי הם וכו' רצון ויהיוכו'
 אחר אמן לענות אין כתב ז' אות ה' סימןהשולחן
 ארוכה ברכה שהכל מפני רצת ויהי מעעי שנההמעביר
 כתב וכן עכ"ל, בברוך וחותמת בברוך פותחתאחת
 אמן אז לענות דלא סי"ג מ"ו סימן הלכותבשונה
 אמן, אז יומה שלא בפירוש שפסק בס"א בשו"עועיי"ש
 הראשונים רדעת הגר"א שיטת הבאתי אניאבל

 שם השו"ע על אליהו בברכת וע~ן בדי"ז,והאחרונים
 וקצרתי ו2ליט"א רקובר ברוך ר' הרה"ג לידיזץסק"ד
 ברכה דהיא שכתבו ע"א מ"ו דף ברכות תוס' ועי'בזה,
 השו"ע של הדין על חחם במקור חידוש וראיתיאחת,
 לפני הכנסת מבית יוצא אם אבל כתכ אמן, לענותדאין
 לצאת לא לדקדק יש ולפי"ז עכ"ל, עונה הברכהגמר
 יש חחם מהמקור וחרן אמן, אז לענות צריך שיוצאומי
 להלבה, נפ"מ הם ודבריו בזה, וע~ן מהגר"א סיועלו

 לענות יכול איך בלחש הברכה את אומר אםולכאורה
 דעחו ואולי בזה, ועחן הכנסת מבית אז כשיוצאאמן

 בזה. וצ"ע בלחש דאומר מנהגינו אבל בקו"ר,דאומר



אורח רצ רי~וצבקיב

קמג

 אחר איש שי מויהיקרא

 הדץ איך אבל אחר של מכהב לקרא דאסורהדין
 מותר האם לקרא, דיוכלו יודע כן אם גלוי'בשולח
 ו2ל"ד סימן יור"ד השולחן בערוך וראיתי לא, אולקרא
 ח"ל: שכהב כ"אסעי'

 תקנה לבד זה ס"ס באה"ג מספר כאןואעתיק
 עד ח' אדם כשמחזיק הש"צ יתפלל שלאהנשים
 מאשתו להרחיק ושלא שיתפלל העיר טוביסויאמרו
 בה שדר ערבי בית לשכור חסלא חרשים מי"חיותר
 בעלי לבהש חסלא ספר גלית לקצוץ ושלאחבירו
 אא"כ ברשותו שלא חבירו מכתב לקרא ושלאתשובה
 מכהבים שולחים שהרבה בזמה"ז מסתפק ואניזרקו

 שאעו כית בהם לקרא מותר אם דואר הבי עלפתוחים
 רשאי ואין דבר שום מגנב לקנות ושלא אותומסתיר
 ג"פ בחול עיכב לא אם ויו"ט בשבת התפלהלעכב
 המכה ועל מעשר להפריש בתקנה ליכנס לסרבושלא
 אותו יצוו שב"ד מה כל שיקחם עליו מקבל אםחבירו
 יש תקנות ועוד בבכה"נ ידברו ושלא לו להתיריכולים
 מה ואין נתפשטו מהם וכמה מר"ב מהר"ם תשו'בסוף

 ומה שנהקבלו מה ידוע ומקום מקום דבכל בזהלהאירך
 עכ"ל. נהקבלו,שלא

 ראש ו2ליט"א גיפטר מרדכי ר' הרה"גוידידי
 דואר גלוית על הכוהב וז"ל בזה לי כתב טלזישיבת
 כן שאילו דבריו יקראו אם לי' איכפת דלא פשוטהרי
 עכ"ל ספק מקום בזה ואין הדברים מסתירהיה

שליט"א.

קמד

 נשכמי"ואמירת

 מורנו ע"י שנאמרו שיחות י"ד שיח נועםבספר
 שניאור חחם יוסף רבי הגאת מרן הישיבה ראשורבינו

 כל של רבן התורה שר הגדול רבינו בןזצוקללה"ה
 מיום זצוקללה"ה קטלר אהרן רבי הגאת מרןישראל
 מדרש בית בהוצאת השמימה בסערה 2(עלה עדשחלה
 ח"ל: כתב תשמ"גגבוה

 ח"ל, כתב ד' הלכה ק"ש מהל' פ"א ברמב"םוהנה
 אומר ראשת פסוק גומר כשהוא שמע, קריאת"הקורא
 כן, קורין ולמה וכו', מלכותו כבוד שם ברוךבלחש
 וכו' אבעו יעקב שקיבץ שב2(עה בידינו היאמסורת
 וכו' פסלות בכם יש שמא בני להם ואמר אותםושאל
 הזקן פתח אחד ד' אלקינו ד' ישראל אבינו ממנושמע
 שבח לומר ישראל כל נהגו לפיכך וכו' שם ברוךואמר

אפריםחיים
 מזקני  ח2מעתי זה", פסוק אחר הזקן "2ראל בוששבח
 להביא הרמב"ם ראה מה שהעיר זצ"ל הגרא"זמו"ר
 הלכות להביא כדרכו שלא זה, דין על המדרשדברי

 בלבד.פסוקות

 עליהם שקבלו קבלה דבאותה בזה, לבארוהנראה
 ישראל, כלל של שלימה הקומה נשלמהה2(כטים
 במק"א זה דבר )ביארנו י-ה כשבטי נקבעו זובקבלה
 בכם יש שמא יעקב שאלת היתה חו -באריכות
 קבלה ואחר - י-ה שבטי להיות ראויים ואינכםפסלות

 מהשבטים שאחד א"א שוב ישראל כשבטי שנקבעוזו
 ועשו ישמעאל שיצאו כמו ישראל, שבטי מכלליצא.
 זה(.מכלל

 המדרש דברי בהביאו כאן הרמב"ם שהשמיענוחה
 שקבלו הקבלה אותה דרושה שמים מלכות עולשקבלת
 ויחיד יחיד כל על קבלה רק זה שאין והואהשבטים,

 קבלה ישראל, כלל של קבלה כוללת זו שקבלהאלא
 ולכן מלכותו, עול עליהם מקבלים ישראל כל אשרכזו
 את ללמדנו המדרש דברי את בהלכותיו הרמב"םהביא
 ל' בעמוד עכ"ל שמים, מלכות עול קבלת שלצורתה
 תנצב"ה. והקדושה הטהורה לז"נ הדבריםתהא

קמה

 נצנור יתפיה נשיםיצרף

 להרה"ג אליהו ביד בפסקים דין חידושראיתי
 ז' ביש אבל נסוים לצרף א"א דלמנין זצ"ל רגולרהרב

 בצבור תפלה שיה' שמו"ע להתחיל ורוציםמתפללים
 שכולם צריך בצבור תפלה ולפי"ז נשים, לצרףאפשר
 שלצרף שכ' בזה אבל מזה, כתבנו וכבר בשוהיתחילו
 עיני יאיר וד' ז', בסימן עיי"ש גדול חידוש זהונסוים
 מן שכרו יקבל דבריו לי סויתרץ ומי דבריולהבין
השמים.

קמו

 התורה קריאת אחר שאומרים רצוןיהי

 רצת יהי שאומרים למנהגינו מצאתי ולאחפשתי
 עמוד ח"ב, ישורת ביסוזץ וראיתי התורה, קריאתשאחר
 נראה אך לנו ידוע לא הכוהבה ושם הזמן שכ'רנ"ג

 ומובא השמד גזירת בשעת ונכתבה היא קדומהשתפלה
 ב2(עה וכן ובחמישי בשני לאמרה גאת עמרם ר'בסידור
 בשינוי נסים 2(עשה מי תפלה לפני החודששמכריזין

 וכחב זה[ את סויאמרו אז ראיתי לא המחבר ]אמרמעט
 ובכל והשבוים האנוסים בעד נתקנה זו שתפלהוכנראה
 בקיצור ועי' וה' בשני זה את אמרו שהתפללתימקום



אורחרבבות~

 והגבהת הקריאה אחר וה' כב' שכ' סכ"ז כ"דסימן
 י"ז באות שם המזרח רצת,ובוצער יהי אומריםהתורה
 שמנהג וכנראה מקורו צהן ולא זאת נוהגים לאכתב

 ועחן בזה, ועחן רצת היהי את לומר לאהספרדים
 ספרד בסידורי שכ' צ"ז עמוד ח"א מהרי"חליקוטי
 החודש שמברכץ בשבת לאומרו איתא בוובכל

 מנהג אך במנחה קריה"ת לאחר בשבת ויטריובמחזור
 שם ובהערות גאת, ר"ע בסידור וה' בב' בחולרידן
 תחנה אומרים שאץ בימים לאומרו לא מנהגינו עלתמה
 אותו אמרו כה~ב~ע שגם רואים אנו הלא כיונפ"א

 המילה ביום זה את אומרים אץ כ' מנהגיםובהגהות
 נפ"א שאץ יום בכל לאומרו שלא אבל ביעב"ץ הואוכן
 ונכק הובא התפלות אוצר ובסדור עכ"ל, כלל נמצאלא

 בקשות כי רצת יהי כל אחר אמן שיאמרו העםלהזהיר
 לעורר רק באנו כי זה בכל עכ"ל,ועהן הןגדולות
 למועד. חזת עוד ואי"ה להאריך שיש במקוםקצתו

קינ ם י ר פאחיים

קמפ

 דתי שאינו יהודי ע"י תפיהיצאת

 הקאנסרביטי הכנסת בית של מנשיאנשאלתי
 אורטדקסי כנסת כבית להתפלל השבוע באמצעשבא

 ובא מאשרי התפלה לגמור אותו שולח לפעמיםוהגבאי
 אמן לענות אפשר ואם בתפלתו יוצאץ אםלצית,
 לענות, רציתי לא המתהפכים כת שהם והיותאחריו,
 וזה שליט"א פיעשטהן משה ר' הרה"ג למו"רושאלתי
 : וז"ל לי השיבאשר

 אלקות של המושג באם להסתפק ישלדינא
 שיהדות האלקות הוא לו מתפלליםשהקאנסרביטים

 המחחבת הקדושה לגבי הוא הרית כל וממילאמחייב,
 איסור אין אבל חובתם ידי יוצאים אם לדת ובאאותו
 איבה מחמת ומאידך רבא, שמיה יהא או אמןלענות
 לצית ובא לאשרי כחץ לשמש מכך למנוע כדאיאינו
 אם וג"כ  מנעתי לא א"כ אבל בזה שקיצר וכמובןעכ"ל,
 מו"ר לעצת  ושמעתי מחלוקת יוצא היה מונעהחתי
 שליט"א.הרה"ג

קנ

 הרוח משינ יומר הפסקהזמן

 אשכנז בני ואנו בס"ג כתב קי"ד בסימןהרמ"א
 הגשמים בימות ולא החמה בימות לא טל מזכירץלא
 וכו' חחם מכלכל להושיע ורב החמה בימות אומריםרק.

 יו"ט מוסף בתפלת להזכיר פוסק שש"צ י"א)טור(
 עד פוסקץ ואינז מזכיריז הקהל אבל פסח שלהראשת
 וכן המוסף בתפלת שפסק מש"צ כבר ששמעו עדמנחה
 מכת )הוצאת חחם מקור ובפירוש עכ"ל,נוהגץ

 אם צ"ע וז"ל בסק"ג המ"ח כתב תשד"ם(ירושלים
 אין שהקהל חג של אחרת ביו"ט בכה"ג ג"כנוהגץ
 המהדיר הרב שם עליו והעיר עכ"ל, מנחה עדמזכירץ
 רבינו של ספיקו על לתמוה יש וז"ל ו' באותשליט"א
 מזכיר אחרת שביו"ט ס"ב ובהגה בד"מ מפור,םשהרי
 במאמ"ר וכ"כ במוסף כבר וכו' הרוח משיבהצבור
 שם מ"ש כ"כ ועהן גדולה, הערה לכאורה והיאעכ"ל,
 הרה"ג לידידי הלכות שונה ובספר בס"ג, ברורההמשנה

 שליט"א. קניבסקי חייםר'

 מקומות יש שכ' ס"א י"ט סי' שו"ע קיצוררצי'
 עהן אבל הטל, ומוריד הרוח משיב בק"ןשאומרים
 משיב ולא הטל מוריד רק שכתב סקי"ג שםבמ"ב
 ולא טעה כתב בסק"ב הקיצור כ"כ בזה, וצ"עהרוח
 שאמר קודם נזכר אם הגשם ומוריד הרוח משיבאמר

 כגת ענץ באמצע יהא וצלא רק המחום מחיההברכה

קמז

 הש"צ נחזרתעמידה

 מההש"צ בחזרת שעומרים לאלונשאלתי
 סי' במ"ב מזה ועי' כעונה דשומע מטעם חמיתיטעמם
 להיות צריך דהשומע ומשמע בזה, מ"ש בסק"כקכ"ד
 ועיין בזה, ועיין שמוציאו מי כמו מצב באותובריוק
 ובהערה סל"ו א' פרק בצבור התפלה בספר מזהעוד
ע"ו.

קמח

 נדנה שתפיתו יתנההש"צ

 בחזרת עונים י' אץ פעמים דהרבהנשאלתי
 ט' שאם הש"צ שיתנה עצה ונתהי לעשות, מההש"צ

 שם כתב כך ובאמת נדבה, תפלתו שתהי' מכווניםלא
 ע"ה אות ובהערות ע"ה בסעיף ועח"ש בסקי"טהמ"ב

 אנשים גם לעשרה לצרף נוהגים שהעולם ובפרטוכ'
 לחזרת ומכונים מקשיבים הם שאץ בברורשיודעץ
 דאז וטוב כאלו מנינים הרבה יש ובעוה"ר עכ"ל,הש"צ

 ומקורו בזה ועחן נדבה, תהי' שתפלתו הש"צ יכתתמיד

 וטוב שם וע"צתי שלמה, שלחן מספר המ"בהביא

 נדבה של הרין כ' ס"ג ובסוף באריכות מ"ש שםלעהן
 חיזוק. שנותנים בפנים בדבריו לעהןוהעיקר

 שם וכתב מצטרף רישן מבואר ס"ח נ"הובסימן
 מצטרף, שומע ואינו שמשיח מי דאפילו בסק"חהמג"א

 מיצאו גרע ולא מראש ששמע משום נראהוטעמו
 כתב ע"ז כלל, מכות שאינו במי הדץ איך אבלמקצתן,

 וצ"ע. זצ"ל מרגליות ראובן ר' להרה"ג חיההנפש



אורחרבבדועקיד

 לישיני ג"כ אומר אמחטעו ומקים שאמר לאחר נזכראם
 לומר יכול רוצה ואם וכו' הרוח משדב ואומרעפר
 וכו' חחם מכלכל הגשם ומוריד הרוח משדבלגמרי
 רציין וצ"ע זה, דין הביא דלא במ"ב עח"ש אבלעכ"ל,
 לאחר עד נזכר לא אם אבל הקיצור וממשדךבכ"ז,
 תפלת לראש לחזור צריך המתים מחיה הברכהשסחם
 ולא סחם אם יוצא שם המ"ב לפי אבל עכ"ל,שמו"ע
 סחם לא ואם הרוח משיב שם יאמר קדוש אתההתחיל
 למשיב ויחזור חוקיך למדני יאמר בא"י שאמראלא
 זה. בכל רציין כסדרו,הרוח

 או טו"מ ותן שמו"ע לפני בצבור להכריזבענין
 רוזנברג דוד ר' הרה"ג ידידי בזה מ"ש עי'משה"ר
 פ"ו אות ס"ב סימן ח"א דוד מנחת בספרושליט"א
 ומה ח"ג, אפרים רבבות על בהערותיו אליתשובה
 עי' פסח של א' ביום הטל ומוריד אמירת מכריזיןשאין
 מ"א. מ' סי' ישראל דברי בס' בזהמ"ש

 מ"ש עי' יע"ו להכריז מותר שמו"ע באמצעואם
 ק'. אות מ"ח סי' ח"ב אפריםברבבות

 מ"ש עי' חוזר אם ברכה ותן בק"ן לומרובשכח
 מ"ש עי' במקומו שלא ומטר טל ובאמר ע"ח,בסימן
 מ"ה. אות מ"ח סי'בח"ב

 עצרת שמיני של במוסף גשם במקום טלובהזכיר
 סי' ח"ג החכמה בצל בשו"ת בזה מ"ש עהן יצאאם
 בשו"ת המפוזרין אלו בענינים דינים הרבה רצודל"ד,
 עחן הכל, להעתיק כעת שקשה חיים אורח משהאגרות
בספריו.

 הסוכות בחג .הגשם הזכרת דמאחריןוהטעם
 ישמח בס' בזה מ"ש עי' פסח של א' ביום טלומקדימין

 ב'.לבב

 מההזכרה הגשמים לשאלת הזמן להרחקתוטעם
 י"ד. סי' ח"ב דוד חנה בקרית בזה מ"שעי'

 של אחרת יו"ט בליל טל במקום גשם הזכירואם
 קמ"ו. סימן המלך בגן בזה מ"ש עי'חג

 אחרת יו"ט של מוסף בחפלת גם הזכיר שלאיחיד
 אמת בזרע עי' דינו מה הש"צ הזכרת אחר חגשל

 קי"ד. סי' בח"גכליקוטים

 עצרת שמיני של בשחרית הרוח משיב הזכירואם
 ל"ו. סי' הלכה בעמק בזה מ"שעי'

 עהן הרוח משיב יאמרו שלא מכריזין דלאוהא
 כ'. סי' )אשכנזי( אברהם ברית בס' בזהמ"ש

 מוריד דפסח א' יום של במוסף להכריז ישואם

 ם י ר פאחיים
 יהודה ובזכרת י"ח סי' אבא בבית בזה מ"ש עי'הטל
 ל"ו. סי' ח"ב ובמהרש"ג ל"חסימן

 חג של אחרת יו"ט של מוסף בחפלת מש"צבה~מע
 התפלל לא עדיין והוא הגשם ומוריד הרוחמשיב
 בספרים בזה שכתבו מה עי' בחפלתו יזכיר מהשחרית
 ומלום שאילת מ"א רצוללות פרט קונטרס חחםשנות

 תורת י', סי' ב' חלק שלום דברי קצ"ז ב'מהדורא
 ל"ז.יקותיאל

 מותר אם הש"צ שיזכיר טרם הטל מורידלהזכיר
 סק"ל. ג' אש בעמחץ בזה מ"שעי'

 עיין הש"צ שיכריז עד הגשם להזכיר דאסורובענין
 י"ז. סי' ח"ב שלמה בכרם בזהמ"ש

 במוסף גשם מזכירים שאינו ספרדים מנהגוהנוהג
 של כנסת בבית והתפלל מנחה עד עצרתשמיני

 בס' בזה מ"ש עי' הציבור כמו מזכיר אםאשכנזים
 י"ג. סי' שמואלשאילות

 ואמרו דנא מקדמת מנהגם ששדנו הכנסתבבית
 עי' נכון הוא אם מוסף של הש"צ חזרת בחוך טלתפלת
 והרבה נ"ה, סימן אור"ח צבי הר כשו"ת בזהמ"ש

 חלקי בד' לדינא בארוכה ביארנו פה שכתבנומהדברים
 כעת לדפוס מכין שאני כת"י ובח"ה אפריםרבבות

בעזהי"ת.

קנא

 האות לקרא יתינוק שקורין תורה בספרטעות

 אין לתינוק כשמראין כ' ס"ו כ"ד סי'בקצשו"ע
 האותיות אבל שלאחריו האותיות לו לכסותצריכין
 האותיות רק המ"ב לפי והנה לכסות, נוהגיןשלפניו
 הרוב, אחר שהולכין בס"ה ומ"ש לכסות, צריךשלפניו

 מ"ש שם איש בני לקט בפי' רצי' במ"ב, הובא לאזה
 להניח אין אבל ב' בסעי' כתב כ"ח בסי' ושם כ',באות
 לימודו, מקום אח"כ לחפש יצטרך שלא ספר בחוךספר
 זה. בכל רצחן במ"ב מובא לא די"זג"כ

קנב

 הטתפיי קטן שי ד"א תוךלישב
 סימן ח"א אור"ח אפרים ברבבות שנתבנובמה

 אמות ד' בחוך ד"א לעבור בענין פ"ב, עמוד וח"בע"ב
 ברכת בדין קונטרס  כעה קבלתי המתפלל, קטןשל

 האחרון ובדף שליט"א, יברוב צבי הרב מידהץהנהנין
 המפורסם מהגאת שקבלתי מכתב מתוך זה בלשתכחב



אורחרבבות

 לעבור מותר אם בענין שליט"א קמינצקי יעקברבי
 ני"ו, השואל הבחור כבוד המתפלל, קטן של ד"אבתוך
 שנים ט' מבן הקטן אם לפענ"ד זו, לשאלהבנוגע
 בפ' מהרי"ף )כדמוכח לתפלה חינוך זמן שהואומעלה
 משום או אסור מ"מ מדרבנן, שזה אע"ג שאכלו(ו~לשה
 והעתקנו שם, עכ"ל השכינה כבוד משום אובלבול
 החשוב הקונטרס להם שאין הרבים לתועלתהדברים
 הנ"ל. הגאתותשובת

קנג

 קוד"ש ארון עילהשען

 שס"ת ב2(עה א"ק על להשען מותר אםנשאלתי
 ובסימן יעקב אבני ספר קבלתי  וכעת דלא, והשבתישם,
 טרףבע הכהן יחיאל יעקב ר' הרה"ג ידידי כתבנ"ז

 ארת על נשענים אשר אנשים יש זה בלשתו~ליט"א
 איסור בגדר זה ולפענ"ד בארון, שס"ת ב2(עההקודש
 בזה. שהאריך עח"שוכו'

קנד

 קם"ה למעיףהומפה

 וה' ב' ביום רצת יהי אמירת בענין שנתבנומה

 ברדע יצחק ר' הרה"ג ידידי העירני התורה קריאתאחרי
 על המזרח שער ח"ב ספרו הוציא שכעתשליט"א
 שאלתו בדבר ח"ל חשובה מלאכה ועשה שו"עהקיצור

 מנהגינו שאין י"ז הערה כ"ג בסימן שכתבתי מהעל
 ובכן וחמישי, בהעני ס"ת גלילת אחר רצת היהילומר
 זאת אומרים שאין בקהלתנו היא דפשיטאמילתא

 בהעום נדפס לא הדבר ראיה, צריכין איןוהמפורסמות
 בקהילתנו זאת להנהיג הרוצה ואדרבה ספרדי,סידור
 זאת שאמר פוסק שום מצאנו ולא ראיה, להביאעליו
 בקהילות המנהג קיום על הספרדים, הפוסקיםבקרב

 הל' על ובדה"ח בח"א, במג"א קוראים אנוהאשכנזים

 נמצא זה לעיל שכתבנו וכפי עכ"ל, ההורהקריאת

 בשני לאומרו המנהג נתקבל וכבר האשכנזיםבסידורי
 הביא צ"ז עמוד ח"א מהרי"ח בליקוטי וראיתיוחמישי,
 מקור יש וא"כ אומרים כן שהאשכנזים רצת יהיהנוסח

 לאומרו.למנהגינו

קנה

 אור יוצרברכת

 נהגו לא ועכשיו כ' ס"א ס"ט בסימןהרמ"א

 שכל פלא זה ולכאורה וכו', ציץ ברכת כללומר
 בד"מ, מ"ש ועין כוונתו ומה יוצר הזכירוהקדמונים

 יצחק אליהו רפאל ר' מהגאת ראי באר בספרוראיתי

קטיאמריםחיים
 תפ"ה בעמוד תשמ"ב ירווסלים זצ"ל קצנלנבוגןהלף

 שם וכ' זצ"ל דיסקין רי"ל הגאת של מתורתוחידחסים
 המנהג שנתפשט אומר החתי מסתפינא ולוליח"ל

 לאחר ולכן ששה, דוקא דבעי הר"ם לדעת תחלהשחשו
 תמיד בהווה הי' והמעשה הד' להם הלכו ברכושאמר
 הם ממילא א"כ כלל, התפללו לא עדין השששאותם
 גומר התחיל אם נ"ה בסי' קיי"ל דהא אור, יוצראמרו
 ד' הני על ד' ועחבי ול"ש נינהו צבור גופא ו' הניא"כ

 רש"י בדעת אחזו חסוב נינהו חיובא בני דלאוכית
 להתפזר גרירי, מנהגם ובתר א' בשביל אפי'לפרוס
 נשאר שלא דכל כדין, שלא באמת חה ברכו, אחרתיכף
 כמעיקרא ועבדו בצבור אור יוצר אמירת תו ל"חרוב
 דין לברר צ"ע ומ"מ עכ"ל, לבד ברכו לומר כדיןשלא
זה.

 מה.מימן
א

 ידים נמיית עי בירך אם זוכראין

 בירך אם זוכר אק אבל ידיו נטל אם הדיןאיך
 סקפ"ו קנ"ט סימן החיים כף עחן ידים, נטרלתעל

 להרהר דיש ונראה וסחם בזה הדנים אחרוניםשהביא
 בלבו.הברכה

ב

 אחת יד נמי כבראם

 שלא ונזכר האכילה לפני אחת יד בנטל הדיןאיך
 כף עיין צריך, מים כמה כעת ונוטל השניה ידונטל

 כי מים רביעית צריך שכתב סקע"ד ק"ס סי'החחם
 בח"ב שכתבנו מה ועיין מרביעית, בפחות מטהרתאינה
 אפרים. ברבבות ז'סימן

ג

 מזונות מיני בורא היחם עלבירך

 בירך אם הדין איך אפרים ברבבות נתבנוכבר
 החחם בכף ראיתי וכעת מזונות מיני בורא הלחםעל
 בדבריו. עחן דיצא דכתב סקע"ה קס"זסימן

ד

 המזון ברכת יפני אחרונים מים נמלביא

 אחרונים מים לו היה שלא או בשכח הדץאיך
 מה מים לו ובא נזכר ואח"כ וכירך המזת ברכתלפני



אורחו~נננררצקמז

 שכתב סקכ"ו קפ"א סימן החחם בכף ראיתי אז,יעשה
 ברהמ"ז לאחר יטול אז ברהמ"ז לפני נטל ולא עברואם

 וגם ליטול מים לו היה ולא בדרך היה אם דה"הונראה
 עכ"ל. אח"כ דיטול ברהמ"ז ובירך מו2קק שארלא

ה

 ידיםנטיית

 קרכול מי ואשרי כתב סקט"ז קנ"ט בסימןהט"ז
 נדה או עע"ג ששאבו אפי' המים מן ליטול שלאלהזהר
 שיביא ראיתי לא ובמ"ב עכ"ל, מהם ליטול שלאוכ"ש
 תורה ביגדיל הובא כת"י אברהם באשל והנה זה,דין

 ח"ל:. כתבו תשמ"ג תשריחב"ד

 נכרי ששאב ממים ידים ליטול שלא מדחס"ימ"ש
 וכ' בגוים טמ' לחמם מש"ה מצד אסמכתא שהואנראה
 רק בזה חסי' דרך שאין נראה ומ"מ אנט"י, דקאיהטור

 רבים מים כשהביא משא"כ לבד נט"י לשםבשהביא
 להלחם שייכות המים להבאת אק בבית מים צרכילכל
 עכ"ל.כלל

 הכלי אחורי על באים שהמים נט"י שם, כתבעוד
 עכ"ל. כלי הו"ל שמ"מ נראה היד אלומשם

 על הולכים והמים בנט"י מ"ש ח"ל, שם כתבעוד
 שאינו הכלי כעובי שהוא מצד שכ"ה נראה הכליאחורי
 הוא וכן שם דרך עוברים מים רק מים לקבלעשוי

 משא"כ שם דרך לעבור המים שסגנת הכליבאחורי
 שלמטה סדק ע"י מים לקבל עשוי שאינו בכליגובה
 כלי שהכל בזה משא"כ כלי סגנון עליו שאקממנו
 וגם הכלי באחורי לחשוש שלא מנהג פשוט וכ"הלנט"י

 עכ"ל. היטב כן עושים ביותר ע"עהמדקדקין

ו

 תחייה ימין ידיטוי
 נכתב אלי תשובה משה ובאגרות אפריםברבבות

 מכת"י נדפס  וכעת קודם שמאל יד דנוטל הזוהרשיטת
  ואעתיק וצ"ל צאלח יחיה ר' להרה"ג מהרי"ץפסקי
 יצחק ר' הרה"ג ידידי המו"ל הערות בצירוףלשונו
 אור"ח ד' ובעמוד המים בארות בבאורו שליט"אראצבי
 ת"ל: כתב ו'עמוד

 הכלי ליקח שצריך כתוב ראיתי הקדןם היכלבספר
 השמאל מן יריק ואח"כ שמאלו יד על ויריק ימינוביד
 הזוהר מדברי ונסתיע הסוד, פי על לזה טעם ונתןלימין
 שהביא תרומה שבפר' המאמר דזה וצל"ע תרומה,פר'
 וכמש"כ שחרית ידים לנטילת לא אכילה לענהןהיינו
 פוסקים ובשארי יששכר תיקת בספר וכ"כ ז"ל,הרב"י

 ם י ר פאחיים
 אף הרב דעח לפי קצת לי"2ב ]ו"2 רב, וצל"עאחרונים
 ]ד[: המפרשים[ כל סברת היפךשהוא

 נטילת בהלכות להלן המחבר רבי' בדברי עח"ע]ד[
 ובסימן ל"ד, ס"ק ד' סימן החיים ובכף לסעודה,ידים
 עכ"ל. סק"ג,קנ"ח

 סימן ח"ג אור"ח אלי תשובה משה אגרוהועהן
 ב'. אות ק"מ סימן ח"א אפרים ורבבותל"ב,

ז

 נרהם"ז יפני מוכןהנני

 יעקב ר' העיר א' א' פ"ג ליעקב אמת תתלבספר
 ומזומן מוכן הנני ברהמ"ז לפני לומר המנהג על נ"ילב

 דאינו שביעה כדי קאכל לא דאם עשה, מצותלקחם
 משום בו יש מה"ת, בה"מ לברך דיעות רוב לפיחחב
 עכ"ל, עשה מצות לקחם דמוכן לומר שקרחשש
 לומר יוכל לא מדוע דרבנן במצוה דאפ" י"לידעחי
 הטענה ואולי דרבנן, מ"ע לקחם לומר ומזומן מוכןהנני
 בזה. ועיק מה"ת דאומר היאשלו

ח

 יזימוןצירוף
 חב"ד תורה בעדיל שהובא כת"י אברהםבאשל

 ח"ל: כתב תשמ"גתשרי

 דוקא החנו אולי חדרים מב' לזימת מצרףשמש
 אינם הרי מאכלים שארי משא"כ הלחם שמביאשמש
 לזמן, דעתם כשהי' דוקא שמצרף וגם הזימון,גורמים
 וצל"ע, לזמן ע"מ באחרונה כזית אכילת גם מועילמ"מ
 דעחם הי' אם ביניהם א' ששמש ידעו כשלאוגם

 כשיוודע והחנו יזמינו, לזמן יש ההלכהשכשלפי
 בכזית רק א' שמש היה שלא גם ביניהם, א'ששמש
 מקצתן שמהני ומה לזמן, שמועיל נראהבאחרונה
 זא"ז רואים שב' מה שמועיל שגם נראה זא"ז,רואים
 מהב' א' רואים שהג' מצד החנו זולתם ג' שישגם

 שאכלו גם זא"ז, רואים קטנים או נקרם כשרקמשא"כ
 עכ"ל. מצרפק איןכאחד

 זא"ז שרואים ע"י זימת צירוף ח"ל שם כתבעוד
 מאלו וא' ראה לא וא' ראה א' אם א', שמש ע"יוכן

 עמם א' שמש לו אק מהם לא' ונראה מצרפםהשמש
 עכ"ל. היטב וצלע"ע מצטרפים אינםאולי

 ובא לחם שאכלו ששנים גם וז"ל, שם כתבעוד
 במק"א וכמ"ש שיזמנו כדי לו ליתן להם יששלישי
 לכתחילה לזמן ז"ל הב"ח בשם שכ' מנהג ולפיבזה,



אורחרנבות

 ברכה ובירך שתה אם שגם )פשוט בעלמא שתי'ע"י
 א' ובירך לחם שאכלו ג' כמו לזימון מצורףאחרונה
 לשל"2י ליתן לגבי כ"ה ויי"ח( עמו מזמניםמהשנים
 השלק2י נכנס כשכבר זה כל אך שתי' ע"י עמולזמן

 בסמוך שהוא גם לחם, לאכול השנים בו שאכלולהחדר
 וק2 לחם לאכול לי' כשטריחא וכ"ש שאכלו,רודע
 היטב וצ"ע ="ח נכנס וכשאינו לחם דדוקאדיעות
עכ"ל.

 שאכל ממקום לו והלך שכח וז"ל, שם כתבעוד
 שם שאכל למקום וכשיחזור הברכה קודם מיניםמז'
 במקום ויברך יחזור שלא נראה עיכול שיעור יהי'אולי
 עכ"ל.שהוא

ם

 נם"י ע5 5ברךבשכח

 ת"ל, כתב סקט"ז קנ"ח סימן אברהםבמגן
 על מברך אעו שוב המוציא בירך שאם בחוליןביש"ש
 אינו בירך אם יודע ואינו ידיו נטל ההניא ת"לנט"י,
 ולא טעה ר"מ נוטראי ר' בשם ומצאתי ומברך,חתר
 כתב ולהלכה עכ"ל, יחזור לא פת ואכל ענט"יבירך
 המוציא בירך אם הפוסקים כתבו בסקמ"ד שםהמ"ב
 יוסף ימי שו"ת בספר ועי' נט"י, על מברך אינוד~טוב
 וז"ל! שכ' ג' סימן לאור"ח בנוספות בסופובהרא

 נזכר שאכל וקודם המוציא שברך מישאלה.
 ענט"י. כירך לאקשעדיץ

 משם קנ"ח בסי' המג"א שכתב מה עהןתשובה.
 בספר ועהן ענט"י עוד לברך שאין שכתבמוהרש"ל

 משם ח' בסי' שם שהביא אשכנזי רב לאחד ציוןקשערי
 סימנתא לו והביא שיברך הלקט משם שכתבהז"ל
 בשם שכתבו קל"ח בסי' השלם הלקט משבולילדבריו

 הוא פת אכל כבר אם דדוקא מתיבהא ריש חנינארב

 כתב זה וכלשון מברך, הלא"ה ענט"י, יברך לאד~טוב
 לענין הנז' הרב וכחב וסחם נטוראי רב בשםההניא
 ורב חנעא רב הגאון דברי על טפי לסמוך ק2הלכה

 בזמן קרובים היו והם קבלה דברי שדבריהםנטוראי
 שהאחרונים אחר אומר ואני יעו"ש, התלמודלחכמי
 וידעי בקיאי והם מוהרש"ל כדברי להלכההסכימו
 ובפרט נקטינן כוותייהו מינן, טפי הגאתיםבדברי
 עכ"ל. לברך אין מספק ודאי לבטלה ברכה ספקבמקום

 שיש מעין ברכת שמברך בעת הסכין5כפות
 שמברך בזמן הסכין לכסות ק2 אינשאלתי

 השבהי ברהמ"ז, בעת שמכסה כמו שלש מעיןברכת

קיז ם י ר פאחיים

 קכ"ב סימן בח"ה חטם השלמת בזה כברשנשאל
 מסתבר וא"כ עכ"ל, דבר עמא מה חזי פוק לווהושב
 קל"ז. סימן ח"א אפרים רבבות ועחן להחמיר,דאין

יא

 במדבר בנמצא ידיםנמי5ת

 וז"ל שכתב סקע"ג קנ"ח סימן החיים בכףראיתי
 על להחמיר ורוצה לשתות כדי בצמצום מים לו ישואם
 כ"א דף בעירובין כדאמרינן רשאי ידיו וליטולעצמו
 כתב וכן האסורים בבית חבה2 שהיה ר"ע עלע"ב
 זה אין מדוע ולכאורה עכ"ל, פר"ח ליקוטי שםהתוס'
 חלק ברוך בבית וראיתי סכנה, לידי עצמו דמכניסנקרא
 שליט"א זילבר רב"י הרה"ג לידידי אדם החח עלג'

 בה2 בזה צע"ג העני ולי ס"ז אות ס' בעמודשכתב
 עכ"ל במפה ידו לעטוף יכול אם ובפרט סכנהחש,2
 המחבר. בדי"ז. א"כוצ"ע

יב

 מבקבוק ידים5יטוי

 הרה"ג מידידי אדם החיי על ברוך ביתבספר
 ת"ל, כתב י"ב אות מ' כלל על ו2ליט"א זילבררב"י
 של מבקבוק ידיו ליטול לכו"ע לכתחילה דמותרתראה
 לנער להחמיר יש ומ"מ צר פיו מיקרי דלא רשמןחן
 א' סי' ל"ח בכלל מזה עי' גברא, כח משום פעםבכל
עכ"ל.

יג

 יהמוציא נט"י ביןהפסקה
 ב' אות ס"ח סי' ח"ב אפרים ברכבות שנתננומה

 במקור כתב שליט"א זילבר בנימין ר' הרה"ג שידידימה
 להפסיק ש"2 שמשמע להרא"ש חיים הארחות עלחחם
 רב"י הרה"ג ידידי כעת בזה לי כתב להמוציא, נט"יבין

 שניה שבמהדורא להוז-ע עלי אבל וז"ל, שליט"אזילבר
 שרבינו לפי בזה"ל מוסיף אני נ"ט עמודבמילואים
 מלשון אבל חומרא, אלא אעו הפסקה דאיסורלקויטתו
 להקל ואין אסור דמדינא משמע קס"ו סי' בשו"עהג"ה

 שליט"א. עכ"ל הנכרלה לאחר שלום בשאילתלמעשה

 בוד.טינין
 המזון ברכת בעת פירורים5השאיר

 קל"ה סימן א' חלק אפרים בהכבות שמזבנובמה
 פירורין להשאיר לענין חרה2ת בבית כשאוכל יעשהמה



אורח רצ ון4וצוצקיח

 תשמ"ב כסלו החודש עולת לאור יצא כעתלברך,
 ציין ולא נ"י מענצער ד. מ. הרב בזה דן ק"אובעמוד
 וז"ל:לדברינו

 הבני יעשו מה האריכו האחרונים ס"ב ק"פסי'
 ובברכת לחם שם ואוכלים בפעקטארי קשעובדיםאדם
 בשו"ע( )כמבואר פת השולחן על לשייר צריכיןהמזת
 דזה השאלה כל מבין ואינני לאיבוד, אח"כ ילךהא
 ולבוש רש"י לדעת לשייר, שצריכין טעמים בב'תליא
 צריך לאכול לו ליתן מה לו יהי' עני יבא שאםמשום
 )מג"א בשו"ע שמובא ולטעם נתינה, כדי בושיהי'
 גם סגי ריק דבר על שורה הברכה שאין משוםסק"א(
 הב'. טעם על יסמוך הדחק ובה2עתבמשהו

 משייר שאינו כל הגירסא צ"ב( )סנהדריןובגמרא
 פתיתין. משיייר שאינו גורס ורש"יפת,

 מז.מ'מן
 אחרונה יברכה פרם אכיית בכדיכזית

 זאב הרב כתב תשמ"ב ניסן חוברתבהמעין
 כדי פרס אכילת בכדי פת הכזית לאכול שיש נ"יויטמן

 כתב תשמ"ב תשרי ובחוברת אחרונה, בברכהלהתחתב
 לברך דיכול ודעתו עליו להעיר נחשת אברהםהרב
 מה אם כי זה בדבר אין לי והנה ביותר, שהה אםאפילו
 פיינשטיין משה ר' הרה"ג הדור פוסק מו"ר לישפסק

 סימן ח"ד אור"ח משה אגרות בספר ונדפסשליט"א
 בג' והוא פרס אכילת בכדי פת שיאכל שבעימ"א
 כתבתי וכן המזת, ברכת לברך שיוכל כדירגעים
 אור"ח אפרים רבבות שו"ת בספרי בזה ארוכהתשובה
 בכדי שיאכל דבעי קמ"ב בסימן )תשל"ה( א'חלק

 ההוא המאמר לבעל לו דיש נראה וא"כ פרס,אכילת
 בזה. ועחן דבריו ולשנות לחזורשוב

 קמ"ה סימן א' חלק אפרים ברבבות שכתבנוומה
 שיתחייב כדי פרס אכילת בזמן פת כזית שיאכלדבעי

 כתב מ' ס"ק תע"ה סימן במ"ב לכאורה הנהבברהמ"ז
 את ששהה אלא בנתיים הפסיק לא אם וה"ה שםח"ל

 יחד מצטרף אין פרס אכילת מכדי יותר בכזיתהאכילתו
 פסח, בליל מצה אכילת חיוב לגבי שם ודן יוצא,ואינו
 שיאכל צריך סוכות בליל הדין יהיה לכאורהאבל
 השנה ובכל ט"ו ט"ו ילפינן כי המצוה לצאת זמןבאותו
 נכון בזה, ועהן לכאורה נראה כן המזת ברכתלענין
 כתוב בפסח שרק ולומר לחלוק הדין לבעלשיש

 ברציפות שיאכל בעי מ"מ אבל בסוכות ולאבחיפזת
 להכנס לא כדי ארוחה בכל בחיפזת, ולא הכזיתאת

 שאם לכאורה פשוט שהרי המזת ברכת בעניןלספיקות
 את לצרף אין פרס אכילת מכדי ביותר פת כזיתאבל

אפריםחיים
 לחולקין זולת המזת, ברכת חיוב לענין הכזיתאכילת
 במקרה רק נאמר פרס אכילת שדין וסוברים המ"בעל

 תשמ"א ניסן המעין ועיין לחברתה, אכילה ביןששהה
 ועיין י"א הערה ס"ב בעמוד נ"י ויטמן זאב ר'מ"ש
 עמוד תשמ"א ב' אדר יעקב באהלי קונטרס ועייןבזה,
נ"ד.

 כהן ברוך הרב ידידי מ"ש עיין פרס אכילתובענין
 תשמ"א( ברק )בני ח"א השולחן ברוך בספרו ב'בפרק

 ועץ"ש ודעת טעם בטוב הענין כל שביארבאריכות
 ע' חן מנחן בהגדש"פ ועיין השולחן, בברכתבהערותיו

 בשיעור דיעות חילוקי הרבה ישנם וז"ל ט' א'מ"ו
 משני פחות לא דהוא ז"ל החת"ס דעת פרס,אכילת
 כ' זצ"ל והחזו"א מינוט, מט' יותר ולאמינוט,

 מד' יותר לא ועכ"פ מינוט שני הוא השיעורדלכתחילה
 הוא דהשיעור זצ"ל אלחנן יצחק הג"ר דעת אכןמינוט,

 דיונו אחרי הכריע זצ"ל מרחשת בעל והגאת מינוט,ה'
 ט'. א' וביאורים בהערות ועץ"ש מינוטין, 3 6דהשיעור

 שטרנבוך להרב ומנהגים הגר"א הלכותובספר
 וז"ל: כתבשליט"א

 והאחרונים בחז"ל, מפורש לא פרס אכילתח2יעור
 תשע עד מינוט שני בין ששיעורו ובחת"ס מזה,דנו

 הורה זצ"ל אלחנן יצחק רבי שהגאת  ושמעתימינוט,
 ברכה לענין אבל מינוט, חמש ששיעורולמעשה
 אין וע"כ ביצים, ג' פרס אכילת שיעור שמאחוששין
 השיעור מינוט מארבעה בפחות שותה אם אלאלברך
 לא שהמנהג ובמ"ב גראם( וחמשים )מאה ביציםדג'

 במועדים בדברינו היטב ועחן חם, טה אחרילברך
 לברך שהנוהגין ונראה בהגה"ה, ר"ז סימן ח"גוזמנים
 עכ"ל. דוקא כהנ"להיינו

 וז"ל שכ' י"א עמוד השולחן ברוך בספרועיין
 לתינוק ביצים, שלש וי"א ביצים ארבע י"א פרס,אכילת
 א' אות בהערות ועיי"ש גדול, של שיעורו לפימשערין

 אחר הלך מדאורהתא משהו כתב י"ב ובעמוד ב',ואות
 השייעורים המיקל, אחר הלך מדרבנן משהוהמחמיר,

 בכל אפי' בעלמא איסור אבל וקרבן לכרת אלאאינם
 ד' ג' אות בהערות עיי"ש פרס אכילת שיעור זמןשהוא,

 כזית ומצה אחרונה, ברכה לענין כתב י"ג ובעמוד ו'ה'
 ועץ"ש דקות ב9/7 גרם 30 יוהכ"פ לענין דקות,ב-4

 באריכות. ח' ז' אותיותבהערות

 ק"ד, סימן ח"ג אפרים ברבבות שכתבנו מהועהן
 לכל הוא פרס אכילת כדי ששיעור הובאומהחת"ס
 משיטת להעיר מב',ויש פחות ולא מינוטק ט'היותר
 בה12"ת חב"ד( מנהגי - המנהגים בספר )הובאהצ"צ
 מינוטין, ששה שהוא ט' סי' המילואים קשערשלו

 שבעה שהוא בשמו הביא הצ"צ של מבנוובתשובה
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 - מנהגים ובספר ק"פ, סי' צ"פ בשו"ת וכ"פמינוטין,
 מכ"ק 3( המצרים(בהערה בין )מנהגי חב"דמנהגי

 ובשד"ח וז"ל: כתכ מליובאוויטש ושליט"אאדמר'ר
 הובאה בסופה אכילה מע' דינים אסיפת השדהפאת

 אשר הצ"צ בשם מפאריכה2 הר"ה וכו' מהרה"צשמועה
 יותר ולא מינוטין משלשה פחות "לא הוא אכ"פעויעורי
 לכל אחראין אנו שאין ואף מינוטין", שבעהעל

 - הנ"ל הצ"צ לשו"ת בסתירה שהוא ובפרטהשמועות
 מיבעי.למיחש

 טה.מיטן
 5זמנינו ביצהבשיעור

 בספרות ביותר החשובים מהשיעוהםאחד
 לערן חשיבות לו קרש - "ביצה" שיעור הואההלכה
 חמץ, שריפת סוכה, חיוב ידים, נטילת ברהמ"ז,טומאה,
 בשיעור אתרוג, גודל בשיעור פסולים, קד,2יםשריפת
 ועוד. חלה, כה2יעור פרס, באכילת טמאים, אוכליםאוכל

 תרנגולת ביצת היא מקום, בכל שאמרוכביצה
 לפעמים מ"ו(, פי"ז )כלים בינונית ע"א( פ')יומא

 בלי ולפעמים קליפתה, עם בביצה ביצה שיעורמשערים
קליפתה.

 איפה, סאה, קב, : בהלכה המדות כל תלויותבביצה
 בביצה. מו2ערים שכולםועומר,

 ביצים, של ידוע במספר שניתנו השיעוריםבקביעות
 ביצה, וחומש ביצים מ"ג שהוא חלה חיוב בשיעורכמו
 הפלת לפי הביצים נפח למדוד א( : דרכים שתינאמר
 המלא שבכלי מים לתוך ביצים מספר ליתן החנו,מים,
 ב( וכדומה; היוצאים, המים ולמדוד גדותיו, כלעל

 והראשונים הגאונים כתבו אבל הביצים, אתלשקול
 לפי הביצים שיעור אמרו שלא זו, דרך על לסמוךשאין

 לא התורה בה2יעורי שהרי מדתם, לפי אלאמשקלם,
 מדה. אלא משקלנזכר

 בספרי השאלה נתעוררה האחרוניםבדורות
 בימי שהיו מכפי במידתן הביצים נתקטנו אםהאחרונים

 בספרו ביהודה" ה"נודע היה המדברים ראשחז"ל,
 מקום שבכל לחדש עהצא ע"ב( )קט"ז פסחים עלצל"ח
 הכוונה חז"ל, בדברי שיעור בתורת "ביצה"שנזכר

 נתקטנו הביצים כי זמנינו, של בינוניות ביציםלשתי
 ואילו הגמרא, חכמי בימי שהיו מכפיבמחצית
 אחד חשבת לפי חלה חיוב משערים ]שבהםהאגודלים
 שהיו. כמות ברחבם נשארו לקמן[שמכיר

 את בעצמו שמדד לאחר זו למסקנא הגיעהצל"ח
 : מדידה אופני בה2ני שנמסר חלה להפרשת הקמחערעור

 כדאיתא ביצה, וחומש ביצים מ"ג - כביציםא(
 ב( א'; סעי' שכ"ד סי' יור"ד ובשו"ע פ"ג,בעירובין
 ז' ברום ז' על ז' המחזיק קיבול בית -באגודלים
 וגובה, רוחב באורך האגודל תשיעיות ב' פחהזאגודלים

 )עיין בקירוב האגודל ותשיעית ג' ברום י' על י'או
 שתי בין עצומה סתירה מצא הצל"ח שם(,רמ"א

 הביצים נפח לפי שמדד הקמח דכמות הללו,המדידות
 לפי שמדד הכמות מן בלבד כמחצית אלא היתהלא

  שנתקטנו מסקנא לידי הגיע כך, מתוךהאגודלים,
 האגודלים ואילו כמחציתם, עד זמנינו שלהביצים
 שהאגודלים לומר אפשר אי ]כי שהיו. כמותנשארו
 שהרי שהיו, כמות נשארו והביצים בזמנינוגהגדלו
 להיפך צ"ל ובע"כ ונחלשים, הולכיםהדורות

 עד נתקטנו והביצים שהיו, כמות נשארושהאגודלים
 שאנו רביעית בה2תיית הן שיעורינו, כל וא"כ,מחציתם[,
 ביצים, מ"ג של חלה שיעור וכן ומחצה, ביצהמו2ערין

 ביצה, כחצי מו2ערים שאנו ומרור מצה כזית אכילתוכן
 השיעור שריבוי במקום מיהו, בכפל, להיות צריכיםהכל
 יש חלה בחיוב כגת זה, על לסמוך אין לקולא,הוא

 לא אך שלנו, ביצים מ"ג כת שהיא מעיסהלהפריש
 ביצים פ"ו קדעור בה שיהא עד ההפרשה עליברכו
 עח"ש.שלנו,

 ביהודה הגודע של החדש שיעורו קביעתעם
 ישראל בהפוצות מאז החלו צל"ח, בספרועצתפרסם
 גדולי נהגו וכן כמותו, התורה בשיעורילהחמיר
 סי' רב במעשה כמבואר זצ"ל הגר"א וכיניהםהפוסקים,

 "עמערי ובספר חלה, שיעור לענין הגר"א נהג שכךק"ז
 באות ושם וכביצה, כזית לענין נהג שכן כתכרחמים"
 זצ"ל מוואלאזין הגר"ח שגם איתא בהערהקס"ה

 ראש בס' זצ"ל מרגלית זלמן אפרים הג"רותלמידיו
 ט"ז, סי' התשובות קונטרס טריפות הל' עלאפרים
 ובשע"ת למטה באלף תר"ו סי' אפרים מטהובספריו
 תפ"ו. סי,או"ח

 הקהילת מבעל תורה" של "עדעורין ספרבהקדמת
 להלכה זצ"ל איש החזת דדעת כתב שליט"איעקב

 הטפח, האגודל, שיעורי לענין בין הצל"חכשיעור
 אמנם, והרביעית. הכזית, הכביצה,  לשין ביןוהאמה,
 בקונטרס איש החזת כחב התורה, מן שחיובו דברלענין

 הוא הקטן שהשיעור שבמקום ט"ו ס"קדה2יעורים
 שיעורי לענין כגת זה, כה2יעור להחמיר ישחומרא,
 אותו שמאכילים סכנה בו שיש לחולה ביוהכ"פאכילה
 בשבילו מספיק החולה מצב לפי אם מכשיעור,פחות

 עח"ש. הקטן,השיעור



אורחו~ונבורצקכ

 סי' או"ח )שו"ת סופר החתם כתב השני,מצד
 דיש בכביצה[ ]ששיעורם אתרוגים גודל  לענקקפ"א(
 שיעורי לשער ש"2 מטעם שלנו, ביצה כשיעורלהקל
 להתחשב מבלי ומקומו זמנו לפי ודור דור בכלהתורה

 המקומות, וריחוק הזמנים מאורך הטבעחםבשינוהם
 עיי"ש. נהקטנו, לא שהאנשים באגודל,משא"כ

 הצל"ח שיעור על הקשו אפרים" וה"ביתהחת"ס
 יחזר מחדק הבליעה בית דאק ס' דף דיומאמהא
 בפעם הנאכל אוכל הוא כביצה ועכ"פ תרנגולת,מביצת
 איך משלנו, כפלחם היו חז"ל בזמן הביצים ואיאחת,
 בשו"ת וע-ן כזה, שיעור יחדק הבליעה שביתיתכן
 קפ"ד. סי' וי"ד קכ"ז סי' שםחת"ס

 )ד"ה רע"א בסי' ברורה המשנה של הלכהבביאור
 דמלא פ' דף ביומא דמבואר מהא הקשה רביעית(של

 ביצה ]דהחנו מרביעית יותר מחזיק צדדין מששילוגמיו
 שלנו, ביצים כג' הוא רביעית ואי הגמ'[, לפיומחצה
 והוא אחת, בפעם האדם בפי יכנס זה שכל יתכןהאיך
 כשני אלא מחדק ואינו בינונים, באנשים נסית עשהז"ל

 ר'(כהב ט' ס"ק ח' )סי' תורה של שיעוריו ]בס'ביצים,
 יותר מחדק לוגמיו בשני דבאמת זצ"ל החזו"אשתירץ
 ולמלאותו פיו לתוך ליתנו שקשה אלא ביצים,מג'

 שני של המקום שטח אבל הנערמה, סחומת מפנילגמרי
 שאק ואפשר שלנו, ביצים מג' יותר שפיר מחדקלוגמיו
 לוגמיו, בשני בפועל למלאות שיכול מה הגמ'כוונת
 וקבלהס, מקומו מצד לוגמיו השני שמחדק מהאלא
 כגון דאורייתא, דלענק נראה ולמעשה בביה"ל:ומסיק
 כדבריהם להחמיר יש בודאי פסח, בליל מצהכזית

 דעיקרו לילה של קידוש לענין וכן ודעמי'[,]הצל"ח
 הצל"ח לדברי לכהחילה לחוש נכת ג"כ דאורייתאהוא
 כדבריו, רביעית לענק ג"כ מחמיר בחת"ס וכןהנ"ל,
 יש ברכה של כוס ולשאר שחרית קידוש לענק]ומיהו
 ופמ"ג במג"א כמבואר שנוהגק העולם מנהג עללסמוך
 כשני הכוס שיחדק לכהחילה יראה ועכ"פוש"א[,
 וכנ"ל. הקליפה עםביצים

 צריך שהכוס הצל"ח לדברי דאפי' עוד,ודע
 בודאי הכוס שתחת לענק מ"מ שלנו, ביצים כג'להחדק
 דידי', לוגמיו כמלא אלא "2תה שלא להקל לסמוך"2
 וכמו הכוס לשל"2 קרוב עד אם כי יעלה שלאאף

 דידי' לוגמיו כמלא אחד דלכל בדה"חשפסק
 כמלא רק "2תה כ"כ, -ן לו שאק מי וע"כמשערינן...
 יכול ובשחרית למחר, עד ישייר והיותר דירי',לוגמיו
 עכ"ל. למעלה, וכמ"ש מוה קטן ו2ל כוס עללקדש

 מצה בק לחלק א' ס"ק תפ"ו בסי' המ"בוכ"כ

 ם י ר פאחיים
 הצל"ח כשיעור להחמיר "2 מצה כדת שלעניןלמרור,
 להקל "2 מרור כדת ולענק התורה, מן שהואלפי

 עח"ש. מדרבנן, שהוא לפי שלנו בביצים לשערבדיעבד

 ערעור השיעורים, בקונטרס זצ"ל החזו"אלפי
 ח2יעור ]3.5[ גרם 100 הוא הצל"ח( )ע"פהביצה
 לפי ]5.3[ גרם 150 עולה ומחצה ביצה שהוארביעית
 ביצה שיעור זצ"ל, נאה להגרא"ח תורה" "שיעוריספר
 ועיק ]3.0[ גרם 86 עולה ורביעית ]2.0[, גרם 57.6הוא

 שיעורין ובס' )ב(, ביצה ערך תלמח-תבאינציקלופדי'
 קל"ז עמח-ם השלם" המינים  "ארבעה ובס' תורה,של

 קנ"ו.-

 מט.מיב~ן
 אחרונים מיםדיני

 אלא ליטול אי"צ בס"ד המחבר כ' קפ"אבסימן
 שלמעלה בסק"י כתב ובמ"ב אצבעות, של שני פרקעד

 )ומן המאכל לכלוך מגיע אין אצבעותיו פרקימשני
 היה ואם הראשת( פרק ליטול צריך האגודלאצבע
 )א"ר למעלה גם רחיצה צריך ואילך מכאן מגיעהמאכל
 ראהעי אשר המעשה עלי ורע ביה"ל( ועי' בו כלבשם
 אחרונים מים בנטילת זהירים המה אשר אנערםערש
 דאינם וכלל כלל הדין חובת ידי ירצאים אינםאבל
 אשר עד האצבעות ראשי על מים טיפת כ"אנותנים
 ולפעמים  מגעה אינה הראשת פרק סוף עדאפילו
 מטונפות נשארים רדיהם במים בעלמא בנגיעהירצאים
 צריך הדין מן ובאמת כבראשונה, המאכלמזוהמת
 עכ"ל, אצבעותיו פרקי שני סוף עד לפחותלרחהן
 דלמעלה משום בב"י מבואר כ' סק"ד מרדכיובמאמר

 שם רואה דאם ברור ונראה לכלוך שם מגיע אינהמזה
 והא עכ"ל, ופשוט א"ר הרב וכ"כ לרחצו, דצריךלכלוך
 הכל בשם בסק"ה הוא ובא"ר א"ר, בשם המ"בכמ"ש
 כ' הראשת בה2ער בחיי לרבנו ארבע בשולחן אבלבו,
 שהיד כלה שהיד המקום והוא הפרק עד ראשוניםמים
 פיסת עד אלא א"צ אחרונים שם, מחובריו הזרועוקנה
 למים שיעור שזהו ר"א כלק, שהאצבעות במקוםהיד

 למים הפרק ושיעור כלין, שהאצבעות מקוםראשונים
 "2 וא"כ עכ"ל, שבאצבעות אמצעי פיצולאחרונים
 מים )ובענין האצבעות, פרקי מב' יותר עלערטה

 נהיב עולם בשתיבות המהר"ל מ"ש עחןאחרונים
 ארבע, השלחן דעת הביא הב"י וגם י"ח(, סימןהעבודה
 אחרונים בשם בזה מ"ש סקי"ז שם החיים בכףועיין

 מאצבעותיו. ב' פרק עד כהשו"עדמשמע



אורחרנבות

 מים שיהיו יזהר וז"ל: בסק"ו החיים בכף נתנעוך
 ידיו ואם הסט"א חלק המה כי ירבה ולא מעטאחרונים
 להם שצריך ה2פמו פיו וכן התבשיל מן הרבהמזוהמות

 מים נטילת קודם שירחצם טוב ברחיצתם הרבהמים
 מים כמו אלה תהיו אח"כ עוד לאכול אדעתאאחרונים
 תברך, אחרונים מים מעט יטול ואז פת תאכלאמצעים
 בשנה שם והוא ט', אות שלח פ' חי איש מבןוהביאו
 שיטול שם כתב י"ג ובאות ס"ט, ולא ובסק"חראשונה,

 כ' ו' ובאות ה21לישי פרק וראש השלישי פרקעד
 תשפיל לבד והאגודל לבד האצבעות ד'דיחבר

 שהות לו אין אם כתב ז' ובאות מטה, כלפיאצבעותיו
 בזה, תוצא חובה, אחרתים מים יאמר, או ד"תלומר
 מאלקים רשע אדם חלק וה שיאמר כתב ט'ובאות
 בלחש תאמר הסט"א דהוא אחר, ר"ת רשע אדםתכתן
 עכ"ל. יביןוהמבין

 שיש שראיתי ודע שכ' סק"ח השולחן כערוךועיין
 פחות רק אחרונים במים רביעית יהא שלאמקפידיו
 וכמה מקום בשום זה מצאתי ולא דווקאמרביעית
 תהער מרביעית ונוטלים כן נהגו 21לא הדורמגדולי
 אצלי נתקבל ולא בזה טעם איזה )ושמעחימרביעית
 הרב של ובהוצאה ס"א מ"ד סי' קיצוש"ע ועי'עכ"ל(,
 לו שיש ולכתחילה כ' ב' באות 21ליט"א דלבצקידוד
 לקט בביאור ועח"ש האצבעות, סוף עד לנהוג טובמים
 עיין לעיל שכתבנו ומה ב', ובאות א' באות אישבני

 מהגר"א והביא שכתבנו מה שהביא סקי"טבמ"ב
 בזה. ועיין רביעית שלקח רבממעשה

 וז"ל, ו' אות י"ז סי' פסקים אליהו יד בס'ועיין
 קנסא דדוקא רצפה ע"ג אחרונים מים ליטול דאסורנ"ל
 זה וגם דמי סמיכתא כארעא לארעא בטלינהודלא
 רבותי' דאשמעינן לומר ודוחק רצפה, א"ב קאמרמדלא
 כ' ובמג"א הקרקע, בין להפסיק חשוב קנסאדאפי'

 ודאי כלי יש באם דהא כלל נפקותא אין מיהולהיפוך,
 עכ"ל, סכנתא דחמירא לל"ק לחה2 שצריך כלי21צריך
 להקל אין ולפ"ז שכ' סקי"ז הצית בעשרועח"ש
 צ"ע גופא להחינוך גם ולענ"ד רצפה, ע"גלשפכם
 דבר וכל קינסא כש' ומה כקרקע, חשוב דרצפהדאפשר
 עכ"ל, מחובר שאינו דקינסא דומיא נמי החנושחוצץ
 בזה. ועיין אליהו, היד לפי בזהוצ"ע

 ס"ו סי' דעים בהמים הובא בהנט"י בראב"דועיי'
 שאין ודיו האמצעי הפרק עד אלא א"צ מ"אוז"ל,

 וכן רחיצה צריך הגיע ואם ואילך מכאן מגיעהמאכל
 סקי"ב נאמן באורח ועהן נט"י, בהל' בו הכלהביאו
 אות הקיצשו"ע על שם בהלכה המצינים ובשעריםי"ג,
 פ"ג יומא רש"י עי' שכ' זה סימן תורה בדעת ועחןא'

קכאאמריםחיים

 שפמם לקנח הנוטלים 21דרך אחרונים מים ד"הע"ב
 בדי ועי' עכ"ל, בפוסקים נזכר ולא טופחות,במעם

 שהביא י' אות מ"ג סי' השולחן קצות וועלהשולחן
 מהשולחן האחרונים המים עם הכלי להסירשטוב
 דיש ראיתי אבל עכ"ל, נוהגין וכן ברהמ"ובוועת
 בדין שם כ' עוד מועיל, ומסתמא המים, אתשמכסין
 היו לא אפי' דנוטלים לדידן חמין במים נוטליןדאין
 יכול אם חמין מים רק לו תש מהמאכל מזוהמותידיו

 ועיין בזה, ועי' י"א, באות עח"ש בהםלהשתמש
 מים בענין לדידן וז"ל, דנשאל ג' סי' ח"ד חחםבשלמת
 קדושים והחתם לטעם בין דלכאורה לנשים,אחרונים

 מפני לטעם ובין ע"ב, נ"ג ברכות אחרונים מיםאלו
 והשיב לאיש, אשה שווה ע"ב, ק"ה חולין סדומיתמלח
 נשים גם וא"כ עכ"ל, ספק ואין ונכת לעצמו פשטכבר

 סי' החחם באוצר ועהן אחרונים, במים לפי"זחחבות
 מכוס אחרונים למים הידים ליטול הרשה לא שכ'ק"ז
 שלא המנהגים מטעמי הביא יוסף ובוילקט כסף,של

 או קידוש בו וועושין בכוס אחרונים מיםליטול
 יוסף. בתלקט עח"ש ברהמ"ז, בושמברכין

 לי כתב שליט"א ברנשנויין יצחק ר' הרה"גמדידי
 כנראה, הוא אחרונים מים נוטלות נשים דאיןדהטעם
 אוכל הכלי את רוחצות הנשים היו כלל שבדרךמפני
 לפיכך ידיהן את מלכלכות שוב והיו המזת ברכתאחרי
 את רוחצות בודאי הן הרחיצה גמר שאחרי זה עלסמכו
 סימן ח"ג המים מקוה בספר כן כמו ועחן עכ"ל,ידיהן
י"ז.

 נ.מימן
 ברכות עניני ובעוד הייןברכת

 וח"ב ח"א אפרים ברבבות מזה נתבנוכבר
 בכתב להעלות ואמרתי בזה נכשלין דהרבהוראיתי

בשלישית.

 קידה2 ששמעו אחרי הנוהגות נשים הרבהיש
 בורא שוב מברכות מההן קצת ומקבלות כדיומבעליהן

 והף מהמקדש זו ברכה שמעו כבר ולמעשה הגפן,פרי
 כל חובת ידי לצאת דכוונו לומר ואין לבטלה,ברכה

 פגום, כוס על מברכות אז כי זו, מברכה חרןהקידוש

 שלי מהעצה )חרן ממנו הבעל שתה שכברכית
 שהעה ואח"כ בכוס ששם ח' אפרים ברבבותשכתבהי
 נשים יש משנה בלחם מחלוקת יש דבר אותועח"ש(
 שגרת מתוך שמקבלות הפרוסה על המוציאמברכות
 יוצאות לא אם נפשך ממה ושוב השבוע, כללשונן
 מצות כלל קחמו לא אד המברך של המוציאבברכת



אפרים חייםאורחןש1111ןרצקכב
 והלא פרוסה, על רק מברכות שהן כית משנה,לחם
 יאכל ואפילו סק"א( רע"ד )מ"ב בלח"מ חייבותנשים
 יש וא"כ בלח"מ, חיים הוא סעודות מג' יותראדם

 ברבבות מזה שכתבנו מה ועחן שוב, לברך לאלהזהירן
 בית בשו"ת בזה מ"ש ועיין קע"ה, סימן ח"גאפרים
 או"ח. בחלק מ' ח"באבי

 חב"ד תורה ביגדיל שהובא כת"י אברהםובאשל
 ח"ל: כתב תשמ"גתשרי

 והי' מים, על או האדמה, פרי על בירךאודות
 פרי פוטר שהכל שאין סבור שהי' רק עץ, פרילפניו
 כלל בלבו עלה ולא אז דעתו שהסיח מי וכן צל"עעץ,

 עכ"ל. שלפניו העץ פרישיאכל

 ברכה שומע אודות במק"א כ' וז"ל: שם כתבעוד
 בפיו ואומר אחרת ברכה לצי"ח צריך והואממשמיע
 שם ששומע במה א"ע סומך רק הצריכה הברכהתיבות
 בשומע אך שאיי"ח שי"ל שם כ' מהמשמיע,ומלכות

 יהיו שהשומעים ע"מ כלליית ברכה מאומר ומלכותשם
 ויי"ח פרטיית, ברכה של התיבות לו אומר והואח"ח

 בבפה"ג כגון והיינו שמיעה ע"י ומלכות שםבאמירת
 בשמיעה, י"ח חבירו להוציא שיכול ודכוותי',דקידוש

 ואין פרטיית הברכה ח"ח שהשומע הנהנין, בברכתגם
 פרטיית ברכה לומר מהמובחר מצוה גרעת שוםלו

 עכ"ל.היטב

 יראה שלא לכסות שיש כמו וז"ל: שם כתבעוד
 בלבוש הם חטים שגידול רמז )יש בה4בת"ק בשתופת

 על ברהמ"ז בשעת לכסות יש כן ערומים( כ'ובעה"ד
 ומ"מ הלחם על א"א רבא קידושא גם שהריהכוס,
 חסירה משא"כ ץ4לימה כ"א לכסות אין ואולימכסים
 לכסותה, א"צ בשבת"ק גם ואולי כ"כ, לזה ראוי'אינה
 היטב. וצלע"ע לכסות א"צ שלימה גם כיסניןוכן

 בביתו יין שאין מי גם וז"ל: שם כתבעוד
 יין, על ברהמ"ז לברך א"צ הרבה בריוח לוכשאין
 מצוי מדינה וחמר הכוס, על שלא לזמן נהגושכבר
 יין לו כשאין וכ"ש כוס, שיהי' מהדרין אין ומ"מתמיד
 אין בישול, מלאכת מחוסר שהין שכית צמוקים,רק

 לו יהי' לא ע(עי"ז כשחושש ובפרט בזה מדחס"יחשץ4
 עכ"ל. ברכה של כוסות בה4בעז"קהמצטרך

 נא.מימן
 ג' חיק אפרים יר11ותהערות

 ח"ג ספרי על שכיבדני הערות פה מדפיסהנני

 הרב בירח4לים חחם עץ ישיבת ראש הגאת הרבידידי
 ח"ל: שליט"א זלזניק יעקבאברהם

 התשמ"ג בתשרי כ"ז ה'יום

 שליט"א, גרינבלאט אפרים ר הרה"ג מידילכבוד
 סלה. טוב וכלשלום

 בו, שכיבדני ח"ג ספרו על למע"כ להודותהנני
 בזה, שאביאם הערות אתה בידי ועלה קצת בוועיינתי
 דנחלקו ישורון יסודי מס' שם הבאת א' מ"ז בסי'והנה

 או מדאורייתא הוא יום בכל ברכות מאה אםהראשונים
 מדבריך( מובן כן אבל בידי, מצוי אינו )הספרדרבנן
 ולברך למהדר צריך אי מא"ב בירך אם בנסתפקונפ"מ
 שיהדר שנאמר דין חידוש זהו דלדעתך וכתבתעכ"ל,
 חחר וברהמ"ז בבה"ת רק כי סב"ל בכלל זה כיבספק
 וכו'.בספק

 עי' מספק, למהדר דצריך בה"ת גם שכלל מהוהנה
 הנראה כפי הדבר ולעיקר סק"א, מ"ז סי' ברורהמשנה
 מא"ב בירך אם דבנסתפק היא, ישורת היסודיכוונת
 שישיג כגת מא"ב, ולהשלים ולברך להשתדלצריך
 קיי"ל בודאי אבל עלי', ויברך ריח מיני אופירות
 בירך. בספק לברך ואיןדסב"ל

 כבושים או מלוחים לימונים זיתים ק"כ,בסי'
 הלימונים כהיום והנה וכו', הסעודה בתוךשאוכלים
 הכבושים והלימונים הקליפות, על בתולעיםמוחזקים
 לעורר וצריך הקליפות, עם הם כלל בדרךוהמלוחים

 בבית מעט העשוים רק באכילה, אסורים דבכללבזה
 יודע אינני אמנם העשי', לפני היטב אותם וינקורבדקו
 כבארצנו בתולעים מוחזקים הם אחרים במקומות גםאם
 לאה"ק. מגיע גם הרי ספרך אבלהק',

 ודגים גבינה עוגת על ברכה בענין קכ"ב,בסי'
 עיסה עושים באה"ק כאן לי, הידוע לפי הנהממולאים,
 שכבה ממנה ומרדדים טעימות, עוגות כשארטעימה
 וחחרים גבינה, עלי' שמים אח"כ בינוני בעוביתחתונה
 הטעימה, העיסה מאותה שני', שכבה עלי'ושמים
 בורא דברכתה ספק אין כזו ועוגה בתנור, אותהואופים
 גם להתענג כדי בכוונה העיסה דמטעימים מזונות,מיני

 לברך נוהגים וכן מהגבינה, יותר עיקר והיאמהעוגה,
 דמרקחת סי"ב, רי"ב סי' בה4ו"ע וכמבוארבמ"מ,
 טפלה הוו רקיקין אותם דקים רקיקין עלשמניחין
 לחם, לאכול מתכוונים שאין ידוע שהדברלמרקחת
 שלא עלי' המרקחת לדבק שבאים רק הוסיףובמ"ב
 דבמדינותינו שכתבו באחרונים ועי' מדבש המיםיטנפו
 המרקחת ומניחין למאכל שטובים הדובשניןע(עושין
 עלי', ומברך הדובשנין לאכילת ג"כ כוונתו א"כעלי'
 אם יודע איני אמנם סקמ"ה, קס"ח בסי' גםוכ"כ

 את מטעימים אם ועכ"פ אחר, באופן עושיםאצלכם
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 מהעיסה, גם ולההענג לאכול מתכוונים ודאיהעיסה
 בומ"מ. ברכתהובודאי

 )שמעתי פיצ'ה נקרא מאכל עוד "ם באה"קוכאן
 מרדדין כלחם פשוטה עיסה והיא מאטלי'(שמקורו
 מה אחד כל שמים ועלי' בינונית, עגולה שכבהממנה

 צהובה וגבינה גבינה או וביצה, סאלאט אושרוצה,
 אכילה במקום נאכלת והיא אותה אופים ואח"כוכיו"ב,
 וזה לך, הידהצ ופאלאפל פיתה שאוכלין כעיןעראית
 ידים. נטילת וצריך המוציא, וברכתו גמור,לחם

 ובפנים ממולאים, דגים גם כתוב שלךבכותרת
 כאן והנה בקמח, אותם שמטגנים בהדגים דיתנמצא
 ממולאים, שאינן דגים ובעיקר גם מטגניםבאה"ק
 ושמעתי טרופה, וביצה בקמח ירקות מטגניםוכמו"כ
 הי' זה דבלא בגלל הוא קמח עם ק(עושים הדברסיבת
 אבל טוב, טעם לזה הי' שלא וגם שמן, הרבהצריך
 וחלה מצה קמח עם נעשים ממולאים דגים הדברבעיקר
 כדי כן שעושין שיש ףתכן קמח, גם ואוליכתושה
 אבל זה, בלא מתדבקים שלא הטחונים, הדגיםלדבק
 וכדי בדגים, טעם לתת כדי כן עושים כללבדרך

 לברך ראף ובזה לאכול, יותר שיהי' בה~יעורלהרבות
 איכפת לא ניכר, אינו שהקמח ואע"פ מזונות, מיניבורא
 הניתן חטה דחלב סי"ב ר"ד בסי' כמתבאר בזהלן

 לדבש רק ניתן שהוא מפני במ"מ מברך אינובדבש
 טעם ליתן כדי ניתן הוה אי הא העיקר, הואוהדבש

 שם ועי"ע הרמ"א, כמ"ש בומ"מ, ברכתו הוהבתערובת
 ניכר. שאינו ואע"פ נ"ז,במ"ב

 קמח כשנותנים ס"ג ר"ח סי' בשו"ע אשכחןועוד
 כדי כן עושים אם לחולה שעושים שקדיםלתוך

 מברך אינו בעלמא לדבק ואם במ"מ מברך הלבשיסעוד
 ובמ"ב הסעודה, בתוך ולגמעו להחמיר וטובבמ"מ
 ולכן לסעוד נמי לעשותו הדרך השקדים דבמעשהמשום
 טוב וע"כ לדבק רק כוונתו הי' אם לשערקשה

 שמתכוונים לפמש"נ נמי ממולאים ודגיםלהחמיר,
 מצה, הקמח טעם בהם לתת וגם בשיעורא,להוסיף
 נ"ד כלל אדם בחיי ועי"ע הלב, דלסעוד כהאדינם

 כדרך מינים שאר עם שבישל וכו' דגן מיני ה'סי"ט
 אחר דמין אע"ג וכו' בולבעס עם גרףפיןשמבשלים

 אלו מינים ה' מין כ"כ עכ"פ בו שיש כית הרוב,הוא

 וכו', במ"מ מברכין לגמרי, שנתבטל לומר שא"אבענין

 כית וגבינה, ביצים עם שמטגנים מקמח פחנקוכיןוכן
 וכו', במ"מ מברכי' טעם, ליוע קמח עכ"פ בושיש

 הללו, מדינים ממולאים דגים הבדל רואהואינני

 ק(עושים דכל זצ"ל, מאאמו"ר ששמעתיובזכרוני
 אמר אם זוכר ואיני במ"מ, ברכתן בשיעוראלהוסיף
 הי' זצ"ל שאבי וכידוע ממולאים, דגים על להדיאזאת
 חי.או"ח

קכנ ם י ר מאחיים

 עשרה כשחל ג' ביום בחתונה דן ג', קכ"הבסי'
 שכתבת ממה והנה הימים, ב' צמים אם א' ביוםבטבת
 עד הביא ט' ס"א אה"נ בפ"ת השק"צה, אחרי עדוסגי

 אינו הצום וא"כ בלילה, תהי' דהחופה מבוארצה"כ,
 סגי, ראשת שביום צום גם אולי וא"כ החופה,ביום
 ראי' אין וא"כ החופה, ביום צמים אינן דבלא"המכית
 ביום מחענה לסוכות יוהכ"פ דבין במ"ב שכ'ממה

 הזכרת בספר בס"ד במש"כ עי' הדבר יעיקרחופתו,
 יום בצום יוצאין אם זצ"ל, שמואלביץ חחם ר'להגאת
 במי רק הוא הנידת כל אולם חיובים, סצי עבוראחד
 החתן לא יחמירו ולא לצום, אין דאל"כ לצום, לושקל
 בעיות לעשות ח"ו יכול זה כי בכה"ג, לצום הכלה%א

 להזהר צריכין אחד יום של בצום וגם הנשואין,בעיקר
 שביום וזכורני אותם, מחליש לא וה אם ולדעתהרבה,
 לא וגם אחד, צום רק שהוא ניסן, בתחילת שהי'נישואי
 ניגש זאת ובכל ההכף, ואוכלים ביום והחופה ארוך,יום
 האדר"ת ממשפחת מרגולא הרב וצדיק גאת האיאלי

 י', בכתובות הגמ' בגלל אצום שלא אלי ואמרזצ"ל,
 שחל בנידו"ד ובכן עיי"ש, הוה" בצורת "בשניע"ב,
 לו שקל מי מכיר שאיני חושכני שבוע, באותו אחרצום
 להם להרשות שלא וראף אחד, בשבוע צומות ב'לצום
 י"ב ג' ביום היתה ממשפחתי אחד של והחתונהלצום,
 אבי אצל הי' עשר ובק(עה בבוקר צם והחתןמנ"א
 אז, עד לצום לו שנתתי עשיתי טוב שלא ואמרזצ"ל,

 ג'. ביום עוד לצום ראף אינו א' ביום חל שת"במכית
 דיצום קס"ז סי' או"ח בשג"מ עחן המחבר אמראבל
 ד' ט"ז דף ח"ב העזר ובשלחן טבת ובי' טבתבי"ב
 בזה. מיקל ק"ד סימן מרדכי בתורתאבל

 סוחבים פעמים שהרבה מה על להעיר בזהוראיתי
 אם מבחינים ואינם בריקוד, אותו ומשלבים החתןאת
 ענין כל לקלקל ח"ו יכול וזה לא, או לזה כח לויש

 ירחם. ד'הנשואין
 למנין לצרפו אפשר אם "צ"ו ששכח מי קל"הבסי'
 שאפשר כתוב ולהתפלל, לחזור צריך שהואמכית
 וכו', ההזכרה שהחסיר אלא כהתפלל שהו"למשום

 ע"ב כ"ו ברכות בתוס' והנה עכ"ל, פשוט הדיןולכאורה
 ובשו"ע סקל"ב, ק"ח סי' במ"ב ועי' בזה מחלוקתיש

 משום והחנו ולהתפלל, לחזור צריך דבכה"ג שםנפסק
 אותה ףתפלל שכתב אלא כלל, התפלל כלאדחשוב
 הראשונים. מחלוקת מספק נדבה,בתורת

 בו ואין לי' ניחא דלא פס"ר דהוה מובא תר"בבסי'
 מותר מי אבל שאצל"ג, מלאכה והיא תועלתשום

 דהשו"ע סי"ח ש"כ סי' הלכה ביאור ע"לכתחילה,
 לדעת צריך אולם הערוך, על החולקת כהשיטהפוסק
 והג"צ לזרם מקום שנפתח זה עיי נעשה מלאכהאיזה

 כאן הי' לא למה בדבר, מתמצא ]ואינ? כאן,לחוטים
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 פעם ושמעתי הנורה[, את שההראו עשעה מאותהזרם,
 מי זוכר ואיני זה, בענין מישהוא הדפיס באה"קשגם

 במקום לעמוד אסרתי ולכן כתוב הסימן ובסוףואיפה,
 דרך להכנס שמוכרח חולים ובבית נפהחת,שזהדלת
 סכנה בו שיש חולה לצורך אם והנה מותר, אזהדלת
 לעשות ושמוכרח החולה, לתועלת הוא זה אדםוכניסת
 לחולה אבל המלאכות, כל והותרו בעיא אין הריבשבת,
 שהותר לתועלתו אעה זו שכניסה או סכנה, בושאין
 יש אם מיבעי לא כאן, הותר למה א"כ ששבת,לחלל
 רק בזה יש אם וגם אסור, ודאי דאורייתא איסורבזה
 שכן כדרכו שבות זה הלא יודע( )אעני דרבנןאיסור
 נפסק, סי"ז שכ"ח ובסי' זו, דלת להפעיל הדרךהוא
 בקוינוי. עושין אבר סכנת איןדאם

 תקע"ה, בסי' במש"כ לעיל רשמת אמנםוהנה
 דל והוא שליט"א, ברינשטין הגר'ץ דברי הבאתששם
 שהוא תמוה דאורייתא, ספק הוי דחשמל מכחשם

 שינוי ע"י שבותים לעשות דמותר בדבריו הביאעצמו
 מכח בזה לבא הרצרך מה וא"כ סכנה, שא"בבחולה
 בלי כדרכו הוא הלא דאורייתא, איסור בו דישדיתכן
 ספק דהוא שם מש"כ ]גם הותר, לא בדרבנן דגםקוינוי,

 וכן דאורייתא, ודאי דהוי הוחלט למעשהדאורייתא,
 מלאכת דהוי ס'( סי' )ח"ג שם שרןמם באחיעזרהוא

 כמה נדפסו זה ענין ובבירור כתב ובסו"ד ממש,הבערה
 מבעיר משום בעלעקטרי' שחחבים להלכה שהעלוקונ'

 אבל בנורה, חשמל בהדלקת זהו אמנם והנהומכבה,
 להפעלה הדלקה בין לחלק שם נכנס לא הואהרי

 בזה דיש הדבר דקרוב נ' סי' או"ח בחזו"א עי'ואכמ"ל,
 דבבית תר"ב בסי' הסקת שאתה מה אולם בונה,משום
 בסי' יסתכל שלא למי היתר נותן הרי זה מותר,חולים
 הבאת בעצמך שאתה למה בסוררה עתהו וגםתקע"ה,
 רק כדרכו להורר אין ושלמעשה הנז', הגרי"בדברי
 סכנה. בו שישבחולה

 בריך יברך אם ברכה ספק בענין ברי"תבסי'
 שליט"א רמ"פ הגדול הגאון דברי הובאו וכו',רחמנא
 מכח כן, לעשות שכתב העה"ש על לסמוך דאיןשכתב
 רחמנא שמהני ומה המפורש, שם דוקא צריכהדברכה
 בעען ואי השם, עיקר הוא ארמי דבלשת משוםהוא
 כל קויאמר צריך א"כ אחר, כינוי ולא רחמנאדוקא
 הש"ך לדעת רק הוא בכה"ג וגם ארמי, בלשתהברכה
 למחוק, מותר לעז בלשת דשמות סקי"א קע"טביו"ד
 יצא ומ"מ חנם על להזכיר גם מותר דכמ"כתימא

 ובפ"ת שם מהרש"א בגלית מובא החו'ץ אבלבהברכה,
 גם שאסור מסתבר אז למוחקו שאסור סקי"ארע"ו
 סק"י פ"ה סי' במ"ב ועי' לברכה, שלא בעלמאלומר
 או טעופת במקום להזכירו אוסר מ"מ הנז' להש"ךדאף

 על חולק אעו החו"י והנה להחו"י, וכ"ש ע"שלבטלה

 מ"מ להש"ך דאף שכ' אלא לאסור, החליט ולאהש"ך
 למוחקו, איסור בו יש אפשר אשורית בכתב כתובאם
 מסתבר ולפי"ז שם, ובפ"ת מהרש"א בגלית מובאכן

 אלא שחך אינו החו"י של האיסור צד לפי דאףפשוט
 של הענין שחך לא רשם לבטלה בהזכרה ולאבמחיקה

 הנז' במ"ב אולם מדבריו, ראי' לנו ואין אשורית,כתב
 שאין ודאי אולם לעז, בלשת גם לבטלה להזכיראוסר
 חומרא אלא בעשה, דעובר בגמ' הנאמר האיסורזה

 וכמ"ש איסור בזה דאין נראה ברמב"ם דהריהיא,
 אע"ג והגרע"א כ"ה, בתשובה עפ"ד, למעשההגרע"א

 לא אבל לעז, בלשון בספק לברך מתיר אינו איהודגם
 דאוסר הוא ברכה לגבי אלא לבטלה, ש"ש דהוימשום
 דזה מסתבר לבטלה ש"ש מרציא משום ואילוע"ש,
 לבטלה זה עושה שאינו מכית כללא, בהאי נכנסאינו
 ובלא"ה ע"א, י"ב ברכות פנ"י ועי' ברכה משוםאלא
 לבטלה, ש"ש משום בה אין צריכה שאינה בברכההרי

 מג"א עי' מדרבנן, אלא אסור ואינו בראשוניםכמבואר
 ובעיקר פלוגתא, איכא הרמב"ם בדעת וגם רט"ו,סי'

 י"א - י' גלית שישית שנה במורי' בס"ד הארכתיהנידת
 בס' ראיתי עכשיו והנה בס"ד(, בכתובים אתי)ועוד
 ס' של המחבר לבעל קטנה( )בפתיחה ישראלברכות
 החולקים פוסקים של ארוכה רןסימה ישראל,טהרות
 השולחן. כהערוך פסק שם ובפניםבזה,

 היא דברכה דבריו בריש הגרמ"פ עודומש"כ
 הברכות בכל שאומרים כמו המפורש, שם דוקאצריכה
 אדנות, בשם המפו' שם בגבולין לקרא שהחךנולפ"מ
 יצא לשת בכל המברך והרי לזה, המקור יודעאיני

 דאין ומסתבר בעצמו, שמביא כמו א'( קפ"ה)או"ח
 אינן שלהן והשמות הנכתב, השם ולשת, אומהלשום
 נאמר לא אם א-ל, של תרגום אלא הנקרא, כהשםאף

 ורחמנא אדנות, של הביטוי שיאמר הינו לשת,דבכל
 שמות משבע שם לשום שחכות לו שאיןבודאי

 בתרגום כמפורש רחום, של תרגום והואהמיוחדים,
 ואונקלוס וחנת, רחום כתיב דבתורה ו' ל"דשמות
 להקב"ה קוראין שבלהיק וכמו וחננא, רחמנאמתרגם
 ארמי בלשת בגמ' נקרא כן כמו בברהמ"ז,הרחמן
 ככנויין, שדינו לעז בלשת שם אלא אינו ועכ"פרחמנא,
 איך שנקרא, וכמו המפו' בשם רק לצאת א"אואם

 דירצאי ודאי אלא ובשו"ע, בגמ' כמפו' ברחמנאירצאין
 ובפרמ"ג ככנוין, נמי דינן לשת בכל או הכנךן,בכל
 ספק שיש דכ"מ כתב או"ב במשב"ז תרכ"א סי'או"ח
 רי"ט בסי' אולם עיי"ש, השם אתה ברוך י"לברכה

 ברכה בספק לברך אפשר אם הקשה או"גבמשב"ז
 ברכות בספק החרדה כל חרדו למה א"כ רחמנאבלשת
 הכתובים. בדבריו והארכתי עח"ש, וכו'לקולא

 אלא לצאת שיך דלא הגרמ"פ שכתב מהגם



אורחרננות

 כשמברך ולא וכו' הברכה בלשת הברכה כלנשיאמר
 אינני והנה וכו', רחמנא בלשת השם שאומר רקבלה"ק
 שם להיפך מפורש כתב והערה"ש לזה, המקוריודע

 מרא רחמנא בריך לומר קדכול או"ג( ר"ב סי')באו"ח
 עליו, לחלוק ומנלן וכו', נפשות בורא דעלמאמלכא
 הפנ"י עפ"ד סק"א שכ"ח יו"ד תשובה בפתחי גםוכ"כ

 דגם אחר, מטעם עליו שחולק אלא ע"א, י"בבברכות
 לה חש לא הנז' והפנ"י לבטלה, ש"ש הוי אחרבלשת
 ע"ש, לה חש לא הנ"ל בתשובה הגרע"א וגםע"ש,
 בסמוך.ועי"ש

 שם דוקא בעינן אי לענין במשנ"ב, מצאהרעוד
 כגת אחת אזכרה אמר דאם סק"ד, רי"ד בסי'המפורש
 דה"ה פשוט נראה כתב ובשעה"צ יצא, אלקינו אואדני
 דיצא נמחקין שאינן שמות מז' שם איזה הזכיראם

 ולפמש"נ עכ'ל, רחמנא מתיבת זה כל גרע דלאבדיעבד
 דרחמנא בדיעבד, יצא נמי שמות מז' שאינן בכנויןגם
 מה ועכ"פ הרחמן, או רחום של תרגום אלא אינונמי
 כינוי אלא אינו לע"ז בלשת דהוא מכית יהי',שלא

 הראשונים, מדברי הגרע"א בתשו' וכמבוארכמש"נ,
 בסי' כתב עצמו שהוא המשנ"ב על תמיהניובאמת
 מלך המקום ברוך אמר בש"ס דמשמע סקנ"גקס"ז
 אינו ודאי המקום הלא והנה יצא, זה פת שבראהעולם
 שם שהמ"ב לתמוה יש עוד כנויין, כשאר כנויאלא
 רחמנא בריך אמר אם המחבר מש"כ על קס"ז()בסי'
 במקום קאי רחמנא דמלת בסקנ"א במ"ב כתב יצא,וכו'
 הרחמן אמר אם אבל כתב ובושעה"צ וכו'השם

 מוכח וכן הקב"ה של שמו אינו שזה יצא דאמסתברא
 קשה וכן מהמקום, מ"ש וקשה עכ"ל, הגר"זבשו'"נ
 נמחקין, שאינן שמות משבע אינו ודאידרחמגא
 נקרא ואצלינו כמש"נ, רחום תרגום הואדרחמנא
 נאמר אם ואף כנ"ל, ברהמ"ז סוף הרחמן בשםהקב"ה
 שיהא אלא שמות, שבע על דוקא קפידא איןדבאמת
 המקום, וכן רחמנא, מהני ולכן להקב"ה, מיוחד זהשם
 המקום בלשת לומר ברכה לספק עצה יש עכ"פא"כ

 שיאמר או המקובלת, בלה"ק הברכה בלשתוימשיך
 דבעינן נאמר אם ארמי, בלשת וימשיך רחמנאבריך
 לזה מקור יודע שאיני אף אחד בלשת הברכהדכל
 לדבריו כהוכחה כותב הגרמ"פ אמנם והגהכנ"ל,

 וכי אח"כ שם כתב עוד דגמרא, בעובדא כןכדאיתא
 דבריו, מבין איעי ובזה וכו', צריך בלשה"קרחמנא
 כן כדאיתא הקודמים ולדבריו טעו"ס, בזה ש"םוכנראה
 איתא ע"ב מ' דף דבברכות וההנו דגמרא,בעובדא
 פיתא דהאי מרי' בריך ואמר ריפתא כרך רעיאבנימין
 שאין ברכה כל רב והאמר בגמ' ופריך יצא, רבאמר

 רחמנא בריך דאמר ומחדץ ברכה, אינה השםהזכרת
 הי' שהוא מעובדא, להוכיח "ם ומאי פיתא, דהאימרי'

קכהאפריםחיים

 מנלן אבל בבבל, שם רגילין שהיו כמו ארמית,מדבר
 בכה"ג. אלא יוצאין דאיןלהלכה

 קס"ז סי' באו"ח זצ"ל, הגרש"ז בשו"ע ראיתישוב
 או שהנ"ב בירך המוציא ברכת במקום אם שכתבסי"ג,
 יצא פיתא דהאי מרי' דעלמא מלכא רחמנא בריךשאמר
 ומלכות שם והזכיר שאוכל הפת על שבירך כיתוכו'

 שבתרגום )אע"פ בבבל ה' שם הוא רחמנא כיבברכתו
 האחרונים כדברינו הם ודבריו רחום( של כנויהוא
 בלשת השם לבטא אפשר הרי נמי לפי"ז אבללעיל,
 נקרא כן כי עולם, של רבונו או עולם בורא אוהמקום
 גאט, ומכ"ש אויבערשטער דער באידיש וכןאצלנו,
 מכיון כזה, שם דוקא להצריך מנלן הדבריעיקר
 לחלק מנלן א"כ כמש"נ, כינוי דין אלא לזה איןדעכ"פ
 דבעיקר ממה זאת להוכיח יש ולכאורה הכינוין,בין

 גם דבעינן משמע אלקינו, ד' שמות ב' נתקנוהברכות
 בסי' הלכה בביאור עצמו המ"ב הרי אבל הוי',שם
 רי"ד בסי' עוד וכ"כ אחד, בשם דסגי כתב ס'עקס"ז
 כל כתב, ס"א רי"ד בסי' הגרש"ז וגם כמוב"ל,סק"ד
 יש הא משמע ברכה, אינה השם הזכרת בה שאיןברכה
 אחד. בשם וסגי ברכה הויא שםבה

 השאר עם יעשה מה מבצל מעט באכל תצ"ה,בסי'
 גילף דין שמענו היכן גילוי', של שאלה יהי'שלא
  ענין הוא ע"א י"ז דף בנדה והגמ' נתרסק, שלבבצל
 בסילתא דמנחי ואע"ג מפורש ושם רח"ל, רעה רוחשל

 ואע"ג מהני עיקרן נשאר אם הב' ולצד וחתימי,ומציירי
 איך וא"כ לגילוי, ח"המינן ולא פתוח וגם קלוףקוהכצל
 שאין מה וגם אחר, סגור במקום או במקררמועיל
 בשום הוא שהביא הרמב"ם ודברי אצלינו, נחשיםשכיח

 כשנחגלה והוא ע"ב ז' דף בביצה ומהגמ'שנתרסק,
 וההיא בהי"א, ברמב"ם עי"ש ביום אפי' גילויכשיעור
 שם. כמבואר הלילה עלי' כשעבר דוקא הואדנדה

 ואחתום בספרו, שזיכיתי על בהודאהואכפול
 למען צדק במעגלי וינחנו הי"ת שיזכנו ותפלהבברכה
שמו.

 זלזניקאו.

 נב.םיטן
 נרבה ש5 בוסדיני

א

 פגמו מבוסשתה

 אז מכוס בשתה ס"ג קפ"ב סימן באור"חעהו
 י"ט בס"ק שם הח~ם בכף דין חידוש ראיתי אבלפגמו,



אורח ורנר~נננקכו

 אל פיו הקריב ולא מבקבוק או מכוס שתה אםשכהב
 פגמו. אז פיו לתוך שפך אלא הבקבוק אוהכוס

ב

 פגום כוסלתקן

 שכהב סק'ל קפ"ב בסימן החיים בכףע"7
 בו שיש מכוס למלאותו צריך פגום כוסשהמתקן
 הכלי וכן בפחות, אפילו יכול לו ובאקרביעית,
 רביעית בו שישימו צריך הפגום בו לתקן מיםשמשימין

 בדבריו. עהן וכו' הפגום בו לתקן חשוב שאזמים

 נג.מימן
 חם טה ותית אחרי אחרונהברכה

 אחרונה ברכה לברך שאין העירני שליט"אאבי
 והראה לי אמר הוא נוהגים, ח2כן חם טה שתיתאחרי

 אבא ולכאורה ברורה, ובמשנה תשובה בעוערי כךלי
 ספ"ו נועם אמרי דבספר והוא, בזה צודק שליט"אמארי

 מים דכהסשותין רבינו אמר הלשת, בזה מביאדברכות
 מרביעית, בפחות לו די שמא אחרונה בברכה ליזהריש
 ואיך הנאה לו ואק לצמאו אינו אח"כ מים ששותהומה
 שיעור, צריכה אחרונה דברכה אחרונה, ברכהיברך
 וכן דוקא, לצמאו כששותה אלא מברך אינוובמים

 ברכה אפילו לברך לו אין צוקער בלי טהכששותה
 רק כששותה )כוונתו לצמאו שלא שותה אםראשונה
 לו ואין צמא והחנו ריקנא אליבא לצאת שלאכדי

 אלא שותה אינו אם אפילו משקין בשאר אבלהנאה(
 והובא עכ"ד, מהם הנאה לו שיש לברך צריךלרפואה

 או להתחמם דכששותה נמי שמביא חדש" "אורבכת"י
 בכ"ז מאד ליזהר וראוי לברך, צריך אק המזתלעכל
 בדבר.לדקדק

 נמי אחרונה ולברכה תרי"ב, בסימן הגר"אובביאור
 ר"י ר"ס במ"א וכמבואר ליוהכ"פ כמו השיעורלשתתה
 רביעית שותה אם חם טה לענין זה ולפי פוסקים,ושאר
 ובמ"ל אחרונה, בברכה וחייב מצטרף פרס אכילתבכדי
 לאט שתייתו שדרך דבחם סברא מוסיף דברכות()פ"ג
 להיפך, לומר שיש האמת אבל ביותר, השיעורלאט

 עם בהסיבה שאוכל חטים פת כפי ההנו פרסשאכילת
 וא"כ מהר, הכי שיעור שתופסים לאכול שממהרליפתן
 מהר אותו ששותק כפי נתפוס נמי חם טהלשתית
 שיעור הוא בכא"פ וא"כ דוקא, כ"כ חם כשאינווהחנו
 בכל שמשערינן שי"ג מצוה חינוך במנחת )עייןמרצט
 תופסק נמי בטה וא"כ מאכל( אותו כפי בכא"פמאכל

 בפת, כמו דוקא מהר ששותק דטה ביצים ד' אוג'
 צ"ב. כן דס"ל ופוסקים המ"ח דברי עיקרומיהו

 ם י ר פאהיים
 אחרונה הברכה שבמים חידש זצ"ל החזו"אורבינו

 חם, בטה להקל יש ולכן מנהג, רק מדינא חיובאינו
 חם טה וכ"ש ירק, כמו מים שדין משמע ברמב"םאבל
 הגאון ומרן מעה, עדיף רק כמים אינו צוקערעם

 חם. טה אחרי לברך דקדק זצ"לדבריסק

 ברוך הרב הרה"ג לידידי ח"א דה~ולחן ברוךובספר
 מים תה, או קפה אחרי קי"ט בעמוד כתב שליט"אכהן
 יותר להשהות בלי רביעית לשתות שא"א וכדו',קרים
 ועיי"ש אחרונה, ברכה מברכק אק רביעית שתיתמכדי

 כתב ק"כ ובעמוד באריכות, מ"ש ה' אותבהערות
 אין אפ"ה שותין, כך ואחר שתצטנן הקפה אתהמניחק
 בהערות ועח"ש אדם, כל אצל דעתם דבטלהמברכק
 באריכות. מ"ש ו'אות

 ולוקח קפוא קרח הילדים קונים בישיבהופה
 יעשו שלא אמרתי אז שמלקקק, עד רגעיםעשרים
 חם, למשקה ודומה זמן מדאי יותר כי אחרונה,ברכה
 סי' ח"ה רב לך עשה ובספר מזה באחרונים ראיתיוכן
 כתב.ל"א

 ארטיק יאכיית אחרונהברכה

 אכילת לגבי אחרונה לברכה הזמן ששיעור לינראה
 כדין רביעית שתית בכדי הוא ודומיהם, גלידהארטיק
 מרק מדין הוא וכ"ש מאוד, קטן שיעור שהואמשקה,
 ברכתו מאד דליל הוא שאם לחולים, עועושיםאורז

 ולא רביעית, שתית בכדי ואחרונה שהכלהראשונה
 )עחן אחת בבת מאד הרבה ששותה אלא להמשכחת
 אורז(, דין א' אות הלוי ידיד להגר"י יוסף ברכתבספר
 דליל, חומר הוא שעיקרם וגלידה לארטיק הואוכ"ש
 ימס בחום קצר זמן ישהא ואם בקור, שהוקפאאלא
 בכדי שיעורו יהי' כן אם הוא, שכך מעיד והחושכמים,
 ניתן ולא ביותר קצר זמן שהוא וכיון רביעית,שתית
 טפק, טפק בליקוק שדרכו כיון בו למהר פניםבשום
 עכ'ל. כלל אחרונה ברכה בואין

 כ"א סימן ובאור"ח ח"ה דעת יחוה נדפסושוב
 דבריו. קיצור מעתיק ואני בזההאריך

 חם, קפה כוס או חם, תה כוס השותהבסיכום:
 מכיון רבות, נפשות בורא ברכת השהרה אחר מברךאינו

 יותר השתיה בה2עת ושוהה לאט לאט אותםששותה
 שנוהגים מהאשכנזים ההם רביעית, שתיית שיעורמכדי
 או חם תה שהרת אחר רבות נפשות בורא ברכתלברך
 לשנות, ואק לברך, שלא נוהגים אנו אבל חם,קפה

 ע"י חם מרק שהשותה ללמוד, יש דבדים שלומכללם
 ששוהה מכית רבות, נפשות בורא ברכה מברך אינוכף,

 הוא וכן רביעית, שתיית שיעור מכדי יותרבהסתייתו
 חתיכת בו שיש ביותר, קר משקה ששותה למיהדין



אורחרבבות

 לאט שותה אלא אחת, בבת לשתותו יכול ואינוקרח,
 אבל רבות, נפשות בורא ברכת אחריו מברך אינולאט,
 ושתה אחר, קר משקה כל או קרים, מים כוס שותהאם

 צריך גרם(, וששה שמנים )שהוא אחת בבתרביעית
 שתייתו אחר רבות נפשות בורא ברכתלברך
עכ"ל.

 בני הלחמי דוד מאת ח"א יוסף אהל בספרועיין
 זצ"ל קאליש יוסף ר' הרה"ג על שכתב מהברק

 שתי תמיד שתה ח"ל, רי"ח בעמוד מאמשינובהאדמו"ר
 לברך שיוכל כדי פושרין, ואחד חם אחד תהכוסות
 שתיית נמשכה שמא לחשוש מבלי אחרונהברכה
 ברכה מחחב שאינה פרס, אכילת מכדי יותרהחמים
 עכ"ל.אחרונה

 שיק ומהר"ם ט' סי' ח"א קטנות בהלכותועיין
 כ"א אות פ"א סופר חתם ומנהגי פ"ה סי'או"ח

 סימן ח"ג צדיק פעולת ושו"ת שם ומילואיםובהערות
 ושו"ת סק"ה נ"א סימן בהלכה המצוינים ושעריםל"א
 קפה לשתות שהנוהגים וכ' י"ח סי' ח"ה אומריביע
 רביעית, שתו אם לסמוך מה על להם שנצטנןאחר

 עד שמשאיר דזה כתב ז' סי' או"ח כהן שיחובשו"ת
 ]כך קר קפה כנראה שותים לא כי רעתו בטלהערתקרר

 קר[, קפה שותים הרבה היום אבל דדעתו, חושבאני
 את לפטור ויכוין אחר משקה או מים דישתהוסיים
 לו אסור צמא אינו כשהוא מים לשתות אבלהקפה
 הדיעות כל ידי יצא ובזה סוכר עם שותה אא"כלברך
עכ"ל.

 שהשומע ח"ל, שכ' י"ז ע' ח"א השולחן ברוךועי'
 לאחר חמים תה או קפה אחר כנ"ר שמברךמחבירו
 אמן, אחריו עונה פרס אכילת כדי תוך אותםששותה
 אחר שכן וכל ל"ח ע' ט"ז ברכות יוסף לילקוטוציין

 הנ"ל )והספר אחת, בבת רביעית מהם ח2ותהפושרים
 שהדפיס שליט"א כהן ברוך ר' הרה"ג מידידיהוא

 בהרבה ודן לאור לצאת עומד וח"ג ח"ב, ג"ככנתחם

 ויהנה בביתו כזה יקר ספר המכניס ואשרי ברכותעניני
 חלקו ואשדי כהלכה תורה של ממש הנאה מרובההנאה
 ושנים כח השי"ת לו יתן בספריו, הרבים אתשזיכה
 להלכה כאלה ספרים ולפרסם בתורה חיללהרבות

%מעשה(.

 אברהם אשל בספר שכתב מה באריכותועהן
 חמים והם גומעם שהוא שלקות מי בענין ר"יבסימן
 אחרונה ברכה לגבי זה דין שמברר מה היטבעחן

 בסוף לאחרונה ונדפס שכתבנו לענין הדבריםונוגעים
 חשינא מהדורא אברהם אשל ג"כ לו )ויש חחם,האורח
 לחוד(. נדפסחה

קכזאפריםחיים

 נד.םימן
 ברכותבדיני

א

 הלעיסה בעת הברכה ביןהפסיק

 צריך הברכות אלו כל כ' ס"ג ר"ו בסימןהמחבר
 מכדי יותר כ' והרמ"א לאכילה, ברכה בין יפסיקשלא
 עד ישיח ולא כ' סקט"ז קס"ז בסימן והמג"אדיבור,
 לחזור א"צ לועס בעודו שח אם מיהו הפרוסהשיבלע
 עיקר א"כ ברכה א"צ דהלועס וכו' ועי' וכו'ולברך
 ואם כ' סקל"ו ובמ"ב עכ"ל, וצ"ע הבליעה עלהברכה
 ג"כ דלעיסה כתב הלכה ובביאור אחת, תיבה אפי'שח

 ולברך לחזור אי"צ ובדיעבד היא דאכילהאתחלתא
 שו"ע בקיצור מ"ש ולפי"ז לועס, שהוא בשעהכשסח
 שח אם זה, בלשת למטה המגיהים פרנקל הרבהוצאת
 היה לכאורה עכ"ל, ומברך חוזר אם צ"ע לועס,בעודו
 וצ"ע דאי"צ דמשמע הלכה ולביאור למג"א לצייןלהם
 ברכה בין ישיח ולא כ' סק"ט הרב ובשו"עבזה,

 בעודו ואפי' וכו' ולברך לחזור צריך שח ואםלאכילה
 שאינו בדבר לועס בעודו שח ואם שיבלע, עדלועס
 אינה הברכה שהרי לחזור שצריך אפשר הסעודהמצרכי
 בולע ואינו שהלועס הלעיסה על ולא הבליעה עלאלא
 עכ"ל. לברךא"צ

 אחת תיבה דבשח שכ' הלכה ביריר בס'ועייז
 בכלל אדם החיי כי מקור כל לו צוין לא ומברךדחחר

 צ"ע ב' או א' בתיבה רק הפסיק דאם כ' י"א סימןה'
 ורוב הלכה וביאור ומקורו למ"ב דבר סוף וסייםוכו'

 צריך אחת תיבה אפי' שח דאם הרא"ש עפ"יאחרונים
 עכ"ל. ולברךלחזור

 דעת כתב מ"ו אות שם אדם החיי על ברוךובבית
 והכף אחת, ב~עיבה אפי' ולברך לחזור דצריךהאחרונים

 חחר אין כשלועס שח דאם פסק בסקמ"ההחחם
 אם אך ח"ל בסקי"ג השולחן הערוך פסק וכןומברך,
 משמע וא"כ ולברך, לחזור א"צ שלועס בעשעהשח

 לכתחילה בודאי אבל ומברך חחר אין הלעיסהדבעת
 מחמירין והרבה הלעיסה בעת לדבר לא להחמיריש

 שאוכלים עד מדברים דלא ובמ"ב באחרוניםוכמובא
 שכ' סק"ט קס"ז סימן המגן באלף ועחן מהלחם,כזית
 זית כשיעור לאכול דצריך השל"ה משם הביאהע"ת
 דינו וגם בשל"ה זאת מצא דלא הא"ר וכ' שידברקודם
 בעודו שח אם כ"כ כ' הס' ובאותו עכ"ל, עח"שליתא
 רעיקר ואף נכונים ודבריו של"ה, ברכה, א"צלועס
 עכ"ל, הההחלה היא הלעיסה אבל הבליעה עלהברכה
 סקי"ד קס"ז בסימן הלכות בשונה בזה מ"ש כ"כועהן

סקט"ו.



אורחןשצצצצןוצקכח

 ברוך ר' הרה"ג לידידי השולחן ברוך בספרועק
 ז' אות מ"ה עמוד בח"א תשמ"א ברק בני שליט"אכהן

 ועח"ש לאכילה ברכה בין יפסיק ולא מיד יאכלשכהב
 ברבבות שכחבנו מה ועיין כ"ט, אות בהערותיובאריכות
 קל"ג. סימן ח"אאפרים

צ

 פת זית וחצי מזונות זיתחצי

 פת זית וחצי מזונות זית חצי אכל אם הריןאיך
 סימן שו"ע בקיצור וראיתי מברך, אחרונה ברכהאיזה
 שמברכין ממין זית כחצי אכל ואם וז"ל, שכ' ס"דנ"א

 על לאחריהן מברך פת זית וכחצי המחיה עללאחריו
 לא ברורה במשנה אבל די"ז, מבואר וא"כהמחיה,
 בזה. ועחן לגמרי, רי"זהביא

ג

 שהכלברכת

 באחרונים, מחלוקת יש בדברו נהי' שהכלברכת
 ר"ד בסי, המג"א בקמץ, או בסגול אומרים נהי'אם

 בסק"ח קס"ז בסי' מ"ש ועחן בסגול, לומר כהבסקי"ד
 שהכל כתב ע"ו סי' רב ובמעשה בקמץ, לומרשמצדד
 שהביאו ראיתי הרב משו"ע אבל בסגול, היודנהי'

 נ"ב סימן שו'"צ בקיצור ראיתי וכן בקמץ,שאומרים
 בשערי הוא וכן בקמץ, היוד י"ל נהי' ותיבת שכהבס"ב

 זצ"ל( זיסקינד )מהר"ם יצחק מעיל שו"ת ועחןתשובה,
 אבל דבריו, וסיום באריכות בזה שהאריך מ"בבסימן
 בסגול ואדרבה בינתי פירושו בקמץ נהי' גם כישמעתי
 הה2 וכו' וצאצאינו אנחנו ונהי' כמו בקשה מלשתהוא
 בסגול או בקמץ אם לשת באיזה ולפי"ז עכ"ל,לחלק
 הפסיד. לא אומראם

 מג"א וז"ל כהב השו"ע בגלית סופר חתםובהגהות
 היא וכן בקמץ נהיה לומר להסוברים הסכים דשםקס"ז

 שלו בסידור וכ"כ ק"ז סימן ח"א יעב"ץ שאילתהסכמת
 דעתו וא"כ עכ"ל, זצ"ל הגאת מאמו"ר שמעתיוכן

 בקמץ.לומר

ד

 קניידליך עם עוף מרקהאוכל

 איזה וקנחדליך וגזר עוף מרק באוכלנסתפקתי
 שליט"א ברנשטיין ר"י הרה"ג וידירי יעשה,ברכה
 וז"ל: בזה ליהשיב

 וגזר קניידליך עם עוף מרק - וז"ל מעכת"רכ'
 ע"כ. לעשות צריך ברכה איזהועוף

 ם י ר פאחיים
 מה' הם הקנחדליך דאם נראה הפוסקיםממשמעות

 הם אם ואפילו הכל, ופוטר במ"מ מברך דגן,מיני
 הולכין דגן, ממיני בצלחת הנמצא בכל אין ואםמיעוט,
 א', סעי' רי"ב סימן הלכה בביאור בזה ועיין הרוב,אחר
 מין דכל דהיכא דמצדד סי"ג נ"א בכלל כהח"אודלא
 ברכות ספק דהרי ומין, מין כל על מברך ומינכרמובדל
להקל..

 וברמ"א בשו"ע בזה רינים חילוקי הרבהועיין
 נ"ז אות ובמ"ב י"ב, סעיף ר"ד בסימן וכן שם,ובה2א"פ

 בתשו' עחן וכן ובפוסקים, ז' ססעי' ר"ח בסימן וכןשם,
 עכ"ל. קכ"ט, סי'ח"צ

ה

 שהכל בפקום נפשות בוראעשה

 נפשות, בורא עשה שהכל ובמקום מים שתהאם
 מברכה יד"ח דיצא סקל"ז ר"ד בסימן החחם הכףכהב

 וכו', אחרונה ברכה עוד אחריו לברך ואיןראשונה
 אם שישתה קודם בלבו שהכל ברכת להרהר טובומ"מ
 שתחה לאחר וכן השתייה גמר שלא עת בכל אונזכר,
 עכ"ל. בנ"ר ברכת בלבו להרהריש

1

 בשצת האילנות ברכתלצרך

 דבחודש רכ"ו סימן אור"ח בשו"ע דמבוארהא
 אם הדין איך מברך, פרח שמוציא אילן ראה אםניסן
 שם וראיתי לא, או המברך טוב ביום או בה2בתראה
 יתלוש, דן2מא אז מברך דאין דכהב בסק"ד החייםבכף
 עיי"ש. בורר משוםאו

ז

 בט"ב הגומל צרכתלברך

 לברך היכול הגומל ברכת לברך שצריךמי
 שכהב ס"ד תקנ"ט סימן החיים בכף עחן באב,בתשעה

 יש הצורך ולעת ט"ב, אחר עד מלברך ימתיןדלכתחילה
 עיי"ש. דנחמות פסוקי דקורים במנחהלהקל

ח

 תותצות שינים עםלצרך

 הדין איך ריק, שפיו ב2(עה לברך דצריךהדין
 וכן לברך יכול דבודאי נראה תוהבות שינים לוביש

 סימן ח"ב יוסף בשארית בזה מ"ש ועחן דמברך,נוהגים
 בדבריו. היטב עייןב'



אורחרבבות

ם

 החמהברכת

 החמה ברכת בזמן שנה בכ"ח באוירתכשנוסע
 ר' להרה"ג שאל נ"י מנחם הרב בני הנה יעשה,מה

 מברך אז הזמן כשבא לו וענה שליט"אאליקויב
 אם הדין ואיך שהחחנו, מברכין אין ומדועבאוירת,
 כתב בשו"ת בזה מ"ש עיין מברכין, ג"כ מעונןהיום
 הרב לידידי החמה ברכת ועיין ל"ד, סימן אור"חסופר
 בעלזא. מנהגי השמ"א החמה ברכת וסדר תשמ"אכהן

 הדין צדוקברכת

 במערת כשמבקר הדין צדוק ברכת לברךאין
 שליט"א, פחנשטיין ר"מ הרה"ג מו"ר פסק כךהמכפלה,
 פלדר הרב לידידי שמחות יסודי בספר לדבריווהביא

 דחז"ל שמסתבר משום נ"ח בעמוד כתב וטעמושליט"א
 האבות על בדין אתכם הביא אשר הנוסח תקנולא

עכ"ל.

יא

 בכות5 שהחיינו5ברך

 ראשונה בפעם הכותל את רואה אם הדיןאיך
 שבחי בספר וראיתי שהחיינו, לברך הצריךבחייו

 קוק הרב הרה"ג בשם שהובא רמ"א בעמודהראי"ה
 כן אמנם ראשונה פעם הכותל את שרואה שפסקזצ"ל
 זה. בדין חולקים יש אם ונסתפקתי שהחחנו, לברךחחב

יב

 קרים עםבנאני

 לי והשיב שליט"א קארנמהל הרב לידידישאלתי
 השאלה פ"א אות פ"ט סימן ח"ב צבי תפארתבספרו
 שלו. היא והתשובה שליהיא

 תשובה: - קרים. עם בנאני אכילת לעניןשאלה:
 ואח"כ בפה"א וברך בנאני מעט שיאכל הואפשוט
 זה לנגד זה עקרים שניהם כי שהכל, ויברךקרים

 בפ"ע. א' כלואוכלים

יג
 בחתונהאכייה

 בספרו לי וענה צבי תפארת בעל לידידישאלתי
 שלו. היא והההעובה שלי היא השאלה פ"א סימןח"ב

קכט ם י ר םאחיים

 הסעודה קודם שאוכלים החתונות לעניןשאלה:
 - פירות. מיני שאר או אשכולות המוציא ברכתאחרי

 קולא הבאים "דברים הש"ס דכוונת לפענ"דתשובה:
 היום כל פירות שאוכלים מפני הכוונה הסעודה"מחמת
 כלל שייכות לו ואין ההניא[ בש"ע ]ע' סעודהבלי

 הסעודה, קודם ג"כ זה אוכלים העשירים רקלסעודה
 בני דרך אין כי הפירות עם פת קויאכל שחך לאוגם
 לפעמים מבושלים פירות רק פת עם אותם לאכולאדם

 פרי מעט יאכל אפשר אם לפיכך - פת עםאוכלים
 שבתוך פירות על דעתו ויהי' נט"י קודם מכזיתפחות

 הצריכה הברכה הסעודה בתוך גם יברך וא"אהסעודה,
להפרי.

יד

 ראשונה ברכה יברךבשכח

 והכניס שכח שכ' ס"י נ' סימן שו"ע בקיצורעיין
 לא אחרונה ברכה אבל וכו' ברכה בלא פיו לתוךאוכלין
 דברכה כ' סק"ג קע"ב בסי' המ"ב להלכה אבליברך,

 מ"ש עי' וכן וכו' כעויעור הי' אם לברך צריךאחרונה
 מברך שאינו ראשונה כדיעה הפוסקים רוב ודעתבסק"ה
 הסכים וכן כזית או רביעית שתה אם רק אחרונהברכה
 מר"מ תשמ"ג שבט ד' שנשאלתי מה ולפי"זהא"ר,
 ויעשה דלא, נ"ל כהקיצוש"ע יעשה אם נ"יראובן
 ועיין הוא דכן ומסתבר אחרונה ברכה ויברךכהמ"ב
 בזה. ועחן נ"ד סימן אור"ח משה בשאילתמ"ש

םו

 עוגות עיברכה

 שם ויש מבצק עוגות על לברך יש ברכהאיזה
 י"א סי' ח"ג צדק זבחי בשו"ת וראיתי וסוכר,תמרים
 וסוכר תמרים ממולא ובתוכם מבצק עוגות וז'ל,שכתב
 עכ"ל. מזונות מיני בורא ע"ז יברכווכו'

םז

 בשוקויד המחופין שקדים או אגוזים עיברכה

 הרב ידידי של ותשובה שלי שאלה מצרףהנני
 פ"ט. סי' ח"ב צבי תפארת בספרו שהדפיסהקרנמהל

 צמוקים על לעשות יש ברכה איזה :שאלה
 כמה יש הנה - תשובה: - בשוקולאד.המחופים

 הוא ועיקר בשוקולאד, כן גם המחופים אגוזיםמיני
 באחד, ודי בפה"ע ויברך שיראו כדי הצמוקיםדישבר
 ג"כ יברך בפ"ע שוקולאד כן גם לאכול יוכלואם

 הנקרא מאגוז בא השוקולאד בלא"ה אבלשהכל,



אורחןשנשנשןוןקל

 מהצמוקים כזית יאכל ואם בפה"ע, בברכת ודיקאקאבין
 עכ"ל. שבע. מעין ברכת אח"כיברך

 גבריאל ר' הרה"ג לידידי הברכה מקור בספרועהן
 לדברי שהביא תשל"ז, מנשסטר שליט"אקרתס

 דבריו, על וכתב כ"ב אות נ"ו בעמוד צביהתפארת
 תט"ו סימן אומץ יוסף בספר ועיין מגומגמים,ודבריו
 אחד במקום להסיר בעיני טוב בצוקער המחופיםשקדים
 השקדים ועל שהכל לבדו כשהוא הצוקער עלולברך
 פנחס א' שנה חי איש בבן ועחן העץ, פרי בוראלבד
 ועיין להורות, ראוי וכן וסחם כהנ"ל דכתב ט"וסימן
 פ"ט ועמוד ג' אות פ"ח עמוד הברכה במקור עודשם
 תשובה באור"ח ל"א סי' ח"ג משה אגרות ועחן ד',אות
 ידידי על תמיהני ולפי"ז כהנ"ל, ברכות ב' דיברךאלי

 באר שו"ת שבספרו שליט"א שטרן משה ר'הרה"ג
 כל ראה ולא שהכל רק שיברך כתב ז' סימן ח"אמשה
 לעשות דיש ומסתברא ברכות, ב' לברך שישהנ"ל
 ואותיות ממש בדבריו כיעךו משה האגרותכדברי

מחכימות.

יז

 אחרונה ברכה יברך אי הסעודה 5פני פירותהאוכ5
 יפטרנה הנרהמ"זאו

 סימן מ"ב ועיין י"ג, באות מזה שכתבנו מהע"ן
 אנו שאין דבמדינותינו פשוט ונ"ל ח"ל סק"חקע"ד
 אינו בשבת אפילו הסעודה בתוך יין לשתותרגילים
 בעמער ועיי"ש וכו' מתחילה לזה דעתו היה אא"כפוטר
 ר' להרה"ג ומשפט צדקה בשו"ת ועהן סקי"ח,הצית

 באריכות דהאריך א' סימן אור"ח זצ"ל חוציןצדקה
 ברכה לברך צריך אם פירות אכל הסעודה לפניבאם

 שם הם דבריו ומסקנת פוטרתן ברהמ"ז אואחרונה
 ארוך, בפלפול עח"ש אחרונה ברכה יברך ולאדסב"ל
 אותיות נשא פ' ראשונה שנה חי איש בבן ראיתיאבל
 עדיין צ"ע ]ולפי"ז ממש באות אות וז"ל שכתב ד'ג'

 זה[.בדין

 במקום שאומרים הקידוש כגת המזת שלפני חןג
 לשתות בדעתו היה אם המזת שבתוך החן פוטרסעודה
 לשתות, ורוצה ונמלך בכך דרכו אין ואם הסעודה,בתוך
 ולברך: לחזור צריך אחרים לו שנחנואו

 קידוש של היין על אחרונה ברכה לברך איןד
 שאר קודם ששותה היין על או סעודה, במקוםשהוא
 בתוך הן שותה שאינו ואע"פ שיהי' זמן באיזהסעודה

 החן של אחרונה ברכה פוטרת דברהמ"זהסעודה,
 קודם מזונות מיני אכל אם אבל סעודה, קודםששתה
 נט"י קודם שלש מעין ברכה יברך המוציאברכת

אפריםחיים
 ואם לכתחילה, ברהמ"ז על יסמוך ולא המוציא,שקודם
 שבירך או ונזכר המוציא קודם אחרונה ברכה בירךלא

 שאכל מזונות מיני על אחרונה ברכה יברך לאהמוציא
 בברהמ"ז. לפטרם יכךו רק המוציא,קודם

 או פירות אכל אם אבל מזונות, במיני דוקא זהוכל
 בירך ולא ושכח המוציא ברכת קודם משקין,שתה
 ברכת אחר ונזכר והמוציא נט"י קודם אחרונהברכה
 הסעודה, באמצע אפילו אחרונה ברכה יברךהמוציא
 ודברים דזהן מידי אלא פוטרת ברהמ"ז שאיןמפני
 עכ"ל. אחרונים ועיין הסעודה בתוךהבאים

 ברכות בענין שהאריך מה אצרף לעניןומענין
 וז"ל: דבריו לסיכום ואציין כ' סימן ח"ה דעתביחוה

 חובת ידי לצאת ומכוונים קידושהשומעים
 בעלמא, טעימא אפילו החן מן מעט טעמו אםהקידוש,
 צריכים אינם משקים, שאר או שכר לשתותורוצים
 לא אם אבל משקים, מיני כל פוטר שהחן עליהם,לברך
 ששודרם המשקים על לברך צריכים החן, מן כללטעמו
 הסעודה בתוך ששותים המשקים ורק הקידוש,אחר
 עכ"ל. ברכה טעוניםאינם

 אחרונה ברכה פוטרת ההן על אחרונה ברכהואם
 ועי' סט"ז ר"ח סי' אור"ח עיין המשקין שארשל

 ע"ג. ס"ק ומ"ב ע"א אותע(עה"צ

 מה ברכות בעניני עוד פה אצרף לעניןומענין
 י"ט. בסימן דבריו לסיכום ואצחן שםשהאריך

 ברכת קודם הסעודה בסוף המוגשים חחםירקות
 לברך צריך וכדו', ומלפפת וקישואים חזרת כגוןהמזת,
 מהם אכל אם ואפילו האדמה, פרי בורא ברכתעליהם
 עליהם לברך צריך מבושלים, כשהם הסעודהבתוך

 יש שאם אלא סעודה, לקינוח חחם לפניוכשהובאו
 טוב מהיות להם(, שוה )שברכתו אחר ירק מיןלפניו
 והאוכל מעכב, זה אין אבל אותם, תפטור עליויברך
 במקום הסעודה, בסוף )קומפוט( בסוכר מבושליםפירות
 הונץ, פרי בורא ברכת עליהם לברך צריך רגילים,פירות
 המנהג. פשטוכן

יח

 זיפוןבדין

 פסול סכך תחת אכל אחד בסוכת אם הדןאיך
 ביחד, מזמנין אי כשר סכך תחת אכלו האחריםושנים
 בזה. וצ"ע ידים, ננ(ילת בלי באכלוכן
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יט

 עביםבנתפזרו

 נתפזרו שלא כ"ז כ' ס"ב רכ"ז סי'באור"ח
 ובין לברק ברק בין נתפזרו אחת בברכה נפטרהעבים
 הנה אחד הרוח ע'ץ העבים שנתפזרו היכא אבלבס"ח ח'י המ"ב שם וכתב ולברך, לחזור צריך לרעםרעם
 ברכה ע'ץ הכל נפטר אז הרקיע מעונן ועדיין הנהוא'

 בכף אבל וכו' מחדן2 ולברך לחזור צריך ואיןהראשונה
 שנתפזרו היינו בסקי"ג דכתב ע"ז דחולק משמעהחחם
 שזרח בעיניו זכו ח2מים הנה ואחת הנה אחתהעבים
 מחמת הכוכבים בעיניו שנראו או הלבנה אוהשמש
 כ' שכ' סקי"ב אל"2ע גדולות ועיין עכ"ל העביםפיזור

 בעיניו, זכו משים פ' תר"י כתבו ח"ל סק"ה א"רהרב
 הנה אחת הרוח ע'ץ שנתפזרו לאפוקי ונ"ל ל"חוכ'

 והביא עכ"ל, הרקיע כל מעונן עדיין אבל הנהואחת
 ועי' לדבריו, שמסכים נראה השקל מחצית הרבדברי
 הנז' הרבנים על שפליג ג' אות מרדכי מאמרלהרב
 בין הלבנה או השמש ונראת העבים דנתפזרו דכלוס"ל
 עיי"ש, שמברך עבים כולו שהשמים הגם לענןענן

 דברי לדחות שביעה כדי בדבריו שאין יראהוהרואה
 נתפזרו ברורה, במשנה כמבואר דהדין הרי עכ"ל,הנז'

 לחזור צריך לרעם רעם ובין לברק ברק ביןהעבים
 ועח"ש רט"ו סי' ח"ג צדיק בפעולת כתב כןולברך
 מסתפינא. אילולי דבריו שכתב מרדכיבמאמר

 לברך צריך אם רעמים קול שומע אם הדיןואיך
 עיין ומלכות בשם עולם מלא וגבורתו שכחוברכת

 כ"ז סימן ח"ב דעת ביחוה בזה שכתב מהבאריכות
 עם ומלכות בהטם לברך העיקר כך, הם דבריוומסקנת
 הרעם, סיום של תוכ"ד עד הראשת הרעם קולהשמע
 והלאה, השלישי או השני הרעם על אז בירך לאואם
 נתפזרו א"כ אלא ביום, אחת מפעם יותר יברך לאאבל

 העבים ונתקשרו וחזרו השמש חרחה לגמרי,העבים
 הלילה שעבר וכל הרעמים על ולברך לחזור יששאז
 הרעמים על ומברך חחר כלל העבים נתפזרו לאאפילו

 כפי אבל עכ"ל, עיקר וכן מרדכי מאמר בספרוכמבואר
 בזה. ועיין בזה חולקים דיש משמעשכחבנו

 נוהגים והעולם שכ' סק"ב השולחן ערוךועיין
 הרעם ועל בראשית מעשה עח2ה הברק עללברך
 וכו' לבטלה ברכה היא השני' ברכה ולענ"ד וכו'שכוחו

 די"ז. ולברר להתיישב וצריך חידח2 הם דבריוובאמת

 שראו הלימוד בעת בכתה מהתלמידיםונשאלתי
 את ראו לא אבל מברק בא הוא שזה תדעו מבחוץאור
 מעשה עח2ה ברכה לברך צריך אם עצמוהברק

 דלא נ'ץ מורתז זאב שמחה התלמיד וענהבראשית,

 להם אמרתי אני אבל הברק, את ראו לא כילברך
 גם שלמעשה ברקו אור כשרואה גם לברך יששלדעתי
 ברקו אור רק ג"כ רואה הוא בהטמים הברקכשרואה
 הביתה וכשבאתי ברכה, עשו וכן הברק, גוף ולאקרניו
 ציץ בשו"ת וראיתי בזה שדן מי שמצאתי עדחפשתי
 ובספר לברך, שיש שדעתו כ"א סימן חי"באליעזר
 סלונים דוב זאב הרב הרה"ג לידידי הלכהקמערי

 ערך בערוך ראה והוסיף ש"ג בסימן הביאושליט"א
 ואמרתי לברך שיש לדבריהם שכיוונתי ברוך וא"כברק,

 על תשובה תש בספרים נמצא שהכל ונהנולתלמידים
 להשיב. איך לדעת כדי הכל ללמוד רע2הכל

כ

 שמברך זפניץבדוק

 לפני מתולעים דברים לבדוק יש המזתבכשרות
 להלכות מדריך המזת כשרות בספר ועהןשמברך
 תשמ"א שליט"א שורץ יואל ר' הרה"ג לידידיתולעים

 שקשה שרצים הק2 המאכלים, בבדיקת שדן הספרכל
 לצורך להשתמש דאפשר ק"ט בעמוד שם והביאלבדוק
 כתב כ"ב אות ובביאורים מגדלת, בזכוכיתהבדיקה
 בהטערים שהביא ומה קכ"ד סי' ח"ב יעב"ץשאילת

 ודעת טעם טוב מספר סק"כ( )מ"ו בהלכההמצתנים
 מועילה, אינה מגדלת בזכוכית שבדיקה נ"ג( סי')קונ"א
 כשהסתכל נראה לא השרצים אם שהרי מובן הדבראין

 עכ"ל. רגילה בעין יראו שלא ודאי מגדלתבזכוכית

כא

 במשקין עיכוץשיעור

 בנימוקי עהן במשקה, עיכול בעויעור שכתבנומה
 דוקא, וחומש קמעה לפי לשער דיש תע"ד סימןאור"ח
 קל דיותר פ"ג סימן בפלתי ועי' השולחן, בערוךוכ"כ

 בזה.. ועיין עכ"ל, האוכל מן במשקיןהעיכול

כב

 פיתא דהאי רחמנא בריךבברכת

 במקום אמר ואם כ' ס"א קפ"ז בסי'המחבר
 יצא, פיתא דהאי מאריה מלכא רחמנא בריך הקברכת
 המחבר וממשיך רעיא, מבנימין ע"ב מ' מברכותומקורו
 ועח"ש כולא, דזן רחמנא בריך שיחתום שצריךת"א
 דברים ז' ו' ה' ד' ג' ובקמעה"צ ד' סק"ג במ"בהיטב

 סי' במג"א ועי' העחר, באבן ועי' להלכה,הנוגעים
 מארי מלכיה אמר אם מלכא רחמנא ח'י סקכ"בקס"ז
 דבסי' וצ"ע ב"ח( )ב'ץ יצא נמי פת אמר ולאדהאי
 יצא לא העולם אמר ולא מלך אמר דאם פסקרי"ד
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 וכ"ה וכו' מארי' דעלמ' מלכ' למימר בעי ה"נוא"כ
 סי' לקמן הוא וכן צין רע"א ובחידושי עכ"ל,בסידורים

 סק"א, צית בכני ועי' במחה"ש, ועח"ש סק"כ,רי"ט
 שכתבנו מה ועין מהדו"ק, ברכות דוד בידועח,

 ר' להרה"ג אהרן יד בס' ועי' ח"א, אפריםברבבות

 הטור על בהגהותיו זצ"ל אלפאנדרי משה בר'אהרן
 : ח"לוכתב

 בריך ואמר הזן ברכת אמר לא ואם ז'שיטה
 דכנימין הא זה השמי' ז"ל הרי"ף כ"כ וכו',רחמנא
 בהל' שהביא מה על סמך ושמ' למה יודע ואינירעיא

 ופסק החן ועל הפת מן בחרן ור'ץ הונא רבמחלוקת
 אמר דאם נלמוד ומינא יצא שהכל אמר דאם יוחנןכר'
 לדחות שיש אף הדוחק ע"צ כנ"ל דיצא רחמנאבריך
 דתיקנו ברכה אינה בריך אבל רכנן דתקינו ברכהדשאני
 עכ"ל. דיצא לן ומנארכנן

 זצ"ל טייב כנימין ר' להרה"ג השולחן ערוךובספר
 מלכא רחמנא בריך א', דין ח'י, כתב הנ"ל השו"עעל

 י"ח יצא דלא הכריח בשיטתו לצית הראשת הרבוכו',
 מז' בא' או ממש ה' בהזכרת אלא כנוי שהואברחמנא

 אלקנא רחמנא דאמר תר"י וכ"כ נמחקי' שאיןשמות
 והתוס' ע"ש נמחקין שאין משמו' א' ואלקינו וכו'מלכא

 כן דס"ל ואפשר מלכות החנו דרחמנא כתבו נ"דדף
 הא ע"כ וא"כ הוא כנוי ורחמנא ממש ה' הזכרתדבעי'

 היא דרחמנא ר"ל וכו' רחמנא בריך דאמרדמשני
 מלכות או ה' הזכרת או חדא אלא בעי לא ורבמלכות
 עכ"ל. הרואה ר"פ במע"מועין

 בר' חיים יוסף ר' להרה"ג פעלים רב שו"תובס'
 ומה ד"ה אור"ח חלק ז' סימן ח"ג זצ"לאליהו

 ח"ל: כתב וכו'ששאלתם

 עירנו פה להדפיסו ושצויתי הס' על ששאלתםומה
 בריך כו שכתוב הדחק בשעת ונקדם קטניםלצורך
 מרן מלת מצאתם שלא וכו', דעלמא מלכא מרןרחמנא
 בשם שהביא רי"ד סי' בשיו"ב ראיתם ורק פוסק,בשום
 דעלמא, מלכא אלקנא רחמנא בריך יונה ורבינוהכלבו
 רחמנא בריך כתיב קפ"ז וסי' קס"ז סי' בש"עהגה
 תספיק רחמנא מלת הפוסקים וכתבו דעלמאמלכא
 אך יייל, הוי"ה שם הוא רחמנא כי השםבמקום
 הגאון מסידור הביא וא"ו סעי' סוף קצ"ב בסי'הכ"ח
 שצריך באיטליא, החכמים גדולי בהסכמת הנדפסמהר"ן
 שם להקדים כדי דעלמא מלכא מרא רחמנא בריךלומר

 דאין סק"ב קצ"ב בס" ז"ל רבא אלי' וכתבלמלכות,
 רחמנא אמר שכבר מאחר מלכא מרא לומרקפידא
 וגדולים מהר"ן שהגאת מצינו ועכ"ז ע"ש, שםשהוא
 ויש אחריהם, נמשך הב"ח וכן זה, על הקפידוקשעמו
 ממ"ש רבא אלי' הרב דעת הפך לדעתם הוכחהלהביא

 ם י ר פאחיים
 לומר שכ' הכלבו כשם רי"ד סי' בשיו"ב חיד"אהגאת
 הגאת עוד וכ"כ דעלמא, מלכא אלקנא רחמנאבריך
 זה ומכל ע"ש, הרואה בפרק יוגה רבינו בשםחיד"א
 שם, במקום רחמנא מלת תספיק לא דס"ל דאיכאמוכח
 דעלמא, מלכא מרא רחמנא בריך לומר הוצרכויכך
 דהלשת מרא כמקום מרן לכתוב צויתי עבדאואנא
 לאלפים חסד בספר הנוסח הביא וכן בזה, יותריתיישב
 מריה דעלמא מלכא מרן רחמנא בריך ח"ל קפ"זבסי'
 עכ"ל. ע"ש ע"כ לכלא דזן רחמנא בריך פיתא,דהאי

 הרה"ג לידידי השולחן ברוך ברכות ילקוטובספר
 במקום אם ח'י ע"ח בעמוד כ' חל"א כהן ברוךר'

 פיתא דהאי מאריה מלכא רחמנא בריך אמר הקברכת
 ח"ל: כ' ז' אות ובביאוריםיצא,

 את שינה אם ו', א' ברכות רמב"ם ע"ב, מ'ברכות
 הברכה וענין ומלכות אזכרה והזכיר הואילהמטבע
 סוכה ב, מימוניות הגהות שם יצא. חול בלשוןאפילו
 מברכין ביום וכי יום, יום ד' ברוך דכתיב ע"א, סוףמ"ו
 יום כל לך לומר אלא אותו, מברכין אין ובלילהאותו,
 מעין לו תן ומין מין כל גם ברכותיו, מעין לו תןויום

 מינא כל ע"א, ראקדת ז' דף א' גדולות הלכותברכותיו.
 ליה. דדמיא ברכתא עליה לברוכי מיחייבינןדמינא
 שם קפ"ז, טור ע"כ. ו-רן ע"ב מ' ברכותהמאירי
 מגן א, או"ח שולחן הזן. ברכת ידי יצר ה,פרישה
 במקום כגת שטבעו ממטבע המשנה כל א,אכרהם
 באר יצא. לא איפכא או חתם והוא לחתום שלאשאמרו
 לקטנים אם כי לכתחילה ולא בדיעבד יצא א,היטב
 בשביל החנו בדיעבד, יצא א, מחה"ש שנה. מ-8פחות
 שבעולם ברכה כל ב', מ"ב ד' תל חינוך מנחתהזן.
 נס הזכרת או יתברך השם מאת דבר בקשת כהקדש
 שהפסיק אחר בברוך, פותחת לחברתה סמוכהואינה

 פעם לבו אל ולתת ולהזכיר לחזור ראוי צרכיובשאלת
 במקום א, לבחם עליו. ואדנותו מלכותו קבלתאחרת
 הב"ח הסכים וכן ב', זוטא באליהו שם הק.ברכת
 לאומרן. צריך ברכות ושאר הק, ברכת במקוםודוקא

 ולכתחילה וחתם, שפתח כית יצא ד'. ר"זשולחן-ערוך
 מ-8 פחותים לקטנים לא אם המטבע, כל לאמרצריך
 שהוא הדחק בושעת וכן מעט, אותם שמחנכיםשנים
 ב, השולחן ערוך ע"ש. בכונה לברך יוכל ולאנחפז
 אין ההשגות בסדר כ' הרמב"ן א', כה"ח לחתום.צריך
 לברך מהתורה נצטוינו אלא מהתורה המזת ברכתמעכב
 רעיא כנימין כענין דעתו, כפי אחד כל אכילתנואחר
 ה', שם ד'. שם פיתא. דאי מריה בריך ואמר ריפתאכרך

 חי איש בן לומר. צריך ושאר דוקא הק ברכתבמקום
 יודעים ואין ביותר המתעצלים אותם י"א, חוקתש"א
 המזת ברכת במקום זה יאמרו לפחות אשוריתללמוד
עכ"ל.



קיגאפרים חייםאורחרנגות

 דזן רחמנא בריך לחתום צריך כתב ע"טובעמוד
 בשם נקראים )והביאורים כתב ח' אות ובביאוריםכולא,
 השולחן(.ברכת

 יצא. לא חתם לא אם בה, לחתום צריך קפ"ז,ב"י
 הזן, ברכת במקום שאמרו כיון בברוך וחותם ה',פרישה
 סימן סוף לבוש א. או"ח שו"ע בברוך. וחותםשפותח
 לא בדיעבד ו, השולחן ערוך א'. לאלפים חסד א'.קט"ו
 עכ"ל. לחתום צריך ד', ברורה משנה חתימה. בלאיצא

כג

 ער5הבדין

 שבת במס' השיעור שנתהי שנים נמהלפני
 שנברא שנס ל"ג בדף שלמדנו אחד שאלני בתיםלבעלי
 הרי תיכף ממנו אכל והאיך חרובא, במערהלרשב"י
 וכעת בקושיא, ונשארתי ערלה שני ג' לחכות לוהיה
 פרידמן משה רבי מרן מהרה"ג משה דעת שו"תקניתי
 חכמי ישיבת ונשיא קראקא מבויאן אדמו"ר הי"דזצ"ל
 שונות ובהערות תדש"ם בשנת בירושלים שנדפסלובלין
 בקונטרס זצ"ל מבעלזא האדמו"ר בזה לו העיר ס"חסי'
 כ"כ ל"ק לדידי וז'ל שם לו וענה ז', אות הגכעה עלנר

 וגדולה לכם, ונטעתם בגדר ל"ה נס בדרך דנבראכית
 אם וטרי דשקיל הל"א פ"א ערלה בירושלמי מבוארמזו

 לכם ונטעתם בכלל הוה למנורה שמן בשביל זיתהנוטע
 בכלל הוי דזה ומסיק אדם, בידי הי' דהנטיעהאף

 כלל בו היה ולא נס דרך כשנברא אבל לכםונטעתם
 ועיי"ש ונטעתם בכלל הוי לא בודאי אדם ידיתפיסת
 במקום היה ולא במדבר דהיה שם וכ' י' אותבהערות
 עכ"ל. מערלה ופטורישוב

כד

 דיומא, ויג' דר"ה, ו5ג' דפסחים, 5גםראהשםטה
 םםרים בה5' וגיאור שק5ים,ובהי'

 הרבה מביאה דהגמרא ע"ב נ' דף פסחיםעיין

 השאר והשמיט כמה רק הביא והרמב"ם חז"ל,מאמרי
 מדוע הרמב"ם על שיתעורר מי כעת מצאתיולא

 למעשה לא זה כי ואולי הגמרא של המאמריםהשמיט
 במשנה דר"ה הגמרא הרמב"ם השמיט מדוע כןוצ"ע,
 זהב, פיו מצופה במקד,ם בר"ה מקד,ם שלדשופר
 ח"ח חמנים מועדים ועיין כסף, פיו מצופהובתענית

 כ"ד.סימן

 והתו"כ נ"ח דיומא הג' השמיט דהרמב"ם צ"עק
 ומזה למזבח חוץ עומד שכהן המצוות כל על הבאדפר
 וצ"ע. הפרוכתעל

 הגחל או הגונב וכן הל"י משקלים פ"ג ר"מועי'
 שנים לבעלים לשלם חייב והוא יצא ושקלו שקלחצי
 אשם. חיוב גם שיש כ' לא ואמאי חומש, להוסיףאו

 ומדברי הלט"ו פ"ו ממרים בהלכות כתבהרמב"ם
 ככבוד הגדול אחיו בכבוד חחב אדם שיהי'סופרים
 אחיך את מרבה האת וכו' אביך את כבד והנהאביו,
 מאין אבל לכבוד, בפשיטות משמע ולכאורההגדול,
 ממש הגדול אחיו את לכבד דחחב הרמב"ם שלמקורו
 וצ"ע. דין חידוש זה ולכאורהכאביו,

כה.

 באוירון בנסיעההגום5

 עדש אפרים ברבבות פעמים כמה כחבנוכבר
 מת"ח מכתב קבלתי וכעת באוירת, לנוסע הגומללברך
 את לחזק כדי לו והשבתי צריך, אין שלדעתו וטעןאחד

 החזת בהנהגות נעדם יושר אמרי ספר בסוףדברי,לעיין
 לברך יכולים באוירת הנוסעים שם, וז"ל ל"ה אותאיש

 שכתבנו כמו הוא הדין וממילא לשואל( ענה )כךהגומל
 באוירת. כשנוסע הגומל לברךדיש

 כ"ב[ לסעי']השלמה

 תרי"ב, סימן ח"ג אפרים ברבבות שכתבנו מהועיין
 שליט"א פחנשטחן ר"מ הרה"ג ממו"ר אליובתשובה
 דאני והוא כ"ז, אות מ' סימן ח"ד אור"ח משהבאגרות
 המקום ברוך בל"ש הפת על ברכה אמר דאם פהמוסף

 פיתא דהאי מאריה )דעלמא( מלכא בריך אושבראה
 וט"ז ס"י קס"ז חמו"ע מ' ברכות ועיין להנ"ל,דיצר
 ובסי' יצא, נמי פת אמר לא דאם סקכ"ב ומג"אסקי"א
 לא העולם מלך אמר ולא מלך אמר דרם נפסקרי"ד
 לבוש מאריה, דעלמא מלכא למימר כעי ה"נ וא"כיצא,
 הוא מלכא ומלת השם במקום רחמנא מלת י'אות

 אות הרב שו"ע י', אות קס"ז סי' ברכ"י ועי'מלכות,
 ע"ד, ע"ג אות החחם כף כ', אות השולחן ערוךי"ג

 ברכת במקום אם שכ' ע"ח ע' ח"א השולחן ברוךועיין
 יצא, פיתא דהאי מאריה מלכא רחמנא בריך אמרהזן
 ז'. באות באריכות ביאוריםועי'

כו

 ת"ח בגד עירבב

 זה בלשת ק"כ באות יחמר באמרי שם נתובאגב
 רבב שנמצא ת"ח בג' שאמרו דמה שצידד בשמוי"א
 עכ"ל. בלח דוקא ההנו כו' בגדועל



רבברתקיד
כז

 שבראו פה"עאמר

 וכשדי כ' א' ר"כ סימן הדכיר פתח כספרעיין
 ל"ה, אות א' סימן כרכות מערכת דינים אסיפתחמד
 בא"י העץ פרי אמר אם שכתבו ח' אות ר"ב סי'כה"ח
 דיצא. שכראואמ"ה

כח

 בכמנין הבאה פת עי היחםעשה

 הכאה פת על הארץ מן לחם המוציא בירךאם
 ט"ו סי' ח"א יהושע בעמק מזה ע=ן יצא,בכסנין
 נ"ח כלל אדם חיי העחר אכן כשם קס"ח סי'וכה"ח
 לכתחילה אף קכע אם שהרי א' א' שם אדםונשמת
 יצא. וא"כ ג', א' ובנש"א אדם בחח עיי"שהמוציא

כם

 ביחד ברכות ב'יברך

 שכתב י"א אות ב' מערכת כהתה זכרי בספרעיין
 בא"י כגת אחת כפעם ברכות מיני שני לברךדאין
 האדמה. פרי ובורא העץ, פרי כוראאמ"ה

י
 טיפון דרך ברכההשומע

 עי' אמן, לענות צריך טלפת דרך ברכההשומע
 מין הוא שהמברך יודע אם חרן רס"ד סי' הלכהשער
 קידוש, מדות, וי"ג אמן עונה חי בשידור אפיקורסאו
 סי' ח"ב דעת יחוה עי' חובה, ידי יצא אינו מגילה,או

 חי בשידור הרדיו דרך מדות וי'ע סליחות השומעס"ח,
 יוצא אינו מגילה או קידהט אכל מדות, וי"ג אמן,עונה
 חובה.ידי

יא
 בשמיעה חציו ברכהיצאת

 אפרים רבבות של הראשונים בחלקים כתבנוכבר
 וחצי בשמיעה חצי ברכה עשה דאם פה ונוסיףבזה

 מזה עי' הברכה, חובת ידי יוצא אין אזכאמירה
 מחלקין אין הרי"ף לדעת א', כ"ט סי' אור"חבחזו"א
 דכ' א' א' רי"ג בסי' הלכות שונה ועי' לשנ=ם,הברכה
 ברכה וחצי בשמיעה ברכה חצי חובה ידי לצאתא"א

 כיד כ"כ ועי' מ"א סימן ח"ב פעלים רכ ועי'באמירה,
 כ"כ דביאר ל"ז אות אליהו הליכות קונטרס ח"גאליהו

 ם י ר טאחיים
 עחן באמירה ומקצת כשמיעה כרכה מקצת עויצאדא"א
 ל"ו. באות שכחבנו מה ועהן בדכריו,היטב

יב
 וכלה חתן מעודתבברכת

 ר' הרה"ג לידידי ח"א השולחן ברוך כספרעיין

 שכ' ק"ז שעמוד תשמ"א ת"א נדפס שליט"א כהןכרוך
 בברכת )כוונתו והכלה החתן יכרך חתן כסעודתוז"ל,
 דף בו מכל מקורו שם וכ' כרכה( להם מוסיףהמזת
 הוא הרחמן לומר יוסיף כנשואין י"ב, ר"א כה"חכ"ג,
 הרבי הרה"ג שאלתי וכו', הכלה ואת החתן אתיברך

 מקור מה וכ"י, הרמכ"ם ישיכת ראש שליט"אחפותא
 לא שזה שמאחר תשובתו, רביעית, ככרכהלתוספות
 מקור לזה ואין כרצונו כ"א להוסיף נהגו הפסקמהוה
 חי' חקת א' שנה בא"ח ההטל"ח( שבט )כ"אבהלכה
עכ"ל.

יג
 אבטיח גרעיני עיברכה

 גרעיני על ח'י שכ' קנ"ה כעמודעיי"ש
 דרך וכ' האדמה, פרי כורא מכרך והדלעתהאבטיח
 כפרי נמכרים והם עצמם כפני אותם שאוכליםהאנשים
 עי' עצמו, הפרי כמו לכרך לענ"ד נראה עצמובפני
 סגי אלא דעלמא רובא צורך אין ה', ל"ג סו"סחזו"א
 מעם כ"כ, אור"ח כיד חחם דידי, באתרי שנהוגבזה
 ככדי י"ב השולחן קצות תקס"ג, ע' שמ"כ,לועז

 עכ"ל.השולחן

יד
 בשםים יו הי'ביא

 בהטעת כשמים לו אין אם הדין איךנשאלתי
 וראיתי דכן, ועניתי מכרך, אם אח"כ משיג אםהבדלה
 ונזדמן כשמים לו היה לא אם שכ' רי"ז ע' בספרושם
 דיני מנוחה מבית ציין ומקורו עליהם, יברך אח"כלו

 פעם בכל לכרך צריך מ"א, כוכל

לה

 בפיו. הבדלהנר

 דכתב כ"ח א' ל"א סימן פלאג'י החיים בנףעיין
 להזהר יש ולכן עכ"ל, כראשו דמו בפיו נרהמכבה
 הנר יכבה דלא הנר על הבדלה שעהטה שבתבמוצאי
 בפיו. ההבדלהאחר

אורח

 א' האש מאוריבורא

 עכ"ל.שמריח

יכבות



אורחרבבךת

יי
 הקב"ה שברא כי עי ברכה ויעשותיהנות

 בה שאין עיר כל והניא ע"ב, י"ז דףסנהדרין
 וכו', בתוכה לדור רשאי ת"ח אין הללו דבריםעשרה
 פירא שמיני מפני פירא מיני אף אמרו עקיבא ר'משום
 הלכה ריעות מהל' בפ"ד והרמב"ם העינים, אתמאירין
 דינו את השמיט אבל דברים העשרה כל את הביאכ"ג
 הובא לא בשו"ע וכן אמאי, וצ"ע פירות, עקיבא ר'של
 וצ"ע. פירות שלהדין

 ירושלמי של האחרונות בשורות כ"כומצינו
 לדור אסור רב בשם כהן רב חזקיה זה' בלשתקידושין
 בעיר לדור אסור אף בת ר' בי יוסי ר' אמר וכו'בעיר
 רב בשם כהן ר' חזקי' ר' ירק, של גינוניתא בהשאין
 ולא עינו שראת מה כל על וחשבת דין ליתן אדםעתיד
 פריטין ליה ומצמיח שמועתא להדא חשש לעזר ר'אכל
 שאסף וביאורו ע"כ, בשתא חדא מילה מכל בהתואכיל
 אלו כל שברא על לקוב"ה שבח ליתן כדי והואכסף

 הפ"מ וסחם העדה, והקרבן משה הפני של א'לפירוש
 המשגיח ומבורך הוא יתברך לקל והודאה שבחוליתן

 יתברך חיה נפש כל וצורך בריה לכל מזת ומזיןומפרנס
 עכ"ל, אנס"ו, נצחים ולנצח לעד זכרת ויתעלהשמו
 דברי את השמיטו ג"כ והשו"ע הרמב"םוא"כ

 אמאי. וצ"עהירושלמי

 את שהביא ק"ד, סימן רשב"ן בשו"תועי'
 בסופו רכ"ז סימן אור"ח זהב בטורי ועח'הירושלמי,

 הירוו~למי את מביא וממש בירוו~למי איתאשכתב
 כדי הטעם בתשב"ץ וכתוב ומסיים למעלה,שכתבנו
 להלכה, רי"ז הביא כן הט"ז א"כ בברכות,להרבות
 כתבו ח"ל סק"ט רכ"ה סימן ברורה משנהועיין

 מין מכל מעט לאכול דמצוה הירושלמי בשםהאחרונים
 בריאתו עליו שחביב להראות כדי והטעם בשנהחדש
 שכתבנו וכפי לירושלמי, ציין ולא עכ'ל, הקב"השל
 קידוסוין. סוף ירושלמי הואלעיל

קיה ם י ר פאחיים

יח
 חכמים שטבעו ברכהמשנה

 דהמשנה פסק ק"ש מהל' בפ"אהרמב"ם
 וחחר טועה הר"ז בברכות חכמים שטבעוממטבע
 אמר דאם כתוב מ' דף בברכות מדוע וא"כומברך,
 אמרו אם נ"ד בדף וכן יצא, פיתא דהאי מרי'בריך
 יצא לעפרא ולא ניהלן ריהבך רחמנא בריךלחולה
 יצא דלא אמר דהרמב"ם לחלק יש ואולי הגומל,ברכת
 שהתקינו במקום בברוך חתם או ופתח כששינההוא
 בהמסילה בזה כ"כ מ"ש )ועי' לחתום או לפתוחשלא
 זצ"ל( מוינשטר ליב יעקב הרב י"ב חוברת א'שנה
 ברבבות זה בענין כתבנו וכבר בזה, זאת בכלועיין
 א'. חלקאפרים

ים.
 תרופה עיברכה

 ב' אות ט' עמוד הנהנין ברכת בדיןבקונטרס

 )ואני זה בלשת שליט"א יברוב צבי הרב ידידיהביא
 של ופסקיו הקונטרס אין להרבה כי הדבריםמעתיק
 וחשובים שליט"א, אלישיב שלום יוסף ר'הרה"ג
 שם. ח"ללציבור(

 שליט"א אלישיב שלום יוסף רבי מהגאתושמעתי
 וממתקה ממנה נהנה שאין מרה תרופה האוכללענין
 טפל על לברך דחחב לרפואה טפל שהוא אחר דברע"י
 רק הוא הטפל את פוטר שהעיקר זה שדין משוםזה,
 לא עצמה דהרפואה הכא משא"כ "אוכלין", מיניבשני
 חייב שפיר ממילא ממנה, נהנה ואין מאחר אוכלמקריא
 הא דהרי הדברים הן והן עכ"ד, זה טפל על גםלברך
 נחשב שהכל משום החנו הטפל את פוטרדעיקר
 תורת אין שלעיקר היכן שייך לא חה אחד,למאכל
 עכ"ל. היטב ודו"קמאכל

 ועיין. ד"ה י"ב בעמוד שם מ"ש עודועיין

ם

 י"א זאותהמשך
 אחת ברכה שאין ס"ג קצ"ד סי' באור"חרעיין
 מכאן ח'ל ח"א השולחן בזה וכתב לשתים,מתחלקת
 וחציו באמירה חציו אחת בברכה יוצאים שאיןמשמע
 הלל ברכת בר"ח ששומעים אלו ולפי"ז כעונה,בשומע
 מתחילת לשמעו צריכים לצאת ומתכווניםמהש"צ
 מברוך רק ולאיהללוך

 מהו~
 שו"ת ועי' עכ"ל, וכו'

 בזה. וקצרנו שם ובבאה'ל ז' סי'רע"א

 בת עי שפטרני ברוךברכת

 שהבת שפטרני, מברכין לא מדוע חשבתיתמיד
 ל"ה סימן יעקב אבני בספר כעת וראיתי לבגרות,הגיע
 אלתר מנחם פנחס ר' הרה"ג ממחוהנו זה עלהסבר
 מגור האדמו"ר כ"ק בן שליט"א אמת שפת יסויבתראש
 בשאלה דנים וכן מברכין, אין למה טעם שם ונתןזצ"ל
 עין בספרים, להעתיק קשה כי עיי"ש בספריםזאת

 סימן ישראל בית ב', סימן יהודה לב י"ד, סימןאליעזר
 נ"ה. סימן חיה לנפש ציתל"ד,



אורח רנ ד ננונרקיד

 נה.מימן
 הטעיםה לפני הםוציא נרכת אחר אםןענה

 ברכה ושמע המוציא בעשה שנשאלתי מהבדבר
 ויברך, ויחזור הפסק הוי אי אמן וענה טעם לאועדחן
 אמן לענות לו אין ס"ז קס"ז בסימן דמבואר לינראה
 לפי אבל ויברך, דיחזור ומשמע סקמ"ג במ"בועיי"ש

 החחם ובכף סקי"א תשובה בו2ערי שם שראיתימה
 לא לכתחילה ורק ולברך לחזור לו אק דבדיעבדמשמע
 שליט"א מאזוז שושן ר' הרה"ג לידידי ושאלתייענה,

 מסכים והוא וז"ל, המלאך רפאל בעמח"סמנהריה
 רק ואני בזה וקצרתי ויברך, יחזור לא דבדיעבדלדברינו
 כבר אפרים רבבות קול הראשונים ובחלקים דבריומביא
 נ"ד. בסימן שכתבתי מה עיק וכן בזה,דנתי

 כ"ב סימן ח"א שכיר משנה בשו"ת ראיתיוכעת
 אכל ולא המוציא עשה אם להלכה בפירושוכותב
 הפסק זה דאק אמן לענות שיכול מאחר המוציאושמע
 ברכה בין להפסיק דמותר נראה עכ"פ עוד וכ'כלל,

 הפרקים דבק להא דומה דזה אמנים לכללהמוציא
 שלום דמשיב מהא גרע דלא אמנים שאר לענותדמוחר
 לאכילה ברכה בין להפסיק דמותר כ"ש א"כלכ"א
 מה וא"כ מ"ז, אות במילואים עוד מ"ש ועח"שעכ"ל,

 לו ואין נכת פסקתי בישיבה בלחקוועד לבחורשפסקתי
 ולא עשה דטוב ועניתי שאלני ואח"כ שענה,להצטער
 בדרך ללכת אוהנו יסייע והרחמן לגמרי בכללנכשל
 כי"ר. אמןהנכונה

 הרב אמריקא וגאוני מרבני אחד מאתנשאלתי
 באחד הדק מה שליט"א גרינבלאט אפרים ר'הגדול
 מהלחם טעם לא ועוד המוציא ברכת אחר אמןק2ענה
 המוציא. ברכת ולברך לחזור וצריך הפסק הויהאם

- :תשובה  ס"ז קס"ז אור"ח בשו"ע מרן כתב 
 שח ואם לאכילה ברכה בין ישיח ולא מיד יאכלוז"ל
 בספרו החיד"א למרן ועיין וכו', ולברך לחזורצריך
 מאירות פנים ה' דברי שהביא בסק"ד וז"ל יוסףברכי
 בברכת או חן בברכת הן מסובים כשרבים שכתבז"ל

 לא מברך אחד וכל לפניו לחם ככר אחד ולכלהמוציא
 הפסק דהוי תחילה שיטעמו עד חבירו ברכת אחריענה
 שהביא סק"ה רי"ז בסי' ז"ל החיד"א למרן ועחןע"כ,
 ב'ץ מרן מדברי הנז' ז"ל מאירות הפנים לדבריראיה

 השולחן להערוך ראיתי וכן יע"ש, נ"ט וס" נ"ז סי'ז"ל
 ז"ל מאירות הפנים דברי שהביא בסק"ד ר"ו בסי'ז"ל
 ס" הב"י כמ"ש הפסק הוי חבירו ברכת על דעתההנ"ל
 י"ט סי' ביו"ד שור התבואות דברי הביא וכן ע"ש,נ"ט
 במלה אפי' וא"כ כ"ד בעינן לא בנודם שח שאםע"ש
 אברהם של שלחנו ס' כתב וכן ע"כ, לחזור צריךאחת

אמריםחיים

 ליזהר שצריך מרן מ"ש על סק"כ י"ט סי' ביו"דזי
 כדיבור תכ"ד בזה אמרי ולא אחד דיבור שאפי'מלדבר
 סי' ביו"ד ז"ל תשובה להדרכי ראיתי וכן יע"ש,וכו'
 ר"ו סי' באור"ח הפרמ"ג משם שהביא סקנ"אי"ט

 וכ"כ הפסק, הוי אחת מילה שח שאפי' סק"לבא"א
 סי' באור"ח תמיד עולת בס' וכ"כ ז"ל, רעק"אבהגהות

 שלא ז"ל צדק זבחי הרב שם וכתב י"ז אות י"טביו"ד ז'י צדק הזבחי הב"ד הפסק הוי מכ"ד דפחותר"ו
 צריך אחד דאפי' נקטינן הכי ולכן ע"ז חולקמצינו
 רבבות הנחמד בספרו דכת"ר ושו"ר יע"ש,לחזור
 ד' כיד והאריך בזה שנשאל קל"ב סי' ח"אאפרים

 שלא שמחמירים הפוסקים דעת והביא עליוהטובה
 הבנין דעת הביא וגם לאכילה המוציא בין אמןלענות
 להמוציא ברכה בק להפסיק שמותר שדעתו ד' סי'עולם
 אמנים שאר לענות שמותר הפרקים לבק דומהקהה
 ויש יע"ש, אדם לכל שלום דמשיב מהא גרעדלא

 ועיין שהבאוד מה הפוסקים כל נגד שהוא עליולהעיר
 לטעימת השייכים הדינים בהלכות ז"ל מנוחה הביתלה'

 יאמר שלא הנז' מאירות הפנים דברי שהביאהמוציא
 הפסק דהוי תחילה שיטעום עד חבירו ברכת אחראמן

 י"א אות קמ"ז בסי' תשובה ק(ערי לה' ועחןיע"ש,
 הביא וכן הנז' ז"ל מאירות פנים ה' דברי ג"כשהביא
 וכן יע"ש, סקל"ז קמ"ז בסי' ז"ל ברורה משנה הרבג"כ
 ומזה ס"א אות קס"ב בסי, ז"ל כה"ח ה' דבריוהביא
 שהביא הנז' אפרים רבבות בספרו כת"ר על להעיריש
 משם שהביא ח"י אות דמ2ובה שערי הרב מדברירא"
 כית אמן לענות לכתחילה שמותר ז"ל מאירות פניםה'

 נחשב ולא בה עוסק שהוא ברכה אותה עלשהוא
 ל"ה באות ז"ל ברורה משנה מדברי ראיתו ודחהלהפסק
 לא ולמה אמן  לענות שאסור הפסק על חולקיםשהביא
 מאירות פנים ה' מדברי אמן לענות שאסור ראיההביא
 הן מסובין כשרבים שכתב הפוסקים, כל שהביאז"ל

 וכל לפניו ככר אחד ולכל בהמוציא או היקבברכת
 שיטעום עד חבירו ברכת אחר יענה לא מברךאחד

 כת"ר. של השאלה מענק שהוא הפסק דהויתחילה

 סי' ח"א אחד שמעת ק2ער על גם להעיר ישוהנה
 תשובה ק2ערי ה' מדברי לשאלתו ראי' הביא שג"ככ"ח
 כת"ר שהביא שם ח"א מאירות פנים דברי שהביאז"ל

 התפילין על על חבירו ברכת אחר אמן לענותשמותר
 הרב מדברי לשאלתינו ראי' הביא ולא יע"שלכתחילה

 אחר אמן יענה שלא שכתב ה' סי' ב' חלק מאירותפנים
 הפסק. שהוי תחילה שיטעוםעד

 אם בדיעבד לענ"ד נראה דינא לענין מקוםומכל
 שאינו שיטעום קודן אמן או קדושה או קדיש וענהשגג
 להקל ברכות ספק וקיל פלוגתא שיש כית ומברךחוזר
 לה' ועחן ס"א אות קמ"ג בסי' ז"ל החיים כף הרבוכ"כ



אורחרננות

 ברכות ספק דקח"ל שכתב ח' אות ח"י בסי' ז"לנה"ח
 לס' ועיין קרוב נגד ואפי' ז"ל מרן נגד אפי'להקל
 עכ"ל ודו"ק בזה מ"ש ס"ג אות כ"ה בסי' ז"לכה"ח
 שליט"א. ס"ט חחה סעדיה ר' הגאק הרבידידי

 נו.סימן
 עלינו או תחנון קודםםה

 בציבור מנחה תפלת שהתפלל באחדנוטאלתי
 תחנק, אמרו שכבר אחרי וגמר עשרה, בשמונהוהאריך

 בע"פ לו והשבתי עלינו, או תחנק קודם יאמר מהאז
 שהציבור פעם כל כי תחנק כך ואחר עלינואויאמר
 יאמר ואח"כ בדין כמובא הציבור, עם עלינואומרים
תחנק.

 נז.םימן
 עינינו יראואםירת

 תשמ"ג טבת י"אבס"ד

 נ"י. בקהופר גבריאל יוסף ר' ידידיכבוד

 ברוך ברכת לומר שלא שנוהג מי שאלתובדבר
 נוהגים שכן במקום ומתפלל במעריב, לעולם ד'אתה

 הש"צ שמסחם אחר אמן לענות רשאי האםלאומרה,
 אבל ואסור, הפסק דהוי סברא לומר ודצה הברכה,את
 הף החתימה מ"מ הפסק הף הברכה דכל דנהי י"לאולי

 אמן לענות רשאי וע"ז הקב"ה והמלכת גאולהענין
 לי אין ברורה שראי' אף הנה דקדי,ם, דאמןובדומיא
 הרבה קורה חה אמן לענות דיכול נראה אבללשאלתו
 שלא בחו'ל הנמצאים א"י לבני ונוהגיםפעמים,
 איך אבל לענות, דצריכים מסתברא אמן אבלאומרים,

 ברוך שם אומרים שאין בא"י הנמצא חו"ל בבן הדין1
 בשו"ת ראיתי לומר צריך שאין או לומר הצריךוכו'

 א"י בבן וכהב בזה שדן י"ג סימן ח"א נתןלהורות
 המקום כמנהג יחנהג לחזור דעתו ואין לחו"לשבא
 לא לחזור דעתו אם אבל וכו' לעולם ד' ברוךהאמר
 בא"י להשתקע דעתו אם לא'ע הבא חו"ל ובןיאמרנה

 הוא רשאי לחו"ל לחזור דעתו ואם זו ברכה יאמראל
 המחלוקת מפני שאומרה בו ירגישו לא אבללאומרה

 לא וכו' ברוך יאמר ואם הציבור עם מתפלל הואואם
 שלא מוטב אז הציבור עם שמו"ע תפלת להתפלליוכל

 אח"כ. האמריאמרנה

 בס" שכ' ח"א, ומנהגיו הגר"א הל' בס' ראיתיוכן
 וכו' ברוך יאמרו אם לא"י מחו"ל שבאים בתחריםקי"ט

קלז ם י ר מאחיים

 צ"ע ביחיד מתפלל אם רק אוידלגו ספק איןשבציבור
 נפטרין ובקל א"א בחו"ל מקומות שבהרבה ופטורוכו'
 בר"ח, מקומות בכמה אפילו או במוצש"ק כגקממנה
 כשהוא לומר שהמונע ונראה לומר, אין נמי שבא"יה"ל
 עכ'ל. וצ"ב הפסיד לאבארץ

 כ"ט סימן ח"ה הלכות משנה שו"ת כ"כועיץ
 ואין א"י כמנהג נוהג לא"י הבא חו"ל שבןשדעתו
 שיח בספר ועיץ באריכות בדכריו עיין וכו' ברוךאומר
 ח"א אפרים ורבבות ול"ח( ל"ו עמוד )ווילגערהשדה
 אות צ"ו סימן יור"ד ח"ג משה אגרות ושו"ת נ"ז,סימן
 שם. וז"לח'

 בכל עינינו יראו ברכת לומר נוהג שאחדומה
 הוא אם אומר אינו שבת ובמוצאי חול שלמעריב
 הקהל, כמו לומר ג"כ צריך אם לומר שנוהגיןבמקום
 זו ברכה כלל לומר ו~לא שנוהגין לאלו זה היהאם
 לעשות לו יש כן שסוברין כהרבה בגמ' הוזכרהשלא
 כגק אפשר שאי באופן הוא ואם ירגישו שלאבאופן
 כה"ג כמפורןם לומר צריך הורבה לפני עוברשהוא

 שאגיד רבה בקידושא אשי בר' ע"א ק"ו דףבפסחים
 אומר היה כן לא שאם ופרשב"ם בפה"ג, בברכתביה
 סוברים שהרבה בכאן וכ"ש כמנהגן לילה קידושלהם
 רק אומר מעריב שבכל זה אבל זו, ברכה לומרדצריך

 מנהג להחשיב כלום זה מנהג אין אומר אינובמוצש"ק
 רק והוא למנהג מרבותינו מקור שום לזה שאיןמשום
 אם ודאי שלכן מעצמן אנשים איזה שהנהיגומנהגים
 באופן אף כהקהל לומר לו יש שאומרים במקוםהוא
 עכ"ל.. ירגישושלא

 זה בענין כהב ר סי' ח"ה רב לך עשהובספר
 :ח"ל

 לפני שאומרים עינינו ליראו בנוגע כב' שאלעוד
 טעם בלי לבטלה רוצים פה במרוקו, בנגינההעמידה
 אמירת שאין ובאמת וכו', אנא לזאת אי נימוק,ובלי
 תקנת אלה שפסוקים הנ"ל, לכל דומה עינינו"'עראו

 )סימן בטור מבואר כבר שתקנום וטעם היא,הגאונים
 ואפילו להעתיקם, באפשרותי אין כי שם עיץרל"ו(
 כאו כנ"ל, פיוטים אמירת לבטל שצידדו ומרןהטור
 בדבר גמגם ולא המנהג הזכיר ומרן דבריהם,סתמו
 שנהגו הגדולים מן שיש הטור כתב שכבר אלא)שם(,
 ואעפ"י בשולחנו(, זאת הזכיר לא )ומרן לאמרםשלא

 נראה לאמרם, שלא בירושלים המנהג הוא כךשבאמת
 אחרי כלל בידם למחות אין לאמרם שלא שהנוהגיםלי

 עכ"ל. מיחה ולא ידו סמך מרןשגם

 כתב ק"ב סימן ח"ב אור"ח משה אגרותובשו"ת
 :ח"ל



אורה ךך2ןמנצנצקלח

 אלא וחו"ל בא"י תלוי אין עינינו יראו ברכתובדבר
 שאין ואלו בא"י גם לומר להם יש בחו"לשהאומרים
 מחלוקת הוא כי בחו"ל גם לומר להם אין בא"יאומרים
 כהגדולים נוהגין בא"י אולי אך רל"ו, סימן בטורהובא
 שם שבאו משום הטור שהביא לאומרן שלאשנהגו
 שתרו~הו ההניא בעל הגרש"ז ותלמידי הגר"אתלמידי
 כך לנהוג התחיל שכבר וכית לאומרן, שלא סובריןהיו
 שלא בק"ש שיאריך טוב אבל יאמר ועלא יותרטוב

 שלא וגם סק"ג, במג"א כדאיתא לכו"ע לומריצטרך
 מעשה בשם במ"ב כדאיתא התפלה אחר לומריצטרך
 עכ"ל.רב

 ובעמוד ח"ז משה באר שו"ת לאור יצאוכעת
 דלפני וכתב בזה שכתב מה עיין זה בענין דן שםרכ"ב
 הדין מברר בכל כי בדבריו היטב עחן ירדו לאהתיבה
 תורה. שללאמיתה

 שבט תורה יגדיל בחוברת ועחן כתבנו,והנלע"ד
 זצ"ל האדמו"ר מ"ש ברוקלין נ"ב חוברת תשמ"גאדר

 שם: וז"ל ל"ב סימן קמ"ד בעמוד צדקהצמח

 צריך שאין דיעות כמה יש עינינו יראו בברכתוהנה
 והרמב"ן דברכות קמא פרק בתר"י כמ"ש כלל,לאומרה
 בודאי לאומרו, שלא נוהגים שהיו שעמו חכמיםומקצת
 מתפללים הי' ומסתמא ביחיד, מתפללים היולא

 לא והם ברכה, אותה אומרים היו הקהל וכלבביהמ"ד,
 ועיין ל"ת, משום כלל דעתם על עלה ולאאמרו,
 לענין האי מרה ושאלו א' ססי' דברכות פ"קברא"ש
 ק"ש אומרים שאלו שהגם וכו', שמתפלליןציבור

 הברכות עם ק"ש קורין אין ואלו ומתפלליןוברכותיה
 עם ק"ש באמירת יש ולדבריהם שמו"ע, מתפלליןועכ"ז

 לבטלה, ברכה איסור חשש משום ההיא בעתהברכות
 משום חששו ולא שמו"ע עמהם מתפללין היוועכ"ז
 שם כתב יונה וה"ר ה"ד רל"ה סי' בב"י מזה ועייןל"ת,
 כן. האי רבינושדעת

 דאין בתר"י שם פסק עינינו דיראו החששובעצם
 אמירת עם זה השוה בסידור וגם כלל, הפסק חששבזה

 ודאי ובברדיצוב תפלה קודם דשבת בערביתושמרו
 מאנ"ש חשובי' כמה ג"כ שם ויש ושמרואומרים
 ולא ושמרו, אומרים ואין הנ"ל בביהמ"ד ג"כמתפללים

 רומע'ל מ"ש לכן ל"ת משום בזה אויהיה אישחשב
 יחלוק איך מובן אינו ל"ת איסור בזה דישבפשיטות
 עיין תרכ"ד מסי' ומ"ש הנ"ל, הראשונים גדולימשמעות
 עמהם שיחלקו ראוי יותר ומ"מ סק"א, שםבמהרל"ח
 עכ"ל. כאמור שלום יעשו ועכ"פהבהמ"ד

 שליט"א פיש יעקב יחזקאל ר' הרה"גוידידי
 קאמר ד' ברכות ש"ס ידוע וז"ל, בזה לי כתבמירושלים

 דהא לתפלה גאולה הסומך העוה"ב בן איזהו יוחנןר'

 ם י ר מאהיים
 רבנן דתקינו כית אמרי וכו', השכיבנו למימרבעי

 אומרים אנו התו' וכ' דמיא, אריכתא כתפלההשכיבנו
 כגאולה רבנן ותקינו הואיל נראה השכיבנו אחרפסוקים
 חברו יתפלל כך שבתוך זה לומר דתקינו דמיאאריכתא

 תפילתו כ"א שיגמור עד לביהכנ"ס ילך ולא הואגם
 קדיש אומרים שאנו מה פי' גאת עמרם ר' בסדרוכו',
 גאולה למיסמך לאשמעינן ערבית של לתפלה גאולהבין

 ונראה וכו' ולא רשות זה כי ערבית שללתפלה
 שלא הדין מן הי' וא"כ בשדות הי' שלהםדביהכ"נ
 תיקנו לכן מאוחר שבא בביהכנ"ס לבדן א' אףלהשאיר

 אולם כלל לאומרו אי"צ דחיוב אפ"ל ממילאזאת
 לסמוך שאי"צ בתוס' שהובא גאת ר"ע לפי דידןבנידון
 של כמו אמן לענות דשרי פשיטא א"כ לתפלהגאולה
 הטעם )ולולא לעד ישראל עמו שומר של ואמןהקדוש
 ר"ל פליג דרק התס התוס' לדעת ואף ועל רשות(דת"ע
 להפסיק אסור ולפי"ז חובה, או רשות ת"ע אםור"ע

 כשמפסיקין אולם לתפלה, גאולה בין אחריםבדברים
 דהוי שרי הוא להתוס' אף הגאולה מעין שהואבאמן

 שלום הוי דהפסק דקיי"ל מזה )וחרן אריכתאכגאולה
 ינהוג ע"נ להחמיר שרוצה ומי מילים( ג' רבי,עליך
 ש"צ יגיע שלא עד כ"א דף בתוס' שם שמובאכמו

 דאדם ע"ב ל"ח בסוכה ברש"י ונ' וז'י,למודים
 יכול אינו קדושה או קדיש החזן מפי ושמעהמתפלל
 מעט וימורן ישחוק אלא הציבור עם ולענותלהפסיק
 דעני' כך לעשות אין דלכתחילה וי"ל כעונהדשומע
 אומרים היו ור"י ור"ת מצוה, הידור טפיחשיבה
 וממי שותק, אי הפסקה הוי כעונה שומע אידאדרבה
 עכ"ל. המנהג וגדול לשתוק העםנהגו

 נח.מימן
 נמעריב נשמו"ע וכו' שם כייומר

 שליט"א. יעקב ר' הרב אחי בן יצחק ר' אחילבן

 דיש ס"א קי"א בסי' דמבואר שאלתךבדבר
 ד' מהפסוק חרן יפסיק, ולא לתפלה גאולהלסמוך

 אומר סמיכה שאין ומוסף ובמנחה וכו', תפתחשפתי
 ויסמוך פסוקים יאמר לא במעריב דה"ה במ"בועיי"ש
 כשבא מעריב בתפלת לפי"ז ולכאורה לתפלה,גאולה
 עם עשרה שמונה להתחיל שצריך הכנסת לביתמאוחר
 הפסוק אז לומר יש לכאורה א"כ הברכות ולומרהציבור

 שאומר היות צודק אתה שבאמת לך דע עכ"ל, שםכי
 לומר יכול שמו"ע לפני אז עשרה שמונה אחריהברכות

 כי הפסוק אויאמר ונכון הפסק שאינו כית וכו' שםכי
 הרב ידידי לדברי הסכים וכן עשרה, שמונה לפנישם
 בהזדמנות ואי"ה בזה בתשובה והאריך נ"י לביעקב
 דבריו. נביאאחרת



אורחרבברר2

 תפלת מכלל הוא תפתח שפתי ד' דפסוקתוד
 גאולה בין הפסק ל"ה לכן חז"ל, כתקנתשמו"ע
 אם משלו הוספה הוא אקרא ד' שם כי אבללתפלה,
 הפסק, הוי ובמעריב בשחרית לכן להוסיף,רוצה

 מפני אלא שמו"ע לפני שהוא מפני לא הואוההפסק
 שמו"ע להתפלל יצטרך אם לכן גאולה, אחרישהוא
 שיכול הוא פשוט וברכותי' שמע קריאת שאמרטרם

 ולא וכו' שם כי גם זה ובכלל שרוצה פסוקיםלהוסיף
 להוסיף ירצה דאם שחרית תפלת על שחחר מש"צגרע
 זה בכל ועיין שירצה פסוקים איזה וכו' שפתי ד'לפני

 יצחק ר' הרה"ג וידידי קי"א, סימן אור"חבשו"ע
 וז"ל: בזה לי כתב שליט"אברנשטין

- : בזה"ל כ'מעכת"ר  מאוחר בבא הדין איך 
 שם כי אומר האם הציבור, עם שמו"ע ומתחיללמעריב
 גאולה סמיכת צריך כי אומרים לא פעם כל כיוכו',

 יצטרך דבמעריב יתכן וא"כ סומך, הלא וכאןלתפלה,
לומר.

 הדינים, לכל מקור שום מזכיר אינו שמעכת"ראף
 בע"ה: בזה שאומר מה מכל מקורות לציין מוכרחאני
 שפתי אד-וני דתפילת מובא ע"ב ד' דף בברכות-

 חלק דהוי היינו ע"ש, אריכתא כתפילה הויתפתח,
 צריך אינו זו תפילה לומר שכח אם ובכ"זמשמו"ע,
 שלא לענין רק דמיא אריכתא כתפלה אמרו דלאלחזור,
 ביאור בעל פסק וכן לתפלה, גאולה בין הפסקיהא
 בפסוקים אבל היטב, ע"ש ב' סעי' קי"א בסי'הלכה

 מהתפלה, כחלק חז"ל קבעום לא זה לפנישאומרים
 במוסף אבל וז"ל, שכתב א' ס"ק המג"אומלשק
 וכו' תפתח שפתי ד' קודם פסוקים לומר מותרומנחה
 לומר חיוב שום אין אבל מותר שרק משמעע"ש,
 לומר רגילים "שהיו כתב שרד בלבושי שם וכןאותם,
 היו שרק בפירוש משמע שמו"ע" קודם ובמנחהבמוסף
  שייכים ואינם חיוב שום זה אין אבל לומר,רגילים
 שלא סברא קצת יש אם וממילא עצמה,לתפלה
 אינם הציבור כל דהא לאומרם, צריך איןלאומרם
 ואף מעריב, של שמו"ע לפני אלו פסוקיםאומרים
 לפני שמו"ע לומר שיכול מעריב של בשמו"עשהקילו
 דכית ג'( סעי' רל"ו סימן )שם וברכותי' ק"ששאמר
 כמש"כ האי, כולי לסמיכה חיישינן לא רשותדהוי

 שם, הגר"א בביאור שמובא וכמו ברכות רישהרשב"א
 שמע קריאת שקראו ציבור במצא דוקא הוא הדיןאבל

 ממה הציבור עם להתפלל עדיף בתפלה,ועומדים
 כשיכול אבל ערבית, של לתפלה גאולהאויסמוך
 הדין לתפלה, גאולה לסמוך וגם הציבור עםלהתפלל

 שם כמבואר לתפלה, גאולה לסמוך עליו שחובהוא
 אומרים אינם הציבור שכל כמו ולפיכך ע"ש,במפרשים

קלטאפריםחיים

 חיוב שאין כיון לומר, לא עליו כך הפסוקיםשאר
 שביארנו. כמולאומרם

 קי"א בסי' שם הב"י דהרי סברא, קצת עודה,ם
 גאולה למיסמך דבעינן דהטעם דאמרינן מה עלחולק
 יהיו ליה וסמיך צרה ביום ד' יענך דכתיב הואלתפלה
 הטעם ועיקר בעלמא, סמך דזה וס"ל פי, אמרילרצת
 של לאוהבו דמשל בטור הובא בירושלמי כמפורשהוא
 אף שהפליג, ומצאו המלך יצא פתחו, על שדפקמלך
 ע"ש, לתפלה גאולה בין במפסיק הוא כך הפליג,הוא
 ועומד ק"ש קרא שלא עד למעריב שבאיחרוכית

 כאחד נחשב הוא הרי שמו"ע, הציבור עםלהתפלל
 כבר שהצבור בזמן וכו' שם כי יאמר הוא ואםמהצבור,
 אחרי שהפליג בגדר הוי הוא הרי שמו"ע,מתפללים
 והוא גאולה, שמו"ע לפני שהזכירו עי"ז דפקשהצבור
 שיתנהג סברא קצת יש ולפיכך הפליג, להםשהצטרף

 יאמר ולא שמו"ע, מתפלל הוא שעמהם הצבורכמו
 דהוי תפתח שפתי ד' מלבד שמו"ע לפני פסוקיםשום

 עכ"ל. כנ"ל אריכתאכתפלה

 מכי להתחיל דיכול אעמודה משמרתי על אניאבל
 בעניני בחידושים שכתבנו מה ועיין בזה, ועייןשם

 ס"ג. אות מ"ד סימןתפלה

 נט.טימן
 שעה שבעוד נודע שמו"ע ולפני מעריב ט'נהתפללו

 יו היחכו עשירייבא
 נ"י. יצחק חיים ר' היקר אחי בןנבוד

 להתפלל דהתכנסו שאירע במעשה שאלתךכדבר
 והתחילו מנין היה ולא אנשים תשע באו ורקמעריב
 להתפלל שהתחילו לפני ואח"כ ביחידותלהתפלל
 היש מנין עוד יבוא שעה שבעוד הזכירו שמו"עמעריב
 ולהתפלל להפסיק מוטב או לתפלה גאולהלסמוך
 בציבור.שמו"ע

 אף לחכות ולא לתפלה גאולה לסמוך דטובנ"ל
 ס"ג קי"א סי' שו"ע ועי' מדרבנן, בזה דבמעריבלדיעות
 אם ובמעריב בשחרית עדיף לתפלה גאולהדסמיכות
 ק"ש ואח"כ הצבור עם שמו"ע מתפלל לבאנתאחר
 בנידת ה"ה א"כ לתפלה גאולה יסמוך ולאוברכות,
 להמתין טוב אלא שכתבתי כמו לא הוא לכאורהדידן
 היה שהנדון כמו הצבור עם שמו"ע אויתפללועד

 יצילנו וד' אצלי בספק עדיין הדבר אבלבמעריב,
משגיאות.



אורח רצ ו ונוני~קמ

 ם.מימן

 יקרוא יהעירו צריך אם היימוד מתוך יישוןבנפי
ק"ש

 נ"י יצחק חחם הבחור אחי בןכבוד

 אינם שת"ח בברכות דמבואר בהא שאלתךבדבר
 עסוק היה אם הדין איך המטה, על ק"ש לומרצריכים
 אותו לעורר צריכים האם הלימוד באמצע ההסןבתורה
 בתורה עסוק שהי' כיון לא או המטה על ק"שלומר
 לא. או המטה על ק"ש במקום יהי' זה אוליא"כ

 להטריחו דאין לומר רציתי ראשונה בהשקפההנה
 ק"ש, אומרים כן דת"ח דרובא רוב אבליהעירו,
 ואם ד"ה ה' דף ברכות רש"י דמלשון חשבתיואח"כ
 ת"ח ואם רש'ע, שז"ל שצריך משמע העמודבראש
 מתוך שישן מה אבל תמיד, גירסתו על לחזורשרגיל
 עתה שלומד מה סגי לא כי לא, בעלמא באקראיד"ת
 כג' שם מבואר והנה היום, כל התורה לזכות צריךאלא
 רוחי, אפקיד בידך דרחמי פסוקי חד ש"לדת"ח

 שכתב חכמים בהספתי וראיתי זה פסוק מדועולכאורה
 רוחי, אפקיד בידך אומר אתה אם גדול, מוסר מכאןכי
 כ"ש הקב"ה, ביד ומפקיד מוסר אתה שלך חיותהרי

 עכ"ל. לך אשר וכל וכבודך ממונך כידושתפקיד

 מא.מימן
 במעריב זקינו אחרי קדיש אמירתבענין

 ואינו זקינו אחרי קדיש שאומר מי השאלהבדבר
 ואני לקדיש כשמגיעים שמו"ע לגמור במעריבמספיק
 יבטל ואל ומנחה שחרית של בקדיש שירצאפסקתי
 אזבאנד ר"א הרה"ג ידידי לדברי והסכים בציבור,תפלה

 באגרות כמ"ש יוצאים ביום אחד בקדיש כישליט"א
 הוא אם אינה השאלה אבל לבטל, מחויב ואינומשה
 לומר מחויב אינו בכלל זקיגו על שהרי בדברמחויב
 עצה ומטכס לזכותו נדבה בתורת אומר הוא אלאקדיש,
 לפ"ד כי לעולם ד' ברוך יאמר שלא עצה לו ישלזה,

 משום ואי שמו"ע ויקדים בא"י זה אומרים איןהגר"א
 הרי שמו"ע שלפני קדיש החצי על לענות יוכלשלא
 לענות עלינו ואחר שמו"ע שלאחר הקדישים לוחסר
 יתחיל זמן לו מספיק לא זה גם ואם ירויח יקדיםואם

 הצבור. קודםמעריב

 כיון שמו"ע בתחילת בצבור תפלה לו שיחסרומה
 סימן באו"ח כתוב דהא כלום בכך אין לצבורשמקדים

 מתפללין ציבור ומצא לביהכנ"ס דנכנס ס"אק"ט
 אלמא עמהם יתפלל אל קודם לגמור יוכל ולאשמו"ע

אפריםחיים
 ידוע שאינו דבר והוא בצבור, מתפלה ערףדקהש
 מצבור. מתפלה יותר בקדיש לענות החשיבותלרבים

 מנ.מ'מן
 המטה שעי ק"שבענין

 הם דבריו ותוכן כתב ח' דף בברכותהמהרום"א
כך.

 ע"א( ל"ב )דף דסוטה במשנה שמבוארדאע"פ
 בית של בק"ש רק זה מ"מ לשון בכל ק"ששקורין
 רחמים ובעי ביחיד שהיא המטה שעל ק"ש אבלהכנסת
 לו נזקקין מה"ש שיהיו וצריך מהמזיקין שימורמפני

 מה"ש שאין הקודש בלשון דוקא צ"ל לזהלשומרו
 ראיתי שלא לי תימה והדבר עח"ש, ארמי בלשוןמכירין
 המהרש"א של זה דין שהובא הפוסקים מן אחדבשום
 בלה"ק. דוקא צ'י המטה שעלשק"ש

 סאכאטהסעווסקי נחום משה הרב הרה"גךדידי
 מד. מבאלטימאר משה משכן ספר מחבר בעלשליט"א
 וז'י: ליכתב

 הטור ששיטת כתב סק"ב( רל"ט )סי'המג"א
 שעל שק"ש הוא המפיל קודם ק"ש שאומריםוהשו"ע
 דילפינן בפנ"ע דין אלא שמירה משום אינההמטה
 ורק סלה ודומו משכבכם על בלבבכם דאמרומהקרא
 המפיל אחר אומרים שמירה משום שאומריםהפסוקים

 אחר אי הפסק יהא שמירה משום שאינה ק"שאבל
 משום ק"ש דגם סברו ותוס' הרמב"ם אבלהמפיל
 בהך תליא המהרש"א של דין ולפי"ז ועיי"ש,שמירה
 מטתו שעל שק"ש ותוס' הרמב"ם לפי ורקמחלוקת
 לפי אבל בלה"ק דוקא שצ"ל י"ל היא שמירהמשום
 משום אלא שמירה משום אינה שק"ש והשו"עהטור
 לשון. בכל נאמר ודאי בעלמאקריאה

 שהביא ע"א( ט"ז )דף ברכות הש"ס כגליוניוראיתי
 ושעל מק"ש החנו מק"ש פטור שחתן הפרדסדברי
 וע' הפרדס דברי מפרש שהוא איך עח"שמטתו

 אחר, באופן שמפרש שם בברכות כהן מראהבהגהות
 מק"ש פטור שחתן הפרדס בדבדי לי תימא אכתיאבל
 בעי לא חתן ואטו שמירה משום ק"ש והא המטהושעל

 גם טעמא דמהאי רל"ט( )סי' רבה באליה וע'שמירה
 בעי לא נשים דאטו המטה שעל ק"ש קוריןנשים
 כמ"ש טפי שמירה צריך שהוא חתן וכ"ש ע"ששמירה
 י"ל הנ"ל המג"א לפי אבל ע"ב(, נ"ד )דףבברכות
 משום אינה שק"ש והשו"ע כהטור סברשהפרדס
שמירה.



אורחרננרת

 אי דאפילו המהרש"א דברי עיקר על לי קשהאמנם
 בלה"ק דצ"ל לו מנא מ"מ מהמזיקין שמירה משוםק"ש
 אין הוא ת"ח דאם איתא ע"א( ה' )דף בברכותוהא
 במשנתו שרגיל דכיון המטה 2(על ק"ש לאמרצריך
 ק"ח )דף בב"מ וכדאיתא בכך, דיו גירסתו עללחזור
 ע"ש, משמרתם שתורתם נטירותא צריכי לא דרבנןע"א(

 דהוא גמרא שלמד ומי בלה"ק דדוקא לילף צריךוכי
 הלימוד עצם ודאי אלא משמרו, תורתו אין ארמיבלשק
 שהביא כמו עליך תשמור בשכבך כמש"כ השימורהוא
 הקריאה עצם המטה 2(על בק"ש וה"ה שם בב"מרש"י
 צריך ולא המזיקין מן לו שומר שהוא לשוןבכל

 שצריך ביחיד בתפלה ורק השרת, מלאכישיסהעוהו
 בסוטה כמ"ש לשון בכל מתפלל אינו מה"ששיסהעוהו

 ארמי בלשק מכירין מה"ש שאין לפי ע"א( ל"ג)דף
 כעצם שומר הק"ש שעצם המטה שעל בק"שאבל

 לשון בכל נאמר מה"ש שיסייעוהו צריך ולאהלימוד
 כיון אמנם לשמרו מלאכים הקב"ה ,4לח ק"שוע"י
 שוב התפלה בעצם שיסייעוהו להמה"ש צריךשאין
 עכ'ל. לשק בכלנאמר

 מג.מימן

 הגומי ננרכתחינור
 כתב שליט"א לוין דוב אברהם ר' הרה"גידידי

 ח"ל:לי

 לילד הגומל לברכת חינוך דין יש אםנסתפקתי
 סופר כתב שו"ת בס' מ"ש עפ"י מחו'ל, באוירוןשנסע
 שבודאי במצות רק חז'ל חחבו דלא קע"ב סימןיור"ד
 אבילות, על חינוך דין אין ולכן לכשיגדל בהםיתחחב
 עכ"ל. לכשיגדל ליה דיתרמי יאמרדמי

 חב"ד תמימים תומכי בישיבת משגיח הרה"גץדידי
 לי כתב שליט"א הנדל יוסף ישראל ר' הרה"גבצפת
 ח'ל:בזה

 ומביא זו סברא שדוחה רס"ד מצ' במנ"ח עי'א4
 טהו רק חולקין ואין בחינוך ענין שם שיש מנזירראי'

 וגם נזיר יהי' לא פעם שאף להיות שיכול ואפי'הלמ"מ,
 עח"ש. חטא קצת הנזירות בעניןשיש

 ואומר הנ"ל סברא על שואל בעצמו הכת"ס גםנ4
 לא פעם שאף להיות שיכול אבילות בין לחלקשיש
 בידו, חה מצוה, הר"ז שיהי' שמתי נזירות ביןיהי'

 להחנזר בידו שזה כיק הוא החילוק שעיקר מזהמשמע
 כלל, בידו שאין באבילות משא"כ קרבן, יתחייבואח"כ
 לים מעבר במטוס לנסוע בידו טהה בנדו"ד ה"הוא"כ

קמא ם י ר פאחיים

 גם חינוך משום בזה יש וא"כ לברך יתחייבואז
 טנוח~.בק

 לאבילות קריעה בין הכ"ס אח"כ מ"ש גםג4
 באבילות, משא"כ הקריעה שין יהי' חייו בימישבהכרח
 בקטנותו לים מעבר שנוסע מי בימינו כללובדרך
 מסחבר וא"כ שנוסע אדמו"ר או קרובים לו ישמסתמא
 לברך אותו לחנך יש וא"כ לשם יסע בגדלותושגם
עכ"ל.

 פחנשטיין ר"מ מו"ר לשיטת כ"ז המחבראמר
 אפרים רבבות בספרים דבריו ג"כ שהבאודשליט"א
 עליו לחולקין אבל באוירק כשנוסע הגומל לברךשיש
 הורה כבר עכ"פ חינוך, מצות דאין סוברים הםבודאי
 וכמו באוירק נסיעה אחרי הגומל לברך וישזקן

 א'. חלק אפרים ברבבותשכחבתי

 ליכעס אייזיק יצחק ר' הרה"ג ידידי דעתאבל
 ח"א בספרו חלקים ד' אבי בית שו"ת בעמח"סשליט"א
 בזה. ועהן שו"מ בלי הגומל דיברך ל"וסימן

 סי' ריש במג"א כעת שראיתי מה אכחד לאאמנם
 לחייבים לומר שייך דלא להודות אי"צ קטן ח'ל,רי"ט
 אביו על יאמר ואם הוא עונשין בר לאו דהאטובות
 מילת דידלג נאמר ואם לעשות לו אסור זה וכו'לחיבים
 דחייבים וא"ל חכמים שטבעו מטבע לשנות איןחחבים
 אביו בחטא הוא דלמא יסורין עליו באין הגלגולדמצד
 בסימן מינץ מהר"ם לשו"ת וכוונתו עכ"ל, סי"ד()רמ"מ
 והמג"א אותיות בב' בזה שם ומאריך שם ועחנתי,"ד,
 עיין ח"ל, כתב רע"א בחידושי אבל לדבריו,קיצר
 שהעלה ה' סי' ז'ל באסאן למו"ה תודה לחמיבתשו'
 ואני הדברים מצאתי ולא שם ועחנתי מברך,שקטן
 סק"א תשובה ב2(ערי וראיתי שם, לא טההמצטער
 לא וג"כ כ' לסי' וציין יוסף הברכי משם לדבריושהביא
 לדי"ז, הביא החחם הכף וכן הדברים שםמצאתי
 אינו דקטן כתבו עוד ח"ל, שכ' בסק"ג במ"בועח"ש
 דאין דמבואר הרי חינוך, מצד ואפילו להודותמחיוב
 ל"ט סימן אור"ח נזר אבני ועחן בזה, ועחןלחנכו
 רצ"ט בסימן תשובה פסקי בספר וכן ז' באותכעיקר
 לא אבל מינץ כמהר"ם כתב נזר והאבני לדבריוהביא

 ונראה תשובה, בפסקי בהגהות ועח"ש עח"ש,מטעמי'
 בברכת עתה ל"ש עצמו מפאת דהקטן נאמר אםדאף

 וטעם חינוך, מצות האב לגבי שחך שפיר מ"מהגומל
 ועיין ותקיעות, נזיר לגבי שהתקינו וכמו ולמדתםמצות
 )וואלק(. י"ג סימן אליעזר עיןשו"ת

 בספר הגומל ברכת בענין שכ' מה באריכותועהן
 זילבר יחיאל אברהם ר' הרה"ג לידיזץ הלכהבירור

 סימן ד' 2(ער אפרים שערי ועהן רי"ט, בסי',4ליט"א
 מחליו ועמד מצוה בר נעשה לא שעדיין מי ח"ל,כ"ח



אורחושבבןתקמב

 וגם הגומל ברכת יברך לא ומ"מ למפטיר לקרותונכת
 אות חיים בק(ערי ועיי"ש מברך אינו הקטן שלאביו
 שהביא פ"ו סימן אור"ח שיק מהר"ם שו"ת ועי'כ"ח,
 טעם ונתן הגומל, מברך עשרים מבן שפחותלפמ"ג
 מטעם קטן לחייב סברא יש עכ"פ בדבריו, עחןחדש
 עולת ועהן בזה, ברורה הלכה צריך כי בזה ועחןחינוך
 מינץ. המהר"ם לדברי כ"כ שהביא סק"זתמיד

 ח'ל, לי כתב שליט"א ליבעס רי"א הרה"גרדידי

 חפצו להמחח והגיע באוירון בנוסע הגומל ברכתבענין
 כתבתי הגומל ברכת לברך אם בדרך סכנה מקרהבלי

 שם בלי לברך להכריע ל"ז סי' ח"א אבי ביתבספרי
 התורה שו האדיר הגאון פסק שכן שמעתי הנהומלכות,
 הגה"ק מרן וגם שו"מ בלי לברך זצ"למטשעבין
 שבאו חסידיו לכל הורה זצוקללה"ה מבעלזערשכבה"ג
 בלא הגומל לברך באוירון באו שאם בצילולחסות
 לו אפשר אם באוירון לנסוע לא שיעץ על אףשו"מ
 עכ"ל.בספינה

 לברך אפרים רבבות חלקי בג' כתבתי כברואני
 בשו"ת ראיתי כעת משה, באגרות מו"ר כפסקבשו"מ

 יאלס הרב הרה"ג לידידי ח"א אליעזר אפריםדברי
 לדמות שיש ספק אין שפסק מ' בסימןשליט"א
 מאוד גדולה במהירות האויר גלי על המרחףדזו(ע"ט
 וסחם הגומל, ברכת לברך וצריכים הים גלי עללספינה

 באוירון שמברך מי נראה וא"כ הגומל, לברך ישלכן
 ידידי לי הוסיף עוד לסמוך, מי על לו יש ומלכותבשם
 : ח"ל ליבעסהרב

 מחוייב אם הים דרך בספינה שנסע קטןובדבר
 המג"א מדברי והביא חינוך מטעם הגומל ברכתלברך
 דלא להודות צריך אין דקטן שכתב רי"ט סי' רישאו"ח
 הוא עונשין בר לאו דהא טובות לחייכים לומרשהך
 נאמר ואם לעשות אסור זה לחייבים אביו על יאמרואם
 חכמים, שטבעו מטבע לשנות אין חחבים מילתדידלג
 עליו באין הגלגול דמצד עליו קאי דחייבים לומרואין
 ובהגהות אביו, בחטא הוא דלמא ידעי דמנאיסורק
 מוה"ר שחברם תודה לחמי בשו"ת לעחן צייןרעק"א
 ובשערי מברך, דקטן שהעלה ה' סי' ז"ל באסאןישעי'
 יברך שקטן תודה הלחמי דברי ג"כ הביאההסובה
 וסחם שלהם בגליל נהגו לכן כתב שם יוסףובברכי

 ובמחזיק והמג"א מינץ כמהר"ם נוהגיםדבמדינחנו
 שם בלא יברך דהאב כתב יוסף אהל בשםברכה

ומלכות.

 דעת להבין לי קשה לכאורה בזה, לפיענ"דהנראה
 יברך לא מדוע הגומל, ברכת לברך שלא לקטןהאומרים
 בר לאו דהא לחייבים לומר שייך דלא כתבדהמג"א

 מ י ר מאחיים
 הב"י שכ' מה לפי כן, לומר אסור אביו ועל הואעתשק
 כלומר לחייבים, הגומל אמ"ה "בא"י הברכהפירחם
 דתרגום רשעים שהם דהיינו חייבים שהם לאותםאפילו
 כאחד אנו וגם טובות להם גומל זה כל על חחבארשע
 ולפי טוב" בכל גמלנו הגון שאיני פי על שאףמהם
 שאינו אעפא כן לומר יכול קטן גם הרי הברכהלשון
 לאותם דאפילו החנו לחייבים המובן דהרי עונשיןבר

 - בעוה"ר בעולם יש חייבים והרבה - חייביםשהם
 אעפ"י אני דגם לומר נר' לכן טובות להם גומלהקב"ה
 הגון שאיני - עניוות מצד לומר ויכול - הגוןשאיני
 קאי לא חייבים ומלת טוב, כל גמלני הקב"ה מקוםמכל
 אנו העולם, סתם על רק הקטן על ולא האב עללא

 אפילו טוב שגומל הקב"ה של מדתו עלמברכים
 הגומל יום בכל מברכין שאנו כמו מצותיו,לעוברי
 מאי בדנ"ד בגמרא הלשון ובאמת ישראל, לעמוחסדים
 רק טובים, חסדים גומל ברוך יהודה ר' אמרמברך
 כל שגמלני טובות לחייבים הגירסא והרא"שבהרי"ף
 הגירסא ובלבוש הגמרא בגליון הגר"א בהגהות ועי'טוב

 שגמלנו לחייבים טובים חסדים הגומל הברכהבנוסח
 הרי"ף כגירסת נוהגים והעולם הגמרא, הנוסח טובכל

 שו"ת בהטם מביאים ראיתי אולם והרא"ש,והרמב"ם
 להיות צריך הברכה שנוסח שהעלה ג' סי' האזרחיאיתן
 מדוע ולפי"ז יעו"ש, וכו' לחייבים טובים חסדיםהגומל
 הגומל בברכת שמברך כמו ברכה יברך לא קטןגם

 לא מדוע לקטן חסד עושה הקב"ה ואם טובים,חסדים
 יום בכל ברכות שאר שמברך כמו חינוך מטעםיברך
 ברכת הוא מהברכות ואחד עשרה שמנה מתפללואם

 הי' הקטן ואם ישראל עמו חולי רופא וסייםרפאינו
 ברכת לברך גם יוכל לא מדוע ד' בחסד מחוליונתרפא
 חינוך מטעם אבל פטור התורה שמן אעפ"יההודאה
 ודבריהם לפיע"ד עיון צריך לכן לברך, מחוייבמדרבנן
 ממני.שגבו

 שבות בעל להגאת יעקב בעית ראיתי פלאודבר
 יהודה דרב בגמ' שם דאיתא מה על יעקב וחקיעקב
 אמרו ורבנו בגדתאה חנא רב לגביה על ואתפחחלש
 להו אמר לעפרא יהבך ולא לן דיהבך רחמנא בריךלי'

 אפשר יעקב העימ ע"ז וכתב מאודויי, יתיפטרתת
 לומר צריך יהא שלא כדי בכוונה מלאודויי ליהדפטרי
 לתלמיד הוא גנאי כי טובים לחייבים הגומלבצבור
 איך זה דלפי כן לומר אפשר ואיך כן, לומר כמותוחכם
 ווידוי סדר כל ולומר בציבור להתפלל גדול אדםיכול

 תהילים ספר כל והרי אתמהה, יום בכל אפייםונפילת
 צדיק אין ואדם דהמע"ה אדוננו שאמר וידהיםמלא
 הברכה נוסח בפי' שכתבנו מה לפי ובפרט וגו'בארץ
 של מידותיו עצם על קאי הלשק כי זה, הוא גנאיאיזה

 ישראל. לעמו טובים חסדים גומל שהקב"ההקב"ה,



אורחרננות

 יש להודות צריכים דארבעה כגמרא הברחתאישת
 חייבים אמר ולא להודות צריכים אמר מדועלהעיר
 לברכות כהטטמ"ק מובא האלשי"ך הקשה וכןלהודות,
 לא הרואה בפרק הנזכרים הברכות כל ובאמתיעו"ש,
 הכרחחם בדברים אפילו שהרי חיוב, לשת בהונאמרה
 כיצד ששי בפרק חיוב בלשון ליתא הנהניןכברכת
 ועל וכו' אומר האילן פירות על הפירות, עלמברכין
 גמור חיוב שהן אעפ"י הלאה וכן המוציא אומרהפת
 מכל לפניו בתוד"ה ל"ה בדף כדאיתא מדרבנןעכ"פ
 איתא זימת ברכת גבי וצ"ע חיוב בלשת נאמר לאמקום
 חייבין כאחת שאכלו שלשה שביעי בפרק חיובבלשת
 במחניתין איתא נמי וכן מזמנין כיצד איתא ואח"כלזמן

 על שמברך כשם הרעה על לברך אדם חייבדהרואה,
 דכוונת לומר יש בזה אבל חייב, לשת דנקטהטובה
 דמעיקרא הברכה וסגנת איכות על העיקרהמשנה

 רעות,הטוב ושמועות טובות שמועות ברכתאשמועינן
 בכל כמו "אומר" הלשון איתא בזה אמת ודייןוהמטיב
 הטוב על שמברך דכשם לאשמועינן אתא וכאןהברכות
 הרעה על ח"ו בשמחה לברך מחתיב כךבשמחה
 אלא נצרכה לא רבא אמר כשם מאי בגמראכדאמרינן
 עצם על לא קאי חחב הלשת ולפי"ז בשמחה,לקבולינה
 צריך אמת דיין מברך דאם איכותה על רקהברכה
 שם אנשי בתוס' ועחן טוב, ובלב בשמחהלהיות
 בזה. אחרתשפירש

 אוכל משוך תורה דבר ע"ב ד' יבמות בש"סומצינו
 כערל, שנראה מפני עליו גזרו ומדבריהםבתרומה
 שימול צריך דמשוך דשבת מתוספתא כגמ'ומקשה
 קחני צריך הא ופיר,ם"י קחני צריך הא מדרבנןומתרץ
 בנימוקי ועחן ערל זה הרי משוך קחני מדלאמדרכנן
 דאי משמע מדרבנן צריך שנאמר מקום דכל שכתביוסף

 בריתי את אקרא ואסמכוה ליה מיבעי חייבמדאורייתא
 שלמה במלאכת ועיין המשוך, את לרבות ודרשינןהפר
 חרשים כלים בקנה שהחחנו ברכת לגבי כןשכתב
 דלשת ופירש שהחחנו דמברך במחניתין ההםדאיתא
 להלן בגמרא ובברייתא לברך, הוא דחובה משמעמברך
 לשון איתא יהודה ורבי מאיר רבי במחלוקת נ"טבדף
 ורבי הונא רב דאמוראי בפלוגתא וכן צריך, אוצריך
 רק חיוב לשת דמשמע צריך לשת נמי נקטויוחנן

 חייב ולשת דרכנן במילי שחך צריך לשת ביןהחילוק
 בלשון שפיר אתי זה ולפי דאורייתא, במילי רקקשיך

 מדרכנן שהוא כיון להודות צריכים משבעההברייתא
 רשות ולא חיוב גם מובנו אבל צריכים הלשת נקטלכן
 לכן דאורחתא במילי היינו חחב החנא דחני היכאוכל
 הרואה ובפרק מברכין בכיצד לעיל שכתבתי הנהובכל

 חייבין החנא דנקט זימת ברכת וגבי מדרכנן, הןדברכות

קמג ם י ר מאחיים

 סי' בטור המובא הראב"ד שיטת לפי לומר "2לזמן
 לא בה שאין אעפ"י התורה מן הוא זימת דברכתקפ"ח
 שהביא קצ"ב סי' הדיבור בפתח ועיין מלכות ולאשם

 ואפילו מה"ת, הוא דזימת דס"ל פוסקים הרבהשיטת
 יש מקום מכל מדרבנן הוא דזימת הסובריםלדברי
 מן שהוא המזון מברכת חלק הוא דזימתלומר

התורה.

 גבי חיוב לשת המשנה נקט מדוע צ"ע עדחןאך
 הטובה על שמברך כשם הרעה על לברך אדםחחב
 אבל לעיל שביארנו כמו חייב ג"כ מובנו ויצריךאעפ"י
 לשת ובדרכנן חייב נקט דבדאורייתא ההגדרהלפי
 מדוע מדרכנן הוא הברכה דעצם כיון צ"עצריך,
 ועדיין וכו' אדם חחב תורה לשת נקט בשמחהלאמרה
 בזה.צ"ע

 חילוק שום בזה רואה דאיני להלכה מזה לנוהיוצא
 על מברך שקטן חינוך משום שהן ברכות שארבין

 ברכת יברך לא מדוע בזה וכיוצא הסוכה ועלהלולב
 כוטם תשובה והשערי רעק"א שהגאת וכיתהגומל
 והמה הגומל ברכת לקטן לברך כתבו יוסףהברכי
 ובמה לברך, כוותייהו נקטינן האחרונים רבותינומגדולי
 חחבו שלא בסברא קע"ב סי' יו"ד סופר הכתבשכתב
 בהם יתחייב שבוודאי במצוה רק לקטן בחינוךח"א
 הללו במצות להרגילו צריכיס לכן כשיהגדל לידותבוא
 זו מצוה תבוא שלא דאפשר בא שבמקרה במצוהאבל
 חילוק מצא אנה ממני שגבו דבריו חינוך, שחך לאלידו
 שבוודאי דוקא להיות שצריך חינוך מצות גביזה

 ביו"ד והש"ך הט"ז דפליגי אבילות גבי והן בה,יתחייב
 חולק שם הכסף וכנקודת סקט"ו בט"ז עח"ש ש"מסי'
 בשם כתב והט"ז אבילות לנהוג לקטן דאיןעליו

 קריעה, גבי גיאות הרי"ץ מדברי כן דלמדהדרישה
 שצריך באבילות גם לכן בקריעה קטן לחחבשכתב
 הרא"ש מדברי עליו הקשה הכסף ובנקודתלנהוג,
 שבעה תוך שהגדיל דקטן ג' סעי' שצ"ו בסי'המובא
 קודם אבילות בו אין דקטן דנראה האבילות, ממנובטל
 פתחי עחן תירוצים הרבה בזה נאמר וכבר חינוךמטעם
 הט"ז דברי לחדץ צית שיבת משנ"ת שהביאתשובה
 כהש"ך ופסקו גדולים הרבה עליו חלקו לדינאאמנם
 דאין בטעמא שכתב ש"מ סי' ביו"ד מרבבה בדגולועיין

 תורה מדברי שמבטלו מפני באבץלות לקטןמחנכין
 שהביא שצ"א ס" היו"ד כגלית הלל בבית ועייןיעו"ש,
 מתאבל שאינו מי בכל שצ"ד בסי' הטור שכתבממה
 תדאוג יפחד אלא אכזרי זה הרי חכמים ויציווכמו

 דיני דכל נמצא וכר בתשובה תחזור במעשיותפשפש
 בעד זה ערבים ישראל וקל ההסובה משום הואאבילות



אורח ורצי~וצבקמד

 בר שאינו כית ותשובה ערבות שיך לא ובקטןזה
 .עונשין

 במצוה חעוך המנחת כתב סופר הכתב סברתועל
 דאעו דאפשר דכתב אחד חכם בשם ושמעתי וז"לרס"ב
 וציצית תפילין כמו החיובית במצוה אלא בחינוךחחב

 כדי אותו מחנכין לכן לזה צריך יהי' דכשיגדילוכדומה
 יתרמי שלא אפשר אבילות אבל בגדלותו אותולהרגיל
 דכ"ח מנזיר ומביא כן לומר שדוחק וסיים כשיגדילליה
 דאפשר אע"ג חינוך מטעם בנזיר בנו את מדירדאב
 שכתב כמו נכת והכל לכשיגדיל, ליה יתרמישלא
 להאריך יש לעיל שכתבנו כמו נראה להלכה לכןכת"ר,
 ובמק"א גרמא הזמן שאין מ"ע הוא אבל בזההרבה

 באמצע שנהגדל בגדול הנ"ל הרא"ש בדבריהארכתי
 מש"כ השו"ע בגלית בא"א עוד ועחן ואכמ"להשבעה
 לברך שלא ס"ל האחרונים מגדולי שהרבה ידעתיבזה

 ברכות דספק דקח"ל כית אבל כדאי אייניולהכריע
 בשם דק"ב בפסחים המהרש"א שהעלה מה ולפילהקל

 דאיסורא כח כח שכתב שם הרשב"ם דברי עלמהרש"ל
 דהתירה כח הוא הכא אדרבה אומר ואני וז"לעדיף
 להיות לבטלה לברכה חיישינן ולא עוד לברךשמיקל
 לברך שלא דמחמירי רבנן לאפוקי תשא לא משוםעובר
 בין מחלק ומהרש"א יעו"ש, מעכבות אינן הברכותכי

 לברך גדול יסוד וזה הנהנין, לברכת המצותברכת
 עכ"ל. יבחרוהבוחר

 רי"ט בסי' המ"ב לדעת חושש אני עדחןעכ"פ
 אפרים הוצערי לדעת וכן חינוך מצד לברך שאיןסק"ד
 בזה. ועי' כ"ח סי' ד'שער

 טופס רק זה כי אביו בכבוד פגיעה זו בברכהואין
 באיש. דופי מטיל ואינו קבועברכה

 ברכת בשם לקונטרס מציין הנני מקום לחסוךוכדי
 בענין דל ו' ובסימן הענינים בכל שם ודן לחולההגומל
 תשמ"ג בהלכה הרפואה לחקר מכון ע'ע לאור יצאקטן,
 שם, עחן שליט"א ניגרשל מרדכי הרב ע"יתכתב
 ח"ז משה באר שו"ת ועי' כדברינו הואיהלכה
 באוירון בנסע שכתב פ"ד סי' עלעקטריקבקונטרס
 באוירון הנוסעים כל דבודאי הקרקע על ירדונתקלקל
 עכ"ל גדולה הסכנה שבכה"ג הגומל לברךמחייבים
 ובסימן הנסיעה, מטעם לברך יש כך בין לדברינואמנם
 וכתב שחוק שהי' והוברר פצצה באירת בהסמופ"ה
 מבואר לדברינו אבל עכ"ל, הגומל לברך חייביןשאין
 לברך. חייב הנסיעה עצםדעל

 הרבה שכתב מה י"ב סימן בושם קנה בשו"תועיין
 עחן וכדומה מסכנה שנמנע הגומל ברכת בעניןבירורים
בדבריו.

אפריםחיים
 מד.מיפן

 הקודש מן יהומיף מצוה הבר ביום שרוצהקטן
לחול

 איך בגמרא בישיבה בשיעור מהילדיםנשאלתי
 שבליל ז"א שביק בליל מצוה בר שנעשה בקטןהדין
 להתפלל לו מותר אם שלמים שנים י"ג לו נגמרש"ק
 עליו ולקבל היום קידוש ולקדש שבת שלמעריב
 המנחה פלג אחר אחר החנו יום מבעוד שבתתוספות

 בדיעבד הדין ומה ממש הלילה עד לחכות ע(צריךאו
 כגדול. כבר ליה דחשבינן יתכן חיובאדלענין

 בזה פלפלתי הישיבה בכותלי חרפי דבימיוהשבתי
 אבל וחבל, למזכרת הדברים אז רשמתי ולאבארוכה
 ס"ב רס"ז סימן בשו"ע בדין מבואר אדם כללגבי
 ראי' לי אין שכעת ואף בקטן, הדין מה אבלדיכול,
 אבל יכול הוא אין אחרים דלהוציא נראה לכאורהאבל
 צריך ולא קאתי ממילא חמן חיוב לידי אוד עצמולענין
 הישיבה בספרית הדברים ראיתי ואז הפעם, עודלקדןם
 שנה מומלושים יותר לאחר וכעת חברת, ישיבתשל
 בשם יקר ספר שליט"א קליימן מאיר ר' הרב לישלח
 זצ"ל קופערשטאק ניסן ר' להרה"ג פחמא בן ענישו"ת

 לעצמו וא"כ כך שכתב שזכרתי וראיתי תרפ"חירושלים
 לאחרים. ולאיצא

 בענין מ"ש כ"ט סימן אליהו מגדנות בספרועיין
 ודעת. טעם בטוב הענין וביאר ובקטן, יוהכ"פתוס'

 מה.מימן
 טוב ויום שבת תוספותקבית

 שליט"א רוטנברג ישעיהו הרב הרה"גידידי
 וז'י, לי כתב פרי מנחת חשובים ספריםבעמח"ס
 שבת ללא יו"ט תוס' לקבל יכול אדם אם עתהנסתפקתי
 להביא לנו יש ולכאורה טוב, יום שבת שהואבכה"ג
 בהפסיק שמקבל בט"ז דאיתא יוהכ"פ מתוספותראיה
 נעילת לבד הענוים בכל דאסור מפסקת ארוחהאכילת
 ולא להאריך יש מנעליו חולץ לא עדיין דהריהסנדל
 עכ"ל. מזה שדיבר מי כעתראיתי

 לקבל היכול בשבת יו"ט בחל כך הוא בזהוהנראה
 ביום למשל להיפך או יו"ט תוספות בלי שבתתוספות
 שחך האם שבת, תוספות בלי ותענית עינף דיקבלכפור
 ? כזהדבר

 שבת של צלי דרב כהא דהרי נ"ל ראשתבמושכל
 ס"ק רס"ג )מ"ב ע"ב, כ"ז דף בברכות חזינןבע"ש,



אורחרבבות

 מלאכות מכל עצמו שיפרח2 היינו שבת" ו"קבלתי"ז(,
 חוך של דבזמן כ' רס"א סי' ובפמ"ג ע"ש,האסורות

 ומן שבת, דתוספות ובעשה דאורייתא הוא מיליןהד'
 ואף ע"ש, מדרכנן רק הוא המנחה פלג עד הזההזמן

 מטעם הוא הטעם דכל כ' בהג"ה רס"ג בסי'דהלבח2
 נראה זאת בכל רצונו, לפי לעשות יכול הרי ונדרנדר,
 בתוס"ש, שבת מאיסורי חלק רק עליו לקבל דא"אלי
 כתרתי נראה זה וגם שהב"ל, מהגמרא משמע הרידכן

 סס"ג דברכות פ"ד הרא"ש שמביא כדוגמאדסתרי,
 יכול אינו שוב ערבית, ומצלי דמקדים מאןלענק

 דרבי איתא דאם המנחה, פלג עד אלא מנחהלהתפלל
 סס"ק רס"א סי' במג"א ועחן ע"ש, לדרבנן ליתאיהודה

 אין המנחה פלג קודם קבל דאם יוכ"פ, ה' רי"ו בשםי'
 הוא הנדר קניתו דעיקר משמע וא"כ כלום,קבלתו
 וליתא סרך כאן ל"ש מנחה פלג וקודם שבת,מטעם
 שבת איסורי כח לקבל מוכרח הוא ולפיכךדן2בת,
 לקבל מבלי יו"ט עליו לקבל דגם מסתבר וא"ככדאמרן,
 כמו דהוי א"א, ג"כ אחד, ביום כשחליםתוס"ש,
 זה ליו"ט לילה זה אם ולכן לילה, כבר שאצלושאומר
 ויום לילה דמשום משמע ומהפוסקים לשבת, גםלילה
 י"ד, רס"ג סימן בא"ר בזה ועחן בההנאה, בהנגעו

 ליו"ט שבת בין גם לחלק א"א וא"כ כדברינו,דמשמע
ודו"ק.

 קודם רגעים מ' נרות מדליקים בירח2ליםוהנה
 שכתבנו וכמו רגעים עשרים אביב ובתלהשקיעה,
 בבן הדין איך וא"כ קפ"ב סימן א' חלק אפריםברבבות
 שידידי ומענין ידליק, מתי אביב לתל שנוסעירח2לים
 לי כתב מירח2לים שליט"א דרוק חחם יו2ראל ר'הרה"ג
 שבת תוספות בענין ולברר לספק נ'י עוד וז'י,בזה
 קודם דקות ארבעים להדליק קי"ל ירח2לים כנידהנה

 דקות עשרים רק שלהם תוספות הוי ת"א וכניהשקיעה,
 נסע ירושלים בן אם לחקור יו2 החמה שקיעתלפני

 הנר להדליק צריך אי ברק בבני או בת"אלהתארח
 ת"א כבן מנהיג או רגעים מ' והוא ירושליםכמנהג
 שצריך פסק שליט"א פישר והגר"י רגעים, כ'והוא

 ולדעתי עכ"ל, זה בענק וצ"ב ירח2לים, כמנהגלהדליק
 לשבת שבא ת"א דבן נ"ל אבל לעשות, ישכך

 להדליק ועליו המקום כחומרי לנהוג עליו אזבירח2לים
 בזה. ועיק קודם רגעיםארבעים

 מצוה בר שנעשה בקטן דמ"ש מקשיםוראיתי
 דלא דכית נאמר אם לא או בהבדלה חחב אםבמוצ"ש

 דבמציאות כית או הבדלה שייך לא אשבת מוזהרהי'
 במוצאי שנחגדל קטן ולגבי הבדלה, ענק ש~ך שבתהי'

 דאינו קע"ב( ס' )או"ח סופר חתם בשו"ת פסקיוהכ"פ
 בעיקר מחהר הי' דלא כית יוהכ"פ בתוס'מחךיב
 קדח2ת על הוי דהבדלה מיח2ב הנ"ל ולפייוהכ"פ,

קמה ם י ר מאחיים

 ענין שהך שבת קדח2ת להוסיף שיכול משום א"כשבת
 יום עצם להוסיף דצריך יוהכ"פ במוצאי אבלהבדלה,
 שחך א"כ עשירי, יום עצם להוסיף טוייך לאעשירי
 על חיוב הי' לא אם א"כ יוהכ"פ קדח2ת רקלהוסיף
 קדח2ת של תוס' על רק להוסיף שייך לא היוםעצם
 ובפרט היום, קדח2ת על גם דהוי הבדלה משא"כהיום

 מקדש שכתב קדח2 דין הוי ג"כ דהבדלהלהרמב"ם
 וביציאתו. בכניסתוהשבת

 הרב לידידי שלחתי המצורפת השאלהוהנה
 היא השאלה צבי תפארת בספרו והדפיסהקארנמהל

 שלו. היא והתשובהשלי

 תוספות לקבל שיכול בשבת יו"ט כשחל קו'מ"ש
 זה והביא ויאכל, ויקדש יוכ"פ תוס' לקבל בלישבת
 אתי. אינם והס' שפר ואמרי הש"ס גליוניבשם

 ה"ו עשור משביתת פ"א ברמב"ם עי'תשובה:
 סובר דהרמב"ם שם והמסקנא שם, ולח"מובהה"מ
 עינוי לענין רק התורה מן הוא כפור יוםדתוספות
 סובר מלאכה לענין אבל יוכ"פ בתוס' לאכולשאסור
 מדרכנן רק הוא שבת תוס' וכן יו"ט דתוס'הרמב"ם
 מ"ע והוא ביוהכ"פ רק שחך דעינוי הוא והטעםעי"ש,
 בשבת ג"כ ששייך מלאכה אבל יוהכ"פ בתוס'פרטי

 לומר שחך לא ביוכ"פ גם אז ריבוי מצינו לאובשבת
 למלאכה עינוי בק לחלק גם דהא אסור, יוכ"פדתוס',
 המשנה במרכבת עי"ש לחלק סברא הי' לאביוכ"פ
 - במלאכה. לא בעינוי ריבוי מטעם דהואבאריכות
 חול לעשות א"א דהא נדר מטעם הוא התוס' עלקבלה
 ברכות בהוס' וע' בש"ך קצ"ו סי' ביור"ד ועי'כשבת
 התוס' עח2ה אם כלל סברא ואין שם, ובפנ"י ע"אכ"ז

 לומר אפשר והאיך המחרת ליום הזמן דנחשבכשבת
 תרי הש"ס מצריך ומלאכה בעינוי רק יוכ"פ,שאינו
 ועי' היטב, ודו"ק לזה זה דומים שאינם מפניריבמים
 וע' כנדר, הוי שבת דתוס' רס"ג סי' באור"חבערה"ש
 עכ"ל. לזה. אהני שבת אטו צ"אזבחים

 ס"ב סימן ח"ד אור"ח משה אגרות שו"תועהן
 נדברו באז ועהן הכוכבים, וצאת שקיעה זמן בעניןמ"ש
 השמשות, ובק שבת תוס' בענין בירורים ר סימןחי"א
 שבה. בתוספות קידוש בעושה ד' סי' בח"טועיק

 בזמן גם ישנה שבת עונג מצות אם הדיןאיך
 לענין רק הוא שבת דחוספות לא או שבתחוספות
 וראיתי שבת, עתג לענק לא אבל וכדומהאיסורא
 וכתב כ"א סימן ח"א הים זה בספר זה בענקשביאר
 ממש בפועל שבת דעונג המצוה קיום בק לחלקדיש
 שבת, תוס' בזמן שהך לא חה ח2ורה באכילהדהיינו
 לקחם יוכל ועוד נקיה בכסות כמו דברים בשאראבל

 עכ"ל. שבה תוס' בזמן גם אףהמצוה



אורחו4וצברר2קמו

 ערב שישי ביום בכתה מהתלמידים היוםתשאלתי
 יכולים אם מוקדם שבת מקבלים אם שבט חודשראש
 חצי לקבל דא"א ועניתי שישי יום עדיין כי יע"ולומר
 מקבלים אם וממילא ר"ח ולא שבת שזה ז"אשבת
 ונשאלתי פשוט, וזה יע"ו לומר בהקדמה אפשרשבת
 יאמרו אם מוקדם מעריב שמתפללין במקומות חולביום
 באותו כשביקר ויטמן זלמן חיים הרב ידידי אז יע"ואז

 חכמים היו לא כן לא דאם דבודאי טען אצלישבת
 ובינותי יע"ו, ויפסיד מוקדם להתפלל שיוכלמתקנים
 ח"א אבי בית השו"ת לדברי עהכינו וראיתיבספרים
 יכול בחול ובין בע"ש דבין באריכות דביאר ל"גסימן
 בדבריו. עחן ויבא יעלה במוקדםלומר

 סלונים זאב ר' הרה"ג לידידי הלכה שערי בס'ועיין
 עליו א.בשקבל וז"ל,שאלה שכ' ק"ד בעמודשליט"א
 זה מזמן נאסרו גם והחלב הביצה אם יום מבעודשבת
 אם זל"ז סמוכים ויו"ט כששבת ב. נולד, איסורמטעם
 מכין. משום ביו"ט אסור דיהי' בשבת כנולדחשוב

 לטלטל לו אסור דהא דאסור פשוט א. -הה2ובה:
 לאחר שנולד והחלב הביצה א"כ הקבלה אחרמוקצה
 ביו"ט להקל יש הצורך לעת ב. מוקצה, הואהקבלה
 קבל שכבר אעפ"י יום מבעוד כשנולד לשבתהסמוך
 וראה תרס"ה, סי' אור"ח א"ר המקור שבת, אזעליו

 עכ"ל. שם השו"עבמפרשי

 שהביא ח' ז' קנ"ו עמודים ח"ג ישורת יסודיועיין
 והרים שו"ת ועיין שבת, תוספות בדין הפוסקיםעדטות
 לידידי ועיין שבת, תוספות בענין מ"ש כ"ז סימןהכהן
 בצלאל ר' הרה"ג החזק פטיש הימיני עמודהמנוח
 בתוס' מ"ש משתכחין ולא דאבדין על וחבל זצ"לזולטי
 המוערים חלק אור"ח יעב"ץ משנת הגדול בספרושבת
 חנצב"ה, בא"י הדת לחיזוק הרבה ופעל ל"ז,סימן
 לי הוסיף שליט"א סאכשבסקי משה ר' הרה"גתדידי
 : וז"ל דבריםבזה

 חינוך במנחת ראיתי בנשים שבת תוספותובענין
 שסוברים לראשונים שאף שמחדש ט' אות שי"גמצוה
 חייבות נשים אין מ"מ בתוס' חייבים ויו"ט שבתשבכל
 יוכ"פ מלבד בתוס' נשים לחייב ריבוי ליכא כיבתוס'
 חייבות נשים שאין כית ושוב דהאזרח ריבוידאיכא

 ויו"ט שבת תוספות נשים קבלו אי אפילו שובבתוספות
 דכל הרמב"ן דעת לפי קבלתם מהני לא ביה"שקודם
 ביוהכ"פ ורק קבלה מהני לא בתוספות שאינוהיכא
 לא בתוספת שאינו מה אבל קבלה מהני בתוס'דאיתא
 גם ויו"ט שבת בתוספות שאינם נשים וא"כ קבלהמהני
 עח"ש. להם מהני לאקבלה

 לדברי דומה ויו"ט שבת תוספות איןיענ"ד
 הובא ודבריו בתענית איירי הרמב"ן דהאהרמב"ן

 ם י ר פאחיים
 בין שרק בהרי"ף( ע"ב ג' )דף דתענית פ"ק נסיםברבינו

 לנו ואין תוספ' ולא באכילה אסור דתעניתהשמשות
 לפיכך הקורש על מחול מוסיפין שכן יוהכ"פאלא

 שאר אבל והפסק קבלה בו יש תוספת בו שישיוהכ"פ
 בתוס' שליתא תענית שרק ונראה עח"ש, לנו איןתענית
 גם אז תענית תוספת חיוב ליכא דלכו"ע אדםלשום
 אי אפילו ויו"ט שבת אבל מהני לא יום מבעודקבלה
 כית בתוספת איתא הן מ"מ הא לנשים תוס' חיובליכא

 דליכא תענית ורק ויו"ט שבת בתוספות חייביםשאנשים
 לקבל דא"א קבלה מהני לא אדם לשום כללבתוספת
 שיש ויו"ט שבת אבל תוספת שום דליכא היכאתוספת
 שוב תוספת בכלל ואיתא לאנשים עכ"פ תוס' חיובלהם
 מהני וקבלה כיוהכ"פ וממש עליו לקבל תוספת כאןיש
 לנשים.גם

 )דף בכתובות מתוס' המנ"ח דברי על לי קשהועוד
 דשעה שכתבו ויו"ט, בשבתות לה דמסר ד"ה ע"א(מ"ז
 דתוספת מלאכה לענין כיו"ט הוא יו"ט לפניאחת

 הרי עח"ש המלאכה מן ע(עה באותה ובטילהדאורייתא
 דאסור התורה מן ויו"ט שבת דתוספות התוס'שסברו
 וזה וזה אשה בדין התם דאחרי לאשה אפילובמלאכה
 ויו"ט שבת דתוספות הסוברים שלפי כהמנ"חשלא

 נימא אי ואפילו בתוספת חייבת אשה איןמדאורייתא
 ותוס' ויו"ט שבת בתוספות חייב אשה אין הדיןדמן
 במלאכה אסור היא דאז עליה תוס' כשקבל רקאיירי
 שמחה זמן ליכא ומש"ה ידיה מעשי ביטול אזוליכא
 קבלה ע"י שאפילו שסבר כהמנ"ח אינה זה גם א"כהא
 מבואר התוס' דברי מ"מ אבל לאשה תוספתליכא
 שלא וזה קבלה משום רק ולא תוס' חיוב מדיןדאיירי
 המנ"ח.כדעת

 רס"א סי' באור"ח בשו"ע המחבר מדעת קשהוגם
 וזה בשבת גם הקודש על מחול להוסיף שצריךסע"ב

 במחצית ועי' בסק"ח שם המג"א כמ"שמדאורייתא
 דאם סע"ד רס"ג בסי' המחבר כתב ואפ"ה שםהשקל
 מיד שבת עליו ולקבל גדול היום בעוד נר להדליקרוצה
 נשים ואדרבה נשים על גם קאי וזה ע"שרשאי

 מבואר הרי בסע"ג כמ"ש מאנשים יותר בנרמוזהרות
 ולא שבת תוספת עליהם מקבלים נשים שגםלהדיא

כהמנ"ח.

 ויו"ט שבת בתוספות חייבות נשים שגםוהטעם
 משום החנו לכאורה גרמא שהזמן מ"ע דהויאעפ"י
 בל"ת בין בעשה בין דץ2בת מילי בכל חחבותדנעדם
 כ' )דף בברכות כדאיתא היום בקידוש חייבותומה"ט

 כמ"ש מה"ט בשבת מעעה בלחם חחבות וכןע"ב(
 תשובת וע' בשבת בסעודה חחבות וכן בשבתהר"ן
 שבת, בתוספות שחייבות ה"ה וא"כ ס"א זצ"לרע"א
 שתליה אלא טעמא מהאי חחבות נשים יו"ט בתוס'וגם



אורחרבבות

 ועי' דיו"ט בעשה חייבות נשים אי ראשוניםבמחלוקת
 רע"א ובתשובת והר"ן ע"א( ל"ד )דף קידושיןתוס'
 עכ"פ דיו"ט בעשה חייבות שנשים ולמ"ד הנ"לזצ"ל
 באיסור גם שחייבות ה"ה מלאכה לאיסור שהךבמה

 המנ"ח העיר שלא לי ותימה יו"ט, בתוספתמלאכה
 עכ"ל.. זה,מכל

 כ'. סימן ח"ב אש שרידי שו"תועיין

 ברכה עמק בספר וראיתי עיני ד' פתחוהנה
 שדן ס"ו בעמוד שליט"א פורמנצ'יק הרבלהרה"ג
 רב. שלל הת כמוצא ונהניתי וז"לכדברינו

 דהוי ויו"ט, שבת תוספות לעניןנסתפקתי,
 עלי' קביל אפילו ומדינא הפוסקים לרובדאורייתא
 דאורייתא, שבת תוס' עליו חל ולמעלה המנחהמפלג

 רק שביתה עלי' קביל אם - בפוסקים,כמבואר
 שבת תוספות עליו חל אם ידועות מלאכותממקצת
 תוספות עליו חל דשפיר נימא ואם זו, בקבלהךו"ט
 יכול אם לעחן יש מלאכות, אותן לגבי ויו"טשבת
 לגמרי שבת תוס' עליו קבל דלא כית יום, מבעודלקדש
 המלאכות. מכללשבות

 ערבי פ' ריש ריש בתוס' המבואר לפיוהנה,
 דבעינן ומרור מצה בפסח קרא דגלי לאו דאיפסחים,
 משום יום מבעוד אותם לקחם אפשר שפיר הי'לילה
 הרי שם, והמרדכי הרא"ש כתבו וכן יו"ט, תוס'דין

 שביתת לענין רק אינו ויו"ט שבת תוספות דיןדעיקר
 דע"י ויו"ט, שבת קדושת בעיקר הוא אלאמלאכה,
 מסתברא לכאורה א"כ ממש, ויו"ט כשבת נעשההתוס'

 קבלה שייך ולא השבת בעיקר להיות צריכהדהקבלה
 מהשבת. חלקעל

 רס"ז, סי' במג"א הובא חסידים, הספר דעת לפיאך
 אכלו א"כ אלא שבת תוס' ע'" יוצאין אין שבתדסעודת
 תוס' דין דעיקר דדעתו לכאורה א"כ שבת, בלילכזית
 אפשר לדידי' מלאכה, שביתת לענין אלא אינושבת
 וצ"ע, שבת משביתת חלק על גם שבת תוס'ד~טחך
עכ"ל.

 הרה"ג לידידי חן מנחת ש"פ בהגדה ראיתיושוב
 ע"ט: בעמוד וז"ל שכתב שליט"א אהלבויםהרב

 זצ"ל פורמנצ'יק ארי' רבי הגאון יום: טבעודיכול
 לענין ונסתפק עלה ס"ס )עמוד ברכה" "עמקבספר

 אם הפוסקים, לרוב דאורייתא דהוי ויו"ט, שבתתוספות
 חל אם ידועות, מלאכות ממקצת רק שביתה עלי'קבץל
 דלפי וכתב, זו, בקבלה ויו"ט שבת תוספותעליו

 קרא דגלי לאו דאי פסחים, ערבי פ' ריש בתוס'המבואר
 לקחם אפשר שפיר הי' לילה דבעינן ומרור מצהבפסח
 הרא"ש וכ"כ יו"ט, תוס' דין משום יום מבעודאותם

קמז ם י ר פאחיים

 אינו ויו"ט שבת תוספות דין דעיקר הרי שם,והמרדכי
 קדחסת בעיקר דין הוא אלא מלאכה, שביתת לעניןרק

 א"כ ממש, ויו"ט כשבת נעשה התוס' דע"י ויו"ט,שבת
 השבת בעיקר להיות צריכה דהקבלה מסתבראלכאורה
 הספר דעת לפי אולם מהשבת, חלק על קבלה שחךולא

 אין שבת דסעודת רס"ז(, )סי' במג"א הובאחסידים,
 שבת, בליל כזית אכלו א"כ אלא שבת, תוס' ע"ייוצאין
 תוס' דין יסוד דעיקר דדעתו מוכח, לכאורה -א"כ
 לדידי' א"כ מלאכה, שביתת לענין אלא אינושבת
 שבת, משביתה חלק על גם שבת תוס' דשחךאפשר
 "ברכת ובס' כ"ב( )סי' ח"ג חן" "אמרי בס' ]ועי'וצ"ע.
 עכ"ל. י"אא, )סי'יוסף"

 שליט"א דרוק חיים ישראל ר' הרה"גוידידי
 כ"ז ברכות עי' שאלתו בדבר וז"ל, לי כתבמירחסלים
 ברמב"ם הפלוגתא וראה בע"ש, שבת של אדםמתפלל

 שם הכ"מ מח' וראה הל"ז מתפלה בפ"גוהראב"ד
 אפשר יום כל אי הרמב"ם בדעת סק"א רס"ז סי'ומ"א

 ומוצש"ק, בע"ש רק או זמנה קודם ערביתלהתפלל
 כחשיכה ועשוה הזמן הפקיעו זה לענין חז"ל איוחקרנו
 קודם להתפלל דהתירו דהחידוש או"ד תפ"ע,לענין
 קבע לה ואין רשות ערבית ותפלת בתפ"עזמנה

 שבת של צלי דרב ויו"ט שבת בתוספותע"כ,והנה
 פסחים ערבי ד"ה פסחים ערבי ריש התוס' הביאובע"ש
 כדאמר מבעו"י להו אכיל מצי ויו"ט שבת סעודתאבל
 רבינו הביאו התוס' בדברי ולקמן השחר תפלתבפרק
 ובביאור מבעו"י, לאכול אסור הירחסלמי דברייהודה
 י"ד סי' ח"ב שבת מוצאי הל' זרוע אור ראההמ"ח
 ויש ח' סי' שבת הל' אור"ח רפאל תורת בס'וראה
 הלילה זמן כהקדמת עשאוה שבת תוס' אילחקור
 לפי"ז המסוימים להדינים או הוי דהחידוש או"דלחדוש
 אחר מבעו"י לאכול דאפשר צ"ל הלילה זמן הקדמתאי

 רק דהוא נימא אי אולם והתפלל שבת תוס'שקבל
 שהוא בלילה רק לאכול דא"א צ"ל המסוימיםלדינים

 המסוים, חידוש להתפלל דהתירו ומה שבתבמציאות
 נימא אי כת"ה שנסתפק מה פשוט נראה להאומדאתינא
 דא"א צ"ל הלילה הקדמת זמן הוי ויו"ט שבתדתוספות
 עליו מקבל יו"ט עליו וכשמקבל הדבקים ביןלהפריד
 להדינים רק הוי אי אולם ביחד כשחליםשבת

 ולומר להפריד דאפשר צ"ל כלילה הוי לאהמסוימות
 ידידי עכ"ל ופשוט, וכנ"ל מקבל אימי וזה מקבל אניזה

 הרב להרה"ג ח' סימן שפר אמרי בספר ועהןשליט"א
 בתש"ו. בא"י נדפס זצ"לסגל

 ליל סדר א' חלק פסח קודש מקראי בספרועהן
 וז"ל: שכתב מ"ד סימןפסח

 בר דבנעשה למנחה" "סולת שבספר החדושע"ד
 רק מצרים יציאת להזכיר מתחחב לא השנה בכלמצוה
 מרבינן מרבויא אלא כתיב, ביום המצוה דעיקרבבוקר,



אורחו~וצוצדףןקמח

 ומי היום, אחרי תגרר טפל דלילה נמצא בלילה,גם
 בלילה, חיוב עליו חל לא ביום עדיץ נומזחבטולא

 כית ע"ב( מ"ג )דף במנחות הגמרא לשת בזהומפרש
 ברש"י, עיין המצוות, בכל נתחייב זו במצוהסעתחייב

 בציצית נתחחב שבלילה כן אינו לרכנן להאמוראבל
 ציצית דגם שפיר אמר לר"ש אבל מצרים ביציאת%א
 ביום. אלא מתחייבאינו

 שאחר בלילה י"ג בן דכנעשה שם מחדשעוד
 יציאת בהזכרת השנה כל מחתב לא ניסן, בט"זפסח,

 טפל השנה וכל ט"ו בליל הוא החיוב דעיקרמצרים,
 עד יתחייב לא פסח בליל נתחייב לא ~שעדיץ ומילו,

 פסח. בלילשיתחייב

 דכל שאח"ז בדין וכן זה בדין לעחן "םולענ"ד
 א"כ מצרים, יציאת דלהזכיר חיובא עליו חל לאהשנה
 אינו יצי"מ דבלי דאמרינן מכית בה~בת היוםבקידוש
 תהא מקידוש, גם דפטור הול"ל א"כ קידוש, ידייוצא
 ידי אחרים יוציא לא י"ג בר שנעשה דאחר מזהיוצא

 לענין ע"ב( כ' )דף בברכות לן דמיבעיא וכמוקידוש,
 דנסוים כית אחרים להוציא יכולות נשים אי המזוןברכת
 ע"ב כ' דף ברכות )עהן בתורה ולא בברית לאליהנהו
 נשים(. ד"הובתוס'

 לנשים אפשר איך שא"כ דברי, על העירוח"ב
 סימן שו"נ )עיין קידוש חובת ידי לאנשיםלהוציא
 שחולק י"ב( )סימן השאג"א דעת לפי ב'( סעי'רע"א
 יצי"מ מזכירת פטורות דנשים וסובר המג"א עלבזה

 הם נפרדות מצות שתי וביום בלילה יצי"מ)דזכירת
 ובלילה וכו' בלילה נוהגת אינה יום של הזכרהומצות
 שהזמן מ"ע הף מהם כ"א ולפיכך ביום, נוהגתאינה
 פטורה דאשה דנהי רצ"כ פטורה(, אשה ומה"טגרמא
 פרט שהוא בקידוש יצי"מ בזכירת מ"מ יצי"מ,מזכירת
 בר קטן לענין וה"ה חייבות, נשים גם קידושממצות
 יצי"מ, מזכירת פטור שהוא נאמר אם שאפילומצוה
 קידוש ממצות פרט שהור בקידוש יצי"מ בזכירתמ"מ
 הם, טעם דברי דבריו כי אף והנה לכו"ע, חייבהוא
 אינה שאשה המזת דברכת מהא כן משמע לאמ"מ
 אעפ"י בתורה, דאינם משום אנשים להוציאיכולה
 ובעצם המזת, ברכת ממצות פרט הוא ברהמ"זטולגבי
 שתי תום שלילה השאג"א לדברי רק הוא הריהערתו
 מקום בכלל אין הנ"ל השאג"א ולדברי נפרדות,מצות
 בלילה יזמ"מ שזכירת דמכית למנחה", ה"סלתלדברי
 זה לתלות אין ביום, יצי"מ מזכירת היא נפרדתמצוה
 עכ"ל. ליום, טפל דלילה ולומרבזה

 מכת )הוצאת מפאר"ם יחיאל רבעו פסקיבשו"ת
 וז"ל: כתב קנ"ז סימן תש"מ(ירושלים

 חשיכה קודם פניה קרמו אם בה~בת שנאפהפת

 ם י ר מאחיים
 בה~בת אסור חשיכה קודם קרמו לא ואםמותר,

 שיעשו. בכדי שבתובמוצאי

 מוזכר ולא יסוד כל ומשולל מאד תמוה זהפסק
 הל' עם עירבוב פה "ם כאילו ונר' כלל ופוסקיםבהם"ס
 ב' ע"ו בחולין שנשנה כפי הרגל בשבירתטריפות

 שפסק אומר החתי דמיסתפינא ולולי נ"ה, ס"ובטושו"ע
 כפי ולהתאימו לתקנו תש רש"י תשובת על מבוססזה

 שם.שנשנה

 כ"א: סי' ח"ב הלקט" ב"שבלי התשובהוז"ל
 ואמר שנשבר, עוף כנף על ז"ל שלמה רבעו"תשובת
 שהוא והשלך, הפרק מן חותכהו אך מיטריף לאבכנף
 מותר העוף עם הכנף ושאר החי, מן אבר משוםאסור

 ח"הסינן הגוף לצד למעלה נשבר אם אבלבאכילה,
 אותה בודקין וכך בדיקה, וצריך ניקבה שמאלריאה
 רש"י" ב"תשובות גם הרצתקה זו תשובהוכו"'.

 רש"י. וסדור פרדס, ס' קמ"ח, סי'ואלפנבהן(

 הנה שבת הוספות במאמר כתב יששכר כניבספר
 הוספות אשר כתב ז"ל האר"י מרן אשר לך,כתבתי
 עכ"ל. ~שעות ל"א עד להוסיף יכוליםשבת

 מה שני חלק אור"ח וביאורים חדושים בספ'רציי'
 אז רציין ו', בסימן שבת תוספות בענין באריכותשכתב
 להאריך שיש במקום וקצרנו א', סימן א' חלקנדברו
 ולברר להאריך ולא לקצר הוא זה חיבור עניןאבל

הלכה.

 ולא מלאכה לאיסור רק הוא שבת הוס'והאם
 סי' אסאד מהר"י בשו"ת בזה מ"ש עי' היוםלקידוש
 אש עמודי עי' שבותים, לאיסור גם הוא אם והאםפ"א.
 למצות קטן וכענין ג' ס" ח"א נדברו ואז סקנ"אה'

 שביתת ובדין ג' א' זיו תפארת יעי' שבת שבתותוס'
 מ"ז. ע' ח"ב מאיר מבית עי'בהמה

 וז"ל: לי כתב סאכאט~שעווסקי ר' הרה"גתדידי

 תשמ"ג אלולכ"ו

 טוליט"א גרינבלט אפרים הרה"ג ידידילכבוד

 בבית שדנתי במה לכת"ר להעיר רציתיאחד"ש,
 של רצרבית שבת קבלת הקיץ בימי שמתפלליםהכנסת
 שהיה כמו בה~בת חודש ראש וחל יום מבעודשבת
 יעלה לאמר שהכריזו וראיתי זה שנה של תמוזבר"ח
 יש ולכאורה מעריב, של בשמו"ע ר"ח בשבילתבא
 מעריב של ש"נ התפללו שאז דנהי הרבה זה עללדת
 כית אבל שבת תוספת משום רק זה מ"מבה~בת
 ר"ח אינה אכתי לילה ואעו יום מבעוד הואשבאמת
 הזה החודש ראש ביום ולאמר תבא יעלה מתפללוהאיך
 תוספת של דין ש"ם ואעפ"י ר"ח, אינה שאכתיהיכא



אורחרננרת

 בית בקביעת תליא אלא תוספת ליכא ר"ח מ"משבת
 ואע"פ הלילה עד ר"ח ואינה החשבת ע"פ ובזה"זדין

 אינה לילה שאינה כית מ"מ מקודם מעריבהמתפלל
ר"ח.

 יום מבעוד שבת קבלת דמהני דכית י"לואולי
 זה וכעין ר"ח, לענק נמי מהני ממילא שבתבשביל
 רבא א"ל ע"ב( ק"א )דף דחולק הגמרא לחרץאמרתי
 הדדי בהדי יוהכ"פ( וגם שבת )גם תרוושהו סוףסוף
 תרושהו קאמרינן דהיכי חיות המהרי"ץ והקשהקאתי
 רק יוהכ"פ בהל' הטור שיטת לפי והא קאתי הדדיבהדי
 וא"כ מדרבנן שבת תוספת אבל התורה מן יוהכ"פתוס'

 אתי הנ"ל לפי אבל עח"ש, לשבת קודם הואיוהכ"פ
 מ"מ מדרבנן רק שבת תוספת דבעלמא דאע"פשפיר

 נמי מהני שהתוספת כית בשבת להיות שחלביוהכ"פ
 קאתי,אולם הדדי בהדי ותרוייהו מדאורייתאלשבת
 לומר אפשר בשבת להיות שחל ביהכ"פ שרק י"לאכתי
 נמי מהני ליוהכ"פ קבלתו שמהני דמיגו סבראהך

 ואע"פ כשבת גם תוספת של ענק שיש כיתלשבת
 ענין שום שיש חזינן מ"מ מדרבנן רק שבתשתוספת

 של ענק שום ליכא הא בר"ח אבל לשבת תוספתשל
 מיגו. הך שזייך ולא מדרבנן אפילו ר"חתוספת

 בשו"ת מצאתי ובעז"ה בזה ספרים בהרבהוחפשתי
 כהך שכתב קכ"ה סי' רביעאה מהדורא ומשיבשואל
 תוספת דמהני דכית בשבת להיות שחל ביו"טסברא
 אהני לעצמה שבת קדושת דאטו ליו"ט גם מהנילשבת
 ואפ"ה ע"א( צ"א )דף דזבחים כהגמרא אהני לאייו"ט
 תוספת שייך דלא לר"ח כזה אמרינן דלא נראהמדבריו
 ע"ב(, פ"א )דף יומא הש"ס בגליוני גם ועי,עח"ש,
 עליו כשקבל אפילו בשבת להיות שחל בר"חוא"כ
 אז לומר אק מ"מ מבעו"י מעריב ומתפלל שבתתוספת
 ויבא.יעלה

 כתבתי הזה בדבר שדן מי ראיתי שלאוכית
 ע"ז. קשקאי ספר באיזה ראה אולי לכת"רהדברים

 ולכל לו טובה שנה וסל לכת"ר בברכהואסחם
 טוב. בכלביתו

 סאכאטוסעווסקימשה

 יש מהתלמידים ונשאלתי בד"ה שכחבנו כפיאבל
 לא דאחרת ויבא יעלה מוקדם במקבל דאומרתשובה
 וא"כ אבי, מבית הבאנו וכן להקדים דיוכל מתקניםהיו

 צריך ור"ח שבת מוקדם בע"ש במקבל נפשטהספיקתו
 שכח שציין ומשיב ובשואל ויבא, יעלה במעריבלומר
 ענינים הרבה חציי"ש בח"ב זה ד' שבמהדוראלצחן
 להרה"ג אהרן בית בספר חצין תוספות, בענינינפלאים

 בכ"ז. וקצרנו תוספות,  בעניני זצ"ל כהן אהרןר

קמטאפריםחיים

 כתב שליט"א סאכשאבסקי הרב הנ'ל ידידיוהנה
 ח'ל: הנ"ל לו כקשעניתי בזה שובלי

 מעריב תפלת ובדין קבלתי מכתבואחד"ש,
 ספר אק הנה בשבת להיות שחל בר"ח שבתבתוספת
 הלא אמנם בזה במש"כ בה לעהן תחיי ח"א אביבית
 בשבת ורק כרבנן בלילה רק ערבית שמתפללקאנן

 האיך וא"כ שבת קבלת גם בה שיש כיתמקדימק
 עדיין ר"ח שאינו היכא הזה ר"ח ביום ביעו"יאומרים

 )דף בברכות מרש"י מבואר וכן בחול וכ"ש בשבתגם
 להדיא פסק י"ג סימן מהרש"ל ובשו"ת ע"א(כ"ז

 מפלג הוא ערבית תפלת של שזמן יהודה לר'שאפילו
 הוא יום דאכתי אחר לענק ולא לתפלה דוקא זההמנחה
 עכ"ל. לר"ח, ה"ה וא"כע"ש

 בזה דן שכבר מי מצאתי חיפוש אחר בחיפושוהנה
 קודש שבת במוצאי שבת דבתוספות לדעת דישוהוא

 להוסיף דיש סקי"ט רס"א סימן ברורה במשנהמבואר
 לעש"ק מוצש"ק דשווה והוא במוצש"ק ובין בע"שבק

 ראי' אק רצ"ג ומסימן עשה, באיסור התורה מןשהוא
 משמע מהמ"ב אבל מדרבנן, רק שהוא די"לכ"כ

 מוסיף ביציאתו וגם וכמש"ש עשה איסור ישדבשניהם
 וכו'.כדכתיב

 בכף מבואר הציבור אחר היחיד ערר איובנוגע
 נראה הי' ולכאורה ח'ל שכת סקע"ז רס"ג סימןהחחם
 עדיין התפללו לא הקהל רוב אם שבת במוצאידגם

 ערבית להתפלל עצמו להקדים ליחיד רשות איןערבית
 כמדומה אך בע"כ הרוב אחר דנמשך מלאכהולעשות
 ג' אות המשב"ז וכ"כ שם, תו"ש בזה, לההררשנוהגק

 להקדים ומותר הרוב אחר ערר היחיד אקדבמוצש"ק
 טען וטעמו עכ"ל, יעו"ש מלאכה ולעשותולהבדיל
 מראשי שליט"א אזבאנד אחזיק ר' הגאת הרבידידי
 עושה הציבור שבת דבקבלת משום ח"ל, טלזישיבת
 שבת במוצאי אבל כולם, על ופחצל בקו"ע שבתחלות
 מבדילק שאינן אלא מאומה בקו'"צ עושין שאקקודש
 ששאלני מה ולפי"ז עכ'ל, מחחב זה ואין קובע זהאק
 במחנה שבקיץ שליט"א גולדץטטין יוסי הרב ידידיכ"כ
 הלכו אנשים וב' ג', בסעודה מאוחר הגבריםישבו

 ולהרהר לגעור ואק עשו טוב הנשזים עבורלהבדיל
 תורה. של לאמתה כחבנו והנלע"דאחריהם,

 לי הוסיף שליט"א סאכשבסקי משה הרבץדידי
 ח"ל: דברים עודבזה

 שאחרו בקהל דמוצ"ש שבת תוספת בדיןומש"כ
 הקהל שכל שבת כערב דינה לכאורה הנהלהבדיל
 כמו מ"מ אמנם מלאכה לעשות ואסור אחריהםנמשכו
 איזה אחר הולך בעיר ביהכנ"ס שני כשיש דהיכאבע"ש



אורח רצ ד צנצנד4קנ

 צורך שיש דהיכא וגם כ"כ לאחר צריך ולאשירצה
 עכ"ל. בעש"ק, כמו נכרי ע'" מלאכה לעשותאפשר

 דאפשר שכתבנו כמו הוא נראה להלכהאבל
 ולהבדיל. מהקהללהבדל

 ת"ר סימן אור"ח על משה חמד היקר בספרועהן
 מוקדם שבת קבלת של הנדר להתיר יש אם לדקשכתב
 ח"ב מהרי"ץ שו"ת ועיין שיתיר, מי נמצא שלאוכתב
 אם התעוררתי מכבר ובאמת ח'י, שכתב מ"וסימן
 מה דבריו באריכות עחן וכו' שבת קבלת להתיראפשר
 הדברים. לעורר רק ובאנו בזהשכתב

 נדפס משה דעת בספר עיין שבת תוספותובענין
 זצ"ל פרידמן משה ר' מהרה"ג תדןם"ם בשנתבירושלים
 לובלין חכמי ישיבת ונשיא קראקא מבויאןאדמו"ר
 ז'. ו' ה'בסימן

 עינוי תוס' ע"ע עריוכ"פ מקבל אם לדק ישכן
 לקבל דיכול ומסתבר מלאכה, איסור תוס' בלילבד,
 ולא לבד עינוי לענין תוס' דין לאכול כשמפסיקע'"צ

 ט"ז' סי' ח"א חמנים מועדים ועי' מלאכה'לאיסור

 ט"ז. סימןוח"ח

 מו.מימן
 בעלעקטרי וחנוכה שבת נרותהדוקת

 אפרים רבבות של הראשונים בחלקים נתבנוכבר
 רק פה ונציין בשבת, וחנוכה שבת נרות הדלקתבענין
 עיין המעיין, על להקל כדי בזה שדנים ספריםלעוד

 מחזה ה', אות ק"כ סימן יור"ד יצחק ביתבספרים
 עמוד לישראל עדות מ"א, סימן יור"ד א' חלקאברהם
 סימן אור"ח אלעזר פקודת ההלכה, לאור חשמלקכ"ב,
 ז', סימן אור"ח א' חלק עוזיאל משפטי כ"ג,כ"ב

 זצ"ל, פרנק רצ"פ מהגאק תשובה תשל"ב טבתהמעהן
 מרדכי ר' מהרה"ג תשובה תשל"ב כסלו חשקמוריה
 אור"ח צבי הר 7~לישי, פרק אש מאורי קצנלנבויגן,ליב
 דבר י"ב, פרק כ' סימן ח"א אליעזר צ"ן קמ"ג,סימן
 בו כל מ"ז, עמוד ח"א קודש מקראי ל"ו, סימןהלכה
 ע', סימן ה' חלק הלכות משנה שצ"ז, עמוד אבילותעל

 אז י"ז, סימן ח"ב אומר יביע נ"ד, סימן שושנהפרח
 משנה ס"ח, סימן וח"ו ב' וסימן א' סימן ח"גנדברו
 של מאמרו תשל"ג אלול המאור מ"א, סימן ח"ההלכות
 ר' הרה"ג של מאמרו תשל"ה ניסן הפרדס היבנר,הרב

 מאמרו תשל"ה טבת כסליו המאור סולבהציק,רפאל
 תשל"ו תמח הפרדס שלזינגר, אברהם ר' הרה"ג7~ל

 ספרים בכל עהן זלטוב"ן, אהרן ר' הרה"ג שלמאמרו
 בהדלקת וכן אלו, בענינים דנים שהם ותראהאלו

 ם י ר מאחיים
 הכהן והרים שו"ת קניתי וכעת חשמל, בנרותהבדלה
 כהן מנחם ירמיהו ר' הרה"ג ידידי לאור הוציאאשר

 באמצע עיי"ש שבת לנר עלקטרי בענין שם חץשליט"א
 מ"ש ועיין מ"ד, סימן ח"ג יצחק ושאילת ח',סימן

 מעתיק ואני כ"ד סי' ח"ה אור"ח דעת ביחוהבארוכה
 וז"ל: דבריומסקנת

 או שמן נרות להשיג שאפשר במקוםבסיכום,
 הדלקת חובת ידי בהם לצאת 27עדיף בודאי27עוה,
 מיוחד היכר בהם שיש כיק טוב, ויום שבת שלהנרות
 בברכה לכוין ונכק טוב, ויום שבת לכבודשנעשו
 הדלקת את גם בברכתו לפטור ההדלקה,שקודם
 שאין במקום מקום ומכל מכן, לאחר שידליקהחשמל
 אפשר עיעוה, או שמן נרות להשיג פנים בשוםאפשרות
 חובת ידי בהם ויוצאים חשמל, מנורות ולהדליקלברך

 עכ'י.ההדלקה,
 ואני ס', סימן יור"ד בחלק שם מ"ש עודועיין
 של המנהג ידי לצאת אפשר דבריו, מסקנתמעתיק
 עבור להוצדבת טוב ומה חשמלי, בנר נשמה נרהדלקת
 שעוסקים והמדרש הכנסת בית של החשמלהמנורות
 של נשמתם לעילוי יגרום שבזה החשמל לאורבתורה

 ותורה מצוה נר כי עליו, יושר למליצי ויהיוהנפטרים,
 עכ"ל.אור

 מזה, כן כמו כתבנו כבר ובנועם אפריםוברבבות
 באר בשו"ת עיין וכן ב', סימן ח' חלק נדברו אזועיין
 לענין ויארצייט תמיד נר לענין ק"א סימן ח"זמשה

 שבת נר הדלקת לענין מ"ש ו' ובסימןעלעקטרי
 ס"ו נ"ח סימן ח"ו בספרו וכן ידליק, דלאבעלעקטרי

 שבת בספר ועיין בזה, שדנים ספרים מהרבהוהביא
 שבת נרות הדלקת בענין שדן קכ"ט עמודהמלכה
 בזה, ספרים מהרבה והביא בזה והטעמיםבחשמל
 ח"ל: כתב כ"ז בהערה קל"בובעמוד

 על מברכים דאין בבית חשמל אור יש אם לדקיש
 שו"ת ועחן יחדיו, החשמל עם הנר ידליקו ולכןהנרות,
 עכ"ל, כ"ו סקכ"ב לעיל וכן קפ"ג( )ח"א אפריםרבבות
 לנו. זכר שבשפלינו לוותודה

 וח"ב ה' א' ק"כ סי' ח"א יור"ד יצחק ביתובשו"ת
 ועיין העלעקטריק, אור בהדלקת שיוצאין פסק ל"אסי'

 שגם הוא וברור כ"כ שם וכ' ה' סימן מרדכי ידשו"ת
 הדלקת מצות בהן יוצאין הגעז ואור העלעקטריבאור
 להדליק המובחר מן מצוה בודאי אבל שבת שלנר

 בדבריו. עחן בנרות או זיתבה2מן

 ויש ח'י, כ' קע"ה עמוד ח"א טוב שם בכתרועיין
 הגאז, במאור נרות הדלקה ברכת לברך יכול אילחקור

 ט"ס המחבר )אמר בש"ע כתב כבר החשמלי במאוראו



אורחרבברר2

 והעלה בזה ונתן ק"כ סי' ח"א יצחק בית בשו"ת(ת"ל
 עכ"ל.להתיר

 יוסף ר"ע שהרה"ג תשד"ם כסלו תורה אורועי'
 חשמל מנורת רק לו יש ואם קי"ט בע' כ'ו2ליט"א
 כשר חנוכה נר לו ולכשיזדמן ברכה בלי ידליקנהבלבד

 הדלקת על לברך אין וכן כברכה ידלקנולהדלקה
 עכ'י. הכנסת כבית חשמליתחנוכית

 מז.מיטן
 הנרות הדיקת נעת העיניםיכסות

 עם מכסות דנשים הטעם פעמים כמה כחבנוכבר
 כעת לי ויש נרות, שמדליקות בעת הפנים אתהידים

 אותן כתב, י"ח אות שלמה מנוחה בספרלהוסיף,
 בידיה מכסות ההדלקה אחר להדליק הברכהע~צושות

 עובר הברכה והוה מהן תהנה ו2לא כדי הנרותאת
 כן ועל וכתב מהן, ונהנית ידיה מסירה שאח"כלעטוייתן
 יש כאשר עיניה את ולא הנרות את בידיה לכסותהעיקר
 בטעות. כןעושות

 את בידיה לכסות ישראל תפוצות בכל המנהגהנה
 קשה נרות משתי יותר שמדליקין שכית ונראהעיניה
 עיניה את לכסות המנהג נעשה ומזה הנרות אתלכסות
 פניה, מכסית או הנרות מכסית אם מינה נפקאדמאי
 את שמכסות צדקניות הנשים אצל המנהג הוא כןוהנה
 שולחן בקיצור ועחן אז, ומתעוררין ומתפלליןפניהן
 פניה כנגד ידיה פורשות כתב, ד' סעי' ע"ה סי'ערוך
 הנרות. תראהשלא

 אליו2ע ר' להרה"ג אלישע גדולות ספר קניתיוכעת
 ועל בתשל"ו בירושלים נדפס זצ"ל דנגור שושןנסים
 המנהג שם דן י"ז אות רס"ג סימן שבת הל'שו"ע
 כמו בשין ודן עצות שם ונתן מדליקות איךבנשים

 בכיסוי מ"ש ד' סי' חי"ב נדברו אז ועייןשכתבנו,
 ההדלקה. בעתהעינים

 סח.סימן
 שנת נרותהדיקת

 וז"ל: שליט"א קרלנשטיין רח"ה מידידינשאלתי

 תכבה לא קודש שבת נרות שהדליקה דאשהנראה
 שהוא אחר למישהו חונו אלא שהדליקה הגפרוראת
 נרות הדלקת דע"י דיעות איכא שהרי אותויכבה

 אור"ח במ"ב וכ"כ נרות, הדלקת ע"י השבת אתמקבלת

קנא ם י ר מאחיים

 לכבות לה ואסור במלאכה אסורה וא"כ סק"אתרע"ט
 עכ"ל. הנראת

 הנטוים דנוהגות איתא ס"י רס"ג סי' בשו"עוהנה
 אלא הפתילה מככות אין שבת נר הדלקתשאחר

 עושות נשים הרבה באמת וא"כ לארץ, אותהמשליכות
 נטוים דאותן ונראה כ' סקי"ד השולחן בערוך אבלכך,

 כברכה הנרות את שהדליקו שאחר שכתב לב"יכונתו
 ואין בה שהדליקו שבידן הפתילה לארץמו2ליכות
 דלא ההדלקה מקודם ברכו נשים אותן אז אותה,מכבות
 קודם עדחן לכבות יכולות היו הלא אח"כ מברכותהיו

 שבת קבלת הוי לא הברכה דקודם פטויטא דזהוהברכה
 שפיר ההדלקה אחר מברכות שלא נשים ולפי"זעדיין,
 ואין המנהג שכן וכמדומני יברכו ואח"כ לכבותיכולות
 עכ"ל. בזהפקפוק

 הנשים ונוהגות כ' ע"ד סי' השולחןובקצות
 מכבות ואין הנרות בה שהדליקו הפתילה לארץלהשליך
 הרי וכו', ההדלקה בגמר שבת עליהן חל שכבראותה
 לך כוחב שאני מה שזה חושב אני אבל שכתבת,כמו
 כך. והוא האמתזה

 וזוהי בית, שלום משום המצוה היא ההדלקהאמנם
 זו מצוה על מברכים שלא כ"ז אבל שבת, עונגמצות
 ברכה כל כידוע כי שבת קבלת זו אין מנהגינולפי

 בעצם שבת קבל כבר ואם לעשייתה עובר להיותצריכה
 כיון לכן לעקוייתה עובר אינה הברכה ממילאההדלקה
 את לכבות יכולה זו בהדלקתה שבת קבלה לאדעדיין

 אחר הנרות מדליקים שאנו ביו"ט משא"כהנגפרור,
 לכבות אסור וממילא החג את קבל כבר הריהברכה
 ולפי"ז נוהגים, אנו וכן הגפרור את ההדלקהאחר

 שאלתך.נפשטה

 קנין בשו"ת שתח"י בספרים חיפוש אחרוחיפוש
 היא שם ודעתו בזה, דן כ"כ והוא מ"ט סימן ח"בתורה
 לאור )יצא מדבריו ותהנה עח"ש מדברינו קצתאחרת
 תשל"ח(.בשנת

 שכתב ס"ב בס"ק החיים בכף מבואר כךובאמת
 שברכו לאחר דל"ד נראה וכו' והדליקו שברכולאחר
 וא"כ שבת מקבלת דבככתה מ"ג אות לעיל כתבנודהא
 אחר מיד אלא בידה והפתילה השבת את תקבלאיך

 שהוא הרי תברך, ואח"כ בארץ הפתילה חניחההדלקה
 מאליו ונתכבה מניחה ז"א ומככה דמדליקהכמנהגינו
 דכן ומשמע סק'י, על הלכה בירור בס' ועייןומברכת,
 עשו ו2לא דכ"ז לכאורה ומשמע יכבה, שלאחה2ש
 לכבות. דיכולותהברכה

 שאחר נשים קצת נוהגות ועפי"ז כתב ס"חובלבוש
 בו שמדלקת הפתילות משליכות הנרות והדליקושברכו
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 יכולה, הברכה דלפני משמע אותו, מכבות ואינןלארץ
 פשוט הדין וא"כ ס"ז, רס"ג סי' הרב בשו"ע מבוארוכן

 תתן וביו"ט הגפרור, לכבות יכולה דבשבתלכאורה
 ביו"ט ובחו"ל האבנים, על תניח או לאחר אולבעלה
 האבנים ומניחים מהתנור הגפרור מדליקים פעם כלהלא

 מאליו.ומתכבה
 יש דהלא העירני שליט"א מאיר מרדכי הר"רוחתני

 ותוכל שבת מקבלת דלא תנאי דתעשה פשוטהעצה
 בשו"ע, בסי' שם דאפשר מבואר הלא וזהלכבות

 צודק. הואולכאורה
 וז"ל שכ' ח' סימן הכהן והרים שו"תועהן
 הנר הדלקת אחר במעלית לנסוע לה מותר אםובשאלה

 וברמ"א שו"ע ועי' להקל קשה בזה בפירוש שחדעהע'ע
 הנרות בהדלקת שבת מקבלות שהנשים שלנושהמנהג
 קודם תברך דאל"כ לצורך רק להתנות דאין כ'והמג"א
 אף לברך, ואח"כ להדליק אותה מחייבים ולמהוחדעה
 וכאן לעשייתן עובר הברכה להיות צריך המצוותשבכל
 ולכן בהדלקה שבת שמקבל משום אח"כ הברכהעושים
 וכו' חפפה שלא אשה כגת מיוחד במקרה רק ההררולא
 שבהדלקת שסוברים יש שהרי להתיר אין בסתםאבל
 ועי' כלל, תנאי מועיל ולא שבת מקבלת עצמההנר
 שבת שיקבל מי עכ"פ עשצריך וסע"א ס"ז הרבשו'"נ
 רק תנאי לעשות אין ועכ"פ יום, מבעוד מדליקאם

 עכ"ל. מהכלל יוצאבאופן

 אות בביאורים קמ"ב עמוד במלכה שבת בס'ועהן
 ההדלקה עם מיד שבת מקבלת שאשה י"א שכ'מ"ב
 ולא היד מהוך הפתילה מיד לזרוק נוהגות ישולכן

 בעת נעשית השבת שקבלת וי"א הפתילה,מכבות
 מידן הפתילה שמניחות נשים הרבה נהגו וכןהברכה,
 עכ"ל. ומברכות אותהומכבות
 יחיאל ר' הרה"ג לידידי הלכה בירור בס'ועהן
 דאין ומנהג ו' סעי' רס"ג בסי' מ"ש שליט"אזילבר
 משנה בה2ו"ת זה בענין דברים בירור ועי'מכבות.
 ל"2ראל טל בספר ועהן ל"א. סימן ח' חלקהלכות
 סימן שבת על שליט"א גרבר "2ראל ר' הרה"גלידידי
 בזה וזיכה חשובים וספריו נרות הדלקת בדין מ"שי"ז
 חשובים ספרים עוד להוציא הקב"ה ךזכהו הרביםאת

 הלומדים.לתועלת

 סט.סינ2ן
 נרות הדיקת אחרי סנחה נתפיתנשים

 להתפלל באות דנשים כנסת בבית מיבנשאלתי
 נטעפללות הנרות הדלקת אחרי וכמובן שבתקבלת
 קבלת אחרי דחול מנחה להתפלל יכולות אםמנחה,
 סקי"ט רס"ג סימן למג"א והראיתי נרות, בהדלקתשבת
 מקבלת המדלקת אשה שאותה והמנהג שכ' הרמ"אעל

 ם י ר פאחיים
 )מ"ב( תחילה מנחה ותתפלל כ' וע"ז בהדלקהשבת

 ולא שם ועיינתי בנימין משאת ספר זה רובועפ"י
 וא"כ המג"א, פה התכוין ספר לאיזה ידעתי ולאמצאתי
 ופשוט. קודם מנחה להתפלל לה דישמבואר
 ו' סעי' ע"ג סימן שו"ע בקיצור ההלכה הביאוכן

 להתפלל יכולה ואינה שבת מקבלת הנרותשבהדלקת
 כתב בסקמ"ג ברורה המשנה וכן חול, של מנחהאח"כ

 שוב שבת קבלה וכבר דהואיל תחילה מנחהותהפלל
 יותר לזה שהות ובשאין חול של מנחה להתפללא"א
 דלא מפוש וא"כ וכו', שתים ערבית שתהפללטוב

 רוצות ובדוקא מתעקשות אבל להן, ואמר מנחהיתפללו
 כן ואם נרות הדלקת אחרי הכנסת בבית מנחהלהתפלל

 כנראה שמדליק ובאיש בזה, וכדין כדת לעשות ישאיך
 אצלו תנאי מועיל ואולי קודם להתפלל ישתדלג"כ

 ועיין ההדלקה אחרי מנחה להתפלל ויוכלוואצלה
 בדבריו, ביאור וצריך בסקי"ט מ"ש השולחןבערוך
 קפ"ז. סימן ח"א אפרים רבבות שו"תועיין

 אחרי מנחה להתפלל דיכולות היתר צדומצאתי
 ואעפ"י סקי"ט השבת תורת בספר שבת נרותהדלקת
 שם וז"ל הביאו לא פה אבל מביאו המ"ב רוב פיומעל
 הרמ"א. של הנ"ל הדיןעל

 שתוכל תחלה התפללה ולא שכחה שאםנלע"ד
 בסט"ו למ"ש דמי ולא חול, של תפלה אח"כלהתפלל
 ערבית תפלת שהתחילו ע"י ליל' עשאו הקהל כלדהתם
 בסי' כמ"ש מנחה דתפלת הזמן עבר ערבית תפלתומע"י
 הקהל ע"י כרחו בעל לכן עמהם והסכים ענה וגםרל"ג
 וצריך לילה עשאו עמהם ומענה ומרצונו עמהםשנגרר
 הרבה דלשיטת כאן משא"כ שתים, שבת שללהתפלל
 הדלקה, ע"י כלל שבת קיבול כאן אין פוסקיםגדולי
 מצד אלא אינו במלאכה להמדליק אוסרים שאנוומה

 הדלקה דע"י נאמר גם ואם פוסקים, גדולי ביןהכרעה
 השבת את בפירוש עליו קבל גם אם או שבת קבלתהוי
 בעיקר אבל סק"ט, רס"א בסי' כמ"ש נדר אלאאינו

 וכן הוא יום ולדידהו הקהל אחר ערר הואמילתא
 עליו שבת חומר כל ומעוד דאף ס"ג רצ"ג בסי'מצינו
 גם אם ועוד בו, ומבדיל חול תפלת מתפללאפ"ה
 ספק בו א"ל ספק קצת בזה שגם שי"ל אוהותכניס
 גם שאם כית י"ח, ולא שבע ךתפלל להקלברכות
 כדאמרינן לבטלה ברכה זה אין י"ח בשבתמתפלל
 תפלת להתפלל )פי' הוא חיובא בר נברא דכ"אבברכות
 שבת, כבוד משום אטרחוה דלא הוא ורבנןחול(,

 דליכא איש אצל האחרונים הביאו הב"חולפמ"ש
 ירצה אם דרק פירושו אין לע"ד להתנות, טובמנהגא
 פי' רק להחנות שטוב ההדלקה אחר מלאכהלעשות
 אך הציבור, מנחה שויתפלל כדי ענין בכל להתנותטוב

 מנחה שויתפלל עדיף האיש אצל גם בסקכ"אלפמ"ש
 עכ"ל. הדלקה,קודם



אורחרבברת

 אברהם אשל בס' ראיתי וכעת שפיר, אתיידבחו
 שההנה הרמ"א שכתב מה על שכתב סק"ט רס"גסימן
 אעו אולי מנחה אח"כ להתפלל בהדלקה ההנתהח'ל,
 אתה החחיל אם בשביק גם שהרי מלאכה עלכתנאי
 יכולה ולפי"ז עכ"ל, אמצעיות י"ג כל וכן מסחםחונן

 בזה. ועיין מנחה להתפלל ותוכללההנות

 ועיין חחם, ארחות בספר כ"כ הובא הא"אודברי
 האשה שכ' ס"ב ע"ד סימן השולחן קצות בספרכ"כ

 תתפלל ולכן זו, בהדלקה שבת עליה מקבלתהמדלקת
 שתים( ערבית מתפללת התפללה לא )ואם תחלהמנחה
עכ"ל.

 לידידי ט' ח' סי' ח"א הכהן והרים שו"תועיין
 ועיין )תשמ"א(, אלו בענינים מ"ש כהן ירמיה ר'הרה"ג
 נ"ז סי' וח"ג מ"ט סי' ח"ב )פלאג'י( חחם לבבשו"ת
 לידידי משה באר בשו"ת וכן שלנו, בשאלה ממששדן

 שג"כ ט"ו סימן בח"א שליט"א שטערן משה ר'הרה"ג
 כדברינו ה' באות להלכה ומחליט בשאלהנו ממשק

 בהטעת דיכולה ה' באות שם וכתב שכיוונתי,וברוך
 מנחה, תפלת תתפלל שאח"כ לההנות הנרותהדלקת
 הנ'ל הכנסת בבית העושות דהנטוים דמסתבר נ"לוא"כ
 רדידי מנחה, להתפלל רוכלו דיהנו הרב להםיאמר
 וז'ל, בזה לי כתב שליט"א רוזנברג דוד ר'הרה"ג
 במי נתסתפק כ"ה אות תק"צ סימן ח"ג אפריםברבבות
 קודם יתפלל אם השקיעה לפני מינוט איזהשעומד
 של מצוה יפסיד שבת, תוס' לקבל יוכל לא ועי"זמנחה
 מנחה להתפלל יוכל ולא שבת יקבל או שבת,תוס'
 אחר במקום בזה הארכתי כבר הנה בצ"ע, ונשאראח"כ
 שאשה שכתב י"ט ס"ק רס"ג סי' המג"אבדברי

 והבאתי תחילה, מנחה להתפלל צריכה שבת נרהמדלקת
 אבל שבת תוס' שממקבל מהנה שאם האחרוניםדעת
 מנחה להתפלל דמותר מנחה, להתפלל ירצהעדהן
 מנחה להתפלל מהנה שאם הכא ה"ה וא"כאח"כ,
 לעיל בספרו מע"כ שגם ראיתי שוב דמי, שפיראח"כ
 אחר מנחה להתפלל שמותר כתב ב' אות קע"ובסימן
 הנ"ל ידידי עכ"ל פשוט, והוא שבת תוס'קבלת

 קצות ועיין ג"ח, דוד מנחת שו"ת בעמח"סשליט"א,
 ולדידן שכתב ט"ו אות בבדה"ש ע"ד סימןהשולחן
 מ"ש ועחן הנאי, מהני ובירכה הדליקה אםאפילו

 לידידי תדןם"מ כסליו חנוכה על גבריאל נטעיבקונטרס
 צ"ז. בעמוד ו~ליט"א צינער גבריאל ר'הרה"ג

 הוסיף שליט"א סאכשבסקי משה ר' הרה"גרדידי
 נשים בענין מכתבו בקבלת שמחתי וז"ל, בזה דבריםלי

 מסיק וכת"ר שבת, של נר הדלקת אחרי מנחהבתפלת
 וקבלת מנחה להתפלל הכנסת לבית שבאו נשיםשהני
 הוא הנכת הדרך הנרות הדליקו שכבר אחרישבת

 הדלקת ע"י שבת לקבל שלא ההדלקה קודםלההנות

קםאמריםחיים

 הספרים לי ואין אח"כ, בביכנ"ס מנחה ולהתפללהנרות
 ע"ז להעיר "ם לענ"ד אמנם כך שכתבו בדבריושהובא
 טעמים.מכמה

 כתב ג' אות הנר הדלקת זמן בדיני החחםהדרך
 קודם ואילך המנחה מפלג הנרות ולהדליק להקדיםקדש
 אין אבל שבת אז כשקבל רק שבת תוספתשיעור
 אין ההנה ואם גדול לצורך אפילו אז ולההנותלהדליק

 עיי"ש, שבת בתוספת ולהדליק לחזור וצריך הדלקהזה
 להתפלל לביהכנ"ס באו שהנשים דידן בנידקוא"כ
 זמן הנרות שהדליקו נמצא הזמנים ברוב הלאמנחה
 אין אז החיים הדרך ולפי שבת תוספת קודםהרב

 הנרות. הדלקת חסרו ההנו ואילההנות

 או"ח לשו"ע בחידושים זצ"ל רע"א שיטת האועוד
 בהדלקה שבת מקבלת שאינה שההנה שאשה רס"גסי'
 תדליק ואח"כ יברך אלא כהנוהג יברך ואח"כ ידלקלא
 בביאור ועיין בזה הפוסקים ופליגי הח"א דעתוכן

 לההנות האלו לנשים יאמר אי וא"כ סע"ה, שםהלכה
 ואולי הפוסקים למחלוקת יכנס אח"כ מנחהיהתפלל
 להדליק. ואח"כ לברךצריכין

 לצורך אם כי לההנות שאין קח"ל הא כ"זומלבד
 לצורך מקרי זה אי לדק ו"ם סק"כ שם המג"אכמ"ש
 תפילת משום דאילו כביהכנ"ס מנחה להתפלללאשה
 ואמן קדושה משום ואי בבית להתפלל אפשר האמנחה
 מנחה בבית להתפלל לה אפשר הא הש"צוחזרת
 לשמוע לביהכנ"ס לבא ואח"כ הנרות להדליקואח"כ
 משום אלא בביהכנ"ס לאשה מעלה וליכא הש"צחזרת
 בכל הנשים הנהגו שלא דבר מנין ועם בביהכנ"סתפלה
 הדלקת בעיעת לההנות כדי לצורך זה שאיןהדורות
 השבת. אז קבלו שלאהנרות

 ואח"כ בבית מנחה להתפלל טוב דיותר נראהוא"כ
 כדרכה ההדלקה אחר רברך הנאי בלי הנרותלהדליק
 בכף שראיתי ואע"ג תרצה, אי אח"כ לביהכנ"סולילך
 מלהתפלל נתאחרה אשה דאם ל"ח אות רס"ג סי'החחם
 קודם תהנה אז תדליק ואח"כ להתפלל שהות ואיןמנחה

 שתוכל כדי בהדלקה שבת מקבלת שאינהשתדליק
 צורך כשיש רק זה אמנם עיי"ש, אח"כ מנחהלהתפלל

 תוספת בזמן שאחרי וגם כלל מנחה התפלל שלאלפי
 אחרי וגם החיים הדרך לפי אפילו מהני שהנאישבת

 בהדלקה שיהנו נשים להני כך לקבוע אבלבמקרה,
 עכ"ל. כן, לעשות אין בביהכנ"ס מנחה יתפללוואח"כ

 לי הוסיף שליט"א רוזנברג דוד ר' הרה"גרדידי
 : ח"ל דבריםבזה

 י"א הרמ"א כתב ה' סעי' רס"ג בסי' הנהא.
 ההדלקה אחר שתברך ר"א ההדלקה קודםשמברך



אמףימ חייםאורחן4וצובדרצקנד
 א"כ ההדלקה לפני תברך דאם כתב י"ב בס"קוהמג"א
 הכרעת דעת מזה וחזינן להדליק, ואסורה לשבתקבלה
 י' בסעי' אמנם שבת, מקבל הנר הדלקת דע"יהמג"א
 חל שבת נר הדלקת ע"י אי דיעות כמה המחברהביא
 הנאי מועיל אי דיעות ב' שם הביא וגם שבת,עלי'

 שם ז.רמ"א והעיד בהדלקה, שבת מקבלתשאינה
 בהדלקה שבת מקבלת המדלקת אשה שאותהשהמנהג

 לנו הרי סגי, בלב הנאי ואפי' תחילה, שההנה לאאם
 שבת, מקבלת הנר הדלקת 2(ע"י והמג"א הרמ"אהכרעת
 מנחה שתחפלל י"ט בס"ק הנודעים המג"א פסקועפי"ז
 תחילה תדליק דאם דבריו פירש והמחצהש'ץתחילה,
 חול של תפלה תתפלל ואיך שבת, קבלה כברא"כ

 כתב שם הפרמ"ג וכן שתים, ערבית להתפללרצריכה
 ההניא וכן מנחה, להתפלל עוד א"א שבת קבלהדאם
 ועיץ הדלקה, אחר מנחה להתפלל שא"א כתב ז'בסעיף
 א"א אז בפי' ההנית לא שאם שכתב לדודבתהלה
 הדלקת ע"י שבת מקבלת בסתמא דאשה מנחהלהתפלל
 אחר שא"א כתב ס'ו ע"ה סי' הקיצוש"ע וכןהנרות,
 אחרונים איזה ועוד מנחה, להתפלל הנרותהדלקת
 )ועיין י"ט בס"ק הנ"ל המג"א של פסק להלכההעורקו
 להאשה שאץ מהניא שהביא כ"ב ס"ק ע"ה סי'במנ"ש
 שבת עליו יקבל הבעל אא"כ זה הנאילההנות

 יצטרך שבת, עליו יקבל לא הבעל גם דאםבהדלקתה,
 ונמצא לשבת סמוך ולהדליקו ולחזור הנרלכבות
 שיעור דחוק מדרה"ח שם הביא ושוב לבטלה,שבירכה

 הבעל וגם שלה ההנאי מהני צאה'ע לפני מינוטע"ב
 מינוט ע"ב שיעור קודם אך בהדלקתה, שבת לקבלא"צ
 בהדלקתה שבת לקבל הבעל וצריך ההנאי מהני לאאז

 במ"ב שכתב הלשתעח"ש(ופלא
 ס'"

 לא שאם מ"ג
 שתים ערבית ותתפלל מנחה עוד להתפלל א"אההנה
 שבת חילול כספק הף הדלקה אחר מנחה תפילת2(ע'ע
 בזה. עוד יתבאר ולהלן וצ"ב,עח"ש

 לההנות לאשה שאין כתב כ' בס"ק המג"אב.
 שיש מאחר לצורך, כ"א בהדלקה שבת מקבלתשאינה
 הנרות בהדלקת תלף' שבת שקבל ואומריםחולקץ
 ראי' שהביא שם במחצהש"ק ועיץ מועיל, הנאיואין

 הנאי על יסמוך לא דלכתחילה י"ב ס"ק לעילממג"א
 וכן שם, הפרמ"ג כתב ממש וכדבריו הצורך, בעתאלא
 לסמוך אפשר הדחק במקום דרק כתב ז' בסעי'ההניא
 סי' שו"ע הקיצור וכן מ"ד, בסיץ המ"ב וכ"כ הנאי,על
 שאינה לההנות תוכל נחרן לדבר דרק כתב ס"דע"ה

 בהדלקה. שבתמקבלת

 שבת מקבלת שאינה האשה ההנה לא באםג.
 המותרות במלאכות אח"כ האשה מותרת איבהדלקה
 ובסימן ס"א רס"א בסי' דאיתא כמו השמשות,בבץ
 דמותר מצוה ומקום שבות משום שהוא דדברשמ"ב

 בשו"ת עחן הפוסקים, בין סעף' במחלוקתבביהש"מ,
 האשה אין הנאי בלא דאפי' ס"ה סי' או"חחת"ס
 ע"י נאסרה ולא בביהש"מ, המותרות במלאכותאסורה
 ועיין בביהש"מ, האסורות מלאכות אלא הנרותהדלקת

 סי' ח"א יצחק פרי משו"ת שהביא הערות ליקוטיבס'
 מחלוקת הביא שלא החת"ס על דצ"ע שכתבח'

 ולדברי חשיכה, מספק שבת בקבלת חומר איהראשונים
 ה"ה א"א שבת בקבלת דחומר הסוברץהראשונים
 מביהש"מ. חמור הנר הדלקת ע"י שבתלקבלת

 דדעת החת"ס על שתמה חחם מתורת הביאוכן
 שבת קבלת אחר השבוורם כל דאסור הפוסקיםרוב
 רס"א מסי' א"ע סותרים השו"ע דסתימת כתבושוב
 אין ד"ה רס"א סי' הלכה בביאור ועהן 2זצ"ג,לסי'

 הציבור לקבלת יחיד שבת קיבל בץ שמחלקמערבין,
 איסור דאין סק"ה רס"א סי, יעקב בישועות ועחןעח"ש
 לענין רק הוא שבת תוס' דמצות שבת בתוס'שבות

 שבות על גזרו שלא כמו שבות לענין ולאדאורייתא
 מהדו"ת ומשיב שואל בשו"ת אמנם עח"שבביהש"מ

 הדלקת ע"י שבת שקבלה אשה לענץ כתב כ"ג סי'ח"ב
 קבלתה על לישאל יכולה אם חלה ליטול ושכחההנרות
 מצוה דנדרי דלכאורה וכתב חלה, להפריש שתוכלכדי
 והולך אוכל חו"ל דחלת וכית מדוחק אלא נשאליןאין

 מה וגם במוצ"ש, להפריש תוכל א"כ מפרישואח"כ
 ותכניס אח"כ תברך אם שנית בהדלקה אח"כחעשה
 ת"ר סי' מהטו"ז הביא שוב לבטלה, ברכה בספקעצמה
 וכל מצוה, שום למנוע מהני לא שבת דקבלת ב'ס"ק

 קבלה כמו הף וא"כ מצוה, לגבי בטיליןהשבותין
 והחכם נדרה על לישאל דמותרת כתב ושובבטעות,
 שם כתב עוד שבת, עדיין קבל לא דהוא להתיריוכל
 סי' שהמג"א אז חלה להפריש מותר בביהש"מדאפי'
 דרק אסור, בביהש"מ חלה דלהפריש כתב ב' ס"קרס"א
 כתב וע"כ חלה, להפריש ולא בביהש"מ אסורלעשר
 רק גזרו דלא מותר שבת האשה קבלה אם דאפי'שם
 סי' במנ"ש )ועהן בזה, מאוד שהאריך שם עחן לילהעל
 לו אין דאם חיים מנתיב שהביא ה' אות ב' ס"קע"ה
 מא"א הביא וכן בביהמ"ש, להפריש מותר אחרלחם
 יפריש להפריש שכח שאם דוד בית ס' בשם שמ"בס"

 כית בזה יש מצוה צורך מה שם ותמהבביהש"מ,
 בס' ראיתי שוב עח"ש השבת אחר להפרישדיכול
 הנ"ל השו"מ שהביא סק"א רס"א סי' חחםאודחות
 חלה להפריש שכחה שאשה מאורי בס' עודוהביא

 הנתיב גם והביא אח"כ, להפריש שמותרתוהדליקה
 חלה להורר שכהב זכל"א מס' עוד והביא הנ"ל,חחם

 שמביא ד' אות רס"א סי' החיים בכף ועהןבביהש"מ(,
 חלה להפריש מותר אי אחרונים מכמהמחלוקת
 תשתכח שלא כדי המתירים וטעם לא, אובביהש"מ



אורחרבנות

 וטעם בביהמ"ש, מותר מותר שבות וגם חלהתורת
 שבת. אחר ויפריש לקדיר שאפשרהאוסרים

 דעת רבו שבת בתוס' חייבת האשה אםד.
 כתב א' ס"ק תר"ח סי' במ"ז הפרמ"ג בזה,הפוסקים

 סופר כתב בשו"ת וכ"כ שבת בתוס' חייבות הנשיםדגם
 ע"ו, סי' חדשה מנחה במנ"ש ועחן נ"ו סי'או"ח
 פרט י"ג כלל ח"א סופר בעט ומצאתי בספריםובינותי

 דלא עליו ותמה הנ"ל הפרמ"ג שהביא ס"א( )דףב'
 ולכאן, לכאן סברות בזה והביא ליוכ"פ שבתדמיא
 דנקדם כהפוסקים נאמר דאם חדש דבר שםוכתב

 שבת לקבל שלא בפירוש קבלה אי שבת, מתוס'פטורות
 אקם דרק דילמא או ההנאי, מהני אי הדלקהע"י

 מותר שבת תוס' הקבלת ע"י וא"כ שבת בתוס'שמחויב
 קבלה לא אשה אבל בביהש"מ, המותרים בדבריםעדיין
 לא וע"ז ממש, השבת קדושת קבלה רק שבתהתוס'
 ה' פרט מ"ט כלל סופר בעט להלן ועיין הנאי,מהני

 מחויבות נשים אי ענינא בהאי עוד שהאריך פ'()דף
 )דף ל"א מצוה סופר ליקוטי בס' ועיין שבת,בתוס'
 נשים אי האחרונים כל מחלוקת בזה שהביאמ"ג(

 שבפירוש הגאונים כל על שם ותמה שבת בתוס'חחבות
 שהאריך עח"ש שבת בתוס' חייבות דנשים הר"ןכתב
בזה.

 יום של עיצומו עליו מקבל שבת המקבל איה.
 כמו רק אצלו הוי או ממש, לילה כמו אצלווהוי

 חמור או בביהש"מ מלאכה חמור אי וגםביהש"מ,
 באשלי תלוי מבעו"י שבת עליו כשקיבלמלאכה
 כתב י"ב וס"ק ז' ס"ק רס"א בסי' המג"א דהנהרברבא,
 קיבל בלא מביהש"מ ביהש"מ, קודם שבת קבלדחמור
 בסעיף ההניא וכ"כ שם הפרמ"ג וכ"כ עד~ן, שבתעליו
 ע"ז, שתמה ח"צ משו"ת הביא ז' ס"ק ב52ע"ת אמנםז',

 יהי' דלא מדרה"ח שהביא ב' ס"ק ע"ה סי' במנ"שועיין
 וכתב עצמו, מביהש"מ ביהש"מ קודם שבת קבלתחמור
 נרות הדלקת אבל ליחיד, ציבור בין קצת לחלקשם

 יום של עיצומו מקבל כמו דהוי לומר ישדאשה
 שהאריך ול"ב ל"א אות יוסף זכרת בס' ועחןועיי"ש,
 בסי' והטו"ז המהרש"ל מחלוקת נודע וכברבזה,

 כמו הוי אי יו"ט או שבת עליו מקבל אי סק"אתרס"ח
 כמה לעגין במק"א בזה כתבתי וכבר לא, או ממשלילה
 ואכמ"ל.ענינים

 וסוברים החולקים הפוסקים לדברי נבוא וכעת1.
 הנרות. הדלקת לאחר מנחה להתפללשאפשר

 מס' הביא סק"א רס"א סי' חיים באורחותא(

 שהתפללה קודם והדליקה ששכחה באשה האשמאורי
 ציבור קבלו שלא כיק כך אחר להתפלל יכולהמנחה,
 בא"א ב( ברכו,  ענתה לא היא וגם שבת,עדיין

קנה ם י ר פאחיים

 מנחה להתפלל בהדלקה ההנתה אם כתב)בוטשאטש(
 דבר לן ויצא עח"ש, מלאכה לעשות כהנאי אינואולי
 מנחה אח"כ להתפלל בלבה הנאי שהי' דאף בזהחדןם

 ג( בבידהם"מ, שמותר שבותים בהעאר אסוראעפ"כ
 להתפלל מותר אי דן מ"ט סי' ח"ב חיים לבבשו"ת
 דוודאי כתב ומתחילה הנרות, הדלקת אחרמנחה

 כית דרבוותא, פלוגתא בספק ליכנס יכול אינולכתחילה
 ואפי' הדלקה, ע"י שבת קבלת הוי פוסקים כמהדלדעת
 חול תפלת יתפלל אם וא"כ שנוי' היא במחלוקתההנאי
 ברכות כמה על לדעתם ועובר רשאי אינו דלדידהוכיק

 קודם יתפלל לכן התפלל לא כאילו דהוי וגםלבטלה,
 הוא הפוסקים מחלוקת דכל כתב ושוב הנורות,הדלקת

 להדליק שנוהגין מה אבל היום, בעוד שבת מקבלרק
 מצומצם בזמן דמדליק כיק וא"כ לביהש"מ, ממשסמוך
 שום לעשות יכול אעו שבלא"ה השבת לכניסתסמוך

 משום ממילא שבת עליו מקבל הוא הרי ולפי"זמלאכה,
 אחרי לזה, מועיל הנאי ומאי לביהש"מ, סמוךשהוא
 בידהם"מ מכח קבלתו בלא מלאכה בעשייתשאסור
 ע'ץ אי הפוסקים מחלוקת הביא ושב שבת,ותוס'

 בזה והביא הוא יום שעד~ן או לילה כמו נחשבקבלתו
 בזה ג"כ שדן נ"ז סי' ח"ג ובספרו עיי"ש, בקיאותהרבה
 הל' כבעל דלא סתם המחבר דמרן להכריעוכתב
 אלא הנרות, בהדלקת תלוי שבת דקבלתגדולות

 ברכו, באמירת תלוי שבת דקבלת עליוכהחולקים
 עיי"ש, הנרות הדלקת אחר מנחה להתפלל מתירולפי"ז
 כדברי שנקטו ההם למקומות ההלכה זה כתבאמנם

 בנו שהעד הרמ"א אחר נמשכים שאנו אנן אבלהמחבר,
 לסמוך קשה א"כ ההדלקה, ע"י שבת מקבלתשהאשה

 כתב מ"ח אות יוסף זכרק ובספר ד( הזה, היתרעל
 כיק בזה"ז, הדלקה אחר מנחה להתפלל להתירלצדד
 מיגרע לא וא"כ בביהש"מ, מנחה מתפללין אנודתמיד
 עשתה לא בזה דהרי שבת, נר דהדליקה הא כללגרע
 מנחה מתפלל אדם כל בלא"ה ביהש"מ,והריאלא

 שתחפלל נכק בודאי דלכתחילה וסחם ממש,בביהש"מ
 )וכן ההניא לדברי אמנם עח"ש, ההדלקה קודםמנחה
 עלי' מקבל שבת קבל ע"י הרי דבריו( שםהביא
 לסמוך קשה וא"כ שבת, תוס' קבל ולא יום שלעיצומו
 ג"כ כתב ע"ב מ"ג דף סופר ליקוטי ובס' ה(ע"ז,

 להם מותר שבת, עליהם שקבלו דאף המג"א עללתמוה
 עצמו להפקיע זו קבלה ע"י דא"א מנחה,להתפלל
 והעיד מנחה, להתפלל עצמן חייבו אשרמהשעבוד

 אביו פסק ע"פ שהדליקה אחר מנחה התפללהשאמו
 התפלה ע"י דאולי מנחה לתפלת הדלקה והקדימהז'י,

 שא"א בוודאי לדבריו ובאמת עח"ש, בהדלקהתחאחר
 דבפירוש אח"כ, מנחה להתפלל שמותר ראי'להביא
 וא"כ בהדלקה, תחאחר התפלה ע"י דאולי הטעםכתב
 מתפללים אם וגם אח"כ, להתפלל בלב כהנאי הויע"כ



אפרים חייםאורחרבברתקנו
 ובוסו"ת ו( בלב, כחצאי הוא בוודאי מנחה פעםבכל
 שכתב ומה בזה ג"כ דן ט"ו סי' ח"א משהבאר

שהמחצהש'"
 מנחה להתפלל שאסור פסקו והמ"ב

 כבר הנה עליהם, שחולק על החצצלות וכתבאח"כ
 ובפרמ"ג והחציא המג"א הפוסקים דעת שכןהבאתי
 כתב )אגב חיים לב משו"ת ראי' שמביא ומהועוד,
 לדידן ע"ז לסמוך שא"א כחבתי כבר תח"י( הספרשאק
 דאם אח"כ שכ' מה אמנם כהרמ"א, פוסקיםשאנו

 לה הי' שלא מחמת מנחה שהתפללה קודםהדליקה
 להתפלל שברצונה בלבה הרהרה ספק ובלאפנאי,
 ומותרת מנחה להתפלל בלבה כהחצה והףמנחה,

 וכמו ופשוט ברור זה לכאורה אח"כ, מנחהלהתפלל
 הספק כל אך סגי, בלבה חצאי דאפילו הרמ"אשכתב
 מנחה, מתפללת אינה כלל שבדרך באשה למשלבזה,
 בנטוים אבל לא, או מותרת אי להתפלל רוצהוכעת

 הף דבוודאי כלל, שאלה כאן אק יום בכלשמתפללים

 )ובמה ההדלקה, אחר להתפלל ומותרת בלבהכחצאי
 מבעו"י ערבית שהתפלל מי מדין להקשות אח"כשכתב
 ומביא אח"כ, להניח שאסור תפילין הניח לאועדיין
 ונדחק כ' ס" או"ח ושערים בית ושו"ת החייםמספר
 דבר בזה שכתב מ"ג דף סופר ליקוטי בס' עי'בזה,
 דתפילין לדין דשופר דין בק לחלק מאוד ונכתנחמד
 מעכ"ת שהעתיק סקי"ט השבת תורת ובס' ז(עח"ש(
 דעיקר הדלקה אחר מנחה להתפלל להתיר כתבג"כ
 המחבר כמש"כ הקהל של שבת קבלת על סומכקדאנו

 שבת מקבלת דלא שס"ל פוסקים הרבה יש אבלבסט"ו,
 ודבריו אח"כ, להתפלל יכולה וממילא הדלקהע"י

 נהגו שאנו הפוסקים דהכרעת כתבתי דכבר בזהתמוהק
 הדלקה עשע"י הרמ"א כהכרעת בפי' כתבוכוותייהו
 ע"ז. לסמוך קשה וא"כ שבת, מקבלתשפיר

 דוקא הנשים שברצת מעכ"ת שאלתובעיקר
 ולא שרשאי בוודאי הנרות הדלקת אחר מנחהלהתפלל

 מנחה להתפלל דרכה שאק באשה אך בלב, מחצאיגרע
 יש בזה להתפלל רוצה הנרות הדלקת אחר א' פעםורק
 בסי' לעיל שהבאתי הטו"ז ולפי"ד לפלפל, טובאמקום
 מצוה שום להפקיע מהני לא שבת דקבלת ב' ס"קת"ר
 חחם ולב מהמ"ב הבאתי למעשה אבל בזה, לצדדיש

 שבת חילול וספק לבטלה ברכות ספק הףשלדעתם
 להתפלל מותר דהלא הפוסקים כל שהקשו כמו)וצ"ע
 דרק ל"הסב אפשר הנושא ולחומר - בשבת חולתפלת
 ערבית להתפלל במוצ"ש וכן מעריב במקום י"חתפלת
 ההדלקה אחר מנחה כשמתפללת משא"כ מותר,מבעו"י
 וצ"ע(. כחול עושה התפלה וע"י שבת עשתהשכבר

 להתפלל בפי' החצית אם בזה עוד לדת שישומה
 ולאכול מים לשתות ג"כ אח"כ מותרת אי מנחהאח"כ

 חצאי ע"י או - כביהש"מ שמותר כ"דולעשות

 לעשות ולא מנחה להתפלל רק מותר אח"כלהתפלל
 מקבל הדלקה ע"י דאי המחלוקת בזה ותליא דבר,שום

 על הקבלה מבטלת חצאי ע"י וממילא יום שלעיצומו
 ביהש"מ, כמו דבר בכל מותרת ולפי"ז יום שלעיצומו
 תוס' רק שמקבלת כמו הף הדלקה ע"י אימשא"כ
 שמותרת התפלה על רק היא שלה חצאי וא"כשבת,
 לה אסור דבר שאר אבל ביהש"מ, בכל בלא"הממילא
 ודרה"ח החציא הפוסקים מחלוקת בזה ףשלעשות,
 לנו וא"א כביהש"מ או יום של כעיצומו הף איועוד

 בזה.להכריע

 שכתב ס' סימן צבי ארץ בה~ו"ת מצאתישוב
 מ"ע דהוא שבת תוס' קבלת בענין נבוך הואדמעולם

 ביהש"מ, קודם עוד שבת תוס' לקבל וצריךדאורייתא,
 אחר מנחה שמסיימק מדרשות בתי שברובוכהיום
 יקבל דאם שבת תוס' יקבלו אמאי וא"כ החמה,שקיעת
 אח"כ להתפלל יוכל לא א"כ שקיעה"ח קודם שבתתוס'
 שבת תוס' שקיבל דאחר סט"ו בשו"ע דאיתאמנחה,
 מחוכמת עצה וכתב חול, של תפלה להתפללא"א

 כהגאונים ההלכה דאם חצאי, על שבת תוס'קויקבל
 שבת מקבל כר"ת הלכה ואם שבת, תוס' חרכףמקבל

 יכול שפיר וא"כ הר"ת, של ביהש"מ קודם מינוטב'
 כדברי הלכה דרבנן דהוא מנחה דלענין מנחה,להתפלל
 כל על א' פעם כן להחצות יכול דשפיר וכתבהמיקל,
 דצריך בסקי"ט המג"א ע"ד כתב ושוב חייו,ימי

 אבל לכתחילה רק דזהו מנחה, קודם מנחהלהתפלל
 להתפלל יכולה מנחה התפללה ולא הדליקה אםבדיעבד
 דאשה כתב אבל עח"ש, החצה בלי אז אח"כמנחה

 הזה,עכ"ל. חצאי להחצות לה א"אהמדלקת

 לי הוסיף שליט"א קרלנשטיין רח"ה הרה"גףדידי
 שלימה תשובה היא כמותו חכם שאלת הרי וז"ל,בזה
 להלכה נפסק וכן הפוסקים, לדברי כה"ר ציקוכבר
 חול של מנחה להתפלל שצריכה ובמ"ב השולחןבערוך
 להתפלל לו שיש אדם לכל יה"ה נרוהה הדלקתלפני
 יוכל אם צ"ע שבת יקבל מכן לאחר ורק מנחהקודם
 עכ"ל. ברור וזה חול של מנחה להתפללאח"כ

 סימן ירושלים מכון ע"י נדפס צרפת מרבניבהוראת
 : שם וז"ל כתבכ"ד

 ר' עליו מקבל אק נרות הדליקו אפילו שבתבערב
 כברכת ערבית שמתפלל עד הטלטול לאסור השבתאת

 עליו. מקבל בברכתו שאז לפי השבתמקדש

 די"ז כ' נ"ט סי' הלקט בשבלי הוסיף שםובהערה
 במרדכי משמע וכן שמשת ור' הגאונים תשובתבהסם
 עכ"ל. רצ"ג רמז ב"מפרק

 אם שבת תוספות בפיו עצמו על שבת קבלואם
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 באז בזה מ"ש עחן חול של מנחה להתפללאפשר
 ויום שבת תוס' בענין בירורים ועי' ב', סימן ח"בנדברו
 מ"ט. - מ"ח סימן שה2נה פרח בס' עי'טוב,

 כדי נרות הדלקת אחר מים לשתות יכולהואם
 סימן חי"ב נדברו באז מ"ש עיין וכדו' אספריןלקחת
א'.

 ע.סימן
 בע"ש טנחה התפי5יא

 בתפלה תשלומין לו דיש להתפלל בשכחהדין
 דמתפלל מנחה ע"ש התפלל לא אם למשלהסמוכה,
 התפלל לא אם הדין איך אבל שבת, של ב'מעריב
 בשחרית, מתפלל שמו"ע איזה שבת בלילמעריב
 וז'י: שכתב ר"ח סי' אור"ח לדוד תהלה בס'וראיתי

 ב"פ שחרית מתפלל בשבת ערבית התפלל לאאם
 הביא וכן סק"ד, הטו"ז מדברי משמע כן משהישמח
 התם שמשמע אלא חב"י, שו"ת בשם רס"ח סי'ה,2ע"ת
 אתה במנחה מתפלל בשבת, שחרית התפלל לאדאם
 עכ"ל. וצ"ע, משה וישמחאחד

 אלא שם מפורש לא זה ולכאורה שם עחנתיוהנה
 ונראה דבריו ואסביר יהודה בית החינוך לשקאעתיק
 ו': בסימן וז"ל מדבריו, נראהדכך

 שבת של ערבית התפלל ולא שכח בדין ז'שאיה
 משה ישמח בשניהם אומר אם שתים שחריתשמתפלל

 קדשת. אתה לתשלומין שהוא בשנחהאו

 ולא בשכח ק"ח סי' רמ"א שפסק מה לפיתשובה
 שתיים ר"ח של ערבית מתפלל בער"ח מנחההתפלל
 כמות יתפלל לתשלומין שהיא בה2ני' אף דס"לש"מ
 איני אמנם משה, ישמח בשניהם אומר ה"נ עתהשהיא
 הגאון ע"ז )וכתב בעצמו זה דין לרמ"א מניןיורע

 דעת על זה עלה לא זו שאלה השואל געכה2לקמהור"ר
 מנחה התפלל ולא שכח שהרי ע"כ( הוא וטעותרמ"א
 מבדיל ואינו שודם שבת מוצאי של מתפללבשבת
 הבדלה כי לחלק שיש אמת לתשלומין, שהיאבשני'
 ראיתי וכן בתפלה, ךבא יעלה כמו חיוב אעהבתפלה
 להתפלל בעיני נראה זאת כל ועל ארמ"א, חולקרמא

 כ"כ קוייך לא קדשת אתה נוסח כי משה ישמחבשניהן
 ואין למחר יקדש קידש ולא ששכח מי שהריבשחרית,
 מעלתו יכומב הש"י כתבתי, הנלענ"ד ךכולו,אומר
 מהר"ר לאא"מ כן יו2עי' אוהבו כעתירת ולשלוםלחיים

 עכ"ל. מפ"פ, הורוךץ זלה"ה סג"לאברהם

 קדן2ת אתה לומר לו הי' דבאמת דכוונתותראה
 שחך לא וזה שבת התחלת לא זה שאז אלאבבוקר
 על שמתפללים משה ישמח אבל קדשת באתה כ"זוא"כ
 אתה יתפלל וא"כ במנחה ג"כ שייך זה השבתמעלת
 כך לפסוק יש ולכאורה משה ישמח כך ואחראחד

 מה על לו יש אחד אתה פעמיים שמתפלל ומילהלכה
 בזה. ועחןלסמוך

 תכנת במקום משה ישמח ואמר בטעה הדיןואיך
 בזה מ"ש עיין יעשה, מה רצה שאמר קודם ונזכרשבת
 רס"ח. סימן ליקוטי בח"ג אמת זרע שו"תבספר

 דאינו בזו זו של שבת תפלות והחליף שטעהומי
 סימן לי אור שו"ת עי' מוסף בתפלת הדין מהחוזר
כ"ו.

 עא.סימן

 יפני טתפי5 אם יארצייט יו ביש שבת, ר"יאבי
העטוד

 ברעק אליהו ליפמאן ר' הנכבד מהעדינשאלתי
 על יארצחט לו הה2 אמו, על ר"ל אבל כעת שהואנ"י
 חפשתי הנה בשבת, העמוד לפני להתפלל יכול אםאביו
 אמר ואחד ראיתי, ולא בו ובכל החחם בגשרהדין
 אבא ר' הרב וידידי להתפלל, שיכול בו בכלשראה
 דכן ומסתבר להתפלל דיכול אמר דפה רב לץןמרדכי
הוא.

 עב.סימן
 טשנה5חם

 הבית מבעל שומע אם פעמים כמה נתבנוכבר
 לחם לו חסר כי פרוסתו על המוציא יברך אםהמוציא
 נכונה" "מנוחה בספר כתב להוסיף, לי יש וכעתמשנה,
 דבליצקי שריה מהרב שלמה מנוחה הערותעם

 דהיוצאין להעיר ט' אות שלמה במנוחה וכתבשליט"א,
 המוציא לעשות אין הבית בעל של משנה לחםעם

 עם יצא לא כן אם בעצמו המוציא עושה דאםבעצמו
 מקצה. הלחם עם גם הביתבעל

 כל את מוציא הבית שהבעל שאף נוהגין ישהנה
 אחד כל עושין זה כל עם מקצה הלחם עם ביתובני

 להגאון אברהם באשל מבואר וכן המוציאלעצמו
 של משנה הלחם עם שיוצא שאף רע"ד סי'מבוכה2וש
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 והסביר לעצמו הנהנין ברכת לעשות יכול הביתבעל
 האכילה שקודם הבציעה על הוא מששה הלחםדחיוב
 חיוב לצאת יכול ולכך האכילה על הוא הברכהוחיוב
 עחמה והברכה מאחר הבציעה שהוא כקשנההלחם
 משנה הלחם חיוב לצאת דיכול חידןם יותר ועודבעצמו
 דעל דכית והסביר ידים נטילת שרחץ קודם עודמאחר
 ג' סעיף קנ"ח סימן עין נטילה צריך אין מכזיתפחות
 לצאת אז יכול ולכך נט"י בלי מכזית פחות לאכולא"כ
 מששה. הלחםעם

 תורה יגדיל בשו"ת שראיתי מה פה מעתיקהנני
 וז"ל: שכתב פ"ג סימן)תשמ"א(

 לחם דכש"ם אנ"ש מנהג שראה שכותב...במה
 שאר נוהגים האחרים, את גם ומוציא לאחד רקמשנה
 זה על ומקשה לעצמו, אחד כל המוציא לברך הביתבני
 ד' סעיף קע"ד סי' הזקן רבנו בשו"ע שכתובממה

 בברכת גם יוצאים המסובים אשר שם,ובאחרונים
המוציא.

 בברכת לצאת גם שיכולים הוא, כן כי אךוהנה
 אחרים את מוציא הנהנין בברכת שאפי' וכידועהמוציא,

 הנ"ל מנהג נכת זה בכל נהנה, הוא גם אם חובתםידי
 המוציא לכות צריך זו בברכה לצאת שבכדיכית

 להאכילה הברכה שמיעת בין להפסיק אסורוהיוצא
 כבר וכיו"ב והבדלה קידחם שבברכת בשעה ובהוכו',

 בסתם אפי' ולכן חובתם ידי שיוצאים השומעיםהורגלו
 לצאת שמכות הרוב אחרי תגרר כן גם זההרי

 ובפרט המוציא, לברכת בהנוגע הוא שונהבשמיעתו,
 בסעודת ברכה של בהכוס וכמו - רבכשהעם
 שמיעת בין הזמן אריכות שמפני - וכיו"בהתועדות
 להזהר קשה השומעים כל ידי על הכוס לשתיתהברכה
 שכל ז.א. ההוא מנהג דוקא להנהיג יש ולכןמהפסק,
 הנהנין. ברכת לעצמו יברך ואחדאחד

 ברכה כן, עושים שאם באחרונים נראה אשרומ"ש
 לא משנה, לחם של החיוב ידי יצא לא לעצמו, אחדכל

 באשל כתוב בפירחם ואדרבה זה, על מקורידעתי
 שיוצא - הנ"ל לסימן מבוכהםאטש להגה"צאברהם
 המוציא ברכת שמברך אף משנה לחם של חובתוידי

 נטל לא השומע אם אפילו - אלא עוד ולאלעצמו,
 עכ"ל. שם... חיים בארחות ג"כ הועתק עדיין,ידיו

 עג.טינין
 קידוש אחרי שנת נייי נגדיםיהחייף

 אחד אצל שבת בליל לאכול שהוזמן מהבדבר

 ם י ר םאחיים
 וטען בגדיו החליף הבית שבעל איך ראה קידחםואחף
 לבד. המחמא לעשותדיש

 הערוך מדברי הבית בעל על זכות ללמד לינראה
 לאלתר הכוונה אין וז"ל, רע"ג בסימן שכתבהשולחן
 אחר רוב וע"פ השרת למלאכי תורה ניתנה ולאממש,
 מרובה זמן ישהה שלא הכוונה אלא מחליפיןהקידחם
 בזה. להרעיש ואין לסמוך, מה על לו דיש הריעכ"ל,

 עד.מימן
 שנת נזיז עייכם שיוםאמירת

 יש והנה וכו' שולחנו יסדר רמ"ב, סימןבשר"ע
 לקוח המנהג הדברים, מקור ונבאר עחמים שאנומנהגים

 בליל לביתו אותו דמלוין מלאכים בב' קי"ט דשבתמג'
 ומדוע תקנו, מי עליכם שלום של הפיוט אבלשבת,
 הענין, לחזק ר"ה עמוד ח"ג ישורת היסודי כתבג"פ
 ףש לאומרו נהגו לא הספרדים פירושו, מה הבנתיולא
 נראה כי לשלום צאתכם הרביעי החרוז אומריןשאין

 נהג לא והתניא יעב"ץ סידור עי' המלאכים,שדוחה
 אבל לשלום בצאתכם נוסח הביא ובברכ"ילאומרו,
 צאתכם. אומריםהרבה

 לו התירו בפרהסיא שרק אומרו אינו ר"לאבל
 קע"ב סי' שי תשורת עי' צינעא, חהו בשבתלשאול
 שם, ביתו בני אם אפילו בצינעא חשוב המלאכיםונגד
 אשת ואומרים רי"ז, סי' ח"ג ודעת טעם טוב שו"תעי'
 ליל כי כ' ב' בעמוד חמם זה מנהג מקור ומאיןחיל
 ואומרים חיל אשת נקרא זה לכן מלכתא ליל נקראשבת
 העולמים רבון ותפלת ישורת, ביסודי עה"ש הפרקזה

 סי' תשובה ק(ערי עי' בשבת שואלים אין האלכאורה
 שאין מי כתב שבת תוספות ובעל ספרים, ועודרס"ב,
 ועה"ש כוסי, על להעיד אומר אין הכוס עלמקדש
 שמחק גדול בשם שראה וכתב באריכות סק"אבתו"ש
 קשה אך עמו דהדין כתב והוא לשלום צאתכםהנוסח
 לומר העולם בכל נוהגים ושכן שלנו, הגירסאלשבש
 סימן ח"ב יעב"ץ השאילת בלשון בפנים ועהן זה,נוסח
 בס"ב שם ברכה מחזיק בספר לדבריו, כ"כ והביארכ"ה
 בסקט"ז, החיים בכף שם וכ"כ בלשונו, עהןוסק"ג

 הרבה עוד "ם והנה כ"ו, עמוד ח"ב מהרי"חובלקוטי
 לחדש. ולא בזה להעיר רק בקיצור וכתבתי בזה,לכתוב

 לומר שהביא ר' עמוד ח"א טוב שם בכתרועיין
 מי לי ידוע לא כתב רמ"ח אות והערות עליכםשלום
 בדבריו. היטב עהן זה אתתיקן
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 עה.מימן
 גדלו כשאומריכרוע

 תשמ"ג נסלו נ"גבס"ד

 מפה. נ"י ברעת אליהו ליפמאן מר הנכבדלידידי
 כחב הרמ"א לי, ששאלת מה פה לברר באהנני
 אומר אותו כשמוציאין אבל בס"ב קל"ד סי'באור"ח
 סקי"ג ובמ"ב וכו', רוממו אומר והקהל גדלוהש"צ
 שאומר בשעה דהחנו ג"פ התורה להגביה וצריךהביא
 סופרים, מס' בשם )מ"א( וגו' גדלו וגו' אחד וכו'שמע
 בשמע בשבת מגביהים לא מדוע לי מובן לאולפי"ז
 בגדלו לכרוע נוהגים והנה בגדלו, מגביהים ורקובאחד
 איך ולכאורה נרוממה, כשאומרים ומגביהים אתי,לד'

 היכן ובכלל כריעה לא זה שם הלא לד' בגדלוכורעים
 בכ"ז. וצ"ע אתי לד' גדלו כשאומרים דכורעיןהובא

 לראות וכו' שמצוה הכחב וכו' מראה כתבוהמחבר
 לא מדוע ולכאורה התורה, וזאת ולומר ולכרועהכתב
 הפ"ת למ"ש חששו ואולי הגבה, בעת לכרוענוהגים
 ועחן ס"ת נגד להשתחוות לאסור שרצו האחרוניםבשם
 ונשים אנשים כל על מצוה עוד המחבר וכ'בזה,

 יכולות הנשים שאין ממקום עושים מה ולכאורהלראות,
 הרמ"א עוד וכ' המצוה, מקיימות הם אם נשיםמעזרת
 י' בו יש שכחב הרוקח בס' וע"ן רוממו, אומרוהקהל
 מקורשת וא"י החות י' נמחקין שאין שמות י'תיבות
 פחות קדושה ואין דברות י' מאמרות י' קדושותבעשר

 מי' פוחתין דאין הוסיף סק'ע נאמן אורח ובס'מעשרה,
 בתורה. שקוראין ביוםפסוקים
 הארת כשפותח שכ' תרנ"א סימן בדרישהוע"ן
 כחב בפרישה אבל לימין שמאל מצד הפרוכתדיגלול
 סידור ועי' בזה, קפידא דאין כ' כ"ג אות קכ"חסי'

 כמובא וכו' ישקני יאמר התורה וכשמנשקרה"ח,
 לא מדוע ולכאורה ד', סעיף י' 2(ער אפריםב2(ערי
 וכו' תמימה ד' תורת הפסוקים ואומרים בזהמקפידים

 תוס' ע"ן התורה שניתנה יום מ' נגד תיבות מ' שםשיש

 הב"ח. ובהגהות ל"ב דףמגילה

 שמיה בריך כשאומרים להבין יש ג"כוהנה
 אז נוהגין אנו אין ומדוע וכו' קמיה דסגידנאואומרים
 ולא החורה חאת ולומר ולכרוע כ' הנ"ל ובשו"עלכרוע,
 ח"א אור"ח צבי הר בשו"ת וראיתי שמיה, בריךבעת
 אלא אמרו שלא שכ' הגבורים משלטי שהביא ס"בסי'

 בכל נמצא יולא לד' להשתחות ולא התורה מפנילעמוד
 וא"כ עכ"ל, הקורש לארת אפילו שמשתחויןהתורה
 מדוע וא"כ לעמוד יש אבל משתחחם לאבסגידנא
 בזה. וצ"ע אתי לד' בגדלומשתחוים

 הס"ת שהוציאו אחרי י"ל שמיה בריךואמירת

 שהוציאו, בעת שכ' י' 2(ער אפרים שערי עיןמהארת

 ולפי"ז באריכות, מ"ח סימן ח"ה נדברו באז כתבוכן
 בריך אומרים ואח"כ מוציאים מקומות בכמהמדוע
 חש שמוציאים לפני אומרים מקומות ובכמהשמיה
 קודם זה י"ל מדות י"ג ביו"ט וכשאומרים טעותם,לתקן
 בבית ועחן שמיה, בריך ואומרים הס"ת מוציאיםואח"כ
 ועיין בגדלו, דכורעין קשה עכ"פ אדם החיי עלברוך
 אומרים שכ' כ' אות פ"א הזהב ברביד החורהבזר

 והוא שע"א, הארת פתיחת בעת מדות י"גביו"ט
 אצבע במורה וראה ז"ל, והרש"ש ז"למהאר"י
 לומר נוהגים ר,ם ב', וקע"ז ע"ב קכ"ד דףלהחיד"א
 חש משבת, חהן עשי"ת בכל נוראים ימים שלהרבוש"ע
 שחל בר"ה לא אבל בשבת כשחל אף לאומרונוהגין
 בשבת כשחל אותו אומרים אין רגלים של וכןבשבת,
 י"ג אומרים אין רב במעשה )ולהגר"א ה' שע"י2(ע"א
 רק שא"א יו"ט לענין קס"ד באות וכ"כ בר"ה,מדות
 שם(. עכ"ל רבוש"ע שום ולאב"ש

 י' חלק בנועם אלו בענינים עוד שכתבתי מהועיין
 שם, מקומות ועוד י' ואות ה' אות הגלילהבקונטרס
 כחב הסידור על תמימה תורה לבעל שאמר ברוךובספר

 ולא הקודש לארת פונים גדלו חו"ט בשבתכשאומרים
 לכרוע מנהג אבל נהגו, כך עכ"פ הקהל, נגדעומדים
 סי' יעקב אהלי שו"ת מס' שהביא בפ"ת ועי' לי,קשה
 דבריהם וסתר לס"ת להשתחוות לאסור שרצו שישנ"ז

 וברוב ורגלים. ירים פישוט בלא להשתחוותדמצוה
 פונה וכו' וגדלו וכו' שמע אומר כשהש"ץהמקומות
 דהש"ץ ראיתי דליקועד גבוה מדרש בבית אבללציבור,
 הברוך וכהערת לציבור ולא האיק לצד פונהבכל

שאמר.

 עי" מקום בשום לכרוע אין הגר"א לדעתוהנה
 אפילו בצבור שקבעו דבר דכל דבריו וכוונת נ"ובס"ס
 היחיד ורק כריעות שום לחד,ם אסור י"ח בתפלתאינו

 אינו זה אם לכרוע לו מותר שאומר שאומרבתחנונים
 ובעלינו לכרוע, מנהגינו אבל ובברכו, שמו"עבתפלת
 בציבור, לאומרה נתקן דלא כית דמותר נראהלהגר"א
 חוכ"פ בר"ה בעבודה שכורעים והכריעות מעלינווצ"ע

 ע' ח"ג השולחן זה בס' )ועי' שמו"ע תפלתבאמצע

 אליעזר ציץ עי' שבע, מעין כברכה לכרוע ואיןל"ד(
 רעבדי ס"ח רס"ח סי' ח"ב השולחן חה כ"ג סי'ח"ז

 הצ"ן ודעת שבע מעין אחת בברכה כורעים אםאיסורא
 מתפללין אין חוכ"פ ובר"ה אז, לכרוע דישאליעזר
 ס"ד תקפ"ב בסי' להגר"א השנה כשאר אלאבכריעה
 זה בס' כ' ולדבריו עיקר, אינו בכריעה להתפללדמנהג
 לא בכריעה לעמוד אין חטא ועל באשמנו דגםהשולחן
 ואמירת הש"צ בחזרת הש"צ ולא תפלתו אחרהיחיד
 כן שהעולם וצ"ע בקדמונים, זכר לזה איןבכריעה
 שכחבנו מה ע"ן כברכו וכר"צה בזה, וצ"ע אזכורעים



אורח וע ון4וצוצקם

 ראשת חלק ח"ים אורח אפרים רבבות בשו"תבזה
 ל"ה. אות מ"ח סימן שני וחלק מ"זסימן

 וכו' בנעימה ואומר כ' שנ"ו ע' ח"ד ישורתוביסחי
 כתב ולא גדלו וכו' אחד ואומר הס"ת את מגביהאח"כ
 בזה. ועיןשכורע

 ואוחזה כ' א' סעיף כ"ה סימן השולחןובקצות
 גדלו כשאומר הס"ת להגביה וצריך גדלו ואומרבימינו
 והמנהג כ' סק"ו השולחן ובבדי כאן, שכורע כתבולא

 עכ"ל, גדלו כשאומר לקהל קצת פניו מחזירשהש"צ
 והנה בזה, וצ"ע הא"ק לצד פניו שנוטה שמנהגינוופלא
 וא"כ פורקן ביקום ס"ת אוחז שש"צ כ' צ"ו סי'בטו"ז
 א' פ"ג סימן השולחן ובבדי כך, נוהגין אנו איןמדוע
 ולברכת יהללו לאמירת הס"ת נוטל הש"צ וכהיום כ'י',

 שאוחז המנהג אבל כך, נוהגין באמת וזההחודש,
 לכל כ' הוא אבל החודש, "2מכריז בזמן רקהס"ת
 קל"ד סו"ס בא"ר ועי' בזה, ועיין החודץע ברכתאמירת
 כו' ואחד שמע דגם משמע ומהא' וכו', גדלו אומרשכ'
 דבמנהגים וקשה במנהגים, וכ"כ בחול כמו בשבתא"א
 נוהגין וכן ע"ש ךו"ט בשבת ואחד שמע דאומריםכ'

 ואחד שמע אומרים לא דבחול מנהגינו אבלעכ"ל,
 בזה. ועחן אמאיוצ"ע

 ומגביה וז"ל, כ' ס"ב קל"ד ס" השולחןובערוך
 כשמוציאין מקודם מ"ש על דן והוא וכורע מעטהס"ת
 מזוהר וזה שמי' בריך , בנסוע ךהי אומריםהס"ת
 הס"ת ומגביה ההיכל כנגד הש"צ אומר וגדלוךקהל,
 בגדלו לכרוע דיש מקור יש לכאורה וא"כ וכורע,מעט
 וטעם שם כך שכתוב מצאנו עכ"פ מקורו, מאיןאבל
 ישראל שמע אומר ויו"ט ובשבת ומסחם לי ידועלא
 ואומר ההיכל אל פניו וחוזר הצבור כנגד וכו'אחד
 ברוך בספרו שהעיר כמו כאן העיר לא ולכאורהגדלו
 לעיל שכתבנו ומה בזה, ועיין לעיל, שכתבנושאמר

 שזה לומר צריך העבודה בסדר ךוכ"פ בר"השמשתחוה
 למקדש. זכר אלאאינו

 הנה בזה לי כ' שליט"א אזבאנד הגר"אךדידי
 ונאמר ה"י בפי"ד סופרים ממס' הוא הנ"ל המ"במקור
 בסוף אחד ג"פ יש ובנוסחתו משלנו אחר נוסחשם
 לפי )הוא קדוש אדונינו גדול אלקינו וא' שמע,פסוק

 וע"ז שמו ונורא קדוש אדונינו גדול אלקינו א'הגר"א(
 פירוש קדושות ג' נגד ך"א אבות ג' נגד שםמסיים

 נגד הם אחד פעמים ג"פ לומר שחשב השלשההיחודים
 י"א בהלכה שם מסיק וע"ז קדושות, או אבותהג'

 ובאלו ישראל בשמע התורה להגביה וצריךבסופה
 ואיכא אתי, לד' וגדלו להגר"א( )אחד שלשיחחין
 לומר בזה סופרים כמס' נוהגין אנו שאין מאחרלמימר
 באחד, מגביהים לא שהוא, טעם מאיזה אחדג"פ

 להסביר ונראה האבות, נגד סופרים מס' של הא'דלטעם

 ם י ר פאחיים
 אחד לשת בתורה נאמר האבות מן א' דלכלמשום

 נגד אחד איל אברהם, נגד אחד פר הנשיאיםבקרבנות
 אחד ג"פ כשאומרים ולכן יעקב, נגד אחד כבשיצחק,
 אבל התורה את מגביהים זכותם מזכירים האבותנגד
 שאין כמו האבות בין לשנות אין אחד ג"פ שא"אאנו

 קדושות הג' נגד הב' לטעם וכן הבנים, בין בןלשנות
 בובא התרגום כפי' מכוונות הקדושות שג' כיתג"כ
 אין לעולם ק' למטה ק' למעלה קדוש גואללצית
 ולפחות.לשנות

 בגדלו בין בשמע בין להגביה אה"נ העולםומנהג
 בנחלת ועי' במספר, תלף ואין עצמו בפני עניןשזהו
 כפי' א' על אינו חחודין דג' סופרים במס' שםיעקב
 סופרים במס' שמה שזכר הפסוקים על קאי אלאהגר"א
 להגביה שמה כלל נזכר לא דבריו ולפי שמות בהםערש

 והמ"ב. נגדהמג"א עלפיו שנהגוהעולם ואפשר אחדבאמירת

 בשלמא רב זמן לי שקשה מה אזכיר אורחיהואגב
 זכות ז"א בקר בן פר ךקח שנאמר אברהם כנגד א'פר

 א' איל טפי בפשיטות מובן ג"כ ביצחק אורחים,הכנסת
 והכבשים שם מ"ש נגד א' כבש אבל העקידה,החנו
 את שהפריד בזה יש וזכות מעשה איזה יעקבהפריד
 שהמדרש ואפשר זכותים, זה בא' לתלותהכבשים
 יפרש לא הדרשן משה ר' בשם הנשיאיםבקרבנות
 לשבח אלא יעקב שהפריד בהכבשים והראשוניםכר,ם"י
 הנקחים כל להשאיר מוטב דלכאורה התורה ספרהגדול
 נקחים עקודים יותר שתלדנה כדי לבן עדרבתוך

 מפני הציג מקלות דבשלמא יעקב של צדקתומפני ך'י טובתו, נגד לבדם אלו את הפריש ולמהוברודים,
 פסוקתם כפי שלא והטלואים העקחים כל הוציאשלבן
 ולכן ליעקב, שתלדנה כדי קצת להשאיר שצריךהמובן
 הוכרח העדר מן לבן שגדל העקחים הצאןבמקום
 דאל"כ עבודה שכר לו שיהי' מקלות להציג זהבמקום
 וברודים עקחים שנולדו אלו אבל כלום לו יולדולא

 מדי יותר ללדת יוסיפו שלא כדי העדר מןהפריש
 יעקב של ואמיתו צדקתו לגודל אז נקודיםעקודים
 הי' כך המדה, על להוסיף שלא גדולה בזהירותשנזהר
 כן. פירשו לא הראשונים כל אבל לפר,םאפשר

 מן שלו הכשבים יעקב שמפריד דמה עודואפשר
 לחול קודש בין שהבדיל קדושתו מגודל לבן, שלהעדר
 ומה"ט יעקב, לבהמות לבן בהמות בין בבהמות,גם
 לי וטזן לא אתה כלומר מאומה, לי תתן לא ללבןאמר

 וטהור נקי שכר מהקב"ה יהי' שכרי אלא שכרמאומה
 הטמאה. לבן מידלא

 מנהג יודע איני בגדלו לכרוע נוהגין שישבנוגע
 לכרוע מותר כי בזה מוחה ואין מהגבהה נשתבש אוזה,

 מברכות חרן כן( לא משמע רפ"א סי' באור"ח)מיהו
 בזה למצוא יש וגם שתקנו, מה על להוסיף שלאשמע



אורחרבבות

 צריכים הרי אחר לד' גדלו לציבור שקורא דכיתטעם
 הבו אקרא ד' שם כי עה"כ האזינו בפ' ובמה,להגדילו
 שם בשפ"ח רצי' וכו' כבוד שם ברוך פיר,ם"י וכו'גהרל
 שיך וזה כבוד, שם ברוך אלא שם, שייך לאדאמן

 להזכיר שאסור הכנסת בבית אבל במקרש, ד'שמזכירים
 אלא כבוד שם ברוך משיבק אק אותיות ד' בןשם

 לארון פונה לד' שאומר וכית בכריעה מקתםהגדולה
הקודש.

 לא למה בב"ש שאומרים קמיה דבסגידנאובנוגע
 דרך זה אומרים שהרי ל"ק אמירה בשעתמשתחתם

 עת בכל ולתורה לו המשתחוה לקוב"ה עבד אניספור
 נגד צבי מהר שהביא למה ג"כ תשובה היא וזורצת

 שהשלטי התורה כתב נגד כריעה שהזכירהמחבר
 בנוסח והרי לתורה, השתחואה מצינו קולא כ'גבורים
 אוריתא. מקמי' דסגידנא זה נזכר שמיהבריך

 נזכרתי והשתחואה כריעה ענין לידן דאתאואגב
 אם השאלה לעורר הכתוב מן לדקדק שנתעוררתימה
 שבאשכנז ושמעתי בעז"נ, בעבודה ביוכ"פ כורעותנעוים
 לדקדק ויש בארה"ב, פה שלהן הקהלות וכן כןעושות
 כתוב יעקב גבי השתחוואות גבי וישלח בפ'ממ"ש
 ותשתחתנה רק נאמר בנשים אבל ארצה אפיווישתחו
 )אמר כן לנשים ארץ דרך שאין משמע ארצה נאמר%א

 כורעות נשים אי בשאלה שכתבנו מה עהןהמחבר
 תכ"א סימן שלישי חלק אפרים רבבות בשו"תבעבודה

 שם(. עהן ב'אות

 שם הנאמר השינף על ג"כ נפרש אורחיהואגב
 לאה גם והגש ותשתחתן וילדיהן הנה השפחותוחגשן
 למה וישתחוו, ורחל יוסף ניגש ואחר וישתחווילדיה
 זכר בלשת ואח"כ וההסרמקוין נקיבה לשת נאמרבתחילה
 שהלכו מפני להשתחוות קדמו דשפחות וי"לוישתחוו
 ב"ב כדאמר עשיו את ששנאה בלאה אבל הילדיםלפני
 והם בניה אחרי והלכה בו להסתכל חפצה ולאקכ"ג

 הרי וברחל זכר ל' נאמר לפי' ההשתחוואותהתחילו
 זכר, ל' גם לכן לכסותה כדי בפניה עמד שיוסףידרצ
 רצל הנשים על עשיו פהטאל מה משם למדנועוד

 שפחות או ובנים נשים זה אם כלומר אלה, מיהילדים
 לא הנשים רצל הילדים על רק יעקב והשיברצבדים,
 עם כשנפגשים מזה ללמרד ויש ברמב"ן רציןהשיב
 הנשים ולא הבנים שמציגים ביתו בני מכיר שאינואורח
 דבר בהעמק עחן המחבר )אמר ובנותי, אשתי זולומר
 נראה ולי זכר, בלשת העוינף דהסביר ו' פסוק ל"גפרק

 שיכת לאה הלא לאה אותיות אלה לך אלה מידזצאל
 זה אז ילדים לי שהולידה בזה הילדים לו ענה לכןלי

 כלל(. הנשים על לו שה ולא לי, שיכת שהיאסימן

 לא ס"ב בסי' צבי הר את למכתבו נחזוררצתה
 בהשמו מר שכ' טעם על לעמוד יכולחר לא ובכןמצאחר

קסא ם י ר פאהיים

 להשתחף' כן בכה"ת מצאנו שלא הגבורים שלטיבשם
 ולמשנה למלך, לבנ"א השתחף' מ"ש לארה"ק,אפי'
 לדוד, ובניו לעשיו, גדול ולאח ליוסף, שהשתחוולמלך
 ולאורחים יעקב, לסבא ומנשה ואפרים לגיס,והנשים
 לכררצ יש נוראים ימים למוסף בעלינו ולוט,אברהם
 יכרע, ולא כורעים ואנחנו ו~קר כאומר יהאקולא

 מעין שבברכו הכריעה על שדנו מר שחשבהספרים
 במקום נתקן הא האוסר, הטעם וא"י תח"י אינםשבע
 כמו בא"י הש"צ כשמתחיל יכרע לא ולמה הש"צחזרת

 עשרה.בהסמונה

 פניו מחזיר שהש"צ השולחן מבדי שמביאומה
 שנוהגק למה סחררה אק גדלו כשאומר לקהלקצת

 לעם פונה הרי גדלו שאומר דבקשעה להיכל פניולהחזיר
 להחזיר יש לד' כשאומר אבל להם פניו להחזיריש

 להיכל.הפנים

 גם לומר נוהגק וכן שכ' הא"ר על קושיתובנוגע
 אף אבל טעם בזה מצאתי לא כן, נוהגק לא ולמהבחול

 קשערי במפרשי רצהן חובה אינה שמיה בריךדבאמת
 אומרים אין איסור דאק דכית אלא י' שער רישאפרים
 בקשעת שהרי זמן מפסידים לא כי נראה חובה כשאקאף

 ואחד שמע לומר להאריך אבל אומרים, הס"תהוצאת
 וטורח מלאכה ביטול משום לנהוג רצו לאבגגינה
 חובה. שאינו בדברהציבור

 פורקן יקום בושעה הס"ת להחזיר הט"ז שלטעמו
 יותר מכוין הס"ת החזקת קשע"י בברכה תוקף לתתכדי

 החזנות ונתרבה הדורות וכשנתמעטו לספ"ת,בסמוך
 לטלטל כדאי אין הכוונה במקום שבתפלהוהנגינה
 שליט"א. ידידי עכ"ל בחינם ליד מידהס"ת

 כורעים איך סקי"ג קי"ג סימן החיים כףרציק
 כי ואולי עכ"ל וכו', דסגידנה שמיה בבריךכשאומרים

 שקרים, כדובר נראה אז ישתחוה לא ואם הדבריםאומר
 ח"ה אומר יביע בשו"ת בזה דברים אריכות ערדרצין
 בדבריו. היטב עהן ח' סימןאור"ח

 עד.מימן
א

 סדרות בי בשבת וקראוטעו

 וז"ל שכתב סק"ז קל"ה סימן החתם בכףראיתי
 מחוברות ומסעי מטות שפ' סוברים שהיו אחדקהל
 ואחר אחד בשבת פרקפיות השתי וקראו השניםכרוב
 לחזור א"צ מחוברות שאינם להם נודע מביהכנ"סצאתם
 לא האמת שלפי אף גברי ז' מטות בפ' שניתולקרות



אמרים חייםאורחןשננדתקמכ
 השבוע פ' לקרות חובה הף דלא דיומא בענינאקראו
 פ' לקרות יחזרו לאחריה הבאה ובשבת מנהג,אלא
 דה"ה וכתב הארץ, פרי בשם ד' אות שם אמ"למסעי,
 דא"צ גברי ג' אחר בסדר וקראו הצבור טעו אם וה'בב'

 לא דתקנתא דבמילתא השבוע פ' לקרות ב'לחזור
 עכ"ל, ד' אות שם לד"א וכ"כ יעו"ש, עובדאמהדרינן
 בזה. ועיין להלכה נפ"מ הםודבריו

ב

 ברכה לפני הקריאה אחרי קדיש לומרהתחיל
אחרונה

 לפני קדמ2 לומר התחיל קורא דהבעלאירע
 ונראה דינו, מה אז אחרונה הברכה עשהשהעולה
 אחרונה ברכה יברך ואח"כ קדיש לומרדימשיך
 ק"מ בסימן החיים הכף שהביא באחרוניםוכמבואר
 קדיש והתחיל קריאתו שגמר משלים וז'לסקי"ג

 הקדי,2 יגמור באחרונה בירך שלא נזכר הקדי,2וכשאמר
 זכ"ל שם לד"א י"א או' רפ"ב סי' ברכ"י יברך,ואח"כ
 עכ"ל. ב'אות

ג

 הס"ת שגויל געת הגולי אומרמה

 ואומר וכו' הגדרלה ד' לך הפסוק אומרהגולל
 ותכנס מדותך על רחמיך שיגולו או"א מלפניךיה"ר
 כך טובך, במדת בניך עם ותהנהג הדין משורתלהם
 סקל"ה. קמ"ג בסימן החחם הכףכהב

 עז*טינין
 התורה קריאתבענין

 שליט"א ראס הענך חנוך ר' הרב ידידיכבוד
 דמעמפיס. קטנה דיעויבהמנהל

 תשמ"ב( )השנה לי שעוררת השאלהבדבר
 וקראו בשבת גלתות של שני טוב יום שחלבה2בועות
 ועד נשא פ' קראו ישראל ובארץ תעשר, עשרבחו"ל
 לחו"ל, א"י בין התורה בקריאת הבדל יש חוקתשבת

 לו ונהנו בא"י אחד היה חו"ל של שבועות שלובשבת
 פ' היתה בא"י והעליה לחו"ל וחזר עזב ומידעליה,

 והשאלה שלח, בפ' עלי' קיבל ג"כ ובחו"לשלח
 בא"י יצא שכבר בשלח עליה לקבל יכול אםנתעוררה

 פ' עדיין שמעו שלא הציבור את להוציא יכולואין

שלח.

 העלי' אותו בחו"ל לקבל יכול בודאיתשובה,
 שנבאר וכפי הציבור את להוציא תכול לף בא"ישקיבל
 בקריה"ת דינים עוד יתבארו אגב ודרך לפנינו,הדין
 המעיין. על להקל באותיות הדבריםונבאר

א

 בכלל זצ"ל ענגיל להגר"י לתורה ציוניםבספר
 רק הוא החיוב אם ענינה, מה קריה"ת נסתפקט',

 לקרות וא' כ"א מחתבים שבאמת או לד"ת,השמיעה
 דעיקר ודעתו בקריאתו, אותם מוציא שהקורארק

 מוכח וא"כ תורה תלמוד מצות לקחם הואהמצוה
 בדבריו(. הרבה דנו )וכבר לבד השמיעה היאדהמצוה

ב

 רי"ח דפים חסידים ספר על אברהם משנתבספר
 ציבור חובת הוא התורה דקריאת כהב שמ"חרי"ט

 יחיד חובת זה אין אבל הכנסת בבית התורהשתקרא
 חיוב עוד ואין התקנה מתקחמת בב"ה שקוריןולאחר
 הציבור. עלהמוטל

ג

 זצ"ל פארשלאגר הרב מהרה"ג עוד שםוהב:יא
 יקרא ציבור כלומר הציבור, תקנת היא התורהדקריאת
 קדוציא אינה התורה וקריאת ליחידים תקנה זהואין

 ירושלים תוספות בספר ועיין חובתם, ידי רביםהקורא
 מוציא, המוציא נקרא לא שקרה"ת רפ"א סימןיור"ד
 כ"ה. סי' ח"א אבי בית בשו"ת בזה מ"שועיין

ד

 שכתב כ"א סימן ב' כלל וורדים גינת שו"תרעיין
 עשרה וכל הציבור על הוא קבועה חובהקרה"ת

 ועיין קרה"ת, לשמוע הל חייבין השבת ביוםשמתפללין
 באריכות. קע"ה סימן ח"א מהרש"ם בשו"תמ"ש

ה

 פ' לשמוע וצריך לא"י בא חו"ל בן אםוהנה

 מפסיד כן אם קרח פ' קורין כבר ובא"י חו"ל כבןשלח
 ב' בא"י במנין דיקרא נראה בזה יעשה, ומהפרשה

 ביקר זצ"ל קוטלר כשהגר"א זוכר אני וכןהפרשיות
 מיבעיא לא הפרשיות, ב' וקראו מנין דעשו פעםבא"י
 היה החידוש אבל אפשר, בודאי י' חו"ל מבני ישאם

 לטירחא חששו לא והציבור י' היה שלאשאפילו
 הפרעויות. ב' וקראו עבורו וחיכודציבורא



אורחרבבות

י
 ויודעים שלח בפ' באני' נוסעים הםראם
 יכולים הם באני' אז קרח פ' יפסידו לא"ילכשיגיעו

 בספר כתב כך א"י, לבני ישתוו ואז הפרשיות ב'לקרא
 יקראו שבת של ובמנחה שפ"ט, עמוד ח"ד ישורוןיסחץ
 בתר ונגררין היא אחרת דתקנה דידהו היוםבחובת
מקומם.

ז

 שבועות של שני יום על בחו"ל הנמצא א"ירבן
 ולקרות לעלות יכול תעשר עשר וקוראין בשבתשחל
 בקריאת שנתחחב יום הוא אצלו גם שהריולברך
 שצ"ב. בעמוד שם ישורון ביסודי כ"כהתורה,

ח/א

 של שני יו"ט שבילה חו"ל בבן שאלתנורלענין
 קבע אין כי יצא אז נשא פ' ושמע בא"יגלויות

 קרואים ז' הם בשבת שנתקנה קריאה דעיקרלפרקויות
 בכבל הפרשיות לקרות דמחויבין אלא פסוקיםוכ"א
 קראו אם וא"א שנים, לג' א' ובמערבא בשנה,יגמור
 אף גברי ז' כלומר היום חובת שהם הקרואיםבמנין
 כך ךצא, עיכוב ואין יצא מ"מ היום חובת קראושלא
 ששמע זה ולכן שליט"א, צבי נטע ר' הרה"ג דוזץטען

 ומה כולה התורה כל ישמע הלא שלח פ'פעמים
 וכן לתורה, לעלות ויכול מעכב זה אין פעמיםעו,סמע
 עיין וכן שצ"א, בעמוד שם ישורון היסודי דעתנוטה

 הסדרות קריאת דאין קס"ט סי' אור"ח חת"סבשו"ת
 הסדר. ז"אמעכב

קמג ם י ר מאחיים

 ומברך שוב ועלה שלח עו,סמע זה וא"כ ע"אאות
 אם דאפילו יצאו אז הקריאה שומעים הלאוהציבור
 מעכבים אין ברכות אבל להם עולה אין דברכתונאמר

 אדם וחיי מ"ב סימן נחמי' דברי שו"ת ועחןופשוט,
 י"א. סעיף ל"אכלל

 אם כתב סקט"ו רפ"ב בסימן אברהםרהמגן
 הפרשה אותה לו ונזדמנה אחרת הכנסת בביתקראוהו
 אותה שרד הלבושי וכתב )מ"כ(, ולברך לחזורצריך
 וממילא ולברך, לחזור צריך אפ"ה קרא שכברפרשה
 ובשבוע שלח פ' בא"י קרא הלוי אם לי מה אומראני
 באותה פעמים קרא אם או שלח פ' בחו"ל קראהבא

 לכאורה וא"כ שלח פעמים שבת באותו ביום בוהפרשה
 זה לעלות דיכול שליט"א ידידי עמעורר מהנפשטה
 של ודינו הבאה בשבוע שוב הקריאה בא"יששמע
 בסעיף הרב חסו"ע בסקל"ב המ"ב ג"כ הביאהמג"א
י"ז.

יא

 שאז ו' ביום שבועות וכשחל לא"י שבא חו'יבן
 נכון השבוע פ' בא"י קורין השבת ביוםלמחרתו
 ארץ בספר מזה עיין א"י, מכני השבוע פ' גםשישמע
 ב' סימן ח"א החכמה בצל ושו"ת מ"ג, עמודישראל
 שוב יקרא לחו"ל בבואו הבאה שבשבת וכתב ח',וסי'
 בפירוש מבואר כן ואם בא"י, קראוהו שכבר אף זופ'

 נברר והדין אחרים להוציא לתורה לעלות ויכולדצריך
 בפשיטות.לכאורה

ח/ב
יב

 בטעות וקראו מחוברים ומסעי מטות היהראם
 וגם מסעי יקראו הבאה שלשבת דיעות יש מטותרק

 אבל חומשים, בב' כך עושים דלא דיעות וישןקרא
 וטעו ובלק בחקת אבל דאפשר סוברים האחרוניםרוב

 יקרא הבאה דלשבת סוברים כולם אז חקת רקרקראו
 פנחס.בלק

ט

 ושמע קריה"ת באמצע הכנסת לבית שבאראחד
 כל שמע שלא אע"פ לכ"א ג"פ עולים בג' פסוקיםי'

 אינן דברכות מעכב לא זה הראשונה והברכההקריאה
 בקריאת נתקנו הברכות שכל אוי"א ובפרטמעכבות
 שלא יחיד וממילא הצבור כבוד משום רקהתורה
 חה הקריאה חובת ידי לצאת לענין עיכוב אינושמעה
 כ"ה סימן השולחן בקצות השולחן בבדי עייןבחול,

 יארצייט לו ויש הכנסת בבית יחיד לויוכשיש
 מפטיר, וגם לוי בתורת לכתחילה עולה מפטירורוצה
 רואים וא"כ ט"ו סימן ח"א שרים באר בשו"תכ"כ

 שבת באותה לי ומה ויוציא פעמים שיקראשאפשר
 דאינו מפטיר שאני ואולי שבתות, כב' או סדרהובאותה
 י"ז סימן עזרא עמערי שו"ת ועחן הקרואים,ממנין
 אם אלא למפטיר יעלה לא עלייה שקבל שכהןדדעתו
 עלי'(, לגבי בא"י חו"ל בבן מ"ש )ועח"ש לביישואין
 ק"ג סימן א' חלק אפרים ברכבות שכתבנו מהועיין
 מנינים. בהרבה לכהןלקרא

יג

 עעסתפק ס"ג בסימן שושנה פרח בשו"תרעיין
 אותה וקראו לחו"ל וכשחזר הסדרה בא'עעו,סמע



אורחן4וצוצךך2קסד

 לא ודי"ז וסחם לשמוע שוב עליו חיוב אםהפרשה
 אצלי.נתברר

יד

 בדיני החחם ודרך יעקב בית בסידוררעיין
 שצריך מה לש"סי שקראו בשבת אירע דאםקרה"ת
 ויהי' להשביעי יקרא רק קדיש יאמר לא לקרותהשביעי
 זה ובאמת קד"ם יאמר ההפטרה ברכת ואחרימפטיר
 סקט"ז. רפ"ב סימן צית בני בספר ועהן דץ,חידוש

טו

 היה וזה עשרה בא"י חו"ל בני שישרבשבועות
 כי דיו"ט קריאה לקרוא בא"י היכולים השנה כמושבת
 אבל דכן, מסתברא בחו"ל שלח תקראו לחזורדעתם
 הר בשו"ת כתב בזה א"י מבני ב' לצרף יכוליםהאם
 ירושלים בני גם כי דיכולים ע' סימן ח"א אור"חצבי
 בפרשת קוראים שהם אלא נינהו דקריאה חיובאבני

 המה שבת דחובת קריאה ידי באמת אבלהשבוע
 לג' א' מסיימי במערבא שהרי החג בפ' ג"כיוצאים
 לו יחסר א"י בן אי כן אם אמינא, כן ואם עכ"ל,שנים
 מבן גרע לא שלח שוב שמוסיף זה א"כ ויצא שלחפ'
 בזה. ועיץ להוציא תכול קריאתו שחיסרא"י

טז

 קרא ואחר הקריאה באמצע שנכנס קיראבעל
 הברכה את שמע לא אבל שיקרא ורוצים מומחה,וסלא
 שלא אף דכתב ע"ב בסי' עח"ש אז, להחליףהיכול
 ידי יצאו כבר השומעים כי יכול התורה ברכתשמע

 הרי והציבור חובתו ידי יצא כבר קורא והכעלהברכה
 אחר לב"ה ובא בקריאה יד"ח ויצא מב"ה שיצאמי

 ועלה בשלח בא"י עשעלה זה א"כ שנית מברךועולה
 לברך דיכול לב"ה מב"ה כהולך הו"ל בחו"לשוב

ופשוט.

יז

 בחוקתי בהר שהפרשיות וחשב שטעהרנהי
 מב' תרגום ואחד מקרא שנים בע"ש וקראמחוברץ
 יצא דלא ט"ו בסימן בשם קנה בשו"ת כתבהפרשיות,
 בחוקתי. פ' שוב לקרא צריך הבאהובשבת

יח

 שביעי אחרי הוספה ועשה תקרא פ'בקרא
 ג' ודילג נפש ואם בפסוק י"ז פסוק ה' בפ'יהתחיל

 פסק אז תחטא, כי נפש כ"א בפסוק והתחילפסוקים
 עם יתחיל צו פ' דבשבת ז' סימן מרדכי ביתבשו"ת

 ם י ר םאחיים
 צו, בפ' עעי עד תמעויך י"ז פסוק ה' בפרקהכהן

 סימן ח"א אבי בית שו"ת ועהן דץ, חידחם זהולכאורה
 נשא. בפ' בטעותז',

יט

 תורה קנין בשו"ת שאלתך ממש מצאתירהנה
 בן לקרא מותר אם וז"ל ב' אות צ"ט סימן ח"בבהלכה
 בשבוע בא"י קרא כבר והוא נשא בפ' לתורהא"י

 )כוונתו לכאן שיבא א"י בבן הספק וע"דהעברה,
 ודעתו נשא פ' לטובה עלינו הבאה ש'ץ עללחו"ל(
 הי' בא"י כי יען לתורה לקרותו מותר האםלחזור
 ב' יום אצלינו שהוא העבר שבת ביוםקריה"ת

 דאין י"ל לכן וכר פקפוק בזה דאין לע"דדשבועות,
 הדבר אותו ממש זה ואצלינו עכ"ל, לקרותו פקפוקשום
 לחו"ל בא ועכשיו שלח פ' בא"י וקרא חו"ל בןשהוא
 פקפוק. שום בלי שלח לפ' לעלות שוב יכולאז

כ

 ר להרה"ג לחחם סמיכה שו"ת קניתיוכעת
 דפים בעשרה בארוכה דן ב' ובסימן זצ"ל פלאג'יחחם
 מהתורה או מדרבנן זה אם התורה קריאתכעניני
 דין ובאמת שנית, לקרותו דאפשר כ"כ מדבריוומשמע

 אין בס"ד המחבר דכתב קמ"ד בסימן במ"ב מבוארזה
 בביאור וכתב פגמו, משום ס"ת בשני אחד לאדםקורין
 ושעלה מי אבל תכופה היתה כשהקריאה דדוקאהלכה
 בבית עוד לעלות מותר ראשת במנין בב"הלס"ת
 קריאה דהו"ל אחרת בס"ת אפילו שני במנץהכנסת
 פה וג"כ פעמים מנין באותו לקרוא דיכול הריחדץ~ה,
 ומזה שכ' סק"ז השולחן ערוך ועיץ דאפשר,יוצא
 ברכה זה ואין פעמים לעלות יכול א' שא"םלמדנו
 תורה של כבודה בשביל היא שהברכה דכיתלבטלה
 ראשת הקורא כהן כמו מברך ושעולה פעם בכללכן

 יעלה א' שא"ם כן לעשות אין ובכלל וכו' לףבמקום
 זה שלנו ובענין עכ"ל, הדחק בשעת אלא פעמיםב'

 נראה וא"כ האחרת בשבת אלא הס"ת באותו לאהלא
 שלח. בפ' בחו"ל לעלותדיכול

מא

 הפוסקים נסתפקו בחו"ל הנמצא א"י בבןרהנה
 ידי תוצאים מצטרפים בשבת שחל שני טוב ביוםאם

 יכולים אם וכן המועדות בפרשת התורה קריאתחובת
 חו"ל בני של למנץ ולהשלים להצטרף א"יבני

 בפרשת שני טוב ביום לקרות והרוצה בא"יהנמצאים
 החכמה, ובצל צבי הר מספרי לעיל והבאנוהמועדות,

 בחול( )שחל עגי טוב ביום בחו"ל הנמצא א"י בןוכן
 מזה עהן המועדות בפ' לכתחילה אפילו לתורהעולה



אורחרננות

 קס"ח סימן יעב"ץ ה2אילת מ' סימן ח"א שקבנשבות
 ממנהג משנה אינו הוא בפרהסיא ו2ל דדברדכית
 תשובה משה אגרות בשו"ת וע~ן ככולם, ועולההמקום
 דאפשר דדעתו י"א אות ק"ו סימן ח"ד באור"חאלי
 אבל גליות, של שני ביו"ט בחו"ל למוסף א"י בןלצרף
 שני הוא אם או בדיעבד לעלות אלא ההררו שלא"2

 יעלה, דבדיעבד י"ג סימן שאל חיים ע~ןוחמישי,
 ביום הוא אם רק שאינו סובר ד' סימן קטנותובהלכות

 ובן בתורה, הקריאה חובת עליו חלה ש~הם ה' אוב'
 וקורא עולה בא"י בשבת שחל שני ביו"ט הנמצאחו"ל
 מספר שכתבנו וכמו לחזור בדעתו אם אף השבועבפ'
 מביא רט"ז עמוד בצבור התפלה ובספר החכמה,בצל
 לתורה קראוהו אם בשאילהנו ומ"מ אלו, לדיניםג"כ
 בפ' בחו"ל קראוהו ואם לעלות לו היה שלח בפ'בא"י
 לעלות. עליו ג"כשלח

קסה ם י ר פאהיים

כד

 כ"ז סימן אברהם לב בשו"ת יאיתי דיזרחידוז2
 שאינו "את" כמו אחת הרבה קורא הבעל הוסיףאם

 משנה אין כי אותו מחוירין אין המשמעות אתמשנה
 הרבה משינה גרוע זה "את" בחיסר משא"כ הכונהאת
 לחזור, ערצטרך סברא כלל רואה אינו בהוסיףאבל
 רוזנברג דוד ר' הרה"ג לידידי דוד מנחת בשו"תועיין

 בספר ראיתי ושוב בזה, מ"ש קכ"ד סימן בח"אשליט"א
 הרבה דילג שאם שכתב י"א אות רפ"ב סימן שבתתורת
 שאי"צ "2ראל בני תחת ישראל השין את משנהשאינו
 אז בס"ת, אות ובהוסיף בזה, וצ"ע עכ"ל, כלללחזור
 על וחולק כשירה שהס"ת ע"ד סימן הנוב"קדעת

 בהוסיף פוסל קיע"א סימן ביור"ד נזר והאבניהרש"ל,
 בכ"ז. וצ"ע כהנו"ב ולאאות

כה
כב

 שכתב ט"ז סעיף כ"ג סימן שו"ע בקיצוררעיין
 ר"ה( )מלבד א' יו"ט עושים ששם בא"י שדר מיוכן
 לקרות אין יו"ט של שני ביו"ט בב"ה והיה לחו"לובא
 ציין להלכה המצוינים ובשערים לתורה, לעלותאותו

 אפרים שערי וע~ן וסהם בדבריו ע~ן הנ"ללספרים
 אם לחוה"מ הנכנס דביו"ט הכריע סצ"ז ח'קיער

 החול לימי הנכנס ב' וביו"ט יברך ועלהקראוהו
 על ובפירוש עכ"ל, יברך עלה ואם יעלה לאלכתחילה
 במ"ב, מצאנו לא כתב א"2 בני לקט בשםהקיצשו"ע

 בסימן היטב והבאר די"ז, הביא לא המ"ב אמאיוצ"ע
 חהם לב שו"ת ועהן בזה, ועהן די"ז הביא ס"זתקס"ו

 כ"ה. סימןח"ב

כג

 יחוה בשו"ת באריכות ביאר לס"ת שעולהרמי
 הש"צ עם בלחש בפיו לקרות דחייב י"א סימן ח"דדעת
 שומע מטעם לבד בשמיעה חובה ידי לצאת יכולואינו
 לקרא ק(צריך מיוחד דין יש ס"ת שבקריאתכעונה,
 הם שברכותיה לחשוש "2 כן עושה אינו ואםלעצמו
 כל ברכת תבא ואליהם ינעם ולשומעים לבטלהברכות
 ס"ב קמ"א סימן המחבר בלשת בעיקר ועין עכ"ל,טוב

 מ"ז, סימן ח"ב המאיר שרגא ובשו"ת סק"ט,ובמ"ב

 לשמוע צריך שכתב קי"ח סימן ומנהגיו הגר"אובהלכות
 כלל, לקורא יסייע ולא בחומש לראות ותיבה תיבהכל

 הציבור כל זכור דבפ' כ' ל"ג סימן ח"ג דעתוביחוה
 בחומש לקרוא להם ואין לש"צ ולהאוין לשתוקצריכין
 ויוצאים ספרים מהרבה בוה שהאריך עח"שבפיהם
 כעונה. שומעמטעם

 הא מדוע רם בקול אמן שעונה קויאוהבעל
 תפארת בשו"ת וע~ן מהמברך, יותר קולו להגביהאסור
 אות פ"א סימן בח"א וז"ל, בזה תשובה לי שהשיבצבי
 העם ש"2מע כדי רם בקול עונה קורא הבעל סי"אמ"ט

 שיעשה כתבתי וכבר עכ"ל, בתורה לקרואשמתחיל
 מ"ש ועהן אמן, ויענו "2מעו שכולם בקולהברכה
 ק"ו. סימן ח"א אפריםברבבות

כו

 אם בא"י ב"2יבה הלומד חו"ל מבןונשאלתי
 שיעשה א"י לבן לו לומר מותר גליות של שניביו"ט
 וראיתי ושיחמיר, די"ז לברר דעלי המיתי עבורו,מלאכה
 מעתיק אני שכתב נ"ט סימן י"א חלק נדברו אזבשו"ת
 גליות של שני ביו"ט דמותר י"א )כת"י( ברוךמבית
 חולקים ורבים בשבילו מלאכה לעשות א"י לבנילומר

 גדול, דלצורך נראה ומ"מ במ2ע"ת( )מובאואוסרים
 דלכו"ע ונראה המקילים, על לסמוך "2 יו=טלצורך
 ואומר בשבילו מלאכה מעצמו לעשות א"י לבנימותר
 שו"ת ועהן עכ"ל, בקיצור ע"כ ממנו ליהנות חו"ללבני
 בזה, שכתב מה ע"ז סימן ח"ג אור"ח משהאגרות
 לי שהשיב מה ק"ז סימן ח"ד חיים אורח משהואגרות
 בדבריו. עיין בתשובהבזה

כז

 משה באגרות כתב פסוק שמע %ארב:החסיר
 חיוב יש כי יצא דלא בח"ד ה' אות מ' סימןאור"ח
 ש"ת עד מבראשית השנה במשך התורה כללשמוע
 לא וברורים פשוטים דברים שהם ואף ברכהשקורין
 אלו עושים יפה לא ובאמת עכ"ל, אעשי להרבהידועים



אורחן4וצברר2קמו

 הגר"א ובהל' רגעים, לכמה הקריאה באמצעשיוצאים
 שמע הלא זצ"ל רבינו קכ"א, בסימן כתבומנהגיו
 כשיצא, לשמוע ודקדק סוהר בבית כשהי'קרה"ת
 במנחה. ושבת וה' בב' קרה"ת לשמוע יבא שא'והחמיר

כח

 תשובה לי כתב ד' באות שם משהובאגרות
 כל על הוא קרה"ת של שהחיוב וז"ל, שליט"אמו"ר
 ובתע"צ במנחה ושבת וה' בב' הקרואים לשמועאחד
 שנכנס כגת הברכות בלא שמע אם ואף וחוה"מובר"ח
 קראו הלא בשאילתנו וא"כ עכ"ל, יצא נמי הברכהאחר
 ~ועבר בהטבוע בירך שבירך שזה לי ומה שלח שלהפ'
 חיוב סוכות ובחוה"מ הברכה, בלי אפילו יוצאיןהלא
 מג' פחות יקרא לא ושכ"א גברי ד' לשמועהוא

 אור"ח לב בחקקי קרה"ת מעניני עוד ועיקפסוקים,
 חחם ובספר כ', בסי' באריכות שלמה ובנין ה' סי'ח"א

 לחיד"א, השלמים ותורת אמת ולדוד פלאג'ילמהר"ח
 ח"ג השבי"ט ושו"ת הקריאה, ושולחן ההורה זהוספר
 ב'.סי'

כם

 לעשות שכח בחו"ל וזה לחו"ל שבא א"יובן
 עבורו, לבשל בא"י מזה לבקש היכול תבשילקערובי
 ט"י סימן ח"א עבדי ישכיל בשך"זע באריכות מזהעחן
 בזה. ועיק דמותר ומשמע שם מ"שעחן

5

 ב' ביום קראו לא אם דלא, ועניתי נשאלתיובבר
 מבאר ראיוד וכעת ג', ביום ולקרוא לשמועורוצים
 ועיין ל"ג, סימן ח' חלק עבדי ישכיל בשו"תכדברינו
 מבין ופני בזה, מ"ש מ"א סימן ח"א לנפש מרפאספר

 מתי לקרוא דיכולים דדעתם ומשמע ד', סימןאור"ח
 בזה. ועחןשרוצים

5א

 מהחומש לקרוא יכולים האם ס"ת שאיןובמקום
 מ"ב עחן דיכולק, נראה קריאה, הורת תשתכח ומלאכדי
 בח"א דוד במנחת לי שהשיב ועייי סק"ט קמ"גסי'
 וכן ח', סי' משה והשיב ,."ת י*,' ג אות ס"גסימן
 בהטבת קראו לא אם ובנועם, אפוי", ברבבות דנתיכבר

 מנחת בשו"ת ועיין במנחה הסדרה יקראו אםבבוקר
 בזה. שדן מה ד' סימן ח"אדוד

 ם י ר מאחיים
5ב

 עין חודץט בראש ההורה קריאת של הדיניםבל
 תכ"ג סימן לאור"ח השנה בחדשי דוד מנחתבשו"ת
 שליט"א, רוזנברג הרב לידידי י"ג אות עד ו'מאות
 ס"ה. קל"ה סימן אור"ח חיהובנפש

5ג

 ואח"כ בתורה ולקרות להתפלל מנין היהבץןלא
 הקריאה אחרי קדיש לומר יש אם אנשים י'התאספו

 ס"ה סימן ח"ג דוד במנחת בתשובה לי שהשיב מהעחן
 ל"ז סי' ח"ב אבי בית שו"ת ועי' קדיש, די"ל ד'אות

 בית שו"ת ועי' אחר, שם נכתב ובטעות אליבתשובה
 כ'. ס"ישראל

5ד

 בתמוז דבי"ז כתב מ"ב סימן ביד חחםבשו"ת
 לא הם אבל מצוה לבר אנשים נתקבצו התפלהאחרי
 כדרכם ויתפללו מנין שיעשו להם אמר הוא אזהתענו
 בספר ראיתי מזמן וזה עכ"ל, השבוע בפ' בתורהויקראו
 מפרץטת דקוראים מתענק ולא ציבור בתענית וה'דבב'

השבוע.

5ה

 שאם ז', קורין בשבת למה הב"י כתב רפ"בבסי'
 שמע ולא השבוע ימי ז' כל לב"ה בא שלא לאדםאירע
 הלא ולכאורה יד"ח, ויצא ז"ב הקוראים מפי יאזיןברכו
 והאחרת מברך הראשת שרק היתה התקנה הדיןמעיקר
 ברכות ז' כאן אק כן אם אחרונה בברכההחותם
 כ"ד, במגילה המבואר מטעם קרואים ז' היוואעפ"כ
 זה את להעיר אך כן דמוכח דיתכן כתב חי'ובנפש
 הברכה אק כי לצאת שיכת בחול ברכו שמעשלא
 התקנה.מעיקר

5ו

 אחרי ההפטרה בברכת אמת שעונה בזהטעות
 מדוע א"כ ובאמת היא אחת ברכה הכל כי וצדקאמת

 הקהל היו וצדק לאמת לכשהגיע לפנים כי שםמפסיקין
 נאמן, ואמר המפטיר בעל חזר ואח"כ נאמן,אומרים
 חוץ. ד"ה ק"ד פסחים ןתןספןת פי"ג סופףים מס,עחן

5ז

 ו' רק יש כן ואם פעמיים לכהן קיראים לויבאין

 כי לבטלה הברכה אין ומדוע ז' במקום בשבתקרואים
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 ב', להיות יכול והכהן קריאות ז' כאן יש שסו"סצי
 קרואים מהז' להיות שוב יכול שלח שבפ' זה כןכמו
 להיות יכול הוא כן ב' במקום דנחשב מכהן גרעדלא

 קורא דכהן כ"ח סי' טוב מבשר שו"ת ועחן ב',במקום
 לוי. כשאיןב'

יח
 לקרות שצריך א( דינים. ב' יש התורהובקריאת

 אז קרואים בלי קרא אם אפילו ובזה בשבת הציבורפ'
 הוא אם אפילו וא"כ קרואים ז' של דין 2(צריך ב(יצאו.
 מתקיימת, שבת של הקריאה אבל מהז' לא' נחשבלא
 על האי כולי רמיא לא הקוראים ז' דמנין להוסיף,הה2
 הקרואים במספר קוראים שהציבור וכל ויחיד יחידכל

 חובת יצא דהוא אפשר כולם שומע לא היחידאפילו
 ילין לא כבר דסו"ס ויחיד יחיד כל על המוטלתקרה"ת
 י"ד. סי' אור"ח וביאורים חידושים עיין תורה, בליג"י

זם

 כהן במקום עלה לא שהגר"א הובא רבבמעשה
 ועיין ביאור, בעי ולכאורה תורה, שמחת בלילאלא
 ליל קריאת ובכלל ס' עמוד הרב של מדר,2ו מביתבספר
 עוד ועיין בזה, ועיין בלילה קורין דאין צ"עש"ת

 סימן ח"א לנפש מרפא וספר ל' סי' מבין פניבשו"ת
מ"א.

ם

 דלא הפר"ח דעת לישראל וקראו וטעו כהןבהיה
 סק"ט קל"ה סי' בא"א הפמ"ג ודעת ז' למניןעולה

 כ"כ ועי' דעולה, סק"ט קל"ה סי' במ"ב כ"כדעולה,ועי'
 בזה. מ"ש סק"כ קל"ה סי'במ"ב

מא

 ולכאורה מוהקרבתם, מתחילים פסחבחוה"מ
 הראשון ובחודש הפרשה מהתחלת מתחילים לאמדוע
 פסקינן, לא אנן רבעו משה פסקיה דלא פרשהדהלא
 קרבן הקריבו לא בביהמ"ק בזה"ז במציאות כיואולי
 מ"ש ועיין זה, את קוראין לא לכן וט"ו י"ד שלהחג

 לי שהשיב ומה מ' סימן ח"א משה ישועת בשו"תבזה
 להזכיר שאין הדברים וכונת ק"ה סימן בח"בבתשובה
 בזה. ועיין זמנו לא שאזקרבן

מב

 שישי ביום בא"י אידע תשמ"ד פסחבחוה"מ
 הגמר לפני הקורא הפסיק בשלישי כשב, או שורשקראו
 בלי 2ויקרא שליט"א אאמו"ר ואמר בירך,והעולה

קסזאפריםחיים

 הצדק ולכאורה ובירך, ועלה ברכה עם טען וא'ברכה,
 סימן המחבר על סמך שבירך וזה שליט"א אאמו"רעם

 אפשר ברית בעלי או חחנים שני יש שאם ברמ"אקל"ה
 כן נוהגין שאין כ' שהמ"ב אף אך וה' בב'להוסיף
 לקרא שאין כתב, דבר במשיב שהנצי"ב אמרוהעיקר
 יש אבל מפטיר, ואח"כ ד' קראו וא"כ ברכה בליבתורה
 סימן אור"ח יוסף מהברכי ברכה בלי לגמור שהי'ראי'
 בפ' שקרא מי דפסח חוה"מ יום וז"ל, שכתב ס"דת"צ

 הזכירוהו השלישי שבירך ואחר גברא תלתאהמועדות
 שני וספר הרביעי ועלה ההיא הפרשה סחם דלאלש"צ
 דאם ו' סי' א"ח בח"ב עץ פרי הרב העלהלפניו,
 אחרונה ברכה בירך שכבר אף בתיבה עדייןהשלישי
 והרביעי אחריה יברך ולא גמירא עד עמו הש"ציגמור
 והזכירוהו מהתיבה ירד כבר ואם שני, בספריקרא
 הרביעי אם הראשת בספר הפר,2ה גמר דחיסרלש"צ
 ושארית שני בספר היום במוסף יגמור גמר לאעדיין

 הראו הרביעי ואם כלל, יקראנה לא היום שלהפרשיות
 ואח"ז ראשת בספר לקרוא ובירך היום בפרשתלו

 ויעלה הפרשה תשלום הרביעי יקרא אז לש"צהזכירוהו
 סימן מרן שפסק דרך על היום במוסף ויקראחמישי
 ל"ב, אות שם החחם הכף לדבריו והביא עכ"ל,תרפ"ד
 צדק וא"כ ה', סעיף ח' אות ט' סימן אמת בלדודוכן

 זה. בדין 2וליט"אאאמו"ר

מג

 כרם, הכנסת בבית לי כתב שליט"אאאמו"ר
 כשיש אבל ששי אחרי ההוספות בקדיה"תמתחילים
 עליות הרבה וצריך אורחים הרבה יש וכדו'אויפרוף
 והפעם פסוקים, שלשה בקריאת בהתחלה כברמתחילין

 ללוי לקרוא שרצו מפני לוי לפני לכהן קראו תשאבכי
 וע"ז לוי, בני כל אליו ויאספו שכתוב זו בפ'אחריו
 אחר במקרה אם שליט"א זלזניק הרב להרה"גשאלתי
 בכהן עוה"פ להתחיל קרואים שבעה אחרי אפשרג"כ
 נוחנים כרגיל כי נדיר זה ואמנם בדוחק, לי וענהולוי
 בזה מ"ש ועיין שליט"א, עכ"ל הגבה או אחרתלכהן

 ג'. סימן ח"ב אבי ביתבשו"ת

מד

 מתוך לקרות בענין ל"ג באות שכתבנורבמה
 הרב ידידי לאור שהוציא יקר ספר קניתי כעתהחומש,

 אלעזר רבינו בשם תשמ"א ירושלים שליט"א הולצרדוד
 ותשובות, שאלות וחליפת פסקים זצ"למטרשקת
 ראה כי דוד ר' מורי לי ואמר כתב, ל"ז סימןובפסקים
 בחומשין אפילו ההורה ברכת שמברכין שאלהתשובת
 אצלנו נמצא שאין תורתך הפרו לד' לעשות עתמשום
 בו וכיוצא חגין חסר משום כ"ש כתקנה, ס"תעכשיו
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 כוונתו בהגהות, הנ'ל ידידי וכתב עכ"ל, עיכוב בושאץ
 תשובת וקובץ מדורא יצחק לר' המנהגיםלספר

 הל' חיים וארחות ט"ז סימן לפסיא דפוסהרמב"ם
 י"ג דף קריאה"ת הל' בו ובכל ה' סי' ס"תקריאת
 פ"ז ס"ת הל' לרמב"ם וציין נרבונא, מגאוניהה2ובה
 בטעות דינים חידושי כמה עוד וע5ן עכ"ל,הל"ט
 סימן ו' מהדורא ומשיב בשואל התורה, בקריאתשעשו
 באריכות. ציבור שלמי בספר וכן ע5"ש, באריכותכ"ט

מה/א

 ח"ב ד' מהדורא ומשיב בשואל יש דיןוחידוז2
 ג' שמוציאין בה2בת שחל טבת דבר"ח דכתב קי"בסימן
 השלישי בס"ת הקריאה אחרי קדיש אומרים אזס"ת

 כדי מפטיר לפני קדיש דאומרים הטעם כל כימחנוכה,
 הוא דחנוכה קריאה אבל היום מסדר לא שזהלהראות
 השני' ס"ת אחרי קדיש לומר מנהגינו אבל היום,מסדר
 בודאי ובדיעבד חנוכה של הקריאה לפני ר"ח,של

 לכתחילה למהגינו אפילו ואולי עליו לסמוךאפשר
ודו"ק.

מה/ב

 סכ"ו קל"ט סימן בהלכה המצףינים שעתםועיין
 מנין היה לא ואם וכו' ההי מתחילין דחנוכהבקריאה
 יקראו שני ביום ונתקבצו ראשת ביום בציבורלהתפלל
 משה, כלות וביום מן יתחילו ולא שני יום שלהסדר
 בשו"ת ראיתי אבל נ"א, סימן ח"ג ח5ם מחנהשו"ת
 שבת עד מנין היה בלא כתב, ל"ו סימן טובמבשר
 וכו', ביום מההי יתחיל חנוכה משבת דהמפטירחנוכה
 ע5ן צודק, דהוא לבאר באריכות והאריך דין חידושחה
 קורין חנוכה של השמיני וביום בזה, וע75 בדבריוהיטב
 המנורה, את עשה כן עד השמיני מביום השמיני,ביום
 השמיני יום את הישראל עם גמר אם הדין איךאבל
 סימן הח5ם בכף וראיתי אז, לעשות יש מהובירך
 ברכה ובירך הישראל טעה אם שכתב י"א אותתרפ"ד
 בשאר כמו השמיני וביום קריאת שגמר אחראחרונה
 ונזכר הספר סילק לא עד5ן דאם אלא דיצאהימים
 עכ"ל. כנזכר ברכה בלא השארקרא

מו

 רב מעשה ל"ו סימן ח"ד שלום דברי שו"תרעיין
 א' כנסת בבית שלישי ק(עלה זצ"ל מסטמארמהגאת
 שהביא מה וכן אחר, כנסת בבית לששי עלהואח"כ
 שכתבנו, בענינים שו"ת הרבה ומעוד דבריסקמהגאת
 שלח בפ' ללף עיעלה מי מדבריו יוצא שאלהנוולענין
 אין כנהוג שלח פ' ג"כ קורין והיו לחו"ל ובאבא"י

 ם י ר פאחיים
 רצ5ן בחו'ל, עולה רצתה בא"י ראשונה כו(עלהבפרט
 כשעלה היו, וכאן נמצאו כאן ע"ב ע"ה דףכתובות
 שפיר ג"כ לחו'ל כשבא נמי הכא עלה, שפירבא"י
 פקפוק. שום בלי נפתרה ממילא ה2אילתועולה,

מז

 ח"ב הל"ק הביא סק"ג מ"ז סי' תשובהבשערי
 עדיף כעונה דץ2ומע לברך צריך ד"ת דהשומע קנ"טסי'

 עליו חל היום כל הפסיד לא שהמברך וגםמהרהור
 והביא מיד, ללמוד אי"צ התורה,ובבה"ת לימודחיוב

 ע"ה סי' ח"א יעב"ץ ה2אילת שם ברכהממחזיק
 עם בנחת לקרות צריך דהעולה קמ"א בסי'מהמחבר
 הקשה ובפר"ח לבטלה, ברכתו תהא שלא כדיהש"צ
 ואשר הש"צ לקריאת הכוין הברך כעונה שומעדנימא
 מהני כעונה דץ2ומע זו סברא להמחבר ליה דליתבע"כ
 הלכה דהף ותירצו מחבירו, ה,2מע יברך שא'לענין

 התקנה היתה דכך דכית התורה בקריאתמיוחדת
 שקורא עכשיו שגם הדבר נשאר יקרא שהמברךמעיקרא
 כתבנו כבר ולעיל עכ"ל, עמו יקרא העולה מ"מהש"צ
 אינו בד"ת המהרהר שם כתב דהמחבר ונראהמזה,
 דין בגדר דתלף דמגילה פ"ג רא"ש ועי' לברך,צריך

 לענין רק הוא כעונה שומע דדין דס"ל כעונהדץ2ומע
 לא ולהכי ממש עניה דחקויב ולא חבירו ע'עשיוצא
 יש שפיר עפי"ז חבירו, לקריאת הכףן שיברךמהני
 בברה"ת יהני לא כעונה דשומע ההלק"ט עללהעיר
 דיוצא רק עצמו ע"י עני' נחשב אינו כעונה שומעדע"י
 כאן דאין בה"ת לברך יכול ואינו חבירו של מצוהע'ע

 של הראשונים חלקים ובג' בזה, ועין עצמו ע"יקריאה
 כעונה, שומע בענין זה בכעין כתבנו כבר אפריםרבבות
 זצ"ל הגרי"ז מרן בחידושי ועחן ברכה, עמק בס'ועי'
 דגדר מדבריו ומוכח זצ"ל הגר"ח בה2ם מ"ש ברכותהל'
 על אפרים )וברבבות המצוה ברכת מדין הף ברה"תדין

 לאור להוציאו ד' יזכני בזה, הארכנו כת'עהרמב"ם
 הרבים(. לתועלת בעזהי"תבקרוב

מח

 בסימן כתב הפטרה הלכות מצרים נהרבספר
 ת"ו ירושלים עיה"ק כמנהג פשוט מצרים מנהגכ"ו
 סי' מרן כסברת דלא דרשו גדליה בצום להפטירשלא
 ח"ב שאל ח5ם הרמב"ם, כהוראת המנהג דפשטתכ"ח
 להפטיר מנהגינו והנה עכ'ל, יעו"ש צ"א אות ל"חסי'

 בח5ם וע5נתי במנחה, ההעניתים שאר בכל כמודרז2ו
 דרשו, מפטירין יש במנחה בצו"ג וז"ל, שם וכתבשאל
 אין טורקיה ובגלילות מצרים ומלכות צביובארץ
 ששפורטה2 יעקב הרב ביאר זה מחלוקת ואדנימפטירין

 וכ ס"ד, סי' מועד אהל ס' בתשובותיוזלה"ה שני' בשבת גם אחת בפרשה לוי שיקרא לחח2בזה
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 ובמקום עיי"ש, הרמב"ם כדעת מפטרין איןשבספרדים
 החסיד הרב על וק'ק וכו' מנהגם לשנות אין כןשנהגו

 שכתב ליעקב אמת בספר זלה"ה אלגזי מהר'עהמפורסם
 והרב להפטיר נהגו לא דבא"י כתב ולא דרו2ודמפטירין

 אז להפטיר א"י מנהג היום אבל עכ"ל, קאי בא"יז"ל
דרשו.

מם

 הפשוט המנהג כ"ז בסימן כתב הנ"לבספר
 הוזכרה דלא ואע"ג שובה ט"ב במנחת להפטירבמצרים
 ונהגו כלל, הרמב"ם בדברי ולא מרן בדברי זוהפטרה

 ת"ו, ירושלים עיה"ק ירושלים וכמנהג הראב"דכס'

 וכוונתו עכ'ל, נחת ותמצא שם מ"ש פקוד בנהרועיין
 אז להפטיר מנהגינו אבל שובה, בשבת שמפטירץשובה
 ועיין תשובה, מעניני הם הנ"ל ההפטרות ב' והנהדרשו,
 דרשו קורין במנחה תענית בכל ס"א תקס"ורמ"א

 סי' ב"י ועי' שובה, מפטירין משמו ובטורובמנהיג
 דכתב הלי"ח פי"ג תפלה, הל' הרמב"ם בשםתקע"ה
 שם ב"י להפטיר המנהג אבל מפטירין לאדבמנחה
 ההפטרה וענין האשכנזים, מנהג וכ"ה ספרד מנהגבשם
 מאמר ח"א ספר קרית עי' בתשובה, לעורר כדי הואאז
 נפסק וכבר מפטירץ אם מחלוקת יש ולהלכהה',

 החחם כף ועחן תענית, ביום במנחה שמפטירץוהונהג

 ףחל קורץ במנחה בט"ב שכתב סקמ"ב תקנ"טסימן
 כתב האי ורבנו דרו2ו, ומפטירין תעניות בשארכמו

 מי ומסיים וכו' הרד"א וכ"כ טור שובה, להפטירשמנהג
 דבמנחה כתב ש"י בסי' הרוקח אבל ב"י, והביאוכמוך,

 בו הכל וכ"כ שם, מהרי"ל בדרו2ות וכ"כ דרשומפטירין
 קיצור א', דה"ח ס"י הלבוש וכ"כ תמש"ד סי'מט"מ
 סי' וצ"ל ט"ס המחבר )אמר י"ט אות קכ"ה סימןשו"ע
 במנחת שובה להפטיר ספרד בני מנהג ומיהוקכ"ד(
 תקע"ה וסי' זה סי' בהגב"י הכנה"ג כמ"ש וכו'ט"ב
 שאר מנחת ולענין ז', אות זה בסי' ח"ב היפ"לוכ"כ

 ועיינתי שכתבנו, כמו נהוג וכבר עכ"ל, וכו'תעניות
 הטור דברי שהביא ז' אות ח"ב ללב יפהבספר

 וכו' דרשו ובמנחה וכו' אסיפם אסוף בירמיהדמפטירץ
 גבי הטור דכתב להא שהביא לרמ"א ותימאוסחם
 בית ובס' מנחה, לגבי לבסוף למ"ש כתב ולאש(חרית
 ט"ס בו נפל ב' אות ט' מערכת אור"ח בחלקאהרן
 שחך היה דץ2ם תקנ"ט סי' אור"ח בה2ו"ע ומרןוצ"ל

 לא ההפטרה ולא הקריאה לא לנו ביאר לא דינאהאי
 עכ"ל. וכו' במנחה ולאבשחרית

נ

 בקיצור ואצחן התפלה על שאמר ברוך בס'וזגין
 דקריאת העיר קפ"א בעמוד תפלה, בענעיהערוהרו
 א' היא הציבור טורח משום רק יום בכל אפשרהתורה

קסמאפריםחיים

 ולפי"ז התורה, לכבוד תוספות "2 בכ"י כי ימיםלג'
 לקרוא אפשר מתענין די כשאין אפילו תעניתביום

 זקוקה בתורה הקריאה אין כי כ' קפ"ב ובע'בתורה,
 מצות ככל יחיד מצות פרטית מצוה היא כילעשרה
 היה ולדבריו עכ"ל, שבע"פ תורה הקורא וכמויחיד
 בחו'ל, לעלות שוב שלח בפ' ללף בא'ע ס(עלה זהיכול
 מפסל ללף קורין תענית ביום כי להעיר שם כתבעוד
 כ"א במגילה למבואר אבל ההוא, ההר מול אל עדלך

 ד' קרוא לכל לקרוא צריך בפרשה רוח יששאם
 ד' פסוק פסוק, עוד ללף לקרות צריך לפי"זפסוקים,

 לי"ג אומרים שהקהל שבזמן העיר עוד וכו',ףפסול
 אלא הציבור עם יקרא לא לתורה שקרוא זה אזמדות
 שמות כמוציא הף אחרת קורא הבעל עםיקרא

 רגיל הציבור כי קפ"ג בעמוד כ' עוד לחינם,הקדושים
 עד לקרוא הה2 נכק לא וזה ונקה, עד מדות הי"גלקרוא
 עיון וצריך להערותיו, טעמים דבריו בכל עין ינקה,לא
 ובע' לכה"פ, דבריו ליישב וצריך כדבריו נוהגיםשלא
 אף ללף הקריאה מהחילין קרח בפ' מדוע העירקפ"ה
 י"ב או ח' מפסוק לההחיל ראוי והיה ארץ אללא

עכ"ל.

נא

 לסחם דיש מבואר הלא קשה כן כמו המחבררלי
 טוב בדבר מסחמין לא מקומות בכמה ומדוע טובבדבר
 נבאר אם אבל יותר, שיש אף דוגמאות כמה אתןלמשל
 האלה המקומות בכל עדיין אבל יתיישב הכל אזפה
 קדושים; בסוף בחרן, תרח ףמת נח; בסוף ביאור,בעי

 ומתו, הקודש את כבלע במדבר; בסוף בם,דמיהם
 המהרם ףהיו בלק; בסוף תמותו, ולא קרח;בסוף
 בשו"ת וראיתי בזה, ועחן אלף, ועשרים ארבעהבמגפה

 ועח"ש בזה דהעיר מ"ב סימן אור"ח ח"ד פעליםרב
 יסודי בספר מ"ש עחן קריה"ת ובעניני שכתב,מה

 על ותשובות השאלות באוצר וכן וח"ד, ח"בישורק
 הרבה שהובא בח"ד ובמילואים וח"ד ח"באור"ח
 אפרים.מרבבות

נב

 בעת בטלית שיתעטפו והעולה להקויאראוי
 יש אם שכ' סי"ח ג' ק(ער אפרים בשערי עיןהקריאה,
 ישים טלית ובאין דמנחה בקריאה אפי' יתעטףטלית
 רחמים, ובה2ערי ובש"ח בפ"ש ועח"ש בראשו,הכובע
 בכיפות שהולכים אלו על תמה ז' א' חחםובקיערי
 וברביד א', סי' ח"א אור"ח משה אגרות ועי'קטנות,
 קריה"ת בעניני דן הספר כל אשר התורה זר עלהזהב

 הבאין לאלו מגולה תוכחה ומכאן כ'בסקכ"ה
 כמעט נמצא לצדדץ ונשמט קטנות בכיפותלביהכנ"ס

 ויש מגולה בראש ש"ש להוציא ואסור מגולה ראשוכל



אורחר~וצנור2קע

 כגילף ללכת עכ'ל, ינעם ולמוכיח ע"ז ההמתלהזהיר
 סי' ח"ד אור"ח באג"מ מ"ש עי' פרנסתו לצורךראש
 אות תקל"ג סי' ח"ג אפרים ברבבות שכתבנו ובמהב',
 נדברו אז שו"ת עי' ראש כגילף בד"ת ולהרהר ד', ג'א'
 לבישת וזמן להקל, דנוטה ומשמע ח' אות נ"א סי'ח"ו
 שנים ג' שהוא ב' סי' ח"ז הלכות משנה עי' לקטןכיפה
 בדבריו. עיי"ש ב' א' אותו ומלמדין שערותיו מגזזיןואז

נג

 דברי ו' אות תקל"ג סימן אפרים ברבבותועיין
 הציבור אחר נגרר דיחיד דצ"ל עוזיאל הרבהרה"ג

 חוקת פ' שמע שלא פר,סה לו חסר ואםבקריאה"ת,
 לו בחסר אם אומר אני וא"כ ע"כ, בלק לפ' לעלותיכול
 כי פעם עוד ישמע לא מדוע שלח פ' שמע אםכ"ש
 אחר נגרר ואם שלח קורין שהיום הציבור אחרנגרר

 לתורה לעלות ףכול מהציבור כא' דין לו יש אזהציבור
 מאד. מאד הארץ טובה כי שלח בפ'שוב

נד

 עמוד דצ"ל אלגזי למהרי"ט חגיגה שלמירבספר
 מעשה ב"ד מס' וז"ל כתב שאלונקי מדפוס ע"ארמ"ב
 לצבאותם עד משכו פ' שקורין פסח של א' ביוםשאירע
 הה' העולה וסיים קצרות הפסקות ועשה החזןוטעה

 דאמר דכית וכ' קריש ואמר הס"ת וגלל שימוריםבליל
 הרמב"ם לדעת אפי' וכו', לקרות אי"צ אחרונהברכה

 החמשה מנין על ביו"ט להוסיף שיכולין והטורוהרא"ש
 עד שקורין בטור שכ' ואע"פ יותר לקרות אי"צעכ"ז

 כל אלא לצבאותם עד לקרות חובה זה איןלצבאותם
 לפי"ז והנה וכו', יצא גברי לחמשה פסוקים ט"ושקראו
 ס"ת קריאת רז"ל שתקנו לכ"מ גדול כלל שהואנראה
 זו פר,סה קורין פלוני יום איתמר ובפירושא היוםבחובת
 מבארים שהפוסקים ואף כולו, הענין כל לקרותא"צ
 אלא אינו כאן ועד מכאן דהיינו התורה קריאתשיעור

 שעלו כל היום חובת במקצת סגי ובדיעבדלכתחילה
 בירך וכבר יום באותו לעלות הצריכים העוליםמנין
 אאמו"ר כדברי הרי וכו' האחרון העולה אחרונהברכה

 לעלות שוב צריך היה דלא לעיל שכתבנוומליט"א
 כתב שם ב' ובעמוד ברכה, עם שהחסיר מהולגמור
 אין פרה פ' לענין וז"ל פרה לפ' הקריאות כל ביןלחלק
 לנזכר במטפחת הס"ת כריכת לאחר נזכר אםחילוק
 ולאחריה לפניה צריך וקורא כשחוזר דלעולםמקודם
 לענין אלא כריכה לאחר כריכה קודם בין הפר~ם ישולא

 לראש לחזור צריך הוא כריכה דלאחר חוזר הואמהיכא
 שפסק למקום אלא לחזור א"צ הכריכה וקודםהפרשה

 לדבריו. טעם שם דנתן וכמובן עכ"ל,וכו'

 ם י ר מאחיים
נה

 בשלמי שם כתב כפור דום שחריתובקריאת
 משום הקריאה בטעם שיהי' איך וז'ל, ערד עמודחגיגה
 תיבה או פסוק דילג אם בזה מסתפק אני היוםעבודת
 הקריאה דטעם דכיון היום עבודת שהוא במהאחת
 פרים ונשלמה משום דהיינו נראה היום בעבודתתלף'
 צריך קצת בעבודה ודילג שינה דאם אפשר וא"כשפתנו
 דילג אם המועדות דפ' קל"ז בסי' דקיי"ל ואע"גלחזור,
 היא הקריאה שעיקר המועדות בכל היינו אצ"לקצת
 כדכתיב מרע"ה מתקנת יום של בענינו לקרותכדי

 כל לקרות צריך לא ולזה ד', מועדי את משהףדבר
 נמי וביוהכ"פ סגי, קצת שקרא שכית כולו יום שלענינו

 עבודת מהענין שלא קצת מהקריאה דילג שאםפשיטא
 או חסרת הף לא אי היום בעבודת אפילו אוהיום
 המועדות פרשיות ככל דאצ"ל אה"נ בעבודהשינף
 או חסרת הף שדילגו אחת בתיבה ואפילו בפסוקאפילו
 ונשלמה משום דהטעם כית לחזור דצריך אפשרשינף
 אלא בעבודה לקרא תקנו לא דילמא או שפתינופרים
 המוספין תפלת שהרי לעכב לא אבל טוב היותרע"צ
 שבחומש בעשור למיקרי ג"כ לתקן הו"ל לא דאילפניו

 היינו שני בספר לה קרינן דאנן דאע"ג נמיהפקודים
 היו לא והש"ס דמת' מדינא אבל הגאוניםמתקנת
 נראה מיהו ז"ל, הראשונים כמ"ש בס"תמוציאין
 בלא רם בקול שדילג ףקרא ש"צ שיחזור בזהשהנכת
 פ"ה סי' ז"ל מלובלין מהר"ם למ"ש דוגמאברכה
 המשלים עם הפרשה גמר לא שאם ופשוטעיי"ש,
 שארית ולקרות אצ"ל קדיש ואמר אחרונה ברכהובירך
 משכו פ' על ס' סי' ז"ל הב"ד גבר שהורה וכמוהפ'
 הנכון קדיש קודם נזכר אם מיהו פסח של א' יוםשל

 להוסיף דנהגינן כית השארית ףקרא אחר עולהשיעלה
 העתקתי עכ"ל, וכו' וביו"ט בשבתות העולים מניןעל

 כפור. דיום בקריאת להלכה נוגעים הם כידבריו

נו

 דנשאל כ"ח סימן ח"ג אמת זרע בשו"תעיין
 לז' לשנות ורוצים קרואים י"ב קראו שבשבתבמקום
 המחבר )שם לשנות דאפשר שם וכתב יכוליםאם

 בריגייו לראשונה נדפס ז"ל הכהן ישמעאל ר'הרה"ג
 בא"י(.ושנית

נז

 באמצע עקב בפרשת הוספה לעשות אפשרראם
 אור"ח מרדכי לבושי בשו"ת עיין שמוע, אםוהיה

 לעשות שם אפשר דאי מדבריו ומשמע ב'מהדורא
 בסי' שם והוא הוזכר, לא זה תכ"ח דבסי' אףהוספה
ק"א.



אורחרבבות

נח

 להוסיף כדי פעמים הפרשה לחזור מותרהאם
 להרה"ג ו21אלו כך נהגו אחד במקום הנהבקרואים,

 יצחק היכל בספרו והשיב זצ"ל, הרצוג יצחקהרב
 הוא אבל יכולים, כך מנהגם אם וז"ל, ו' סימןאור"ח
 לעיין יש הדבר בעצם וכתב כך, לעשות מהסס היהלא
 ולמה אחת פעם בקריאה ז"ל המתקנים הסתפקולמה
 אבל הזכרת, בשביל פעמים כמה שיקראו תיקנולא

 דציבורא טירחא משום שחששו בפשוטו מובןהדבר
 בש"ת כגת בזה להם נח שהציבור שברור במקוםאבל
 ההכנסות מן הכנסת בית את לקיים שלפניכם במקרהאו

 עכ"ל. דמישפיר

נם

 יותר או בתורה לקרות יכול אם בתערהמתגלח
 ס"ט סימן ח"ב נדברו אז שו"ת עיין יקרא, דקטןטוב
 ומסתמא בתער מהגלח ורק התורה ששומר מישכ'

 להיות שיכול זה לענין לכה"פ ארצות ועמי הרגלמחמת
 מילתא למגדר דאולי צ"ע ועדיין מקטן עדיף הואמקרא
 ח"ב דעת יחוה ובשו"ת מקרא, להיות להרשות להםאין

 לתורה, לעלות יכול בתער שמגלח מי נשאל ט"זסימן
 העיקר כך היא שם ומסקנתו בזה ספרים חבלוהביא
 לס"ת, בתער זקנם מגלחי להעלות להתיר שישלהלכה
 טוב יותר אפשר ואם עולים, שבעה מנין בהםיהשלים

 היום, חובת של עולים שבעה מנין בכלל יהיושלא
 חכמים ודברי היום, חובת של הנוספים העולים מןאלא
 נועם בדרכי בתשובה ולהחזירם להוכיחם נשמעיםבנחת
 דין. חידוש זה ולכאורהוכו',

ס

 שהאחרת ורוצים קרואים מז' יותר קראוואם
 מפטיר לא' ולקרוא לחזור צריך ולא מפטיר במקוםיהי'
 דכתב קי"ב סימן הריב"ש בשו"ת עי' אפשר,אם

 ולקרוא לחזור צריך זאת בכל הוספות הרבה היודאפילו
המפטיר.

סא

 מדוע שכ' ע"ג סימן צהלת מהף"ט בשו"תרעי'

 בפי"ב והרמב"ם ההפטרה, לפני ברכות ב'עושין
 ברכה היא שבאמת וכ' אחת ברכה שהיא כ'מתפלה
 בברוך פותחת אחת ברכה היא שהכל וסחםאחת

 המפטירץ לתינוקות ללמד יש ולכך בברוך,וחותמת
 ברכה בין שמפסיקץ כמו בעיהם הפסק יעשו21לא

 אחת ברכה שמברך כמי בב"א הכל יקראו אלאלברכה
 שכתבנו מה ועהן בברוך, וחותמת בברוך פותחתארוכה
 ל"ו. באותלעיל

קעאאפריםחיים

סב

 וז"ל, קכ"ו סימן ח"ב הלכה משיב בספררעיין
 ףצאו בעשרה בשביק ההפטרה לקרוא התחילושאלה,
 בברכה, גומר תשובה, לא. או בברכה גומרמקצתן
 רפ"ד סי' הפמ"ג כ"כ וז"ל שכ' חפץ בדבריועיי"ש
 יצאו אם ואמנם בעשרה הי' התחלה דעיקר סק"אבמ"ז
 עכשיו דליכא אע"ג בס"ת הקריאה באמצעמקצתן
 פשוט והוא ברכה בלא יאמר ההפטרה אבלעשרה
 שקוראים בזמן ה"ה מסתמא בשב"ק מ"ש אמנםעכ"ל,
 אז באמצע דביצאו הדין אותו יהיה ג"כ במנחההפטרה
 קריאת בעשרה בהתחילו נסתפקתי )ובזמנוגומרים,
 גומרים דבודאי מקצתן יצאו ובאמצע בלילההמגילה
 שצריך הניא אשר ברכת מברכים האם אבלהמגילה,

 בזה(. ועיין מנין,לזה

סג

 מדוע דכתב קס"ב סימן זאב בנימין בשו"תעי'
 התוס' דברי והביא להפטרה ב' ס"ת בשבת מוציאיןאין

 שלעולם לפי כ' ואח"כ פסוקים, ב' רק שם דישכית
 שבאין באותן אלא בקרבנות שני בס"ת קורץאין

 לכפרה, בא ולא עולות, הם הקרבנות ובשבתלכפרה
 לקרוא השבהות בכל שני ס"ת מוציאין איןומשו"ה
 השבת. וביוםפרשת

סד

 דביאר י"ז סימן אור"ח אומר יביע בשו"תעיי
 או מהתורה זה אם התורה בקריאת דבריםהרבה
 ג"כ ל"א סי' ביור"ד ועיי"ש דינים, הרבה ועודמדרבנן

 ולקרא ל"א, ח"א עובדיה חזת ובספרו קתה"ת,דני
 ג'. ע' בח"ב מ"ש מס"תשמו"ת

סה

 עיקר אם ו' סימן שמחה של בנין בספרעיין
 הקרואים מנין רק או עזרא מתקנת היא וה' דב'הקריאה

 ואגרות ס"א סי' אור"ח שיק מהר"ם בשו"ת עודועי'
 משום היא הקריאה ואם באור"ח, ח' סימן ח"במשה
 דבר בספר עי' מיוחדת מצוה או דרבים תורהמצות
 וכן רע"ו סי' ח"ג פענח צפנת סקי"ז, ט"ז סי'אברהם
 או הקריאה חיוב ואם תשובה, פסקי לספרהסכמתו
 ה"ג הלכות משנה עי' יד"ח מוציא והקוראהשמיעה,

 משלים ואבל מצומצם מנין שיש ובמקום י"ט,סימן
 תשי"ח לונדת ל"ד סי' ח"א אריה לב בשו"ת עי'המנין

 בעלי ב' או חחנים ב' וכשיש לצרפו, אפשר אםדנסתפק
 ללף ולקרא נ"ו, סימן דוד בית עחן להחנהג איךברית
 דאי דכתב ח' סי' משה אהל בשו"ת עי' ישראלבמקום



אפרים חייםאדרחן4נ2ו2דר2קעב
 נמצא פניהם על בתיבת ואם בחשכ"ח, נדפסאפשר
 ואם כ"ט, סי' למאור נר בשו"ת בזה מ"ש ע=ן יודחסר
 ט', סי' פחמא בן עני בספר מ"ש עי' יתירה יודנמצא

 בשו"ת מ"ש עהן ונסכיה במקום ונסכה כתובובנמצא
 במקום תאומים כתוב ובנמצא ו', סי' ח"אמהרש"ג
 ובפ' כ', סי' ח"ד הלכות משנה בו12"ת מ"ש עי'תומים
 בשו"ת בזה מ"ש עי' כפולה האנשים תיבת נמצאקרח
 ש=ך אם בס"ת כפולות ובתיבות א', סי' עילאי דביארי'
 שכתבנו ומה נ"ג, סי' ח=ם שנות עי' דמי כנטול יתרכל

 עי' ג' ביום יקראו אם ב' ביום קראו לא אם ל'באות
 קו"א דיסקין מהרי"ל י"ח סי' המלך עמק בספריםעוד
 ב' למפטיר קראו ואם ו', סי' לב מערכי סק"חה'

 יעשו. מה ט' סימן להועיל במלמד ע=ןפסוקים

סו

 לדינא, חבנא הראשונה, שאלתינו לעניןולסיומא
 בן והוא, שכתבנו מה פי על כך הדברים בבירורנראה
 אוא"י

 חו'י
 ועזב תשמ"ב בשנת בא"י שלח פ' ששמע

 והיה שלח פ' אז קוראין ושם לחו"ל ובא שבתאחרי
 לעלות לו דמותר נראה לתורה, לעלות ו~ראוהולף

 אף לתורה לעלות שמותר פסוקה הלכה שהרילתורה
 שכתבנו מהטעם חהן אחר, הכנסת בבית עלה כבראם

 שוב צריך אם השאלה אלא חו"ל, בן עתהשהוא
 התקנה לקיים כדי דצריך נראה בחו"ל שלח פ'לשמרצ
 דין חה בשבת, ברבים בחורה לקרות רבינו משהשל
 ע"י יצא ובעלה בפרשיות, לס=ם שצויך ממהנפרד

 על לערער מה ואין פשוט וזה הרבים עבור שלוהברכה
 יכולים לכתחילה ואף שכתבנו וכמו הזה הלכהפסק

 ידידו הנני ובזה משגיאות, יצילנו והרחמןלקרותו,
 בשנים רבות להמשיך ושיזכה טוב, רק לו המאחלהטוב
 תורה.להפיץ

 ג. א.ידדו

סז

 שליט"א קרלנשטין הענך חנוך ר' הרה"גרידידי
 הוא התורה דברכת מ"ז בא' במ"ש ח'י, בזה ליכ'

 דברכת ס"ל ז"ל הגר"ח שכתב כמו המצות ברכתמדין
 על ברכה הוי זה אלא המצות ברכת אינההחורה
 רי"ז מרן בחידושי שהביא וכמו תורה דתלמודהחפצא
 עכ"ל. ברכה ובעמק ברכות הל' עלהלף

סח

 חו'ירבן
 אצל גליות של שני ביו"ט שמתפלל

 מיקרי אי חול של תפלה המתפללים א"י בני שלמנין
 בציבור:תפילה

 קמ"ו. סי' ח"ג יעקב חלקת בשו"תעי'

סם

 לאנשי החורה בקריאת למנין א"י בניצירוף
 בא"י: הנמצאיםחו"ל

 הקריאה ביום הוא שני היו"ט אם דוקא היאהשאלה
 הר בשו"ת ועי' מצטרף, אינו הקריאה ביום לאאבל
 בני ירח2לים בני דגם משום דמצטרף ע' סי' ח"אצבי

 השבוע בפ' קוראים שהם אלא נינהו בקריאהחיובא
 בפרשת גם יוצאים המה קריאה חובת ידי באמתאבל
 עיי"ש. שנין לתלת מסתמי הף במערבא שהריהחג

ע
 קרא קורא דהבעל בהר פ' שני ביום שאירעבמה

 עד ח' מפסוק ללף קרא ואח"כ ג', פסוק סוף עדלכהן
 על ופסקתי לי ושאלו לעשות, מה ידעו ולאשני

 לישראל דיקרא פסקתי, דנכת חושב ואניהמקום,
 ח' עד ד' פסוקים החסיר הלא כי משני לקרוארמשיך

 כך לעשות יש ולכאורה שני, עד ד' מפסוק יתחילאלא
 הפוסקים דעת לחות ונא ח' עד ד' מפסוק קרא לאכי

 הזאת.בשאלה

עא

 א"י ובן שכ' י"א ע' ע"ב סי' השולחן קצותוע"
 ובשבת בא"י הציבור עם שמו"ת וקרא לחו"לערצא
 קןעברה בה2בת בא"י שקראו פרק2ה קורין בחו"להבאה

 של ב' יו"ט או בחו"ל פסח של אחרון שחלכגת
 עוה"פ לקרות צריך דאין מסתבר בשבת,שבועות
 ובן הציבור, עם בא'י זו פרק2ה קרא שכבר כיתשמו"ת
 ב' שמו"ת בא"י לקרות לו יש בכה'צ לא"י שבאחו"ל

 שדעתו אע"פ זו שבת ושל העברה שבת שלפרשיות
 להשלים לו שיש מסתבר זה לענין מ"מ לחו"ללחזור
 עכ"ל. עמהם מתפלל שהוא הציבורעם

עב

 שההבדל שכתב, דוד" ""2רצות בספררראיתי
 התורה בקריאת ועמידה מגילה בקריאת עמידהבדין
 הצבור, כבוד משום הוא במגילה עמידה שחיובהוא,

 דברי הוא בעמידה המח=ב שם החורה בקריאתמשא"כ
 אין ביחיד המגילה את שהקורא ביחיד, ונפק"מתורה,
 עמידה חיוב יש ביחיד בקרה"ת אבל עמידה,חיוב
 בח' שגם לומר אפשר דבריו לפי ד"ת, שהואמשום
 מ"מ בקריאתם נשתנו אם דגם עמידה חיוב ישפסוקים
 עמידה. ובעינן הםד"ת

 שליט"א סענדר הרב הרה"ג לידידי צית מאוריובספר
 דוד יהח2ע מהרב דוד" "ישוצות כתב תשד"ם,שכתב



אורחרבנות

 וכן ד', או'ק י"ד סימן ח"ה תשל"ד, ב"בפוברסקי,
 ב"מועדים מובא סולוהיציג, דוד משולם הרבכחב

 הרמב"ם דלשיטת קפ"ב: סימן ח"ב השלם"תמנים
 מעשרה... בפחות התורה קריאת שיהי' להמשכחת
 אבל הצבור, כבוד של דין וה באופן שייך לאושפיר
 דבעי התורה קריאת בעצם הוא עמידה דהדיןכית

 אריכות ע"ש עמידה..." בעי זה באופן גםעמידה,
 עכ"ל.דברים

עג

 הס"ת את שמים ס"ת בב' כשקוראיןהמנהג
 סי' אור"ח עי' קדיש, שאומרים לפני הבימה עלדה1ני
 במנין הדין איך אבל סקי"ב, ובמ"א ברמ"א, ס"חקמ"ד
 למקומו הס"ת את לגלול וצריך א' ס"ת רק להםעדש
 דלפני ומסחבר הקדיש, את אומרים מחו אוהשני

 דעיקר ס"ח בפ"ו חחם ברכת בספר כחב וכןשגוללים,
 הקדיש שיעלה ורק הראשונה הקריאה על הואהקדיש

 כשקורין אבל אצלו אותו מניחין השני ס"ת לקריאתגם
 בין בהגלילה גם להפסיק לו מה זה בספר המפטירגם

 אפרים במטה המגן באלף עיין וכן להקדיש,הקריאה
 מרדכי יד בשו"ת להלכה כחב וכן סכ"ה, תקפ"דבסימן
 קודם הקדיש לומר פשוט נראה ע"כ שם וסחם ז'בסימן
 מה כל הקריאה אל אותם ולהסמיך הספרגלילת
 עכ"ל.דאפשר

עד

 יתורההעויה
 צריך כתורה הקורא קל"ט בסו"ס נ'המחבר

 הרמ"א וכ' ברכה, בומעת תורה בספר בהורה,לאחוז
 ספר ימוש לא ביהושע שנאמר מה על זה מנהגוסמכו
 למסחם לומר נהגו ומזה ואמץ, חזק מפיך הזההתורה
 דצריך דהטעם להוסיף ר,1 עכ"ל, חוק בתורהלקרות
 חפצה "1 שבכחב תורה דקריאת משום הס"תלאחוז
 שבע"פ בתורה בשינת אבל לאחזה, "1 ולכן מצוהו1ל
 דיש לומר אין ומשו"כ מצוה ו1ל חפצא קרף הספראין

 ק1ר אלא חזק לומר לא מנהגעו והנה לתפשה,מצוה

 הכף שם וכ"כ וברוך, חוק אומרים הספרדים אבלכח,
 אחר קדיש ולאומר לש"צ דגם ועח"ש בסנ"והחחם
 אומרים פעם שכל זה אבל וברוך, חזק אומריםהלימוד
 הרמ"א בכונת וצ'"נ תורה, בסיום רק אצלינו זהחוק
 ודע וז"ל, דכ' בסט"ו השולחן בערוך וראיתיבזה,

 לומר נהגו ומוה ואמץ חוק כתיב ימוש לאדבקרא
 ג"פ לאמרו רוצים יש ונתחוק, חוק חוק ספרלמסחם
 מנהגינו והנה עכ"ל, הוא ונכת משה במספר שהםחזק
 ואולי ונתחזק ופעם חוק חוק פעמים ב' רק לומרבסיום

קע ם י ר םאהיים

 לומד הוא עכ'ש חזק, ג"פ ולומר כדבריו לעשות"1
 כשמסחם אלא כעשעולה לא חזק שאומרים ברמ"אפשט
 אבל בזה דברים אריכות לי דיש )ודע בזה, ועיץהספר
 סי' צית בבני ועיין בזה(. לקצר מוכרח זה בחיבוראני

 ס' מינץ מהר"ם בת' כ' סקי"ד ובא"ר סקי"א,קל"ט
 עלך, הדרן ומסכהא פרק כל אחר כמ"ש טעם כ'פ"ה

 ו1לא בהן חזור הדברים את הה1כח פן לך השמרכלומר
 כלומר כוחך, יה1ר לחק לומר שנהגו כמו אותשכח,
 מצות יותר ולומר לעשות שתזכה יה"ר מצותיךגמרת
 כוח "ה1ר רק לו שאומרים שכחבנו כמו הוא הריעכ"ל,

 וכו'. חזק אומריםוכשמסחם

 עמוד המנהגים טעמי ח"א טוב שם כתרובספר
 עולה כשהרב לעמוד באלגער המנהג כ' כ"ח אותרע"ט
 אנשי על חוזר התיבה מן העולה וכשיורד וכו'לס"ת
 להם משיב והוא ברוך חזק לו אומרים והם הכנסתבית
 המנהג כ' ל"ח סימן רפ"ח ובע' תהיה,ברוך

 מהחומשים אחד להשלים שזכו פעם בכלבאמשטרדם
 כל לבבכם יאמץ חזקו ונתחזק חזק אומרהקהל

 חזק א"א אבל כן, נוהגין ובלונדת לד',המיחלים
 כל כשמשלימין אלא כן אומרים אין וכו' ובא"יתתחזק
 אשכנז ומנהג וכו', חזק אומרים ש"ת, ביום ספריםהה'
 ונתחזק חזק חומש בכל לומר באמשטרדםנוהגין
 אומר שהש"צ היום והמנהג פעמים ב' חזקאומרים
 והספרדים תהי' ברוך משיב והוא וברוך חזקלהעולה
 להעולה מברכים וכן ואמץ חזק הקורא משיב וכו'בא"י
 ישר להעולה לומר נוהגין ובאשכנז עצמו, בפני וא'כ"א
 ומשמע נ"ז אות שבת הל' המנהיג בס' ועהן עכ"ל,כחך
 אחר אבודרהם ועי' חזק, אמרו לא חומש כלדעל

 אלא לאומרו נהגו לא ובספרד כ' המנהיג דכרישהביא
 ואולי התורה, מחומשי וספר ספר כלכשמסחמין
 ועי"ש קאמר, ממש הספר מן בתורה למסחםסוברים

 יש כי דאולי וכ' בזה, שהאריך שכ"ב אותבביאורים
 או חזק אותו מברכים לכך דציבורא אימתאלהעולה
 חזק, לו אומרים לכן אדם של כוחו מוי1תדהתורה
 העבר על חזק מינץ מוהר"ם בשם כ' שכ"גובאות
 קל"ט סו"ס בב"י ועי' שם, עכ"ל העתיד עלונתחזק
 אות ב"י בהגהות הגדולה ובכנסת המנהיג לס'שמביא

 חוקו משיב והקורא ברוך חזק שיקרא אחר מנהגעוכ'
 ח' א' רנ"ח ע' ח"א טוב שם בכתר ועי' עכ'ל,ואמצו
 עד מהחרבה יורד העולה שאין ישראל למנהג טעםוז"ל,
 ברכות שיברך עד שם וממתין אחריו הקרואשיעלה

 אחרי עד שמחכה נהוג אצלינו המחבר, )אמרהראשונות
 ואז וברוך חוק לו אומרים והוא והש"צ אחרונה(ברכה
 עד ממתין שהעולה אשכנו ומנהג למקומו,הולך

 וכן האחרונות הברכות גם הקודם העולהשיגמור
 רצ"ג אות בביאורים ועח"ש באמשטרדםהמנהג



אפרים חייםאורחרבכורנקעי
 עי' דממתין טעם שנתן קמ"א סו"ס א"ר ועי'באריכות
 דממתין. טעם שנתן סקכ"ו במ"ב ועיי"שבדבריו,

עה

 לכהן יוי במקוםקראו

 לוי אין אמר והגבאי לכהן קראתי בא פ' ב'בירם
 אמר הברכה שהתחיל ולפני לוי, במקום לכהן קראתיאז

 שזה וא"א ללוי קראתי אז שמו, וכך לוי ישהגבאי
 את קיבל כי עלה ולא לוי במקום לכהן שקראובזיק
 אם רק מתחיל, והלוי בו, פגם לא וזה שלוהעליה
 ואם התחיל, לא כאן אבל בזה לדון יש הברכההתחיל
 דהדין תראה וסקכ"א סק"כ קל"ה סימן במ"בתעיין
 בשו"ע עיי"ש הברכה כבר ובהתחילו שעשיתי, כמוהוא
 מהריל"ד בשו"ת ועי' לעשות, מה ובמפרשיםס"ו

 הביא והמ"ב הברכה, בהתחיל בזה, מ"ש י"ב א'בקו"א
 לדין צחן שהגר"א ברכות גמ' ועי' מהא"ר, שלנוהדין

 ואינו לקרות ס"ת לו שנווצין מי ע"א נ"ה בדףהמחבר
 והרמב"ם כתב ל"ט עמוד התורה זר ובס' עכ"ל,קורא

 והרחמן לעשות יש כך שעשינו איך עכ"פהשמיטה,
 אמת. בדרךינחינו

עו

 יתורה העויהסדר
 א' אות רמ"ד עמוד ח"א טוב שם נתרבספר

 קודם כחורה שהעולה ואמסטרדם לונדק מנהגכתב
 ד', יברכך משיבין והציבור עמכם, ד' אומרשיברך

 וארם בבל ובערי כנסיות, בתי באיזה כן נוהגיןובא"י
 הברכה לברך אשכנז ומנהג רבנן, לומר נוהגיןצובה
 רפ"א אות בביאורים שם מ"ש ועיין דבר, להוסיףמבלי

באריכות.

 שכתב ט' סימן ח"א אומר יביע בשו"תועיין
 אמת לומר הנוהגים דבריו, וסיום ארוכהתשובה
 לפני תורה ספר קריאת ספר בסוף הקדושהתורתינו
 הפסק משום בידם למחות אין אחרונה ברכהטויברכו
 בנחת ליעצם טוב ומ"מ שיסמוכו מה על להםשיש
 אחר לומר שנוהגים גואלינו פסוק אבל לאומרו,שלא

 כלל אמירתו למנוע צריך אין הברכות( )לפניההפטרה
 וכן הנ"ל, את אומרים אין האשכנזים ואצלינועכ"ל,
 אני אז אקדמות ואומר בשבועות התורה קוראכשאני
 אקדמות לפני מברך ולא מברך, הכהן זה ואחריאומר
 בכל וקצרנו לנהוג דיש נראה וכן הפסק, הוי כיהברכה
הנ"ל.

 החזת בהנהגות מועד בסוף ידשר אמרי בספרעז(
 שבועות כמה חולה היה כתוב, ל"ו באות זצ"לאיש

 הפרטויות כל אח"כ לפניו וקראו קריה"ת שמע%א
 השבוע. בפרשת לשני שהגיעו עד לכהן וקראושהחסיר

עח
 תורהספר

 חיי תש"מ ח"ג דישראל דארעא מראבספר
 כ' ק"ע קס"ט ע' זצ"ל זוננפלד חיים יוסף ר'הרה"ג
 קודש ספרי גם המתים תחית שבזמן ג"כ אפשרוז"ל,
 השי"ת מהמציאות, דבר שום נאבד לא בעצםיעלו,

 הספרים גם עצם אל עצם יקבץ כאשרברחמיו
 בדברי ונשמח מהם, שחסר מה להם יוחזרהקדושים
 ונפש לב כעתירת לגאלנו יחוש ובמצותיו,תורתו
 ופרט. לכלל קרובה לישועההמחכה

 זאננענפעלד חחסיוסף

 בעל מדברי כהד"ג הביא שלא בעיני חידושוהי'
 הלוחות ואשים בפסוק ה'( י' )דברים עקב בפ'הטורים

 למ"ש שרמז יע"ש וכו' ישראל ובני לי' וסמיךוכו'
 ואפשר יע"ש, ת"ח אצל אותו גונזין שבלה שס"תחז"ל

 הארק עם נעשה מה שחקר מה ברמב"ן יע"שלהוסיף
 שם הכתוב כוונת אפשר אמרתי שגנזוהו, שנראהואמר
 גניזה, צריך שהי' שם נקבר והארק וכו' אהרקמת

 חז"ל שאמרו למה גדולה אסמכתא שם ישועכ"פ
בכתוב.

 בפ' הרמב"ן דברי מכתבו בתחילת שמביא מהגם
 לומר אגדה ע"ד ענין אינו כי הבנתי לא יקים לאאשר
 או יפלו שלא באופן בארק הס"ת להעמיד צריךשחזן
 ויזהרו הס"ת הגבהת בעת לעם הכתב להראותעשצריך
 היה אפשר כהוגן, מראה שאינו או יפלו שלאהיטב
 לידי לבוא יגרם שלא להזהר ע"ז גם לרמז טוישכוונתו
 ג"כ למע"כ נראה לרמז שם שכ' מה כעין וכוונתובזיק
 להזהר כשר ס"ת על הרמז שם לענ"ד אבללרמז

 כדים המה חרס בכלי אותם יחנו אם וכנראהבכבודו,
 בהם לקרות להוציאם ניחנו לא כי להיפך ולאגדולים
 יחזירום ממילא תחה"מ בעת לקדושתם יחזרוואם

 הנאות. באופןהטוי"ת

 כ"א ואין נ"י הדר"ג כבוד מפני הנ"ל כלכתבתי
 עכ"ל. להכריע כדאי איני כי נוטהדעת

עם

 טובה לו להחזיק ראוי בתורה שיגע ספרסחבר

 רמ"ד עמוד ח"ג דישראל דארעא מראבספר
 : ת"לכתב

 מודה אחד כל ת"ח ח' תענית תוספות בפסקיוהנה
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 וכנראה עכ"ל, השקר על בין האמת על ביןלחבירו
 קבל וכו' אטוי בר שימי רב ע"ב, ט' דתעניתמגמרא
 דנפל ושמע שראה לאחר מהש"ס נראה שתיקותאעליו
 עליו קבל ד,2ימי מכיסופא ליצלן רחמנא ואמר אפי'על
 בי' דשחך בדבר ועכ"פ בציבור, עכ"פ לו להקשותשלא

 ת"ח אם שואל אני וא"כ הרבה ליזהר צריךכיסופא
 זו במסכת עסק הת"ח קועכ"פ אני ורואה ספרמחבר
 עכ"פ דבריו כל לכות הגיע לא אם ואפילו עליהךגע
 להחזיק שראוי כנראה בהמסכת עסק ובינתו בשכלוהוא
 להתועם ולא הקדושה התורה כבוד מכלל וזה טובהלו
 בו יש אחריו להרהר ואפילו חינא לו שמחזיקין מיעל

 בזה"ז ת"ח דין שאין נאמר ואפילו התורה, כבודמשום
 שכל בו קויודעים למי טובה להחזיק ראוי עכ"פאבל
 מגאונים להיות זכה לא ואם בתורה, עסקועיקר

 הרמב"ן באגרת כתב וכבר כחו, לפי עסקהמופלגים
 בעצמי ואני ממנו גדול שאינו למי גם ענוה שיראהלבנו
 עלי כתב שכבודו התוארים כל פעוט שאני אנייודע

 שעכ"פ בעצמי אדע אבל אותי הולמים אינםבמכתבו
 שראוי הוא שסבור התורה לכבוד כות ג"י הד"גרום
 שהחזיקו ת"ח על להתדעם אין וא"כ כאלו לתואריםאני
 אני ומה"ט התורה על ששקד בו שרואים למחברחינא
 לשם בו ישתמשו לא למען חזרה הד"ג מכתבשולח
 עכ"ל.גיאות

 עח.מיפן
 אחד גשגת הפטרות ב'לקרא

 כתב ז' אות קל"ה סי' א"ח השולחן ערוךבספר
 לשבת אותה ומשלימין הסדרא קראו דכשלא נ"ל"ועוד
 כית ההפטרות שתי לומר המפטיר צריך שאזהבאה
 כאשר נמי דהא וקשה עכ"ל, שלה" הסדראשקראו

 אין הפרשיות שתי שקורין אע"ג מחוברותהפרשיות
 דכשקוראים לחלק אפשר והיה הפטרות, שתיקורין

 וכפרשה שבת אותה חובת הכל אז מחוברותפרשיות
 הכא משא"כ אחת בהפטרה סגי ולכם דמיאאחת
 כוונת זו אין אולם החסרה, הסדרא לתשלוםדקורא

 דמשמע שלה" הסדרא שקראו "כית שכתבהערוה"ש
 בדוחק. וי"ל ההפטרות, לשתי הטעםטההו

 עט.מימן
 פה געי יוסר אפשר אם שגגתבדבריפ

 איתא, ע"ב( ס' )דף הניזקין פרק גיטץבמסכת
 כתיב דרשב"ל, מתורגמני' נחמני בר יהודה ר'דרש
 הדברים פי על "כי וכתיב האלה" הדברים את לך"כתב

קעה ם י ר פאחיים

 אי שבכתב דברים כיצד, הא כ"ז( ל"ד, )שמותהאלה"
 אתה אי פה שבעל דברים פה, בעל לאומרן רשאיאתה
 למד אתה מכאן ]פירש"י, בכתב לאומרןרשאי

 שהתורה מפני אלא לכתוב ניתן לאשהתלמוד
 אתה אלה - "אלה" הנא, "2מעאל ר'משתכחת[.דבי

 כרת לא יוחנן, א"ר הלכות, כותב אתה ואיכותב,
 שבע"פ, דברי בשביל אלא ישראל עם בריתהקב"ה
 ואת ברית אתך כרתי האלה הדברים פי על "כישנא'

 עיי"ש."2ראל",

 איתא, א'( אות מ"ז פרק רבה )שמותבמדרש
 לו אמר הקב"ה, מפי התורה[ את ]משה ,4למדהמאחר
 רבש"ע, לפגיו, אמר לישראל, למדה למשה[]הקב"ה
 בכתב להם ליהנה מבקש איני א"ל, להם, אותהאכתוב
 בהם לשלוט עתידים כוכבים שעובדי לפני שגלוימפני
 אלא, כוכבים, בעובדי בזויים ויהיו מהם אותהייטול
 והתלמוד והמשנה במכתב, להם נותן אניהמקרא
 עובדי יבואו שאם פה, על להם נותן אניוהאגדה
 אמר מהם, מובדלים יהיו בהם הה2תעבדוכוכבים
 וכו' נחשבו זר כמו תורתי רובי לו אכתוב אםלנביא,
 - האלה" הדברים פי על "כי המקרא, זה -"כתב"

 לבין ישראל בין מבדילים שהם והתלמוד המשנהזו
 איתא, ג'( אות מ"ז )פרק במדרש להלן כוכבים,העובדי

 פי על כי האלה הדברים את לך "כתב אמר, יוחנןר'
 שבע"פ, ותורה שבכתב תורה - האלה"הדברים
 מה ועשית אותה המרת ואם - ברית" אחך"כרתי
 שכר, מקבל אינך בע"פ, שבכתב ומה בכתבשבע"פ
 עיי"ש. שבע"פ, ותורה שבכתב תורה נתתיה, שכךלמה,

 האיסור אם נסתפק קס"ב( )סי' דרבנן אועאוהרב
 או מדאורייתא הוא פה, על שבכתב דבריםלומר

 סגי לש"צ דנ"מ וכתב בעלמא, אסמכתא וקראמדרבנן
 בברכ"י עיין בקריאתו, יצא בדיעבד אי ע"פ שקראנהור
 הדל"ת מערכת חמד ובשדי ב', ס"ק מ"ט סי' או"חעל
 בזה. הפוסקים מחלוקת שהביאו ד'כלל

 ד"ובעשור" ע"א( )ע' יומא במס' מצינווהנה
 והקשו בע"פ, קורא גדול הכהן הי' הפקודיםשבחומש
 אי שבכתב דברים בגיטין דאמר והא שם: ישניםהתוס'
 המובחר מן דמצוה ותירץ בע"פ, לאומרן רשאיאתה
 בע"פ, ושבע"פ, בכתב, שבכתב, אותו לקרותהוא

 פי' וריב"א לגלול, הטריחוהו לא צבור כבודומשום
 לקרות יכול היום עבודת אלא מגיד ואינו הואילואמר,
 אך וכו', בע"פ קורין שאנו המוספין תפלת כעיןבע"פ
 יום בכל אומרים שאנו הקרבנות פרשת על לרבי,קשה
 טעמא דהחנו רבי, ואומר יום, של סדרו אינובע"פ
 להוציא הי' אם אבל חובתן, ידי רבים מוציאשאינו
 יום, של סידרו שאינו כית אסור, הי' חובתן ידירבים
 להוציא שהוא ואע"פ פה בעל הלל אומר והלאוא"ת,
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 שבח דברי אלא שאינו שכיון י"ל חוכהן, ידירמם
 ר' הרב ובשם למידי, למיחש ליכא תו בעלמאוהודאה

 זה, לפירוש ראי' מביא שהי' שמעתי ממיץאליעזר
 מעמדות, גבי ע"א( )כ"ח דתענית בתרא בפרקמדאמר
 כדרך בתורה וקורין לביהכנ"ס, נכנסין ובמוסףבשחרית
 אותה קורא יחיד ובמנחה כולה, השנה כלשקורין
 ע"פ אותה לקרות יכול היחיד היאך וכי יוסי א"רבע"פ,
 - הציבור את להוציא שהוא כית - פי'בציבור,
 שמע, את כקורין פיהן, על אותה קורין כולןאלא,
 אבל אסור הרבים את להוציא שהוא שכיתמשמע
 כך מתוך מותר, הרבים את להוציא שלאהיחידים
 של הפסוקים וכן בלחש, שמע את לקרות ש"צנהגו...
 בא-לים, כמוך מי וכן ואמן... אמן לעולם ה'ברוך
 "כי אבל ואמונה, באמת ועד לעולם ימלוך ה'ואומר
 אורים "לעושה אומר וכן וגו' יעקב" את ד'פדה

 שם שנתקנו לפי רם, בקול אומר אור ביוצרגדולים"
 כגת ר"ה של ותפלות פתיחה, מעין חתימהלצורך
 שאינו לפי רם, בקול אומר ושופרות חכרונותמלכיות
 עכ"ל. יום של מענחנו למקום ושבח תפלותאלא

 אי שבכתב דברים ד"ה ע"ב, )י"ד בתמורהוהתוס'
 קאמרינן היכי וא"ת הקשו: בע"פ( לאומרם רשאיאתה

 מה רק להקפיד דאין ת"ל ותירץ בע"פ,מזמורים
 עדיין שהרי מקובצת: השיטה ]ומוסיף בחומששכתוב

 "ויושע" קרינן היכי קשה, אמנם נביאים[, היולא
 שמוציא בדבר אלא להקפיד דאין וי"ל שמע,קתאת
 יש בתרא חידושי בס' ועחן עכ"ל. חובתן, ידיאחרים
 רס"ב. אות עד רנ"ג מאות תמורה עלמקשים

 התמיד פ' שקורין ומה כותב: מ"ט סי' או"חובטור
 אי שבכתב דברים דקח"ל אע"ג דזמרה, פסוקי וכןע"פ,
 שרגיל דבר דכל ומתרצים ע"פ, לאומרם רשאיאתה
 אתה אי שבכתב דברים משום בו אין כל בפיושגור
 דאם זרוע, האור בשם הד"מ ]וכתב ע"פ, לאומרןרשאי
 לאומרו אסור בפיו, דשגור אע"ג כל, בפי שגוראינו

 שלאו כתב הב"ח אמנם א', בס"ק המג"א וכתבבע"פ,
 מותר בפיו  שגור שהוא כית אלא כל, בפי שגורדוקא

 עיי"ש[, המג"א, כמו פוסק המ"ב מיהו בע"פ,לאומרו
 דברים דקיי"ל אע"ג מ"ט: סי' באו"ח המחבר פסקוכן

 שרגיל דבר כל ע"פ, לאומרם רשאי אתה אישבכתב
 התמיד, ופרשת כהנים, וברכת ק"ש, כגת כל, בפיושגור
 מותר.וכיו"ב

 דלא אומר הי' ז"ל הרא"ש וא"א הטור: כותבושוב
 ידי אחרים להוציא אלא וכו' שבכתב דבריםאמרינן
 באשכנז נוהגים לכן שרי, לעצמו אחד כל אבלחובתם,
 כמוכה "מי כגת שבתפלה לפסוקים ש"צכשמגיע
 שותק שהוא ועד" לעולם ימלוך "ד' ד"',בא-לים
 עכ"ל. עצמו בפני ואחד אחד כל אותו אומרוהקהל

 ם י ר מאחיים
 שגור שהוא אע"פ אחרים דלהוציא הב"חונתנ

 א', ס"ק המג"א דעת נראה וכן בע"פ, יאמר לאבפיו
 כתב העו"ת מיהו ח'(, ס"ק החחם )כף ב' אותוא"ר
 הוא אם בע"פ לאומרו מותר אחרים להוציאדאפי'
 א', אות בא"א הפמ"ג אבל הפר"ח, וכ"כ בפיו,שגור

 וכנראה הפר"ח, בראחת נרגא שדו ד' אותוהברכ"י
 דאפשר היכא להחמיר יש וע"כ כהב"ח, לפסוקדדעתם
 שם(. החחם)כף

 שבכתב דברים  לענין קולות כמה עוד כתבוהב'י
 בע"פ, כהנים וברכת הקרכנות פ' אמירת דלעניןוכו'

 וכן פה, על הקרכנות פ' לומר שמצוה דמצינוכית
 בקריאתה חששו לא כפים, נשיאת בהצעת כהניםברכת
 וברכת התמיד פ' על כתב בו והכל חובה, כשאינואפי'
 נהגו לד' לעשות עת משום ע"פ, לאומרם שנהגוכהנים
 לקרות ספר לו להביא אחד לכל אפשר שאי היתר,בו
 כניגת אלא ע"פ לומר אסור שאין וי"א בוקר, בכלבו

 שזהו וכו' שבכתב דברים מפרש ובירחסלמיהטעמים,
 אין כהפלה אבל משם, חסר יאמרו שמא בס"ועדוקא
 הב'י. בדברי עח"שלחוש,

 שהוא דתהילים מובא קע"ה סי' יאיר חותובשו"ת
 אחר וגם שבחובה, ודבר כתפלה, הו"ל רחמיםלעורר

 אבל ככולו, רובו הרוב בפי ושגור יום בכלדנאמרים
 ששגורים מי אפי' ע"פ לאומרם אסור מעמדותפסוקי
 כתב י"א( אות ח' )כלל אדם החיי אמנם עיי"ש,בפיו
 כותב: המ"ב עיי"ש, בע"פ תהלים לומר שלאדנכת
 דעת דבלא"ה יאיר[ ]החות עליו לסמוך שישת"ל

 י"ח רבים להוציא דדוקא כהפוסקים והגר"אהעט"ז
 ר(. )ס"קאסור

 מה דלפי כתב מ"ט( בסי' בשע"ת )מובאובש"צ
 פסוקי כ"ש בע"פ, תהלים לומר יאיר החותשמתיר
 שקבעום דכית י"ל וגם תדיר, בהם שרגיליםדזמרה
 כתפלה. הו"לחובה

 דברים קוייך לא דבתרגום כנה"ג בשם בברכ'יועהן
 לקרות שלא מקפידין היו בימיהם ואדרבה וכו',שבכתב
 בהוס' )ועיין לעשות עת משום לאו אי בכתבתרגום
 יוסף(. רב כדמתרגם ד"ה ע"ב ג' דףב"ק

 כתב קנ"ד( כלל הדינים )כללי מלאכי ידבספר
 בדבור רק וכר שבכתב דברים אמרו דלא כנה"גבשם
 אבל לחודש", "ובעשור כגת עצמו בפני להיאמרקויכול
 לצרף וצריך בלבד, כלל משמעות לה שאין אחתהרבה
 שבכתב דברים משום בו אין עמו שהוא דבור אלאוהו
וכו'.

 לד' לעשות עת משום בע"פ לקרות מותרוסומא
 יכול ואין האסורים בבית הוא אם וה"ה הורתך,הפרו
 א'(. ס"ק )מ"ב חומש שםלהקויג



קשאפרים חייםאורחרבבות

 בע"פ הפרשה לקרות קל"ה סי' ח"א הרדב"זוכתב
 לאחרים, מוחה איני אבל נזהר אני קורא, שש"צבה8עה
 דוקא הוא דהאיסור שסוברים הרבה פוסקים שישמשום
 וביאור בעט"ז וכ"כ חובתם, ידי לאחרים מוציאאם

 ב'(. ס"ק )מ"בהגר"א

 וקשה שבתורה, פסוקים בהרבה ברבים שדורשומי
 אפשר הצבור כבוד מפני בחומש קשעה בכל לחפשלו
 דהמעיין מהמג"א מביא והמ"ב ג'(, ס"ק )שם להקללו

 אלו אמירת היתר בטעם שונות דעות שיש יראהבב"י
 דבר שום לומר שלא ליזהר יש לכן בע"פ,הדברים
 עח"ש. בשו"ע שנזכר מה כ"אבע"פ

 וברמב"ם כותב: ג'( סעיף מ"ט )סימןוהערוה"ש
 אסור שבע"פ דדברים דכמו ס"ל ואולי כלל, נמצאלא

 כ"כ לד', לעשות עת משום התירו ועכ"ז בכתב,לומר
 אפשר דאי משום כן, ג"כ בע"פ שאסור שבכתבבדברים
 והזמירות, התפלות בעת ספר אחד כל אצללהיות
 כי זה, בענין כ"כ לחוש אין ולפי"ז הערוה"ש:ומסביר
 עיי"ש. וכו', עליהם לסמוך גדולים עמחים לנויש

 פ.פיפן
 ונתחזק חזק חזקיענות

 דזה כחבנו צ"ח סימן ח"ב אפחםברבבות
 כי חזק יענה לא חזק בה2בת אחרונה העלייההמקבל

הו'י
 שליט"א קרלינשטיין רח"ה הרה"ג ץדידי הפסק,

 דלא אלישיב הגרי"ש שליט"א מדודו דשמע ליכתב
 הפסק ה"ז זה את יאמר שאם חזק לתורה העולהיאמר
 קיבל קורא הבעל שאם וה"ה להברכה, הקריאהבין
 עכ"ל, הפסק דהף משום חזק יאמר שלא זועלי'

 כן יאמר ואולי א"י, בלוח כתוב שכך ומצאחווהוסיף
 נוהג אני וכן דיאמר, נראה המחבר ולי הברכה.לאחר

 עלחה ומקבל קורא כשאני ובפרט העלייה מקבלכשאני

 שלא האחרונה העלייה לי יתנו שלא מבקש אניאז
 אבל בזה, ועחן הברכה ולעשות חזק לענותאצטרך

 אבל ח"ל, בזה לי כתב שליט"א שוחאט הרג"דמידי
 ו2ליט"א אדמו"ר לכ"ק יום היום בקונטרסראה

 מנהגי המנהגים בספר וכ"ה צ"ח, עמודמליבותטש
 חזק אומר לתורה העולה שגם וס"ט ל"א עמודחב"ד
 רבותי אצל שראיתי כמו נוהג ואני עכ"ל, ונתחזקחזק
 הברכה. אומר ואני להפסיקלא

 שו"ת בעמח"ס כהן מנחם ירמיהו ר' הרה"גץדידי

 אחר חזק לענות ח"ל, בזה לי כתב מבלגיה הכהןוהרים

 שאומרים מה רק הוא החזק ענין כל  לענ"דהברכה
 עולה הצבור שגדול המנהג שהיה וכפי עצמולעולה

 ונלמד חזק, לו אומרים לכן הספר לסיום ובפרטאחרק
 לא הוא אבל כידוע, חזק הקב"ה לו שאמרמיהושע
 קשצריך תאמר ואם מקובל, לא שזה עצמו עלאומר
 וכן ברכות ירושלמי בגמרא מצינו כבר ע"ז הצבורלברך
 על לכהנים ברכה מנליה לר"ע דקאמר מ"ט דףבחולין
 מברך, ואברך פעאמר ב"י נחמן א"ר לישראלברכתן
 אמורה מילתך כבר שבירכו לכוחו ישמעאל ר'ואמר
 בברכת מברך שהציבור כאן כ"ש וא"כ בתוס'עח"ש
 עי"ז מתברכים עצמם שהם התורה שמסחם למיחזק
 לשון משמע וכן כלל, להם לענות צריך אינווהוא

 לומר לו אין לדבריו וא"כ עכ"ל, קל"ט סימןהשו"ע
 מקבל הקורא ואם בתורה הקורא רק לתורה העולהחזק

 יאמר א"כ הפסק הף הברכה לפני חזק תאמראחרק
 בזה. ועיין הברכהאחרי

 דכתב י"ח סימן ח' חלק הלכות משנה בשו"תועיין
 כלל העולה שאין מקומות שיש שמעתי דינאלעיקר
 ומ"מ לאומרו, שלא לכאורה נראה וכן החזקאומר
 עכ"ל. זה בשביל להרעיש דאיןנראה

 פא.מיפן
 נשנת סוסףתפית

 וכו' איבעיא ד"ה ע"א כ"ו ברכות תוס'עיין

 ובשבת שפתינו, פרים ונשלמה משום נתקןשמוסף
 ז' זבחים עי' עולה וקרבן עולה הוא מוסף שלהקרבן

 לכפרה, באה ולא דורק דהף מ"ח דף בתרא בבאותוס'
 כן ואם לכפרה, חה חטאת הוא מוסף קרבן טובוביום
 לכפרה בא לא זה הא מוסף בשבת מתפלליןמדוע
וצ"ע.

 פב.פיפן
 סוסף קודפ התורהקריאת

 לא מדוע א' אות רי"ג סימן בח"א שנתבנובמה
 תדיר, זה הא בשבת התורה קריאמ קודם מוסףמתפללין
 מתפלת יותר ומקודש תדיר הף התורה דקריאתוכתבנו
 יקשעי' ר' הרה"ג מחותני הנה קודם, קורין ולכןמוסף
 בהשמטות כעת הראני שליט"א קעניגסבערגאברהם
 נאמר דאם ח"ל, שם שכתב ק' עמוד חחם אמרילספר
 מצף רק דחשיבה מילה כמו הכרחית שאעהדמצוה

 להפטר לו אין נתחייב שכבר דלאחר אף תרירולא
 המבואר לפי ומעתה תדיר, חשיבא לא מ"מממנה

 אבל בצבור אלא אינה דקרה"ת דחיובא ז"לבאחרונים
 צבור לו שאין דכל לקרות צבור אחר לחזור בחיובאינה



אורחו4צצ~צורצקעח

 בפועל לקיים יכול דאינו פירח2ו ואין כלל, מתחייבאינו
 הצבור, על רק הוא דהחיוב אלא בצבור, אלא זומצוה
 שלמה בנין ובס' י"א סעיף ל"א כלל אדם חחועהן

 מוילנאלהגר"ש
 זצ'י

 ואכמ"ל הגר"א בשם בזה מש"כ
 כיון מילה למצות דמיא דקרה"ת י"ל ולפי"זבזה,
 דמילה שם בגמרא המבואר ולפי הכרחית, מצוהשאינה
 תרד ולדבריו עכ"ל, בקרה"ת ה"נ תדיר ל"ח פסחלגבי

 בזה. ועחןקושחתגו

 מג.מינין
 בשבת ויבא ויעיה רצהשכח

 לומר ר"ח בו שחל בשבת שכח אם הדיןאיך
 ובנה ברכת אחרי ונזכר רצה, וגם ךבא יעלהבברהמ"ז
 נתן אשר שם מברך רצה לומר שכח שאםירושלים
 ךבא יעלה ששכח ועתה בברכה, וחותם וכו'שבתות
 לא. או ר"ח בה ךכלול בברכה יחתוםהאם

 מד.מינין
 שלישית סעודה לשם בצהרים שבת מזונותאכילת

 איך העירני שליט"א קליימן מאיר ר' הרבידידי
 האם וכדומה בצהרים בה2בת מזונות אוכלים אםהדין

 אם כי סעודות ג' בזה לצאת שלא לחשוב אוליצריכים
 יותר כי אח"כ פת של סעודות הג' קיום יפסידלא,
 שליט"א פישר משה ר' הרה"ג ךדידי עכ"ל, בפתמצוה
 וז'י: זה בענין דעתוחיוה

 צריך אי ש"ק יום בצהרי מזונות מיני האוכלבענין
 ו2לא כדי סעודות, השלש חובת בזה לצאת שלאלכךן
 בפת. ג' סעודה קיום של המובחר מן המצוהיפסיד

 מבריסק הגר"ח בדברי תלוי זהלכאורה
 מורכב אחד אתרוגים שני לו שיש מי בעניןהמפורסמים

 יקח איזה מהודר ואינו מורכב אינו והשניומהודר
 כי המהודר, המורכב את שיקח הגר"ח ואמרלראשונה,

 ואם הידור, מצות גם לו יש הרי במורכב גם יוצאאם
 ולא חובתו ידי יצא כבר בראשונה מורכב שאינויקח
 חובתו, ידי יצא כבר שהרי ההידור יהרון אח"כשייך
 בשין חנוכה ה' הרמב"ם על הגרי"ז בחידושי נאועהן

 על ישראל אבן שליט"א אחי של בספרו וגםמהדרין,
 שאינם ציצין בענין הלף בבית וגם חנוכה, ה'הרמב"ם
 המילה. אתמעכבים

 ג' סעודה לאכול שרגיל כיון דידן כנידוןאולם

 ם י ר מאחיים
 במיני חובתו ידי לצאת רוצה שאינו כפירושו סתמובפת

 עכ"ל. שאוכלמזונות

 לי כתב שליט"א זילברברג יחיאל ר' הרה"גךדידי
 לאכול קטנה מנחה זמן עד לחכות צריך וז'י,בזה

 עכ"ל. הדיעות לכל שהיא בפת ג'סעודה

 מה.מיכ?ן
 ירשות ויצאת גשם מעיזי שני בשבתייבוש

הרבים

 ישיבת )מלונדון( נ"י ניסל מנחם ר' היקר הבחורכבוד
 תשמ"ג. שנת בירושלים התורהמשכן

 גדול גשם ירד בשבת שבק"ן שאלתךבדבר
 זה דרך עוברים המים אבל מניילק גשם מעילולבשת
 מעיל של בגד עוד ע"ז ללבוש אפשר אם חזק,בגשם
 או ךצטנן, יתקרר שלא מצילו דזה נאמר אםגשם,

 את להציל רק ובא כהערמה בא השני הגשםשהמעיל
 ?.החליפה

 נחלק גשם מעיל שלבשהו פעם אירע אצליהנה
 והייתי לגופי ממש נכנסו והמים הכנסת לביתובאתי
 אהיה שלא כדי במגבת ולהשתמש הבגדים להורידצריך
 גשם מעיל לבשתי שנית בפעם ולכן ח"ו, ואצטנןרטוב
 החליפה להציל בא לא וזה גשם, ךרד שני ניילקשל
 רואים כן אם גופי, על עלו לא שהמים הצילניאלא
 בזה. לצאת בה2בת ומותר מלבוש שם לזהשיש

 סברא זו דאין לי נראה זו, סברא אומר אניומנין
 רוצה אני קודם אבל מפורשת, הלכה לכאורהאלא
 גשם יורד ולא חם האךר שמזג שבק"ן אחד דברלהציע
 סימן השבת בתורת ראיתי כי בזה, לצאת יכולאינו
 וע"ז מותר, בגשמים דדוקא מהרוקח שכתב סקי"טש"א
 בזה שחך דבודאי אסור גשמים דבלא דבריו ונראיןכתב
 גשמים, בו2עת שלא בהם ילך אם עליו יצחקושמא
 לי נראה עכ"פ שרי, דג"כ משמע דמהראשוניםוהביא
 כהלכתה שבת שמירת בספר ראיתי וכן להחמיר,דיש

 מהגרש"ז שמעתי וז"ל, כ' אות י"ח פרק ב'מהדורא
 הקיץ בימי מותר אם להסתפק דיש שליט"אאויערבך
 מחייכי דילמא הכא שחך דהא גשם במעיל לצאתממש
 כראיה שבת התורת את לציין לו היה ובאמתעכ"ל,
 שליט"א. רש"ז הרה"ג ידידילדברי

 גשם המעיל של השני שהבגד נניח אם אףוהנה
 ליתן דמותר דיעות יש הלא החליפה, את להצילבא

 את מציל רק שזה אף בשבת המגבעת על נחלקציפף
 יתקרר שלא להצילו בא שזה שטוענים אףהמבכעת



אורחרבבות

 המתירים בספרים ועחן הכובע, דרך שבורשהגשם
 ובנדל לכובע היטב מהורק שזה טעמן )ועיקרדלהלן
 הגאון דעת והוא מלבהם( דרך וחשיב הכובעלגבי
 גשם המעיל וא"כ ד', סי' אור"ח מהרשד"ם ועיןהנ'ל,
 לנעלחם ערדלחם וכמו הכובע, על כהניילון דינוהשני

 עם לצאת מותר בודאי ולפיהם כגד, חה האלולשיטות
 הם ניילון בכובע והמתירים מניילון גשם מעיליב'

 הרים בט"ל צבי והר ל"ט, סימן שלמה ביתשו"ת
 ק', סי' ח"ב יעקב וחלקת ב', סימן הוצאהמלאכת
 )וע"ע כ"ד סי' ח"ה אומר יביע ד', סי' חחםומשמרת

 דכוונתו פ"א, סי' ח"א האפוד וחשב כ"ג( בסי'שם
 מלאכת עולם ברית ועיין ומותר, הצער מןלהנצל
 וא"כ ע"א, סי' ח"א נדברו אז ובספרו ס"א,המוציא
 פיינשנדין משה ר' הרה"ג ורבי מורי אבל מותר,לפיהם
 אור"ח משה )באגרות ניילון בכובע לצאת אסרוסליט"א

 בא הכובע אא"כ מתיר ואינו ק"י( ק"ח סימןח"א
 צריך לשיטתו )ובאמת נחלון של בציפוי משא"כלחמם
 סי' ח"ב הלכות ובשונה ערדלחם( להתיר טעםלחפש
 סימן ח"ג יצחק מנחת ועיין עליו משיג הוא וע"דע"ב
כ"ו.

 כי גשם, במעיל יודה האג"מ שגם נראהמ"מ
 משא"כ הכובע, את רק להציל ממש בא זהבכובע
 הגוף את שמציל שראיתי ראיה לעיל כחבנו גשםבמעיל
 ובארם נ"ל, כן ניילון, בגרי שני ללבוש דיכוליורה
 דיכול יודה דהאג"מ יתכן קש כובע מעיל בק"ןשלובש
 חה הקש דרך ראשו על ירד הגשם כי ניילון,ללבהם

 כי בזה לעיין יש ומ"מ הכובע, ולא גופו להצילבא
 לצאת דמותר אח"כ שנביא וחמילה כשק דהו"ליתכן
 מותר הגשמים, בעת לרועים מלבוש שהוא דכיוןבהם
 שערים ועיין הגשמים, בעת שלא אפילו אדםלכל

 ח"ב החכמה ובצל סק"ה, פ"ד בסי' בהלכההמצויינים
 רצ"ז עמוד והמאור ע"ב, סי' ח"ו הלכות ומשנה פ',סי'

 סיכום כחב ל"ז סימן בח"ד נדברו ואז תקמ"ח,תקכ"א
 כאן ביחוד דמילתא דמסתמא ניילון של בכובעלמעשה
 ומותר הגוף להציל זה דהוי הרבה גשמים סדשבאה"ק
 להציל רק שזה לו ברור אם אפילו אלא הדיעות,לכל

 גשם במעיל הדין וכן לסמוך, מי על לו יש בזההכובע
 עכ"ל. ניילוןשל

 מרטיבו ערחן הראשון גשם המעיל אם לפי"זוא"כ

 לשאלתך תשובה חו שני, בגד ללבהם יכולבודאי
 כ"ט סי' ח"ח נדברו אז עוד ועי' דעתי, לפידמותר

 וח"ב ל' סי' ח"א משה ובאר כ"ו, סי' וולנר צביוחמדת
 בבית עוד עין ובערדליים י"ח, סי' טוב ומבהסר ל"אסי'

 קמ"א, סי' וח"ג קע"ז ח"ב יצחק וביד שם,שלמה

 סי' ח"א הלכה ומקףב ל"ו, סי' שוארץ פענחוצפנת

קעמ ם י ר פאחיים

 יד ס"ה, סימן יוסף ףצבור ל"ד, סי' יהודה מישצ"ה,
 ל"ח. סימןסופר

 גבי על בשבת גשם מעיל ללבהם ההיתרועצם
 יירטב שלא כדי אלא לובשו אינו אם אפילו חורףמעיל
 ש"א בסימן בשו"ע מרן מדברי לקוח חורף,המעיל
 דרכו שאין לאדם דשרינן ע"ב ס"ק שם ובמ"בסכ"א

 הגשמים, מפני בהם לצאת הרועים שדרך מכיוןללובשו
 גשם מעיל כמו גשם מעילי שני דמותר אמינאוא"כ
 ר"ו בעמוד שבת בשמירת התיר כבר חה מעיל,ע"ג
 אם גם חורף מעיל ע"ג גשם מעיל ללבהם מותרשכ'
 שלו, חורף המעיל יירטב שלא כדי אלא לובשואינו
 תמיד ותוכל מותר גשם מעילי שני לכאורהוא"כ

 דברי, על לחלוק יבא אחד אם ידעתי ולא כך,לעשות
 השולחן וערוך סקי"ח פ"ד סי' שבת מנחת עודועיין
 הסני להחמיר יש הכובע על בניילון בקיצור סקק"ד,שם

 מותר. ניילוןמעילי

 זקופה, בתיבה יוצאין אין בשו"ע: המחברולשון
 והמעויך משף, אלא מלבהם דרך לא דזה המ"בוכ'

 דהרועים המ"ב וכ' וכו', בשק יוצאים אבלהמחבר
 גם מותר לכן להני מלבהם דחעויב וכיון בזהיוצאים
 הגשמים. בימי שלא אפילו לצאת אדםלכל

 אם רק זה לאג"מ שאסור הכובע על נהלוןוכובע
 מגין כן וגם הכובע שמכסה כזה אבל הכובעמכסה
 הגשמים מפני גופו על מגין זה אז צוארו עלועולה
 יסבור ג"כ האג"מ שמו"ר חהסב אני יצטערשלא

 והרחמן תשמ"ג מנ"א כ"ח כתבתי הנלענ"דדמותר,
 משגיאות.יצילנו

 שכבר הכובע, תחת בכיפה בשבת לצאתובדבר
 לדברינו ראיה כעת ראיתי דמותר, אפרים ברבבותכחבנו
 אור"ח בחלק נ"ב סימן ח"א מרדכי לבושיבשו"ת
 דמכיון הכובע תחת בקאפל בשבת לצאת דרשאישכחב
 שנא מאי תשאלני ואם מותר, וצורך הנאה שום לושאין
 על בנחלון כי לחלק יש לדבריו הכובע עלמניילון
 ועיקר בזה, ועחן לחלק יש הכובע לצורך הויהכובע
 ובשני מלבהם דרך לובשו כי גשם במעיל לצאתההיתר
 דמותר מעיל החליפה ועל כחליפה הו"ל גשםמעילי
 דהרי"ש ודע לבישה, דרך הוי זה ע"ג זה כןלכו"ע,
 הכובע, על בנחלון אוסר כן גם שליט"אאלישיב
 ובפרט מתיר ס"א סימן ח"א באור"ח הלויובשבט
 ובברית חומרא, מחמת רק הוא טלטול שאיסורבמקום
 בשם שמעתי הסוב כחב שלישית במהדוראעולם

 בזה, גדולה מחלוקת שיש רואים וא"כ שאוסרהחזו"א
 סי' שבת במנחת וכמפורש דמותר כחבנו כברוערדלחם

 וכן י', אות המוציא מלאכת עולם וברית י"ח, ס"קפ"ד
 החךנו ואנחנו דמותר, דפליג מאן לית אחד גשםבמעיל
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 על נחלת בכובע להאוסרים שאף דע אבלבשצים,
 בשלמי כתב וכן מוקצה, דין לזה אין מ"מהכובע
 אע"פ הכובע שעל ניילת ח'י, פ"ד עמודיהודה
 במקום ברה"ר ללובשו מותר אם הפוסקים בושנחלקו
 להאוסרים אפילו מוקצה אינו אעפ"כ לטלטלשאסור
 כ"א סימן הספר ובסוף כ' אות בהג"ה ועח"שללובשו,
 שליט"א. זילבר רב'" הרה"ג ידידיתשובת

 במקום ללובשם שאסור אע"פ שמשומשקפי
 ס"ד, סימן ח"א נדברו באז שכתב וכמו לטלטלשאסור
 כי מוקצים אינם זאת בכל יהודה שלמי המחברכתב
 צבי הר בשו"ת ועי' עכ"ל, במרפסת ללבשםיכול

 ולצאת שמש, במשקפי לצאת בענין קע"ג סימןאור"ח
 משה באגרות כתב צבע מחליפי שהם בשבתבמשקפים
 צובע בכלל זה דאין דמותר מ"ה סימן ח"גאור"ח
 ובעיקר בדבריו, עהן צובע אינו עצמו שהאדםמכית
 בזה שכתב הפרטים כל עיין שמש במשקפי יציאהענין
 שבת שמירת בספרו שליט"א נךבירט הגר"יידידי

 שם. ובהערות ר'" ר"ט עמחים ב' מהדוראכהלכתה

 ח"א, האפוד מחשב שהבאנו נילת בכובעוביציאה
 ר' הרה"ג לידידי ח"ב האפוד חשב בשו"ת ראיתיכעת

 בסימן בזה שהאריך בלונדת ראב"ד פדווא דובחנוך
 מה עוד ועיין ערדלחם, בענין גם ודן מספרו בח"בס"ז

 המנוח ידידי בשבת הכובע על נחלת בעניןשהאריך
 דבר שו"ת בספרו זצ"ל אהרנברג יהושע ר'הרה"ג
 הלכה קשערי בספר עוד ועיין קכ"ט, סימן ח"ביהושע
 דמרכז רב שליט"א סלונים דב זאב ר' הרה"גלידידי
 ברה"ר והמחמיר וסיים מ"א, בסימן ירח2ליםהעיר
 בסימן שם מ"ש עוד ועהן ברכה, עליו תבואגמורה
שצ"ח.

 רפאל ר' הרה"ג לידידי לנפש מרפא בספרועין
 כובע ללבוש דאסר ט"ו סימן בח"ג קוליט"אזילבר
 לאיש להקל לצדד אפשר וסחם בשבת, הכובע עלנחלת
 לו להקל אפשר אז לילך לו וא"א ביותר ומקפידמפונק
 ה' א' פ"ד בסימן הקיצור על המזרח בושער ועחןעכ"ל,
 על נילת כיסף הגשמים בימות ללבוש מותרשכ'

 כ"ג ח"ה אומר יביע ועי' עכ"ל, ירטב שלא כדיהכובע
כ"ד.

 פו.פינ~ן
 מונ ויום נשנת סתנהנתינת

 טוכ ךום בשבת מחנה נחונת בענין נתבנוכבר
 בזה. דברים עוד להוסיף ישוכעת

 קנה או לעמיתך ממכר תמכרו "4כי כחוב בהרבפ'

 כ"ו )דף קידושין ומסכת י"ד(, )כ"ה וגו'" עמיתךמיד
 נקנין אחריות להן שאין דנכסין מכאן דרשוע"א(

 מיד הנקנה דבר - עמיתך" מיד קנה ]"אובמשיכה
ליד[.

 בשבת מתנה לתה או קנין לעשות מותרהאם
 כל תנן ע"ב( ל"ו דף )ביצה משילין בפ'ךו"ט?,
 בשבת[ לעשותו קולא סופרים ]מדברי עליושחחבין
 חייבין בשבת מצוה משום רשות, משום שבו",משום
 ולא מקדשין לא מצוה, משום הן ואלו וכו', ביו"טעליו

 עושים דאין פירשו ובגמ' וכו', מחרימין ולאמעריכין
 ופירז2"י וממכר, מקח משום גוירה בשךו"ט אלודברים
 הקדן2, לרשות מרשותו שמוציא דמו וממכרדלמקח
 חפצך 'יממצוא דכתיב המקרא מן אסור וממכרומקח
 לידי אתי וממכר מקח א"נ י"ג(, נ"ח )יקשעי' דבר"ודבר
 . מכירה שטריכתיבה

 אסור וכן הי"ב(, )פכ'ע שבת בהל' הרמב"םוכ"כ
 שמא גוירה ]בה2בת[ ולהשכיר ולשכור ולמכורלקנות
 הרמב"ם: כותב ה"ז( )פ"ל מכירה הל' בסוףיכתוב,
 שמכין אע"פ ביו"ט, ואצ"ל בה2בת הנותן אוהמוכר
 בשבת, מידו שקנו מי כל וכן קחמין, מעשיואותו,
 ונותנין. השבת לאחר וכותבין קחםהקנין

 ובה"ג כתב: תרע"ו( )סי' דביצה בפ"בהמרדכי
 ואתרוג לולב וכן מצוה, משום ביו"ט להקנותהתיר
 ודכוותי' להחויר, ע"מ מתנה ע'" העם כל בהןיוצאין
 הב"י והסביר בשבת, ואפי' מועד, של בחולוקונין
 להקנות שאסור המרדכי שסובר תקכ"ז( סי')או"ח
 סודר, קנין בלא אפי' ליד, מיד במקרכה חפץלחבירו
 מצוה במקום ורק וממכר, כמקח נראה זה שגםמשום
 עח"ש.החורו

 הביא ז'( ס"ק ש"ו סי' )או"ח בברכ'"החיד"א
 )בפ"ק והריטב"א והרשב"א והרא"המהרמב"ן
 דבכל שם( מקובצת בשיטה דבריהם הובאודכתובות,
 בה2ךו"ט. לקנות אסור במשיכה, אףגוונא,

 הב"י את הזכיר ט"ו( ס"ק ש"ו סי' )או"חהמג"א
 בשבת לחבירו מתנה ליתן אסור דסובר המרדכיבשם
 ופשוט המג"א: וכותב מצוה, לצורך אא"כךו"ט

 מה על בצ'"נ המג"א נשאר לבסוף שרי, שב~עדלצורך
 עח"ש. בשבת הדורש לחתן כלים מתנה ליתןשצוהגין

 וכן כתב: ט"ו( סעיף ש"ו )סי' הרבובה2ו"ע
 הם יפה לא הדורש לחתן במחנה כלים ליתןהנוהגים
 בה2ב~ע לחבירו במחנה דבר שום ליתן שאסורעושים,
 כמ"ש היום שלצורך ומשקה מאכל מיני אלאךו"ט
 אסרו, לגבוה להקדיש אפי' שהרי ותקי"ז, שכ"גבסי'

 מרז2והו לגמרי ג"כ שיוצאה למחנה דומהוהקדק2
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 ע"י לקנותו ורוצה חדר לו נתן ואפי, חכירו,לרשות
 לחזור יוכל שלא לענין חזקה נקרא שהיא הדלתסגירת
 כשכת קנין קונין שאיו בשכת לסגרה אסור הנותן,כו

 ומתן, למשא שדומה מפני ההקנאה מדרכי דרךכשום
 יכתוכ ושמא לכתיכה, עומד שסתמו סודר כקניןואצ"ל
כשכת.

 ה"צריך הכיא ש"ז סי' לאו"ח סופר החתםכהגהות
 דורת לשלוח דמותר ספק דאין וכהב המג"א שיעית"
 התורה וככוד לחכם דורת דהוה משום הדורש,לרכ

 המרדכי בשם הכ'ע כתב וככר מצוה, וחיכוכותפארת
 אסור משכץ ודוקא מחנה, ליתן שרי מצוהדלצורך
 ורוכ טפי, שרי מחנה אכל ומתן, כמשא טפידמחד
 שרוצים מה שכת מערכ הכלים יחדו ככרפעמים
 מרשות יצאו ככר שהפריש וכיץ לחכם, מחרלשלוח
 מה וא"כ צדקה, זו - "כפיך" דכתיכ משוםכעליו
 וכמ"ש מילתא, לפרסומי אלא אינו בה4כת אח"כשנותן
 לכיהכנ"ס. כס"ת כ' ס"קהט"ז

 כענץ שם כתב פ"ג( )סי' אסאד מהרי"אוכשו"ת
 שלא והעלה הדורש, להרכ דרשה דורת שנוחניןהמנהג
 מוצש"ק. עד לקנותו המקכליתכץן

 זכות ללמד כתב י"ט( ס"ק ש"ו )סי' רכהוהאלי'
 נחשכ זה שגם לחתן דרשה דורת להעניק המנהגעל

 התורה. ככוד ולהגדיל וכלה חתן לשמח מצוהלדכר

 כאמת אבל י"ז(: ס"ק )שם השולחן הערוךוכ"כ
 לשמח מצוה שהרי מצוה, דכר דמיקרי כזה איסוראין
 כשכת שהמנהג דאחרי היום, צורך הוה וגם וכלה,חתן

 שמחה זמן והיא משתה, לעשות הנשואין אחרהראשת
 וכן כמחנות, לשמחם מותר וכודאי והכלהלהחתן
 דאיסורא דררא כזה ואין מחנות אז להכלה ליתןהמנהג
 עכ"ל. היא תורה ישראל ומנהגכלל,

 חתן דאם כתב כ"א( סי' )ח"כ דעת יחוהוכשו"ת
 המחנה כהענקת יש דאורהתא, מילי משמיע מצוהכר

 ג"כ ונחשכ כלימודו, להתמיד שימשיך מצוה לכרעידוד
 שאפשר קודש ספרי לו נוחנים אם וכפרט מצוה,לצורך
 מצוה. כצורך נחשכ בה4בצז, כהםערלמוד

 להשיג כתב מ"ה( סוס"י )אכה"ע מאיר ביתובספר
 ע"כ( י"ד דף )כיצה מהמשנה והכיח המג"א, דכריעל

 כיו"ט, מחנה להען דמותר תקט"ז( סי' )או"חוהטח4ו"ע
 )סוף והרמכ"ם ע"כ( ל"ו דף )כיצה הרי"ף דכתבווהא
 אותו מכים כשףו"ט מחנה דהנותן ה"ז( פ"ל מכירההל'
 כלא אפשר שאי קרקע בנודנת דוקא זהו מרדות,מכה
 קנין עץ אותם שהקנה כמטלטלין וה"ה סודר,קנין
 כזה איו המקכל ליד הנוהן מיד כמפדכה אכלסודר,
 י"ז )דף דכיצה פ"כ ריש כר"ן וכמבואר כלל,איסור
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 47למה הג"ר הוכיח י"ז( )סי' שלמה בנין וכשו"תע"א(,
 קנ"ו )דף ככ"כ הרשכ"ם מדכרי מווילנא זצ"להכהן
 סודר, נתינת ע'ע מחנה להקנות שאסור שסוכרע"כ(
 מותר. ליד מיד מחנהאכל

 ףו"ט כשכת מחנה ליתן דאסור זה, מכל לנוהיוצא
 ש"ו סי' )מ"כ שכת לצורך או מצוה לצורך הואאא"כ
 חל וכיו"ט כשכת מחנה נתינת של זה ואיסור ל"ג(,ס"ק
 בה4כת מחנה ליתן והכא המקכל, על וגם הנותן עלגם
 המחנה את יקנה מצוה, לכר או הדורש לחתן כיו"טאו
 ועי"ז כפניו, שלא לאדם ]דזכין יום מבעוד אחר ע"ילו

 לרשות ככר ונכנסה מכעו"י הנותן מרשות מחנהיצאה
 לא ואם ש"ו[, סי' על החת"ס הגהות עחן -המקכל
 אחר אלא במחנה לזכות שלא המקכל יתכףן כן,עשה
 שו"ת פ"ג, סי' או"ח אסאד מהרי"א )שו"ת היוםצאת
 כהלכתה שכת בה4מירת ועיין כ"ו(, סי' ח"כ אששרידי
 כ"ט(. סעיף כ"ט)פרק

 הרכים, כרשות עירוכ שאיו שכמקום כרוראולם
 ועחן למקום, ממקום המחנה להוציא כהחלטאסור
 העניו ככל שמאריך כ"א סי' ח"ג דעת יחוהכשו"ת
 טוכ וכיום כשכת מחנה נתינת כענין מ"ש ועהןהנ'י,
 איך עחן כאריכות, פ"ד סימן אליהו מגדנותכשו"ת
 זה. ענין היטכשמכאר

 פז.טימן
 בטחט בבפתור בשבתיצאת

 תשמ"ג. שכט כ'כס"ד,
 קרלנשטיין הענך חנוך ר' הרה"ג ידידיכבוד
 כאשדוד פוניכז גרודנא ישיכת ראששליט"א,

 ממש, כעת שנתקכל כמכתב לי נתבתאשר
 חליפות של חרושת כתי יש האחרת דכזמןתסתפקת
 רזרווה, כפתורי כביטנה המעיל כח~ך שתופרץ)ז'קטים(
 יוציא הכפתורים אחד לו ויאכד לו יפול שאםכלומר
 כפתור ולכאורה אותו, ויתפור כפנים מהכיטנהכפתור

 צורך ואינו מיותר הוא הרי המעיל כבטנת התפורזה
 להסירו וצריך כשכת טלטול הף זה ולכאורההבגד,

 השכת. לפניולקורעו

 רככות שו"ת כספרי דנתי כבר זאת בה4אלההנה
 הדנים הספרים רק ואצהן שם שתעהן כפי ח"אאפרים
 הזה הבגד עם לצאת ומותר חשש דאיו ותראהכזה
 רמ"כ סימן כספרי והוא, רזרווה, כטחון כפתור לושיש

 פסק ח"א והוראה לתורה חוכרת הספרים,והכאתי
 כזה דאץ שם דכ' שליט"א פיינשטהן משה ר'מהרה"ג
 לא חשוכ דכר דדוקא הבגד לגבי דכטל הוצאהמשום
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 לבגד התפורים בכפתורים לצאת מותר ומשו"הבטל

 נדברו באז וכן עח"ש, וכו' שנאבדו במקוםלשימוש
 וכן בטחת בכפתור לצאת מותר כתב מ' סימןח"ב

 משה מבאר הבאתי אבל בדשמטות, הספר בסוףעח"ש
 יצחק מנחת שו"ת ועי' דאסר, ט"ז אות ס"ו סימןח"ג
 בהלכה המצתנים שערים בעל ומדברי ל"ו, סימןח"ג
 לירידי שרים באר שו"ת לאור יצא ומאז שאוסר,נראה
 מתיר י"ד סימן ובח"ב שליט"א שלזינגר הרבהרה"ג
 ח"ב יעקב ובחלקת בארוכה, הענין וביאר בולצאת
 ובהטו"ת הכפתורים, ענין לו ברור שלא כתב ק'יסימן
 מ"ג בסימן שליט"א פאלק הרב להרה"ג אליהומחזה
 נראה לדינא ולכן לצאת, ומותר לבגד בטלים שהםכתב
 תע"ב לעצמו שמחמיר ומי לאחרים להחמירדאין

 כתבנו.והנלענ"ד

 אפרים מהרב ח"א שבת הלכות פסקי בספרועהן
 שכתב מ' עמוד תשל"ח יורק ניו פאדאוועראליעזר
 בפנים כפתורים נתפר אם בטחת, כפתור ח'באות
 זה יהיה מהכפתורים אחד יאבד שאם )כדיהמעיל
 קודם חתכו לא אם שבת, קודם לחתכו יזהרתמורתו(
 ז' באות שם ציין ומקורו בשבת בו לצאת מותרשבת

 ח"ד משה באר שו"ת ועיין ח' דף ח"א תו"הקונטרס
 ר"מ הרה"ג ובאמת עכ"ל, שאוסר מ"ז סימןח"ג

 בפירוש כתב לא בקונטרס שם שליט"אפחנשטיין
 וטוב מדבריו, לכאורה לי נראה כך שבת קודםשיחתוך
 שליט"א הרה"ג מו"ר בדברי שוב שיעיין הנ"ללמחבר
 לעיל. שכתבנו כמו לעשות ההם בזהועיין

 ס"ב ס"א סימן ח"ג יצחק מנחת שו"ת עודועיין
 ל' כ"ט סימן ח"ו נדברו ובאז מ"ג, סימן ח"ז נדברוואז

 בזה. ועחן בטחת בכפתור לצאת שם ג"כדמתיר

 פאזאן הרב להרה"ג יעקב לבית חיזוק בספרועיין
 לעניננו. ששחך מה כ"ג אות הוצאהשליט"א

 פח.מיטן

 בשבת רובהטיםוי

 מחיפה שליט"א רקובר ברוך ר' הרה"גידידי
 מוקצה הוא רובה אם צבאי רב אותי שאל וז'ל, ליכתב

 לו עניתי לאיסור, מלאכתו מחמת או כיס חסרוןמחמת
 לשאלתו עניתי ולכן לאיסור, מלאכתו מחמתשזה
 אפילו שודד להפחיד בכדי רובה לטלטל שמותרשיתכן
 שבת בשמירת וכ"כ גופו, לצורך שזה סכנה, איןאם

 ר"ל ואחד כ"ח, הערה כ' פרק שניה מהדורהכהלכתה
 )ההם אחרים לדברים גם ברובה להשתמששאפשר
 חסרת מחמת ורק פטיש( בהור זה עם שדופקיםחיילים

 עפ'ע אחרים לדברים ברובה משתמשים איןכיס

 עכ"ל.ההוראות

 פישר משה ר' הרה"ג ידירי עם בזה דנתיואני
 : להלכה הסיק אשר וזו מירושליםקיליט"א

 להפחיד אקדח או רובה כגת זין כלי טלטולבענין
 מילה של לאיזמל דמי שזה נראה לכאורהשודדים,
 לטלטלו מותר אם והטו"ז המהרש"ל הפוסקיםשנחלקו
 החנו הגר"א שביארו מה כפי בזה והספק המילה,לאחר
 שמלאכתו כלי הף וא"כ בשבת דחתה מילהאם

 שאסור כיס חסרת מחמת מוקצה בזה ושייךלאיסור,
 בשבת הותרה שמילה או ומקומו, גופו לצורךאפילו
 בזה שחך לא וא"כ להיתר, שמלאכתו כלי הףוא"כ
 שראף כית להיתר במלאכתו שייך שאינו כיסחסרת

 זהב של קשעת לטלטל שמותר וכמו המיוחדת,למלאכתו
 הותר אם שאף זין כלי וא"כ למלאכתו, רק ראףשאינו
 היא דחתה שרק ודאי הרי נפשות, סכנת מחמתבשבת
 כיס. חסרת מחמת מוקצה גביה שייך וא"כבשבת,

 היא המצתה זין הכלי שמלאכת אפשראולם
 וזה התוקפים להפחדת לנושאו הבטחתהרגשת

 כלל, מצף שאינו היריה עצם ולא המצף',ההשתמשות
 דדנו מהא ראיה, וכדמות לאיסור, מלאכתו איןוא"כ
 הוצאה לענין תכשיט הף זין כלי אי ס"ג דףבשבת
 מוקצה. לענין כלל דנו ולאברה"ר,

 שמלאכתו כלי שהוא נחליט שאם ברור זהאבל
 השתמשות לענין כיס חסרת בזה הף וודאילאיסור
 היר", קנה תתעקם יתקלקל שלא ע"ז דמקפידיםאחרת
 ועדיין להיתר, שמלאכתו כלי דהף אפשר כאמוראולם
 עכ"ל.צ"ע

 כלי הוצאת בענין מ"ה סימן ח"ב נדברו אזועהן
 ש"א סימן השולחן בערוך עחן וכן ועוד, בשבתנשק

 על בתרא והחידושי ע' סימן ח"א נדברו ובאזסקנ"ח,
 יעקב חלקת ושו"ת ש"ס, שנ"ט שנ"ח שנ"ז אותשבת
 בשבת חופש להם שיש צבא באנשי ס"ז סימןח"א

 עהן עליהם זכות ולימד בשבת חרבם ללבושוצריכים
 פ"א. סימן ח"ד אור"ח משה אגרות שו"ת ועהןשם,

 פט.מיטן
 בשבת יעכו"םאמירה

 בבית שהיה הקידוש בדבר נ"י, רא"מ ונרכבוד
 הקפה את קויחמם מעכו"ם לבקש אחד ורצההכנסת
 ורצית לבשל, לו לומר שאסור ואמרתי החשמלי,בכלי
 היות אלא לבאר צורך ואין פשוט הדבר מדוע,לדעת
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 מבואר זה שידעו, הדק ולאחרים לך אצמןשרצונך
 דיעבד ולענק שאסור, ס"ג ש"ז סימן אור"חבשו"ע
 אם עולמית אסור ולפעמים שיעשו, בכדי ליהנותאסור
 ועיק ס"ג, רמ"ד בסי' כמו' בית כמו שבפרהסיה דברזה

 אמירה כענק נדברו אז ובספר עולם ברית בספרמ"ש
 זילבר י. בנימק ר' הרה"ג לידידי בשבתלעכו"ם
שליט"א.

 אסור בודאי אז הקפה את יעשה יוסראלואם
 ישראל בארץ גדול בבנק שבקרתי כמו וזהלשתות,
 נכבה וזה העלעקטרי את ישראל הדליק שבתובליל
 אסור כי שנכבה עד נכנסתי לא אז רגעים כמהאחרי
 שאסור הדבר ופשוט הדליק, שישראל מאורליהנות
 והלכה שבת, חילול באיסור שבא זה מאורליהנות
 משאר אחת שעשה או בשבת המבשל היא:פסוקה
 למוצאי מותר ולאחרים לעולם לו אסור במזידמלאכות
 השבת שביום מכאן ס"א(, שי"ח )סימן מידשבת
 אק ולכן באיסור, שנעשתה ממלאכה ההנאהאסורה
 עד לחכות איפוא וצריך זה, מאור ליהנות היתר צדשום

 יכולים כך אחר ורק המדרגות בחדר האורשיכבה
לעלות.

 צ.מימן
 שעכו"ם באש טונ ניום שנישי טטאניייהנות

עשה

 אש לעשות לעכו"ם לומר יכול אםנשאלתי
 לא דלכתחילה ואמרתי תאכל, אוכל תחמם טובביום
 ביו"ט אור דמוליד היא וראיתי לי, ושמעו לויאמר
 סי' בב"ח וכן הרמב"ם את שפירש וכמו בה"המבואר
 הזאת באש לבשל לכתחילה שמותר שם ובמ"אתק"א
 קנסו, לא מעיו"ט לעשותן שאפשר מכשיריןדביו"ט

 הוציא שאם ונראה כך, הוא בסק"א שם המג"אולשת
 בדיעבד רק שזה אמינא וא"כ בו להשתמש מותראש
 וראיתי בספרים ובינותי אסור, לו לומר לכתחילהאבל

 חפוטא הרב הרה"ג לידידי ח"א לשת מענהבשו"ת
 בדי"ז אור"ח חלק כ"ט סימן בספרו שכתבשליט"א
 בחול ואמירה לנכרי, נכרי אמירת להתיר דיוםומסיק

 להקל יש בחשמל עדיף, ברמיזה אפשר ואם יו"טלפני
 יש חשמל של גדול הפסד וכשיש ממש, מבאשיותר
 אפשר אם ואמנם אחד, לנכרי אמירה ע'עלהתיר
 ששמעו וב"ה החמרתי ואני עכ"ל, וצע"ב א"שלהחמיר

 אפרים ברכבות מקומו ואין לפלפל לי תש בדברילי
 לקצר. אלאלהאריך

 לי כ' שליט"א זילבר י. בנימק ר' הרה"גתדידי
 נכרי ע'ע אש לעשות התיר א' שרב מה וז"ל,בזה

 למצוא חחרחי מ"מ ליה דאסור פשוט ולכ"תביו"ט
 איסור הף זה אי תלף דזה ונראה שהתיר, לרבמקור

 כלומר בדיעבד להתיר אפשר אז דרבנן רק אודאורייתא
 דץסבות שבות משום לנכרי לומר מעריו"ט הכק לאאם

 סי' בר' בגדולים נפהח וזה יו"ט, שמחת מצותבמקום
 מלאכה הוי ולא מדרבנן דהף מהרע"ב מדייקחק"ב
 מעיו"ט לעשות שאפשר דמכשירין מכשירין כשארממש

 גם דמתיר יהודה לר' גם דאורחתא אסור וזהדאסור,
 הוא, שכתוב ממה מפסוק זה שלומדים כיקמכשירין
 הף לא האש דהוצאת דס"ל דנראה כ"ח בביצהכמבואר
 סובר והטו"ז בו, לצלות שפרד לעשות כמו כליכעח~ה
 המג"א אבל אסור, בדיעבד דגם וס"ל דאוריתאדהוה
 שאר דעת הוא וכן מותר דבדיעבד מהמ"ממביא

 דלא דס"ל מוכח ולפ"ז ח~ה"צ( במ"ב )ראההאחרונים
 דגם פוסק דלפי' שם מהט"ז גם וכדמוכח דאורהתאהוי

 דבדיעבד הס"ל ולפ"ז דאורייתא דהף לפי אסורבדיעבד
 עיקר וכן ומכוין דרבנן הוי דס"ל משום הואמותר
 אלא הף לא א"כ כאמור מותר דבדיעבדלהלכה
מדרבנן.

 למרות מהמ"ב מוכח וכן לזה הכרח אקאבל
 דברי מילתא ליה פסיקא לא בדיעבד דמותרדפוסק
 לא וג"כ הרע"ב רק מדרבנן דהוי דס"ל ולאמדרבנן
 למלאכה דדומה שכ' ממה דחק אלא בהדיאכ"כ

 וראיתי סופר בכתב לעהן שציק ממה כן מוכחובעיקר
 להרשב"א הקרדש ועבודת הרמב"ם מלשון כןדמוכיח
 מלשת רק הש"ס מסוגית ג"כ כן ומוכח דאור~תאדהף
 מהרב משמע דיעבד ולענין דרבנן דהף משמעה"ה

 על מאד )ותמיהני דמותר, ס"ל הרשב"א דגםהמגיד
 דהרשב"א ק"נ תשובה הרמב"ם בלשונות ח"בהרדב"ז

 שנתבאר מה לפי ובפרט בהדיא כ"כ איפה בהדיא זהכ'
 וכן דאורייתא דהף דס"ל ממנו דמשמע הכ"סבשם
 שהוסיף במה מהרמב"ם יותר מפורש כתב שהרימוכח

 מכסוירי שאני הרי אוכל מכשירי אפילו אסורהרשב"א
 שכתבו ממה מה"ת דאסור בע"ש אפשר באם נפשאוכל
 במקום המחבר )אמר לבדו הוא התורה שכתבהממה
 אוכל דמכשירי טוב( יום מערב ת"ל טעה כנראהמע"ש
 הרשב"א לשת על צ"ע לי )ה,ם לר"י( גם אסורנפש
 לומר הייתי וסבר אפי' מאי נפש אוכל מכשירי אפי'דכ'

 במה ממש אוכל מכשירי הוי דלא חמור דזהדס"ל
 ובאפי' העצים, להדליק זקוק שאח"כ כית האששהוציא
 ושיטת הגחלים( תגרוף גחלים שיעשה ג"כצריך

 מה במ"מ ועחן ואין, ממש נולד משום דהויהראב"ד
 בדיעבד גם הראב"ד ולשיטת שנולדה ביצה ביןשחילק
 דביצה בפיק מפורש ירחשלמי שמביא בכ"ס ועי'אסור
 ממה ועח"ש נפש אוכל כמכשירי מלאכה משוםדהף

 י"ל מ"מ אבל ודעת טעם בטוב הראב"ד דעתשהשב
 אחר ביו"ט אפי' מדרבנן אלא דאינו הראב"ד דס"לדגם
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 יע"ם המ"מ שהסביר וכמו לביצה דומה ואינושבת
 מ"מ יותר, להאריך וא"מ השקל ובמחציתבלח"מ
 דוחק ובמקום לנכרי לומר בזה להקל א"אלמעשה
 ואע"פ רמז בלשת אלא ציווי בלשת לא לו לומראפשר

 שמלאכה שבות( לנכרי )אמירה עולם בבריתשכתבתי
 נדברו באז הדברים )והסברנו ברמז גם היתר איןממש

 שאפשר נראה בזה מ"מ ט'( בחלק שזה ליכמדומה
 ברמז.להקל

 הרשב"א בשם שכ' הרדב"ז דכרי על עיעמדתימה
 בתשובה להרשב"א כוונתו אבל דמנ'ל בדיעבדדמותר
 י"ז בדף שהגמרא דלאחר תק"ג סי' בס' בב"יהמובא
 ליו"ט שבת בין הבדל יש שאני דץ2ב~ע איסוראמשני

 אפי' וביו"ט בדיעבד אסור דרכנן באיסורא אפי'דבשבת
 ממה כעת צל"ע אבל בדיעבד, מותר דאורהתאבאיסור
 דבעבר פ"ד ג' שער הקודש בעבודת הרשב"אשכ'

 דהא צ"ע זה ומלבד ביו"ט גם במזיד אסורוהטביל
 דבערובי ד' בעיער שם פוסק והרשב"א בג' שםמבואר
 דפוסק י'ל וזה במזיד, גם מותר בדיעבדתבערלין
 המסקנא לפי דהרי צ"ע אבל בו2אלה דאפשרכהתיררן
 בבה'ל עוד עי' אבל וכמבואר, מותר שיהא להיותצריך
 הרשב"א שכ' דכמו פלוגתא בזה דמביא תקכ"זסי'

 ועח"ש משבת בפכ"ג הרמב"ם נמי פסק כןבעבודה"ק
 את דסותר צ"ע עדין אבל הרש'ל על בצ"ע שהניחמה

 למעשה מוה חזר ומסתמא בתשובה שכ', ממהעצמו
 כ' התק"ב סי' ובגר"ז קודם, מהן איזה לדעתוצריכים

 למלאכה קצת ודומה חדץ2 דבר מוליד שהוא מפניוז"ל,
 ביו"ט לעשות אסור מעיו"ט לעשות אפשר שבוהוכית
 ואם כ"כ( הרע"ב אלא אינו זה לרש"י שם שמצהן)מה
 קנסו שלא ביו"ט בהאש להשתמש מותר ועשהעבר

 להעושה שקנסו כמו ביו"ט מלאכה להעושהחכמים
 )ועל בתשובה( הרץ2ב"א כדברי וזה ע'7 החמורהבשבת
המ"ב

 צע'"
 ואילו דמותר בפשיטות כ' ק"ב דבסי'

 כתב לא כלים טבילת ולענין מעשר לענין הנ"לבביה"ל
 שביאר וכמו לו לאין לו יש בין הבדל שיש וצ"לכן,
 החנו בדיעבד דמותר כאן מ"ש ולפי"ז ע"ת לעניןשם
 גם הרי הנידת לעיקר שנוגע ומה אחר( אש לושאין
 שם כ' )ואפ"ה הפ"ח וכ"כ מדרכנן דהוי כ'הגר"ז
 פסק הרי ובל"ה בדיעבד( מותר שיהא מוכרחשאינו
 אין דאורהתא באיסור שאפ" ס"ב רע"ו בסי'רמ"א
 גדול צורך ובמקום העיטור לבעל ס'ל שכן בידומוחין
 מדרכנן אלא דאינו ס"ל שהרבה בנידת וכ"ש להתיריש

 אבל שהורר( במכתבו לו שכ' הרב כוונת)ועד"ז
 הנ"ל, טידי עכ'ל בעלמא ברמז רק להורר ישלמעשה
 אלי שמעו שהם וכמו שכתבתי כמו להחמיר ישידעתי
 בזה.ועהן

 ם י ר פאחיים
 צא.מימן
 נשנת עצמוימדוד

 בית חבר שליט"א רקובר ברוך ר' הרה"גידידי
 איסור בענין הסתפקתי וז"ל, לי כתב בחיפההדין
 על מספרים עם לוח הקיר על כשיש בשבת,מרידה
 ידעו שעי"ז הלוח יד על לעמוד אסור האם באיש,גובה
 מודד כאשר רק הוא מדידה איסור כי יתכן כיגובהו,
 לוח אל מתקרב הוא כאשר ולא נחד, מדידה כליעם

 להניח מותר יהיה ו2לפי"ז אמר וח"א גובהו, ידעעיעי"ו
 עכ"ל. גדלו לדעת בכדי מטה ע"יבד

 דהרי והוא, חדץ2 דבר לפשוט זו בשאלהוהנראה
 מוקצה, או שבת מלאכת מעין דהוי מטעם אעוהאיסור
 נ"ח )יעיעי' דבר" ודבר וכו' חפצך '"נשות מטעםאלא
 מעשה שום בהם שאין דברים גם אסרו ומשו"זי"ג(,
 התירו ולא בעלמא דבור דהוי נחשים על ללחושכמו
 סע"ה( שכ"ח סי' או"ח )שו"ע יזיקו שלא משוםאלא
 )שם בשבת בטלים דברים בשיחת להרבות אסרו גםוכן
 מדידה בכלי מודד אם נפ"מ אין ולפ"ז סע"א( ש"זס"
 חידוש אלא האוסרת, היא המעשה לא כי הקיר, ע"יאו
 פכ"ד רמב"ם עחן דבר, ודבר חפצך עשות שלדין

 לאסור. יש ולפי"ז שבת, ובסוףהל"ה,

 כולל ראש שליט"א פישר משה ר' הרה"גוידידי
 איסור בענין וז"ל, בזה לי כתב מירושלים התורההיכל
 חילוק שום שאין פשוט בשבת, מצוה של שאעהמדידה
 שום אין כי להיפך, או לנמדד המודד את מקרבאם

 ברכבות שכתבנו מה ועחן עכ"ל, בוה לחלקסברא
 י"ג. אות רכ"ג סימן ח"אאפרים

 צנ.מימן
 נשנת משקי יהפמיד כדוריםיקחת

 נ'ע ראובן ר' ידידיכבוד

 יום כל כדור רפואה שלוקח מי שאלתך,בדבר
 לקחת, כן גם לו מותר בשבת אם משקל,להפסיד
 יום ללכת ויכול נפש פיקוח זה דאין לי נראהלכאורה
 שליט"א לךן דוב אברהם הרב וידידי ואסור, זהבלי
 לכאורה משקל, להפסיד לכדור כנוגע וז"ל, בזה ליכתב
 ברוך ר הרה"ג מו"ר ואביו עכ"ל, אבר לסכנת דומהזה

 לטבלטים כנוגע וז"ל, בזה לי כתב שליט"א לויןיצחק
 שאם שכ"ח סי' במג"א שפסק מה ידוע הלאלהרזיה,

 אפילו לרפואה עיעושה נקרא זה מזגו, לחזק כדיהוא
 סממנים, שחיקת משום בזה גזרו וממילא בריא הואאם

 בשבת ל"ט בסעיף שם פסוק הלא אפיקטוזיןואפילו



קפהאפרים חייםאורחרבבות

 סממנים שחיקת משום וגזירה לרפואה דדמי בסםאסור
 יצחק ר' הרה"ג ידידי לאסור, יש לכאורה וא"כעכ"ל,

 וז"ל: בזה לי כתב שליט"אברנשטין

 מותר אם דעתו חוות מה - בזה"ל: כ'מעכת"ר
 שלוקחים לאלו המשקל להפסיד כדי כדור לבלועבשבת
 ע"כ. לא? או רפואה זה אם השבוע,כל

 הוא הכדור את יקח לא שאם חשש "2 שאםונ"ל
 לקחת, לו אסור לא ואם לקחת, לו מותר אזיחלה,
 י"ח סעיף שכ"א סימן בשו"ע שמובא מה לפיוזאת
 ממנו שתה אם החלתית, את ולשתות לשרותדמותר
 הוא שכך בשבת, גם לשתות וצריך ו' וביום ה'ביום
 הוא וכן ע"ש, וכו' סכנה שהוא מפני וכו' רפואתודרך
 סכנה שהוא מפני שכתוב ומה ע"ש, ק"מ דף שבתבגמ'
 עהן נפשות, סכנת בזה שאק אעפ"י יחלה, שמאהכונה
 הכדור את לקיחתו אי שאם ומובן שם, ובמ"מ בגמ'שם

 לו אסור אז שיחלה, עד לו יזיק לא בשבתלהרזיה
 מותר בחלתית דדוקא לומר שיש ואף בשבת,לקחהו
 גם משקה הוה דחלתית משום יחלה, שמאלשתות
 שרוי היה שאם לענק הר"ן שם שכתב כמו רפואהבלאו

 הבאר שם שמביא וכמו בשבת, לשתותו מותרמאתמול
 הוא דהטעם מביא ע"ב אות במ"ב וכן כ"ג, אותהיטב
 שהוא מילתא מינכר ולא לבריאים קצת מאכלדזהו

 אעו שהכדור ניכר הרי ובנ"ד עו"ש( )בשםלרפואה
 חשש שיש דבמקום נ"ל בכ"ז לאסור, צד ה,2לאכילה,
 ודו"ק. להתיר מקום "2שיחלה

 ק"ט( דף שם )מגמ' ל"ז סעיף שכ"ח סימן שםעחן
 אפילו ולשתות לאכול לו מותר מיחוש, בלי ברידאדם
 הגמ' שממשמעות ואף בריאים, מאכל שאינודבר

 כ' לרעבונו, ואוכל לצמאו בשותה רק הואדההיתר

 להתיר אפשר לפי"ז וא"כ ע"ש, דווקא לאו דזההב"י
 שום לו ואק ברי הוא הבולע אם להרזיה כדורלבלוע

 איננו שהוא כדור דשאני לדחות יש אולםמיחושים,
 אף לבריאים מאכל שאינו דבר משא"כ לרפואה,אלא

 עצמו הדבר אק בכ"ז עביד דלרפואה מילתאדמוכחא
 כדור כמו רפואה של בחפצא ואולי רפואה, שלחפצא
 כי להחמיר, דיש למעשה לי נראה וכן להחמיר,"2

 ואוכל שותה כאשר דדוקא הטור בשם כ'המ"א
 דלא מהגמרא שמשמע וכמו מותר ולצמאולרעבונו
 המ"א בה2ם ק"כ, אות שם המ"ב מביא וכןכהב"י,

 מזגו לחזק כדי דההנו לרפואה עושה הוא דאםוהפמ"ג

 כמו זהו להרזיה להעושה ואולי אסור, בבריאאפילו
 לחזק משום לא אם להרזות לו למה דהרי מזגו,לחזק
 מזגו לחזק זאת עושק דבודאי נראה ולי עכ"ל,מזגו

 בה2בת. לאסור "2ולכן

 צג.מימן
 נשנתמחיקה

 ולא צדדים לכמה ונטו תורה בני כמה עםדנתי
 חלק למשל בשבת במוחק הדין איך פתרון, לידיבאו

 רן ונשאר מהדלית קצת ומחק דן כתוב בהיהמהאות
 הוי לא דבכלל או ואסור, מהאות חלק כמוחק זההאם

 נוטה וכך כלום, עשה ולא אות נשאר עדהן כימחיקה
 הוא שליט"א קרלנשטיין רח"ה ידידי ודעתדעתי,
 בנידון לי כתב שליט"א לף רב'" הרה"ג ומו"רבספק,
 האות צרות כלל משנה שאינו האות קצה שמוחקמוחק,
 מפורש מצאתי לא אבל מדרבנן, אפילו יאסר מאימשום
 קצת מעוגה לחתוך ונפ"מ פשטותו, מרוב ואולי זהדין

 עכ"ל.מהאות

 צד.םימן
 נשבת פייער פופיפו עםלהשתמש

 שבת במס' כעת נותן שאני השבועיבשיעור
 להשתמש מותר בשבת אם נשאלהו תשל"ז()סיון

 אז דמותר ראיות לי שאק היות ואמרתי פילער,בפופיטו
 יצא וכעת בזה, משתמשין אין שלנו ובבית לאסור,"2

 נ"א ובסימן תשל"ט ברק בני אליהו מחזה שו"תלאור
 מ"ש עח"ש בזה להשתמש אסור בשבת קלפן כותבהוא

 לחלוק בא לא אני אבל דמותר, ראיות "2 וליבאריכות,
 ג"כ. ואוסרעליו

 אצלו רשום שקלפן לי כתב נ'"  פענפיל רי"אידידי
 לו ואמר ו2ליט"א עבאדי להרב ושאל אסר, טלשאגלי
 והוא שליט"א פחנשטיין משה ר' הרה"ג למו"רדו2אל
 כלי שהוא כיון ההיתר מבק לא הוא אבל שמותר,אמר

 דחול עובדא מטעם אסור להיות צריך לכךהמיוחד
 עכ"ל. במפרשיםכמבואר

 פ' סימן ה' חלק בהלכה המצויינים שעריםועין

 וז'י שכתבסקכ"ד
 )האקמעסער( בקופיץ להשתמש

 דמותר נמי נראה המבואר, מטעם וכו' הבצליםלקציצת
 דשם אדמה, תפוחי מגרדת תפוחים, לקליפתלהשתמש

 משום בזה וליכא לוואי, שם לו ש"2 אלא עליו,סכין
 רי"א וידידי עכ"ל, מ"ו סיק לקמן כמש"כ דחולעובדק
 לדעת רק שתה משמע אבל בזה לי הוסיף נ"יפענפיל

 למ"ב ולא האקמעסער שמתיר ס"ט שכ"א סי'הערוה"ש
 בזה. צ'"ש ומ"מ עכ"ל, שאוסרשם

 בסי' וז"ל בזה לי כתב ו2ליט"א הרה"גואאמו"ר
 קליפת של ההיתר מבאר הלכה בביאור ס"דשי"ט



אורחןשבבורעקפו

 משום פסולת היא הקליפה שם דגם אף ובצליםשומים
 אוכל הרקת אלא הקליפה על פסולת שום אץדלאלתר
 קל יותר עוד תפוח וקילוף בזה. שהאריך עח"שבעלמא
 סימן בסוף בזה כמבואר הקליפה. לאכול דאפשרמשום
 אותו ראיתי לא המגרר ובענץ ובשעה"צ, במ"בשכ"א
 לאלתר.לכאורה לאכול על סכץ מעשה משמש הואואם
 שליט"א. מארי אבא עכ"ל, הדץ אותו לויש

 ו' בסימן הוא שאסר שכתבנו טל האגלי דבריוהנה

 אבל מותר סכין עם אבל מיד לאכלם דעתן אםאפילו
 אוכלץ אץ אדם בני שדרך בירקות הוא שהתרנומה
 שרוב אגסים וענבים תפוחים אבל הקליפות עםאותן
 בורר איסור בקילופן אין הקליפות עם אוכלים אדםבני
 באר שו"ת עחן זמן, לאחר ולהניח לקלף מותרולכן
 כלי או במקלף ואפילו ס"ט לסימן בהשמטותמשה
 הלכות פסקי בספר כ"כ מותר, לקילוף המיוחדאחר
 דמשמע משה באר בעל הגאת בשם נ' עמוד ח"גשבת
 עכ"ל. כלל בורר גדר בקילופן דאץממנו

 ~נה.טינין
 בשבת בגדישטוח

 לא כתב כתב, מ"ז סעיף ש"א בסימןהמחבר
 וכתב הזיעה, מן אפילו בשבת כליו את אדםי,םטח
 משמע ישטחם, ולא המחבר מ"ש על בסקנ"ההמג"א
 מותר מועטים מים נפלו אם אבל במים כשנשרודוקא

 יש וכו', לכיבוס למיחש ליכא מועטים דבמיםלשטחן
 אך מועטים מים עליהם ליתן לכתחילה אפילומתירין
 אסור בזיעה אפילו דהא דאסור קצת משמעבסמ"ז
 המג"א דברי על סקפ"ז שבת בתוספות כתב וע"זעכ"ל,
 ליתן שם שרי לדידהו דהא מובנים, אינם ודבריווז"ל,
 דהא ראי' משם דאץ מימיו על מקפיד שאין בדברמים
 ועחן עכ"ל, וכו' שטיחה בק(עת אלא אינו החשדאעיקר

 שבת התוספות קושית דיי,םב המג"א על השקלבמחצית
 ובא"ר סקנ"ח בא"א בפמ"ג ועח,,ש בדברין,עחן

 לדברי הביא קס"ג בס"ק המ"ב כתב ולהלכהסקע"ז,
 לחלק דאץ סברי אחרונים הרבה אבל וסחםהמג"א
 אם לחלק יש ואולי סק"ד, הצית בשער שם ועיץבזה,
 מ"ש דברינו וכוונת תולה, סתם או שטיחה דרךעושה
 הוא הזיעה מן דאמרו הא וז"ל, בסרע"ג החייםהכף

 בו יש אא"כ לשטוח דרך דאץ דמילתאאורחא
 יבהסין אפי' רינא לענץ אבל זיעה או מיםלחלוחית

 מפני המכובסץ בגדים ששוטחים כדרך לשוטחןאסור
 בה, לן לית שטיחה בלתי החבל על לתלותן אבלהחשד
 עכ"ל. א' אות תחי פ' חי אי,םבן

 אדום צבע יש ובאמצע לבן הבגד כל דאם נ"לעוד

אפריםחיים
 כי זה, את כיבס דלא מוכח כי דמותר יתכן אז ונדו'לח

 כלל, חשד וליכא כיבוס שאינו ג"כ רואה שוטחוהרואה
 דרכים די,ם דיתכן בזה, ועחן ס"ח ס"ק צית בניועי'

להתיר.

 צו.מימן
 קעפס טוויטס עייו שיש בקבוק בשבתופתוח

 דעת מזה כתבנו רס"ז סימן ח"ג אפריםברבבות
 שבת הל' פסקי מספר והבאתי המהררין, ודעתהאוסרץ
 משה באר הספר לספר, שציין שליט"א פדאוהלהרב
 וכעת האוסרין, לדעת לחשוש תש דמתיר צ' סימןח"ג
 המחמיר עכ"ז בספרו וסחם משה הבאר לשתראיתי
 חוברת לאור יצא וכעת הפסיד, לא והמיקליחמיר
 בי' יצא תשמ"ג ש"ח חלק ובקונטרס ירושליםאוצרות
 הסגורים בקבוקים פתיחת של האיסור לבארענינים
 נוגע דהפותח וסחם בשבת הנ"ל( )זה הברגהבפקקי
 תיקון בפטי,ם דמכה דאורייתא איסור של חמורבחשש
 ולא ליזהר די,ם בזה לכתוב שוב אמרתי ולכןמנא,
 בשבת.לפתוח

 הוא הענינים כל שבירר הקונטרס של המחברוהנה
 לי ושלח שליט"א הופמן יצחק אברהם ר' הרה"גידידי
 פחנשטיין משה ר' הרה"ג ממו"ר שקיבל מכתבכ"כ

 אסור בקיצור, אשיב שליט"א, מו"ר וז"לשליט"א
 תום בשבת קעפס( )טותטס הברגה הבקבוקילפח~ח
 צואר על נשארת המנתקת שטבעת אלו ביןטוב

 כגוף ונשארת קצת נרחב שרק השני המין ובץהבקבוק
 לכלי הכיסף ע(עושה מצד הוא האיסור ועיקראחד,
 שומר רק היה דמקודם במקום בו לאסור שישלכיסף
 דעתי בטלה אז שליט"א ממו"ר זה שראיתי והיותלחוד,
 של מכתבו לי שכתב הנ"ל לידידי כח ישר מוסרואני
 וביאורים חידושים בספר כמו"כ ועהן שליט"א,מו"ר

 י"ח סימן שבת על שליט"א גרינמאן חחם ר'להרה"ג
 שאכתוב לי כתב הנ"ל תדידי חטאת חשש דהףדכתב
 ממ"ש תיקת הערת לעשות קוליט"א פדוערלהרב
 הנ"ל. להרב זה מכתב אשלח ובל"נ ושיאסורבספרו

 שליט"א אורביך רש"ז הרה"ג משם לי כתבעוד
 הסוג לגבי אפילו ממש דאורייתא איסור דהוהשדעתו
 חובתי ידי יצאתי ובזה עכ"ל, לגמרי ננתקתשאינה
 בח"ג. שכתבתי מה לתקן ח"דבספרי

 מהרה"ג שקבל העתק הנ"ל ידידי לי שלחעוד
 לפענח לי קשה שהי' כת"י במכתב וז"ל, שליט"ארש"ז
 אץ שאם נראה לענ"ד וז'ל, מילים בכמה טעיתיואולי
 להשתמש רוצה אלא לאשפה הפקק את לזרוקבדעתו



אורחרננדיצ
 ידעתי לא חלילה וחחר ולפתוח ולחזור לכסות נרגילבו

 אם אבל ממש תורה לאיסור לזה נחשוש לאלמה
 לטבעת מחובר נשאר מהפקק שחלק באופןמנתקו
 אינו שעד~ן מכית מדרכנן רק דאיסורו אפשרהתחתת
 בלבד בקבוק אותו של לשימוש אם כי לפקקנחשב
 לפענח יכול לא שאני מילים ב' מם )פה כתרפקק

 בכה"ג אולם כרגיל, שלא הוא זה כתוב(ואח"כ
 זה שבהרחבה הוא נראה הטבעת הידוק אתשמרחיב
 ניתוק בין לחלק מקור שום יודע איעי פקק ממשנעשה

 פקק בשם כיום הנקרא הרגיל שבהפקק ואףלהרחבה
 וראוי מתרחב זה ויהי' מנתקים כן גם נתר( )אונתק

 פקק שם עליו מעיקרא דיש התם שאני ופתיחהלכיסוי
 כתר פקק פתחו יהי' שלא לפותחו חזק כח צריכיםרק

 פה מעתיק והנני בזה, להחמיר יש וא"כ שליט"אעכ"ל
 וז"ל: י"א באות שם וביאורים החידושיםדברי

 ]בתכונת הנברגת מגופה פיהם על שישבקבוקים
 לה המחוברת מתכת טבעת זו למגופה ויששרוי"ף[,

 כן אם אלא המגופה להוריד יהי' אפשר שאיכדי
 דאסור נראה ממנה, הטבעת שחנתק עד בחחקיסובבוה
 מכה משום חטאת חשש בזה ויש בשבתלנתקה
 מגופה, המגופה נעשית הטבעת ניתוק קשעםבפטיש,
 הטבעת שינתק קודם המגופה לקרוע אפשר אםאבל
 חבית קשע"פ עור קורע וכדין עצמו מצד איסור בזהאין

 בכך דרכו דאין דכית אלא עלה, מגופה שםדסו"ס
 דאורהתא, חשש בה יש כדרכה המגופה והסרתבחול,
 כלי, יעשה שמא חכמים גזירות בכלל דהואמסתבר
 יש דבוצלימה ע"ב ל"ד עירובין בתו' דמשמע מאיולפי
 משום לאסור יש הכא ה"נ סותר, משום שבירהאיסור
 עכ"ל. עליו כלי תורת הטבעת הסרת קודם דאףסותר,

 וז"ל, בזה לי כתב שליט"א אזבאנד הגר"אוידידי

 יש בשבת, לפתוח שאוסרים הדור גדולי דברייולי
 דברי הנה זה, בענין חד~עה כנקודה להעירמקום

 מצד הוא האיסור ועיקר בזה"ל, שליט"אהגרמ"פ
 במקום בו לאסור שיש לכיסוי, לכלי הכיסויקשעושה
 עכ"ל. לחוד שומר רק הי'דמקודם

 לכיסוי משומר שנשחנה דאת"ל עית מקוםה,ם
 אח"כ שמשמש רק הוא כלי דחשיב כיסוי עניןמ"מ

 בו משתמש מ"מ רב לא לזמן אם ואף בקביעותבכלי
 בו המכוסה במאכל קשור אינו ועכ"פ פעמיםהרבה
 באותו מקושר ששוימושו במקום אבל דמשכןדומיא
 כלי נקרא דאינו י"ל לשני ולא לבד משקה אומאכל
 שבו לגרעין רק שמשמש אגח כקליפת שומר,אלא
 זה, על כלי שם ואין שבו לגרעין טפל הריהו לאחרולא

 משקה וצל לבקבוק קעפס שאר או קעפס בטווהסטוה"נ
 הבקבוק על הקעפ מחזיר מעט רק ממנו כששופךדאף

 שלישית גם ולפעמים שנית אח"כ ופותחו כליככיסוי

קפזאפריםחיים

 זמן כל אלא אינו מ"מ אחר ביום גם ולפעמיםורביעית
 אותו כשכלה אבל בבקבוק הזה המשקה מןשנשאר
 הבקבוק עם יחד שמחזיר או הקעפ את זורקהמשקה
 או אלא יותר בזה משתמשים לא והם ולחברהלחנות
 לכיסוי יותר משמש אינו ועכ"פ מתיכים אוזורקים
 המיוחד חפץ לאותו רק מיוחד הוא א"כ אחר,למשקה
 מנא תיקון לקרותו כלי בכלל זה דאין י"ל יותר%א
 בזה. וצ"ע כמקודם שומר נשאראלא

 טבעת עם כשהקעפס רק דהשאלה להוסיף ישגם
 אחד, גוש הם ממנו שנקרע אחר הבקבוק עלהנשאר
 ומסביבו לחוד שהכיסוי ב~ן כמו גושים בשניאבל

 הכיסוי נשאר החותם וכששוכרים דבר עודמוסיפים
 היה מתחילה שגם מפני השאלה בכלל אינה נפרדבפ"ע
 בו שהוסיף בזה נתבטל לא כיסוי ושם שומר, ולאכיסוי
 כלום. בכיסוי מחד~ע ואינו שומרגם

 יצטרכו וצלא הציבור על להקל להוסיף ישעוד
 מיד לזרוק תקנה שיש יום, מבעוד הבקבוקיםלפתוח
 משקה נשאר אם המשתה או הסעודה ובסוף הקעפסאת

 או לפתוח המותרים אחרים בקעפס לסרצםבבקבוקים
 לפהוח שאת וליתר אחרת בסתימה או מתמידהרגילים
 שלא כניס-קנאקער הקעפס באמצע ולהחזיקמלמעלה
 דאז ולסובבו העלית חלק רק להחזיק ובשנייסתובב
 ומה לכיסוי, ראוי יהי' ולא לגמרי הקעפסישבר

 י"ח סי' שבת על וביאורים חידושים בספרושהגרח"ג
 יש ל"ד בעירובין תוס' לדעת כלים לסתירת בזהחשש
 ובשומר שומר, אלא כלי הקעפס אין דמעיקרא כיתלדת
 שליט"א. הנ"ל ידידי עכ"ל סודרה,ליכא

 במשנה בתשובה בזה שהשיב מה עיין המחבראמר
 קלהן מנשה ר' הרה"ג לידידי מ"ז סימן ח"זהלכות
 הרי ח'י, וס~ם ודעת טעם בטוב הענין וביארשליט"א
 אנכי הוראה מיראי כי והיות להחמיר סברא דאיןביררנו
 והדבר וכו' בזה החמירו הזמן מגדולי שהרבהוראיתי
 להלכה דברי אומר אני לכן החמורה, שבת לאיסורנוגע
 להחךר בזה עלי לסמוך לאדם ואין למעשה לאוכ"ש
 שפוסק הוראה מגדולי קבלה לו שיש לא אםכלל

 שאלתי ושוב עכ"ל, לכסות יכול פתח אם אבללהיתר,
 ניסן כ"ט בתאריך לי שהשיב תשובתו מעתיק ואנילו

 ח"ל:תשמ"ג

 שהרב התשובה בתחילת שכתבתי מה]והנה
 והוע טעיחך משה, הבאר דברי העתיק לא נ"יפאדוער
 שום ואין יחמיר, והמחמיר באות, אות ממשהעתיק
 מבקש אני וכת"ה הלכות פסקי מחבר בעל עלטענה

מחילה[.

 בזה לי כתב שליט"א קלין מנשה ר' הרה"גוידידי
ח"ל:



אורחן4ינונור2קפח

 הגיעני מכתבו יקרת נאמנה, ביזידותאחדשכ"ת
 הברגה פקק עליו שיש בקבוק בשבת לפתוחבדבר

 משה באר בשם לההיר ג' בחלק שכתב קעפ()טותסט
 חשש שהוא מירושלים לי כתבו ועכ2ויו צ', סי'ח"ג
 רוצה אמנם ד' בחלק בו לחזור ורוצה דאורהתא,איסור
 בזה. חו"דלדעת

 שדרכו מעכ"ת על תמהתי קצת כי באמתוהנה
 ולא בהם בקי והוא בספרינו ומחפש דברינו אתלחבב
 בס"ד בזה הארכתי שכבר מ"ז סי' ז' חלק בספרינוראה

 לפענ"ד לדינא איסור שום בזה שאק בס"דוהעליתי
 רק מקום, מראה לו להראות רק בזה להאריך רציתיולא
 הופמן יצחק אברהם ר' הרה"ג שהידי שראיתימפני

 משה ר' מרן הגאת ידי"נ בשם הביאמירחסלים
 כלי 2(עושה מפני והטעם לאיסור שליט"אפחנשטין
 שליט"א הגאת ידי"נ עם דברתי ולפענ"דמהכיסף,
 בספרי ע"ש לה חש לא כלי שמשום לי ואמרבעצמי
 ועכ"פ הבנה, בלתי או חזרה כאן שיש וצ"להנ"ל,
 מעשה דהכיסף הנ"ל בספרי ביארתי הרי כיסףמענין
 נעשה כבר אז הבקבוק שסגר ב2(עה שהרי השבתקודם
 כי כלי, נקרא בכלל הוא אם שהוא, מה כלי הזההכיסף
 הנ'ל בהכיסף שינף נעשה לא הבקבוק שנתכסהלאחר
 הבקבוק על הנ"ל הכיסף שהדקו רק הכיסף לענקכלל
 מסירים בשבת ועכשיו המשקה להוציא יכלושלא

 כלל בכיסף ושינף פעולה עושה זה ואין הנ"לההידוק
 מאד. וברור פשוטוזה

 הבקבוקים שאר מכל הזה ההידוק גרע לאולפענ"ד
 סביב נייר עם או ב2(עוה הכיסף או הפקקשמהדקים

 לפותחו יוכלו שלא הפקק סביב הידוק שום אוהפקק
 עליהם שיש אותם ובפרט הבקבוקים, כל שכהיוםכמו

 הבקבוקים אותם שפותחים יום בכל ומעערםהכשר,
 ומצפצף. פה פוצהואין

 שלמה מוה"ר הגאת ידי"נ בשם שם שהביאומה
 לזרוק בדעתו אין שאם מכת"י, מירושלים שליט"אימן
 כרגיל בו להשתמש רוצה אלא לאשפה הפקקאת

 לזה נחשוש לא למה ידעתי לא ולפתוח ולחזורלכסות
 שחלק באופן מנתקו אם אבל ממש, תורהלאיסור
 רק איסורו אפשר התחתון לטבעת מחובר נשארמהפקק
 לערמוש אם כי לפקק נחשב לא 2(עדיין מכיתמדרבנן
 ע"כ. בלבד בקבוקאותו

 דבאמת בס"ד שכתבתי למה בזה הדרינןולפענ"ד
 על שהניחוהו בהסעה ונגמר נעשה כבר הזההפקק

 הפקק בעצם פעולה או שינף שום נעשה ולאהבקבוק
 הבקבוק על שהדקוהו אלא מעכשיו כלישיעשוהו
 פעולה שום עושה אינו אבל ההידוק מסירובהסרתו

 שהביא הטשולשד של הדף מהסרת גרע ולאבהכלי

אפריםחיים
 בית הפותח מ"ח ודף ע"א )קמ"ו חבית בפ'המרדכי
 וכתב חיבור אעו וזו חיבור זו ומשני בשבת(הצואר
 עומדת דלינטול כית חיבור אעו חבית דמגופתהמרדכי
 למיברז דשרי ק"מ לקמן חבית פ' דאמרינן להאודמי
 ולא הין להוציא דמכתן משום בשבת בברוטיאחביתא
 סי' ובא"ח ס"ה סי' תה"ד ועין ע"ש, פתחלעשות
 כלל מכתן אינו דהכ"נ בס"ד שם והארכתי ס"זרנ"ט

 להוציא מכףן אלא כיסף עושה ואינו כיסףלעשות
 שרקו באמת דההם בתרתי מחשור עדיפא והכאהמים
 הי' ואם בבנין חיבור עושה באמת והטיט בטיטהחשור
 הבנין וסותר בונה משום חחב הי' להניחו כןעושה
 רק בעצם חיבור שאינו כאן וכ"ש שם התירוומ"מ
 ע"ש. הבקבוק על ואינומהודק

 חבית אדם שובר ח"א ד' נתיב ירוחם רבינוועין
 כלי, לעשות יכתן שלא ובלבד גרוגרות ממנהלאכול
 טובה יותר ערהא כדי פיה בשבירת לתקנהכלומר

 פ' בשבת פשוט כך דבר, שום בה ולשוםלהשתמש
 בשלימה, אפילו מחרי וזה בביצה פשוט וכןחבית
 בשום שבריה ודבקו שבורה בחבית דוקא כתבוובתוס'
 וכן עיקר, נראה וראשת וכו' בו וכיוצא דבק כגתדבר
 אליבא במוסתקי לה דמוקי והא הרי"ף סברתנראה
 אבל כלי, לעשות יהכוין שמא ב2ילימה דגזרדר"א
 מותר למעלה כמ"ש כוותחהו וקיי"ל גזרו דלאלרבנן
 בחבית דאפילו מפורש כתב הנה ע"ש, בהסלימהאפילו
 שיהא כדי בשבירתה לתקנה מתכוין שאינו כלשלימה
 מתכתן שאינו רק מתקנה באמת ואפילו מותר, טוביותר
 עושה ואינו לתקנה כלום שאינו בדידן כ"ש וא"כלה,
 כנלפענ"ד. מותר לכו"ע זה בכיסף תיקתשום

 אק העולם וכל דבר עמא מאי חזי פוקובאמת
 כלי הפקק לעשות מתכוין אעו אדם וכל בדברמדקדקק

 והרוצה לו ה,עיר ענתם ה,עתו המים להוציא מכויןאלא
 ביטול במקום וכ"ש לאחרים ולא לעצמו יחמירלהחמיר
 וכו'. הדושה"ט ידי"נ עמהם, בני ילך לא שבתעונג
 דאין דסובר ומשמע שליט"א, הנ'ל ידידיעכ"ל

 עושה טוב בספרי שכתבתי כמו שמתיר ומילהחמיר,
 חוזרני. לא וא"כ בזה,ועין

 בזה לי כתב שליט"א ליבעס רי"א הרה"גתדידי
ח'ל:

 בקבוק בשבת לפתוח בענין שאלתו בדברעחנתי
 בשוקי מזה מדברים וכבר קעפס טוויסט עליהםשיש
 רעש בקול עתה יצא ירושלים אוצרות ובחוברתבראי,
 חיוב לזה לאמור דאיסורא בכוחא וחזק אדירגדול
 כבר באמת מנא, ותיקון בפטיש מכה ממשחטאת
 של החששות ג"כ הביא והשואל כביר זמן בזהנשאלתי
 כל דחיתי בעזהשי"ת ואני בפטיש ומכה מנאחרקת



אורחרבבות

 הכנסתי לא אבל לדברי נחוכות ראיות והבאתידבחו
 מבי' להיות רוצה איני כי בי"א ספריי לתוך זוהה2ובה
 כלום, בזה אומר איני לכן בכך דרכי אין כי שריאדינא

 ו2ליט"א אורביך הגרן2"ז בה2ם כוחב שכת"רובפרט
 נגד דעתי מבטל אני בזה דאורייתא איסור שזהשפוסק
 הר"מ הגאת בה2ם כת"ר ומש"כ הדור, גדולדעת

 עמו דיברתי רב זמן קהה זכותי שליט"אפתנשטיין
 בזה הרבה ודקדק הבקבוקים כיסף של זה עניןאודות
 אכל למיחש דליכא בפירוש אמר מנא תיקון משוםאבל
 לא אורבך הגרן2"ז וגם לאיסור, בפירוש אמרלא

 אחר בה שמשתמשים הברגה בפקקי כךהחמיר
 מי של אבל ת"ש, או יין של כגת כיסף לשםהפהרחה
 החמיר לא פתיחתו לאחר מיד הפקק שמשליכיןסודה
 ראיתי לא אני כי בשמו כוחב שכת"ר מה לפי כךחה
 ספר בשם מש"כ הבנהר לא גם כלום, בכתבממנו

 מגופה פיהם על שיש דבקבוקים וחידושיםביאורים
 טבעת זו למגופה רש שרף"ף בתכונתהנברגת

 אלא המגופה להוריד יהי' אפשר שאי כדי לההמחוברת
 דאסור ממנה הטבעת שושתק עד בחחק יסובבוה כןאם

 בפטיש מכה משום חטאת חשש בזה רש בשבתלנתקה
 מגופה. המגופה נעשית הטבעת ניתוק~2עם

 יין בקבוקי שממלאים מקום התן בבית התתיאני
 הבקבוקים עמם שמפקקים טרם המגופות אתוראיתי
 מחוברת טבעת יש שבסופה אעפ"י רגיל פקק כמווהם
 על אותה שנורשים קודם כלל ניכר אינו זה אבללה

 איך רואים הבקבוק שפותחים אחר כךהבקבוק
 כלי תיקת איזה ממילא חלקים לשני נתחלקהשהמגופה

 שם עליה הי' שנתחלקה קודם כבר שהרי בזהיש
 הוא ולהלן בפטיש, מכה משום יתחייב ומדועמגופה
 דל"ד: עירובין מתוס' שמשמע מה דלפיכוהב

 יש נמי הרי סותר משוס שבירד איסור ישדבו2לימה
 כלי הורת הטכעת הסרת קודם דאף סותר משוםלאסור
 הטבעת הסרת דקודם בעצמו אומר הוא הרי עכ"לעליו
 מנא, תיקת משום בזה יתחחב ומדוע עליו כליהורת
 הגדולים לדעת דעתי מבטל אני דלמעשה כתבתיכבר

 ידוע אבל וקושיות פקפוקים הרבה לי שישאעפ"י
 אין אבל זקן, הורה וכבר תירךן יש קושיאשלכל

 עכ"ל. זה על עולמותלהרעיש

 ובה2כח שבת, לפני לפתוח להחמיר יש לדינאחבנא
 שכן דמי נראה שבאו אורחים לו רש שבת לפנילפחוח
 והרחמן כחבנו והנלע"ד לסמוך מי על לו ישפותח
 משגיאות.יצילנו

 מ"ה סימן חי"ד אליעזר ציץ בשו"ת ראיתישוב

 תשובהו. כל את מעתיק אני הענין ולחומר בזה,דדן

 סכסה אשר יין בקבוק בשבת יפתוח סותראם

קפט ם י ר פאחיים

 יזי עי פתיחתו שעם גזאת בצורה נפתח שווהפח
 בזה יחוי2 אין והאם םסנו, קטן חיק נפרד ידסיבוב
 נייר קריעת ובדין כיי, תיקון או מתירתטשום

 חלב. וי2קיות נחר ושפופרות בו עטוףשהבקבוק

 בקבוק בשבת בתחילה לפתוח מותר אםנשאלתי
 שבה2עת כזאת בצורה עשף שלו הפח מכסה אשרתן

 ממנו קטן חלק נפרד יד סיבוב ע"י הראשונהפתיחתו
 בזה אין אם הבקבוק, בצואר מהודק אשר טבעתמעין
 נהיה ועי"כ בהיות כלי בונה משום או כלי, סותרמשום
 בקבוק לכל הברגה כמכסה לשמש מוכשר זהמכסה
שהוא.

 הזה המכסה על כלי שם ישנו דעתי לפי והנהא(
 מסירים כאשר והן בה2לימותו הבקבוק על כעודנוהן

 מסודר הוא עשתתו מתחילת כי ממנו, החיבורטכעת
 בצואר שיהדק כזאת כצורה ומחושבת תחילהבכוונה
 לבקבוק עי"כ שיחובר כדי התחתת בחלקוהבקבוק
 ידו על משומר יהא התן ובקכוק בו ההשתמשותלפני
 יוסר בו ההשתמשות צורך שבשעת וכמו"כהיטב,

 המכסה של העראי החלק יד סיבוב ע"י קלהבשבירה
 טבעת כמעין התחתת חלקו רק ממנו יפרד אורשאר
 בתפקידו לשמש להמשיך המכסה יוכל שעי"ככדי

 כזאת בצורה לשמש יוכל וממילא לבקבוק,כפקק
 אין כן ואם אחרים, לבקבוקים גם הברגה -כמכסה
 טבעת צורת הפרדת של זאת קלה שבירה ע"ילדעתי
 ולא כלי שבירת משום לא המכסה של התחתתמהחלק
 לפורחת מונע מסיר כעין זה הרי אלא כלי עשייתמשום

 למעין הדבר שדומה לומר כן על חש בלבד,הבקבוק
 דחותלות ח', סעי' שי"ד סי' או"ח בה2ו"ע שנפסקמה
 של גופן אפילו לחח~ך מותר וגרוגרות תמריםשל

 שקדים או אגוזים ששובר כמו זה שכל מפניחותלות
 מסביר י"ג בס"ק דהמג"א שבהם האוכל ליטולכדי
 אלא עשחם דאינם הס גמורים כלים דלא מפניזאת,

 בסעי' ז"ל הגרש"ז ובשו"ע בהוכם, התמריםשיהבשלו
 העשחם אלו כלים שבנין מפני הסבר, מוסיףי"ח

 להתקתם עשף שאינו גרוע בנין הוא תמריםמכפות
 בנידוננו ג"כ איפוא כן להסביר יש וה"נ ע"ש,הרבה
 מעין שהוא זה תחתת חלק שחיבור והוא לזהבדומה
 הוא הבקבוק לצואר הידוקו וכן המכסה אלטבעת
 להפרידו שיוכלו כזאת בצורה מראש ועשף גרועחיבור
 לכל אפילו להזקק ומבלי קלה בצורה מהמכסה עתבכל

 והפרדת הסרת ולכן יד, סיבוב ע"י אם כי שהואמכשיר
 ושחרור המכסה של התחתת מחלקו זאתטבעת
 אם כי כן גם איננו למכסה וחיבורו מדבקוהוהבקבוק
 שבהם האוכל ליטול כדי ושקדים אגחים ששוברכמי

 בה2עת כוונתו כל הא כנז' המכסה דהמסירשמותר,
 אדם דה2ום שבהוכו, המשקה בה2ביל רק הואההסרה
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 לו שיהיה בשביל כנז' חן בקבוק פותחאיננו
 אחר. לבקבוק הברגה -פקק

 עוד מ"ש ל"ה סי' ח"ו צ"א בספרי ויעויןב(
 קופסאות דפתיחת בדינא דברי מדי בזהבהגדרים
 גמור בחיבור מחובר שלהם הכיסוי אשר בשבתסגורות
 הכיסוי וכשמסיר אחד ככלי הכל שהוי באופןלקופסא

 יעו"ש. הכלי גוף כסותרהוא

 אפילו הוא בנידוננו שהאמור ואומר בכאןואוסיף
 ס"ל לא כאן דעד והוא, בזה, ז'י החזו"אלשיטת
 מהודק כשהוא אלא כלי תורת עליו אין חיבורודבומעת
 מכשיר שצריך כזאת ובצורה צדדיו מכלומחובר
 אות נ"א )סי' שבת בה' לכתוב שמדגיש וכפילפותחו,
 ליכא דגים של או שמן של בקופסאות דלהכיי"א(

 כלל סותר כאן שאין כלי, סהררת משוםבפתיחתן
 הוא, כלי לאו צד מכל וסתום תיקת,שהפתיחה
 בכגת משא"כ אבל ע"ש, כלי נעשה פתח לווכשעושה
 אלא הבקבוק אל ממשית וסתימה חיבור שאיןנידוננו
 מהודק רק התחתת שחלקו כזאת בצורה מסודרהמכסה
 חלק בעצמו למכסה וגם הבקבוק, צואר אל קלהבצורה
 קלה בצורה אם כי חזקה בצורה מחובר איננו זהתחתת
 יד סיבוב ע'ע אם כי מכשיר בלי אפילו ממנוומוסר
 יודה ז'י החזו"א דגם י"ל זה כגון על ולכןבלבד,

 ח2על כלי, מתורת התבטל לא פעם בשוםשהמכסה
 בשעת והן זל"ז חיבורם בשעת הן כלי תורתהכל

 שכותב הס"ק בסוף שם בחזו"א חזי ופוק זמ"ז,הפרדם
 שסותמין כפוף מטס הנעשה הקטנה המגופהשלהסיר

 שסביב הבקבוק זר על אותה שדוחקין הבקבוק אתבה
 חיבור שאינה ומותר חבית מגופת כהתזת דדינופיו,
 מחובר שאינו דכל ז"ל להחזו"א דס"ל בהדיא הריע"ש,

 והגם כלי, תורת עליו נשאר ובדיל באברומרוצף
 למכשיר שזקוקים עד צד מכל היטב ומהודקשמחובר
 מהדבר שיבוטל עד חיבור עי"כ נקרא לא מ"מלפותחו
 ומינה. מינה ודת כלי,תורת

 שהשבירה דמכית ואומר, עוד אוסיף ולנידוננוג(
 בכה"ג אין א"כ מהמגופה, אומרת זאת מהמכסה,היא
 שם בספרו ז"ל להחזו"א וכדמצינו סותר, של עניןבכלל

 הנעשה הקטנה המגופה הסרת בענין וכותבשמוסיף
 אותה המעוות במפתח שמסירה דאף הנז', כפוףמטס
 בשבירת איסור מצינו ולא כלי, סתירת משום כאןאין

 רק דנעשה וכו' בכלים סהררה אין בכלל דזהומגופה
 הבקבוק שבדוך מה להוציא בשביל רק ועושהלפקק
 הוא הטבעת בהסרת השבירה כל כנידוננו וה"נע"ש,
 שיוכל כדי רק באה והיא המכסה, הוא בהפקקרק

 היה המכסה וכאמור הבקבוק, שבחוך מהלהוציא
 ע'ע מהמכסה הטבעת והסרת שבירת ולכן כלי,ונשאר

 סתירה אין בכלל הוא היד סיבוב של קלהפעולה
בכלים.

 כלי תיקת משום לא גם כאן שאין שאמרנו וזהד(
 שם ג"כ הבקבוק על מהודק המכסה בהיות שגםהיות
 התחתת לחלק מחובר שהפקק זמן שכל הגם עליו,כלי
 ועי"ז בזה, אחר בקבוק בו לכסות כלל ראויאינו

 לפקק ראוי נעשה הוא מהמכסה הטבעת אתשחותך
 לא מקום מכל אחר, בקבוק עלאפי'

 כך משום הו'י
 ד' סעי' שכ"ב בסי' להנפסק כלל דמי ולא כלי,תיקת
 כעין דהוי מפני שיניו בו לחצהן כדי קיסם ליטולדאסור
 הותקן מתחילה כאמור, דבנידוננו, מפני ע"שי כליהרקת
 רגיל פקק הרי והא לבכזאת, שישמש כך לשםונעשה
 הא בפנים, הבקבוק בצואר שתחוב או בקבוק,קזע"ג
 מחובר הוא ואפילו מכשיר ע"י אפילו להוציאומותר
 ג' סעי' מ"א כלל אדם בחח בפשיטות כדנפסקבקזעוה
 י"א, בסעי' ובערוה"ש סקי"ז, שי"ד בסי'ומשנ"ב
 עוד כל שמה גם והרי עח"ש, סק"א בשע"ת גםויעו"ש
 לשמש יכול איננו לבקבוק והדוק מחוברשהפקק

 וכאשר בלבד, זה לבקבוק אם כי אחריםלבקבוקים
 ובכל אחרים, לבקבוקים גם לשמש יכול אותומוציאים

 הוצאת את כך משום לאסור הדעת על עולה לאזאת
 מעשה כל נעשה לא ששם מפני לחלק ודוחקהפקק,
 ודאי אלא המכסה, בגוף מעשה עושים וכאן הפקקבגוף
 כך, לשם הותקן מתחילה כי כך משום לאסור שאיןכנז'
 העכשוית הפתיחה של המטרה זה כן שכזה גםומה
 במשקים להשתמש שיוכלו כדי זה בקבוק עבור רקהוא

שבתוכו.

 שהבאתי מה לציין עוד אוסיף האמור כל עלה(
 משחק אודות דברי )מדי ל"א סי' חי"ג צ"אבספרי
 ספר בשם בכלים( וסהררה בנין ובגדר בשבת פלאאבני
 אלו בנידת שדן י', סי' )גלאנטי( מרדכי גדולתשו"ת

 ושורקין החבית פי לסתום דף או קערהשמשימים
 האש"2ות באלו וכן החבית, עם הכיסוי ומחברקבטיט

 אי בגד, מעט עם בטיט פיה וגפין ורדים בהםשנותנים
 והביא לההררא בפשיטות והעלה בשבת, לפותחםשרי
 שזה להסביר וכתב ס"ה, בסי' התה"ד דברי דבריובתוך

 לא התנור ששריקת מפני כנידונו לחלק התה"דשהוצרך
 בו שיש קרקע שהוא כית היינו וכו', כלל לקיוםנעשה
 וסהררה דבנין ליתא בהם דאין בכלים אבל וסתירה,בנין
 עומד דלהנטל כית מה זמן להתקחם קזעשוי אפי'וכו'
 ואין וכו' מחיבורו דבר סותר מקרי ולא חיבור הוילא
 כנידוננו, גם איפוא וה"נ עח"ש, וכו' בכלים גרועבנין
 להנטל טבעת כמעין המכסה של זה תחתת דחלקכית

 בצורה רק למכסה כן עבור ומחוברת עומדת,מהמכסה
 ביותר הקל באופן ולהפרידה לשוברה שאפשררופפת

 עשף אם אפילו איכפת לא כן אם יד, סיבובע'ץ
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 הבקבוק, את לפתוח שירצו עד מה, זמן ככהלהתקחם
 המכסה את להסיר כדי לסתרה ומותר חיבור הויולא

מהבקבוק.

 ולהסיר מלקרוע יותר לחשוש יש לחשח2ואם
 רגיל, פקק ע"ג חן בקבוק בפי והדבוק הנתוןהנחר
 או"ח תשובה בשערי יעךן קורע, איסור משוםולחח2
 י"ד סעי' ש"מ ובסי' נ"ה, ס"ק ומשנ"ב סק"ה ש"זסי'

 וכן עיי"ש, הנחר ד"ה הלכה וביאור מ"א ס"קומשנ"ב
 יעו"ש. סק"ב ס"א סי' מועדבחזו"א

 הנייר וקויעת הסרת גם להתיר יש למעשהאבל
 בדומה דהר"ז אותיות( במקום )שלא הבקבוקיםמעל
 בסי' במג"א מובא דו2בת פי"ז בתוספתא דאיתאלמה
 העור לקרוע דמותר כ"ה, ס"ק ומשנ"ב י"ד ס"קסוי"ד
 זינוק, לעשות יתכוין שלא ובלבד חן של חביתמע"פ
 יחזקאל חזון בספר ע"ז ובהסברו בדבריוויעךן

 ה"ט, פ"ג ביצה בתוספתא וכן שם לתוספתאבהשמטות
 הנייר להסרת עפי"ז ההיתר גם לרמז שם בדבריווקיפל
 החזו"א גם וכ"כ כדיעו"ש, הבקבוקים פקק עלהדבוק
 שפופרות בשבת לקרוע הנז' התוספתא עפ"י להתירשם
 וכן עח"ש, מעושן או מבה4ל בשר הממולאים ניירשל

 יש ומזה יעו"ש, ע"ז סי' ח"א יצחק מנחתבשו"ת
 ממולאים ניילון שקיות בשבת לקרוע גם להתירללמוד
 הנז' בכל גם ]ועין האותיות, במקום שלא וכדומה,חלב

 קרית שו"ת וס' סק"ד, קמ"ה סי' השולחן קצותבספר
 באריכות בזה מ"ש ס"ד, סי' חאו"ח ח"ב דודחנה

 ואכמ"ל[.עח"ש

 בשבת לפתוח דמותר נראה שנתבאר הלין מכלו(
 הגרע"י ידידי גם שאלהשו, מעין של יין בקבוקבתחילה
 להתיר. דעתו חיוה,4ליט"א

 הא עצמו על להחמיר שרוצה מי אפי' ולבסוףז(

 את ולהסיר לפתוח יכול דהא בזה, סגורה הדרךאין
 יוכל ולא שתתקלקל פרימיטיבית באופןהמכסה

 המורים כאלו ולא החוצה, וישליך למכסהלהשתמש
 לפותחו עצה לו אין מע"ש פחח לא שאםבהחלטה

 לפתוח בכלל מותר דדינא דמעיקרא דעהשו וכאמורוכו',
 המכסה את ישליך טוב מהיות ואך בה2בת כזהבקבוק
 עכ"ל. פתיחתו עםהזה

 יעקב רבינו הוצאת באנגלית הלכה בחוברתועיין
 הרב מ"ש בשבת ובקבוקים קופסאות פתיחת בדיןיוסף,

 תשמ"ג. שנת ה' חלק שליט"א שטרןיוסף

 באופנים והמיקל להחמיר, טוב לדינאתבנא
 עולמות, להרעיש ואין היתר צדדי ויש מותר,שהבאנו

 כי"ר. אמן משגיאות יצילנו והרחמן כתבנוהנלענ"ד

 י. בנימין ר' הרה"ג מידידי מכתב פה מעתיקוהנני
 : וז"ל ,4ליט"אזילבר

 תשמ"ג סיון חודן2י"ד
 טמפו חברת הנהלתלכבוד

 אותה לפתוח שאסור היות הברגה, לפקקי בקשרזה
 וגורם דאורייתא מלאכה של חשש בזה ה,2בשבת,
 את לבטל מבקשים אנו לזאת אי קודש, שבתחילול
 החברות כמו הרגילים הפקקים ולסדר הברגהפקקי

 אשר בכל תצליחו כהלכתו שבת שמירת ובזכותאחרות,
 ידיכם. מעשה ויתברךתפנו

 רבבכבוד
 זילבר יהושעבנימין

 ועו"ס הלכה מקורמח"ס
 4 ורבא אבחשדרות

 ברקבני
 שליט"א. ידידיעכ"ל

 שלא לסדר יש צודק, הופמן הרב ידידיוא"כ
 אבל לסמוך מי על לו יש שמשתמש ומיישתמשו,
 וכמו לצאת יכול אני אין דאורייתא גמורבאיסור
 האמת על להעמידני נא טעיתי ואם בפנים,שבארנו
 בל"נ. בח"ה אי"הואתקן

המחבר

 עליו שחתומים פה מצרף שאני מכתב קבלתיוכעת
 והרב ברק, בני אב"ד רב לנדא יעקב הרבהגאונים
 רב שליט"א זילברשטיין והרב מאיר, דזכרון רבואזנר
 והרב ראזנבוים, אייזיק יצחק והרב אלחנן, דרמתואב"ד

 דיש משמע ולפי"ז שליט"א, מנדבורנאהאדמו"ר
 המכתב: וזה זה, בכל ועחן בזהלהחמיר

בס"ד
 ומצות שבת שומריחברה

 ב"ב 81השומר
 לפ"ק תשכ"א בשנת באמעריקאנוסדה

 טעמפו חברת הנהלתלכבוד

 בשבת, מלפתוח למנוע שפרסמנו, מודעהר"פ
 ולדקדק בהפתיחה, שבירה שום ו2עושים מבקבוקמכסה
 שבירה. בלי  קתפחחים אותםלקנות

 לתקן נא, שתאבו אתכם, גם לעורר באנוולזה
 בלי סויפתחו באופן כן גם שלכם, מהבקבוקיםהפקקים
 מלקנות למנוע ולא שבת, חילול למנוע שבירה,שום

 שלכם.בקבוקים

 וצדקה תפלה התשובה את יקבל ב"ההבורא
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 ותקבלו ההה2ובה, בימי הקדושים בימים עכשיושלכם,
 אמן. הברכות בכל ומבורכת טובהעעה

 ומצות שבת שומרי החברהבשם
 הגאונים חתמווע"ז

 הנ'י
 משה ר' הרה"ג ידידי של מכתבו קבלתיוכעת

 וז"ל: ז"ח משה באר שו"ת מחבר שליט"אשטרן

בעזהי"ת
 הוראה בעלי גדולי אלו כל הרואה הואמי
 לאסור לצאת שליט"א וגאונים גדולים רבניםמובהקים
 הברגה בפקקי קודש בשבת להשתמש גמורבאיסור
 יצא ולא פהיחתן בשעת הנשברים קעפ""טותסט
 שעליהם מאלו להיות וחלילה לאסור עמהםלהצטרף

חז'י
 זה להמנות יוכל לא וחסרת ב'( ט' )חגיגה אמרו

 וק"ו עמהם, נמנה לא והוא מצוה לדבר חביריועעמנו
 שבת בחילול לנגוע שלא מכשול להסיר שנמנובדבר
 מדרך מכשול להסיר הנמנו שבק שראיהי וביותרקודש,
 הנשברים קעפ" "טותסט פקקי שבירת באיסורעמינו
 צ"ת האמיתי הגאת הגדול אחי את גם פחרחתןבעת

 ובודאי בודאי ד"ח, החכמה כצל שו"ת בעלשליט"א
 בהחלט לאסור עמהם להצטרף מוטל עלינו קדושהחוב
 ומחויבים קודש, בשבת אלו בפקקים להשתמשגמור

 כפקקי מלמטה נשברים שאינם בפקקיםלהחליף
 בהסרת חלק לו שיש למי לו ואשרי קעפ","טותסט
 קדושת שמירת וזכות שמיא, מן כפול ושכרו זהמכ,2ול
 אכיה"ר. עולם עד לנו תעמודשבת

 בית אם כי זה אק לס' מוצש"ק באעה"חוע"ז
 ברוקלין פה לפ"ק תדש"ם שגת השמים שער וזהאלקים
יצ"ו.

 שטרןמשה
 יצ"ו דעברעצקאב"ד

 המחבר. בזה להחמיר יש כן ואם הנ"ל, ידידיעכ"ל

 סידרו משקאות על בא"י הבד"ץ שלובהכשר
 למניעת זה: בלשת בקבוק כל כל שכתובלאחרונה
 השבה כניסת לפני הסגר את לפתוח יש שבהחילול
 כך ג"כ זאת במדינה לסדר דיש תראה בחזרה,יסגרו
המחבר.

 להרה"ג יהודא שלמי בספר ראיתי זאת כלואחרי
 שם וכתב מוקצה,  בענין ספר הלשטוק, אריה יהודהר'

 מעמוד דבריו את מעתיק ואני לדברינו, הנמעיםדברים
 וז'י: ק"הק"ד

 לפותחם שאסור אע"פ פקק עליהם שישבקבוקים
 )המצף חלב שקיות וכן )מב(, מוקצים אינםבה2בת

 שפותח כדרך לפוומשם שאסור אעפ"י ישראל(בארץ
 אעפ"י סוכר שקיות וכן )מד(, מוקצים אינם )מג(בחול

 ם י ר פאחיים
 חלב שקית )מו(, מוקצים אינם )מה( לפוהחםשאסור
 חור עשה אם )מז(, שנתרוקן אחר אפילו מוקצהאינו
 הפקק ופהחו, בשבת הבקבוק לפתוח כדי ין שלבפקק
 הבקבוק על שנשאר הפקק של טבעת )מח(, מוקצהאינו
 )מט(. מוקצה אעו פחרחתו,אחרי

 צורך במקום כי וכותב מ', סי' ח"ג נדברו אזמב(
 ושמעתי לפחדח, ואח"כ בפקק חור לעשות עצהיש

 דרך ההן ולשפוך חור לעשות הוא נכת שיותרממנו
 בס' מ"ה, סי' או"ח ח"ב יהושע דברי שו"ת עח'החור,
 הל' סוף ח"ב שליט"א פישר מהגרי"י ישראלאבן

 אבל כזה, פקק לפחדח לכתחילה מחרר י"ד פ'שחיטה
 שליט"א, אויערבך הגרש"ז שליט"א, אלישיבהגרי"ש
 לפתוח. שאסור פוסקים ו2ליט"א זילברוהגרב"י

 מהגרב"י שמעתי וכן כ"ז סי' ח"ו יצחק מנחתמג(
 שליט"א.דלבר

 הו2חתה. דרך לפוומשם אפשר כימד(

 קכ"ב. סי' או"ח משה באגרות ככתובמה(

 מותר וכן השחתה, דרך לפותחם מותר כימו(
 שם. האוכל, שקושר החבללחוצך

 כי והסביר שליט"א, דלבר מהגרב"י שמעתימז(
 לפוומזו אסור ולכן בחזרה, חלב שופכיםלפעמים
 אלישיב מהגרי"ש שמעתי וכן כלי, עושה כיבה2בת
 בחזרה, חלב שופכים שלפעמים הסביר וגםשליט"א
 בה2בת. להרחיבו מותר הרי קטן הפתחואפילו

 כי והסביר שליט"א, אלישיב מהגרי"ש שמעתימח(
 איסור מטעם להן פקק להיות עוד ראוי שאינואע"פ
 וכדומה. שמן לבקבוק פקק להיות ראף אבלגילף,

 כי והסכיר שליט"א, אלישיב מהגרי"ש שמעתימט(
 בדברי מבואר הדבר חשוב, אעו כי לבקבוק בטלזה

 כי מאוכל פסולת מעט להוריד שמותר שכותבהחזו"א
 עכ"ל. ח', הערה בפ"ד כמובא להאוכל בטלהוא

 אות מהחזו"א הנהגות בסופו, מועד יושרבאמרי
 פיהם על שדחוקה בקבוקים זה, בלשת כתובס"ה

 במפתח ואף להסירה מותר כפוף מטס קטנהמגופה
 אק )א"ה סקי"א נ"א סי' אור"ח חזו"א אותה,המעוותת

 וכשממלאים שרף"ף בתכתת הנברגת למגופה ענקזה
 מהבת של טבעת זו למגופה יש בביהח"רהבקבוק
 אא"כ המגופה להוריד יהי' שא"א כדי לההמחוברת
 יש דבההיא ממנה הטבעת שתנתק עד בחוזקיסובבוה
 חו"ב בס' כמש"כ בפטיש מכה משום חטאתחשש
 עכ"ל(. ע"ש סקי"א ח' ס" ח"באור"ח

 כ' ע"ב אות פ' בסי' הקיצור על המזרחובקוער
 אשר משקה, בקבוק ו2ל פח מכסה לפחדחמותר
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 וטוב התחתת, בחלקו טבעת ממנו נפרדתבפתיחתו
 יש שכתבנו וכפי עכ"ל, שבת מערב הבקבוקלפחדח
 סי' ח"ג אומר יביע עוד ועהן בשבת, מלפחוחלמנוע
 הספרדים ואולי מ"ב, ס" בח"ב לנ"ל דעת יחוהנ"א

 בזה.מקילים

  בשק שליט"א הופמן ראא הרה"ג ידהץ מ"שועהן
 בהפרדס טוב תום בשבת בקבוקים פהרחתאיסור
 לפח~ח לאסור בזה באריכות תדש"ם שבט טבתמחודש
 בדבריו. היטבעחן

 בהמסילה ליוואי, הלף שמחה הרב שכתבומה
 על בשבת הפכים את לפתוח דמותר ב', חוברת ו'שנה
 בהם משתמשין אין שאח"כ כית נקב עשיתידי

 בהם, שישתמשו כלים יהיו ולא לאשפה,תזרקים
 לו היה שכתבנו וכפי פשוטים כ"כ דבריו איןלכאורה
 בזה. ועהן להתיר ולאלאסור

 צז.מימן
א

 פורקן יקום אוטר שחריתהטתפיי

 החחם ובכף סקי"ד רפ"ד סי' בא"רראיתי
 שנהגו מקום בו הכל כתב וז"ל, לדבריו שהביאסקמ"ד
 יקרא הראשת מוסף, וא' יוצר א' חזנים, ב'לעשות
 ואח"כ למקומו הס"ת ומחזיר תהללו אשריתאמר
 וקשה מוסף, ומתפלל קדיש תאמר השני"צמוד

 וממשיך, פורקן יקום מהתחלת מתחיל דהפעידמנהגינו
 ל"ז סימן בו בכל ועחנתי בזה, העירני ראס הרבףדידי
 ואולי מתחיל, מוסף בעל מקום מאיזה שם מביא%א
 בזה. ועהן בו בכל אחר במקום זה את ראההא"ר

ב
 ינשיםהזפרה

 שמזכירין ומה כ' סקל"ז רפ"ד סי' החייםבכף
 בן אומרים ואין פלונית, בן פלוני האם שםבהזכרה
 כשמברך בברכה וה"ה וכו', בזוה"ק הטעם עהןפלוני,
 שם בהזכרה אכל האב, שם להזכיר מנהגינו חבירואת

 מהזוהר החחם ככף נוהגים לא דאנו צ"ע וא"כהאם,
 האם. שם ולא האב שםומזכירים

 מותר חחם בעלי צער משום בזה ףש עליהםזורחת
 עכ"ל. לצל מהחמהלטלטלם

 עי' בה2בת, מוקצה הוא נף דגי בו שישואקווראיום
 סי' בח"ט נדברו האז ומסקנת כ"ו, סי' ח"ה אומריביע
 מותר. גדול צורך ובמקום לטלטלו, דאסורכ"ז

ד

 חשטייתדית
 דלת בענק תר"ב וסי' תקע"ה סימן בח"גמ"ש
 וזה שדורס דלת באתה עצה שנתן עהן בשבת,חשמלית
 ורפואה הלכה בספר בשבת, להכנס דמותר מאליונפתח
 דינים ועוד שליט"א הלפרין הרב שס"א עמודח"א

 שו"ת ועחן ג', בחלק שכתבנו חשמל בציני שםשהובא
 שכתב עלעקטריק, בקונטרס צ"ו סימן ח"ז משהבאר

 הכנסה עא אם לבית ליכנס שרי אי לבארנשאלהר
 העלעקטרי יכבה וביציאתו עלעקטרי האורהרליק

 עכ"ל לצאת אסור נכנס ואם ליכנס אסור בודאיהשבתי,
 התשובה. בפנים בדבריוועהן

ה

 הפההדחת

 שמותר כ"ג אות קט"ו סי' ח"ב ברבב"אמ"ש
 ר' העירני הפה, לריח המיוחד במשקה הפהלהדיח
 להביא שיש גיטסהד, מישיבת נ"י, פמ2ר נפתלישלמה
 להחמיר נ"ט סימן ח"ב האפוד חשב שו"ת בס'מ"ש
 .בזה

ו

 שיר טזטור יוטרבשפח

 ושכח שבת קכלת שהתפלל מאחדנשאלתי
 מה מעריב אחר ונזכר השבת ליום שדר מזמורלומר
 כי לאומרו ליכא שחיוב אתר על לו ועניתי"צשה,
 בהורת מעריב אחרי אז יאמתו אבל שבת, שקבלהעיקר
 שאומרו ממה יגרע ולא קודש השבת על ושבחשיר

 הגר"א ידידי דעת נוטה וכן דזמרה, בפסוקילמחרתו
 ,ןליט"א.אזבאנד

 בשבת דגיםלטלטי

 כהן פנחס הרב לי כ' ר"ז סי' ח"ג ברב"אמ"ש
 לטלטלם שאסור נף דגי בענק בא"י, גדי עק מח2ברב

 ח"ה אומר יביע בשו"ת העלה כן מוקצה, משוםבה2בת
 החמה שאם רק שם והעלה יוסף, בץלקוט וכן כ"וסי'

 יחם עי אופיטריחת
 ביצים טחת, דג כגת מאכל למרוחמותר

 או לחם על אחר, מאכל כל או טחונים, פירותטחונים,
 נ"ו עמוד ח"ג שבת הל' בפסקי כ"כ וכדו',עוגיה
 משה. באר בעל מהגאתששמע
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ח

 הקש שפ1י1 הנייריקרוע

 כדרכו מלמעלה הקש שסביב הנ5ר יקרעלא
 מלחתוך ךזהר הצד, מן קריעה עא יפהחו אלאבחול,

 נ"ז. בעמוד הנ"ל בשם שם כ"כ המלות, אוהאותיות

ט

 גוסיה עא פיסטיקיקשור

 לקשור מותר בשבת אם הגמרא כשיעורנשאלתי
 רצניתי מרעבער, שעשף גומיה ע"י פלאסטיק ו1לקשקית
 לסגור מוהר שכהב ס"ג בעמוד שם ראיהו וכעתדמותר,
 כלל קשירה בו דאק ופשוט גומיה, ע"י פלאסטיקשקית
 עכ"ל. מעניבה ברעולא

 אויר הסטוג עי ה1יאה הפתחיהזיז

 פארק בברא "1ראל אגודת של במנקנשאלהי
 המיזוג, של הפתח את הזיז שאחד שהתפללהו,בשבת
 שכחבנו לי )ונדמה בזה, איסור רואה אני דאקואמרהו
 ע"ג בעמוד שם ראיהו וכעת אפרים( ברבבותמזה

 אףר המיזוג על ש"1 יציאה הפהח להדז מוהרשכתב
 הבאר בשם והביאו אחרת לרוח ינשב הקר ו2האףרכדי

 העלעקטריק בקונטרס ח"ז משה באר שו"ת ועהןמו2ה,
 בארוכה. בזה מ"ש י"טסימן

יא

 1ית נעיי עםיצאת

 כי הפחוחים בית נעלי עם לצאת לא להזהרמ2
 כמו מאחוריו בסגורים יצא אלא מרגלו ישמטבקל

 לצאת קטן אפרים, ברבבות מזה כתבנו וכברנעלים,
 גדול. וולבנעל

י1

 יקטן נענועיס11
 שיוכל קטן של הנדנד לסבב מיתיבשבת

 משה. באר בעל בשם קי"א עמוד שםלהחצדנד,

יג

 1ש1ת דיתיהחזיר

 דדימה בהא סק"מ, ש"ח סימן ברורהבמשנה

 ם י ר פאחיים
 כלי כיסף הא ביאור, בעי לכיסף דלת האחרוניםנשם
 מחובר אק אם וכו' הובה של ודלת שאוסר, מיאק

 ובאורים חידושים )רצ" הדמיק, מה וא"כ אסורלקרקע
 שבת תוס' ס' אק שם ומ"ש ז' א' ח' ס" ח"באור"ח
 העתיק שהמ"ב ממה יוהר כ' ולא שם ע5נתיהח"י,

לדבריו(.

יד

 1ש1ת הנורה יהוציאבש1ח

 ק'ע, סימן ב' חלק אפרים ברבבות שנתבנובמה
 הנורה את לההמא בשכח יחצהג איך רמ"ד סימןוח"ג
 והרים בשו"ת בזה מ"ש עין מהמקרר, שבתבערב
 באר שו"ת רצין בדבריו, היטב עין ט"ז סימןהכהן
 ל"ב כ"ט כ' ח' בסימנים העלקטריק בקונטרס ח"זמשה
 ותהנה. בדבריו עהןל"ז

טו

 1פיו סו1ריהזהרציא

 שליט"א קיבל נחמיה הרב ידידיכבוד

 בשבת לצאת דאסור מובא היכן שאלתובדבר
 ח5ב בפיו והוציאו ק"ב דף שבת עהן בפיו, סוכריהעם

 ח"ה יצחק מנחת בשו"ת דן וביוהר דאחשביה,משום
 אוכל שיורי עם לצאת לא ליזהר דיש ד', אות ל"חסימן

 ב' מהדורה כהלכתה שבת שמירת בספר ועהןשבפיו,
 בפיו מאכל דבר עם לצאת שאסור שכהב ר"בעמוד
 ח' בהערה רציי"ש לעיסה גומי או סוכריהכמו

 אלא להחמיר דאק שהביא שליט"א אורביךמהגרש"ז
 הביא שבת מנחת ובשם עיי"ש, בו שמרג"1בה2עה
 לנקר אפשר אם אבל כלאח"י הו"ל אוכלדבשיורי
 הרי להחמיר, נכק אולי דידן לרה"ר צאהו קודםהבשר
 במקום בשבת לצאת אסור ממש שבסוכריהדמבואר
 עירוב.שאק

 סקי"א בקו"א פ"ד סימן שבת במנחתרציינתי
 מתוך השינים שבק בבשר הררר הנ"ל, מטעםקשחוץ
 להחמיר כתב ולבסוף לגופה, צריכה שאקמלאכה
 במ"ב, לא וכן די"ז הובא לא דבשו"ע וצ"עלנקות,

 שהוציאן ואוכלק שכ' ס"ב ש"א סימן שו"ע ברבוע75
 דן ולא עכ"ל, בחול הוצאוק דרך ג"כ ששה חייבבפיו

 בפירורףן, דן דלא לומר מנח"ש בעל רדצהבפירורין,
 אפשר. אם להחמיר וטוב להקל "1 בפירוריןוא"כ

טז

 1ש1ת שןהוצאת

 זכרונות פרקי בחדשו חודש מדי בחוברתראיתי
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 השאגת מבעל תשובה תשט"ז, ירח2לים "2ראללחדשי
 שן התאת בענין וז'ל, י"ט אות צ"ח בעמודאריה
 בשו"ע הט"ז דעת נגד להקל הורה נכרי ע'עבשבת
 מסהע דהישראל מטעם לאסור שרצה שכ"חסימן

 ובמ"ב בס"ג שם ברמ"א ועי' עכ'ל, יעו"ש פיובפחךחת
 לכו"ע יהודי וע"י נכרי, ע"י ומצטער ד"ה ובה"לסק"י
 שאינה השן הוצאת כי נכרי ע"י מדובר ח2םאסור
 עי"ז, סכנתא חשש יש לפעמים ואדרבה ידועה,רפואה
 סקי"א פ"ב י"ז סי' וח"ט ט"ו סי' ח"ח אליעזר ציץועי'
 שבקיאים דבזמנינו שכ' שליט"א אורביך הגרש"זבשם
 שבה שמירת ועי' סכנה, חשש שום ליכא החיטףבדרכי

 חע"ב. עמודכהלכתה

יז

 בשבת נפשי וברכי אבותפרקי

 מנחה אחרי בשבת לומר המקור מאיונשאלתי
 בו בכל וראיתי נפעף, ברכי ובחורף אבות פרקיבקיץ
 בכל שהרי בהלמוד להחעסק ומותר וז"ל, שכ' מ'סימן
 מקומות מש ובחורף, בקיץ אבות מס' לומד אשכנזארץ

 ף,2 עוד, ולא שבועות ועד מפסח אותושאומרים
 מקומות ההם סוכות, ועד משבועות שאומריםמקומות
 מסעי, שבה עד יתרו ההסמע משבת אותושאומרים
 והכל ההורה, קבלת תורה משנה עד תורה ממתןוסימן
 כל הפרק לפני מתחילין ופעם פעם ובכל המנהג,לפי

 עמי דעת להפיס כדי הבא, לעולם חלק להם ישישראל
 אחרת פרק ראשית והוא בבא באותה מתחיליןהארץ
 פרקים שני שאומרים מקומות ההם סנהדרין, מס'ו2ל
 והכל אחד פרק רק אומרים שאין ומקומות שבת,בכל
 ישראל על קדיש החזן יאמר הפרקים ואחר המנהג,לפי
 לומר באשכנז ונוהגין כ' רצ"ב סימן ובטור רבנן,ועל
 בשחרית, אותה אומרים ובספרד וכף במנחה אבותפרקי
 מנהגינו, בא מאין ומענין ידוע שלנו המנהגאבל

 בין מדרש לקבוע שלא ונהגו וז"ל כ' שםוברמ"א
 ושיר בקיץ אבות פרקי אומרים אבל למעריבמנחה

 מנהגעו וזה עכ"ל, מנהגו לפי וכ"מ בחורף,המעלות
 סק"י. הגר"א בביאורועח"ש

יח

 בעסידהקידו,ם

 מקרש אני מדוע נשאלחו פעמים נמהזה
 בדרכו ואני נוהג, שליט"א אבי שכך הביחרבעמידה,
 דעת כידוע הלא והוא, לזה מקור יש באמת אבלהולך,

 מעומד צ"ל ביום ובשבת שבת בליל שקידח2האויז"ל
 אחר להשאיר צריך דרכו )וע"פ הסוד, ע"פדוקא

 ברבבות מזה כחבנו וכבר בכוס, הן מעט בשבתהקידח2

 על לברכה שיהא כדי וטעמו הראשונים, בחלקיםאפרים
 במעשה כהגר"א ודלא ברהמ"ז, בכוס ואפילו לחולמה
 קצת רק ומש=ר כולו שותה שבה של שבקידח2רב

 שמקד,סין ס"י ער"א בסי' הרמ"א ודעת לדביתהו(לשגר
 ס"ק בעיעה"צ וע="ש הגר"א דעת וכן בישיבה,תמיד
 לעיכובא היא הישיבה אם הגר"א לדעת שמסתפקנ"א
 דעת אבל בצ"ע, ונשאר לכהחילה רק דכוונתואו

 לברך וצריך המצוות ברכת הוא שקידח2 נראההאריז"ל
 דמישך הגפן פרי בורא ברכת נמי ולהכי מדינא,מעומד
 בקידח2 ואפילו כוותיה, בעמידה תקנוהו לקידח2שייך
 וצריך ההן על שירה בגדר היא הגפן פרי ברכתהיום
 צריך וע"כ הנהנין כברכת זה שאין דס"ל מעומד,לברך
 אוזן לפח~ח רק ובאהר בזה להאריך ההם מעומד,לברך

 נ"ג סימן ח"ה נדברו אז ועחן הטעם. לדעתהמעונין
 ל"א. באות שכתבנוומה

יט

 באחםה והבדזהקדוש

 לי והשיב צבי, תפארת בעל לידידשאלתי
 וההה2ובה שלי היא והשאלה פ"א, סימן ח"בבספרו
 ו2לו.היא

 הא במוצ"ש ביו"ט לקד,ם יכולה אויה אםשאיה:
 מהבדלה. לשתות שלא נשים ומנהג הבדלההוי

 להבדיל יכולות דנעףם רצו סו"ס או"ח עי'תשובה:
 י"ב סימן ח' כלל שבת בהל' אדם ובחיי במג"אועי"ש

 לעצמן מברכות אם מהבדלה ישתו וע"כ ג"כדמברכות
 דיכולה קידח2 שנקרא במוצ"ש שחל ביו"טומכש"כ
 ולשתות.לקד,ם

נ

 בשבת עזיה ונוצה נובע עםיצאת

 סי' ח"ב צבי תפארת בספרו והדפיסשאלתי
 שלו. היא והתשובה שלי היא דהעאלהפ"א,

 מוהר אם ליופי נוצה תחוב בו שיש בכובעשאיה:
 בשבה. כןלילך

 דלמא לכובע הנוצה לתפור שיש נלע"דתשובה:
 נוצה. בלי יוצאים פעמים כמה כי משםקחנו

נא

 שבתקבית

 מעיר בא אם כ' ס"א ע"ה סימן שו"עבקיצור
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 וכף, מזמור הקהל כשאמרו שבת מיד עליו חלאחרת
 זה. דין הביא לא ברורה במשנהוהנה

כב

 נרות הדיקת 5פני צדקהיתת

 שתוע וטוב כתב ס"ב שם ערוך שיחןבקיצור
 זה. הביא לא ובמ"ב לצדקה, פרוטות איזהמקודם

כג

 נרות בהדיקתסומא

 אחרים עם שדרה בסומא כ' סי"ג שםבקישו"ע
 ברכה, בלי מדלקת והסומא מדליקק האחריםבדירה,
 וכ' להדליק, צריכה שאז לגמרי הובא לא במ"באבל
 ותברך תחילה היא תדליק הבית עקרת היא אם שםעוד

 הביא לא במ"ב והנה תברכו, האחרים ידליקוואח"כ
 בכ"ז. וצ"ע דתדליק הכית עקרת היא אםהדין

כד

 בשבת עתוןהבאת

 דצריך נראה בשבת, העתת את שמביא ננףילד
 להביא תוכל בשבה, שתביא מקפיד לא אני לולומר
 הילד אם ואז תרצה, אם אחר ביום שבת שלהעתת
 ישראל הוא הילד אם אבל מרצונו, עושה הרימביא
 עדיין ואם בשבת, יביא שלא מפורקן לו לומרצריך
 העתת. על שלו המינף את להפסיק צריךמביא

כה

 במשקפים בורגיהשים

 מותר האם המשקפים של הידית בנפלה הדיןאיך
 להחזירו דאסור נראה שוב, שיאחז כדי שם הבורגלתח
 מ"ש בושם קנה שו"ת רציין יתקע, שמא חשש ישכי

 בקונטרס ח"ז משה באר בשו"ת עוד רצחן י"ט,בסימן
 מספרו כמו"כ והכיא בבורג, מ"ש ט"ו סימןהעלקטריק

 בדבריו. עיין החכמה בצל שליט"א אחיוו2ל

כו

 השו5חן עי נרותהדיקת

 כתבנו ו' אות קט"ו סימן ח"ב אפריםברבבות
 ר' ידידי לי כתב הנה השולחן, על נרות להדליקבענין

 עיין ח"ל, שליט"א גליק הכהן אליהו שלמהיוסף
 על שמדליקין בנרות תלוי הנרות הדלקת עיקרברמ"א,

 ם י ר פאחיים
 ס"ק החחם ובכף שבכית, נרות בשאר לא אבלהשלחן,

 השולחן על שמדליקין משמע שמהרמ"א ע"ז כ'ס"ח
 להדליק צריך ז"ל והאר"י הזוה"ק לפי אמנםבעצמו,
 וכו', בצפת ושולחן בדרום מנורה דהחנו השולחן,נגד

 בפני בחי' אחד כל הדברים של סודם שלפי שםומסיק
 שזה חזינן רצכ"פ עח"ש, ביחד לערבם ניוע ואיןעצמו
 על הנרות שמדליקין נוהגין שאנו ואפי' מעכב, לאודאי

 נכת לא ולכן צדיקים הרבה אצל ראיתי וכןהשולחן
 הנ"ל. ידידי עכ"ל אמך תורת תטוש אל ובגדרלשנות,

 צריכק ס"ח, ע"ה סימן ערוך שולחן בקיצוררצהן
 שמדליקן ניכר שיהא שם שיאכלו במקוםלהדליק
 וממשיך הזה, הטעם את הביא לא ובמ"ב שבת,לכבוד
 יכולה ואינה חולה כשהאשה הדחק בו2עת אךשם

 אותן ומעמידין במטה כשהיא מדלקת השולחן אלללכת
 מקומן, נחשב הבית כל כי זה, בכית השולחן עלאח"כ
 כל כי הביא במ"ב אלא במ"ב, ראיתי לא די"זוג"כ
 שנשים שם וממשיך נתכתן, לזה ואולי מקומןהבית

 לתוך אותן נושאין ואח"כ בסוכה הנרותשמדליקות
 באשה שראיתי מה ולפי"ז עושין, הן יפה לאהבית
 בסוכה לאכול מחתבת לא כי סוכה לה היהשלא

 לביתה הכניסה ואחר בסוכה טוב יום נרותוהדליקה
 כך, לה שפסקו שאמרה אף טוב, עשתה לא שםואכלה
 להדליק צריכה כי כך, לה דנו טעם מאיזה ידעתיולא
 יכול בעה"ב עם בדר כ' בס"ט ושם שם, שאוכלבבית
 מאחד שיעשה נראה אבל שותף, ולהיות פרוטה לולתת
 תרע"ז בסי' רצי' שנווע, באמירה די ולא הקניניםמדרכי
 שותפות, לגבי חנוכה נר לגבי סק"ט הציתבו2ער

 לחלק. ויש בזה רציין כאן הוא הדק אותוומסתמא

כז

 מהעוף העור5הסיר

 את מוריד שאני ראני בשבת אצלי שאכלאררח
 כמוריד זה לא, ואמרהר בורר, שזה וטען מהעוףהעור
 זה, דין הוצאת מאין ואמר וכדו', זהב תפוח שלקליפה

 בסימן נדברו באז בח"ז כתוב וכך פשוט, זהאמרתי
 לחשוש. מה אין וא"כ וכדברינו שם ח"לט"ו

 כקליפת דדינו תיכף לאכול העוף עור להסירמותר
 שהוא מכית אבל העור, עם אוכלין שדש אףפירות,
 ואינו סכין ע"י גם ומותר אזלינן, דידי' בתר העורזורק
 פסולת מתוך באוכל גם דאסור בכלי לבוררדומה
 רק אלא עצמה בברירה עחר דאינו כית תיכףלאכול
 דפסק השמנת למסיר דומה ואינו ביז-ם, לנגועו2לא
 ברית )עחן בברירה, עחר ששם בכף, דאסורהמ"ב
 עכ"ל. האחרונות(, מהדורות ל' סעיף בורר מלאכתעולם



אורחרננררן

פח

 פרפ*תהפקה

 לי כתב שליט"א פרידברג דוד הרביךיךי
 ההצור עם בבית פרטית הסקה לו שיש במילאחרונה
 שגזרו בזה שחך אם החום להגדיל שאפשר הביתבתוך
 חכם והראני היכר, לעשות וצריכין יחתה שמאחכמים
 מהטו"ז שמהיא י"ד ק' א' ער"ה בסי' המ"באחד

 לא, בקרוב לשבת אבל מהמנורה להתחמםשמותר
 אם בדידן נפ"מ ריהי' ונראה חולקין ה,2 שיעבור,ששיך
 מתחמם שהבית מצב ובין ממש בתוכו שהאש תנוריש

 בבית מיוחד במקום תנור ע'ע חדר בכלמראריאטורים
 וכפי חשש, "2 ממש בקרוב דלשבת ול"נ עכ"ל,וצ"ע

 שבת, פתק ע"ז שמים הרבה שנים הרבה לפנישראיהו
 ולא האש להגדיל ולא לנגרצ לא אותם, הזהירחה

 לי נראה כך החשש אין מרחוק יושב ואם האש,להקנ(ין
 בקונטרס ח"ז משה באר בשו"ת רציןלכאורה,

 בהסקה. דינים פרנ(י ' כ וסימן י"ד סימןהעלקטריק

כפ

 נשנת עפנישינקות

 סימן ג' חלק או"ח אפרים ברבבות שנתבנובמה
 שטרן בצלאל ר' הרה"ג ידידי בזה לי כתברי"ט,

 חלקים, ד' החכמה בצל שו"ת מחבר בעלשליט"א
 קורי להסיר מותר אם שליט"א מעכ"ת דל אשרח"ל,
 לפני זו שאלה הובאה כבר הבית, לנקות בשבתעכביש
 וי"א מ"ח סעי' שכ"ח סי' באור"ח מהמבוארוהבאתי
 מור בספר וראיתי וכו', המכה על עכביש קורישכורך
 תימא דאפי' שכ' עכביש קורי ולתת ד"ה שםוקציעה
 מוכנים "2 לא אם ודאי מוקצה, הוא מ"מ מרפאשאינו
 מעפר וגרע המתיר על לסמוך נ"ל אז יוםמבעוד
 עי"ש. ע"כ מאתמול הוכנו שלאואבנים

 ומוסיף שמעתיקו ע"ר ס"ק שם החיים בכףוראיתי
 עכביש מחורי שנסתפק ג' א' שם ללב יפה מס'להביא
 אם תתפש שהיא במקום בכותל ומדובקמחובר

 ע"י אפי' ואסור המחובר מל דבר תולש נקראכשמסירו
 הכינו לא בודאי בשבת לנקותו שבא חה עח"ש,גוי

 של ספיקו בו שחך הבית בכותלי צריך הוא ואםמבעו"י
 המובהק הגאון לאחי בבקרי גם שם ודנהר יפל"להרב

 ד' יזכני וכאשר רצוד, ל"ז סי' ח"א משה בארבספרו
 יבוא חמישי חלק שו"ת ספרי לאור להוציאברורו"ח
 הנ"ל ט-די עכ"ל ביאור ביתר בס"ד שםהדברים
 הרבה יש ח"ד ובספרו הערתו, על כוחו ה,2רשליט"א,
 כיעין ושמי ספרי מזכיר ו2לא אף ספרי  עניני עלהערות
שם.

קצזאפריםחיים

 טוב שכתב, ס"ד ע"ג סימן השולחן קצותרצהן
 הקורי אבל שבת, לכבוד מהבית עכביש קורילפנות
 סי' בתהל"ד כמ"ש בשבת מוקצה הוא עצמןעכביש
 סי' במנ"ש ומובא וקציעה, מור בה2ם סקע"טשכ"ח
 חייב אי להסתפק "2 המחובר מן והמסירו סקמ"ז,פ"ח
 סקע"ד. שכ"ח סי' החיים כף עי' תולש,משום

י
 נרות הדיקת אחר פיפישתות

 כתבנו ס"ה אות קט"ו סימן ח"ב אפריםברבבות
 אבני בספר והנה הנרות, הדלקת אחר מים לשתותשלא
 אם יום מבעוד שבת קבל אם מסתפק כ"ו סי'שוהם
 שהדליקה הנרות הדלקת אחר אם למים שצמאהאשה
 לה מותר אם היראים, כשיטת השקיעה קודם שעהרבע

 לפי כי ר"ת שיטת לפי השמשות, בית זמן קודםלשתות
 וכל בשו"ע והרב יוסף, כהבית פוסקין אנוהדין

 הנרות הדלקת לגבי מחמירים ורק כר"תהאחרונים
 סברא ויש השקיעה, קודם להדליק ועוד היראיםכשיטת
 שבת חומרת משום מחמירין מלאכה לעניו דדוקאלומר
 אם שבת שקבל אף טעימה או מים לשתות לעניןאך
 לא דאם וכתב דמותר אפשר דר"ת ביה"ש קודםהוא

 אפילו קידוש זמן הגיע לא עדיין א"כ מנחההתפללו
 מלשק מוכח וכן לשתות, מותר יום מבעוד שבתקבל
 מפלג ולאכול לקדש שיכול סק"ג רס"ז בסימןהרב

 דדוקא מזה ונראה וכו', ערבית התפללו לא אפי'המנחה
 מנחה קודם אבל לקדש יכול ערבית התפלל לאשעוד
 קידוש חובת עליו חל לא וממילא לקד,2 התירולא

 אך ביה"ש, קודם לשתות אז שמותר נראה א"כעדהן
 היום שנתקדש מנחה קודם אפילו אסור השמשותבבין

 והתיר מאסטראווצא וכו' להרה"ג דשאל וכתבמספק,
 צריך הוא אם טי או מים לשתות בפשיטותהדבר
 מה כפי שבת קבלת או נרות הדלקת זמן לאחרלשתות
 ביה"ש זמן עד היראים כשיטת להחמיר נוהגיםשאנו
 ט' סימן ח"ב יצחק פחד בשו"ת אבל ר"ת,לשיטת

 מבעו"י קידוש לעשות יכול אם תלוי דדי"ז ג"כמביא
 חמן לטעום שרי קידוש זמן הגיע לא דעדשן היכאדכל

 ערבית בתפלת אלא שבת בקבלת תלוי אינוקידוש
 זמן והוי ערבית בתפלת שבת שקבל היכאוממילא
 לצורך שמהרר באריכות רצח"ש לטעום אסורקידוש
 כתב שליט"א גליק הכהן שלמה יוסף הרב ךדידיגדול,
 מקלרזנבורג אדמו"ר לכ"ק שאלתי אני ח"ל בזה,לי

 עד מנחה קודם לטעום שמותר לי ואמרו2ליט"א
 רק לפעמים כן עושה בעצמו וכן הדין מעיקרביה"ש
 קודם נרות הדלקת זמן אחר עשעה חצי כמו שעדמחמיר
 לגבי אותו ושאלתי יותר, ולא ביה"ש זמן עדמנחה
 שמותר, להחיעם טוב דלא לי ואמר להקל "2 אםנשים



אפרים חייםאדרחן54צ5צדועקצח
 עצרת בה8מיני שפעם זוכר ואני קידח4, לגבי יקילודא"כ
 אחר קשעה חצי כמו מוסף תפלת גמר שליט"אשהרבי
 וכ"ק טוב יום סעודת לאכול הלכו והעולםהשקיעה
 להתחיל לכתחילה שמותר אז אמר שליט"אהאדמו"ר
 רק שני יום וקידוש דאוריתא טוב יום שסעודתהסעודה
 אבל לעיל שכתבתי כפי כן נמי ביה"ש, עד ואכלודרבנן
 אחד קמעה חצי כשכבר סעודה להתחיל לכתחילהלא

 לי יש אגב ובדרך ודויק, הטעם אמר ומשו"הדהסקיעה
 וכן ל"ג סימן אלעזר מנחת שבשו"ת שתמהתי מהלצהן
 בליל קידוש קודם לטעום שאסור בענין י"א סימןבח"ב
 צריכין או השמשות בבץ לטעום מותר אםשבת

 ופלא שם, בח"ב וכן להקל יש דמרינא ומסיקלהחמיר
 בשעד הפע"ח מכח להחמיד דיש כלל מצינודלא

 מים לשתות אסור שבת דבליל שכתב סופכ"דהשבת
 עכ"ל לילה של קידוש מפני הדץ מן השמשמותבבץ
 בזה שדנים האחרונים ספרי בהרבה וראיתי הנ"ל,ידירי

 כ"א יברך בזה שיעחנו זה דץ להעיר רקוהבאתי
לעצמו.

 בזה לי כתב שליט"א כהן זלמן חחם הרבידידי
 מבראזען מהג' י"א אות שלום אהבת בקונטרס עודעהן
 זקיני אבי של ספרו עם יחד נדפס זה )קונטדסזצ"ל
 שם ועחנחו שבת(, הל' על שבת מנחת בעלזצ'ל
 בדבריו. עהן הדחק בשעת מים לשתות דמקילוראיתי

 שכ' ט' אות ל' סי' ח"ד המאיר שרגא בשו"תועי'
 לשתות מותרת אם הנרות הדלקת אחר ו4צמאהאשה
 אסורה מים שגם מבואר ס"ד רע"ד סי' באוד"חמים,

 אסור שבת קבלה כבר נרות הדלקת שאחר כיץלשתות
 שבת מנחת ועי' קידוש, קודם כלום לטעוםלה

 יש השמשות בין שקודם י"א סי' שלום אהבתבקונטרס
 ע"ד בסי' קצוה"ש על בבד"ש ועי' צער, במקוםלהקל
 שתוכל כדי הדלקה קודם תנאי מועיל אולי שכ' י"זאות

 עכ'ל. עש"ה הדלקה אחרלשתות

יא
 בעסידהקידוש

 קידוש בענין י"ח באות שכחבנו למההוספה
 שראיתי מה מעתיק העי מיושב, או מעומדוהבדלה
 ח'ל: מ' סימן ה' חלק רב לך עשהבספר

 שכתב: י'( סעיף רע"א )סימן מרן בדבריעהן
 מעומד יכולו ואומר וכו' הן מלא כוס עלמקדש
 מרן ומדברי קידוש, ואח"כ הגפן פרי בורא אומרואח"כ
 דוקא "הכולו" באמירת היא העמידה שהקפדתנראה

 וארץ, שמים בריאת על עדות שהוא המפורסםמהטעם
 לכתוב, מרן דקדק שלא אלא בעמידה, היא עדותוכל

 בדבר, קפידא שאין ומשמע בפה"ג, ואומר יח4בואח"כ
 שזו וכנראה ישב, ירצה ואם מעומד ימערך ירצהאם

 לעמוד יכול מרן, דברי על )שם( שכתב הרמ"אכוונת
 טוב "הותר וכתב הוסיף שאח"כ אלא הקידוש,משעת
 נקרא שכך ומפורסם פשוט הוא כך והטעםלישב",
 סעודתו במקום שיושב מתוך סעודה במקוםקידוש
 ופוטר מקדש שאחד שכית משום או הקידוש,בזשעת
 כולם שישבו יותר טוב ולכן קביעות, צריך כולםאת

 קביעות.שתה"

 ולפיכך כך, כל קפידא אין הדין שמעיקרנמצא
 בכף )עהן קבעו האמת שחכמי כדרך הספרדיםנהגו
 חחם( עץ ופרי הכוונות, זשער בשם ס"ב אות שםהחחם
 קידוש לגבי אבל דוקא, הקידוש בו4עת לעמודשצריך
 מהטעמים לשבת יותר שטוב הדין עיקר על נשארהיום
 שכתב )וכמו כן כתב הכוונות זשער בספר וגםהנ"ל,
 הי' היום שקידוש רפ"ט( בסימן בברכ"י החיד"אמרן
 קדיקוי רבנן נהגו שכך והעיד מיושב, אומרוהרב

 תובב"א. ירה4ליםבעיה"ק

 מנחה, של קידוש על שאלת למה הרעתי שלאאלא
 בסעודה לקדןם צריך אין מפורש: פסק מרןוהלא

 סימן וב'ע בטור היטב ועהן ס"ד( רצ"א )סימןו8לישית
 בסעודה הן שותים שאין מנהגנו אך זה, בעניןרצ"א

 בב'ע מרן שכתב וכפי כן, להנוהגים ואףשלישית,

 דין לזה שאין ביותר פשוט עכ"פ בידם", מוחים"שאין
 ועיקר. כללקידוש

 מרן כפסק פשוט הספרדים מנהג הבדלהולענין
 הרמ"א רבינו אבל מיושב, להבדיל ס"ו( רצ"ו)בסימן
 שם, בב"י מרן ביאר הסברות שתי וטעם מעומד,כתב
 עיקר לפי פשוט הספרדים מנהג לעיל המבואר כלולפי
 עכ'ל.הדץ

יב
 שבת ביייקידוש

 שלום ששרנו ואחרי אורחים אצלי דהייאירע
 לעשות ושכחנו הים נטלנו מיד חיל, ואשתעליכם
 בסימן הרמ"א וכדברי ההן על קידוש עשיתי אזקידוש,
 היו נטל כבר אם שכתב סק"ב במ"ב סי"ברע"א
 על יקדש דעאפ"כ כהרמ"א לעשות יש קידושקודם
 הח"א וכ"כ מט"ז כ"מ כתב סקס"ג הצית ובויערהין,
 כהמ"ב. לעשות יש דכך נראה וא"כוכנ"ל,

 האשכנדם אנו אין פעם כל מדוע לי קשהאמנם
 דדן פעם ומשיב בה8ואל וראיתי כהרמ"א, פהנוהגים
 ב"ה בענה קל"ג סימן בח"א שכחבנו ובמה בזה,כבר
 ח"ב חחם לב בשו"ת כתב ראיחו יצא, אי בקידושוב"ש



אורחרבברת

  לענות "שכהו אהרת כי לענות דיכולק דכתב ס"אסימן
 אבל וכו', ב"ה  לענות שלא מנהגנו כי אף וא"כאמן,
 הפסק הף ולא דיצא היים הלב על לסמוך יש  ענהאם
 בזה.ועהן

יג
 הפתיכטות

 נהום ר' הרה"ג לקידי המצורפת השאלהשאלתי
 ונדפס לי השיב אשר תה שליט"א קארנמהלצבי

 היא והשאלה פ"א סימן ה"ב צבי תפארת שו"תבספרו
 ממנו. היא והתשובהמממ

 משפהות שהרבה בישיבה או במלוןשאיה:
 בשביל מקדש אהד ולפעמים שבת כל"ל כיהדיושבים
 הפת. לכסות צריכים האםכולם

 כולם כי הפת לכסות צריכים בודאיתשובה:
 אם יודעים אינם הם השולהן בסידור וגם לקדשראהים
 שנדמה ועוד יקדשו, כולם או באהד בקידושיוצאים
 וגם לכסות, וצריך בקידוש ףוצאים קידשו כולםכאילו
 משנה. בלהם הפת כיסף על טעם עוד עוישכמ"ש

יד
 בבוקר בשבתקידהט

 הנ"ל לידידי המצורפת השאלה כתבתיהנה
 שם. הנ"ל בספרו ונדפסה וצלו היאוהההסובה

 או דג רק ואוכל שהרית שבת שקידש מישאיה:
 קידוש. ידי יצא אםביצה

 דעיקר רע"ג סי' או"ה העוזר באבן עי'תשובה:
 יצא אז הקידוש אהר תיכף לאכול דעתו אםהוא

 כל שתה לא אם יצא לא בלבד וביצה בדג אבלבלא"ה
 עח"ש.הכוס

יה
 ע-ט בר"ה הצפרניםיגזוז

 בר"ה, הצפתים לגזת שלא הנוהגיםבאלו
 הל ע"ש אם הדין איך ע"ש הצפתים לגזוזונוהגים
 ומצאתי והפשתי הצפתים, לגזת אז מותר אםבר"ה
 שם וכתב צ"ט סימן ה"ב מבריסק מהר"םבשו"ת
 צפרנים. ליטול אזדמותר

קצם ם י ר פאה'ים

5ו

 ר"ה בע-ט ג' בן יידיגיה

 ילד וצל הושערות לגלה דמותר שם נהב נןכמר
 עח"ש. הזמן אז כי ר"ה שאז ר ביום ג' בןעגעשה

יז

 ר"ה שהוא ו' ביום צפרניםייט~

 שכהב ד' סימן ה"ב הלכה מערב בשו"תעק
 ר"ה שהוא בער"ש גדולים צפתים ליטול מותרשאלה,

 הפץ ובדברי שנוטל, למי למהות אק תשובה, לא.או
 לא דהמיקל וכ' י"ב ס" האלף מגן מתשובת כהבשם

 דמחער. להורות כתב לכןהפסוד,

יה
 ועיךט בע-ט הצפרנים קציצתזסן

 שביאר נ"ד סימן ה"ב ההכמה בצל בשו"תעיין
 צפרניהם לקצוץ המדקדקים הם דבריו ומסקנתבארוכה
 אהר לקוצצם המדקדקים וכן דוקא, הצות לפניעש"ק
 במנהג ותועלת סוד יש בקודש, יסודותם דוקאהצות
 ותועלת סוד יש כן הצפרנים, קציצת אהר דברלהחוך
 שערי ועהו עכ"ל, במספרים ולא בסכק הצפרניםלהחוך
 לגלה דמצוה ובהא בזה, מ"ש רנ"א סימןההשובה
 שכתוב ר ע"ג סימן השולהן בבדי עהו בע"שהצפתים
 אבל המיאוס, מפני היו צפותי דוקא דהחנופשוט
 היוב. אק רגליוצפורני

יט
 שבת יטבוד יהסתפרזטן

 ור~
 להסתפר דטוב כהב ל"ג סימן שדך פאתבשו"ת

 אפשר אם טוב יום ערב ובכל שבת ערב בכל אפשראם
 יום כל להסתפר נוהגים לא כיום אבל קודם, יוםאו

 ואולי כך, כתב הנ"ל המהבר מדוע ידעתי ולאשישי
 בזה. ועיין למעשה לא אבל להצעה רקכתב

ם

 בע"ש בהוה"ם הצפרניםייטו5

 מי בפירוש כהב נ"ו סימן שבעה נהלתבשו"ת
 בהוה"מ ע"ש והל ע"ש בכל צפרניו ליטולשרגיל
 בסוף בדבריו עח"ש הצפרנים, ליטול אז לודמותר
 השו"ת. בהלק שבעההנהלת



אורחרגגותי

מא

 הצפרניםיזרוק

 יזרוק שלא כ' ח' סימן ח"א הטוב קבשו"ת
 יעזור, לא מקום ושינף יקבור או ישרוף אלאהצפרנים
 ואם שישרוף כתב ל"ו סימן ח"ב החכמה בצלובשו"ת

 הכסא לבית מיד אותם יזרוק אז מיד לשרוף יכוללא
 דיכולים להרבה בע"פ המ2ובה אמרהר חה בדבריו,עהן

 חורקן לישראל הצפרנים חותך עכו"ם ואם כך,לעשות
 כתב כך ומותר, עביד דנפשיה אדעתא אמרינןאז

 ידיו צפרני ולקצץ ט"ז, סי' ח"א יהח2ע חסדבה2ו"ת
 בספר בזה מ"ש עהן מותר אם אחד ביום בע"שורגליו
 כסדר הצפרנים ליטול שלא ונוהגים י"ב, סימן אפדיםיד

 ז' אות ע"ג סי' השולחן בבדי ועי' אצבע, אחראצבע
 אבל ידיו בצפורני רק הוא דהקפידא ומשמעשכתב
 כסדרן. נטל אם לחוש אין רגליובצפורני

 שליט"א מהגה"ק בסופו דקרא בטעמאועהן
 ע"ז )וכ' הצפרנים שרף ח"ל, ט' באות מהחזו"אשהביא

 סק"ו(. ר"ס סי' מ"בע"

מב

 ביצהיבשי

 שכ" י"ט אות נ"ב סימן אור"ח איש חזתעהן
 כית אסור ודאי סולדת שהיד עצי בכלי ביצהלבשל
 כבר אפרים וברבבות בכ"ש, מתבשלת שהיאדחזינן
 מזה.כתבנו

מג

 טי יתוךיימון

 שכ' י"ט אות נ"ב סימן אור"ח איש חזתעיין
 שהיד אף שני כלי לתוך לימת ליתן דמותרונראה
 וכו' כתבלין דהף ליכא כבישול נראה דמשוםסולדת,
 הטי. בתוך לתה ומותר תבלין דזהוכוונתו

מד

 קצהצות גהצים עי מרגריןיתת

 ו2ליט"א פישר נפתלי הרב יזידיכבוד

 אם לי שישאל מבחור דנשאלת שאלתךבדבר
 בזה יש אם קצוצות ביצים על בה2בת מרגריו ליהןמותר
 שנים לפני נראה בזה, היתר דרך יש ואם לישהאיסור
 קרקע בגידולי אלא לישה איסור שאין חשבנורבות
 אהדר הרב ידידי של ספרו בסוף עצדפס כעתאבל

אפריםחיים
 אז ח"ד אור"ח משה באגרות נדפס וכן בח"דשליט"א
 כן סובר לא שליט"א שמו"ר והוא דעתינובטלה
 וה"ה בשינף לעשות ביזמם על במהענעז דדעתוכיעו"ש

 לףן רבא הרה"ג ומו"ר להחמיר, דיש נראה א"כמרגריו
 מפורש היתר לי אין השאלה הדבר בזה לי כ'שליט"א
 משום בזה י,ן המאכל את מדבקת שהמרגרינהכית
 בשמעת בצלחת המרגרינה את ישים אם יתכן אבללישה

 בכך אכילתו דדרך מאכל תיקוני אלא זה איןהסעודה
 בצלחת דנוחצין ומה דיסא, בתוך שנוחצין דרוטבדומיא
 ברכה עליו תבוא והמחמיר שני, מקרי זה אוכלשהוא
עכ"ל.

כבח

מה

 בתנור חי בשריהשים

 ו2ליט"א פישר נפתלי הרבידידי

 להשים להקל "2 אם שנסתפקת שאלתךבדבר
 הבוקר או הלילה ובאמצע השבת לפני בחצור חיבשר
 של ההיתר בזה יש אם טרענספמטור ע"י נדלקהחצור
 איסור אין חי דבבה2ר ס"א רנ"ג סימן המכבהכל

 לא בודאי הנ"ל ע"י בבקר דנדלק כית או דעתודמסיח
 למטה להשים בודאי בזה והנראה עכ"ל, דעתויסיח
 בודאי מסתבר הריענגלס על למעלה ולא האופהבחצור
 ממנו שומע ואינו רואה אינו קשהרי הדעת היסח שםיש
 ר"מ הרה"ג שמו"ר מה ידוע אך כלל, ע"ז חושבואין

 עויעבדו מכונות להכין שלא כתב שליט"אפהנשטין
 הגר"א ידידי ודעת המקרר בפען שאף וכמדומניבשבת,
 בממץ רק קייך שזה לענ"ד נראה הוא שליט"אאזבאנד

 כך שהולך שחולים דבר אבל הקין מראית מפנידאשוף
 העין מראית דליכא בדצור וממילא חשש ל"שמעש"ק
 בזה. וצין להקל ישלכאורה

מו

 בשבת מתנהיתת

 כתב ו2ליט"א סאכשסבסקי משה ר' הרה"גידידי
 מזה כחבנו וכבר בה2בת מחצה נתינת בענין הערהלי

ח"ל:

 שכתב בה2ב~ן לחתן מחצה לטזן מותר איבדין
 כך, לעשות שאסור ט"ו( ס"ק ש"ו )סי'המג"א

 לי יש שם, רבה האליה כמ"ש מותר אחריםולפוסקים
 שאגת בעל של הלכות בפסקי שמצאוד ממהלהעיר
 תמח( ח"ב בחודש חודש מדי בספר )שנדפסאריה
 חשכה אחר אבל בשבת לחהן מחצה ליהן דאסורשכתב
 שבת דעדיין הבדילו ולג ערבית התפללו לא שעדייןאף
 ובלא"ה גמור קנין הף דלא משום מותר לגבההוהוא



יאאפרים חייםאורחרבבות

 לחתן מחנה ליתן שאסור וזה עח"ש, פלוגתא ישבמחנה
 קודם שבת שבתוספות זה אמנם הנ'ל, כהמג"אהוא

 ולא הבדיל לא שאכתי דכית אצלי צ"ע שמוהרהבדלה
 עכ'ל, בזה יקל האיך אצלו הוא שבה ואכתיהתפלל
 כ"ו, סימן ח"ב אש שרידי בשו"ת בזה מ"ש עודרצ-ן
 לעיל שכתבנו מה רצהן ל"ד. סימן אבי ביתושו"ת

 מן קרע דרך בה לשמש כלל דרך דאין חשיבדכמוסתקי
 הכלי גוף דדיבוק או"ד והולך, מוסיף הקרע דבקלהצד,
 ב' מ"ח עי' הנ'ל, כקופסאות ודינו חיבור טפיחשיב

 שעלולים עד אלים חיבורן ואם ר"ת, פי' וכיבדוד"ה
 חשיב לא דתו דאסור, נראה להפרד, ולאלהקרע
 עכ"ל.כמגופה

 פ"ו.בסימן
נ

מז

 בשבת חשמייתשמיכה

 לה,2תמש דמותר אפרים ברבבות שנתבנוכמה
 שאני הדברים 5סקנת עהן בשבת, חשמליתבשמיכה
 רצין כ"ח סימן ה' חלק אור"ח דעת מיחוה פהמצהן
 בזה. שהאריך ההה2ובהבפנים

 חשמלית בשמיכה בשבה להשתמש מוהרבסיכום:
 לחוש ואין שבת, מערב החשמל לזרם מחוברתכשהיא
 מקום ומכל בשבת, החום מדת ימעט או יגדיללשמא
 לכתוב או משונה קשר איזה שבת מערב לעשותטוב
 שאם כדי החשמל, כפתור ליד וליחנו "שבת", נחרעל

 הנחר או השינף ידי על החום, מדת לשנות ףבואישכח
 את שבה מערב לחבר שכח ואם שבת, שהואיזכור

 בה2בת. לחברה אסור החשמל, לזרםהשמיכה

מח

 הטביאות שסבבי הנייריפתוח

 י"א אות י"ח סימן שבת יבאותםכחידושים
 וז"ל:כתב

 שתי בין המונחות שלרפואה פתילות אוטבלאות
 לקררצ דמותר נראה סביבותיהן, מכל דבוקותנירות
 ס"ק קוי"ד סי' שבמ"ב חבית קיע"פ עור כדיןהנייר
 לקררצ שלא ליזהר ויש י"ד, ס"ק במ"א רצי"שכ"ה,
 עכ"ל. אוהרות ש"2במקום

מט

 נייזת שקיקיפתוח
 וז'ל: זה בענין נתנשם

 גוף והן כיום המצףות נילון בשקיות להסתפקויש
 אוכלין שמילאוהו ולאחר אחד, מרוח רק הפתוחאחד

 אותן מפרידין לפותחן וכשבאין בדבק, השפהרםמדבקין
 זה לדבק חשבינן אי בקל, נפרדין ווע ביד,מדיבוקן
 ס"י קוי"ד כבסי' לפותחה דשדי בנוט המרוחהכמגופה

 דהתם סי'צ ש"מ סי' שבמ"ב לאגרת ]ול"ד במחובר,אף
 מותר, לקרעה דגם אפשר ולפ"ז הדיבוק[, להפרידא"א

 בשבת נפשפיקוח

 ברוך ר' הרה'צ לה-די השבה תורת בספרעין
 כחולה ה"ה יולדת פ"ג בעמוד שכתב שליט"אישר

 שאפשר מה כל וכמובן השבת, את עליהומחללין
 העירה לרכוב צריך שהיה כגת ימעט במלאכהלמעט
 ולא האפנים על ירכב וסוס אפנים לו ויש רופאבשביל
 עכ'ל. בזה וכיוצא חחם בבעליישתמש

נא

 בשבת יחהכתיבה

 דאינו שכתב ס"ה סימן ח"א צבי הר שו"תעיין
 לפנינו הרי וסחם שנתחבה2, לאחר אלא בכותבחחב
 עדיין לח שהדיו זמן דכל כתיבה במלאכת חדן2כלל
 אני ולפי"ז עכ"ל, שבה משום להתחחב כתיבהאי"ז
 שבת לענין מחיקה זה אין לח כשזה ימחוק דאםטרצן
 בזה. וע-ן כלום עשה%א

נב

 אורגמקך2ה

 מעשה בספר עין בה2בת אורג מלאכתכענין
 גוקאוץצקי ישראל הרב לאור שההמא תשמ'צאורג

 להכניס וטוב גדולה מלאכה ועשה מלונדתשליט"א
 כוחו ףשר הדינים כל מברר כי ישראל כל בביתספרו
 שבה. מסכת ללומדים להקל החשובה עבודתובעד

נג

 בבקר החודש ברכת יברךבשכחו

 החודש ברכת לברך ששכחו במניןנשאלתי
 ףדידי דכן, ועניהו מנחה, בעת בה2בת יברכו איבבוקר
 וז'ל: בזה לי כתב ו2ליט"א פישר משה ר'הרה"ג

 בשבה החודש על לברך ששכח ציבורובענין
 הנה החול, בימות או במנחה לברך יכולים אםבבוקר
 יפה, תפלת אלא זו ואין בהלכה דינים שום בזה איןהרי
 בציבור לברך אין וטלולא, כחוכא יראה ו2לא כדיאולם



אורחףבבריןרב

 אולם לבדו, לאומרו יכול אחד כל אלא החיממות
 תפלת שזמן כיץ בציבור לאומרו יתכן במנחהבשבת
 מוסף, בהפלת עדיץ עומדים כאלו תראה היום כלמוסף
 בתפלת מנחה בזמז עומדים שכז אדמורי"ם עודו"4נם

 שייכות החודש לברכת ואץ לחח4, איןהמוספים
 עכ"ל. התורהלקריאת

נד

 שבת קודם רפואה יקחתבהתחיי

 לקחת התחיל אם אפרים ברבבות בארנוכבר
 בשבה ולקחת להמשיך יכול אם שבת לפנירפואה
 בשו"ת אבל עחר, לא זה יום מפסיד אם כי דכזואמרחר
 מעתיק שאני כפי ר אות הספיקות בשער אלגדמהר"י
 מה מקלקל לא זה יום מפסיד אם דשם וצ"ל דלאכתב
 : ח'ל בזה ועהן אצלינו כןשאץ

 של משקה לשתות הרופא לו שקצב חולה עללברר
 משקה אותו לשתות מותר אם רצופים, יוס ל'רפואה
 מלכים דבני מההיא דץ4רי נראה היה ולכאורהבשבת,
 רמ4 בחול, לסוך דרכם שכז מכותיהז על וורד שמזסכץ

 בנדון כן לא הימים, כל דרכן שכן התם דשאנילדחות
 פירש ז"ל שרש"י גם קצובים, לימים אלא דאינודידן
 ולאו מכה בלא בחול לסוך דרכז שכז קי"א( )דףבשבת
 דבחול דידן ובנדץ עביד, קא דלרפואה מילתאמוכחא
 כז ואם עכ"ל, דאסור פשוט נראה עביד קא רפואהלשם

 בזה. ועהן דמותר מסהבר ו4לנוהרפואות

נה

 בשבת יםבגד

 ואמרתי בשבת, מוקצה הף ים בגד אםנשאלהי
 ספר קניתי וכעת מוקצה, הף ולא בגד דזהמסברא
 מביא הלשטוק אריה יהודה הרב שמחברו יהודהששלמי
 ים בגד כ' ר"ב ובעמוד תש"מ( )ירח4לים מוקצההלכות
 אלישיב מהגרי"ש שמעתי כ' י"ז ובאות מוקצה,אינו

 בו4עת שלא ללובה4ו ואפשר בגד זה כי והסבירשליט"א
 י"ח. באות באריכות שם עוד וראההשחיה

נו

 בהבדיהנשים

 כי נראה הבדלה, מכוס שותות לא דנשיםהטעם
 א"כ אמז אז ועונות ובבשמים בנר חייבות אי שאלהמ4

 שותות, לא כך ומשום לשחרה הגפן בץ הפסקהו"ל
 הרה"ג על )שנכהב דישראל דארעא מרא בספרוראיתי

 ם י ר םאחיים
 הספר על שכהב קמ"ה עמוד בח"ג זצ"ל( זתנפלדח"ח
 : ח"ל בערות שכירמפעה

 סכוס ישתות הנשים נהגו שיא חדשטעם
הבדיה.
 מדברי שהביא הספר בסוף ריהטא לפום ראיתיכז
 פרעשבורג, ראבדק"ק זצ"ל לאקענבאך דוד ר'הגאץ

 לשתות לנשים מותר אם יו"ט, בו שחל במו"ששנסתפק
 תמה, ואני עליו אמרו הכדלה שגם כיץ קידח4 שלכוס
 כוס על אמרו הים במדינת הבעל"ט הזאת בשנההרי

 הרי ישתו? שלא הו"א יש וכי והבדלה, קידח4ראשץ
 - יו"ט, לכל לדץ יש ומינה כוסות, בארבעמחתבות
 באשר נלע"ד הי' לשתות, נוהגים שאינם הטעםובענין
 למיעבד רגילי לא דנקוים הירח4למי מז הטור הכיאכבר

 סידרא, דתתפני עד כ"א מנהגא ליכא במו"ש,עבידתא
 כז, שהמנהג אבודרהם בשם המג"א הביא זאתובכל
 יותר השבת קדח4ת עוד נמשך מנהגם לפי אצלםוא"כ
 הבדלה מכוס לשתות נהגו לא ולכך אנשים,מלגבי
 שרה אמנו שבאהל האהלה בפסוק רש"י הביאוכבר

 שהמשיכו כנראה לע"ש, מע"ש דולק הנר הי'ורבקה,
 לשתות נהגו לא ולכך לשבה, משבה השבתקדח4ת
 קדח4ת נמשכה עוד שאצלם לרמח ההבדלה,מכוס
 עכ"ל.הש"ק

נז

 הנעיים שעי האבקיהסיר
 ו4על האבק להסיר יכול בשבה אםנשאלהי

 סימן ח"ה חחם בשלמת בזה דן שכבר והשבחוהנעלים,
 אבל מותר ודאי יד דלכאחר דבריו ותוכז ו' ה'קע"ד
 מוטב דרבק דבאיסורין עוד וכתב אסור, מכבדתע"י

 ע' מהדו"ב כהלכתה שבת שמירת הציין שוגגין,שיהיו
 ביד האבק את מהז להסיר מותר אבל ח"ל, שכ'קס"ט
 כדי רכה, ביד זאת לעשות שיזהר והוא במטליתאו

 בזה. הציין קל"ב קל"א אות בהערות ועח"ש להבריקזשלא

נח

 בשבת סוקצה הם האם הזקן או מהראחםשערות

 הם האם הזקז או מהראש בשערות הדץאיך
 פ"ב עמוד יהודה שלמי בספר וראיתי בשבת,מוקצה
 על והזקן הפיאות מהראש, שנפלו שערות ח"ל,שכהב
 כתב י' באות ובהערות מוקצים, הם וכדר ספרגבי
 ,4ליט"א זילבר מהגרב"י שמעתי גופו( )מחמתח"ל,
 והדרת בס' כתוב כי רעי של גרף של ההיתר כאזשאין
 לאלו מקורות זקז( לגדל המצוה )המבאר זקזפני
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 שאינם מזה ורואים בספר, הזקן 81ערות לשמורשנוהגים
 שערות לשמור לא כתבתי ברוך בית בס' אבלמאוסים,
 דין להם יש האוכל ב81עת השולחן על 81ערותבספר,
 כגרף אינם בודדות ש81ערות מסתבר אבל רעי שלגרף
 זקנם, 81ערות שומרים שאינם אותם עכ"ד, רעישל

 רעי. 1סל כגרף להם הוי עליהםומאוס

 אחד 81ער אפילו לתלוש אסור שבשבת להעיריש
 בספר סק"א, שם ומ"ב ס"א ש"מ בסי' כדאיתאבידו
 סק"א ש"מ סי' או"ח פלאג'י, חחם מרבי חייםרוח

 שם דבהעגגה זיע"א האר"י רבינו מעשה ידועכותב:
 עכ"ל. שבת מוצאי עד הוציאה ולא בזקנוידו

נפ

 בשבתפנס

 לי נראה ודטעם בשבת מוקצה דין לו ישפנס
 לו דאין ואף כיס( חסרת )מחמת או הבטריה,בגלל
 שאעפי"כ שליט"א אליקדב הגרי"ש טען מיוחדמקום
 לא מטעם חה בכך לחלק אפשר אי כי מוקצההוא
פלוג.

ס

 נשבתסגייה

 ברורה  משנה עיין בשבת, מוקצה אינהמגילה
 שם. תשובה ושערי סקכ"ב ש"חסימן

סא

 שבתבפפפר

 חחם בפניני זצ"ל בלוי משה ר' כתבי בספרעיין
 מדוע ח'ל, ממנו שהובא י"ג אות תקל"א עמודח"א
 שהרבת מפני שבת לקבלת נרעה לכו מזמורי אתסדרו

 מלך וד' השבת ליום שיר מזמורי עם האלוהמזמורים
 בתשמ"ג בירושלים )נדפס שבת למנין במספרםעולים

 1סליט"א(. קלוגר בנימין ר' קידיע"י

סב

 שבע סעיןברכת

 מאין נ"י, שכטר נחמן הרב ידידי עאנשאלהי
 שבת, בליל אבות מגן אומרים דהקהל המנהגבא

 ובהעו"ת בזה, דן מ' בסימן דהריב"ם וראיתיועהנור
 אדם חחב אם נשאל עוד ח"ל, כתב קל"ה סימןמהדי"ל
 עד אבות מגן לומר צריך תשובה, אבות. מגןלומר

 לציבור מקור דיש הרי עכ"ל, בסמ"ק כדאיתיהמעשה,

יב ם י ר פאחיים
 כתב סקי"ז רס"ח סימן דה8ולחן בערוך אבללאמרו,
 הציבור כל וחחבין שבע מעין ברכת הש"צ ואומרח"ל,

 יאמרנה לא היחיד אבל וכו' הש"צ מפי זו ברכהלשמוע
 והמנהג הש"צ, חזרת כנגד לש"צ אלא נתקנהרלא

 בראקדת למעשה זכר עד אבות מגן אומריםשהציבור
 יש ומיהו לבטלה לברכה שנחשוש ברכה בזהדאין

 עכ"ל, הוא ונכת כלל אומרים הציבור שאיןמקומות
 מקום כל וא"כ בזה דיעות חילוקי דיש דדעתוהרי
 בזה. לערער ואין כמקומועהוג

 אחת ברכה ש"צ ואומר שכתב ס"ח במחברועח"ש
 הרמ"א כתב וע"ז אותה, אומר היחיד ואין שבעמעין
 לאומרה יכול עצמו על להחמיר רוצה היחיד אםמיהו
 לאומרה הציבור נוהגין וכן חתימה ובלא פתיחהבלא
 ועח"ש אבודרהם צוין ומקורו חתימה בלא ש"צעם

 שמתחיל דהיינו חחומה ובלא סקכ"א במ"ב ועי'בד"מ,
 ומקורו בלבד בראקדת למעשה זכר עד אבותמגן

 התקנה עיקר כי זה שלאחר באות כתב ואח"כמהמג"א
 שמה פשוט נראה ע"כ אותה יברך שהש"צהיתה

 עד רק רם בקול אומר שהש"צ מקומות באיזהעעוהגין
 עושין הן יפה לא בלחש אומר ואח"כ וארץ שמיםקונה
 רם בקול אבות מגן הוא יתחיל הקהל שסחמו אחראלא
 אבות, מגן אומרים שהצבור מקור דיש הריעכ"ל,
 אליהו ליפמן מר הנכבד ירידי ששאלני מהולפי"ז
 מתחיל דהש"צ אומרים שהציבור שאחרי נ"יבראת
 בטעות הוראה דזה נראה אחד, לו פסק כן כיבאמצע

 זאת בכל אומרים הציבור אם אף במ"ב מפורשכי
 פעם דכל פשוט חה הש"צ חזרת מטעם חחרהש"צ
 הוא. דכך לי ופשוט אבות מגן מהתחלת מתחילהש"צ

 י"א בסימן הוא הסמ"ק בהעם המהרי"לומ"ש
 הוא כן סטמור, צלום ק"ו אות פרץ רבנובהגהות
 הלכות בו ובכל רל"ו, סימן התשב"ץ על ר"פבהגהת
 צוריך סמ"ק בכת"י אבל בהעמו, י"א סימן סוףתפלה
 המהרי"ל שכתב כמו הסמ"ק בגוף הוא קושטאודפוס
 צבי ר' הרה"ג לידידי הסמ"ק על העמודים בצביתועיין
 בסימן כתוב רב ובמעשה ק"נ, באות שליט"אשפירא
 שומעים והציבור הש'יצ אומר אבות מגן כתובקי"ז

 ערש הרי שם הגר"א ביאור ועחן וכו' ושומעיםשותקים
 הגר"א ובביאור אבות, מגן אומר לא דהציבורדיעות
 אלא נתקנה שלא היחיד ואין כתב סק"ט שםבשו"ע
 בביאור ועח"ש עיקר, וכן היורד ש"צ כמ"שלש"צ
 רקובר ברוך ר' הרה"ג לידידי סק"ט אליהוברכת

 יו"ט ע"ב כ"ד דף משבת הוא הגר"א ומקורשליט"א,
 וכו' להזכיר א"צ ערבית לפה"ת היורד ש"צ בהעבתשחל
 בדמשק בביאורו כתב וכן הש"צ רק אומר דאיןמשמע
 לאומרה החיוב ואין כתב סקמ"ד החים ובכףאליעזר,
 שאומר ומי לסמוך מי על לו יש אומר שלא מיוא"כ
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 לחזור צריך תמיד והש"צ לסמוך, מי על לו"1
 מדבריו ומשמע סק"ז מרדכי במאמר רציןמהתחלה,

 הש"צ. אלא אבות מגן אומר היחידשאין

 ברכה ש"צ ואומר בס"ח כתב שבה תורתובספר
 אם ומיהו אותה, אומר היחיד ואין שבע מעיןאחת
 ובלי פהרחה בלי לאומרה יכול להחמיר רוצההיחיד
 ומתחילין ש"צ עם לאומרה הציבור נוהגין וכןחהרמה,
 שם ועינהי )א"ר( בראשית למעשה זכר עד אבותמגן
 אומר דהש"צ דבזמן דעתו עכ"פ כך, בדיוק מבוארולא
 במלה מלה בלחש עמו לומר הציבור יכול אבותמגן
 בלבדש כי לבדש צ"ל וארלי בזה, ועין חדן4 דברחה

 זה את דאומרים שבת תורת בעל שהעהיק כמומבואר
 שהוא א"ר במקום לבוש צ'ל אם בזה רצהן הש"צ,עם

 סק"א, רס"ח סי' יהודה מטה רצין הלבוש, עלביאור
 בציבור נוהגין מיהו וז'ל, סק"ח הלכות בשובהועח"ש
 ממגן דהחנו וחתימה פהיחה בלי דה4"צ עםלאמרה
 ואחר ימהין והש"צ בראשית למעשה זכר עדאבות

 עכ"ל רם בקול אבות מגן הוא יתחיל הקהלשסחמו
 לעשות. יאה דכןומסתברא

 דף דפיסחא מילי מקונטרס לדברינו סיועואעהיק
 מפאפא מאדמו"ר הערה שמעהי וז"ל ע"בקי"ד

 אבות מגן הש"צ עם הקהל שאומרים במנהגשליט"א
 הברכה מתחילת בקו"ר יתחיל שהש"צ להיותשצריך
 כל צ"ל וממילא להש"צ נתקן הברכה שעיקר אבותמגן

 רק מתחיל שהחץ נתפשט והמנהג בקו"רהברכה
 שהקהל אף הרי עכ'ל, הוא וטעות הברכהמאמצע
 שכחבנו. וכמו לחזור לש"צ לו יש אבות מגןאמרו

סג/א-

 בשבת נרות המדייקא"2

 שכ' סק"ח רס"ג סימן לדוד תהלה בספרעיין
 פחות )הוך להדלקה סמוך שבת לקבל האיש עלשגם
 בהדלקה שבה מקבל שאינו איש לפי"ז וכ' שעה(מרבע
 מי דאף כתב ואח"כ קודם מנחה להתפלל צריךאינו
 מיד שבת לקבל צריך בהדלקה שבת מקבלשאינו
 תחילה מנחה שיתפלל איש גם א"כ ו4עה מרבעבפחות
 להתפלל יכול דאינו דהא דאפשר להסתפק שישאלא
 או בסט"ו, כמו ברכו בענה דוקא החנו חולתפלת
 במעשה או בדיבור שבה שקבל בכאן כמו נרותהדליק
 אח"כ להתפלל יכול לבד במחשבה שבה בקבלאבל
 מנחה.תפלת

סג/ג

 שבת נרהדיקת

 ממת לו ואין לסעודה אור לו ביש הדץאיך

 ם י ר םאחיים
 קודם, מה סעודה צרכי ה1אר מצוה להדלקת נרלקנות
 מצוה נר לכאורה בזה שכתב לדוד תהלה בספרוראיתי
 בזה. ועין עכ"ל,קודם

סד/א

 השכר עיבקיד,4

 כ' וז"ל, כ' סק"כ רע"א סימן לדודבתהלה
 לחזור דא"צ נראה שכר על וקידש טעה סקל"דהא"ר
 ע"כ וצ"ע מצף, הין כשאץ עליו דמקדן4 כיתולקדן4
 כוס לפניו להביא דאי"צ נראה יצא דבכה"ג נימאואי
 דגם ואפשר תטעום השכר על שהכל יברך אלא ין,4ל
 עכ"ל. בכה"ג מודוב"ה

סד/ב

 ואכסנאי במיוןהאוכי

 שהאריך קל"ז עמוד המלכה שבת בספרעיין
 עיו ידליק, היכן במלת אוכל ודיו אורח דיולבאר
 שם וכתב בזה, ההלכות כל ביאר כי בדבריוהיטב

 שכעל כית שבמלת סוברים יש וז"ל, ל"ז אותבביאורים
 חייב והוא האורחים צרכי כל עבור תשלום מקבלהבית

 שולחנו על כסמוכים הם הרי לאורחים הנרבהדלקת
 קפ"ג, סימן ח"א אפרים רבבות שו"ת עי' זה,לענין
 תברכו רדליקו בזה לצאת לא שיתכונו טובועכ"ז
 עכ'ל.לעצמם

סה/א

 בשבתסחימה

 יוסף בית מישיבת פישר נפתלי שמואל ר'ידידי
 לסחוט ס"ז ש"כ סי' באור"ח וז"ל, לי כ' נ"יבגיטסהד
 איסור בזה אין למה הבנהר ולא מותר ה1לקותכבשות
 וחשבהי עכ"ל, שם( סק"כ )במ"ב בוסר אצל כמובורר
 ובורר אוכל שם ע"ז ואין לאכילה ראף לא בוסרכי

 תהלה בס' ראיתי אבל בכבה4ות, משא"כ מפסולתאוכל
 לסחוט מותר ס"ו המח' כ' וז"ל, שכ' בסק"ז שםלדוד

 ופירות מבוסר עדיפא דלימנע"ס צ"ל ע"כלימנע"ס
 לדבריו, שכיונהר וברוך עכ"ל, לאכילה ראףיםשאינם
 כי ידעהי ולא כתב שם ממשיך דהוא כך לאאבל

 בטלה והאוכלם לאכילה ראתם אינן שלנוהלימנע"ס
 עוד ואי"ה חזקה, הנ"ל יוידי קושית וא"כ עכ"ל,דעתו
 לציין רק ובאנו החמורה הערתו לברר למועדחזת

 הדבר. את לבררולנסות
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סה/5

 5ש5ת 5ס5וןיהשתטש

 התיר אחד שרב במה דעתי, לחותנשאלתי
 מה לי אק והנה בסבת, בהטבת לדהטתמש בתיםלבעלי
 משה ר' הגאת הרב ורבי מורי פסק כבר כי דעתי,לחות

 אור"ח משה אגרות שו"ת בספרו שליט"אפחנשטיין
 בשבת בורית עם להתרחץ ובדבר וז'ל, קי"ג סימןח"א
 בבורית ואף ממחק, משום שאסור פשוט הנהיו"ט,
 לי ברור אין להההר נוהגק שהרבה אף כמים לחשהוא
 ומתפשט המולינעס מזה שנעשה מכית ההיהרכ"כ
 קועדיין ניכר וא"כ הרחיצה ע"י שהוא מכפי יותרהרבה
 ושמן כמים לחים דברים כשאר לא ממחק קצת בזהיש
 אין ולכן ממחק, איסור ליכא לח שבדבר שאפשראף

 עכ"ל. להחמיר ראף וכן זה היתר בביההנוהגק

 שהוא ממש בורית אבל נדת, לא לח בבוריתוא"כ
 בסבת משתמשין לא בבית אצלינו וכן אוסר הואסבת
 אסר שמו"ר בזמן דעתי לחות לי מה וא"כבהטבת

 יש אולי לראות לצאת ואמרתי בזה, הרב טעהולכאורה
 וזה בזה קצת מצאתי בספרים בחפשי מתיר, שכןמי

 דעת. לאדם החונן בעזהי"תהחילי

 פרק שבת הלכות רמב"ם על רוקח מעשהבספר
 איסור ללמוד יש ומכאן וז"ל, בא"ד כ' הלי"גכ"ב

 ממרח דהרי סאבו"ן שקורין בבורית בהטבתהרחיצה
 דניחא ריקויה ופסיק מלאכה אב שהוא בהכרחוממחק
 להזהיר ה,ט פשוט והוא ז"ל הפוסקים כתבו וכןליה
 נכשלין אדם בני שהרבה שמעתי כי מאד זה עלהעם

 שאסור מו"ר לדברי ראי' הרי עכ"ל, זהבאיסור
 להההר. להרב היה ולא אסורולכאורה

 בבורית לרחוץ אסור כ' ס"י שכ"ו בסימןוהרמ"א
 מטעם דאסור כתב לא ואמאי נולד, דהף זייףשקורין
 אומר יביע בהטו"ת וראיהה דממחק, תולדה דהואממרח
 חשיב דלא לחדש שכתב ג' אות כ"ז סימן ח"דאור"ח
 וכו' וממחקו שמחליקו דבר לאותו כושצריך אלאממרח
 רוצה ואעו לו צריך אינו ידו על שממחה הרי כאןאבל

 שמתמחה ומה וכו' כפיו לנקית אלא בא שאעובקיומו,
 כלל לזה מתכףן אעו הרי הסבק מגוףומשתפשף

 ואח"כ בזה, ומאריך הנ"ל הרוקח מעשה דבריודוחה
 ד'. באות שםממעףך

 כתב י"ד סימן ג' כלל ורדים געתובשו"ת
 איסור בסאבו"ן שאין בידינו ועלה וסתםבאריכווג
 כ"ז סימן ח"ד אור"ח אומר יביע ובשו"ת ממרח,משום
 בסבק רחיצה וסתם כיעו"ש, בזה עליו תמה ד'אות

 כל להם אק ורדים הגעת ודברי כממרח הףלכאורה

יה ם י ר פאחיים

 כלשת חריפה סכינא נגדו ונקט עכ'ל, בזה להקליסוד
הגמרא.

 כמבואר הסבת שעושים איך שם כתב ה'ובאות
 ע"י ניתך היה שהסבת והוא צ"א סי' צדקכצמח
 שלא בודאי ואז לגמרי ונימוח הקפאתו שלפניהבישול
 י"א סי' שלום בנוה ביאר וכן ממחק איסור בוהיה

 ערוך בהטבת, סבון במי לרחוץ שמותר לאחרוניםומצינו
 והההר בסי"א והוא שם ועיינתי שכ"ו, סו"סהשולחן
 מג"א )עי' בבורית לסוך שמתיר שיש וסחם סבתבמי

 הרי עכ"ל, שאסור ופשיטא הם תמוהים ודבריםסקי"א(,
 בשבת, סבת שאסור וטליט"א מו"ר כדברישכתב
 כ' בורית ועל בורית מי התיר ע' סי' צבי ארץובהטו"ת
 ממחק משום בבורית יאסר לא למה שהעיר מהוז"ל,
 רק שאינו בזה ולא הדבר מעצם במגרר רק ממחקוכו'
 כלום הידים מגוף מחסר ואינו בו שנדבקו הזיעהמסיר
 ט"ו אות יהרו פ' שני' שנה חי איש ובבן עכ"ל,וכו'
 עחן אסור בבורית אבל מוהר בורית במי להתרחץכתב
 בסבון ומיהו ו' באות אומר היביע וכתב בדבריו,היטב
 משום להההר מקום שיש נראה בלא"ה חלק שהואשלנו
 תפארת ועהן ז' באות בדבריו ועהן ממחק,איסור
 המג"א לדברי שאף שכ' סוס"י הלש במלאכתישראל
 לרחוץ והתיר ממרח, משום בהכא דליכא שט"זס"ס

 רכה בבורית לנולד חיישוינן ולא זייף שקוריןבבורית
 יש קסוא דבסבת הבנתי ולא ממרח, דהו"ל אסורלכו'"צ
 הדברים, כחטע ומה סבת במי מאשר להחמיריוהר

 אסור דבורית בפירוש כתב סק"ל שכ"ו סימןובמ"ב
 בלשת כתב ח' אות כ"ח סימן אומר ביביע ושםבשבת,

 מדברי להסיק יש זאת כל את אוהנו ד' הוד"צ ואחריזה
 גם בסבת הט-ם ברחיצת איסור שאק הנ"להרמב"ם
 וממשיך נולד, משום דחשש כרמ"א ושלא נולד,משום
 יש מרן הוראת בהר דאזלינן בדידן אנן ולפי"זוכותב
 דמסהע והנא וכו', בשבת הבורית ברחיצת להקללנו

 שמתיר בתשובה הרמב'ט הוא הנ'ללהאחרונים
 ס"ג ש"מ סי' האחרונים )ועי' בהטבןז בבוריתהרחיצה
 י"א אות ובסוף שבשבת( באותיות מוחק חשששאק
 מוליד משום בבורית הרחיצה לאסור לנו אק ומ"מכתב
 איש מעשה לס' הביא י"ב ובאות וכו', דמרןאליבא
 בשאבו"ן ט-הם שרוחצים אדם בני שיש שמעתישכ'

 נודע וכבר לו, יגיד מקלו אשר אחד חכם ע"פבשבת
 י"ג ובאות וכו', הוראתו על סמכנו לא אך מקילשהג"ו

 בהטבןז, הבורית רחיצת לאסור מסיק לבסוף דהנ"לכ'
 דעת וכן כנה"ג ס' ושכ"ב והרמ"א זאב הבנימקוכדעת
 ודבריו להההר צידד שהגו"ר כ' אהרן היד וגםהא"ז
 יד ע"ז והעובר בזה הגו"ר על לסמוך אק ע"כרחףים
 ר' להרה"ג ועלום ודבר ובהטו"ת עכ"ל, רע עקה לאליד

 שיצא שאחר וכ' הג"ל דברי כ' זצ"ל הדאיהעובדיה



אורחרננותיי

 להרהיב יוכל מי איסר לאסור קולמה המלך מפיהדבר
 וכו', גדולה או קטנה לדכר אחריו להרהר בנפשועח

 איסור בסבת דאק ל"ד סימן ח"ו אליעזר צ"ןובשו"ת
 היביע שם וממעךך וממחק, ממרח איסור יש אבלנולד
 וממחק, ממרח שיך לא עב סבת במי דאפילואומר
 באות ומ"ש ח"ל כ' ומילואים והוספות בתיקוניםושם
 משה אגרות שו"ת עין רך בסבת רחיצה אודותז'

 הפוסקים דברי הזכיר ולא בזה שמחמיר קי"ג סי'אור"ח
 דהיביע משמע עכ"ל, ההלכה מצד להקל והעיקרבזה
 הה2ובתו דבדברי אף בקשה ולא ברך להררר באאומר
 דעתו על לעמוד קשה אבל בסבת להקל דנוטהמשמע
 אות י"ד סימן כהלכתה שבת שמירת ועהן מתיר,וברך
 הן קשה בסבת הן בשבת לרחוץ אין ח'ל, שכ'ט"ו
 איסור משום בסבת בשימוש בו יש שכן רךבסבת
 אבל וממרח ממחק איסור גם בו יש ולעיררםמוליד
 לא יום, מבעוד להכינו וטוב נזיל בסבת להשתמשמותר
 סבת סמים אבקת או סבת ליתן מותר מאתמולהכק
 סבון להכק כדי בה2בת אף שני( )שבכלי חמיםבמים
 לזרז כדי והסבת המים שבו הכלי את לנענע ואףנזיל
 את ביד לשפשף אק אבל מותר, ההמסה תהליךאת

 שם והביא מחליקו שהוא מפני במים בעודוהסבת
 השולחן קצות מספר שהביא מה מ"ט אותבהערות
 דמררר.ומשמע

 התיר רע"ח עמוד ח"ד ישורק יסודיובספר
 מיהו כתב י"ט עמוד ובח"ה נוזל, בבוריתלהשתמש
 בזה ומאריך נולד משום דאסור נראה מוצקבבורית
 ועיין לאיסור, בפירוש כתב עכ"פ להתיר דנוטהומשמע
 להשתמש דאסר פ"ח סימן ה' חלק משה בארבשו"ת
 א' אות קל"ב סימן בח"ו כתב וכן בשבת בוריתבמי

 ועחן אסור דודאי סובר בעצמו סבת דכבוריתומשמע
 סט"ו. שכ"ו סימן שבת תורת ועהןבזה,

 אמרתי אבל בזה שדגים ספרים הרבה לי ישוהנה
 אסחם ולכן לקצר בא שספרי בפרט מדאי יותרהארכתי
 אליעזר ר' מהרה"ג כהן שיח שו"ת מספר פה, זהענין
 אם כתב י' בסימן תשל"ג  בשגת נדפס שליט"אכהן
 שדנים אחרונים חבל והביא בשבת בסבת לרחוץמותר
 וכתב להתיר, ראיות הביא והוא ולהחהר לאסורבזה

 שהרבה אלא הדין, מעיקר בשבת בסבת לרחרןשמוהר
 מנהגם לבטל להם ואק איסור בזה נוהגים העםמקולומי
 ואלה טוב ברכת עליהם ותבוא במנהגםףשארו
 לסמוך מה ועל מי על להם יש היתר בזהשנוהגים
עכ"ל.

 מו"ר כדברי ונוקט אעמודה משמרתי על אניאבל
 בשבת להשתמש לאסור שליט"א פיעשטיין ר"מהרה'ע
 משתמשים לא ובביררנו נתל במי להחמיר המ2בסבק
 שו"ת ועחן בקיצור, הכל כתבנו כי בכ"ז ועהןבזה,

 ם י ר מאחיים
 השעים לרחוץ בענק כ"ח סימן סוף ח"ב אששךדי

 סקכ"ב במג"א מ"ש עי' צביעה וע"ד כתבבמברשת
 חה לכלוך אלא שאעו במקום להתיר הרדב"זבה2ם
 לרחיצה לדמות יש בפאסטא פאסטא, בלאדוקא

 ערך יצחק פחד רצין סקי"א ומג"א שכ"ו עי'בבורית,
 ומשמע עכ"ל, הג"ו בשם סק"ח שם ובה"טבורית
 אוסר, הלא ורדים הגעת ודברי שינים למקוחתדמדמה
 בה2בת להשתמש אוסר אש שרידי מחבר בעלא"כ
 ספק. שום בלי בודאי לאסור ויש בזה ועהןבסבת

 שהביא סק"כ שכ"ו סי' לדוד תהלה בספררצין
 שבפניו דבדבר ואפשר וסחם דבריו ודחה ורדיםלגעת
 אפשר וגם ממחק אחר ממחק אק ממחקו והואחלק

 עכ"ל, דרבנן באוכלק ממחק ועיקר לאוכלק דמידבורית
 לאסור, דעתו עכ"פ באוכלין הוא דממרח חידושחה
 בנימק ר' הרה"ג נפשי לידיד עולם ברית בספרועהן
 בסבת להשתמש שכתב ה' אות בממחק קוליט"אזילבר
 יש דבר אמר רבה וגברא אסר האג"מ נחלק ובמיאסור
 סבת על אבל מתיר אולי בורית מי על עכ"פ בזהלדת
 לי ואמרו גדולים כמה עם דברתי וממש אוסרממש
 נתקבל וכבר בסבת, שישתמש מי ראו ולא שמעושלא
 ואסור להלכה הוא דכן ונראה להשתמש שלאהמנהג

 שהבאנו הספרים כל עם אפילו בשבת בסבתלהשתמש
 ח"ז יצחק במנחת ועחנתי ביום, כשמש הואופשוט
 בסבון בה2בת להשתמש דאוסר מדבריו ומשמע כ'סימן
 דביאר ט"ז סימן י' חלק נדברו אז ועחן ממרח,משום

 עיינתי ושוב וסיים סבון ומי בסבת שימושבאריכות
 קופסאות של באמה ובין בסבת בין להקל שאיןבזה

 הף וממילא מע"ש במים עירב אא"כ לסבתדדומה
 בשבת. סבת דאוסר הרי עכ"ל, בשבתמוקצה

 בס"ג שכ' קנ"ח עמוד יהודה שלמי בספרועהן
 )מחמת כ' ח' אות ובהערה מוקצה, הוא )בורית(סבק
 הדבר ביאור שליט"א, אלישיב מהגרי"ש שמעתיגופו(
 כמבואר ממרח מטעם בשבת בו להשתמש אסורכי

 הנ"ל, ובמנח"י הנ"ל ובאג"מ סק"ל שכ"ו סי'במ"ב
 סבון משמחזיק כלי מוקצה הוא סבת כ' ק"עובעמוד
 ובזמן מוקצה הוא סבת בו שיש בזמן לכךומיוחד
 י"ח ובהערה לאיסור, שמלאכתו כלי הוא סבת בושאק
 כנ"ל. בשבת בו להשתמש אסור כי גופו מחמתכ'

 כמ"ש בשבת סבת להמיס מותר הרי שאלנית"ח
 לזה עומד אינו שסבת לו השבתי השולחן,הקצות
 לי והסכים להמיסו מותר בע"ש לכם ביחדוודוקא
 ושמפו נוזלי סבת שם וכתב קוליט"א, זילברהגרב"י
 את בשמפו לרחרן אפשר כי מוקצים אעם נוזלילעשער
 אפילו מוקצה אינו נתלי סבק כתב קנ"ח ובעמודהידים,
 שמעתי כי כתב ט' אות ובהערה מאוד, וסמיך עבההוא

 מהקבוק נשפך שזה שכ"ז שליט"א אלישיבמהגר"י



אורחרבבות

 שפכתי מאוד, ועבה מרוכז הוא אפי' בו להשתמשמותר
 זמן שלקח עבה כ"כ שהי' נהלי חומר מבקבוקלפניו
 כהב בו, להשתמש ההרר זאת ובכל מהבקבוק עויצאעד
 אסור עב שמן אמרו מחן א'7 תימא חה א' ת"חע"ז
 שאם מאוד ומסהבר כלל ישפך שלא בשמן יתכןהאיך
 שיך כ% נשפך אינו ואם שאסור רכה לישה כמונשפך
 לבית חיזוק בקונטרס מ"ש עם לחשב יש עכ"ל,מריחה
 ממחק עולם ברית ע' ל"ב לסי', י"ט א' קל"ב ד'יעקב
 שהוא שם שכתוב כמו לא עבה שיעור ונראה ה',א'

 דרך שאין כ"כ עב שהוא אלא קצת, עב אםאפי'
 להחליקו צריכים רק מעצמו זב ואינו שמן כמולהערותו
 שאין וכית למירוח, דומה ובזה שומן כמובידים
 שיעורי כל כמו להקל בזה הולכים מפורששיעורו
 בו המועט דבר אלא בהם לפרץם לחדץם ואיןדרבנן

 ראי' שהבאחן החידושים בקונטרס ועי' וכו',שתפשת
 ומ"ש לדינא, הכי מסיק נמי הנ"ל נדברו באז עכ"ל,לזה

 שאין שכ' הנ'ל האג"מ דברי ע"פ הוא עולםבברית
 בסוף ובתשובה להחמיר, וראף ההיתר כ"כ לוברור
 שאעו שליט"א דלבר הרב כוהב י"א סימןהספר
 הרב ח"ל שם וראיתי יהודה, וצלמי מספר ע"כמוקצה
 בו שיש כית מוקצה הף לא נהלי סבת וצליט"א,זילבר
 גם מרינא מותר דעתי לפי ובכלל בו להשתמשאופן
 משום  שגזרו עב לשמן דומה שאינו מים תערובותבלא

 כי יפה עלתה ולא האג"מ מץ לצאת רק ורציחהשעוה,
 סבת' בועות משום ענין בכל שאסור משמעמהאג"מ

 מדינא שאסור אמה מעשחת אבל וכו' ממרח משום%א
 במים לערבו אפשר שלכאורה ואף מוקצה,הף

 מוקצה הף כלל מצף שאעו כית ואפשר בוולהשתמש
עכ"ל.

 וכן בנהלי דמחךר מ"ג שכ"ו החחם מכףוכחבנו
 דכ' דש במלאכה השבת שביתת ועי' י"א. שכ"והעה"ש

 במנהגם. יחזיקו ענין בכל להחמיר הנוהגים אךבסק"ס
 להשתמש אסור דכ' ל"א בסי' יעקב לבית בחיזוקועהן

 אבל ממרח משום והטעם קשה. בסבת בשבתבסבת

 עמו לערב ומצריכים בו מחמירים ערש אף נהלבסבת
 בו להשתמש העולם נהגו כבר יום מבעוד מיםמעט
 הרב ע"י לאור עויצא מוקצה טלטולי בס' ועי'עכ"ל.
 ד' ובעמוד באנגלית וצליט"א באדנער פנחסישראל

 וצליט"א פיינשטיין ר"מ להרה"ג דשאל זה בלשתהביא
 כמוקצה. דינו האם זחף הנקרא גבישי סבתשאלה
 עכ"ל. כלי שם ליה דלית מוקצה הו"ל זה סבוןההעובה

 מחמת למוקצה נחשב סבת פ"ג בעמוד כ'ובאנגלית
 פהנשטיין משה ר' הגאת מאת שמעתי כך וכ'גופו

 מוקצה הף בגדים בכביסת ששמים הסבתשליט"א,
 אוסר האג"מ סבת מי פשוט. ע"ז וכהב גופומחמת

יז ם י ר םאחיים

 גופו. מחמת מוקצה זה ולפי"ז בשבת בולהשתמש
 בשבת, סבת במי להשתמש מותר פוסקיםולכמה
 נוהג וכן שם וכהב בשבת, מוקצה לא זהולפי"ז
 בו שמנקים פאדער סבת. במי להשתמש וכותהוהעולם,

 פוסקים כמה בשם שמעתי וכתב מוקצה אינו הכליםאת
 בזה להשתמש א"א הא חידהם זה ולכאורהעכ"ל,
 מלומדי והוא בתשמ"א נדפס הספר בזה. וצ"עבשבת
 להקוועד.ישיבת

 ישפשף וצלא ליזהר יש סי"ב ש"כ סי' בשו"עועי'
 כן ואם לשפשף. שאסור כ' הטור והנה במלח.מיו
 יש בלשת אלא איסור, בלשת לא המחבר כ'מדוע
 ט"ז. אות צית בני בס' בזה מ"ש ועי'ליזהר.

סו/א

 עשב ע"ג ידיםייטוי

 של"ו סי' באור"ח ח"ל, הנ"ל ידידי לי נ,עוד
 עשב ע"ג ידים ליטול איסורים ב' ערש כ' סקכ"ובמ"ב
 ע"י הקרקע שמרפיא חורש משום ב. זורע, משוםא.

 משקין שאר אפי' ב' טעם דלפי ולכאורההלחלוח,
 עכ"ל, הקרקע מרפיא דעכ"פ אסור יהי' מצמיחיןשאין
 כ' האו"ז ובאמת זודע, של הטעם רק כ' הרמב"םוהנה
 זרועה שאעה בקרקע אפי' אסור ד"ב במויקדלרבה
 משום מצמיחין שאין במשקין אפילו אסור באמתוא"כ
 סק"ג. שם לדוד תהלה ועי' כדקר, דחופר דומיאדהף

סו/ב

 בשבתבורר

בספר
 יסח-

 פלדר ר"ג הרה"ג לידידי ח"ג ישוהן
 בענין כהב שלמה( רפואה הקב"ה לו )"סלחוצליט"א
 בורר דיש אלא כגרוגרות. בורר שעור ח'ל בח"ג,ש"ב
 משא"כ פסולת. כשיעור דהוא אלא חחב ואינו היוםכל

 המנ"ח ודעת דחחב. הפסולת ובירר כגרוגרתכשנוטל
 לא אבל כגרוגרת. מהפסולת חוץ באוכל להיותרצו-ך
 אלא סק"א שי"ט בסי' יעקב הישועות דעת נראהכן

 הירחסלמי ומדברי לשיצור, מצטרף הפסולתשאפילו
 כדבריו נראה הפסולת ומברר כגרוגרת דנוטלשכהב
 כך כהב לא ובאמת יעקב בישועות ועחנחןעכ"ל.
 חשיבות אוכל ד,עיעור משום כך ללמוד וקשהבפירהם
 בפסולת ולא לבררו שרצה באוכל נמדדהמלאכה
 שנטל בירחסלמי פשט י'ל הירחסלמי ומדברישסילק.
 בזה ועהן חחב, שם ובורר כגרוגרת אוכלין ידולתוך
 להעיר. רקובאנו



אורהרבבורןרח

סז

 גיידהפקי
 הוא הגלידה שאכלו אחרי גלידה של מקלהאם

 יהודה ו~למי בספר כך ומצאוה דלא. עניתימוקצה.
 לאחר שלגונים או גלידה מקלות ת"ל צ"אעמוד

 בהם. משחקים הילדים כי וכ' מוקצים. אינםהאכילה

סה

 כסףנייר

 בשבת, לטלטל מותר אם נשאלתי כסף,נייר
 כי מוקצה זה כי אסור, בחבילה מחובר זה אםועניוה
 הנ"ל בספר כן וראיתי בהסבת. ממנו לקרוע אסורהלא
 וצריך חבילה זה אם כסף נחר וז'ל שכ' צ"חעמוד
 אסור כי מוקצה בה להשתמש כדי חתיכותלחחוך
 להזהיר רש עכ"ל. מחתך משום חתיכות ממנהלחחוך
 ואולי למקום, ממקום זה את מטלטלות נשים ראיתיכי
 להמנע. טוב מ"מ בזה וע" המקום לצורך הףכי

ספ

 שנמדק ניירכום

 נשאלתי שבת, בדיני לנשים השבועיבשיעור
 ואמרתי בהסבת לטלטל מותר אם שנסדק נייר שלבכוס
 עמוד הנ"ל ובספר מוקצה והו'ל לשתיה ראף לאשהה
 לשולי קרוב והסדק שנסדק נחר כוס ת'ל כתבק"א
 לשום ראף ואינו כלי שבר הוא כי מוקצה הואהכלי
 אחת פעם לטזימוש המיועדים כלים וכותב וממשיךדבר
 אחרי לזורקם שרגילים וכדומה מנחר כסותכגץ

 לחזור אפשר כי הטזימוש אחרי מוקצים אינםהשימוש
 יוגרט של כוס לכן כן. שעוקים רש בהםולהשתמש
 מוקצים אינם שלם כשהוא שלו והמכסהשעתרוקן

אפרים
עא

 בשבת.ספריי

 עד בבית סם לזלף מותר אם האחרוניםדנו
 ראשי לציין אלא בזה להאריך רוצה לא ואניהיתושים
 ר' הרה"ג נפשי לידיד הלכות מטעה בשו"תפרקים,
 היתוקים כי מ"ח, סימן ח"ז שליט"א, קל-ןמנשה
 לה-ד משה באר ובשו"ת בדבריו. היטב עחןנהרגים
 ידיו. על לזלף מתיר ד' אות כ"ג סימן בח"בנפטזי

 לזלף. דמותר משמע כ' סימן ח"ג אומר היביעומדברי
 העניך חנץ ר' הרה"ג נפטזי מידיד מכתב קבלתיוכעת

 גרודנא פאנאותטש בישיבת ר"מ שליט"א,קרלנשטחן
 לי וכתב הרמב"ם, על המלך חק בעהמח"סאשדוד,
 הגרי"ש מרן דחץ מאת להלכה תשובה קבלוהת"ל

 יתועדם נגד בספרה להשתמש שאוסר שליט"אאלישיב
 שמוציא הכפתור על שהלחיצה שאע'ע דהחנובהסבת
 נשמה נכרלת חשש בזה יש מ"מ איסור בזה אץהספרה
 בספרה מרסס שבו במקום יתועץם כבר יש אםובפרט

עכ"ל.

 את לעורר ספרי על הדברים להעלותואמרחו
 ר' הרה"ג נפטזי ידיד בזה מ"ש עוד וע-ן בזה.העולם

 סימן בח"ד נדברו באז ו~ליט"א זילבר יהחסעבנימץ
 ובשלמי סל"ג. ממ"ג דיני עולם ברית ובספרומ"ט.
 נגד ריסוס חומר עם בקבוק הביא קס"ד עמודיהודה
 באופן באתר לריסוס יחדו מוקצה הוא וכו'זבובים
 אלישיב מהגרי"ש דשמעתי וכ' מוקצה. אינוהמותר
 מוקצה הוא הנמלים בחור לריסוס דהחומרשליט"א
 בצד להבריחם באתר לרסס אבל בהסבץז לקטלםדאסור
 כ"ב. סימן ח"ט אליעזר ציץ ועי' מותר. החדר שלהשני
 תחא. ואינו וכתב הנ"ל אומר ליביע ציין נדברוובאז
 בזה.הצתו

היים

נבר

עבעכ"ל.
 הכנסת בביתיוהותע

 בשבתססהפה

 זאת מסחטה שכתב ק"ב בעמוד הנ"ל בספרעיין
 שמלאכתו כלי הוא פירות בו שסוחטים כליאומרת
 ש"כ( סי' )שו"ע בשבת. פירות לסחוט אסור כילאיסור
 טוב ביום גם כי שליט"א אלישיב מהגרי"שושמעתי
 כלי הוא טוב ביום גם לכן למוץקה. פירות לסחוטאסור

 לכסות ראף העליץ שבחלק והוסיף לאיסור,שמלאכהו
 עכ"ל.כלי

 מטזיב להזכרת לוחות כ' ע"א ע' יהודהבשלמי
 ולוח נפשי ברכי אבות פרקי תבא יעלה ומטר טלהרוח
 וכן הכנסת בבית התלתם וכדומה העומר ספירתשל
 מוקצים, אינם בבית או הכנסת בבית התולה שנהלוח

 אין כי הדבר ביאור שליט"א אלישיב מהגרי"ששמעתי
 הצורך כפי ולתלות להוריד ועשף מלטלטלםמקפידים
 אינו מצב באותו מסתמת תקופה תולה שזהואע"פ
 מזה. דעתומקצה



אורחרננות

עג

 הננטת נניתתפיות

 של מסגרת בתוך ותלף המודפסות תפילות נ'שם
 מה-ם שמיה, בריך לדוגמא קבוע באופן וכדומהזכוכית
 כי הם, מוקצים כזה באופן חשובה, מודעה וכןדרבנן,

 מ"ש עח"ש ובתמונה תמונה. כמו עליהםמקפידים
 נ"ד. אות ובביאורים ט'בסעיף

עד

 ס"ה יאותהבה8ך

 זצ"ל טוב כי אליהו להרב וביתו א"ם בספרעחן
 אסור ז' באות שכתב כ"ג עמוד שבת בעניניבסופו
 הרי עכ"ל, מותר נחץל בסבת אך בסבת יז=ולרחוץ
 ובאמת להורות, ראף וכן לא שבסבת סובר ג"כדהוא
 "ם ובנזיל בסבת, בשכת שמשתמש מי ראיחהלא

 כתבנו. שכבר כמומקילים

עה

 נשבת םשה "8םחאםירת

 רבב"א של הראשונים בחלקים נתבנוכבר
 אומרים איך זה ולפי שמחה, ולא עונג נאמרדבשבת
 אבא לזכר עויעורים החדץם בספר וראיתי וכו',"םמחו
 שבת כיבוד בשין ס"ד בעמוד שליט"א להרב ז"למרי
 במוסף אומרים אנו אמאי צ"ע וז'ל שכתב שכת,ועונג
 כי עונג. וקוראי שבת שומרי במלכותך "םמחושבת
 בשבת אין בשבת. נוהגת שאינה אחת מצוה ישנהביו"ט
 התוס' בעלי כתבו כך למעלה. כאמור שמחהמצות
 ספק. שום בלי פשוט הדבר וכן ע"ב כ"ג ד'במויק
 מוסף דץעאני ז"ל מרי מאבא ששמעתי מה עפ'אוצ"ל

 בשבת שמחה "םנה ובמקדש קאי קרבןדבמקום
 אבל אשכנז לנוסח טוב זה המחבר אמר עכ"ל.ואכמ"ל
 וכו' "םמחו אומרין ובשחרית שכת דבליל ספרדלנוסח
 עדיין וצ"ע עומדת במקומה עדיץ הזאת הערהלכאורה
בזה.

עו

 שנת יםוצאיהננה

 הנשים וכל בחנות שעוכדת מאשהנשאלהי
 היא ובשכת צבע. מאותו מיוחדת חצאית ללבושצריכות
 ובמוצאי רחוק שגרים קרוכים אנקףם לבקר ללכתרוצה
 את ללבוש יכולה האם לעבוד משם הולכתשבת

 תוריד ולא שתלבש לה ועניתי השמלה. תחתהחצאית

ים ם י ר פאחיים

 וראי' שכת למוצאי שזה כשלובהעת תחשוב ולא והאת
 תשכ"ה מהדורת כהלכתה שבת השמירת מהדבוי לי"ם
 בעוושתו שאין דבר כל ח"ל פ"א הסימן כ"חפרק
 על לחשוב מבלי לעשותו רגילים וגם טירחאמשום

 תצא אם גם בשבת. לעשותו מותר שבעוייתוהחועלת
 יאמר שלא וכלבד החול. לימות ח~עלת זומעשחתו
 כ' ק"צ ובהערה החול לימות מכין שהואבמפורש
 דאנשים דמכית קוליט"א. אףערבך מהגרש"זשמעחי
 דשרי הה"נ הצורך על לחשוב מבלי לעשותורגילים
 בעשחתו שאין דבר כל כ' פ"ב וכסימן חול, לצורךאפי'
 בהיתר בהעבת לעשותו אפשרית וקחמת טירחהמשום
 החול לצורך בדעתו אם גם בשבת לעשותומותר

 לה אמרתי וא"כ עכ"ל, ס"ט ש"ז סי' כ' קצ"חובעהרה
 פשוט. הדין ולכאורהדמותר

עז

 חםבקנוק

 בקבוק אם נשאלתי שבת בדיני השבועיבשיעור
 הביתה ובאהר דלא ואמרתי מוקצה הוא מגומיחם

 בקבוק בל"ז קע"ח, עמוד יהודה שלמי בספרוראיחי
 אלישיב מהגריש"ב שמעתי וכתב מוקצה אינו מגומיחם

 משתמש מרכזית הסקה לו שאין מי כי והסבירשליט"א,
 לכףן שזכיתי וב"ה עכ"ל. הקרים החורף בימותבו

לדבריו.

עח

 נשנת נסבת רחיצה ס"ה/נ יאותהםשך

 ס"ה, קכ"ז סימל השולחל קצות בספררעק

 עם שבת הלכות קצור בס' רצי' סקי"ג. השולחןובבדי
 י' אות קי"ט בע' תש"כ. בהענת נדפס ושאול דודתקת
 לההרחץ כדי מורסן בידיו לקחת מותר הרוחץ ח'לשכ'
 אסור בורית( )החנו מוצק ובסבת במלח אבל וכו'בו

 משום בו "ם אם ושאול, דוד בתקת ועי' נולדמשום
 משום גם אסור הרך שלנו בסבת ולהסתבןממחק
 בשכת כ% להסתבן שלא המנהג נתפשט וכברממחק.
 הגר"א בביאור דו"ז וא"א נתל בסבת שמתרחציםףש

 אפי' מחלב העשף מסבת להסתבן שלא וכתבמחמיר
 רנ"ח בע' שם וכן ט'. אות דוד כתקת ועח"ש חולבימי
 בהעבת בסבת להסתבן שלא הוא שמנהגינו י"ח בא'כ'

 ובסבת העויער את שמשיר ומשום נולד איסורמשום
 "ם )וראיתי ממחק משום גם אסור רך שהוא שלנומוצק

 בסבת אפי' להסוזבן שמונעין ה,ע נתל בסבתשמהררים
 קשלא וכ' מחמיר הגר"א בביאור דו"ז וא"אנתל(

 בתקת ועח"ש בחול, אפ" מחלב העשף בסבתלהסוזבן



אורחרבבותיי

 הנ"ל משה האגרות את שם ומביא י"ח. אות ח1אידי
 נחל. בסבתדאוסר

 ח"א זצ"ל שבזי ו4לום הרב חולדותובספר
 ר' הרה"ג לידידי שלוחה במנחה תשל"ג,ירח4לים
 ח"ל, י"ז בסי' כתב קנ"ב בעמוד שליט"א, חחהסעדיה
 מותר באמה אבל בורית או בסבת בשבת לרחוץאסור
 או הסבת כמו אותה ממחים ואץ כמים, שהואמפני

 ברורה ומשנה הלכה ביאור שכ"ו, סי' אור"חהבורית
 ח"ד אומר יביע בשם כהלכתה שבת בשמירת ל',אור"ח
 או סמרטוט ע"י מתדחצים ואץ ופסקים, ול' כ"זסי'
 דבר ובכל וכדר מפלסטיק מברשת ע"י אלאספמ
 דהוא הרי עכ"ל, פוסקים בשם חחם תורת סופג,שאינו
 שכחבנו. כמו הוא ופשוט ממש סבת ואוסרמחמיר

עם

 שבת מתי יודעאין

 הצדיק הרה"ג מגור לאדמו"ר אמת אמףבספר
 הרפ"ד שנת בשלח פ' בשמות זצ"ל, מרדכי אברהםר'

 בגמרא, איתא כך, שם כתוב לא"י( לנסיעתו)בספינה
 ששה מונה וכו' שבת מהר נודע ואץ בדרך מהלךהיה
 פסח לענין גם האם פרנסתו, לו עח1ה תום יום כלוכו'

 המפרשים שהקשו מה פי על ואולי הוא, כךתוהכ"פ
 דימות רובא בתר אזלינן ולא לשבת ח",4ינןאמאי
 דקביעא בשבת תינח חה קבוע, מקרי דזה ותרצוהחול,
 דבית אלא קבועים הוו דלא תוהכ"פ פסח אבלהחמא
 דבר )והוא עכ"ל, רוב בהר ניזל שוב להו מקדשידין

 סימן וח"ח כ"כ סי' ח"א חמנים מועדים ועהןנחמד(,
כ"ב.

פ

 בטריה ע"י שעובדשעון

 ולא בטריה, ע"י שעובדים שעונים "1כירם
 וכשרוצים אדום צבע אלא הקמעת על כלוםרואים
 נראה והזמן קטן מהדק על לוחצים אז הזמןלראות
 זה כי בשבת לענוד אסור כזה ו4עת אז אדום,בחשמל
 לו יש כי בשבת, לטלטלו אסור כן וגם מבעיר,ממש
 מטעם בו להו4תמש אסור כי איסור מחמת מוקצהדין

 את שרואים אלקטרוני יד ו4עת בא"י ונקראמבעיר,
 ובדבר ונדלק, הכפתור על שלוחצים בזמן רקהזמן
 לוחצים רק הזמן תמיד שרואים זה מעץ הו4עוניםשאר
 המהדק, על דבק להדביק אפשר וכדו' התאריךלדעת
 ובני מהררים, רש הבטריה, מחמת אוסרים תשואפשר
 מה על לו יש כנ"ל ועח1ה והמיקל מחמיריםתורה
לסמוך.

 ם י ר פאחיים
פא

 ברחוב דףמעא

 אות מועד יח1ר אמרי שבסוף בהנהסתבחזו"א
 ברחוב ספר ו4ל קרוע דף מצאו פ"א ח"ל, כתובע"ח

 שם להשאירו ואמר קרנף דרך להכניסו אםח1אלוהו
עכ"ל.

 עוד בו להשתמש שא"א קרוע דף מוקצהולענץ
 יהודה בו4למי כ"כ מוקצה, הוא בחזרה לחברווא"א
 ו4לם הדף אץ אם כי שליט"א, הגרי"ש בשם כ"טעמוד
 ואם גופו, מחמת ומוקצה הינוק עם בו ללמוד ראףאץ
 ח"ב נדברו באז כהב בו ללמוד שאפשר קטעים בויש

 כלי שברי גופו של דין בו יש היוהר דלכל ס"חסו"ס
 אם בש"י וכ' מוקצה, הף ולא קרמח1 לאיזההראף
 וראף מוקצה אינו למקומם בחזרה להדביקםראף

 צריך קרקע ע'ע הם אם שמוקצים ח1מותלהחמיר,
 קררים שליט"א אלישיב הרב בשם וכהבהלהרימם,
 בבזית הם אם שליט"א זילבר הרב הגאת ובשםבידים
 ומשמע ע"כ, תפילץ מהמוצא וראי' מוהר אופןבכל

 לא. ואולי וצ"ע, ברה"ר אפי' דמהררלכאורה

פב

 שרווי עי שעתענידת
 מועיל ,4אץ אמר זה בלשת כתוב פ"א באותשם
 במקום להחזיקו הפתוח השרוול על השעת אתללבח1
 אעו חקרבותו שמפני בו, לצאת לההרר בשבילהכפתור
 עכ"ל.בטל,

פג

 בשבתמחברת

 שמחברת אמר זה, בלשת כתוב צ"ד באותשם
 ועומד חלק נחר שרובה אף ד"ת במקצתה בהשכתוב
 מערכת ישורת יסודי ועהן עכ"ל, מוקצה אעהלכתיבה

 וראיהר המחברת, את לטלטל דאוסר קס"ד ע' שבתהל'
 וקצרתי. בזה קודניםעוד

פד

 רפוי בפתור בו שיש בבגד בשבתיעאת

 בהלכות נוהן שאני השבועי בעויעורנשאלתי
 שהכפתור רואה בשבת אם הדין איך נקרם, לפנישבת
 נקרא זה אם החוט עם להדקו יכול אם רפףנעשה
 שאעו כית כי מנא חרקת זה דאין ונראה מנא,מתקן



ייאאמרים חייםאורחרבבות

 קשר, שם שאין כית יתרפה שוב 2(עה דאחרמתקחם
 שנתקחם, היינו הידוק או קשר בו שנזכר מקוםוככל
 הוא שהכפתור כבגד בשבה לצאת כן גם מוהריכן
 וטעם לכפתור, הבגד לחבר לעולם חיוב שאין כיתרפוי

 לעולם חיוב ואין פהוח בבגד בשבת לצאתשמוהר
 פתוח בבגד לצאת שמותר וטעם בכפתור, הבגדלחבר
 כפהור עם וה"ה הבגד מנף הם עכ"פ 2שהכפהוריםמפני
 של חוט ס"ו ש"מ בסימן המחבר ומ"ש בוה, ועהןרפף
 המ"ב וכ' הופר משום למותחו אסור שנפתחתפירה
 הקשר שעשה והוא חטאת חחב כן והעושה כ"ובסי'

 פטור כלל קשר בלא אבל קחמא, של אינו אפילולבסוף
 יש מדרבנן, אסור דמ"מ לומר מצדד סק"סוב2(עה"צ
 שבת בשמירת מ"ש ולפי"ז קושר, אין כאן כילחלק
 שנתרופף תפר של חוטו למח~ח אסור סס"ז ט"ופרק
 למהוח אסור וכן וכ' משם ומקורו התפר את להדקכדי
 וכ' כשנתרופף, לבגד הכפתור את המחבר החוטאת
 כי דלעיל מהא לחלק יש לדעתי ובאמת דלעילמהא
 וממילא קשר ואין יתקחם לא ככפהור וכאן מתקחםשם
 טוב ומ"מ הבגד, נף זה כי בו ולצאת להדקןיכול

 שוב. זה דין לשנות ואצטרךלהחמיר,

 לבגד שתפור כפתור שכ' רי"ט ע' בץ4שכ"הועיי"ש
 אין יפול שמא מחשש בו רוכסים ואין נתרפהותפרו

 כזה בגד ללבוש שלא ומוטב הבגד לגבי בטלהכפתור
 בו שאין במקום ברה"ר בזה לצאת בדעהו אםבשבת
 הזה בבגד יצא כבר אם כתבתי אני אבל עכ"ל,עירוב
 ועי' בזה, ועי' כבגד, ללכת ושימשיך עצה לו איןאז

 בכפהור סק"ח השולחן בבדי ק"ט סימן השולחןקצות
 ונסתפק לבגד שוב לחברו יכול כי לטלטלו מותרשנפל
 פה. וקצרנו בזה כחבנו וכבר חד,4 בכפהור הדיןמה

 פשוט ולפ"ז כתב מ"ו סימן ח"ו נדברו אזובשו"ת
 כלי תורת עליו דיש בטלטול מותר שנפלה דכפהורהוא
 כלי ההורת נתבטלה לא הבגד עם שמתטלטל כ"זכ"ש
 עכ"ל, בשבת לחבר ראוי ואינו מהבגד כשנפלהגם
 ממ"ג דיני עולם ברית בספרו שכתב מה עודועיין
 שנפל דכפתור כתב סק"ב פ"ח סי' שבת ובמנחתסכ"ג,
 מוקצה, דאינה  שנתפרקה מדלת וראיתי מוקצהאינו
 יש ואפשר שכתב סי"א ש"ח סימן לדוד בההלהועיין
 לנשבר להחזיר אלא צריך דאינו נתפרק ביןחילוק
 א' ד' פרק יהודה בשלמי ועהן עכ"ל, וצ"ע תיקתדצריך

 אעו בחול בין בשבת בין מבגד שנפל כפתור דכ'ב'
 שם כ' ג' אות ובביאורים להחמיר, ראוי אבלמוקצה

 על מאוד שמפקפק שמעתי ו4ליט"א אלישיבומהגרי"ש
 שנתפרקה דלת בין לחלק ההם המנח"ש, שלההיתר
 ובין מוקצה( אינו )לכן שהיא כמות להחזירהדאפשר
 בס' וכ' י"ד( הערה בפ"ג )מבואר תפירה שצריךכפהור

 ל"ו א' קל"ט בדף שליט"א פאזן מהגר"י שבת הל'ק'

 נראה זה ומטעם מוכרחת, המ"ש של הראי' שאיןכ'
 כן היא המ"ש של לשונו וכאמת עכ"ל, להחמירשטוכ

 יהודה הו4למי עכ"ל כ"ט הערה פי"א עוד ראהלכאורה,
 מחובר עדיין הי' שלא ו"א חדץ4 כפהור שם עודוכ'

 כ' ד' א' ובהערות מוקצה, שהוא להחמיר יש בגדלשום
 כלים כשברי דינו אולי בזה מסתפק המ"ש גופו()מחמת
 להחמיר, רש וכותב שם עולם הברית מביאוומותר,
 עכ"ל, מוקצה שהוא ו4ליט"א אליקויב מהגרי"שושמעת
 עהן ומ"מ דמותר יתכן בלהדקו לעיל שכהבנו כפיאבל
בוה.

 כי מהסס לבי זה, בשין שוב העית לאחראבל
 של חוט בשבח המותח רב אמר ע"ה דף בשבתשנעו
 והניח ועומד התפור בגד רש"י וכתב חטאת חחבתפירה
 במקצת מזו וו הבגד חתיכות שחר ונפרשו ארוךהחוט
 להדק החוט הראש את ומותח נמשכין התפירותוחוטי
 בפ"י והרמב"ם וחחב, תפירתו היא זו החתיכותיחבר
 בשבה תפירה של חוט והמותח כתב, הל"ט שבחמהל'
 ורבעו המ"מ וכתב התפירה, מצרכי שהרא מפניחחב
 התפירה מצורך היא שהמתיחה לפי אחר טעםפירש
 החוט את ימתח אם חוששני הרמב"ם ולשיטתעכ"ל,
 לאסור יש וא"כ תפירה צורך נקרא זה הכפתורסביב
 מה על לסמוך דיש נ"ל המיקל אבל בוה, טעמיםמכמה
 אוסרים ףהם ח"ל, שכתב המאירי ועל לעיל,שכחבנו
 קורדא"ר, הנקרא הזרוע בית של חוט להדק ו4לאמכאן
 אלא תפירה זה שאין כלל טענה מכאן רראהואיני
 החוט במהדק וא"כ עכ"ל, ולנוי לבד בעלמאהידוק
 עדחן ומ"מ ומותר, בעלמא לנף הידוק וה הכפתורסביכ
 בוה. לעהןיש

 משה ר' הרה"ג לידידי משה באר בשו"תועהן
 פ"ז סימן ו' בחלק ומעו פוסקי מגדולי ו4ליט"אשטרן
 דמותר מבגד שנפל וכפתור חדץ4, כפהור בטלטולמ"ש

 קטן כפתור אבל צלוחית, פי לכסות ראוי כילטלטלו
 בסימן כתב הוא שנתרופף וכפתור אסור, ראוישאינו
 בשבת בו לצאת אסור כלל בו להשתמש א"א אםפ"ח
 אעו אם גם בו לצאת שרי בו להשתמש אפשר אםאבל

 בדבריו. עי' וכו' בומשתמש

פה

 טוקעה יגביטזוזה

 שיש י"א מזחה כ' כ"ח ע' יהודהבשלמי
 והב"ע המ"ש בשם וכתבה הוא מוקצה אםלהסתפק
 מותר בבזית ומוטל נפל אם ורק סי"ג, כש"לבדיני

 סימן ח' חלק נדברו באז מוה באריכות ועהןלטלטלה,
 מנחה שיורי ועי' למקומו, בצריך להקל דיש וכ'ל"ח
 בין מוקצה שאינו וי"א סקי"ד, פ"ח סי' המנ"שעל

 בשם בהערות שם וכתבה ונפל חיברו בין שחיברוקודם



אפרים חייםאורחףבבותריב
 והסביר י"ב באות היטב עח"ש שליט"א אל"2יבהגאת
 עח"ש ק"ש פרשת בהם ללמוד תכול קודש כתבי הםכי

 המזוזה מניחים שבו הנרתיק אבל השא וסחםבאריכות,
 )מחמת ונפל חיברו בין שחיברו קודם בק מוקצההוא
 עכ"ל.גופו(

פו

 וקססין בייןבורר

 שהם מים או יל ס"י שי"ט בסימן כתבהמחבר
 כית בסקל"ד המ"ב וכ' במסבת, לסנן מוהרצלולים
 וראתם בורר ליה הוי לא הסינת בלי לשתותשאפשר
 אם אף טוב זה כי פעולה עושה לא הברירה אםמכאן
 קויש ואע"פ הרמ"א וכתב בורר, זה אין בורר היהלא
 המ"ב וכ' בלא"ה, לשתות וראתן הואיל דקק קסמקבו

 ראף אק הרבה דאילו והכונה קסמק קצת בסמ"גאיתא
 נראה דבריו וכונת סינת, בלי אדם בני לרוב כךלשתות
 הוא בורר דגדר היות אלא בורר זה אק מדועדלכאורה
 בקסמק אבל ואוכל, פסולת מעורב לפנינוכאשר
 נלמד וא"כ בורר, נקרא לא וזה יל מקרי הכלמרצטים
 הסמ"ג בה2ם המ"ב כ' ומשו"כ בבורר, דין עודמפה
 רצי' בורר היה באמת אז מרובה היה אי כי מעטדהף
 סקפ"ד החחם בכף רצ" פשוט, זה לכאודה כיבזה
 לצד קסמק או קש לנפח נמי מותר ולפי"1 ע"ז,וכתב
 דבלא"ה כית הין או המים לשתות קויוכל כדיאחר

 בבה"ט רצ" האחרונים, בה2ם וה והביא מותרמשתתי
 כ"כ כך רצין הכה"ח, שהביא מהל"ק די"ו כ"כשהביא
 סקל"ב. השולחןבערוך

פז

 ויצויו באסירתעסידה

 עדות משום קשהוא תכולו באמירת אםנסתפקתי
 בספר וראיתי ממש, עמידה דבעי או בסמיכה אפשראם
 על שליט"א קרלנשטהן רח"ה הרה"ג לידידי המלךחק

 נראה ולפי"ז וז"ל שכתב ברכות הלכות בסוףהרמב"ם
 שבת ליל בתפלת וכו' השמים ויכולו אמירתדבושעת
 דהף משום הוא העמידה דין יסוד דהא לסמוךמוהר
 והט"ז המג"א וכמ"ש העולם, בריאת עלכעדות
 אף סגי הא עדות וגבי עה"ש, ס"ו רס"ח סי'באור"ח
 התכולו רק דזה ספרו בגלית והוספחי עכ"ל,בסמיכה
 עשדה בה2מונה תכולו כשאומר אבל הציבורשאומרים

 עשרה שמונה עמידת כדין סמיכה ולא ממש עמידהבעי
 בוה.רצהן

 וז"ל, לי השיב הוא הנ"ל לידידי זה אתוכשכתבחי
 מדין לסמוך אסור עשרה שמנה תפלת בתוךתכולו
 עכ"ל. נתכוונחר לזה ובאמת מאוד, דבריו וצדקותפלה,

פח

 הססים עו ובשו אפשראח

 אם הבית את המחמם הסטים בחורףנשאלתי
 חשמל או חמים מים שזה ועניתי זה על לבה2לאפשר

 בקונטרס ח"ז משה בבאר רציין ואסור,שמבוםלים
 הסבה2ל שאלה וז"ל, שכתב צ"ח סימןעלעקטריק

 אם עלקטרי אור על בחול, בחלב בשר מבוםל אובשבת
 בגדר ואיבו מה"ת דחחב בודאי השבחו מה"ת,חהב

 שכתב ק"כ ס" יור"ד ח"א יצחק בית בתש' עחןשאלה,
 ואסור היא היא שאלחרנו וא"כ עכ"ל, פשוט לדברק

וחייב

פט

 בשבת ברדיושידור

 א', סימן השו"ת בחלק שמואל רמת בספרע"ן
 נשיאה דבי חהנא זצ"ל יפה יצחק שמואל ר'להרה'צ
 הלף דובער יוסף מרן עולם, יסוד צדיק רשכבה"גהגאת

 לאור עויצא הלף, בית בעל מבריסק, זצ"לסאלאווהציק
 ושעלה תשכ"ח, בירושלים יפה דובער יוסף הרב בנוע"י
 תשי"ג ניסן י"ו עד ברבנות ושימש תרצ"ד בה2נתלא"י
 לפי בשבת, ברדיו לדבר ע"ד שם וז"ל בא"י,ונפטר
 הבערה בו יש המדבר שמוציא ריבור קול שבכליזיעות
 ע"י ברדיו שידורים ובכן מלאכה, אב איסור בזהרה2

 ת"ש, טבה ה' מדאורייתא, אסור טוב תום בשבתעברים
 עכ"ל. יפה יצחק שמואל אביב,חל

 והבאחר אוסרים, שראיתי בוה הדנים הספריםובכל
 בוה שדנים בספרים לעי' ונא לאסור די וזהדבריו
 פה.קצרתי

צ

 בשבת שחי ביו"מ דודי יצהאסירת

 טוב יום כשחל מדרצ נשאלחו פעמים נמהזה
 והספרדים דחץ לכה אומרים לא האשכנדםבשבת
 תלף שוה וראיתי האחרונים, וב' הראשונים ב'אומרים
 בספר ראיחר וכעת המנהג, מקור מה אבלבמנהגים
 וז"ל, שכ, ס"ח ע' בח"א ז"ל מרי אבא לוכרקשעורים
 שלא האשכנדם נוהגים בה2בוע להיות טוב יוםכו2חל
 לתחומו להכנס מחעתדים אנו הלא כי דחץ לכהלומר
 אומרים הספרדים אולם פנינו, יקבל והא הקב"השל

 משונה, מצב קחם אז שכן תחנונים שני אוארבעה
 אליו, באים ואנו פנינו מקבל הקב"ה טוב יוםמבחינת
 בא והוא אוהו ומארחים פניו מקבלים אע שבתמבחינת
 השכינה, לפני שבה בקבלת חהבים אנו א"כאלינו,



אורחרננות

 שום ליכא פנינו, את מקבל הוא שעה שבאותהאע"פ
 בפמ"ג במשב"ו ועי' עכ"ל, הבחינות שתי ביןסתירה
 ליום עויר מומור א"א יו"ט בכניסת וו'י, שכ' תפ"חסי'

 רש ח"י, ועי' בהאבת, יו"ט כשחל רק ביו"טהשבת
 או בשבת יו"ט כשחל דודי לכה אומרים שאיןמקומות
 מקומות ויש השבת, ליום שיר מומור רק חוה"מבשבת
 א"א נרעה לכו ומ"מ ההנערי ומדלגין אומריןשאין
 בוה מ"ש מ' סעיף תרכ"ה סימן אפרים מטה וע"עכ"ל,
 ס"ק למטה ואלף ס"ג ס"ב ס"ק המטה בקצהועח"ש
 באור"ח תשובה השערי דברי מעתיק ואני ס"ו,ס"ו
 : שם וו"ל ע"רסימן

 בית בשם חגיגה בשלמי ועחן בה"ט עחןבשבת.
 שחל ביו"ט דודי לכה אומרים שאין שמעתי שכתבדוד

 שבת פני שאומרים ליו"ט כביוש שנראה משוםבשבת
 להקפיד דאין ונראה יו"ט, פני ולא דמשמענקבלה
 לצאת צריך הלכך קאתי וממילא ב"ד קידוש א"צדשבת
 יו"ט אבל מעצמו אלינו בא שהוא כית לקבלולקראתו
 אותו מביאין שאנו נמצא ב"ד קידוש ע"י אלינושבא
 שום אין וא"כ לקבלו לקראתו לצאת צריך מהוא"כ
 אין יוהכ"פ בליל דמ"מ ונראה ע"ש, וכו' בזהביוש
 בליל שבת מקבלין שאין רס"ב סימן לעיל וכ"כלאמרו
 שפיר דביו"ט ומשמע יתרה נשמה שם שאיןיוהכ"פ
 עכ"ל. הב"ד וכדברי שבתמקבלין

 לונדת דמנהג קפ"ד, ע' ח"א טוב שם בכהרועי'
 רק דחץ לכה ולא לדוד מומור א"א כע"ש יו"ט חלאם

 אומרים חוה"מ ובשבת השבת, ליום שיר מומוראומרים
 שבת הקבלת אומרים בא"י אבל כנהוג, שבתהקבלת
 אבל רכ"ו, א' בהגהות ועח"ש ביו"ט, שנפל בע"שאפי'
 הקבלת כל בא"י לומר לא מנהגינו הלא מבין לאאני
 דחץ לכה של האחרונים וב' הראשונים ב' אושבת

וצ"ע.

 קע"ב ע' ח"ג ישורת היסחץ דברי פה מעתיקואני

 וחליט"א: פלדר ר"ג הרה"ג לידידיוז'י

 כדי נרננה לכו אומרים אין בשבת טוב יוםכשחל
 אומרים אין ולכן השבת שלפני היום את לבישוחלא
 נוהגים ספרד מנהג לפי אולם נקבלה, שבת פניג"כ

 דחץ ולכה בכח אנא ואומרים לדוד מומורלהתחיל

 ומתחילין השאר ומדלגין ואחרת ושני הראשתחרוז
 השבת ליום עויר מומור אומרים ואח"כ בשלום,כואי
 אחר שבת כשחל וכן טוב, יום כיוש על מקפידיןואין
 הה' מדלגין בהאבת הוא חג כשאסרו דההנויו"ט

 תורה לסידור הכולל בהחער אולם הראשונים,מומורים
 הוניא בעל האדמו"ר בהאם כהב ר( אות י"ז )פ'אור
 יום" "היום חב"ד בלוח שראיחה ופלא לאמרם,ז"ל

 האדמו"ר בפקודת שהופיע תש"ד( תש"גלשנת

יינ ם י ר פאחיים

 מומור "מתחילין שכהב יארק בניו זצ"למליובאוויטש
 )מדור יו"ט" מוצאי שבת בכל וכן נרעה לכו ולאלדוד
 עכ"ל. תש"ד( תשרי ג' השבתיום

צא

 הנרות הדיקתסקום

 הרבה האחרונים בספרי ומבואר מוה נחבנוכבר
 לשמה בתורה וראיתי שבת, נרות להדליק היכןבוה
 בחדר שבת נרות מדליקה שהאשה בענין דכ' ע"חסימן

 במקום נר להדליק רוצה והאיש שם ומברכתהאכילה
 גם האם שם לאור וצריכים בו ויוצאים נכנסיםשהם
 שיש אלא שניהם על דהחיוב כית וכ' לברך, יכולהוא
 אדם בני שני הם שמברכים כל או לאשה קדימהדין
 צדק שערי בשו"ת ועהן לבטלה, ברכה חשש כאןאין
 במקום נרות הדלקת דעיקר בוה מ"ש ל"ו סימןח"ב

 שם עויושן במקום א' נר שידליק תקנו ומ"משאוכל
עכ'י.

 מליקועד שליט"א שפיגעל צבי שמואל הרבוהנה
 סימן ח"ב אפרים רבבות בספרך ראיתי וו"ל, ליכתב
 על נרות להדליק צריך אם בנוגע שדן מה י' אותקט"ו

 איזה להעיר רצוני הצד, מן לרעע דאפשר אודהסולחן
 רס"ג סי' מהמ"ב הראי' מה בהענין מקומותמראה
 ו"ל דהמ"ב השולחן, על להיות הנרות שצריכיםסק"ב
 אבל האכילה במקום להיות צריך הברכה שםכתב
 ממ"ש ראי' להביא ואפשר הצד, על להיות דיכולאפשר
 רע"ו וכסי' במ"ב וסקמ"ה ס"י רס"ג בסימן ו"להרמ"א
 הוא לכאורה המחבר )אמר ע"ש, ל"ו ס"ק ו"לבמ"ב
 הערתו(. על כוחו רשר רא" משם ואיןצודק

 להדיא כ' קי"ג א' רב במעשה רז"ל לי כתבעוד
 שלמה ר' ומהגאת השולחן, על הנרות להעמידשלא
 שיש משמע הספר בסוף סת"ם בהחו"ת זצ"לקלוגר
 נהגו שבא"י שם שכ' שמן ונרות שעוה נרות ביןנפ"מ

 על הנרות היו ואם שמן בנרות השולחן עללהדליק
 צ"ל )מסתמא קודש בשבת אותם יטעו כודאיהשולחן
 רס"ג שם מו"ל החחם בכף עוד ועי' המחבר(יטו,
 על הנרות להעמיד אין הקבלה חכמי לפי שכ'סק"ח

 רס"ג סי' במ"ב וז"ל, לי וכתב עוד והוסיףהשולחן,
 בהאבת ראשונה בפעם יולדת וכשהיא רז"ל, כ'סקי"א
 של היסוד מה עכ"ל, ומברך הבעל מדליקראשונה
 מקרי וה אי החולים בבית האשה אי ועוד וה,מנהג
 ושבת חולנית שהיא סתם נחשב קהה או ראשונהשבת

 הדליק כששהבעל ועוד בבית, כשהיא נקראראשונה
 ילד לכל נר להוסיף מנהג מעיש ראשונה בשבתהנרות
 להוסיף צריכה האשה או הנר להוסיף צריך הבעלאם



אורחרננותייי

 ועכשיו עולם של נר כיבתה שהיא בשביל דיהא הנראת
 שליט"א. עכ"ל לעולם נשמה הביאההיא

 בדברים יסודות להניח קשה אלו בעניניםוהנה
 בזה, פרקים ראשוי לציץ ואנסה להדיא מבואריםושלא
 להניח חחבין אם דן י"ב סי' ח"ה דאבות מיליבספר
 ההדלקה מקום שם, שאוכל השולחן על דוקאהנרות
 ר ה' ד' ג' ב' א' סימן ח"ה נדברו באז בארוכהביאר
 היטבעח"ש

 עהן אחר במקום רושן אחד במקום הסעודהאוכל
 ח"ב פעלים ברב קפ"ג, סי' ח"א אפרים ברבבותמ"ש
 והאשה חדרים ב' להם יש אם נכת אם דן ג'סימן

 בחדר להדליק גם רוצה והאיש האכילה בחדרמדלקת
 סי' ח"ג המים מקוה ועהן נכת, הוא אם ולברךהשוינה
כ"ט.

 שהחחנו הברך אם כשמדלקת ראשתה בפעםכלה
 נרות הדלקת בקונטרס ח"ה בנועם בזה שכתבנו מהעהן

 מידידי צית הנובת משו"ת והבאנו טוב ויוםבשבת
 במשיב עוד ועחן שליט"א, רחנטל צית בן ר'הרה"ג
 ואז כ"ד, סימן חי"ג אליעזר וציץ כ"ב, סימן ח"בהלכה
 ועהן ל"ח, סי' ח"ז הלכות ומשנה ג', סי' ח"זנדברו
 בשבת דאפי' אחרתים בשם ת' סי' יור"ד שאולדברי

 לברך מחרב שבה של הנרות מדליק כשהבעלבעלמא
 חת"ס ועהן וכדו', יולדת אשתו אם והחנושהחהנו
 ובהורת ראשתה, בטבילה שהחחנו בענין נ"ב סי'אור"ח
 מדבריו רואים ס"א, וסימן נ"ה סי' אור"חיקוחראל
 חולים, בבית בשבה אז שהאשה הכונה ראשונהדפעם

 מטה ועי' הוא, ולא חדש נר מוסיפה שהיאומסתבר
 שאשתו מי דהסאלה שהביא ט' דין תקצ"ט סימןאפרים
 יברך יו"ט של הנרות ומדליק אשה לו שאין אויולדת

 מיד רדליק וכ' הקידוש, בעת או הדלקה בעתשהחחנו
 מה ביאר ולא לו, עולה הקידוש של שהחחנווברכת
 קודם רב זמן דהדלקה בשבת יו"ט כשחליעשה

 גרע דלא לחלק דאין דדעתו הנראה וכפיהקידוש,
 ובמשיב לו, עולה הקידוש של דשהחהנו סוכהמעשחת
 יו"ט כשחל הנ"ל באופן כתב א' סימן ח"בהלכה
 ידליק בחול חל ואם בקידוש שהחיינו יברךבשבת
 עכ"ל. הנרות להדלקת שהחיינו להסמיך כדי מידרקדןם

 שם המג"א והוא אחרונים, מקורו צהןוהמ"ב
 מדליק ראשונה בשבת יולדת וכשהיא ח"ל,בסק"ז
 ועהנתי עכ"ל, ושל"ה( מט"מ )מנהגים ומברך,הבעל
 יולדת כשאשה ח"ל, הכ"ג בסימן והוא משהבמטה
 ומברך הנרות את הבעל מדליק ראשתהבשבת

 בזה( הכונה מה מבין לא אני המחבר, )אמר)מחרושוים(
 משמע עכ"ל, בעצמו ידליק אשה לו שאין מיוכן

 ולכאורה מדליק הוא אז בבית לא שהיא ראשונהבשבת

 ם י ר פאחיים
 הטור בהגהות הגדולה כנסת בורירי וראיחר פשוט,זה
 הבעל מדליק וכ' משה המטה של די"ז הביא י"אאות
 וא"כ עכ"ל, תב"ג סימן משה מטה מחדושים הנרותאת
 ועהן מחדושים, הכתה אולי מחרושים המט"ממ"ש
 ליולדת נר להביא ומנהגינו ומסחם שם ומוסיףבזה,
 דהבעל יתכן ולפי"ז עכ"ל, הוא יפה ומנהג מדלקתהץיא
 בזה, ועהן מדליק אז בביתו אוכל אם או מדליקלא

 הרב אבל ח"ל, ע"ז כתב בסקכ"ג שם החייםוהכף
 הרמב"ם דלדעת עליו כ' כת"י בהגהות וואלי לוימהר"י
 אינו בעינן במקומה דהדלקה יוד דין לקמןומור"ם
 א' קשע"ת ב' א' בוחיו"ב ברכ"י הרב והביאו יפה,מנהג
 פשט לומד דהוא ומשמע עכ"ל, ע"א א' לקמן ועי'ג'

 אתי לדברינו אבל הנרות, את ההדלקה אחרידלוקחים
 והבעל החולים בבית רושנת ואוכלת דמדלקתשפיר
 מ"ש ועי' כך, לומר אפשר אי ומדוע בביתומדליק
 והנה סק"ח, החדש חחם ובארחות בסק"ה תורהבדעת
 חזון עוד אי"ה אבל לגמרי ההלכה בארהי שלאידעתי
 שיתחדש מה בכתב ואעלה שוב זה פרק ואשנהלמועד
 "ת.בעזהי

 בבדי שכ' ס"ד ע"ד סימן השולחן בקצותועהן
 מדליק החדר באותו שגם והמנהג סקי"א,דהסולחן
 או קמעל הנרות רק מדלקת והאשה הנרות שארהבעל
 אינו אבל עוד וכתב עליהן, שמברכת השולחןאצל
 בשבילו מברכת שאשתו לפי הדלקתו על לברךצריך
 אין מדוע לעהן המם י"ב, באות העיר וע"ז אכילה,בעת
 ב"ב כמו לכתחילה מאשתו הברכה לשמוע הבעלצריך
 רולדת עוד וכ' תל"ב, בסי' חמץ בבדיקת בעה"בשל

 וכתב הראשונה, בשבת ומברך מדליק שהבעלהמנהג
 שידליק מסהבר השבת קודם יו"ט נזדמן ואםבסקי"ג
 אבל לידתה, אחת ראשונה פעם שהוא כית ביו"טהבעל
 אם בזה, המנהג איך יו"ט שאחר השבה לעניןצ"ע

 ומכית הבעל מדליק ראשתה שההדלקה הואהעיקר
 שהמנהג או בשבת האשה מדלקת ביו"ט הדליקשכבר
 השבת עבר שלא שכ"ז דוקא הראשתה שבת עלהוא

 שאחר והיו"ט ביו"ט שהדליק אע"פ הבעלמדליק
 עבר שכבר כית תדליק שהאשה פשוט מסתברהשבת
 תלרה דהמבמע קבלת ואין כ' ובב"ה שם, עכ"להשבת
 שאוכלין השולחן קמעל הנרות של ההדלקה כגמראלא
 בבדי באריכות ועח"ש המצוד עיקר שהואאצלן

 מקום עיקר היכן הפרטים שביאר סקי"דהשולחן
 ידידי שאלת דעיקר הרי באריכות, משם קחנוההדלקה
 קצות של הדברים בתוכן מבוארת לכאורההנ"ל

 קל"ד עמוד ח"ג ישורת יסחיי ועחן בזה, ועחןהשולחן
 בביתם כשהן הנשים נוהגין ח"ל, כתב קל"הובעמוד
 במלת או בדרך כשהן אבל נרות הרבהמדליקין
 נשאלהי ובכן ושמור, זכור כמנין נרות שחר רקמדליקין
 אפילו להוסיף צריכה דבשכחה סק"ג( )א"א הפמ"גלפי



אורחרננררצ

 כן לנהוג מותרת איך כן וא"א הנוספין בנרותנשנחה
 וכקבלו דמי כהוחצה זה שמנהג ונ"ל בביתהכשאעה
 הף סתמא שהרי מעיקרא, כן הוחצו שלא ואע"גע"ע

 בעניני שדן עמודים בהרבה ועח"ש עכ"ל, בכךכהוחצו
 סימן הרב שו'ע ועחן טוב, מום שבת נרותהדלקת
 וס"ה. ס"ארס"ג

 )הוצאת זצ"ל טירנא איידק לרבנו הסצהגיםובספר
 שהם להדליק הנשים ונהגו כ' י"ט עמוד ירח2לים(מכת
 הוא ידליק אשה לו שאין ומי עולם, עול נרוכבו

 בטור נמצא זה נימוק כ' ד' באות ע"ז ובהגהותכעצמו,
 ועח"ש ט"ז( פ' סוף רבה )בראשית המדרש ע"פשם

 רק מובא )בה2ו"ע מהרמב"ם אחר טעם גםשהכיא
 האיש להדלקת המקוד בס"ג( שם הרמב"ם שלהטעם
 ע"ב כ"ה בשבה הג' ע"פ הוא אשה לו איןכאשר
 שבת מהל' בפ"ה ברמב"ם גם נפסק וכן דחובה,משום
 החולים בבית כשאשתו וא"כ עכ"ל, ס"ב שםובשו"ע
 תה להדליק שעליו כמובן אז לבד, הוא אזףלדה
 בעמוד הוא אצלי שנמצא הישן המנהגים ובפפרפשוט,

 עוד שנוע מ"ט ס" ח"ב מרדכי לבושי בשו"ת ועחןה',
 ע"ה סימן שו"נ קיצור ועי' נרות, ב' שמדליקותטעם
 מברך הכעל ידליק הראשת בשבת יולדת ואשהס"ה
 בשערים ועח"ש ומברכוע מדלקת וכר אח"כאבל

 לידידי שבת פסקי בס' ועי' פק"ח, בהלכההמצףנים
 ל"ו. ל"ה עמוד ח"ב ו2ליט"א פאדווערהרב

 ובח"ב פ"ז סימן א' חלק תורה קנין בה2ו"תהצין
 שהיתה באשה שאלתו וע'ד כתב, ב' אות ה'סימן

 אפשרות כל לה היה ולא ר"ל ולד בהפלתבביה"ח
 בה2בוע נר להוסיף צריכה אם בע'"4 נרותלהדליק
הבאה.

 ול"י פ"ז, סי' בח"א כתבתי אשר את ראהבודאי
 סק'צ( )רס"ג במג"א להדיא דמבואר כית מספק"למה
 האסורים בבית שהיתה כגת הדליקה ולא נאנסהדאם

 א"צ אנוסה שהיתה כאן גם וא"כ להוסיף, א"צוכיו"ב
 להוסיף הנשים מנהג דמשו"ה הפעם ושמעחרלהוסיף,

 שהיתה ראשונה דבה2בוע משום להם, הנולד ילד לכלנר
 אחד נר מוסיפה הדליקה שלא ועל הבעל, מדליקיולדת
 מחמת היא אנוסה דהא האמת זה אין אבל ימ",כל

 למנהג סמך שהביא מהרי"ח בלקוטי ועי'המנהג,
 שמרבין דבשכר ע"ב( )כ"ג שבת הגמ' עפא בזההנשים
 היא ולכך דרבנן, וחחצין בנין להו הוו שבתבנרות
 ת"ח וחחצין לבנין יזכו דעי"ז הלידה אחר נרמרבה
עכ'ל.

 בה4בת כיולדת מ"ש ד' סימן חי"ב נדכרו אזועחן
 ע"י שנערך שבוע נר בספר ועחן מדליק, רהכעלראשונה

 כ"ז כעמוד מ"ש תשל"ה, ברק בני נ"י ודדיגר יעקבר

יטו ם י ר פאחיים

 קודם, מנחה ח2תתפלל ההדלקה, ומקום כיולדתוכו'
 לענעעו. הנוגע שבת נר בהדלקת דינים חידושיוהרבה

 שהכיא ס"ד רס"ג סי' שבת ומרת בספרוראיהר
 כמו ממש ע"ז וכהב נר, אצלה דמכיאין כנה"גלק4יירי
 לצאת אבל ת"ל, לדבריו שכיוונתי וברוך לעילשכחבנו
 מברך, השולחן שןעל נר ידליק דהכעל נלע"ד עציהםידי

 ולא כעצמה שתדליק אחד נר עוד יכיאויהיולדת
 שם ועין כדברעו, והוא עכ"ל הבעל כירך שכברתברך
 סימן צית בני בספר ובאריכות סק"ה, מרדכיבמאמר
 שבת עולת ועחן שבת, נר הדלקת ענין שכיאררפ"ג
סק"ד.

 בזה, מ"ש פק"ח שם אלישע גדולות בפפרועחן
 הגהות מ"א פ' שבסוף בהגהות ראינו אח"כוסחם
 שאין כית הטעם ת"ל שכ"כ, פרענקיל ברוךמהר"ר
 לקום זזה אעה כי במקומם הנרות להדליקיכולה

 הנרות שעליו השולחן להעמיד אפשר ואםממטתה,
 הכל ולפי"ז עכ'ל, כעצמה להדליק תוכל למטתהסמוך
 יכולה ולא החולים בבית והיא ילדה רהיא שפיראחר

 יכולה אם ואפילו בביתו מדליק הכעל אז שםלהדליק
 בביתו דמדליק בביתו אוכל הוא אם כהבנו שםלהדליק

 פשוט.תה

 הגדולים בה2ו"ע נדפסו הנ"ל רההגהות ראיחרשוב
 הרה"ג לידידי דוד מנחת בשו"ת ועחן שם, עחןבסופו

 תשובה ר אות ס"ז סימן בח"ב ו2ליט"א רתנברג דודר
 עליו שאוכלין השולחן על הנרות להדליק צריך איאלי
 בענין מ"ש ו' א' ל"ד סי' בח"ג ועח"ש הצד, מן דזץאו

 שבת ,4ל נרות להדליק א' פעם שכחה כשהאשההטעם
 באשה אלי, הה2ובה ט' אות ס' ובסימן אחד, נרמוסיפה
 כי בדבריו היטב עחן אחד נר רק להדליק פעםששכחה
 יצחק כוככי שו"ת ועין חה4"מ, נדפס נכונה, הכלמברר
 הדלקת בדין מקיף כירור מ"ש ד' ג' ב' א' סימןח"א
נרות.

 עחן ראשונה בפעם שמדלקת שהחחנו ברכתולענין
 א' ובביאורים קע"ו עמוד ח"א טוב שם בכתרמ"ש
 חה4ובה ח"ג אור"ח על לנפש מרפא בספר ועחןרט"ז,
 והכעל וכיו"ט כיולדת ב' אות ל"ח סימן בח"גאלי

 בקידוש או בהדלקה שהחחנו יברך מחר בביתמדליק
 מברך ישכח אחרת בכך רגיל כי הקידוש דבשעתודעתו
 חן. חכם פי ודברי בדבריו, עחן שהחינוב"פ

 פוקפ להרב ישראל בת הליכות בספרועחן
 נרות הדלקת מקום בעניני הרבה שהאריךשליט"א
 חשוב ספר לחבר תכה בזה דעים חילוקי והרבהשבת,
 עחן וכעיקר שבת, נרות הדלקת הל' כל אתומקיף
 הרב הרה"ג לט-די כעית בזה שדן הדר חחמתבספר
 בדבריו. היטל עחן שליט"אבלף



אורח ורנרוצוצרמז

צנ

 יכוו אם שנת אחרי ועיר םחוץ ונסוענצריך
 נשנת לתחנהווכת

 רפאל ר' הרה"ג לידידי השאלה אתשאלתי
 סימן ח"ד לנפש מרפא בספרו לי והשיב ו2ליט"אזילבר

 : שם ח"ל ב' אותמ'

 המיוחד למקום בשבת לילך ששאלומה
 האוטאבוס, חרכף ליקח יוכל שבמו"ש כרילאתטאבוס

 פתח על להחשיך דאסור ש"ו ס" בריש מפורש ג'7זה
 לרחוץ דלצורך דניכר משום המרחצאות במקוםהמרינה
 מיהת אלא דכוותה, והכ"נ ע"ש לשם הולך במו"שמיד
 של המיוחד ממקום מקום ברחוק עד בשבת מטילאם

 שם מטחל זה שלצורך ניכר שאינו באופןאתטאבוסעס
 עכ"ל. במג"א שם כמפורקע איסור אקבזה

 כעשה ר' הרה"ג ידידי זה ענק שביאר מהועהן
 עהן להתיר, נ' סימן ח"ז הלכות במשנה שליט"אקלהן
 שבת שמירת ועין לדבריו, גדולות ראיותשמביא
 אדם מותר ולכן ח"ל, שכ' י"ב סעיף כ"ט פרקכהלכתה
 שם ולהמתק אוטובוסים לתחנת לחשיכה סמוךללכת
 ובהערה השכה, צאת עם מיד מצוה לדבר לנסועכדי
 במוצאי לנסוע שרצתו שניכר במקום אפי' והחנו כ'ל"ג
 סמוך בשבת ללכת לאדם מותר וכ' שם והמשיךשבת,

 שם ולהמתק שלו שבת תחום גבול קצה עדלחשיכה
 לצורך לולב לקנות או אתרוג לתלה2 כדי השבתלצאת
 וע"ש ס"ג ש"ו סי' כ' ל"ד ובהערה המינים,ארבעת
 על אלא עליו מוטלת אעה המצוה אם דגםדמשמע
 לקטוף ורצתו המינים ארבעת לו יש שכבר כגתחבירו
 שבת בתורת וכ"ה שרינן ג"כ חבירו עבור לקנותאו

 עכ"ל.סק"ד

צג

 שנת נייל ויכולואםירת

 אפי' וכו' רבא אמר מבואר ע"ב קי"ט דףבשבת
 סימן ובשו"ע וכו' תכולו צ"ל בע"ש המתפלליחיד
 וכתב ערבית, בתפלת תכולו אומר מובא ס"ארס"ח
 אותו מחזירין אק אמרו לא אם בדיעבד ומ"מהמ"ב
 לפרי צין ומקורו תכולו, בקידה2 דאומרים לדידןוכ"ש
 אומרים הש"צ ובחזרת סק"א, במשב"ז ועח"שמגדים
 וא"כ בס"ז, שם כמבואר בשבת שחל יו"ט משוםתכולו
 של ביכולו יוצא כי חחר דלא טעמים ב' ישבאמת
 הלכות ברמב"ם והנה קידה2, של ובתכולו הש"צחזרת
 דאומר הביא ולא הש"צ תפלת הביא הל"י פ"טתפלה
 שכה בליל כתב הרמב'ט של התפלה בסדר וכןתכולו

 ם י ר פאחיים
 הזכיר ולא קדשת אתה האמצעיות הברכותאת

 הנ"ל, הגמרא דברי דהה2מיט וצ"ע תכולו,שאומרים
 פרק שבת בהלכות שכתב מה על דסומך לומרודוחק
 בתחלה לקרות ישראל בכל פשוט ומנהג הל"זכ"ט
 מנהג משום דרק מכאן דמשמע וכו' תכולופרשת
 שכ' במ"מ ועהן דגמרא, ההלכה מעיקר ולא אזאומרים

 תכולו צ"ל יחיד שאפי' כתבי כל מפרק סמך להםהמ2
 דג' ההלכה דמעיקר דמשמע הכוס על סמכוהוולפיכך
 וצ"ע מהג' המנהג ומקור כזה מנהג בא אבל חיובאק
 דדין דכתב אמת בשפת ועח"ש הרמב"ם, בה2יטתבכ"ז
 ומביא רבא בד"ה מ"ש עהן התפלה, מסדר אינותכולו

 לא עתה הרמב"ם שיטת היא זאת אם וא"כלרמב'ט
 תפלה בהל' זה את הביא דלא שפיר אתי מהתפלהחלק
 רחב ביאור בעי ומ"מ מנהג שהוא שבת בהל'אלא
 להעיר. רק ובאנו ברא"ש ועהןבזה

 החחם כף ועהן ק"צ, ע' ח"ג ישורת יסודיועהן
 בתוך אותו אומרים שאק מקומות יש שכ' סק"גשם

 עין וכו' סמך יש המנהגים ולכל לאחריה, אלאהתפלה
 בסוד טעם נתן וכר הכוונות בה2ער הרב אמנםבדבריו,
 אחר וא' העמידה, כהוך א' לומר שתקנו תכולולג"פ

 אק וע"כ וכו', הקידה2 בסדר השולחן על וא'העמידה,
 דאק אמר דלא דהא כ' ובס"ד לגרוע, אק ומהםלהוסיף
 קודם אבל השבת מקדץ2 ברכת סחם שכבר דוקאחחר
 נזכר אם ול"נ א' א' כ"ח כלל ח"א לתכולו, חחרלזה
 ממטבע שהיא דכית שם אומרה רצה שהזכירקודם

 אותה יאמר רצה התחיל ואם הפסק, חשיבה לאהתפלה
 מסוס מג"פ יחסר שלא כדי פעמים ב' העמידהאחר
 טעם( להם שיש משום וצ"ל הדפוס טעות המחבר)אמר
 הכרעה הם פה החיים הכף דברי וא"כ עכ'ל,בסוד
 חידה2. והםלהלכה

 אדם החח דברי הביא לא דהמ"ב ק'ק לפי"זאבל
 הרה"ג לידידי אדם, החיי על ברוך בבית וראיחרהנ"ל,

 ב' אות כ"ח בכלל שכ' ק2ליט"א זילבר י. בנימקר'
 כית ואולי במ"ב, די"ז השמטת על מובן אינוח"ל,
 לאחר גם להתקחם אפשר תכולו אמירת מעלתדעיקר
 יש למעשה אבל מנהגא, רק הוא ובשמו'"צשמו"נ,
 אמירת דעיקר משמע דמהגמרא הרב, שכ' כמולההשהג
 שכה של ערבית תפלת מריני ועוד כהפלה, הואתכולו
 עכ"ל. כ"ד בכללמקומו

 שכ' ס"ב השולחן בערוך דינים חידה2י קצתוראיתי
 ערבית כהפלת במלכותך ישמחו גם אומריםוהספרדים
 במעריב אותו אומרים אק והאשכנזים ומוסףכבשחרית

 עפ"י אולי המחבר אמר עכ"ל, לזה טעם ידעחרולא
 במוסף ורק עונג ורק שמחה אק בשבת כי לעילמ"ש

 וז'ל, וכתב שם והוסיף הקרבן, משום ישמחואומרים



אורחרנברת

 אלקינו רק קד,עת אתה אמר לא אם נ"ל לדינאמיהו
 כועלא אבל לחוור, וא"צ יצא השבת מקד,ע עדרצה
 לחוור וצריך יצא לא השבה מקדש ד' אתה ברוךאמר
 השבמע מקד,ע בא"י אמר רק אם דאפ" ונ'ל העיקרדזהו
 בשחרית וכן יצא ג"כ רצה אלקינו גם אמר ולאבלבד

 וכו' המוספין פסוקי להוכיר מוכרח במוסף ורקובמנחה
 לבקש דאין ואע"ג בהםבת נצור אלקי גם לומרונהגו
 בחול וה אומרים דכולם כית מ"מ בשבתבקשות
 קודם לרצת יהיו לומר יזהר רק התפלה כמסדרנחשבת
 חידוש, הם פה דכריו כל ולדעתי עכ"ל, נצוראלקי
 בענין אפרים רבבות ועל הראשונים בחלקים כחבנווכבר
 ובליל אומרים, ועלא עףש בהםבת נצור אלקיאמירת
 טעה ואם הלל ואח"כ תכולו אומרים בהםבת שחלפסח
 דדין תכולו אומר ואח"כ ההלל גומר הלל קודםואמר
 דף במנחות כדמשמע מעכב ולא למצוה רק הואתדיר
 ל"ה, סימן הספרדי יהודה בית בהםו"ת כ"כמ"ט,

 אות ע"ו בסי' בהלכה המצתנים בושערים כ"כשהובא
ד'.

 תכולו, אומר המתפלל יחיד אפי' הג'ישת
 בלי לבדו המתפלל יחיד האם יחיד הכונה מהלכאורה
 והנה בלחש, בציבור תפלתו המתפלל יחיד אומנין
 המתפלל דיחיד נ"ל רצ"כ בס"ו שם הט"ו שכתבממה
 משמע וכו', ליחיד עדות דאין תכולו לומר חוזראין

 יחיד בין לחש בתפלת שאומר מה התכולו הואדיחיד
 ככתוב ציבור בעי כשחוזרין או שמו"ע ואחרי במניןבק
 של בשבת אבל הקהל, עם תכולו לומר תפלתוימהר
 חוב שהוא מפני התפלה אחר אומרו היחיד אףיו"ט

 וקודם י', אות ל"ח סימן אור"ח א"ם חות עהןלאומרו,
 וקצתו ברא"ש, עין ביתו בני להוציא אומרההקידוש
בזה.

צד

 ס"ה/ב יאותהנהםך

 הרה"ג ידידי לי כתב בסבת בשבת רחעהרבענין
 אני כללי באופן וז"ל, שליט"א דלבר י. בנימיןר

 להתיר חלילה בסבת, השתמשות בענין למסקנתומסכים
 וכר שבשפלינו ראיתי ואני להסכמתי, וקוק ואינובזה
 מן עולם הברית את כשמוכיר שתמיד לעורר ורציחולנו

 כפי' הוא הא"נ כי נדברו האו את ולהוכיר לעהןהראף
 שמהספר משה האגרות ועל וה בפרט גם הב"ע,על
 האג"מ מודה מע'"ם מים נותן אם שכאילו יוצאב"ע
 מטעם האג"מ שכתב הטעם שלפי זה את תקנתישם

 דמותר נראה ההל' מבחי' אבל הבדל, איןהאבעבוצות
 להתנהג האיך וגם האג"מ אודות באריכות)התשובה

ייז ם י ר פאחיים

 כי יעש"ה ט"ו סי' ח"י בא"נ כתבחו לכתחילהלמעשה
 ח"ג בא"נ גם כתבתי )וחף( סבת ומענין הוא, נחוץדבר
 המדה על הפרזתי ושם מ"ב, בעמוד יעו"ש כ"אסי'
 קודם רציחו לא דאסור וס'ל בהחלט חולק שהמ"בכית

 בדבר, היהר צד "ם שכאילו נראה יהא שלאלהעויב
 וכן מה"ת, אסור יהא למה לבאר השתדלתיושם

 קכ"ד( קכ"ג אות קס"ג ע' ח"א בא"נ קצתהסברחו
 מותר בורית שבמי שדעתו מפורש בח"ה משהבבאר
 שוה ומדג"ם מזקינו תשובה מביא בח"ו ורקמדינא,
 במכתב ההבדל להדג"ם קצת צריך הי' המתחדשיםמפני
 שליט"א. ידידי עכ"ל מעורבהכל

 לעורר בא העי כהן שיח מספר שהבאנו מהוהנה
 לסמוך ולא טעמים, בלי לחלוק יוצא מקומותשבהרבה

 אצל שסצמר הדין את שיבררו עד שבספריו פסקיועל
 גדולים, על שחולק עושה טוב ולא הוראה,מורה

 לא משה מאגרות וכן הדברים, כל מצטט לאוכשמצטט
 כאלה במחברים לנווף וראף דמתיר, ומשמע הכלציטט
 כי לעורר, אלא לביישו באתי ולא ברמיוה לחכימאויי
 הדין אבל מחילתו, מבקש הנני בכבודו נגעתי כןאם
 תורה. של לאמיתה לבררצריך

 במי דמתיר ע' סימן צבי ארץ בשו"ת ראיתישוב
 המחמיר ומ"מ וכתב בסבת, גם דמחור ומשמעבורית
 סימן ג' כלל ורדים בגינת כ"כ בוה דק רצהןתע"ב,
 שראיתי בשביל וז"ל, ר"ו סימן ואב בנימין ושו"תי"ד,

 מוחה והחתי בבורית בהםבת ידיהם שרוחציםבחורים
 לענ"ד ונראה הדבר איסור להם להחיע שאלוניבידם
 ח"ב דעת תחוה ל"ד, סימן ח"ו אליעור צ"ן רצי'וכו',
 הרמב"ם בעקבות שהולכים הספרדים אנו שכ' נ'סי'

 אחינו אבל בשבת הסבת ברחיצת להקל יכוליםוהשו"ע
 אא"כ להחמיר להם ראף רמ"א ביד היוצאים אשכנובני
 כ"ג חלק נרצם רצהן עכ"ל, בריאות מטעמי צורך"ם

 פאליקאוו מ. מ. הרב בוה דן ק"ו ק"העמוד
 הגדולים על לחלוק כדאי שאיני הגם וסחםמבאלטימור

 האמת אבל בשתו"ט סבת מיני בכל להשתמששאסרו
 ידעו לא הם המציאות, את ידעו לא שהם דרכויורה
 ידעו לא וגם קשה וסבת רך סבת התפא"י שקראמה
 לפי אבל בוה, נסתבכו ולכן בימיו בסבת השתמשואיך

 התמיהות, כל ונסתלקו פשוט הכל האמיתיהמציאות
 חיקור אחרי שהצעתי מה סמך על הגדוליםידונו
 כאלו דברים בכתבו טעה ולדעתי עכ"ל, היטבודרוש
 שליט"א פ"נשטין משה ר' הגאת האם הגדולים,על

 מה המציאות, את ידע לא בספרו כשאסר תשי"חבשנת
 כל על ולנווף לחזור וראף כאלה שטתות כותבהוא

 החור וג"כ ומחור, פוסק אחד שכל למצב והגענודבריו,
 אסרו. שכולם בומן בהםבתמיקרפאן



 ת ן ב בךר*ח
צה

 בשיום בואיחמירת
 מערב לצד הצים שהופכיםהמנהג

 משה אגרות בשו"ת שכהבו מה מזה רצהן בשלום,בואי
 סי' ח"ג החכמה כצל ובה9ו"ת מ"ה, סימן ח"גאור"ח
 לצד פניהם מחדרין אם מערב לצד מתפללין אםס"ח
 לצד דוקא הוא והאם בוןלום, בואי באמירתמזרח
 ועהן ו', סימן ח"ב נדברו באז בזה מ"ש עהןמערב
 שליט"א הופמן יצחק אברהם ר' הרה"ג ט-דימ"ש

 כהלכתה ס"ת הגבהת בענץ ליושנה עטרהבקתטרס
 ח"ל: כ"טבעמוד

 להו דמסיעא חציא לן שמיעא גופא טעמאומהאי
 ככחמורה, קלות ומצוות בהלכות המדקדקיםלאלו

 דחץ לכה החרח אמירת בסוף שבת קבלתדבושעת

 לצד לפנות מסהוכבים שאנו מנהגנו כלה, בואיבאמירת
 ימץ דרך על להסהובב להקפיד מדיקים הםמערב,
 להסהובב כן ואחרי ומערב, לדדום ממזרחשלהם
 ממערב דוקא שלהם ימץ לצד מסחובבים שובבחזרה
 דברי יאות כדקא מק=מים היקני תעי למזרח,לצפת
 הולך נאמר ועליהם וכו', פעות דכל דדץ אלוחז"ל
 על בפט"ז משלי על הגר"א וכמש"כ צדק, ופעלתמים
 תושב"כ למען ההנו למענהו ד' פעל כלפסוק

 רבינו אודות הסולם מעלות בספר )ודףיקותושבע"פ!
 בדפוס הוא, בד"ה ע"ב דט"ו זללה"ה הגר"אהגדדל
 לכ"ז( הרעית במבהיל תובן הגר"א ספרי בספראשכול
עכ"ל.

צו

 בשבת מנייר חיתייםהדבקת

 לדבק מותר אם נשאלתי שנים, כעשרהלפני
 בשבת בדבק היום ק2עושים החדשים חיחוליםולהסיר

 וכמה דמותר פה בעל העיחר קורע, או מדביק זהאם
 ר' הרה"ג המנוח לידידי חצאלתי עלי, לחלוקיצאו

 פאת בספרו אלי תשובתו והדפיס ז"ל מונקשמואל
 נדברו אז רצהן מחמיר, דאין ומשמע מ"ה, סימןוצדך
 בשנת מוריה חוברת לאור יצא וכעת ל"א, סימןח"ו

 פנחס חחם ר' הרה"ג כהב כסלו ומחודשתדש"ם
 שום רואה דאץ ומסקנהו רי"ז בעמוד בזהשדימברג
 אליעזר ר' הרה"ג כתב שם וכן בדבריו, עהן בזהאיסור
 ההלבה דלאור רכ"ג בעמוד וצליט"א וילדעברגיהודה
 וב"ה בזה, פרטרם וע="ש ולהסירם להלבישםמותר

 להחרר, זמנעו גדולי לדברי לכין אמת בדרךשהנחני
 על ואני דאסוד וטחעים צרצקץ עדין אז עליוהצועקץ
 ידידי אבל דמותר, מהנ"ל בראיות אעמודהמשמרחר

 ם י ר פאחיים
 הלכות משנה בספרו שליט"א קליין מנשה ר'הרה"ג
 מוטב ישמע שלא ומי לאסור כוהב ס' סימן ח'חלק
 בזה, רצהן להם לומר ולא שוגגץ אלא מדדין יהיושלא
 להחמיר שיש צודק והוא להקל, כחבנו אנחנועכ"פ
 לעורר, ובאהי הנ'ל הגאונים של מהראיות יעשהומה

 מי על לו יש שמיקל ומי אץ גמור דאיסורומשמע
 כי"ר. צדק במעגלי המשינו וד'לסמוך

 י"ד סימן שישי חלק משה באר בשו"תועין
 ועהן היטב, עיי"ש וכדברינו דמיקל מדבריוומשמע
 דמחרר ומשמע ב' אות ל"א סימן ח"ה הלף שבטשו"ת

 בזה עוד מ"ש כ"כ ועי"ש החיתולים, בעניןכדבזינו
 מ"ש כ"כ רצהן בדבריו, היטב עהן ד' אות ע"חבסימן
 להכיא פה וקצרחר י"א סימן חי"ב נדברו באזבזה
 המאיר שרגא שו"ת רצין באיחור, ספרו הגיע כידבריו
 ולדעהי החיתולים, לדבק שאסר ג' א' ק"ז סימןח"ג
 ולהחרר. זאת פרשה לשנותעליו

צז

 העגיה עי והרשת הגגיפרופ
 ו' באות נ"ב סימן אור"ח איש חזת בספרראיתי

 כך. הם להלכה דבריו ותוכן ח'ובאות

 הוא אם ילדים  עגלת וצל גג בהסבת לפחדחמותר
 לנטותה רצשף' בעגלה קבוע שהגג כית להעגלהמחובר
 אבל ציריה, על הסובבת כדלת אותה מחשכינןיקפלה
 לא וכן אהל, אסור משום להעגלה הגג לחבראסור
 מ"ש רצהן אהל, משום בשבת העגלה גכי על רשתיפנה
 ל'. אות בהערה כ"ד פרק כהלכתה שבת בשמירתבזה

צח

 דם בה שנמצאביצה

 שיש ביצה מצא בשבת אם הדין איךנשאלתי
 בשלמי כעת וראיחר דלא, רצניחר מוקצה, הף אי דםבה

 אינה דם בה שנמצא ביצה ח"ל, קמ"ז עמודיהודה
 הם אצלנו המצתם כיצים כי כהב נ"ב ובהערהמוקצה,
 מחמת אלא אעו לאוכלם והאיסור מארעא,ספנא
 עכ"ל.חומרא

 קי"ג סימן ח"א יור"ד משה אגרות שו"תועהן
 לזרוק רק ו"ש מארעא ספנא הם בזממנו רהביציםדכהב
 מארעא שלא כאלה ג"כ דיש מאחד שמע אבל הדם,את
 אפרים ברבבות ואי"ה די"ז, לברר להלכה צויךוא"כ
 לא זה שבת לגבי עכ"פ זה דע ונברר נאויך יוד"דעל

 בזה. רצי' להאג"מ אפילומוקצה

אורח

באמירת



אורחרבברי2

צס

 כפתורים בייבגד

 אי כפתורים בו תפרו לא שעד75 בבגד הדיןאיך
 קפ"ד עמוד יהודה בשלמי וראיתי בשבת, מוקצההף

 אלישיב מהגרי"ש שמעתי ח"ל שכתב כ"הבהערה
 הוא הכפתורים בו תפרו לא ץ8עוד חדש שבגדשליט"א
 ילבשנו לא האדם כי והסביר כיס( חסרת )מחמתמוקצה
 עראי בו מלהשתמש ויקפיד לחלוטץ גמור שיהי'עד

עכ"ל.

ק

 גיהוץקרש

 וראיתי בשבת, מוקצה הוא גיהוץ קרשהאם
 גיהוץ קרש שכתב י"ט סעיף קפ"ח עמוד יהודהבשלמי
 כתב נ"ג אות ובהערות לאיסור, שמלאכתו כליהוא

 נשאלתי ואני עכ"ל, שליט"א אלישיב מהגרי"ששמעתי
 לו ואץ נשבר דהשולחן באופן זה על לאכול רוציםאם

 בזה וע5ן מוקצה הף לא דאז ומסתברא אחר,מקום
 הפסיד. לא והמיקל להחמיר וטוב ולמעשה,להלכה

קא

 בשבת התינוקותישדך

 כתב ס"ה ס"ב ש"ו סימן באור"חהמחבר
 המ"ב וכתב ליארס, החונוק לשדך מותרדבשבה
 גמרא סקכ"ט בהסעה"צ וכתב החונוקות, צ'לבסקכ"ט
 תינוקות, כתוב חסם ק"נ דף דץעבת לגמרא וכונתועכ"ל,
 הגמרא כשלת כתב שבת מהל' בפכ"ד הרמב"םוכן
 המ"ב של ההגהה וא"כ החונוק, פה כתב הטור האאבל
 והמחבר הטור, על ג"כ אלא המחבר על רק לאהיא

 הדביר פתח להרב וראיתי בזה, וע5ן הטור לשתהעתיק
 לקנות שלא ליזהר דיש ח"ל, שכתב י"ב סעיףבסוף
 כ"כ לדבריו והביא וכו' המנהג וכן לבד ת"כ כ"אבק"ס
 לשדך ביאור בעי הגמרא לשת והנה בסק"נ, הח5םהכף

 בערוך וראיתי תינוק, לשדך נהוג שלא דבר זהחונוקות
 ובתולה בחור לו8דך מותר וכן בסי"ד שכתבהשולחן
 לו קשה הי' דלכאורה הרי וכו' בעלמא בדבורבשבת
 בזה. וע5ן בחור וכתב שהערנומה

קב

 ר"ח שאז שפר41שיע"ו

 להאדמו"ר כ"ז עמוד זרוע אורבספר
 ח"ל: כתב זצ"למכתמעכאנאוו

ייפ ם י ר פאהיים

 בברהמ"ז רצה אומר היה ר"ח, נכנס במוצ"שאם
 בלילה, נמשכת שהיתה אעפ"י תבא, יעלה לאאבל
 עכ"ל. ההלכה שורת שכן אומרוהיה

 ישכיל בשו"ת בזה בההסובה לי שהשיב מהוע5ן
 דנו כבר ספרים ובהרבה ב', אות כ"ז סימן בח"זעבדי
 ץ8ע"ב, סי' ח"א מהדת"ל ומשיב שואל וע5ןבזה,
 הלכות משנה )וע5ן י"ב, ס" מהד"ת בשמים הריחסו"ת
 וסעודת שבת, בהוספות יע"ו אמירת לענץ נ'( סי'ח'ע

 ז"ב מברכץ אי שבת למוצאי שנמשך ז' ביוםנשואים

 הלף ושבט כ"ב, ח"ב אליהו וידי ק"ה, אליהו עצותע"

 להאריך. ש"ש במקום וקצרנו ל"ט,ס"

 צאת קודם בר"ח מעריב להתפלל מקדיםואם
 אם בפורים וכן יע"ו, לומר כבר אז יכולהכוכבים
 לומר יכול מעריב להתפלל הכוכבים צאת קודםהתחיל
 סימן הצית בוסער ברורה המשנה כתב וכן הנסיםעל

 לומר מהפוסקים אחד אשתמיט ולא וכתב ו' אותתדצ"ג
 להתפלל התחיל אם כונתו יע"ו בזה לומר אץדבר"ח
 הנסים על לגבי שם כתב וכן הכוכבים צאתקודם
 הוא.ופשוט

קג

 ביחש שבת נרות עיברכות

 מעתיק ואני ח"ל כתב נ"ז עמוד שבת נרבספר
 : וז"ל לצורך זה כידבריו

 דרשתי הנרות, על בלחש מברכות שהנשיםנהוג
 ואץ - זקנים ופי חכמים תלמידי זקני חסאלתיוחקרתי
 יגעתי והנה זה, למנהג תסוד מקור על בפיהםמענה

 תרנ"ח, ברלץ, )דפוס תם לרבינו הישר בספרומצאחו
 אם - השאלה עם בקשר הכותב כותב חסם 97(,עמוד
 דברינו ראשדת )ראה זו ההדלקה על לברך ישבעצם
 בלחש מברכות שהנשים "ולפי ח"ל: א' סע"ק א'אות
 מברכות שהן )כלומר, המנהג שכחת ישמע, לאהולם
 ומצדד מסתמך שדה8ואל וכנראה זו, הדלקה עלבלחש
 מימי שמעתי לא אני שגם לברך( שלא הסובריםלדעת
 שאינה לפי שוכח, ה5תי מדליק, שה5תיופעמים
 כבנשדם".באנשדם

 דמסתפינא ולולי המנהג, עצם על כאן עד-
 לא שהשומע כדי בלחש, מברכות שהן אומר,היחו
 קבלת של חשש יש זו בעני' כי אמן, לענותיצטרך
 שבירך" "מי ברכת בשעת אמן ענ5ת דוגמתשברע

 עצמו על שקבל למי קה"ת אחרי בהסבתץ8עושים
 אפרים בוסערי ומובא וסוכות, פסח אחרי בו"הלהחענות
 דץ זו בעניה ואץ מס5ם כקשהש"צ אמן העהקשהקהל
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 לה יום אז - להתענות רוצה שאם אלא תענית,קבלת
 קבלת של חשש יום כאן וכן תענית, קבלת דין זולעניה
 ודו"ק, לקבל לא מכףן כשהוא לבד אמן, להעונהשבת
 וכו' ע"א ל"ו שבועות בגמ' הוא הדבר שלהיסוד
עכ"ל.

 בדברי מ"ש קנ"ג עמוד ביתה הליכות בס'ועהן
 שבת.הנר

קד

 בשבת נםים תפוזי"ם מיץיהפשיר

 חשש ואין פתוחה הקופסא בשבת אםנשאלתי
 את ושמים קרוש תפחים מיץ שם המם כלי עשחתשל
 הדין כי זה את לעשות מותר בשבת אם במיםזה

 ש"כ בסי' הוא די"ז והנה השלג, את לרסקשאסור
 אכל מימיו, להפריש השלג את לרסק שאסורהל"ט
 אבל אסור, בידים דלרסק משמע בסקי"ג כ'המג"א
 התוס' בשם כחבו והמ"מ והרמב"ם והר"ןהרמב"ן
 שרי, הכוס לתוך בטים לרסק דאפילו התוספתא()והוא
 למשקין העומדין פירות יסחוט שמא האיסורדטעם
 בחידושי ועיי' עכ"ל, וכו' גזרו לא במים שנתערבוכית
 הביא והמ"ב בחמה, הניחם של הדין על מ"שרע"א
 אפי' לרסק שמותר ראשונים מכמה בסקל"ד שםדי"ז
 שמא גזרו לא בעין ואינו המים בתוך שזה כיתבטים
 של קפף במ"ן להלכה לי נראה ולפי"ז פירות,יסחוט
 והרחמן ולרסקם, במים להכניסם מותר וכדו'תפו"ז
 סימן ח"ב החכמה בצל בשו"ת ועחן משגיאות,יצילנו
כ"ו.

קה

 שבת קבית עי חכם התרת מועייאי

 שמוכרח ונזכר מוקדם שבת בקבלנשאלתי
 לו לההרר מחכם לבקש יכול אי נחרן דברלעשות
 יד בשו"ת בפירוש זה דין שמצאתי עד וחפשתיהקבלה,
 יצחק אברהם ר' להרה"ג רמ"ז סימן ח"א אור"חיצחק
 שמועיל בפירוש שכתב טאלטשוווא אבד"ק זצ'לגליק
 כי לדעת נחוץ וזה טעמו, עח"ש חכם ע"י התרהבזה

 דכך ונראה שאלני כבר שאחד והראי' צריך,לפעמים
הוא.

קו

 בשבת עיקטרונישעון

 ללבוש דאין אפרים מרכבות בח"ג שנחבתיבמה
 ראיתי אוסרים וכמה בטריה ע"י שעובד שעתבשבת

 ם י ר פאחיים
 באדנער פנחס יוצראל מהרב מוקצה טלטולי בספרנעת

 פחנשטהן ר"מ הרה"ג מו"ר המצובת שם ומביאוסליט"א
 עלקטרוני קשעת וז"ל א' בשאלה הספר בריששליט"א
 האם כפהור לחיצת בלא תמיד הזמן את מראהאשר
 או כיסף להשים יש האם וכן בשבת, לטלטלומותר
 לטלטלו מותר המצובה, השעת. כפהור על היכראיזה
 שהוזכר היכר דין דכל הכפתור על היכר שום צריךואין

 אבל יחתה שמא מחמת עצמו באש דוקא הואבגמרא
 אין ולכן היכר, דין נאמר לא ממש אש של שאינובדבר
 אם אכן שבקיר חשמל כפהורי על היכר או כיסףדין

 כיסף שיומים מוטב בכפתור ללחרן יבוא שמאחושש
 דמותר, זקן הורה דכבר הרי עכ"ל, הכפתור על היכראו

 שכתב מה ועח"ש האוסרים, טענת וחדד שכחבנווכמו
 שכחבנו מה ועהן כ"א. בעמוד בספר הנ"ל המחברהרב
 פ'.באות

קז

 בשנת מוקצהסבון

 להשתמש שאסור ס"ה/ב באות שנחבנובמה
 שבת טלטולי בספר שם כעת ראיחו בהסבת,בסבת
 וז'ל, ד' עמוד ט"ו באות שליט"א הנ"ל מו"רהמצובת
 כמוקצה. דינו האם זייף הנקרא גביוצי סבתשאלה
 עכ"ל, כלי שם ליה דלית מוקצה הו'ל זה סבתתשובה,
 כחבנו שכבר וכמו בסבת להשתמש שא"אובודאי
 נוול דסבת האג"מ דעת לפי אבל מזה, לעילבאריכות

 וכן מוקצה, ג"כ דהוא נראה אז בשבת להשתמשא"א
 גופו מחמת מוקצה דהוא פ"ג בעמוד המחבר שםכתב
 בזה להשתמש מותר פוסקים דלכמה כחב הואאבל

 העולם נוול בסבת שם וכתב מוקצה אינו זהיפיהם
 בגדים לרחיצת מאבקה העשף וסבת וכחב להקל,נוהג
 בעזהי"ת, בפרוטרוט אלו דינים וביררנו מוקצההוי

 חדשים דינים הרבה שמביא המוקצה בספרועח"ש
 על כוחו השר משם וללמוד לעיין וטוב באנגליתוהוא

 ואולי גבוה, מדרש בית בכולל שלמד החשובהעבודהו
 אמן ירבו כן תורה ללומדי גדול במקום שם לומדעוד
כי"ר.

 המזרח שער פירוש עם שו"ע קיצור בספרועהן
 בסימן המצמ"ג גן רמת ברדע יצחק ר' הרה"גלידידי
 בהסבת רחיצה אוסרים אנו אין שכ' ו' אותפ"ז

 יום הבאי"ח ולפי כ"ז ח"ד אומר יב"צ יבורך,והמחמיר
 למנהגי ספר והוא בנוול ולהתיר מוצק בסבתלאסור

 ב' לרכוש וטוב לאור לצאת עומד וח"בהספרדים,

 לפי חילוקים בהם ערש דינים הרבה שם יש כיהספרים
 וחשובה גדולה מלאכה ועשה והספרדיםהאשכנדם

 ברבים. הורהו להרביץ הרבה תורה ללומדימאוד
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קח

 בשבתהפכנסים ובקיפוי השויחן, עי ישים בשבת נעפקיןקיפוי

 כתבנו ח' אות רכ"ג סימן ח"א אפריםברבבות
 ראיתי וכעת בשבת, הנ"ל הנחר קיפול איסורדאין

 בענין שכ' ב' אות ל"ה סימן ח"ה הלף שבטבשו"ת
 לקפלן שרי אי השולחן על כהיום נהר של קטנותמפות
 דבריו ומסיום לדברינו, צהן ולא וכו' כלי תיקוןמשום
 עיי"ש. ושרי המתקהם דבר זה בקיפול דאיןמשמע

 שבשבת אלה על זכות ללמד דכתב כ"כרציי"ש
 בקמט העשףם הארוכים החיצונים המכנסיםמקפלין
 זכות ללמד יש אבל להחמיר, שיש אף אותםומקפלים

 בדבריו. עהן המיקלעל

קט

 ביין יוגםיו םיאשתיית

 סימן ג' חלק אפרים ברבבות שנתבנובמה
 "2תה ולא יין על הבדלה לעשות טוב יותר איתקס"ה
 לוגמיו מלא "2תה לא שהוא )והכונה לוגמיו מלאממנו
 אזבאנד הגר"א בשם וכתבנו ישתו(, כן אחריםאבל

 בין מדינה חמר על הבדלה לעשות טוב שיותרשליט"א
 עליו, חביב יין אין א"כ לוגמיו מלא לשתות יכולשאין
 נראה ולא שליט"א זילבר הגרב"י ידידי לי כתבע"ז

 בגמרא כמבואר ההן על שמצוה כיון שאנידהבדלה
 ואחר ףטעום ההן על יבדיל לכן במ"ב נמיומובא
 שליט"א. מידי עכ'ל לוגמיו מלא "2תהשיוצא

 יכול ולא בצהבת בחולה שכ' חי"ב נדברו אזועהן
 ההן, על תבדיל אשתו האם מדינה חמר רק ייןלשתות
 פלוגתא דיש כיון מדינה חמר על יעשה דהואוהשיב
 מדינא. חייבת היאאם

קי

 בשבת אוכי קופסאותטיטוי

 לי כתב שליט"א זילבר בנימין ר' הרה'עידידי
 הכותרת תחת ר"כ סימן אפרים מרבבות בח"גח'ל,

 ח"ג נדברו לאז ומצהן בשבת אוכל קופסאותלטלטל
 שבקופסאות הכיסף שפחרחת לציין רצוני אבל מ'סימן
 אבל ההיתר, באופן לפתוח צדדים שיש שאניהוא

 הדיעות לכל דאורהתא מלאכה "ם לפעמיםבקופסאות
 השני בצד חור שיעקוה שהך ולא שמן בקופסאותכמו
 החזו"א לפי אבל מתירץ, שיש אף סרדין בקופסתוכן

יכא ם י ר פאחיים

 אחת דבפעם שייך לא וג"כ מדרבנן לכה"פ אסורזה
 ראף עדין החזו"א לפי וגם הצדדים משני חוריעשה

 ששלחתי חי"ב נדברו אז בס' וראה מסמירים, בוליתן
 עכ"ל שליט"א שיינברג להרב תשובה "2 שם עכשיולו

 לקבלו ואקוה הספר קבלחר לא עדיין המחבר,)אמר
 הסימן ולציין למדפיס ספרי מוסר שאני לפני שםיעין
בספר(.

 קבלתי תדן2"ם פורים שושן כעת המחבר,אמר
 בבני פורים לפני שבוע שנדפס חי"ב נדברו אזספרו
 הקופסאות את לטלטל הענין ההה2ובה את וכתבברק,
 שאלות "2 ובספר בתשובתו, עה"ש ט"ו, בסימןבשבת
 למעשה. הנוגעותהרבה

קיא

 רחיצה יםכונת בשבת כייםיהכנים

 כלים להכניס מותר אם בח"ג שכתבנומה
 נקרא זה אם בשבת כלים רחיצת למכונתמלוכלכים

 יוסף שארית בספר כעת ראיתי מקומו, דשם אוהכנה
 נשאלתי ח"ל, שכתב נ"ז אות תי"א עמוד תדן2"םח"ג
 המלוכלכים הכלים להשים ש"ק סעודת לאחר מותראי

 במוצאי להדחה מוכנים שיהיו כלים רחיצת מכונתלתוך
 מהכלים נודף רע ריח דאם נראה לענ"ד קודש,שבת

 ובפרט מותר, דאז ביתו לתוך זבובים שיבואווחושש
 מפאת בזה ואיכא שבת לצורך רק דהף הק"ןבימות
 בספרי מעהן ו2לא פלא אבל וכו', הבריותכבוד

 מחרר, ג"כ דהוא ומשמע בזה שדנו שהבאתיהאחרונים
 עח"ש רמ"ה סימן בח"ג זו לתשובה מקורותוכחבנו

 ראש שליט"א גיפטר מרדכי ר' הרה"ג ץדידיבאריכות,
 : וז"ל בזה לי כתב טלז,"2יבת

 ידעתי לא הכנה משום בו יש אם לשאלתואשר
 להנחת העשף אחר מכלי שאני לא דודאי הספק,מקום
 המיוחד כלי בחול לו יש אם ואפילו מלוכלכיםבגדים
 בזה גם הכביסה בכלי משים מקום ומחוסר ונתמלאלכך
 עכ"ל. הכביסה למלאכת הכנה זו שאין פשוטנראה

 דלדידי להראות פה זאת בתשובה נתכוונתיוהנה
 אם כביסה למכונת כלים רחיצת מכונת בין הבדלאין
 ואין הדברים את בשבת המכונות בב' לקוים יכולרוצה
 עויצאו וידעתי ופשוט, מקומם שם כי הכנה משוםבזה

 בראיות אעמודה משמרתי על אני אבל עלילחלוק
 לח"ה. בעזהי"ת מכין שאני ובראיות בח"גשכתבתי

 ע"ד סימן ח"ד אור"ח משה אגרות בשו"תועהן
 האם שבת מסעודת מלוכלכים כלים שכ' ד' אותרחיצה
 לאחר לרחצם )דישוואושער( הכלים במדיח להניחמותר
 להדחתם. קשצריך כפי לסדרם מותר האם וכןהו2בת
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 טוב היות שבשביל הכנה משום בזה ואץ מותרתששה,
 לשם שרואים במקום בבית יתראו שלא הביתלאנשי
 אבל מלכסותם, שם להניחם יותר וטוב מלוכלכיםכלים
 משום גם ולפעמים הכנה מצד אסור בכונהלסדרם
 השולחן מעל לסלקן שמתחלה אלא כוונה חבלאבורר,
 קטנים עם וקטנים גדולים עם גדולים לסלק נקלהיה

 אני הוא, והוא כלים במכונת דמותר הורה הרימותר,
 מכונה אבל כלים יבוש מכונת או כביסה במכונתטוען
 כיס, דחסרת מוקצה מחמת דאסור מסתבר בגדיםליבוש
 בספרו האג"מ דכרי איידר שמעת ר' הרה"ג הביאוכן
 יהודה וחלמי ובס' כדברינו והוא נ', סי' ח"ד שבתהל'
 כלים להדחת המכונה כתב פ"ב בהערות נ"חעמוד
 נראה בקכיעות, כלים להחזקת ארת בטבעושהוא
 עכ"ל, בהסבת כלים בתוכו לתה לכתחילה דמותרלענ"ד
 וברורים מבוארים והדברים נכת, הוא שכחבנו מהוא"כ

 ופשוט. נקיה וכסולת נקיהכשמלה

קיב

 הבדיהבענין
 ר' הרה"ג דברי הרבים לתועלת פה מעתיקהנני

 הזכרת בספר מדבריו שהביאו מה זצ"ל הוטנריצחק
 דעות בהלכות ירושלים מכת הוצאת תדןם"םירחשלים
 ]ויהיו ג' אות שס"ו בעמוד שלו הלבכותוחחטת

 וז"לי להלכה[ נראה וכן דובבותשפתותיו
 יוצאים אם חקירה קשהביא ברורה, משנהיעוין

 יש דהרי טבא, שבתא באמירת דאוריתא קידושחהמת מ-
 המשנה עליו והשיג שבת, הזכרת וחל דיבוריםבזה

 של קידוש דאמירת ברמב"ם הוא מפורש דהריברורה,
 אין טבא שבתא ובאמירת מקום, של שבחו טעונהשבת
 היא נוהגת שבח של זו דחובה הוא ופשוט שבת,כאן
 כדרך ביציאתו זכירה אלא הבדלה דאין בהבדלה,גם

 שדץ הזה השבח והנה בכניסתו, הזכירה היאשהקידוש
 אם אלא מתקחם הוא שאץ בודאי מחחבו,הקידוש
 "מקדש כגת שבת של קדושתה עם קשור הזההשבח
 אבל שבח, בדרך נאמר היום שקידוש וכדומה,השבת"

 לקידושו שחכות שום להם שאץ שבת דברי ישמיעאם
 השבת וזכירת שהשבח לומר מקום אין השבת יוםשל

 לקחם מקום היה לא דמילתא לקושטא וממילאיצטרפו,
 לא דהרי השבת, יום זכירת מתוך דשבת הבדלהמצות
 בשבת הבדלה של מעשה היה כי כלל בתורהנתפרש
 של לשבח מקום שאץ ומכית גבוה, אצלבראערת
 דןסבת הבדלה לקיום מקום היה לא שוב דןסב~ע,הבדלה

 ידי על מתקחם דשבת הבדלה ששבח אלא עיקר,כל
 מפני הוא זה וכל החושך, מן האור הבדלת שלהזצבח

 היום וחל בההבדלה הוא דןסב~ע ההבדלה וחלשמקורה
 של השבח גם ומתקחמים בראערת, דמעשההראשת
 שבת וחל הזכירה עצם וגם בממאתו, השבתזכירת

אפריםחיים
 לחושך, אור שבין ההבדלה של ידה עלנעיאתה,
 השביעי יום בין ההבדלה כי חכמים שאמרווה=נו
 לאו ההבדלה בנוסח המוזכרת המעשה ימילששת
 ל"מעץ לשמש אלא באה היא ואין הוא,ממנינא
 דחובת לומר אלא אינה עיקרה כל כלומר, -חודמה"
 ההבדלה הזכרת ידי על היא מתקחמת דשבתהבדלה
 ק"ט. באות ועהן עכ"ל. לחושך אורשבץ

 למדפיס הכתבים לשלוח ושעמדתי לפניוממש
 יחיאל "צקב ר' הרה"ג מידידי יעקב אבני הספרקבלוד
 ובסימן תשמ"ג, ברוקלין נדפס שליט"א טרויבעהכהן
 בסי' וכן והמסחעף, ואם אב כיבוד בענין דןקס"ז
 וקע"ה וקע"ד וקע"ג וקע"ב וקע"א וק'~נ וקס"טקס"ח
 או"א כיבוד דיני כל מבאר קפ"א סימן עדקע"ו
 חשובה. מלאכה ועשה עמקבביאור

 בנימין ר' הרה"ג מידידי מכתב קבלתי שובוהנה
 באחד באחרונה שכתבתי מה לתקן רצוני וז"ל,דלבר

 עליו שחביב אומרים לא בהבדלה כאילוהמכתבים
 רצ"ו בסי' כמבואר וז"א ההן, על הבדלה מצוהדוחה
 שמזיקו אלא עליו חביב שאין דמי נראה אבלס"ב,
 שותה דאינו ודומה עליו חביב שאינו מיקרי דלאאפשר

 ועי' בהגה, ס"ט ער"ב בסי' כמבואר נדרו מחמתחן
 עולם ברית ועי' רמ"א, על דחולק המ"א בשםבמ"ב
 הין על יקדש לכו"ע קצת ובטועם בכ"ד, כ"בעמוד

 ב' לו יש דאם ברור אבל לוגמיו, מלא יטעמוואחרים
 אחר ואין לוגמיו ממלא פחות יין לשתות אואפשריות
 או לוגמיו מלא לשתות יכול אינו האחר שאם אוערוצא
 אחרים( או ההוא )או לוגמיו מלא מדינה חמרלשתות
 אלא שאינו אע"פ מעכב, זה לוגמיו שמלאשכית
 אלא שאינו בעיקר נקכרנן אנן הל שגם וכיתמדרבנן
 ופלא עדיף, הוא מדעה בחמר לוגמיו מלא א"כמדרבנן
 מי שמביא רפ"ו סימן אפרים מרבבות בח"גשראיתי
 לא )אני מספריו באחד עחנתי וכאשר ההיפוך,שכתב
 ב' וזה גילוי לדץ קלוף בצל מדמה מקומו( כעתזוכר
 .ענינים

 ת"מ בעמוד מסחם אפרים מרבבות ג' חלקבסוף
 ואם אב כיבוד מצות בגלל ימים אריכות שלמההבטחה

 יעודי דכל וז"א הטבע ע"פ זה את להסבירורוצה
 בזה שהאריך כמו נסתהם נסים בכלל הםהתורה
 זוכה שליט"א מידי כת"ר והרי בא, פ' בסוףהרמב"ן
 שיזכה ספק ואץ בשלימות ואם אב כיבוד מצותלקחם

 ע"ד ההסבר בו שייך וחלא אף טובים שניםלאריכות
 שם. שכתבהטבע

 מיר ישיבת ראש זצ"ל הגאת על שם שמתפלאומה
 האבא את שיחדק עד או"א כיבוד מצות מקחמיםדלא
 והח"א החרדים מ"ש עפ"י באמת )וזה בדראכחד



אורחרבבות

 דלא וכתב ומעשה( דיבור במחשבה כיבודשמצות
 לההפלא "2 יוהר והנה זה, לק=ם אפשר האיךמונצים
 אדם וכל השוה( באגרות הרמב"ן פסק מק=מיםהאיך
 הענוה( שער הלבבות בחובת )וכ"ה בעיניך גדוליהי'
 בהשני שאץ טוב דבר לו "2 אחד שכל הכלל לפיגם

 לזה שגם אלא בדרא, כחד להיות יכול זהובפרט
 רק בה2ני לראות במוסר ושימח2 מבקש להיותצריכים
 בדרא(, חד להיות יכול בזה )שגם ההיפוך ולאהטוב
 החשובות הערוחוו על כוחו רמ2ר ו2ליט"א ידידיעכ"ל

 ח2נוחוו, ימיו ד' תאריך לו, רבה תודה עינים,המאררות
 בשנים רבות פה בעל בץ בכתב בין הורהו להפיץהץכה
 בב"א. צדק גואל ביאת בכלל ועדעד

 ק2צריך מאוד יקר קונטרס קבלחו ממשוכעת
 בני שליט"א יברוב צבי הרב מט-די בו וללמודלרכח2
 כיבוד מצות ענין שם מבאר הוא ובהקדמה תשד"םכרק
 בה2ם החדץ2 ספרו להתמא הקב"ה יזכהו ע="ש, ואםאב
 דנדקץ.מילי

קיג

 בפסח חםץ שי בכייםםוקצה

 לשי פסח בהלכות נשים לפני שנתהיבעףעור
 כלי ולהזיז לנגוע מוהר אם אשה שאלה ת,2ד"ם,פסח
 היום שא"א היות אהר על חעיחו בשבת,חמץ

 מוקצה, די לזה "2 אז חמץ כלי זה כי בזהלהשתמש
 יהודה ו2למי בספר ומצאחו חפשחי הביתהוכשבאחו

 של ביו"ט חמץ של כלים וז"ל, כ"ה אות כ"חעמוד
 הם לגף מכרם ולא נק=ם אפילו המועד חול ח2בתפסח

 מהגרי"ש שמעחו כתב ס"ב אות ובהערותמוקצים,
 תנ"א סי' )שו"ע איתא כי והסביר שליט"אאלישיב
 כדברינו הרי עכ"ל, סגור בחדר הכלים שמצניעיםס"א(

 מוקצה. דין לזה ש"2שפסקנו

קיד

 בשבת בקבוקיקרר

 בשבת נ"י, קיפר דוד משה מהתלמידנשאלתי
 אני כן, המיחו חם, בקבוק קרים במים לקרר מותראם
 מהדו"ב בשש"כ ראיתי ואח"כ בדבר, איסור רואהלא
 לצנן כדי קרים במים בקבוק לשרות מוהר שכ' צ"דע'
 הדבוק הנ=ר יחלש שמא חה2ש ואינו שבו המשקהאת
 מהגרי"ל די"ז באריכות הביא ע"ז א' ובהערותבו,

 בו מודבק שבבקבוק הנ=ר ואם וכ' ווליט"אאףערבך
 די"ז והביא להסירו, אף מותר דה2ריה אחרי במקצתעוד

 הבקבוק מן בנפרד דבר דהוה מטעם שליט"אמהגרש"ז
עכ"ל.

יכג ם י ר םאחיים

קטו

 יייה שי יקידוש יום שי קידהט ביןההבדי
 יברוב צבי הרב מידידי הנהנץ ברכתבקונטרס

 הרב ורבי ממורי הביא ט"ו, אות כ"ז בעמודשליט"א
 )ואני זה כלשת שליט"א פ=נשטין מיכל רהגאת
 הקונטרס להם שאץ הרבים לחועלת דבריומעתיק
 שלמדתי מאוד עלי חביבים שליט"א מו"ר דדכרימחמת
 בנו ירהשלים תפארת במחובתא תשי"ב בשנתאצלו
 : שם וז"ליארק,

 פ=נשטיץ מיכל יחיאל רבי מהגאתשמעחו
 לילה, של מקידוש יום של קידוש דשאנישליט"א,
 דה2בת את לקדש "קידוש" מדין הף הלילהדקידוש
 ואמר "שירה", מדין הף יום של קידוש משא"כב5ן,
 כ"ט פרק והראב"ד הרמב"ם מחלוקות ביאור דזהודי"ל
 במקום קידוש בעי יום של בקידוש אי ה"י שבתמהל'
 "קידוש" מדין דהף נימא דאם ע"ש, לא אוסעודה
 חכמים דראו א' בטעם דק"ו פסחים ז"ל הר"ןוכמש"כ
 שהוא בפה"ג וה=נו לקידוש זכר דה2בת ביוםלעשות
 בקידוש דבעינן ודאי א"כ ע"ש, לילה של קידושתחילת
 יום של דקידוש נימא אם אכל קידוש, דעי כל יוםשל
 דמה ב' בטעם ז"ל הר"ן שם וכמש"כ "שירה" מדיןהף

 הף סעודות שאר כדרך שלא תחילה ה75 עלשמברכין

 לא א"כ ע'"2, יום של לקדושהו ושירה שבחכעץ
 פלוגתה ביאר ז"ל )והר"ן קידוש, דעי ביהבעינן

 ונפק"מ היטב( ע"ם אחר בנוסח ז"ל והראב"דהרמב"ם
 מדין הוה דאי הפת, על ביום לקדץ2 אפשר אם זהבכל

 יהא שלא משום דרק במ"מ שם )ע75 אפשרקידוש
 מדץ הף אי אבל הפת( על לקדש אץ ביוםניכר

 ודו"ק, ה75 על אלא שירה אומרים אץ הרי~סררה"
 הגאת עכהו"ד בזה שיעור בעינן אי נפק"מועוד

 עכ"ל.שליט"א

קטז

 כעת יי יש ק"ם באות יוגםיו םיא שתיתבענין
 איו דבריםיהוסיף

 שדן קע"ה סי' ח"א מהרש"ם בשו"תוראיתי
 דהרי לוגמיו מלוא שיעור בעי יום של בקידח2 איבזה
 אבל וז"ל שם וכתב זה, עויעור א"צ מילה ו2לבכוס
 הגה"ק בפני במעמד בעצמו שהיה זקן ת"ח לפניהעיד
 על ביום לקדש לתלמהיו שציוה זצ"ל ראפעףץאבד"ק
 ~וס, שיעור וא"צ שת5הו כדרך קטן צלוחית על="ש
 ב5"ש שמכבדהו אמר דה2ולחן על 75 לפניו שהיהוהגם

 בה2ם לפני הועד וכן לתלמהים, הלכה להורותכדי

 וכו' תמיד כן שנהג זצ"ל קאמינא אבד"ק החסידהגאת



אורח וןן וצוצרשרכד

 הם וכדאי וצ'ל מלובלין הרה"ק בהסם לפני הועדוכן
 בעינן חסכר בין ודוקא היום, בקידחם עליהםלסמוך
 ע"ש. כוסעךעור

 ח"ד "סורון יסווץ בספר בוה שכ' מה עודועהן
 בוה. וקצרתי תנ"ו, תנ"ועמוד

 צח.סיסן
 בשבת טעודות ג' באכייתאשה

 דנערם ר"ת בהסם כתב בהסבת כתבי כל בפ'הר"ן
 וה"ה הנס, באותו היו הן שאף מפני סעודות בג'חחבות
 מהרי"ל ועי' וה, מטעם ככרות שהר על לבצועשחחבות
 חנוכה בנר שצאמר הדץ כמו דהוא שכתב יו"ט הל'רי,ם
 הנס, באותו שהיו משום חחבות שנשים כוסותוד'

 הוא משנה לחם דין בוולמא בוה, ביאור צריךולכאורה
 וכר משום אינו סעודות שלש אכילת דין אבל למן,וכר
 היום, אכלוהו פעמים ג' שכתוב ממה דנלמד אלאלמן
 ג' באכילת כלל שייך ומאי למן, וכר בוה נוכר לאאבל

 אור"ח, צדק מעגלי בספר ועתן וצ"ע, למן וכרסעודות
 וצ"ע. תשכ"הירחסלים

 צם.סיסן
 שבת בסוצאי נועם ויהיאסירת

 פסוק וכותב מהחיל רצ"ה בסימן אברהםהמגן
 תשובה בשערי ועת"ש )כתבים( מעומד יאמרו נועםךהי

 מעומד י"ל וה פסוק את שרק לכאורה ומשמעסק"א,
 כתב המ"ב פשוט, כ"כ וה אין אך הפרק, כל את%א

 יש כתב ס"ב צ"ו סימן שו"ע בקיצור אבלכהמג"א
 תראה מקורו, ומאין הפרק לכל וכותתו מעומד,לאומרו
 בענין זצלל"ה, מוהרח"ו לרבעו הכותות שוערדבספר
 נועם ךהי של וה מומור הנה כתב ע"ב ס' דף נועםךהי
 וה פסוק תאמר הפחות וכל מעומד כולו לאמרוצריך
 בוה"ל כ' בפע"ח כתב ב' אות ובאורים ובהגהותמעומד
 שיש מקור לנו יש עכ"פ עכ"ל, מעומד כולו לומרא"צ

 הקיצור, וסל מקורו שוה וכנראה מעומד, הכלקיאומרים
 מומור הנה כ' ה' סי' מוצ"ש בענין ו"ל האר"יובמנהגי

 הפחות וכל מעומד כולו לאומרו צריך נועם ךהי שלוה
 ובשולחן עכ"ל, תשב ואח"כ מעומד וה פסוקתאמר
 של במעריב כ' קדחסה בומערי ו"ל להאר"יערוך

 חחר אור לקבל מעומר צ"ל נועם ךהי ערביתמוצ"ש
 פסוק רק מעומר צ'ל אין אך נועם הנקרא הבעהמסוד
 חגעה וסלמי בספר ועהן וכו', לבד נועם ךהיא'

 שכ' י"ג אות מוצ"ש בתפלת זצ'ל, אלגדלמהרי"ט

 ם י ר פאחיים
 וממשיך מעומר, נועם ךהי שצ'ל ו'ל האר"י נתנח%,
 יכול והשאר מעומד וה פסוק דלכה"פ כ"כומביא
 אנערם ה,ם עכ"ל, א' ס"ק שם החחם כף ועייןלשבת,
 שבפסוק להם לומר יש מיד, ךחסבים יודעיםשלא
 לעמוד. ישראשח

 ק.סיסן
א

 ג' יום עדהבדיה

 להבדיל בדיעבד שאפשר מבואר ק"יבפסחים
 קמ"ה, עמוד דשא בנאות עהן וטעמו בשבת, ג' יוםעד

 וביום רוח, בחי' ב' ביום נשמה, בחי' נשארת או עדכי
 לאחר המוון על מברכין שאין וכמו נפש, בחי'ג'

 שהביא בו הכל כ' וע"כ נ"ג, ברכות עי' המווןשנתעכל
 מברכים שאין הטעם דזהוא סק"א, רט"ו בסי'המג"א
 ברכת הכא, נמי כן הנאתו, קמעברה לאחר הריחעל

 ולאחר הימים, משאר השבת לנו שהבדילהבדלה
 בהערה )ועח"ש כנ"ל מברכין אין שבת בחי' כלומעברה
 י"ט(.אות

 אות צ"ו בסימן הקיצור על המורח בשערועיין
 טעם' שלא ובתנאי ראשון יום עד בוה מנהגעו שכ'כ"א
 סימן החחם בכף עוד ועהן עכ'ל, שיבדיל עדכלל
 חילוק "ם ואולי י"ג, מ"ח ח"ו אומר ךביע כ"ורצ"ט
 בוה. ועהן לאשכנדם הספרדים בץבוה

ב

 יהבדיהאבוקה
 לנר כאבוקה קלוע בנר להשתמשמנהגינו

 בוה מ"ש עהן נרות ב' מקרב או לו אין ואםהבדלה
 שם המורח בשיער אבל ס"ט צ"ו סימן שו"עבקיצור
 ואם מעכב לא אבל המובחר מן למצוה כ"ו כ' י"ואות
 בוה מ"ש ועי' עכ"ל, אחד נר על גם לברך יכול לואין
 סקט"ו. רצ"ט סימן החחםבכף

 קא.סיסן
 יבנהקדהן

 קאה וסל ארוך קתטרס כחבנו י"ב חלקבנעם
 בוה להוסיף מה לי יש וכעת לבנה, קדחם עלעמחים
 בסוף שליט"א רחנברג דוד ר' הרה"ג ידידי וסלמספרו
 לבנה קידחם בשין השו"ע של הסימנים על דןח"א



אורחרבגררצ

 וז"ל שכתב מה שם מדבויין פה מעתיק ואניתוד,
 ב'. אות תב"ו בסימן דוד מנחתבספרו

א

 יא הברכה באפצע תתכסה שהיבנה משעראם
יתחיי

 לא הברכה באמצע ההבסה שהלבנה משעראם
 גומר התחיל שכבר ובדיעבד וח"א מג"א לברך,יתחיל
 אות הכ"ו ס" מהדו"ת בא"א ועהן פ"ת(, )ח"א,אותה

 עח"ש. בזה מש"כג'

 וז"ל: כותב הוא ד'ובאות

ב

 עננים או הפבדיי פסך "1אם

 דברים מכיר שהוא כל מבדיל מסך ישאם
 אם העבים לענק וה"ה לברך, יוכל הלבנה לאורהנראים
 ואם מברך, וקלוש דק הוא ואם מברך, אינו עבהוא

 )פר"ח(. הברכה אומר הלבנה הענן וכסה לברךהתחיל

 וז'ל: כתב ה'ובאות

ג

 פעונן כשהוא היבנההפקדש

 הלבנה קידש שאם כ"ח סי' אהק קןבשו"ת
 רל"ת לאו על ועובר לבטלה ברכה הף מעונןכשהוא
עח"ש

 וז"ל: כתב הוא כ"חובאות

יכה ם י ר פאחיים

 : וז"ל כתב הוא ל"טובאות

ה

 פז גייי יקדש פותר אם הדחקבשעת

 דבשעת כתב י"ד סי' או"ח משה השיבבשו"ת
 פ"ד חסד נוצר ובספר ט"ז, בליל לקדשה מותרהדחק
 ימים ט"ז מר"ח שמחשבק צדיקים שיש כתבדאבות
 הנאת על מברכק ואנו אז עד הלבנה פרידת ניכרשאינה
 וכן לקד,2, יכולק להדיא החסרת ניכר שאק וכלאורה
 ובספר זצללה"ה, ק2ראל האוהב הגהיק מעשהעשה
 תפלה עית בסי' שראה העיד תכ"ו סי' פחיםמנחת

 הגאת בפני עךתסר בליל לברך מעשה נעשהשבבראדי
 האב"ד.מהר"מ

 שליט"א. הנ"ל ידידיעכ"ל

1

 לא אם שכ' תכ"ו סי' אור"ח פז אדני בשו"תועהן
 עעראתה ט"ו ליל עד העננים מריבף כלל הלבנהנראתה
 והביא הענן, תחת שהיא אף עליה דמברך העעיםתחת

 בזה. ועהן י"ז, ס" בהרא יוסף ימי בשו"ת כ"כלדבריו

 סי' ח"ב יעקב שבות עי' הלבנה מקדשות אקנשים
 מ"ש לבנה קדוש קונטרס ונועם תכ"ו, סי' מג"אי"א
 תשמ"ב אור"ח דוד נשאל בה2ו"ת טעמים ב' ועי'בזה,
 יו"ט בליל הלבנה לקד,2 דאפשר רן י' ובסי' ט',סי'

 זה. דין שמחליטים לפני קודם שם לעהן נאושבוג

 קב.מימן

 אפשר דסוכות אי ויו עד הובנה נראית ואאם
 אזיקדשה

 ליל עד הלבנה נראית לא א' שפעם נתבהב"ח
 דא"א מאחר וקדשוה בקראקא מעשה ועשו דסוכותא'

 לב חטב בספה"ק וכ"כ באה"ט, ועהן אח"כלקד,2ה
 דסוכות א' ליל עד הלבנה נראית לא תרכ"חשבעעת
 תשל"ח בה2נת למעשה הלכה ראעו וכן אז,הד,2והו
 ]ו2ליט"א[ מסאטמאר מרן ר,1כבה"ג הדורשגדול

 הלבנה קיד,2 דסוכות א' בליל הלבנה קידשזצוקלל"ה
 וכ"כ מישראל, אלפים עם ביחד דסוכות א'בליל

 חל אי מסופק אך סוכות בליל לקד,2 שמותרהפרמ"ג
 לחלק שאין עךכולים ומסיק אז, לקד,2 אפשר אםבה2בת
 סק"א(. משבצות)פרמ"ג

 גר"ח שום הוואפר

 ונראה חודש, בראש שלם הלל אמר אם הדיןאיך
 מ"ט סימן הלכה ביאור ועהן חובדו, ה= יצאדלא

 וגם הלל ידי יצא לא בר"ח שלם הלל אמר אםשכתב
 בזה. עהן לבטלה תהאברכתו

ב

 הידאפירת
 יושר אמרי ספר בסוף איש החזתבהנהגות

 בטרם עוד הלל ברכת מתחיל היה כ' ק"ו, באותמועד
 ההלל בקריאת כתב ק"ז ובאות הברכה, את הש"צגמר



אורח דך2ו4וצוצרכו

 מפי הפסוק שיכלה עד הודו לענות לציבור שאיןאמר
 עכ"ל.הש"צ

ג

 ש1םהיי

 שהוכיח י"א סי' ח"ב שאל חחם נשו"תעיץ
 כגון ישראל של גאולתן על שכ' פסחים רץם"ימדברי
 ישראל, לכל נס בחנוכה שהיה כמו שר"לחנוכה
 שלא אע"פ קריאוי על לברך חחכים והיו שםובתר"י
 תקנת הוא ישראל לכל נס על הא ולכאורה גומרים,היו

 גומרים. היו לא ולמהנביאים

ד

 נה11דייוג

 ראיתי אבל בהלל, שמדלגים טעמים כתבוכבר
 ח"ל, זאב בנימין ס' בשם שכ' סקי"ב חכ"ב סי'בא"ר
 וכן זכרנו, ד' לפרק שוה ענינים ברוב לנו לא שפרקלפי
 אשיב, מה לפרק שוה ענינים במקצת אהבחופרק

 בזה. ועיין וצ"ב, בזה דבריו בכונת צריךולכאורה

ה

 אתרוג עםה11

 כידו ואתרוג לולב עם הלל אמירת דעצםנראה
 בזה לדקדק הה2 לנענועים, רק לולב סגי ולא מצוהזהו

 בזה. ועיץ לכל, שלו אתרוג לוקדהי'

ו

 חודש דראהטקרננות

 יוסף ר' הרה"ג רכינו ממשנת לקטבקונטרס
 השלשים כיום סדצ"ל זצוק"ל, קוטלר שניאורחמם

 תשמ"ב, תמח ג' כיום הו2מימה בסערה ק(עלהלפנזירתו
 אומרים בר"ת מדוע העיר ובכלל, ל"ג עד כ"טבעמוד
 לפני האמורים בעירך הנשמעים עבדך דודובשירי
 ר"ת של להזכיר התפלה מיסדי חז"ל ראו דמהמזבחיך,
 לפני האמורים בו נזכר מדוע וכן שירים, משאריותר

 יש ומדוע קרבן כל על הוא קדרה דין הלא הרימזבחך,
 ובעבודת אומרים אז מדוע וכן מזבחיך, לפנילהזכיר
 בשאר זה נוסח מצינו שלא כולנו, נשמח המקדשבית

 עיץ זה, חשוב ענין להסביר שם והאריךהקרבנות,
 זכרו, ומוקירי חלמידיו עא לאור ךצא ותהנה,בדבריו
 שם. הובא מתורתו והרבה מאד נחמדקונטרס

 ם י ר פאחיים
 קג.מימן

 יה1י ונתאספו ניחידותהתפ11ו
 שמו"ע אחרי עד שמתפללים לפעמים פהאירע
 בציבור, ואומרים מנין בא להלל ואח"כביחידות
 והנה הלל, אחר לומר קדיש איזה השאלהועכקדו
 ובא ביחידות, התפללו אם תהי' השאלה אותובאמת
 לשאלה ונוגע תתקבל, צ"ל אם בציבור, אמרו וכו'לצית
 שאחרי הקדיש על בדיעבד לסמוך אולי אפשר ר"חשל

 בובא אבל שחרית, תפלת על גם בתתקבל ויכוונומוסף
 נוטה וכן לומר, שלא ומסתבר לסמוך, מה על איןלצית
 דבתתקכל אע"ג שליט"א, אזבאנד הגר"א ידידידעת

 ומשמע ישראל כית דכל ובעותהת צלותהתאומרים
 כבר אם רק זה מ"מ הלזה, הציבור תפלת על דוקאדלא
 ישראל כלל גם לכולל מוסף הציבור תפלת עלאמר
 לומר חוקנו לא ישראל כלל רק להגיד לכתחילהאבל

 בספרים, בזה ראיתי לא עתה ולעת לי וכתבתתקכל,
 עכ"ל. מסתבר כןאבל

 קד.סימן
א

 דר"ח נקריאהטעה

 בתורה שקרא דהבחור קטנה בישיבה פהאירע
 עד לו הזכירו ולא בההין, הפסיק ולא ללוי קראבר"ח,

 ונסכה עד קדגמור אמרתי אז השבת, וביוםשהתחיל
 לרב"צי ואח"כ קרא שהלוי מה וחזר לשלישיוקראו
 בספרים עינתי הביתה וכשבאחו וכו', ומבראשיקראו
 אם בר"ח ולכן שכ' ס"ח ז' ו2ער אפרים בה2עריוראיתי
 לקרוא יומץיל אז חדץ2יכם ובראקד עד לוי וקראטעה

 וא"א ללוי קרא שכבר ואע"פ תמיד עולת מןלשלישי
 שכיונחו וב"ה מותר, אפשר דלא כית מ"מלהוסיף
 שטען זה וא"כ ח', א' שערים בפתחי ועמ"שלדבריו,
 בלי דבריו לדחות וא"א מהנ"ל ראי' לי יש הלאכנגדי
 טובה.ראי'

נ

 חי"טים וראהטי סיים1א

 קארנמהל הרב לידידי המצורפת השאלהשאלתי
 פ"א, סי' ח"ב צבי תפארת בספרו ונדפס ליוהשיב
 שלו. היא והתשובה שליהשאלה

 ויום ישראל מקדש בר"ח התפלה סמם אםשא1ה:
 יצא. אם חדשים וראקד אמר ולאהזכרת



אורחרבגות

 ורש"י מ' עירובץ עי' יצא, שלא לפש"דתשובה:
 רק ר"ח יזכיר בר"ה דגם לומר הש"ס שרצה שםוהוס'
 רצו לא ר"ח של רמז בו יש הזכרת" "ביוםשגם

 ר"ח הוא שעיקר ר"ח בשאר אבל בר"ה ר"חלהזכיר
 בברכות. חז"ל שטבעו ממטבע משנההוא

ג

 בה נסתכי ויא היבנהקידש

 במוצאי החוצה ביצא נשאלהר פעמים כמהזה
 בה נסתכל ולא הלכנה לקדןם והתחיל הקהל עםשבת
 בהסו"ת ראיור וכעת דיצא, מסברא חעיתי הדין,מה
 דהדין אף דכתב ד' אות קכ"ה סימן ח"ה הלףשבט
 הסהבל לא אם אבל להסתכל דיש תכ"ו סימןבשו"ע
 ואץ האור את הרגישו אחרים כי דיצא ברכהועשה
 דבריו, לכחן וזכיתי בדבריו עהן עכ"פ דיעבדחשש

 הסהבל לא ואם וכידוע, פעם רק דמסהבליםוהמנהג
 בזה. ועחן ופשוט יצא אזובירך

 קה.סיפן
 כר ואחד היי חצי אפד שים היי שאופדיםביום

 דינו. פהנזכד

 ויליט"א פענפיל אהרן יצחק ר' הרב מידיכבוד
 תע"א דליקועד גבוה מדרש ביתמלומדי

 פסח של ראשת שביום באחד שאלתךבדבר
 פה אירע ושוב שלם, הלל ולא הלל חצי רק וקראטעה
 ואמר התפלל שאחד שבעיר המנינים בא' בסוכותהשנה
 אמרתי יעשה, מה לשאול כך אחר לביתי ובא הללחצי
 זה. דין לברר יש כןאם

 ההלל, כל שוב לקרות שמצריך נראהלכאורה
 הגדול ידידי שדעת ששמעתי אף נבוך, אני עדייןוכברכה
 סובר מדיטרחט ויליט"א באקשט רא"ל הרה"גבהורה
 קרא י"ז, דמגילה הגמרא עפ"י והוא ברכה,דיעשה
 דהרי דוקא, כולו לקרוא שצריך הרי יצא, לאלמפרע

 ולא למפרע נקרא זה אח"כ יקרא אם או פסוק דילגאם
 בזה, ויצא הלל חצי קרא למעשה הלא לא, ואמאייצא,
 תכ"ב סימן בשו"ע והנה כולו לקרות שמצריך חזינןאלא
 ומקורו יצא, לא למפרע הלל הקורא המחבר כ'ס"ו

 בימים הלל קרא שאם המאירי שם וכתב הנ"ל,מגמרא
 מדברי מבואר הרי יצא, לא למפרע בקריאהוששתחחב
 דיש ההלל את גומר שהיחיד בימים רק שזההמאירי
 בזה בהם גומר היחיד שאץ בימים אבל לקרוו4חיוב
 עיקר כל דהא יצא לא שויךלא

 קריאח~
 אלא חיוב אינו

 ולא פה בשו'ע די"ז הובא מדוע ולפי"ז בעלמא,מנהג

יכז ם י ר פאחיים

 בסק"ח(, צית בכני )ועהן הכל לגמור שמצריךבהלכות
 בסימן ברורה למשנה שהעיק מה דזה יתכןובאמת
 ההלל, גומרץ פסח ויל שחרית שכ' ס"א במחברתפ"ח
 אחת תיבה או אחד פסוק חיסר ואם בסק"ב המ"בוכתב
 ההלל סוף עד ולגמור פסוק מאוהו אח"כ להתחילצריך
 ולא למפרע קריאה הו"ל שנוכר במקום יאמרנודאם
 פרט העתקתי לא ח"ל, כתב סק"ב הצית ובהעעריצא,
 ג"כ א' פסוק של הדץ עצם דשם הב"ב בסי' לעילזה
 עח"ש, למפרע בד"ה בב"ה שכתבתי כמו בריראלא

 ימים כב' פסח של ביו"ט דמחרי הכאמשא"כ
 דהלל י"ז דף בגמ' דמוכח ההלל את שגומרץהאחרונים
 דבץ בהדיא הר"ן כתב מגילה ולענין שחןומגילה
 פשוט וממילא שוה דינן אחת הרבה או פסוקהשמיט
 בימים מאד ליוהר צריך וע"כ הלל, לענץדה"ה

 שמשתנה בטעות התיבות יקרא שלא ההללשגומרץ
 לקמן כדאיתא בזה, מחמרינן מגילה דלענץ עי"ז,הענץ
 הרי עכ"ל, הכא וה"ה במ"א עיי"ש סקי"ד תר"צבסימן
 וכמו יצא דלא חיסר אם ודעתו בזה שהעירמבואר
 צ"ע ומ"מ ברכה בלי חתכן לחוור עליו וא"כשכתבנו
 ברכה.לענץ

 את הקורא שכ' הריטב"א בחידושי במג*הועיץ
 כגת בפרןסיות דאפילו בגמרא דמוכח למפרע,המגילה
 בק"ש משא"כ ראשונה לפרשה ששיה פרשהשהקדים
 רק דלא בהלל ה"ה הלא וא"כ יצא, בפרשיותדלמפרע
 בה השמיט וכדתניא יצא לא בפסוקים אובתיבות
 ובתפלה, בק"ש וכן בהלל וכן תנא וכו' א' פסוקהקורא
 ג"כ בפרשיות אפ" אלא פ"ב רמם בתוספתא מבוארוכן

 בהילילא אבל בירושלמי מבואר וכן יצא, לאלמפרע
 עוד אבץ א"ר וכו' מבואו עד שמש ממורח דכתיבבגץ
 לא לקיעבר ממצרים ישראל בצאת סדר על אמורההיא
 לימות ד' ישמע כי אהכתי הללו לדורות לנו לא ד'לנו

 אתה קלי ומגוג גוג לימות בעבותים חג אסרוהמשיח
 למפרע בר"ח דה"נ השו"ע ולדעת לבוא, לעתידואודך
 פרןסה חסר רק שאינו מדלוג גרע דלמפרע צ"ל יצאלא
 הפרשיות באמת אבל הענץ, כל מהפך למפרעאבל
 מפני חה שלם, הלל של הם בירושלמי שחשבוכסדרן
 שגומרים בימים אלא יצא לא דלמפרע הדין שחךשאץ
 המאירי וכמ"ש למקרי, איכא דחיובא ההלל אתבהם
 קריאה חיוב כלל בהם שאץ בהם שדולג בימיםולא
 צ"ע. השו"ע ויל די"ו וא"כבהם,

 חיסר אם שלם הלל שקוראים ביום מבוארעכ"פ
 הפרקים רק יקרא ואם המצוה קחם לא הלל חציוקרא
 שוב ולקרות לחזור צריך כן ואם למפרע יהיהשחיסר
 ועיין הפסיד, לא והמברך כברכה אפילו חתכןההלל

 שכתב הל"ט פ"ג חנוכה הל' הרמב"ם על רוקחבמעשה
 ולא להקדים אץ פרןסיות אף יצא לא למפרעוהקורא



אורחיטצצברתרכח

 שחיסר מה יקרא אם וא"כ כדברינו, והוא לק"ש,דמי
 מה )ועיין הכל יחזור ולכן יצא ולא למפרעיהיה

 ב', אות רפ"א סימן א' חלק אפרים ברבבותשכתבנו
 וכן הנ"ל, לשאילחצו קצת ושייך קכ"ג סימן ב'ובחלק
 למפרע בענין קצ"ב בסימן באריכות שם שכתבנומה

 משמע שם שכתבנו וכפי בהלל הדין חתבארבמגילה
 ענין נבאר ועוד בזה(, ועהן ברכה בלי ההלל כלדיחזור

 למועד חזת ועוד בל"נ אי"ה אחרת בהזדמנותזה
  משגיאות. יצילנו והרחמן כתבנותלע"ד

 מהגדולים יש שכ' סק"נ תכ"ב סי' החהם כףועהן
 יצא, לא כסדרן שלא למפרע הפרשויות קרא שאפי'שכ'

 לחזור דא"צ נראה ברכה לענין ומיהו כ' נ"טובאות
 בסי' לקמן כדמוכח הפסוקים בסדר הפך אםולברך
 והלל מגילה וא"כ עכ"ל, עח"ש מגילה לגבי ס"ותר"ץ
 דלגבי נ"ל וא"כ לדעתו מברך אין וא"כ שויןשלם

 בזה. ועחן ברכה בלי חחרשאלתינו

 מי נשאלתי שכ' סק"ב תפ"ח סי' מרדכי מאמרועי'
 לשם סוף ועד מתחילה בדילוג שלא ההלל כלשקרא
 לחזור צריך אם לאחריו ולא לפניו לא בירך ולאמצוה
 ברכות דהא דא"צ פשוט דנ"ל והשבתי ולקרות,ולברך
 ידי יצא כבר והרי מעכבות ואינם מדרבנן אלאאינם
 בנידון וא"כ עכ"ל, לברך לו אין ח2וב קריאהחובת
 ברכה ובלי כסדר וקורא דחחר יסבור דהוא משמעדידן

 מעכבות. איןוברכות

 ביום אם אפרים ברבבות שם שנסתפקנוומה
 אם שלם הלל יאמר למחרתו אם שלם הללשאומרים
 דלא כעת לי נראה בפסח, כמו הלל חצי אזאומרים
 ח"ד ומשיב השואל דברי פי על והוא כלום, לויעזור
 אין הלל לומר א' יום שכח דאם דכתב קל"ה סי'מה"ב
 דהף משום תשלומין לו דאין למוסף דדמי תשלומיןלו
 כנידון יום באותו ורק די"ז כעת לי ופשוט שבח,רק
 היום. כל להשלים יכולדידן

 השנה בחדשי ח"א בסוף דוד מנחת בשו"תועי'
 דוד ר' להרה"ג מ"ז אות עד ל"ז מאות תב"ב בסי'מ"ש

 שליט"א.רחנברג

 קו,פיפן

 חטץבדיקת

 לפגי שלו המכונית את לבדוק צריך אם הדיןאיך
 שישראלים צבאית בעמדה או ציבורית מכונית אופסח
 וחחב שוכר דין לו ו"ש שאולה כדירה הו"ל ואולישם

 לברך. יש וגם לבדוק פסח לפני שם העומדדה2ומר

 ם י ר פאחיים
 קז.פיפן

 הכסא בבית חטץבדיקת

 רבבות של הראשונים בחלקים שנתבנובמה
 יצא כעת הנה הכסא, בבית חמץ בדיקת בעניןאפרים
 ובחוברת חראה תורה מכולל תמרים פרי חוברתלאור
 נ"י פילאפף לחב זלמן הרב כתב תשמ"א פסחד'

 לבדוק. צריך הכסא בבית אם שאלה ח"ל, ל"בבעמוד
 בו שמכניסין מקום דהוא לבדוק צריך בודאיהה2ובה,
 שם שמרצאין והחמץ תינוקות שמציין במקוםחמץ
 מידת אלא ואינה דשו"ע דינא לפי באכילהמותר

 ואפי' ימצא שמא החשש בודאי לאכול שלאחסידות
 דדוקא ישכח, שמא החשש שייך ג"כ איסוריהי'

 לרבבות צחן ולא עכ"ל, מקילין ממנו שבדיליןבהקדש
 .אפרים

 שהוא הכסא בבית לבדוק דצריך יש טעםועוד
 תינוקות שמציין במקום בפרט חמץ בו שמכניסיןמקום
 ואינו לאכול רשאי שם הנמצא החמץ הלכה לפיכי

 שרק ד' סימן אור"ח בדע"ת כמ"ש רעה רוח עליושורה
 של בבה"כ וכ"ש לאכול, שלא החמירו חסידותמצד

 כדינו הנר לאור בדיקה שמחחב פשוט וא"כזמנינו,
 בזה.ועהן

 קח.פיפן
 בכרפס ענט"י ברכהבקךטה

 על הברכה ועשה לכרפס ידיו כשנטל הדיןאיך
 לסעודה, ידיו כשנוטל שוב לברך צריך האם ידיםנטילת
 לברך דצריך שכתב ס"ו, תע"ג סימן החחם בכףעין
שוב.

 קט.פיפן
 עם עושים איך הסדר בייז חתן ש"ט הדיןאיך

הבוסות

 מקנדה ונשאלתי הסדר בליל חתן שהיהאירע
 החחם בכף שיעתנו חעיתי הכוסות, עם לעשותמה

 ברכת הבית בעל יברך שם שכתב ס"א תע=אבסימן
 ברכות שש מהמסובין אחד יברך אח"כ כוסו, עלהמזת
 של הכוס על ברכות שש יבדך הבית הבעל או כוסו,על

 הגפן רמקילה יברך כוסו אחד כל ישתה כך ואחרהחוע
 הכוס על כך ואחר ברכות פח2 עליו שבירכו הכוסעל
 הרב ורבי מוף שכתב מה ועין עכ"ל, המזת ברכתו2ל



אורחרגגות

 משה אגרות בשו"ת שליט"א פ~נשטין משה ףהגאת
 בדבריו. היטב עהן צ"ה סימן ח"א העזראבן

 קי.מימן
 מצרים יציאת 8יפור שי עשהמצות

 הרב לידידי ס"ו דף הגר"א ביאורי לחקרבספר
 כי ראיתי אחד בספר ת"ל כתב שליט"א כהנאקלמן
 מצות מקחם פסח של א' בליל הלכה של במו"מהעוסק
 דכוונת נראה ובודאי עכ"ל, מצרים יציאת סיפורשל

 הא קשה לכאורה אמנם פסח, מעניני במו"מ דרקהספר
 סיפור. אינו ומו"מ לספר,כתב

 מחויבות דנשים מבואר כ"א מצוה בחינוךואגב
 שהז'צ, מ"ע הו"ל הא וקשה מצרים, יציאתבסיפור
 שכתב ל"ד דף קדושין ברמב"ן ועי' בזה, העירובמנ"ח
 זה הא ולכאורה שהז"ג, מ"ע הוה לא העומרשספירת

 ועהן שהז"ג, מ"ע הו'ל לא ומדוע מיוחד בזמןבא
 שכל כית שכתב שפ"ד סימן חיים אורח נזרבאבני
 נכלל מצרים וסיפור חייבות נשים טוב היום שלהמצוות
 מה טעם צריך אבל דבריו לדחות בקל שא"א ואףבזה
 יציאת סיפור בהעלמא החג, לקדושת העומר ספירתענין

 ועי' יקשה, בעומר אבל בזה, לתלות אפשרמצרים
 הרמב"ן. על מ"ש הרס"ג לספר בביאורו פערלאבמהר"י
 ברוך ר' מש"כ תדש"ם צ"ה ע' ח"ח התורה בעםועי'

 נ"י.היר,ספעלד
 נשים דחנוכה הלל אמאי לבאר יש זהובדרך
 בדין נכלל דבפסח וצ"ל חחבות, דפסח והללפטורות
 מצרים, יציאת מסיפור חלק וזה נזר האכני כדבריהיו"ט
 בספרו וכ"כ נ', סימן ח"ה יעקב בקהלות מבוארוכך
 סעיף הוא מצרים יציאת דסיפור כתב נ"ה סי'ח"י

 אבן הטורי קושית להדץ יש וכ"כ מצה,מאכילת
 ביום רק הוא קדסדם דשריפת דהקשה ט"זבחגיגה
 שטעון כנוהר וא"כ כמילה, שהז"ג מ"ע הו"לוא"כ
 וא"כ לעשה ניתק דהו"ל מלקות אין ועי"זשריפה
 היות כנשים ולא באנסדם רק הוא לעשההניתק

 יוצא וא"כ הז"ג דהו"ל לשורפו חיוב איןשאצליהם
 נסדם אם דאף ונראה מבאנשים, יותר כנשיםדחמור
 שזה אף המצוה, יקחמו בודאי שורפות אם אבלפטורות

 הן פטורות שהן דמצוה בראשונים דנמצא ברור כ"כלא
 הרע"א וקושית כך, לומר אפשר מ"מ עשו, אםמקחמות

 ולכאורה שקלו, דלא כית ממוסף יפטרו דנסדם ט'בסי'

 נקרב לא דמוסף שהז"ג ממ"ע דיפטרו שאל לאאמאי
 סי' יצחק ובזכר ז' סי' אור בעמחיי תירץ וכבר יום,בכל
 הם אבל שוקלות דאין דאף י"ז סי' יצחק וביתב'

 הז"ג מטעם שיפטרו הא אבל ציבור, בקרכנותמתכפרות
 ונסדם רחמי הוו דתפלה תירץ אור ובעמחייקשה,

יכם ם י ר 8אהיים

 נסדם דעכסדו המג"א כתב העומר ובספירתחחבות,
 איך הקשה ש"ו מצוה ובמנ"ח חובה, עליהםקבלו

 המג"א דכתת תראה פטורות, הדין שמן בדבריתחייבו
 שכמה כתב ובברכ"י ופשוט, וכדר כשופר עליהםדקבע
 להוציא אבל טעם כתב ולא שספרו כנסדם בזהערערו
 ועין מגדים, בפרי כתב וכך יכולות, נשים בודאיאנשים
 ט'. בכלל מ"ש יצחקבשדה

 קיא.מימן
 נהיי 8גי ויא מצרים יציאת 8יפור אומריםמדוע

 השיב שליט"א ברנשטין יצחק ר' הרה"גיךיךי
 ת'ל: דבריעל

 הלל, אומרים אין במגילה - בזה"ל: מעכת"רכ'
 מדוע ולפי"ז הלל, במקום זו שקריאתה הטעמיםואחד
 בהגדה מצרים יציאת שסיפור נאמר בפסח, הללאומרים

 ע"כ. וצ"ע הלל, במקוםזה

 כי הלל, לומר דאין היא הקושיא דאם לומרת'ל
 אומר שאינו הטעם אין בפורים הרי בהגדה, יצאכבר
 משום הוא הטעם אלא במגילה, יצא דכבר משוםהלל
 דקריאת משום תקנו לא ולמה בפורים, הלל תקנושלא

 דף )מגילה ר"נ של לטעמו ואפילו ההלל, היאהמגילה
 אין מחנוכה, ה"ו בפ"ג הרמב"ם פסק דכן ע"א(י"ד

 המגילה, הוא וההלל בפורים הלל דין שישהפירוש
 בה שיש המגילה, שקוראים דמכית הוא הפירושאלא

 את גם לומר לתקן מקום אין שוב הנס, מעיקרהסיפור
 הוא אין מגילה, לו אין אם גם זאת סברא ולפיההלל,
 היום, לאומרה חז'ל תקנו שלא כית הלל, לקרותצריך
 אות תרצ'צ סי' או"ח בשו"ע תשובה ב2(ערי מפרשוכן
 עליו שלר"נ המאירי בשם בר"י כמש"כ ודלא ע"ש,ג'

 בליל אבל היטב, ע"ש מגילה לו אין אם הלללומר
 בסיפור יוצא אינו משו"ה הלל, לומר תקנו הריפסח
 מצרים.יציאת

 את לומר בפסח חז"ל תקנו למה היא הקושיאואם
 פסח דאכילת הוא פשוט הרי בפורים, תקנו ולאההלל
 על היא האכילה כן שירה על שמקריבין וכמו הללטעת
 )ר"ן שירה בתורת הוא והלל צ"ה( דף )פסחיםשירה
 )פסח' מקרא למידים ובירושלמי ושא"ר( קי"חפסחים
 מה על מפרש ע"א, ל"ו דף בפסחים ורש"י ה"ג(פ"ט

 דזהו הרבה, דברים עליו ומעונים עוני" "לחםשדרשו
 לאמירת מיוחדות דר,סות דיש מפורש וא"כ והגדה,הלל
 נוספת מצוה הרי היא מצרים ביציאת ולספרהלל,

 וגם הלל גם דבעינן חז"ל קבעו שפיר ולכןמהתורה
 או רמז שום דאין בפורים משא"כ בפסח,הגדה

 מאחר תקנו, לא לפיכך הלל, לומר שצריךאסמכתא



אורחרננרר2יל

 מחנוכה ה"ו פ"ג בלח"מ ועיין המגילה, קריאתשתקנו
 מדברי הוא דהלל דס"ל הרמב"ם דאפילודמפרש
 יהי' השיר קבלה מדברי הסמך משום הוא ג"כסופרים,
 ע"ב, י' דף בערכין וכדאיתא החג, התקדש כליללכם
 ס' בשם דמביא 234 עמ' ח"ב הבושם בערוגתועהן

 בית דכתיב רגלים בג' הלל לאמרית רמז דישהכבוד,
 הלך כית ד' את ברכו אהרן בית ד' את ברכוישראל
 המאירי אולם "בית", פעמים ג' ונאמר ד' אתברכו

 מעכת"ר של כסברתו ס"ל כנראה ע"א כ' דףבמגילה
 ואין בפסח, לההגדה נגרר דההלל שם דכתבשליט"א,

 עכ"ל. וצע"ג היטב ע"ש מיוחדת, מצוהבזה

 קיבמיסן
 יו יהקנות צריך אי הסדר יייז אורחכשסזסין

הסצות

 אם הדין איך העיר נ"י קילשטיין יעקב ר'ידידי
 המצה לו להקנות מחךב אם פסח לליל אורחמזמין

 טוב ביום בלולב כמו לכם בעי אי כוונתו אםושאלתיו
 על אמת בשפת ראיתי לו, השבתי אשר וזההראשת,
 וז'י: שכתב לחם לחם אתי ד"ה ל"ה דףסוכה

 הגמ' דמסקנת ומשמע לחם, לחם אתיא בגמ'שם
 שיהי' מצוה של במצה ליזהר צריכין ולפ"ז הואכן

 על ולאורח דוקא ממת[ דין בו לו ]שיהי' שלוהמצה
 במהנה המצה הבעה"ב לו ליתן צריך הבעה"בשלחן
 ממש שלו להיות דצריך לאכול שהרשהו מה סגי%א

 לא להקדישה שא"י דמהנה ולהקדישו למכרו]שיוכל
 אין והעולם ע"ש[ )מ"ח.( בנדרים כדאי' מהנהשמה
 הרא"ש ע"ד סומכין דהעולם אפשר ]אכן בזהנזהרץ
 לי' יהיב דהכא דאדעתא שאולה בטבעת לקדששהתיר
 עכ"ל. בח לצאתשיוכל

 הל' אור"ח על בינה אמרי בה2ו"ת כ"ד סימןובסוף
 וז"ל: להעיר כ"כ כתבפסח

 שבא מקום בכל דמעשים הא להעיר ישולכאורה
 הפסח חג בליל בעה"ב שלחן על לאכולאורחים
 ידי לאכול שהזמינו הבעה"ב לו שנותן במצהתוצאין
 שלו שיהי' בעינן דמצה ולהמתבאר מצה אכילתחובת
 לפניו ונותן שמזמינו דבמה בו לזכות שיכךן צריךא"כ

 בר"ן ל"ד( )דף מנדרים כמבואר עדהן שלו אינולאכול
 ובאה"ע קנ"א( )סי' מהרי"ט הה2וכת רציץ שםורא"ש
 דמבואר מהא שהקשה שם ובב"ש סי"ז( כ"ח)סי'
 ס' רק דהך וכ' ליטול רשאין האורחין דאיןבא"ח

 מהלכות רק ל"כ דבא"ח שם כ' המקנה ובס'קידח2ין
 ממעילה ראי' והביא לאחר כשנווו גזל ל"ה אבלד"א

 ם י ר מאחיים
 מיד בעה"ב מעל נטלו אם לאורחים בשר תן אמראם

 יצאו שנטלו דבשעה קידושין תוס' מדבריכמבואר
 אינו חלקו את האורח הקדיש דאם נימא ואילחולין
 אינו הקדש אינו הקדישו שאם מהנה כל האהקדש
 ולהמבואר עי"ש, מעל ואמאי לחולין ל"י א"כמהנה
 ראיה אינו וממעילה באמת קנה דלא נראה הנז'בנדרים

 מה רק קונה אינו שלחנו על לאכול במזמינו דוקאדי'י
 ודאי שילך מה דכר לאורח לו נותן אם משא"כשאוכל
 דל"ה אף לאורח בנתנו זה ומלבד להקדישו ךכולקונה
 זה לענין בו זכה כבר מ"מ לאחרים ולתת להקדיםשלו
 זכה ודאי האורח ליד ובא בידיו נהנו ואם לאכולשיכול
 רק ממנו להוציא הבעה"ב ביד אין ששובעכ"פ

 זה זכות לאורח לו דיש דכית מעל שפיר וא"כשיאכלנו
 מה ראי' אינו ג"כ ובזה מעילה ע"י לחולין נפקלאכול
 כמובן ומאכיל הגוזל ר"פ תוס' מדברי שםשהביא
 לומר מקו' הי' מצה חובת ידי יוצא שיהיה לעניןעכ"פ
 מצוה לצורך ומותר בהמצה לזכות שיתכויןדבעינן
 מצתכם, ל"ה דאל"כ ש"ו( )סי' מג"א כמבוארלקנות
 כית וגם סגי לאכול דזכות לעיל שבארנו למהאולם
 מצתכם כתיב דלא וכית ממילא קונה פיו לתוךשבא
 בלי כשאוכל בכה"ג י"ל מחלה דלחם מגז"ש רקלהדיא
 ממש לקנות נתכךן דלא אף בעה"ב ובדעת מוחהשום
 עכ'י. מצה חובת ידי בו יוצאמ"מ

 בכה"ג נראה אך להוסיף כ' אך ד"ה כ"אובסימן
 עד יקנה שלא ומהנה לאכול ומזמינו מדעתו לוכשנותן
 דא"א כית כתב ואח"כ יוצא ג"כ מעיו לתוךשיבא
 לאכול זה זכות לו יש והוא ממנו ליטול אדםלשום
 לאלו זכות ללמד לנו יש וא"כ מצתכם. לחם ביהקרינן
 ב' חלק קודש מקראי עוד רציין בזה. ועהן מקניםשלא
 ועין שפיר. אהר ולדבריו ב' אות מ"ה סימןפסח

 כולל ע"י שיו"ל ד' חוברת תורה דברי קוכץבחוברת
 יצחק יוסף הרב מ"ש תשמ"ג בצפת חב"דאברכים

 אוכל מי משל אורח במאמר שליט"אוךלשאגסקי
 ב' בסעיף בעיקר ודעת טעם בטוב זה עניןדביאר
 הסימנים בסדר ט"ס יש בינה באמרי )ושם י"בובסעיף
 כחבנו(. והנלע"ד שיעו"שכפי

 בפסחים אמת השפת מש"כ כאן להוסיף ישאמנם
 רב דברי והרמב"ם הרי"ף שהשמיטו דממה לח()דף
 של דין שליכא שסברו מבואר שלכם מצה דבעינןאסי
 חמץ הל' מחמוניות בהגהות ועחן עיי"ש. במצהלכם
 לידו שיגיע מי כל לומר ללמד שטוב ו' אות פ"וומצה
 גזולה. מצה בדין ע"ש מתנה לו היא הרי שלימצה

 זצ"ל עצגל להגר"י האוצר בית בספר עחןוגם
 הוה אי האורח באכילת הרבה שדן קנ"ז כלל א'מערכת
 במזונוהרה חחב שהבעל דאשה כתב דבריו ובתוךשלו
 כית בבנו וכן היא שלה בעלה לה  שנוו מהודאי



אורחרבברת

 שלו לבנו שנותן מה בנו אצל קרובה אדם שלשדעתו
 בפסח. למצה גם נפק"מ ומזה עח"ש, לגמריהיא

 גליוני בס' ראיתי ובאתרוג במצה שלכם בדיןואגב
 רב נקט מצה לגבי דאמאי שהעיר שם בפסחיםהש"ס
 בפסח יד"ח יוצא אדם אין שני מעשר של מצותאסי
 יד"ח יוצא אין שני מעשר של אתרוג נקט אתרוגולגבי
 והלא במצה ולא באתרוג יו"ט אמר ואמאי טוב,ביום
 יד"ח יוצא אדם אין באתרוג וגם במצה גם לנקטאפשר
 מצה אכילת לענין מזה לדייק שכתב מה עח"שביו"ט
 מצוה. פסח ימיבכל

 סאכשבשאסקי משה ר' הרב מידי לי הוסיףובזה
 שני יש דבמצה חד~סו דכבר י"ל ולע"נ ת"לשליט"א
 מצות תאכלו בערב משום מצה דאכילת המצוהמצות
 מצות על משום פסח קרבן עם מצה של המצוהוגם

 אכילת מצות בדיני פרטים הרבה ההם יאכלוהוומרורים
 עם מצה במצות שאינן מצות תאכלו בערב שלמצה
 יצחק הגה"ר בהטם הובאו והדברים פסחקרבן

 ברוך מקור ובס' יצחק זכר בס' ועחן זצ'למפאניוועז
 פסח בין גם כך שמחלק ל"ז( )דף ברכותובצל"ח
 אסי רב נקט טעמא דמהאי י"ל וא"כ שני. לפסחראשת
 והחנו יו"ט נקט באתרוג דין שלאותו אע"פ בפסחדוקא

 והחנו ליו"ט רק דין אק במצה שלכם זה שדיןלהורות
 של ומצה בפסח דין הוא אלא מצות תאכלו בערבלדין
 פסח קרבן נמי והחנו פסח דיני לכל יד"ח לאמע"ש
 יד"ח יצא לא הפסח עם שנאכל שמצה שני לפסחוגם

 פסח, קרבן של מצה גם למרבה בפסח ונקטבמע"ש
 "ל.עכ

 שליט"א גראסמאן הרב לידידי כהלכתו סדרובספר
 שלו המצה שתהיה צריך ת'ל כתב ק"ב עמודבח"ב
 מגביה שהאורח הסדר לליל אורח שכשבא מהדריםההם

 רק מסתפק )ואינו שלו שיהיו כדי בהם לזכותהמצות
 ל"ה דף סוכה מסכת אמת שפת עהן לאכול(ברשות
 מצוה של במצה להיזהר צריכים דכתב איתא בגמ'ד"ה

 בעה"ב שולחן על ולאורח דווקא, שלו המצוהשיהיה
 שהרשוהו במה די ולא במתנה המצה בעה"ב ליתןצריך

 נזהרים אין והעולם ממש, שלו להיות דצריךלאכול,
 אצל לסדר שכשהולכים רבים נוהגים שלכן )ואפשרבוה
 בפסקי גם ועהן שלהם( המצות אתם מביאיםאחר

 סוף פסח דיני בינה אמרי ובספר שמ"א סימןהה~ובה
 ב', אות מ"ה סימן ח"ב קודש מקראי וראה קכ'עסימן

 דאורח ל"ד דף בנדרים והרא"ש הר"ן מש"כ ע"פוהוא
 הביא תשובה ובפסקי שלו, ואינו אוכל בעה"במשל
 מתנה, אינה למכרה או להקדישה יכול שאינושכל

 בעה"ב אצל אורח נמי והכי מ"ח, דף בנדריםכמבואר
 להקנות ומותר עח"ש. שלו ואינו להקדישה יכולאינו

ילאאפריםחיים

 ס"ק ש"ו סימן במג"א כמבואר מצוה, לצורךבשבת
 העזר אבן מאיר בית וראה ח"ס. בהגהות שם ועחןט"ו,
 שאין העולם מנהג מתרץ שם בינה ובאמרי מ"הסימן

 לכם, בפירוש בהורה כתוב דלא דכית זה עלמקפידים
 דעת על שאוכל שכית אפשר מחלה, זאת לומדיםרק

 לכם. שיקרא כדי בזה די לקנות נתכות דלא אףבעה"ב,
 דהעולם דאפשר כתב, שם תשובה ובפסקיעי"ש.
 שאולה בטבעת אשה לקדש דמותר הרא"ש עלסומכים
 לו נותן כן ע"ד נמי והכי הטבעת, לו נותנים כןדעל

 נראה ובניו דאשתו שם כתב ועוד עי"ש, המצהבעה"ב
 אברך וכן במזונותיהם, שחחב כית שלהםדחשוב
 כית לכם דחשוב נראה חותנו, שולחן עלהסמוך
 צ"ב ההתחייבות זמן ולאחר במזונוודו התחחבשחותנו
 דצריך שמעתי שליט"א אלישיב ומהג-"שעי"ש.
 שאינם חתניו או הגדולים לבניו גם המצותלהקנות
 חולים בבית או מלת ובבתי אביהם. שולחן עלסמוכים
 עדיין אם ואמנם שלו, הר"ז האכילה על שמשלםוכיו"ב
 ראף בצבא כשאוכל וכן המצה, להגביה נכון שילםלא

 אם מעכב אינו בדיעבד אבל ולקנותם, המצותלהגביה
 עכ'ל. במצות, קנין עשהלא

 קיג.מימן
א

 פסח ערב פירותאכיית

 מקשעה דבע"פ בס"א תע"א בסימן כתבהמחבר
 סימן שו"ע ובקיצור ירקות או פירות מעט אוכלעשירית
 אסור ואילך ומשם עשירית, משעה כתב ס"הקי"ג
 וכו' ודגים בשר או פירות מעט הצורך לעת כ"אלאכול

 ועוד הצורך. לעת הזה המקור ומה כוונתו מהולכאורה
 וצ"ע. אז פירות יאכל לא אז צורך, דבלאדפטויטא

ב

 יברפם צנוןיאכוי
 לקחת קם לכרפס כ' סק"כ תע"ג סי'במ"ב

 מבואר צנת אבל האדמה. עליו שמברכין המיןמאותו
 שהכל דברכתו ס"ב סימן ח"א חחם אורח משהבאגרות
 בקיצור אבל לכרפס. בו להשתמש א"א לכאורהוא"כ
 צנת. לקחת הוא והמובחר כתב ס"ב קי"ח סימןשו"ע
 קכ"ז בכלל אדם חח ועהן מקורו. ומאק ק"קיהנ"ל
 תגד בספר ועהן בפסח. צנת אכילת בענין מ"זס"ז
 ק"ה. ק"ד עמודיםמשה



אפרים חייםאורחרבבותרלב

 בכרפטהסיבה

 משה תגד בספר עהן בכרפס להסב צרךהאם
 דמי ומשמע בזה דיעות חילוקי קי"ב קי"אעמודים
 ובמ"ב מקור. לו יש מסיב לא או שמסיב כדרכושעחסה

 קי"א סימן שו"ע בקיצור אבל הסיבה שצריך כחבלא
 וא"כ שמאל. בהסבת ג"כ ואוכל בכרפס כחבס"ג

 בזה. רצהן שכחב כמו לעשות ישלכאורה

ד

 חפץפכירת

 ו' ביום המכירה רצחסק בשכת פסח ערבכשחל

 אהדר להרב ה' קונטרס פסח הלכות בקיצורעהן
 הגרמ"פ מפי שמעחי וז"ל שכחב ר בעמודוצליט"א
 מ"מ בזמנו לעכו"ם החמץ את שימכור דאףוצליט"א
 למכור צריך אם השכת קודם לבא העכו"ם אתעמק
 שכח אם בזמנו. למכור ששכחו אלו בשביל פעםעוד

 כף עי' בשבת עצה יש האם בע"ש בזמנו חמץלמכור
 עכ"ל. כ' סי' ומ"ב ל"ח אות תמ"ד סי'החחם

ה

 חפץבדיקת

 נראה ה' ליל דבודקין חמץ לפני ע"שכשחל
 הל' בקיצור רצ' י"ד בליל כשבודקק בזמן לבדוקדצריך
 ז' אות ג' עמוד ה' קונטרס שליט"א אחדר להרבפסח
 בפוסקים מפורש זה מצאהו דלא אע"ג וכ' כךשכחב
 דאור דומיא דתקנו נראה י"ג ליום אור בדיקהלענק
 שלא כדי רצוד ודוק. סק"א תמ"ד סי' מגר"א וכ"מי"ד.
 והמרדכי הטור כמ"ש עעים בשאר לטעותיבואו

 מחח וכ"מ הביעור לענין רש"י בשם בס"ב שםוהמחבר

 בשנה חילוקים שאר לענק חם"א סק"ד( תמ"ד )סי'אדם
 כך בפירחם תשי"ג בשנת שמעחי המחבר ואני עכ"ל.זו

 אחדר הרב ובודאי שליט"א, רמ"פ הרה"ג מו"רמדברי
 שליט"א. ורבי מורי לדברי וכיתצודק

1

 ובעצפובכבודו

 בכבודו הקב"ה אלא אומרים פסח שלבהגדה
 זה הלא עצמו וה ומה כבודו זה מה לכאורהובעצמו.
 רק כחב ההגדה בנוסח ברמב"ם ובאמת הדבר.אותו

 בעצמו. כחב ולאבכבודו

 ה' רצבר איתא י"ז רבה דבשמות משום הואואולי

 הקב"ה ת"מ מלאך, ידי על י"מ מצרים, אתלבגוף
 הכה, וה' דכחיב דאף סבר קמא די"מ ופירשובעצמו,
 זו, לדעה גם נחית שלנו ובהגדה ג"כ, מלאך שםהיה
 הי' ולא הקב"ה, דרק שניה כדעה ס"ל הרמב"םאבל
 שני אלו דאק לומר רצונו דהרמב"ם ול"נ ג"כ.מלאך
 זהו וכבודו כבודו, זהו דעצמו ובעצמו, בכבודודברים
 שאין להם ברור יחברך, שמו בהתוד וההתיםעצמו,
 אדם בני כלשת הוא שלנו ההגדה ונוסח בזה,לחלק
 ודוק. השי"ת את דעת ליודעי הדבר ל' נחיתולא

 עמוד ההעמ"ב ירחסלים בריסק לף מביתובהגדש"פ
 זה. על ביאור משמו הגרי"ז מתלמידי הובאקנ"ו

ז

 פסח ביייהיי

 לא הלא בברכה הלל פסח כליל מסחמיםאיך
 מסימים לא הנ"ל בהגדה ובאמת כברכה.התחילו
 יצחק ר' הרה'ע תדידי מסימים העולם רוב אבלכברכה

 וז"ל. בזה לי כחב וצליט"אברנשטיין

 האי רב בשם ק"ד דף פסחים בר"ן לעהןיואול
 שם וכתוס' שבח, ברכת אלא אינה יהללוך דברכתגאת,
 לברכה כסמוכה והף מפסקת, גאולה ברכת דאקמשום
 אשר לברכת סמוכה שהיא מפני או הלל, שלראשונה
 מכל לשנות רצו שלא משום או ר"ל, שהר"ן כמוגאלנו,
 באנציקלופדיא רצהן י"א ברכות ברשב"א רצחןהעעה,

 ול"נ הכל. שם דמובא רצ"ו, עמוד ח"דתלמודית
 אלא עצמו בפני כרכה לא שהיא משום הואדהעיקר
 מתקנים לא ולכן מצרים יציאת מסיפור חלקהוא

 סיפור של בפ"ע חלק הוא ההגדה כל כיפחךחה,
 עכ"ל. ודו"ק ביצ"מ,שבחים

ח

 בים הפצריםטביעת

 קרע א' בהל' כ' יסוה"ת מהל' פ"חהרמב"ם
 כ' במן ואמאי המן, את לנו הוריד צרכנו וכר היםאת
 הית' בים הנס עיקר כי ונ"ל לנו? כ' לא וביםלנו,

 עבור כעונש ה' עשה וזה לתוכו, המצריםשהצליל
 ופשוט. לנו, כ' לא ולכן אנו, צרכנו בשביל ולאחטאם,
 חסוב שליט"א. מאיר מרדכי ר' הרב חחני לי תירץכך

 שנתן בא"ד רמ"ד סימן אור"ח מבק פני בשו"תראיחי
 בזה.ביאר

 בזה לי כתב וצליט"א לתן רא"ד הרה"ג ידידיאבל
 כדי הים את קרע שהרי מאוד חזקה הערה וווז"ל



יינאפרים חייםאורחרננורצ
 את בו להצליל כדי רק ולא ליבה2ה לעבורלהציל

 ביבה2ה שצעבור נס שעשה דכמו י"ל ואוליהמצרים,
 בהוך שנעבור ממש נס לעשות יכול היה כך היםבתוך
 שעיקר הרמב"ם לומד לכן להטבע, בלי ממשהים

 טרכנסו כדי המצרים עבור נצרך היה הים בחוךהיבה2ה
 ישיר או מפ' משמע שכך ובאמת בו. יצללולתוכו
 אם כי הים בחוך ביבה2ה עהנברו הנס על שרוקולא
 וכו' ארדוף אויב אמר וכו' מים נערמו אפיךוברוח
 מים שנערמו נאמר ולא וכו' ים כסמו ברוחךנשפת
 הרמב"ם מקור כנראה וזה ביבשה בנ"י בוק2עברו
עכ"ל.

 שלא מי הגמרא על י"ב ברכות ברש"י עיןאבל
 עם שעשה חסד ע"ו וכ' יד"ח יצא לא יציב אמתאמר

 הים להם ובקע ממצרים שהתמאם היאאבוהינו
 בוה. רצחןוהעבירם

ם

 בהגדש"פביאור

 הוה ובומן כ' הל"ה מחו"מ בפ"חהרמב"ם
 וכו', למועדים וכר יגיענו וכו' אלוקינו ה' כןמוסיף

 שבית בזמן ולא מוסיף בוה"ז רק מדרצולכאורה
 )ועין וצ"ע אחרים לרגלים הוסיף לא קחם הי'המקדש
 שליט"א גורב"ן להרב הגד,2"פ על אברהם באורמ"ש
 קפ"ג(.עמוד

 לשנה להגיע שנוכה אינה התפלה דכוונתת"ל

הבע'י
 בעיקרה היא התפילה אלא אחרים, ולרגלים

 - עירך בבנק שמחים - ירה2לים לבניןשצוכה
 ואת ותפלה - בעבודתך וששים - המובחולעבודת
 להתפלל ל"ש קחם ביהמ"ק כאשר כי בוה"ו, רקשהכת
 ופשוט. יבנה,שהוא

 ובפ"ח שנגאלו, ע"ש מצה כ' הל"ה בפ"וושם
 וכו', להחמ"ן בצקם הספיק שלא ע"ש מצה כ'הל"ד

 ? טעמים ב' נתן מדועיכאורה

 הטעם ועצם עיקר את מביא הל"ה דבפ"ות"ל
 מיד, שנגאלו מפני הוא הטעם ועיקר מצה, מוכירלמה
 וההגדה, האמירה נוסח את מביא הל"ד בפ"חאבל

 דכתיב מה להביא הוא ודנוסח וכו', ואומרכמש"כ
 ממצרים הוציאו אשר הכצק את ויאפו שנאמרבהורה
 בבחינת ל"ט( י"ב )שמות וכו' חמץ לא כי מצותעגת
 מוזכר וכן משובח, הר"ו ביצ"מ לספר המרבהכל

 מיד, שנגאלו ע"ש מצה של הטעם עיקר אבלבמשנה,
ופשוט.

 ומרור מצה פסח אמר שלא מי כ' הל"ה בפ"וושם

 כתב לא ומדרצ וכו, מצה וכר מרור וכר פסח יצא,לא
 ומרור? מצה פסח שהתחילכסדר

 לומר, צווי שהוא וכו' אמר שלא דכל דבדיןת"ל
 ממצה, חמור דק"פ חומרהן, לפי ומרור מצה פסחמביא
 מק"פ( הל"ב פ"א )רמב"ם הקריב כשלא כרת בהרש

 בעשה, אלא עובר דאינו מצה אכל לא אםמשא"כ
 מפרט כאשר אבל דעיה. כל על ממרור חמורהומצה

 ק"פ קודם הוא הסדר דעם, עצם את ולאהטעמים
 - חחהם את שמררו - "המרור" ואחרי מרור,ואח"כ
 גם הרמב"ם כ' וה סדר ולפי המצה, שהיא הגאולהבאה
 בתורה גם מסודר הוא וכן ההגדה. בנוסח הל"דבפ"ח
 ואח"כ י"ב( )שמות מרור גם שמכיל הפסח חקתקודם
 ט"ו(. )שם מצות אכילתדין

 גבי הרמב"ם כ' דלא הל"ח, בפ"ו הכ"מקושית
 וה? השמיט ג"כ דבמצה קשה בדמאי, דיוצאמרור

 אינו מצה באיזה הרמב"ם כ' הל"ז בפ"ו דהרית"ל
 הכלל זה הוסיף, וגם דמאי, הזכיר ולא חובתו, ידייוצא
 וא"כ חובתו, יזץ בו יוצא ברהמ"ז עליו שמברכקכל
 הכ"מ שכ' וזהו בברהמ"ו, דחחבים דמאי כוללג"כ

 ופשוט. מרור,דכש"כ

 לעיל שכהבנו כמו דהרמב"ם להעיר יש עודוהנה
 כן אם הוה בומן כתב ואח"כ המקדש בית מומןדיבר
 ומרורים מצה בו לאכול הוה ללילה והגיענו כתבמדרצ
 פסח כן כמו לכתוב לו והיה הבית בומן מדוברהלא
 התורה על אורה שערי רצין וצע"ג. ומרוריםמצה

 אבל שם מ"ש קנ"ו ע' ח"ב שליט"א ברגמןלהרה"ג
 וצ"ע. בוה ביאור צריךעכ"פ

אפיקוטן

 חציה ויתן המחבר כתב ס"ו תע"ג סימןבשו"ע
 מדרצ ולכאורה לאפיקומן. לשמור מהמסוביןלאחד
 יותר בו מצוה הלא טרטמינה לאחר לתתצריך

 הרה"ג המנוח לידידי ח"ב חים בעק וראיהימבשלוחו
 ס"ב אות מ"ב בעמוד שכתב שצ"ל ראזין חחםר

 שהוא להראות לחירות מרבה שהוא שהטעםואפשר
 מדוע קשה עדין אבל משרתים לו רש כמלךיושב
 ואפשר שירצה לאיזה ליתן יכול הלא מהמסוביןלאחד

 וראיתי עכ'ל. נאבד יהי' שלא האפיקומן אתקרשמרו
 כדי לשמרה מהמסובק לאחד חציה ויתן שכתבבלבוש
 ע"ש השמורה מהמצה האפיקומן את ממנהלאכול

 טרתן צריך וה מטעם ואולי עכ"ל, המצות אתושמרתם
 בוה. רצין ושמרתם מטעם לשמורלאחר



אורחרבבררנרלד

יא

 היום טעין והזכירשכח

 ח"ל ק"ס ע' ח"ב עה"ת אורה קשערי בספרע5ן
 ר"א הרה"ג )והוא שליט"א הגאת חמי אדמו"רנשאל
 מעין בברכת חג של להזכיר ששכח במי שליט"א(שך
 אם הרכיעי כוס אחרי פסח. ליל של א' בלילשלש
 להו שתה דלא סגי ולא היא דחוכה כית לחזורצריך
 לא או דחחר. מ"א בברכות דאמרינן בשבת כפתהף
 והאריך וכו' דחחר לומר פוסק שום אישתמיט דלאכית
 דקגרים הוא דיומא בשתו"ט פת דוקא ח"ל וסשםבזה

 בברהמ"ז היום להזכיר צריך ולכן בפתלהתח%ב
 מחשב היום ואין הנס משום שהוא כוסות בד'משא"כ
 ע5"ש עכ"ל, בהו היום הזכרת מעכב אינו הנסאלא

 הוא. דכןומסתברא

ינ

 התגשייין ג'אכיית
 יש התלמוד שמדין רש"ל בשם הב"חרכתב

 וכו'. מנהגינו וכ"ה וכו' תבעוילין השנילאכול

 תבשילין הב' לאכול דצריכין לומר מהרש"לכוונת
 דבמקומו כית צלי, לעשותן אין הלכך דגמראמדינא
 )ע%' פסח בלילי צלי לאכול שלא המנהג מהרש"לשל

 בב"ח כמבואר לאכלן, יוכל ולא תע"ו( סי'בש"ע
 צלי, לאכול תימן מנהג אבל הרהמ"ח דב' מקורשממנו
 אלא הרש"ל דברי הביא ולא שם ממ"ש שמתבארוכפי

 אלא דאינן הסובר כהפר"ח דלא לאכלן דצריךלהורות
 הרהמ"ח השמיט ולפיכך לאכלם. וא"צ בעלמאלזכר
 סימן בכה"ח בזה ועין הר,ם"ל. דברי מח~ך הצליענין
 קע"ו. עמוד ח"ב עובדיה ובחזת וס"ג, סקס"אהע"ג

יג

 וכו' ארטי הדרשגענין

 והוא הל"ד, סוף בפ"ז הרמב"ם לשתרעיין
 ומאריך המוסיף וכל וכו' אבי אובד מארמיעףדרחש
 הל"א בסוף מינה לעיל אך משובח. ה"ז זו פר,עהבדרש
 משובח, ה"ז ושהיו שאירעו בדברים המאריךכתב,
 וצ'"נ. אבי, אומד ארמי בדרש דוקא לאומשמע

 עיי"ש. בזה הרגיש לא ע"ז ע"ו עמ' מועו"זובהגש"פ
 אבי אומד דארמי זו פרשה דוקא לדרחש הרמב"םמ"ש
 הרבה, דברים עליו שעונין עוני, לחם דאמרי'משום

 ואמרת וענית ענייה לשת דכתיב הוא בכוריםובפרשת
 עליו קשעונין דלחם סובר דהרמב"ם נראה אמנםתו'.

 מ י ר פאחיים
 וכו' זו מצה שאומרים מה דווקא הי' הרבהדבחם
יצו"ש.

יד

 גכורותתענית

 להם "ם א"כ הבכורים שניצלו היותלכאורה
 שח%ב השין אלא חענית. ולא סעודה ער"פלעשות
 כדי צמו ובמצרים ממצרים יצא עתה כאילו לראותאדם
 התורה על אורה שעף הצ%ן תעניוג עושים ולכןשיחיו
 קע"ה. עמודח"ב

מו

 המצהגציעת

 הל"ו בפ"ח ומצה חמץ בהלכות כתבהרמב"ם
 נוהגין אנו מדוע וא"כ הברכה לפני המצהלחצות
 ח5ם בארחות וכאמת קדץם וכסדר הסדר לפנילחצות
 י"ב סימן פסח ליל בסדר שכתב כמנהגינומבואר
 עליה שראמר כדי ההגדה שיקרא קודם לחלקהוהמנהג

 ספר וע%ן בפרוסה. עני ומל דרכו מה שיא לחמאהא
 על אורה קשערי בספר וכן הרמב"ם על אורהקשערי
 ב'. אות קי"ג עמוד ב' חלקהתורה

מז/א

 טטח גייל ההגדה סיפור גדגרנשים

 ? פסח בליל הגדה במצות נשים של הדץמה
 כהבו י"ד( )סעיף הע"ב ס" באו"ח והשו"ע הטורהנה
 ובכל כוסות בארבע חשבות הנשים גם כלל:בדרך
 סיפור כ"א: )מצוה החינוך לילה. באותו הנוהגותמצוות
 עליו ותמה ונקבות. בזכרים נוהגת זו דמצוה כתביצ"מ(
 דהף כית בנשים זו מצוה נוהגת תהי' למה :המנ"ח
 שרוצים יש עליהן? פטורות דנשים גרמא שהזמןמ"ע
 דמה"ט הנס, באותו היו הן שאף מפני טעםליוק

 הראשונים במחלוקת חלף דזה אלא כוסות. בד'חשבות
 למצוות רק נאמר הנס" באותו היו הן "אף של טעםאם

 ד' מגילה בדוס' )ע%ן תורה של למצוות אף אודרבנן
 שביאר כפי סלקא, ד"ה מג: פסחים ה2תוס' שאף,ד"ה

 או"ח יוסף בברכי עין הע"ט(. סי' סוף בא"אהפמ"ג
 זה. בענין שמאריך ט"ו סעיף תע"גס"

 דפטורות דנהי כתב י"ב( סי' ק"ל )כלל אדםהח5
 דאם וקש"ל כוסות, בד' דמחףיבות כית מ"ממה"וג
 בהגדה ח%בות ע"כ א"כ יצא, לא הסדר על שלאשתאן
 דעת" "יחוה שו"ת עיי"ש.הצין הסדר, על שתשתהכדי
 והעלה זה,  בענין הפוסקים שיטות שהביא ס"ה סי'ח"ב



ילהאמרים חייםאורחרונונורצ

 מן פסח בליל יצ"מ ובסיפור בהגדה חחבותדנסוים
 חובתם. ידי האנסוים את להוציא ויכולותהתורה,

 ויאמר הרמ"א: כותב ו' סעיף תע'ע סי'בשו"ע
 ההגדה[ התחלת שהוא ואילך לחמא" ]מ"האההגדה
 הענין. להם יפרש או והקטנים הנשים שמבעיםבלשק
 כדי לעז בלשון ההגדה כל מלונדרי ר"י עשהוכן

 נסוים גם שהרי המ"ב: ופי' והקטנים. הנשיםסויבינו
 בסי' וכנ"ל ההגדה ובאמירת הלילה במצותחחבות
 שתשב המשרתה על גם החיוב ולכן י"ד. סעיףהע"ב
 לצאת צריכה ואם ההגדה. כל ותשמע השלחןאצל
 וכשיגיע הקידוש, לשמוע מחריבות עכ"פ לבשל,לחרן
 לאחר עד ותשמע תכנוס וכו' אמר שלא כל אומרלר'צ
 לא הללו דברים ג' אמר שלא מי שהרי , ב' כוסשתיית
 עשר סדר שתשמע אותה קוראין  שגם ונוהגיןיצא.
 כמה לה להגיד כדי מצרים על הקב"ה שהביאמכות
 לפי עכ"ל. אדם(, )חח ישראל בשביל הקב"ה עשהנסים

 תרגום הע"ג סי יוסף בברכי המובא דרד, ביתהשו"ת
 אלא בהגדה, הנשים חיוב מפני לא הוא לנשיםההגדה
 והנפלאות הנסים להם להודיע חייבים שהאנשיםמפני
 הגדה זו אין מבינות שאינן בלשק יאמרו ואם יצ"מ,של

 שמשום והוכיח עליו השיג שם הברכ"י אבלוהודעה.
 כ"א מצוה סוף במנ"ח ועחן כדאי. עצמן הנשיםחיוב

 בלשרה"ק. שלא הגדה מצות יוצאים אםשנסתפק

 עצמו שמנקהתנור

 שכתב י' אות ו' עמרד חן מנחת בהגדש"פע"ן
 אין עצמאי נקיק של מיוחדת סגולה להם שישתנורים
 שמדליקים במה הץ מיוחדת וליבק הגעלה שוםצריכים
 יותר גבוה שחומו מעיד שהנסיק הניקוי למדריגתאותם
 דכמה אף כ' י' לאות ובהוספה בעלמא. ליבוןמחום
 שהכל מוכיח השריפה דמעשה נ"ל אבל אוסריםרבנים
 כ"ד ע' כלים הגעלת בקונטרס ועיין ופחם. לעפרנעשה
 מפוסק שמעחר ואני ג' קונטרס שליט"א אחדרלהרב
 להזכיר רשות לי נתן ולא חן, המנחת כדברידמוהר
 צודק. חן מנחת שבעל ואמרשמו,

יח

 חמץבדיקת

 בעמרד חן מנחת בהגדש"פ ראיתי הןחידוש
 לבדוק הבדיקה באמצע מהדרין דיום אף וז"ל ו' ו'י"א
 בו מכניסין שאין מקומות ח~אר ובתיבות בארונותג"כ
 בדיקה. שא"צ במקומות יתחיל לא בתחילה מ"מחמץ.
 בהערות ועח"ש להבדיקה הברכה בין הפסק הו"לדא"כ

 ו'. א'ובאורים

ים

 הקערהמבייתמז/ב

 כיים הגעית עי מברכיןאין
 אפרים רבבות של הראשונים בחלקים נתבנוכבר

 להוסיף לי ה,ם כלים. הגעלת על מברכין דאיןהטעם
 משום וז"ל סי"ז תנ"א בסימן החחם הכף שכתבמה
 להשתמש שאפשר אלו בכלים להשתמש מצוהדלאו
 לטבילה דומה שאינו משום נוסף טעם חדשים,בכלים
 לאכול שלא העשה לא מצרה והגעלת עשה מצותעתה
 מברכין אין וגיד חלב ניקור כמו רהוי ואיסור,נבלות
 ואין בלוע איסור אלא שאעו משום שלישי וטעםעליו
 עכ"ל. ממשבו

 הרה"ג לידידי פסח של הגדה על חן מנחתובספר
 דן הספר בראסוית שליט"א אהלבוים איידק נחר'

 דאין הברכה לענין כלל צחן ולא כלים הגעלתבעניני
 ועין בזה. ועין בדברינו מבואר זה אמנםמברכים,
 ר' הרה"ג ידידי מ"ש תשמ"ג טבת חשקבהפרדס

 כלים. הגעלת בענין קשליט"א צינערגבריאל

 של קערה כ' ג' א' מ"א ע' חן מנחתבהגדש"פ
 המצה. בו להסוים הסדר לליל רק מיוחדת אפי'פסח
 חלל ומצה מצה לכל ה,ם כסף. של כלי ששעושיןכמו

 כ' ג' א' ובאורים ובהערות בברכה. בטבילה חחבבפ"ע,
 א"צ טישו או מפה הפסק ע"י המצה מניחאם

 ר' הרה"ג לידידי כלים הגעלת בספר ועחןלהטבילו.

 שם ואם רל"ו, בע' להטביל כך שכתב שליט"א כהןצבי
 להטכיל. דא"צ ס"ד בפ"א שם כ' בזהנחר

כ

 בשהחיינו אמן יענותנשים

 שעשו דנשים כ' מ"ח ע' חן מנחתבהגדש"פ
 על אמן לענות להם אין נרות בהדלקתשהחחנו
 בחלקים אבל בקידוש. עחסה שהבעלהשהחחנו
 לא וזה די"ז, בארנו אפרים רבבות ק~להראשונים

 אגרות בשו"ת עהן וכן אמן. לענות יכולות דאיןפשוט
 אמן. לענות דיכולה א' אות ק"א סימן ח"ד אור"חמשיו



אורחרבבותייד

כא

 ירצון פזבחך קיר עי דמם יגיעאשר
 הכונה מה בוה נבוך שהעי שנה מל"ה יותרזה

 הענין לברר ומן מצאתי ולא וכו' קיר על בפסחפה
 לא בזה דהעיר ק' בע' חן מנחת בהגדו2"פ ראיררוכעת
 הרי וכר הפסחים מן שנאכל לדחק הוצרך למהנתבאר

 לספר וציין כדעו אוהו מקריבין קרבן שכל פשיטאוה
 ברכה עמק ספר וי"ל ט"ס אבל ע="ש. הברכהעמק
 חמנים מרצדים בהגדש"פ רצ5ן ע"ו. בעמוד שםוהוא
 כאן הגדה בעל כונת ואולי צ' בע' וכ' בוה, כ"כשהעיר
 קיר דרקא לרצת בעען דבפסח שדעתו מפני וכו'אשר

 ו2לא אמרינן דלא מוכח הדברים כנים ואםהמזבח.
 מובח קיר בה דבעינן בק"פ דמי כבמקומובמקומו
 רצוד פה בעל בוה הארכתי הלומדים רצם עכ"ל.דוקא,
 מה )אדנבך( יוסף מחנה בספר רצ5ן בוה. למרצדחות
 כ"ו. סימן בספרו נכת ביאור בזהשכתב

כב/א

 ביחץכזית

 צריך אם שאלת אשר בפה נץ ה"2יבה בןכבוד
 כך וראיתי וחפשתי דכן. נ"ל כדת מוה ערשאירביחץ

 ליוהר שיש שכ' נ"ט עמוד חמנים מרצדיםבהגדן2"פ
 אין ואם פקפוק בלי כדת בה ישאר הנשארשחציה
 מצה מצות עיקר ביטל כדת שיעור לבדבפרוסה

 אבל צריך ו2לא לערער יצא אחד שבחור ואףלכתחילה.
 נ"ח נ"ו עמוד חן מנחת בהגדה ג"כ כך שראיתיהיות
 בזה. לדקדק ה,2 כדת דבעי הוא דכך נ"ל כדתשצריך

כב/ב

 יכרפסצנון
 כתב ס"ב קי"ח סימן ערוך שיחןבקיצור

 שלא במ"ב ע5ן אבל צנת. לקחת הוא והמוכחרלכרפס
 יקח כרפס עצקרא אותו לו אין ואם לגמרי. צנתהוכיר
 רצ75 האדמה. שברכתו דבר לקחת להעדיף וטובאחר,
 ב'. באות שכהבנומה

כג

 בכרפסהסיבה

 גם ואוכל בכרפס שכתב ס"ג קי"ט בסי'עיי"ש
 בזה. רציץ די"ז הביא לא במ"ב אבל שמאל. בהסבתכן

 מזה. אפרים ברבבות הראשונים בחלקים כהבנווכבר

אפריםחיים
כד

 טצרים יציאתסיפור

 תורה שי מ"ע מחו"מ ברפ"ו נתבהרמב"ם
 וכו'. ט"ו בליל לאבותינו שנעשו ובנפלאות בנסיםלספר
 יום דכל ונראה בוכירה. מצוה "2 יום כל האוהקשו
 מיוחדת מצוה עוד "2 פסח ובליל בוכירה,המצוה
 מחנה בספר רצ5ן בוה. רצ=ן וכנפלאות בנסיםלספר
 ר' הרה"ג לידידי תשמ"א השנה ומרצדי יו"ט עליוסף
 א'. אות כ"ד בסימן שליט"א אועבך יוסףחעיה

כה

 םצריםחירות

 בנסים ומס=ם בהל"ב שם נתבהרמב"ם
 הלשת מה ולכאורה ובחירותינו. לנו שנעשהובנפלאות
 עצם על שמספר לוה נוסף דכונהו ונראהוכחירותינו

 שכבר אחרי ובחירותינו להה-ע מצוה "2 מצריםיציאת
 בומן לנו עשה נסים איזה חורין בני והחנויצאנו

 ג' אות כ"ד סימן בספרו רציי"ש בזה רציןחירוררנו
 דרכו. לפימ"ש

כו

 כורךאכיית

 אח"כ כ' ס"ו קי"ט סימן ערוך שיחןבקיצור
 ונכת מרור כדת וגם כדת ג"כ התחתתה המצה מןנוטל

 במחלוקת וה והנה מעליו. ולנערו בחרוסת גםלטובלו
 הוא כן באמת והנה הע"ה. בסימן לרמ"א המחברבין

 בזה. רצין כן נהגו שלא "2 אךהעיקר

כז

 פסח בייי דהטירים שיראטירת

 השירים. שיר ההגדה אחר יאמר בסק"ט נתנשם
 תפ"א סי' עי' ל"2ת שיפול עד לספר כתב המחברוהנה

 שיר אמירת ו2ל מקורו ומאין סק"א. במ"ברציי"ש
 בזה. רציןהשירים.

כח

 אפיקופןאכיית

 פעם ח"ל כתב ר סימן צרפת רבניבהוראת
 ברכת קודם אכל ולא אפיקומן 2( ר' שכח 1(אחת
 שלא ממנה, לאכול לחזור רצה ולא נזכר ואחרהמזת
 שלש בין מטעם הישהות המזת ברכת אחריה לברךרצה



אורחרננררצ

 לפי 5ן בלא לברך רצה לא וגם ישתה, לאלארבע
 לאכול רצה לא רביעי כוס לאחר וגם עליה, כוסשתקנו
 ומפני 3(, התקינו שלא מפני המזת ברכה ולברךמצה
 לפי צריך, שאין בדבר טעם והחזיק אכל, ולא נמנעזה

 בהם ה,ם חכמים כתקת עשמן שלנו מצות רובשסתם
 המצות ושלש מ"כ. רבי נהג וכן 4( ]מצה[ לשםשימור
 ואחת בבצהצה מצה אכילת ובאחת המוציא לברכתאחת

 הואיל זצ"ל, אביו משום תם רבי' נהג וכןלכריכה,
 ורבים בשלשתן, מצוה תעשה מצוה לשם באוחשלשתן
 נכת. ולא שלימה השלישית אתמניחין

 )ע' רש"י סדור עד, סי' במח"ו הובא זה מעשה1(
 סי' )אלפנב5ן( רש"י תשובות 104(, )ע' ח"א ושם64(
 רלב, סי' או"ז והיתר, איסור קלב, סי' הפרדס ס'שד,
 ריח. סי' הלקטשבלי

 קלונימוס. לר' זה מיוחס באו"ז2(

 בלבד. כוסות ד' אלא חסר:3(

 המרדכי וכ"פ פו, סי' פסח הל' המנהע וכ"ה4(
 קלט. רמזברכות

כט

 חמץאכילת

 דמותר ציור משכחת ולכאורה ס"א. רצ"ט סי'ע'
 ושרי הבדיל ולא ערבית התפלל שלא אף חמץלאכול
 א' ס"ק רצ"ט סי מ"ב ע' דסהוי. תרתי יהי' ולאלאכול

 לאכול "צריך בשבת שלישית סעודה אכל שלאדמי
 תאב הוא אם אכילה שאר ואפילו שקיעה אחראפילו
 שקודם שעה חצי עד להחמיר אין ג"כ ולשתותלאכול
 "וכית שכ' ל"ב ס"ק קפ"ח ס' מ"ב הצ'צה"כ"

 להזכיר נתחחב כבר יום מבעוד היה הסעודהשהתחלת
 שעה לחצי סמוך לאכול התחיל אם המאורע"מעין
 שלישית סעודה עדיין אכל ולא שבת )דהיה צה"כקודם
 מעין להזכיר דאין נראה היה לאכול( תאב הואאו

 ושרי דסהוי תרתי ליכא א"כ לאכול ושריהמאורע
 דינו לאכול שרי דאם אינו, זה אבל חמץ,לאכול
 נוהגים. וכן המאורע מעין להזכיר וח5ב בשבתכהתחיל
 תרתי וליכא לאכול דשרי ציור דמשכתב נראהאבל
 שרי א"כ מבדיל, ואינו מברך דאינו ר"ל באונןדסהוי
 דסחוי. תרתי וליכאלאכול

י
 זפסח זה בשרזומר

 פסח על ז' בקונטרס שראיתי מה פה מעהקהנני

 ט"ז בעמוד שליט"א איידר שמעת ר' הרה"גמידידי

ילז ם י ר פאחיים

 שום על לומר "אסור ס"א תס"ט סי' המחברכתב
 שנסאה לפי לפסח זה בשר שחוטה בין חיה ביןבהמה

 בחוץ קדןמם אוכל ונמצא פסח לקרבן מח5םשהקדישו
 "דמה שכ' ב' ס"ק מ"ב הצ' ליו"ט" זה בשר יאמראלא

 כן אמר אפילו פסח על זה בשר בל"א לומרשנוהגין
 ח'( )ס"ק שם ובקיעה"צ וכו"' קפידא ליכא וטלהבגדי
 על לתמוה יש ]לפ"ז בלה"ק" כן אמר אם "וה"הכ'
 "כשר שכותבים לפסח אוכלים המכשירים הרבניםרוכ

 כדיבור כתיבה אמרינן לא דבזה נימא לא אםלפסח"
וצ"ע[.

לא

 נשתנה מהאמירת

 שכתב הל"ג פ"ז ומצה חמץ הל' ברמב'טע"ן
 הבנים שיראו כדי הזה בלילה שינוי לעשותוצריך
 ובפ"ח הלילות. מכל הזה הלילה נשחנה מהה,צאלו
 קורא מלפני השולחן עוקרין כך ואחר כתבהל"ב
 ואומר שואל הבן וכאן השני הכוס ומחגין לבדוההגדה
 א"כ וכו' הלילות מכל הזה הלילה נשחנה מההקורא
 וא"כ נשחנה מה שאלת היא בפ"ח הנזכרת הבןשאלת
 כבר. שאל הבן הלא ושואל הקורא חחר טעםמה

 בזה( דנתי כת"י אפרים ברבבות פסח של)ובהגדה
 "ע.וצ

יב
 כוסות יד' ענבים מיץשתיית

 דוד ר' הרה"ג לטידי דודי ק%בהגדת
 מו"ר מאביו ח' אות ג' בסימן כתב שליט"אפ5נשט5ן
 עצמו לדחוק דצריך שליט"א פ5נשטיין משה ר'הרה"ג
 לו יגרום שה5ן ואף שבים מיץ ולא 5ן בסדרלשתות
 שאין האריך קנ"ה סימן הלוי יד ובספר ראש.כאב
 משכר. שאינו משום ענבים במיץ כוסות ד' ידייוצאין
 מכל אבל שכ' מ"ג ע' ח"ב כהלכתו פסח בספרהצי'

 לכתחלה אלא כוסות, לד' כשר דהוא נראההפוסקים
 שהחזו"א שליט"א קניבסקי מהגף"ח ושמעתי 5ן.קח
 עכ"ל. כוסות לד' ענבים מיץ שותההיה

 אי"צ 5ן שונא דאם שם כ' והערותובהוספות
 אמנם שליט"א קרליץ הגר"נ גם לזה הסכיםלשתותו
 וכו' מר ה5ן אם דגם כתב שפ"ה סימן הרשב"שבהסו"ת
 עכ"ל. וצ"ע וכו' 5ן כוסות ד' לשתותח5ב

זג

 חג בייז בשהחאנו אמן בענייתנשים
 נעדם אי בהסאלה אפרים ברבבות נתבנובבר

 עשו כבר כי טוב יום בליל שהח5נו אחרי אמזיענוח"ל.



אורחרננדרצרלח

 פסח דבליל פשוט אבל הפסקה. והוי נרותנשהדליקו
 וההגדה, המצה על עולה השהחחנו כי לענותיכולות
 ובזה מההן ישתו שלא עצה "ם טובים ימיםובשאר
 מ"ז. ע' ח"ב כהלכתו פסח ועי' הספיקות מכלנפטרות
 י"ז. באות שכתבנו מהועהן

יד
 נסדריעשן

 שכתב פ"ח עמוד ח"ב כהלכתו פסח ספרעיין
 ומקורו ההגדה. באמצע לעשן שלא גם ונכת ח'באות
 עובדיה. לחזוןצהל

יה
 שייח ע"י הגדה ידייצאת

 י' בא' שכ' צ"ט ע' ח"ב כהלכתו סדר ספרעי'
 משפחות כמה כשמסובין לבנו קצת יאמר אב שכלראוי
 לבנך, והגדת מצות בעצמו לק=ם כדי ההגדה אתיחד

 שליח ע'ץ לבנך והגדת מצות יוצאיו דאין צייןומקורו
 עיי"ש. וכו' שליט"א אל"ציב הגר"ש הסכיםוכן

יו
 גדיא יחדטעם

 בסוף גדיא חד אמירת על נאמרו ביאוחםהרבה
 שם בעל בספר ועיין הדברים. וביאורהסדר

 נחמד פירוש שכתב קע"א בעמוד בסופוממיכלשטאט
 מניסן החודש עולת בחוברת )ועהן גדיא. חדעל

תש"מ(.

יז
 ישנהטצה

 "צנה מצה בעניו סימן... בח"א שנהבנובמה
 )תשמ"א( תורה יגדיל משו"ת פה מעתיק שאני מהעהן
 ק"א.סי'

 חודש י"ב עליה שעברהמצה

 תשט"ו ניסןי"א

 מצה, חובת ידי לצאת אפשר אם דיומא....ומענעא
 פשוט ולפי"ד, יותר. או חודש י"ב עליה' שעברהבמצה
 ולא אדם לאכילת שראוי' במוחש דרואים א( :דמותר
 ג"כ הובא היא( )שתורה "צראל מנהג ב( כלל.נשהשית
 פסח בערב במצה שמערביו - הזקן רבנו שלבסידורו
 בשבת שאפילו הבע"ל, פסח עד השנה שבתותלכל

 ם י ר פאחיים
 בסוף שכתבנו מה ועהן עכ'ל. זה. בעירוב ניתרהגדי
 ידידי ע"י יצ"ל משה זכרת קונטרס ועי' רמ"ו.סימן
 כ"ט. בעמוד מ"ש נ"י לחטוואקהרב

לח

 טצרים יציאתסיפור
 כתב ה"א פ"ז יצי"מ סיפור  לשיןהרמב"ם

 וכל ביצי"מ לספר חחבים גדולים חכמים"אפילו
 עכ"ל משובח" הרי"ז ושהיו שארעו בדבריםהמאריך
 היסב אם ושתיתו אכילתו "ושאר הרמב"ם כתבוכאן
 הוסיף למה וצ"ע צריך" אינו לאו ואם משובח,הרי"ז

 הוסיף לא ולמה צריך" אינו לא "ואם כאןהרמב"ם
 כתב דאם לשת, יתור והרי"ז יצי"מ. בסיפור זהלשת

 והשאר כוסות וד' מצה בכזית להסב קוצריךהרמב"ם
 הסב לא דאם ידעינן ממילא משובח, הרי"ז אלאאינו
 צריך. אינו ושתייתו אכילתובשאר

 של עשה מצוות ז'ל: ה"א חו"מ פ"זברמב"ם
 במצרים, לאבותינו שנעשו ונפלאות בנסים לספרתורה
 אשר הזה היום את "זכור  שנאמר עשר חמשהבליל
 הרמב"ם פסק ה' ובהלכה עכ"ל. וכו'", ממצריםיצאתם
 בליל אלו דברים שלושה אמר שלא מי "כלז"ל:

 וכו' וכו' הן ואלו חובתו ידי יצא לא עשרחמשה
 מפורש והנה עכ"ל. הגדה" נקראים כלם האלוודברים
 סיפור ממצוות הם דר"ג אלו דברים ג' ד'ברמב"ם
 שסחם מה חה הסיפור בחובת אותם וכלליצי"מ

 בקרית גם ועחן הגדה". נקראים כלם האלו"ודברים
 יצי"מ סיפור דבמצוות דס"ל בביאורו ונראה שם.ספר

 בפ"ע ואירע שהיה מה על הסיפור א' חיובים ב'כלולים
 ציוותה ועוד הזה". היום את "מזכור להילפינן
 מצוות לבנו יפרש שגם סיפור ממצוות כחלקהתורה
 הוא וכו' אמר שלא "כל בר"ג הפירוש וא"כהפסח.
 לפרש הוסיף לא אם יצי"מ בסיפור שסיפרשאע"פ
 וכפירוש קיעליו. הסיפור מצוות השלים לא אלומצוות
 שלא מי כל אומר ר"ג : ז'ל בסוגין במאירי מפורשזה

 ר"ל חובתו ידי יצא לא בפסח אלו דברים שלרשהאמר
 פירש א"כ אלא הראויה בכדי זה בסיפור הפליגשלא
 וכו' ומרור מצה פסח הן ואלו אלו שלוש שלטעמן
 שסיפר מה סגי דלא לומר בא דר"ג וביאורועכ"ל.
 להמקרך גם הסיפור מחובת אלא לבד היציאהסיפור
 ברמב"ם ילפינן הסיפור וחובת המצוות. טעםולפרט
 זה". "מבעבור ילפינן לפרש וחובה היום" את"מזכור

יט
 חרוסתק~טית

 ומצה חמץ הל' הרמב"ם על מנוח נרננועחן



אורחרבבות

 החרוסת עיקר את לעשות שנהגו ויש שכ' י"אפי"א
 שלונקי מנהג שכ' תקי"ג סי' בברכ"י ועהןמערמונים.

 בשום כן מצא שלא ע"ו תמה דוד שהבית שםוכ'
 .פוסק

ם

 חמץמכירת

 צ"ע העיר בני כל של חמצן מוכר העירכשרב
 ו' בקדושץ וקה'ל שליח אלא שאינו כית מהניאיך

 ואם בס' ועהן אחד. לכל פרוטה שוה דבעינןע"ב
 בוה. דהעיר קי"א אות ח"בתאמר

מא

 בשבת אילן ברכתיברך

 הו"ט בשבת אפי' האילנות ברכת לברךיכולין
 שמא ח"ה2ינן ולא מ"ד סי' ח"ב חיים לב בה2ו"תכ"כ
 שמותר ,4ל"ו בסי' דמבואר בשבת יהלוש אוקחם
 ה"ה וכ"כ יתלוש שמא לחוש ואק בשבת בהדסלהריח
 ממועד הביא רכ"ו בסי' החיים הכף אבל עכ"להכא
 הו"ט בשבה יבדך דלא בסק"ד ח' א' א' ס" חילכל
 יתלוש שמא או בהם להריח הפרחים בידו יקחשמא
 מילי בקונטרס כעת שראיתי מה ועהן בזה.ועהן

 נדפס ,4ליט"א צינער גבריאל ר הרה"ג למידידפיסחא
 גדרות לגוור יכולק אנו דאיך בוה דתמההה2מ"א
 להתחשב מ"מ יש ולדצתי עה"ש, וכו' מעצמינוחדשות

יים ם י ר םאחיים
 עחשה כושהבעל וממילא וכר מצות על ולא החג עלה

 יכולות וממילא וכו' מצות על וה בקידוששהחהנו
 כתבתי וכן הפסק הף ולא אמן ועונות אמןלענות
 בוה. ועהן להלכהבספרי

מד

 מצהאכיית

 מצה אחו שהביא ששאל במה ינו' רכבוד
 יכול אם לישת ונפל הכסא תחת ושם באהרתשמורה
 בסימנים שכרבנו כפי לי נראה המצה. אתלאכול

 ולא קבע שינת וה דאק דמותר וה מספרהראשונים
 ועוד מרובה, הפסד והף לאסור אפשר ואי שינהמקום
 וקשה שמורה מצה רק אוכל כי לאכול מה לו יהי'דלא

 לדעתי. פשוט וזה עוד, כעתלהשיג

מה

 בשבת שחי בער"פסיום

 מהענים מחו בשבת שחל בע"פנשאלתי
 אם כי ו' ביום לא ועניתי סיום. עושים ומחוהבכורים
 הט"פ. בשם ב' א' לישראל בחק כזה וע" ה',ביום
 ט' דף דפיסחא ובמילי י"ח. א' ש"ה יור"ד דעתהוסף
 הובא החו"י דברי עפ"י טעם עוד לומר ונראה וז"לכ'

 סיום דסעודת סקט"ו רי"ו וס" סק"ח רמ"ו יור"דבפ"ת
 מנהגינו יפה א'7 אחריו של יום על גם נמשך מצוהשל

 עכ"ל. בער"ש. ולא ה' ביום הסיוםשעושין

מומב

 כייםהגעית בשבת שחיער"פ
 חמירא כל או אומוים בשבת שחל פסחערב

 לאומרה שאסור תחינה משום בוה ואק רצת. היהיואת
 כ"ג ע' דפיסחא במילי כ"כ תפלה כמו דהף אלאבשבת
 זצ"ל. מפאפא הגאתבה2ם

מג

 פסח בערב נרותהדיקת

 ק'ל וו'ל כ' כ"ח עמוד דפסחא מייבקונטרס

 ומברכות נרות הדלקת יום מבעוד שמדליקק ע"פבכל
 הלא הלילה מצות כל של שהחהנו פוטר האיךשהחיינו

 בלילה רק חיובן כוסות וארבע ומרור מצה המצוהכל
 הקידוש בה2עת רק שהחהנו שתברך נכת יותר היהוא"כ
 וח"ב ח"א אפרים ברבבות מוה כחבנו כבר והנהוכו'

 שהחהנו או מברכות משו"כ דאדרבה לי ונראהוח"ג.

 כתבנו א' אות רצ"א סימן ח"א אפויםברבבות
 עוד מוה וכחבנו כלים. הגעלת על מברכין אקמדוע
 מעדני דבספר להוסיף. לי "2 וכעת ובח"גבח"ב
 מצוה היא דבטבץלה משום כ' י"א א' קט"ו סי'שמואל
 והף נבילות לאכול שלא ל"ת מצות היא כליםוהגעלת
 שהעיר מה ועהן עליו. מברכק ו4אק וחלב גידכניקור
 נדפס ב' אות ע"ח סימן ח"א שכיר מעצת בשו"תבזה

 אחרת בקונטרס במילואים ושם תשל"ד בעצתמחדש
 דברי על ק"ה חולק שיף להמהר"ם והביא בוהמ"ש
 ומליחת ניקור כמו אכילה הכשר על מברכק דאקהתוס'
 ותי' אכילה הכשר גם הף שחיטה הא והקשהבשר

 ג"כ הגעלה הא הקשה וא'7 בתורה כתיבהדשחיטה
 הגעלת על מברכק אק מדוע כן ואם בהורהכחובה
 הף לא דשחיטה ק"מ סימן ח"א לתשב"ץ וציןכלים
 להעיר. רק באנו כי בכ"ו ועהן אכילה הכשר רקמ"ע



אורח וך2 ונננושרמ

 הגעלת על מברכים אין מדוע טעמים עקועוד
 דר"ת ט"ז, א' ה' מערכת אס"ד שד"ח בספריםכלים
 ר. ס"ק חנ"א החחם כף סק"ב, קכ"א סי'יור"ד

 סי' ח"ג חחם ומחנה ט' סק"ח ב' סי' שורותבואות
 מנוח ור ב', א' ל"א סי' יור"ד הבושם וערוגתט"ו,
 וס' צ"ה, סימן סוף ומצה חמץ הל' חחם ארחותבספר
 וספר מ"ח, סימן שדך פאת ושו"ת ק', ע' חסדרב

 עמוד כהן צבי ר' הרה"ג למ-די לפסח כליםהגעלת
 שהאריך ועיי"ש הנ"ל אפרים לרבבות וציןרע"ז

 ובאות ודעת טעם בטוב ס"ו אות בביאוריםבאריכות
 שכתבנו מה וע"7 ההגעלה. על מברכים אין כ'ל"ד
  ט"הב.באות

פז

 בשבת שחי פפחערב

 בשבת שחל בע'ו סעודות הב' באכעתמנהגינו
 יום דסעודת בזה שדנים ספרים ובהרבה בדיןכמובא
 קצת ההסהה מעט הולך ברהמ"ז ואחר לשניםמחלקין
 קיצור ועי' הפעם. עוד ידיו יטול ואח"כ ד"תרלמוד
 דפסק קדושים רדעת ס"ד קט"ו סימן ערוךשולחן
 סימן ח"א איש חזת ובאגרות גדול, הפסקשיעשה
 שעה. חצי דיפסיק כתבקפ"ח

 ר' הרה"ג לידידי דפיסחא מילי בקונטרסוראיתי
 י"ז בעמוד דכתב תשמ"א נדפס שליט"א צינערגבריאל
 משה ר האדיר הגאת בשם וראיתי וז"ל ל"חאות

 שהצור רמורן להפסיק וסצריך שפסק שליט"אפינשטיין
 הט"ז שהרי תימה והוא עכ"ד, מינוט ע"ב לפחותעיכול
 רמתין רלך שיקום כתבו סק"ב רצ"א סימןומג"א
 כשיעור שימחין ס"ו תמ"ד ס' משה בחמד ועי'בעהרם
 שיעור שימתין תאמר שאם ועוד אמות ארבע הילוךכדי
 סעודות שני קצר בזמן לאכול הנמנע מן א"כ עיכולכדי
 מו"ר ודברי חזקה, היא הא ידידי קושית וא"כעכ"ל

 דאמר אף רבה גבריה אבל ראיתי. לא בכתבשליט"א
 דבריו וליישב עצמעו למשכן עלעו דתמיההמילתא
 הרה"ג למ-די בשבת שחל ער"פ בספר וע"7 בזה.וע"7
 בעמודים זה בענין שכתב מה בתשל"ז נדפס כהן צביר

 משה ר הרה"ג דעת הביא ולא ק"ס קנ"טקנ"ח
 זה. בכל וע"7 לגמרי שליט"אפחנשטיץ

 קנ"ה סו"ס ח"א אור"ח משה אגרות שו"תועין
 תוסיף בבל עובר אין מצה אוכל אם שבת דבלילשכתב
 מצה. יאכל שלא טוב יותראבל

 הובא רוזנברם הר' להרה"ג דברים משיבובשו"ת
 בשבת שחל ובע"פ כתב ס"ה עמוד ישראלבחק

 שחרית תפלת לגמור להספיק זמן די אין דאם קי"ז,בע' לנ'י
 מיד שבת סעודת יאכלו מוסף ותפלת התורהקריאת
 חמצו שסילק )ואחר הסעודה ואחר שחרית תפלתאחר

אפריםחיים
 ולתפלת התורה לקריאת הכנסת לבית יחזרוומ~ו(
 דין. חידחם והוא עכ"למוסף

פח

 עניא יחפאהא

 שאדם ביאורו רכול יתי דצריך נלאמרינן
 סתם יעבוד ולא לאכול מה לו שיהי' כדי רק"צבוד

 אדם של חירות וזהו מתורה זמן ולבזבזלמותרות
 ולא וסצריך מה רק לאכילה קשעובד מביאשפסח

למותרות.

פפ

 פצה אחרי פרוראכיית

 שאכל אחר וז"ל כ' סי"א תע"ה סימן שו'עברב
 וכוונתו עכ"ל. מרור. של כזית מיד יקח מצה שלהכזית
 שם והעיר מרור, לאכול מיד צריך המצהדאכילת
 חק בספר וראיתי מקורו, מהיכן נתבאר לא דזי"זהמגיה
 והנראה, בד"ה הל"ח פ"ח חו"מ הל' רמב"ם עלהמלך
 נדפס שליט"א קרלנשט"7 העניך חנוך ר הרה"גלידידי
 שכ'תשמ"ג,

 וז'י
 דאליבא דכמו הוא הדברים וביאור

 אחת. באכילה יחדיו ומרור מצה אוכלין בזה"זדהלל
 דיהיו מצותם בקיום מסרם דין שנאמר משוםוהחנו
 דעל מקרא לה ךלפינן יחדיו. אחת באכילהנאכלין
 דפליגי דרבנן אליבא נמי ה"ה יאכלוה. ומרוריםמצות
אהלל

 וס'י
 דיהיו בעינן מ"מ לחוד ומרור לחוד דמצה

 דאעו דס"ל דרבנן טעמא דהא זה אחר בזה מידנאכלים
 משום או זהו יחדיו,אוכלן

 דס'י
 זו מבטלות דמצות

 משום או זו.את
 ומרורים מצות דעל רלישנא דס'י

 אחת באכילה דאוכלם בדוקא משמע לאחאכלוהו
 דצריך מודו נמי איהו מ"מ אכן קט"ו. בפסחיםכמבואר
 וכל זה אחר בזה מיד לאוכלן וצריכים אכילתם,להסמיך
 ממש לאוכלן צריכין אם רק הוא והלל דרבנןפלוגתם
 להסמיך דצריכין מודו כו"ע אך לאו, או אחתבאכילה
 יאכלוהו, ומרורים מצות דעל מקרא ילפינן וד"זאכילתן,
 עכ"ל. וכו' אהדזי סמוכה דאכילתן מזה משמעאשר

נ

 פוב יופ שי שני בייי הפבדי5יופר

 נ"ג סעיף ל"ה עמוד דפיסחא מילי בקונטרסע"ן
 לפני שני, יו"ט בליל המבדיל יאמר לכתחילהשכתב
 דמקורו ע"ו אות בהערות ועח"ש וכדומה. כליםהדחת
 עין סק"ד שם למטה ובאלף ס"ח תקצ"ט סי'במט"א
 שם. דבריובכל



אורחרבבדת

נא

 שרויהסצה

 דנסתפק דכ' ט"ו ס"ק מ"ט סי' אור"ח חזו"אעי'
 שחל פסח של באחרת שרתה מצה לאכול מותראם

 ש"פ באחרת היתר עעוהגין דכית תראה וסייםבה2בת
 אלא לאיסור זה מחזיקין שאין הוא ראיה בה2בתאף

 בח"ז יצחק מנחת רצי' עכ"ל, מנהגן לבטל ואיןכנדור

 דמחור. אמנם ד"ה ל"גס"

ננ

 טוקצה יגניקטניות

 קטניות כ' סכ"ב קנ"ב עמוד יהודה שלמיבספר
 חו"ה, ח2בת ש"פ ביו"ט מוקצים אינן אשכנז לבניאף
 דלבר ומהגר"י שליט"א אלישיב מהגרי"ש שמעתיוכ'

 המזרח. עדות לבני לכבד ראף כי והסבירוו2ליט"א,

נג

 נפויהסצה
 הוא הדין מן שאסור כפולה מצה כ' בסכ"דשם
 מצד אסור ואם חוה"מ ח2בת פסח של ביו"טמוקצה
 מהגרי"ש שמעור וכ' מוקצה. אינו בעלמאחומרא
 עוד וכ' ו2ליט"א. ז"לבר ומהגרב"י שליט"אאלישיב
 גרעין כמו ע"ש וכ' מוקצה, אין למצה מחובר זהואם
 עכ"ל. סי"ב בפ"ז אוכל עליו טרשפרי

נד

 החטץשריפת

 לשרוף דצריך חידש ס"ו דף שבתברש"ש
 דנותר דומיא אלא חמץ ביעור ראין בעציםהחמץ
 וראיתי דין חידח2 חה דוקא. בעצים לשרוףומחתב
 ודן דבריו שהביא נ"ג סימן ח"ב יצחק מנחתבה2ו"ת
 שמותר והוכיח יוררה חומרא שהוא לדינא ומחליטבזה

 בדבריו, עין ובנחר בקש דשרפי דבר בכללשרוף
 בזה. להאריך ישוקצרחו

נה

שנת
 הגד~

 פסח שלפני השבת לקריאת נאמרו טעמיםהרבה
 ח' דרח2 הדרשות בתלק מרדכי ביד רצין הגדולשובת

 ח"ל שכתב זצ"ל, הי"ד ראטטענבערג מרדכי ר'להרה"ג
 וקשירתו השה שלקיחת אמת שהן לי אמר לביע"כ

ימא ם י ר םאחיים

 מצאנו באמת הנה וכף הגדול של זה שם הגורמתהמה
 לנו יסדו כן כי השנה שבדות לכל גדול שםכינף
 והחליצנו רצה קודש. לשבת המזת ברכת בנוסחחכז"ל

 הגדול השבת השב"צי יום ובמצות במצותיך אלוקינור
 לשבות לפניך הוא וקדח2 גדול זה יום כי הזה.והקדח2

 עכ"ל. וכף רצתך כמצות באהבה בו ולנוחבו

נו

 טרורניע

 מהל' הל"ב בפ"ו הגמרא כדברי פסקהרמב"ם
 המבי"ט הרב שם וכתב יצא. לא מרור בלע הל"בחו"מ
 המקדש בית בזמן יצא לא מרור בלע ח"ל ספרבקרית
 ולכאורה עכ"ל. וליכא מרור טעם דבעי דאוריתאדהף
 בלע אם גם יד"ח יוצא דרבנן דמרור הזה דבזמןמשמע
 חידח2 זה כי זה דין הוציא מאין ולכאורה המרור.את
 מוכח הפוסקים ח2אר והרמב"ם הגמרא מסתימתדהרי
 הסברא הוא וכן יוצא, אינו הזה בזמן ראף חילוקדאין
 וראיחו וצ"ע. תיקת דאוריתא כעין דרבנן דתיקתדכל
 התורה על זצ"ל כ"ץ הרב להרה"ג משה תגדבספר
 שנת בברוקלין )נדפס קל"ה עמוד בא פרשתשמות

 דמספקא י"ל אולי הנח2א ולחומר ח"ל שכתבתדש"ם(
 במרור. יד"ח דיוצא רש"י כדעת ההלכה איליה

 מנוח ברבינו )רצין יצא מרור בלע הוא בגמראוהגירסא
 וכית הרמב"ם( בלשת גם כן שגרס שם הרמב"םעל

 להקל, דרבנן דספק יצא הזה בזמן להכי ספק,דהוא
 טעם בעען דאוריתא דהוא המקדש בית בזמןמשא"כ
 רצח"ש בזה. צ"ע עדיץ ומ"מ עכ"ל, וליכאמרור

 יצא מרור בלע אי גירסות ב' דהביא מנוח ור'בלח"מ,
 בזה.רצי'

 ר,2 ח"ל בפסחים שם במאירי דין חידח2וראיתי
 לא מצה בלע שאף לומר השמרצה עיקר אףשדוחין
 מצה טעם תמיד שאומרים מצינו הפרק שכל ומפנייצא.
 הביאוה שלא הפוסקים גדולי דעת נראה וכןבעינן
 בג' הלא יצא, לא מצה דבלע דסובר תוצאעכ"ל,

 הפוסקים, לגדולי כותתו ולמי עויצא כתבווברמב"ם
 שכרו קךבאר ימי נכת' ביאור בעי זה ענין דברסוף
 הדברים. ל",2ב ומצוה השמים, מןכפול

נז

 נשתנהטה

 הבן וכאן שני כוס לו מזגו במשנה קט"זפסחים
 עכשיו יקר בן "צקב ר' מרבו הרשב"ם והביאשואל,
 כתב רש"י אבל נשחצה, מה שואל הבן שני כוסשמחגין
 אביו את הבן שואל שני כוס במזיגת שואל הבןוכאן
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 עכ'ל, אכילה קודם שני כוס שמחגין עכשיו נשתנהמה
 קושיה יש דלפי"ז נ"י, נאויץ יוסף הר' ידידי ליוהעיר

 וכאן לפירוש אבל וצ"ע, המזיגה על דשואלחמישית
 שפיר. ארר כנ"ל וכןמלשק

נח

 טצרים יציאת סיפור עינרכה

 אין מדוע מ"ש יהודה, ליקוטי בספר מעתיקאני
 וז"ל. מצרים יציאת סיפור עלמברכין

 מברכין אין מדוע הקשה זצ'ל אמת" ה"שפתאבי
 מצוה שהיא משום ותירץ מצרים? יציאת ספורעל

 ליה רמפיק "נבדא קט"ז( )בפסחים שמצינו כמושכלית
 לאודיי בעי וכו' ודהבא כספא ליה תהיב לחירותמריה

 ונותן לחירות אדוניו אותו שמוציא עבד -ולשבוחי"
 האדק. את ולשבח להודות העבד צריך חהב כסףלו

 על מברכין אין מדוע גם מובן זה ולפי הרב:והוסיף
 נאמר ולכן שכלית מצוה זו גם כי ואם, אב כבודמצות
 קבלו העולם אומות שגם ד( ח, )פ' רבה במדברבמדרש

 כי צדקה מצות על מברכים אין וכן הזאת, המצוהאת
 שאנו שהברכה הרבי באר ועוד רחמנות, האדםבטבע
 יציאת ספור לכם כוללת ההלל" אל "לקראמברכים
 מצרים יציאת על בעיקר הוא ההלל שכל מפנימצרים

- " ה' עבדי הללו"הללתה  "כצאת פרעה עבדי ולא 
 בשעת תמיד מכףן "אני הרבי והוסיף ממצרים"ישראל
 מצרים". יציאת סיפור לפטור הללברכת

נם

 הזה נזטן טרוראכיית

 פ"ח ומצה חמץ הלכות רמב"ם על אמתבשפת
 פסח רק מצה לו אין אם לעחן יש ח'ל כהבהל"ב
 גם וממילא דמצוה. פלגא מרור לאכול מחתב אםומרור
 י"ל למקדץ2 זכר הוא מסתמא דרכנן דמרורבזה"ז
 מי ובאמת עכ"ל. במרור מחתב מצה לו דאיןדאע'צ
 דרכנן דמרור רבזה"ז אחרת בדרך י'ל ואולי לחלוקאני
 זכר אלא למקדץ2 זכר משום לאו עצמו בפני חיובזהו

 עצמה בפני חיוב הף וממילא חחהם אתלתמררו
 מצה דאין ספר בקרית ועח"ש הפסח. בזמןמשא"כ
 מקומו. כן ואין בזה לדק תש פסח את מעכביםומרור
 דהפטור שכהב ב' אות י"ז מצוה חינוך מנחתועין
 מקרבן פטור אם אבל בזה. ועין ממרור פטורמפסח
 במצה. דחחב כהב הואפסח

 ם י ר פאחיים
ס
 נ"ו יאותהוספה

 הרה'צ ידידי בזה לי כהב נ"ו באות שכהבנומה
 ח"ל. שליט"א סאכשבסקי משהר'

 הל"ב פ"ו ומצה חמץ בהל' ספר הקריתמדברי
 אכילה ליה הף בפיו שבלעה דכיק יצא מצה בלעח'ל
 רהף המקדש בית בזמן יצא לא מרור בלעמצא

 בסיב כרכה ואם וליכא מרור טעם דבעידאוריתא
 המצה בין הסיב דמפסיק כיק יצא לא ובלעה בווכיוצא
 דמשמע ע"ז והקשה עכ"ל. אכילה מיקרי לאלפיו

 יצא לא דאורייתא דמרור המקדש בזמן שרקמדבריו
 ומנ'ל יצא מדרבנן רק דמרור בזה"ז אבל מרורכשבלע
 שליכא מבואר והראשונים מהגמרא והלא כךלחלק
 המצוה לזכר מדרכנן הף בזהמ"ז מרור הא ועודחילוק

 תגד מספר הביא וכת"ר ודקנו. דאוריתא וכעיןדאוריתא
 הגמרא בגירסת ליה מספקא ספר שהקרית לתרץמשה

 יצא אלא או יצא מרור בלע אי הראשוניםשנחלקו
 שספק כיק יצא לא דאוריתא דהף המקדש בזמןוא"כ

 יצא מדרכנן רק דהף זמ"ז אבל לחומראדאוריתא
 אולם תח"י אינו הנ"ל ספר והנה לקולא. דרכנןדספק
 הקרית כהב דהא אינו סהה נראה ספר הקריתמדברי
 ומשמע וליכא, מרר טעם דבעי יצא לא מרור דבלעספר
 ספק. מטעם ולא הדין מעיקרסהה

 לכהוב הוא ספר הקרית דרך כל דהא י'לולענ"ד
 וא"כ הספר בהקדמת כמ"ש מדאוריתא דין שהואמה
 דבלע זה דין היעו כאן גם ספר הקרית כונת סההי"ל
 דין וליכא מרור טעם שצריך משום יצא לאמרור

 אכילה בכלל שבליע דכיק תימא ולא הואדאורייתא
 ףצא אכילה ה"ז מרור כשבלע גם א"כ מצה בלעכדק
 של טעם קוצריך חדץ2ו מדרכנן ורק מההורה חובהוידי

 דאפילו ספר הקרית קאמר ולזה כשבלע יצא ולאמרור
 טעם צריך ומדאורייתא מרור כשבלע יצא לא ההורהמן

 בית בזמן מרור בלע ספר הקרית כהב ולפיכךמרור
 והחנו וליכא מרור טעם רבליע דאוריתא דהףהמקדש
 שגם נמי הכי ואין מדרבנן רק ולא ההורה מן דקסהה
 ראורייתא דיני לכתוב שדרכו כיק אלא יצא לאבזה"ז
 הוא דיצא היא שול דהמקור ספר הקריתכהב

 קטו:( )דף בפסחים מהרשב"ם נראה וכןמדאוריתא.
 שם הרשב"ם רכהב ההורה מן יצא לא מרורשבלע
 וליכא מרור טעם דבעינן יצא לא מרור בלעח"ל

 זכר אוכל ו2ל פיו את למרר רחמנא קפיד הכידמשום
 רחמנא קפיד דהכי ומדקאמר עכ"ל חייהם אתלתמררו
 יצא. לא שמדאוריתאמבואר

 שאמאי הקשה תע"ה סי' פסח בהל' הלבושחעה
 מצה גם שניהם והא יצא לא מרור ובלע יצא מצהבלע



ימנאפרים חייםאורחרננות

 ומרורים מצות על שנאמר קאתי קרא מחד מרורוגם
 מצה על פסח על שלשתם על קאי תאכלוהויאכלוהו

 בככל בליעה שגם משום יצא מצה בלע ואי מרוררצל
 מרור בלע שגם ע"כ דיאכלוהו קרא בכל והףאכילה
 שיש הרי לתדץ. בלבוש מש"כ רצ"ש יאכלוהובכלל
 יצא בלע אי מרור גם דמדאורייתא לומר גדולמקום
 ומה יאכלוהו בכלל והף אכילה מקרי בליעה שגםכית
 כתב ולפיכך מדרבנן רק החנו יצא לא מרורשבלע
 שחיוב המקדש בזמן שגם אלא שז"א ספרהקרית
 המרור טעם צריך ג"כ התורה מן היה מרוראכילת
 לתדץ הלבוש שכתב במה והנה יצא, לא מרורובלע

 עם הפסח שיאכל פסח הקרבן על רק קאידיאכלוהו
 ומה עצמו בפני המרור על אכילה קאי ולא ומרורמצה

 גבי אבל חייבה מרור בטעם במרור התורהשחחבה
 תאכל ימים שכעת כגת בהדיא אכילה דכתיבמצה
 זהו עח"ש מקרי אכילה נמי דבליעה בבליעה סגימצות
 דלא במרור כזית בדין פסחים ערבי בפרק הרא"שכדעת
 סי' אריה בשאגת רצ' עצמו בפני מרור על אכילהכתיב
 הרא"ש. דברי עלק'

 ומצה חמץ בהל' הרמב"ם על פענח בצפנתוראיתי
 מצה של אכילה שרק יצא מצה שבלע דכמו שכתבשם
 כית יצא מרור שבלע ה"ה מצה של הטעם ולאצריך
 צריך ולא מצותו לקחם כדי שצריך אכילה בושיש

 רק החנו יצא לא מרור שבלע חה המרור טעםהרגשת
 מה מלבד והנה עח"ש. המרור טעם גם שצריךמדרבנן
 יצא לא מדאורייהא שגם ספר והקרית בהלבוששמבואר
 כמו מדאורייתא נראה מהרשב"ם גם הלא מרורכשבלע
שכתבתי.
 והיינו אחר דבר ספר הקרית דברי על ליוקשה
 שהובא ביחד ומרור מצה בלע של הדין השמיטדאמאי
 שכרך הדין הביא ספר והקרית וברמב"ם,בהגמרא
 מצה בלע של הדין כתב לא אבל יצא לא בסיבהמצה
 עכ"ל. וצ"ע. ביחדומרור

 לי כתב שליט"א לוין יצחק ברוך ר' הרה"גומו"ר
 ח"ל.בזה

 ףש ח"ל המאירי דברי את שהעתקת מהרהנה
 לא מצה בבלע שאף לומר השמרצה עיקר אףדדוחין
 מצה טעם תמיד שאומרים מצינו הפרק שבכל מפנייצא

 הביאוה שלא הפוסקים גדולי דעת נראה וכןבעינן.
 החתי בו, לעהן פסחים מאירי לי ואין היותעכ"ל,
 לא מצה שבלע השמרצה דעיקר המאירי דכונתמפרש
 יוצא אינו מבושלת דמצה כעינן מצה דטעם ומשוםיצא
 זה את דוחה המאירי מצה, טעם דבטל מצה, חובתידי

 מ"מ אבל שבלע, ע"י מצה טעם מרגיש אינו אםדשאני
 מצה טעם בה אין במבושלת משא"כ מצה, טעם בהיש

 הפוסקים גדולי דעת נראה וכן מצה, טעם ממנהדבטל
 טעם להרגיש ו~צריך דין אין דמצה יצא מצהשבלע
 ולא עוני. לחם זה והרי עוני, לחם יהי' סהה אלאמצה
 את שירגיש המצוה דעיקר לומר דיש במרור אפילועוד

 דבלע גורסים יש מ"מ חחהם את תמררו זכרמרירות
 בהרגש בדין זה דאין לה סבירא זו דגירסא יצא,מרור

 מכ"ש סגי מרורות בה שיש במציאות אלאהמרירות
 בלחם אלא דין זה אין מצה. טעם דבעינן האבמצה
 בהרגש כלל דין זה אין אבל עוני, לחם להיותשצריך
 ה"ה חו"מ מהל' בפ"ו הראב"ד כתב תותר עוני.לחם
 לביטול חוששין ואין בתבלין לתבל מותר האפיהדמצה
 הי"ז הקרבנות מעשה מהל' בפי"ב וכ"כ מצהטעם

 חרששין אין בתבלין שירי' לאכול מותר האפחהדבמצה
 מצה. טעםלביטול

 וכו' מצה בלע ה"ב פ"ו חו"מ הל' ברמב"םוהנה
 יצא לא מרור ידי יצא מצה ידי כאחד, ומרור מצהבלע

 לבלע, דוקא הרמב"ם ונקט למצה, כטפילהשהמרור
 מצה כזית דתבל החנו כאחד, מרור עם מצה לעסהאבל
 את מהר לגמור יותר לו דנוח תבלין לשם חובהשל

 מרור אכילת חובת ידי לצאת לשם לא אבל מצה,הכזית
 לשם דהמרור מצה, כזית אכילת חובת ידי יצא ודאיזה

 אלא וכנ"ל, מצה טעם לביטול חוששין איןתבלין
 או טפילה לשם מכות אינו אם דאפילו הרמב"םדחידש
 בלע כך משום דרק מרור אכילת לשם אלא תבליןלשם
 מבטל מדרבנן שהיא דמרור אומר החחה ומרור,מצה
 ידי יוצא ואינו ע"ח זבחים כמבואר דאוריתאלמצה
 זה הרי יצא לא מרור דבלע כית הרמב"ם וחידשמצה,
 מה חוששין ואין למצה וכתבלין כטפילהמעשה

 כזית אכילת ידי ויצא המצה לטעם מבטלשהמרור
מצה.

 כטפילה שהוא הטעם דאם הקשה הראב"דאבל
 המרור מבטל אינו ומשו"ה למצה כתבלין שהואפירוש
 כאחד ומרור מצה בבלע דוקא דין זה אין המצהאת
 למצה כתבלין המרור את אכל אם בלעיסה אפילואלא
 היא דהרי ובע"כ מצה, טעם ביטול חרששיןאין

 כתב מרור, ידי יוצא אעו למה טעם הואכטפילה
 מרור ידי יוצא אינו הכי דבלאו שיבוש דזההראב"ד

 מרגיש שאינו כית מרור זה אין מרור שבלעכית
 הרמב"ן בהבנת נפלא חה ירק. כסתם זה והרימרירות

 הטומאות אבות אור מהל' פ""ג ברמב"ם רצי'והראב"ד,
 לבשר כטפילה שהיא חזרת דוקא נראה וכו' הכורךה"ה

 חוצצין, אין אוכלין שמיני הטעם אין אבלוכתבלין,
 אלא לחזרת, טעם זה כטפילה שנעשה לפרש איןוהתם
 כי ודו'ק מתובל. בשר אכל כאלו הרי לבשרדחזרת
 עכ"ל. מאד.קצרתי
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סא

 המרור עי בנ"רברכת

 הירק ומטבל ח'ל כחב כ"א מצוהבחינוך
 בנ"ר, מברך אעו ולאחריו לפניו בפה"א עליוומברך
 המרור על בנ"ר יברך אז המרור שיאכל עד שימתיןלפי
 בנ"ר ע"ז לברך צריך מדהצ ולכאורה וכו', הירקועל
 המזק דברכת הסעודה מחמת הבאים דברים זההלא

 מרדכי ר' הרה"ג וידידי גדולה. הערה והיאפוטרתו
 דאק ס"ל דהחינוך נראה ח'ל לי כחב שליט"אגיפטר
 המצות דחובת הסעודה בתוך הבאים דברים מכללמרור

 כלל אוכל היה לא זאת ולולי האכילה אתהמחחבת
 ואק אחרונה בברכה דחחב ס"ל ולכן עצמו בפנימרור
 ודפח"ח. עכ"ל, בברהמ"זנפטר

 לי כחב 21ליט"א גורכיץ אברהם ר' הרה"גרדידי
 לאחריה ברכה טעק שמרור החינוך על להערתךבקשר
 כמו הרי הסעודה בתוך הבאים כדברים הםוהלא

 אותה ופוטרים המרור של ראשונה ברכה עלקשחוששים
 החינוך ששיטת וי"ל הכרפס או האדמה פרי הבוראע"י
 ברכה גם לחוש יש ע"ב מ"א דף בברכות רש"יכדעת
 זהון פיוועל לוי ברוך ר' הרב חהני לי העיר כןאחרונה
 עכ"ל.שליט"א

 בזה שהאריך עין מרור על הנהנק ברכתובדץ
 הל"ח פ"ח ומצה חמץ הל' רמב"ם על המלך חקבספר
 שביאר עח"ש שליט"א קרלנשטין רח"ה הרה"גלידידי
 האדמה שכרכת והמנהג ודעת טעם בטוב הסוגיאכל
 היטב עין המרור של האדמה את פוטרת כרפסשל

בדבריו.

סב

 שחרית שי ק-ש זמןהגיע

 ואמרו תלמידיהם שבאו בהגדה שקירילבמה
 בסדר הלקט בה2בלי כחב קשחרית של ק"ש זמןהגיע
 נר"ו בנימק ר' אחי פירש הגיע, ד"ה רי"ח סימןהפסח
 לא עוברת מצוה שהיא ק"ש שאילמלא להחיענובא
 דיש מדבריו ומבואר מצרים. ביציאת מלספר נמנעקהיו
 של הזמן ולכאורה ט"ו, ביום אף בי"מ לספרענק

 ולא בלילה חה ומרור מצה שיש בזמן הואהסיפור
 אברהם אור הגדש"פ הצין בזה. כוונהו ומה ט"וביום
 גורביץ אברהם ר' להרה"ג הדברים שביאר מה פ'עמרד

שליט"א.

אפרים
סג

 מצרים יציאתסיפור

 בהלכות כקשעוסק להוסיף רמ2 מזהכחבנו
 מפכררין אק לבנו קשעונה והרא' המצוה מקחם ג"כפסח
 משו"ע משמע וכן פסח. מהל' חה אפיקומן הפסחאחר
 וביציאת הפסח בהל' לעסוק אדם חחב ס"ב תפ"אסימן
 דבלימוד רואים הרי שינה. שתחטפנו עד וכו'מצרים
 כעק והוא יציא"מ של זו מצוה של קיום ישההלכות
 ק"פ דיני והלומד כמקריב הוא קרבנות בהלכותהלימוד
 אף הפסח בהלכות כשדן וא"כ ואוכל כמקריב הואהרי
 של במצוה כעוסק ה"ז ששיך מה ובפרט שייך שלאמה

 ז'. בסימן בזה שם כ"כ שהאריך שם הציןסיפור

סד

 חמץ ימכור אשתוימנות

 את למכור אשתו את למנות יכול בביהו שלאמי
 יכולה כ' ש"י עמוד ישראל בת הלכות ובספרחמצו,
 אותה ימנה ולכתחילה בעלה עבור החמץ למכוראשה
 אות ובהערה הטלפק, ע"י אף למנותה ויכולכשליח
 עדות המגילה )קריאת ענחם שלכמה שאף כחבכ"ד
 כקולו נחשב ואעו הברה כקול הטלפק קול נחשבועוד(
 גילו זה הוא שהעיקר זה לענק אעפי"כ המדברשל

 הדין שהוא ופשוט בכך. די חמצו למכור שרוצההדעת
 עכ"ל, הקודמים בסעיפים הנזכרים המנוים כללענק
 למנות יכול שבדיעבד אפרים ברבבות שכחבנו מהועין
 הביא שלא בזה ועיק הטלפק ע"י חמצו למכור הרבאת

דברינו.

סה

תנרע בבי עובר אם ססח בייי מצה שיעור חציבאוכי
 פסח לפני בתים בעלי לפני שנתהובשיערר

 חצי רק לו יש אם הידהצה האחרונים במחלוקתחה2מ"ג,
 ר' הנכבד לי העיר מצוה. מקחם אם ואוכל מצהשיעור
 חצי אוכל הוא אם מבק לא אני נ"י, אשכנזיעזריאל
 שאלה זו הצניתי הגרע, בבל עובר הוא הריכזית

 הביתה וכשבאתי חה2ובה, לי אק אתר הצלמענינית
 ארוכה תשובה וכהבהר מצאתי ולא בפסריםחפשתי
 או אפרים ברבבות בזה קצת ודנהר ממני,ונאבדה
 איך חנוכה בנס הדברים. כעת למצוא לי וקקוהבנהצם,
 פחות הוא שמיני חלק הא חלקים לח' השמןחילקו
 הרמב"ם שכחב ממה וכן הגרע, בבל ועברומשיעור
 אחת בפעם השקל מחצית אעווע שקלים הל'בריש

חיים

כבר



אורחרבבררצ

 מעט יתן אם לכאורה במפרשים, שם מבוארואמו
 ובאתי הגרע, בבל עובר מעט שנותן איך אזמעט

 באריכות יקח ומקומו קשה כאן כי לפלפל בליבקיצור
 להוציא ה' יזכינו סוגיות על אפרים רבכותבספרי
 אדם שכל אמרו ובלא כך הם הדבדים ומסקנתלאורה,
 עוקר אם רק אלא הגרע בבל עובר עשה מצותהמבטל
 התורה מן מצוה ק(עקרו בי"ד כגת לגמרי עשהמצות
 כ"ח דף בר"ה אמת בהמפת מבואר שכך וראיתילגמרי
 לספר השני בעמוד בהקדמה וכן בדבריו היטבע%"ש
 אבן בטורי שם וע%ן נזר אכני בעל בשם ישראלחמדת
 ח"א הלוי ובבית הרשב"א בשיטת מילואיםובאכני
 מצוה את לגמרי עוקר שלא היות ולפי"ז מ"ב,סימן
 הגרע. בבל עובר לא אזי זית חציואוכל

 ספר קבלתי לדפוס ספרי נתינת לפני ממשוכעת
 שם לו ויש זצ"ל הוטנר יצחק ר' הרה"ג לז"נהזכרת
 אכילת כי שכ' זצ"ל ריבקק להגרמ"ד ז' בסימןתשובה
 ומתפלא הגרע בל משום בה יש מצוה לשם זיתחצי
 ואני בזה, עמדו ובלא האחרונים גדולי על הנ'לשם
 מה זצ"ל הוטנר יצחק ר' הרה"ג מתשובת חלקמביא
 ומביא לנו זכר בשפלינו הספר המסדר )אגב לושהשיב
 תשי"ט משנת זצ"ל הוטנר יצחק ר מהרה"גתשובה
 ע%"ש(. ל"ה בסימןאלי

 וז"ל. בזה זצ"ל הר"י תשוכת מעתיק אניוכעת
 הדין הי' אם דבודאי טובא. בזה לדת 2וישונראה
 הי' אז כי אחוה בבת הכזית את לבלוע דוקאשצריך
 של צרוף דין כאן יש הרי אבל הנ"ל. לדבריםמקום
 אין זית החצי את שאוכל דבה8עה תמצא פרס,אכילת

 למצוה לה אפשר דאכתי כלל גרעת מעשה עדייןבו
 פרס האכילה זמן כק(עבר ואח"כ בשלימותה,שתהק%ם

 למפרע. גרעת דין בזה דדנים לן נימא מאן השלים,ולא
 שלא כמעשיו הוכחה שום כאן אק זית חצי באוכלאבל
 עכ"ל. כאן יש גרעת ואיזה צרוף כלל זו אכילההבוא

סו

 המועד בתוך חמץבמצא

 מצא כהב י"ז סעיף קי"א סימן שו"עבקיצור
 כזית, בו יש ואם וישרפו, יוציאו המועד בחולחמץ
 דעת כן אק אבל עכ"ל. חמץ בעור על מתחלהיברך
 גמור חמץ הפסח בתוך נתחמץ אם דרק דכהבהמ"ב
 מברך אינו כדין וביטל ובדק פסח מערב החמץ אםאבל
 והביא להקל ברכות דספק סק"ה תל"ה סימן במ"כע%ן

 לעהן יש וא"כ לברך דלא החלטתו אבל בזהשיטות

 בזה. וצ"ע שו"ע הקיצורבדברי

 על איש בני לקט בספר בזה שכהב מהועהן
 בזה. וצ"ע באריכות ל"ו באות שו"עהקיצור

ימהאפריםחיים

 ר' הגאת ממרן רבעו ממשנת בלקט בזה מ"שועק

 השלושים ליום נדפס זצוק"ל שניאור ח%םיוסף
 דל%קווד גבוה מדרש מבית תלממ-ו ע"ילפטירתו
 י"ב. אות כ"חבעמוד

סז

 חמצו ימכור יכוי אביאם

 נגמר פסח ערב שממש ר"ל מאבלנשאלתי
 למכור יכול השבעה ימי בהוך אם שבעה שיושבהימים
 והשבתי במסחר. דאסור כמסחר נחשב זה אםחמצו
 חסרת לו שיש החמץ מכל להצילו דבכדי סבראעפ"י
 להיות הרב את למנות ויכול האבוד, דבר זהכסף

 ובלא רצון ויהי לי, אק כרגע וראי' חמצו, למכורשלוחו
 עוד יהיו ולא לנצח, המות יבלע שכבר לראיות,נצטרך
 כי"ר. אמןאבלים

סח

 חמירא כיאמירת

 בדברי הערתך בדבר נ"י, גרבר חיים ר,כברד
 מנהג רק הוי חמירא כל דאמירת שכ' תל"ה סי'הטור
 דצ"ל נראה הדברים ולחומר בזה. כונתו מה תקנ"ח%א
 אף באמירה לכטל מתקנים היו כאמת חכמיםדאם

 עצם על מברכים ה%נו אז בלב הוא הביטולק(עצם
 כל על שמברכק כשם חמירא כל אמירת שלתקנ"ח
 מצות כאן אק א"כ תיקנו שלא עכשיו אבלתקנ"ח
 ל"ש בפה מבטל אם אף כיטול על וא"כ כלל.דיבור
 יסוד ובאמת מחשכתו. ע"י הביטול חל דסו"סלברך

 ובליט"א שניאור ר' הרה"ג מידידי שמעתיהדבדים
 ס"ו באות שכחבנו בקונטרס כעת ונדפס]זצ"ל[.
 ז'. אות כ"ובעמוד

סט

 פסח ערב פירותאכיית

 לאכול אסור כ' ס"ה קי"ג סימן שו"עבקיצור
 הרביעית עד דההנו עשירית 2(עה תחילת עדוכו'

 אם כי לאכול אסור ואילך ומשם היום, ובלהאחרונה
 במשנה אבל דגים. או בץ8ר או פירות מעט הצורךלעת
 הצורך לעת שרק די"ז הובא לא תע"א סימןברורה
 בזה. ועהן וכו' פירות לאכולמותר

ע
 הסדר בייי יעצמו קידושיעשות

 הפסח שבליל ההגדות ברוב הובא גןמנהגינו



אורחרבבווןימו

 מרדכי ר' הרב חתני אבל לעצמו. קידהש עהשהנ"א
 צ' בעמוד משה תגד בספר לי הראה שליט"א,מאיר
 בליל הבית בעל עם יחד המסובין כל הסדרשבליל
 תו"ט שבת דבאשר י"ל וכו' דמעעין והאהסדר

 יעשו כולם ואם וכו' בקידוש ביתו בני מוציאהבעה"ב
 דכ"א הסדר בליל משא"כ משתמעי לא קלי הויקידוש
 בעה"ב של בקידוש לצאת צריך ואין לפניו כוסו לויש
 הקידוש עושין הרבה ובאמת עכ"ל. הנ"ל חששאין

 העושה דאחד מנהגינו אבל הבית, הבעל עםבלחש
 ובהרבה בריסק מהגדת הוא וכן כולם את מוציאיןהסדר
 כולם את מוציא הסדר דהעושה בפירוש שכתובהגדות
 פעם כל שליט"א שאבי שלנו במשפחה נהוג הואוכן
 ובאנו בזה ועחן כולם את ומוציא קידוש ועושהעשה
 אלו אבל שליט"א. חתני לי שהראה מה לעורררק

 מי על להם יש ביחד הסדר בליל הקידוש לומרעעוהגין
 כך. נוהגין דיש הנ"ל נ"י מחתני ושמעתילסמוך

עא

 חטישי מום המדר ביייישתות

 הגמרא בסוגית עחן חמישי כוס שתחתבענין
 הל"י בפ"ח חו"מ בהל' כתב והרמב"ם פסחים.בסוף
 כמו חובה אינו זה וכוס וכו' חמישי כוס למזוג לוההם

 עחן מנין בו שחך מה לדבריו ולכאורה כוסות.ארבעה
 ו' ף בשמות זה ענין בכל מ"ש דבר בהעמקבאריכות

 תפ"א בסימן פסק הרמ"א אבל בר"ן ועחן בזה.וצ"ע
 לשתות יכול לשתות הרבה תאב או איסטנית שהואומי
 בב"ה ועח"ש עכ"ל הגדול הלל עליו תאמר חמישיכוס
 חמישי, כוס לשתות לא הונהג וכבר ע"כ, תאמרד"ה
 לשתותו. שנוהג מי ראיורולא

עב

 תבשיייןשני

 תבשילין, לב' וביצה זרוע לקחתמנהגינו
 הונא רב אמר תבשילין שני מאי ע"ב קי"דובפסחים
 חביבים היו כי נ'ל אלו, נקט ומדוע וארוזא,סילקא
 מיני שני וכ"ש כתבו ובתוס' ברשב"ם ועח"שאצלו.
 בחרן. קדסוים כעין בבשר אין מדוע ולכאורהבשר.
 יל"פ ולכאורה וז"ל וכתב בזה דהעיר לרש"שוראיתי
 כאוכל נראה יהיה שלא כדי בשר ולאפוקי נקטדדוקא
 של זרוע דלוקחים למנהגינו אבל עכ"ל, בחוץקרקעים
 חשש דאין וכ"ש מעוף, קרבן אין כי החשש איןעוף

 סלוקא נקט מדיע ביאור בעי ומ"מ בזה, ועיןמביצה,
וארוזא.

אפריםחיים
עג

 הנביא אייהו שימומ

 סימן שו"נ הקיצור על המזרח  קשער בספרעיין
 נהוג לא הנביא אליהו ו~ל כוסו מנהג שכ' ג' אותקי"ט

 אצל אבל עכ"ל. מרוקו ביוצאי מלבדבקהלותינו
 שלנו זה ממנהג שמעתי ספרדים כמה וכןהאשכנזים

 ברמ"א כתב הלא והוא מהרמ"א אליהו כוסשל
 הנביא אליהו של בכוס להשתמש אשכנז מנהגלנוהגים
 בו. נאמרו טעמיםוהרבה

 קיד.מיטן
 פמח שי א' ביום הרוחטשיב

 של א' ביום הרוח משיב בדין שאלהנשאלתי
 ברנשטין יצחק ר' הרה"ג לידידי ושאלתיפסח,

 השאלה לי השיב אשר וזה הדין לבארשליט"א
והתשובה.

- : וז"ל מעכת"רכ'  א' ביום מאוחר בא איש 
 מוסף, להתפלל התחילו וכבר בכנסת, לביתדפסח

 חזר וכעת הגשם, ומוריד הרוח מסויב לומרוהפסיקו
 משיב בשחרית להזכיר צריך האם שחרית,להתפלל
 ע"כ. מענינת, שאלה וזאת מזכיר, דאין או ,הרוח

- : וז"ל כ' קי"ד סי' או"חבשו"ע  מתחילין 
 יו"ט של מוסף בתפלת הרוח משיב שנחה בברכהלומר

 הראשת יו"ט ו~ל מוסף תפלת עד פוסקין ואיןהאחרת,
 לקוח זה דדין במפרערם וע"ש ע"כ. פסח,של

 דבר יהא ו~לא משום פירש והראב"דמהירח~למי,
 והה~ני מזכיר זה דאם מבאר שם והט"ז בעיהם,מעורב
 היטב. וע"ש אגודות, אגודות יהיו הם מזכירלא

 מוסף, תפלת הוא שהזמן קבעו דאם נ"לולפ"ז
 ואם הרוח, מסויב לומר צריך אכתי שבשחריתנמצא
 יאמר לא במוסף, לומר שהפסיקו ושמע שאיחרהאיש
 מכל אחרת שחרית בתפלת תתנהג שחרית, כסויתפללגם

 ולפיכך מזה, יותר אגודות אגודות לך אין א"כישראל,
 הרוח מסויב בו~חרית לומר דעליו לפענ"דפסויטא
 ישראל. ככל הגשםומוריד

 הביאור של לשונו ממשמעות ראי' לזהומצאתי
 שכתב יקדים", "לא בד"ה ב' סעי' קי"ד בס'הלכה
 והכריזו וורקין, מנין התפללו אם מסתפקנא -וז"ל:
 מותר שיהא שני למנין זה מועלת אם הרוח,משיב
 וגם הוא אחר דמנין דכית ואפשר וכו', להקדיםליחיד
 זה ל"מ ע"כ הרוח, משיב לומר יצטרך בקשחריתדהלא



אורחרבבות

 שפסק במה גם יפול הספק חה אח"כ. שללמוסף
 כיו"ט הרוח משיב להזכיר הקהל דנוהגין בס"גהרמ"א

 מש"ץ שמעו לא קשעדיין משום במוסף פסח שלא'
 התפללו כיהכ"נ באותו אם הרוח, משיב לומרדפסק
 אם הרוח, משיב לומר הש"ץ פסק וכבר ראשתמנין
 אם הרוח, משיב לומר שוב יצטרכו שלא זהמועיל
 במוסף הרוח משיב לומר שוב יצטרכו ו2לא זהמרציל
 ע"ש. ע"כוכו'

 ורק אך הוא ו2לו הספק שכל מדבריוורואים
 מהש"ץ ששמעו שאע"פ ספק, אק לשחרית אבללמוסף,
 אם או השני, שלהם במנק הם בכ"ז לומר,שהפסיק
 נה2חרית, הרוח משיב לומר עליו ביחידות, אח"כיתפלל
 מוסף. לענק רק הוא הלכה הביאור ו2לוספק

 ידידי בוי2ובה לי שהשיב מה זה  בעניןועחן
 צבי תפארת נה2ו"ת ו2ליט"א קארנמהל רנ"צהרה"ג
 בדבריו. היטב עין ל"ט אות פ"א סי'ח"ב

 קטו.סימן
 הרוח בחטינ אפר נשחרית דפפח ב'ניום

 כשחרית ש'" ב' שכיום בחו"ל פה באחדאירע
 משיב ואמר טעה הטל, מוריד לומר ספרד אנשישמנהג
 שוב דצריך ונראה קלקל ולכאורה הגשם ומורידהרוח
 לףן רב"י הרה"ג ומו"ר שחרית, ולהתפלללחזור

 תשוכה חצי היא חכם שאלת ח"ל בזה לי כהבשליט"א
 ופשוט ברור זה הלא שלמה תשובה השבת שכברומה
 זה והרי הברכה כונת קלקל טל במקום גשם הזכיראם
 כשם ע"ב כ"ט כרכות בתוס' מבואר וכן התפללכלא

 גשם של והזכיר בטל הל"י.עומד שם ח"להירה2למי
 בטל חניא והא ופריך הקיץ, כימות פי' אוחו,מחזירין
 היכא כי פריך והכי להזכיר חכמים חיבו לאוכרוחות

 רוצה ה" ואם מעכב אינו מטל כלל הזכיר לאדאם
 אין גשם של והזכיר בטל עמד אם ה"נ מזכיר,להזכיר
 דמי דלא ומשני כלל, טל הזכיר מלא גרע דלאלחה2
 פירה2 מקל, ולא דמצלי לההוא ומצלי דמקלההוא
 גשם ששל והזכיר בטל כשעומד דומה איע כלומרמקלל,
 ולא טל לא כלל מזכיר שאינו למי קללה, סימןשהוא
 של ופשוטו וכף למעשה הלכה וכן מקלל שאינוגשם
 לא גשם הזכיר לא אם הגשמים דכימות החוס'דברי
 הא אלא בהפלה כלום חיסר ולא הברכה כונתהפסיד
 ולשאול להזכיר דצריך כית משום, הוא לחזורדצריך
 רק בשמו"ע היא ודה2אלה הזכירה של ומקומו גשםעל

 גשם אמר אם אכל ולהתפלל, לחזור צריך זהמשום
 משום לחזור וצריך הברכה כונת את קלקלכקיץ

ימז ם י ר פאחיים

 יש טובא ונ"מ כלל, התפלל כלא והוי הברכהשהחסיר
 ו2ליט"א. עכ"ל להאריך שמהראוי במקום ואקצרבזה

 יכול בדבר שמחויב מי אם הדין מכ"זוחוץ
 ואחד מחויב הברכה את קשעשה מי ולכן אחריםלהו(מא
 קרא שאחד במנין חכורני לקרות, יכולשמחףב
 והי' הגר"א כמנהג הברכות לעשות רצה ולאמהקלף
 הברכה יעשה אחר הכית שבעל ופסק מוכהק פוסקשם

 פשוט. הדין כל ולפי"ז עשו וכן יקראוהקורא

 קמז.מימן
 תבשיייןעירונ

 קפלן הכהן נחמן יהודה הרב מידידינשאלתי
 נרות מדליק אלא לשבת מיו"ט מבשל לא אםשליט"א,
 דכן, חביחו הבשילק, עירוב להניח צריך אםשבת
 כלום מכין ולא במלת שאוכל דמי לומר, ישוביותר
 י"ט סעיף תקכ"ז סימן כשו"נ מזה ועחן עירוכ"צשה
 אולי יבמלת פ"א' סיק הצית ח2ער נ"ה ס"קובמ"ב
 במדליק בביתו אבל , הברכה משום קצת לעזורישתדל
 הבערלין עירוכ יניח בודאי אז אשתו או הוא שבתנרות
 ר"מ הרה"ג ממו"ר אלי תשובה רצחן לי.ופשוט

 התורה בעם הבעוילק עירוב בענין שליט"אפחנשטחן
 ט"ז. בעמוד תדש"ם ח'חוברת

 קיז.סימן
 נשבת שחי מונ יום דייי נקידושמעה

 רק אמר לילה של ובקידוש כשבה, שחליו"ט
 נזכר ובבוקר היו"ט כלל הזכיר ולא שבה שלהקידוש
 ולקד,2 לחזור צריך אם שבת, של קידה2 רקקשעשה
 שאמר שבת של מהקידה2 יצא, או לילה שלקידה2
בלילה.

 כלל הזכיר שלא כית כלל, יצא לא בודאיתשובה.
 סחם אם באחרונים מחלוקת מצינו תפלה גביהיו"ט,
 בסי' דהמג"א באמצע יו"ט והזכיר לבד שבה שלוחתם
 לא אם אבל שם, בפר"ח ועי' שיצא, סובר סק"בתפ"ז
 לכד שבת של אמר רק מיו"ט כלל באמצע גםהזכיר
 קידה2 ידי יצא שלא וכית קידה2, ידי יצא שלאפשיטא
 צריך בלילה קידש ששלא וכית ולקד,2, לחזורצריך
 אם ח'( סעיף רע"א )ס" באו"ח דאיתא כמו ביוםלקד,2
 תשלומין לו יש במדד בק בשוגג בץ בלילה קידשלא

 חוץ הלילה ו2ל הקידה2 כל לומר וצריך היום, כללמחר
 בסי' במג"א כמבואר ביו"ט גם הדין וכן וגו'מףכולו
 יעקב וחק תפ"ה, סוס"י שבה בעולת וכ"כ סק"כרצ"א
 ביום יאכל יו"ט בל"ל אכל שלא דמי ג', סע" חע"גס"
 כשבה, כמו ל"לה, של קידה2 שאומר וה"ה סעודות,ב'



אורח רצ ורוצוצרמח

 לכין וצויך ט"ו, אות רע"א בסי' רבה באלידותי'
 באות ההתם בכף כ"כ היום, של קידח2 גם בזהשיוצא

נ'.

 קיוץ.מינצן
 יתסים ג' יהנית צריך אם שנת נערנ שתייי"ס

 מאהיו ששמע מביא י"ט סי' שלמה מץבשו"ת
 גדולה בהימה שהתעורר הנוב"י בשם הכהן בצלאלר'
 ז"ל בפוסקים בדברי דוכתא בשום אשתמיט דלא מהעל

 במוצאי שהל או ע"ש להיות קוחל דביו"טובשו'"נ
 אז שהרי השלהי, על להמים וילשה להניח דצריךשבת
 לעשות היה צריך א"כ ימים וילשה על מן לירדהוצרך
 וגם לזה חר' אמר ולא עומרים. שלשה שירד למןזכר
 ואהרי לזה. ישוב שום אמר ולא בתימה נשאראהיו

 לא משנה מלהם יותר דלעולם מסיק הוא רבהאריכות
 בו היה נסים ומעשה בע"ש קוחל ביו"ט אפילוירד

 מהתוספתא העיר שלא וחרמה ימים. לב' העומרדהספיק
 ]ההדש[ בא אם מי ויל בעומר מוצא את פ"אדר"ה
 לשלשה הוא מתעכב לאו ואם כלה הוא מידבזמנו
 בתו"ש התוספתא לשת בביאור שכתוב מה ראהימים.
 ישראל וארץ בבל בני בהילוקים ועהן מ"ה דףהי"ג
 כב. - כא ס" מרגליותלר"מ

 בהסלה בפ' שמה אור לבעל הכמה המשךובאמת
 הרב של ביאורו ולמטה וז"ל בזה, כ"כ כברנגע

נ"י. קופרמי

 מקזה. עליהם תקצוף כ,טז,

 תמידי, ונסית נפלא בטהת בזה היה שבאמתפירוש
 לאיבוד, והולך מי ומונה זרועה לא בארץ המהכי

 תמקץ נסית וזה יום, לאותו הנצרך רק ילקטת לאוהמה

 ואם תבאש, חולעים תרום הותירו כאשר אבל ! יוםבכל

 הלא יהיה, מה ילקוטו אם כי תעליות, ללא הואכי
 השם רצת והתקתם הנסית ובטל ! ? תבאש חולעיםירום

 קצף, לא השי"ת אבל משה. עליהם קצף ולכךהאמיתי,
 שלא בהסבת גדול הנס יהיה כי לתועליות, הואכי

 משה, אבל שבת. ויל הנס ידעו לא זה ובלאהבאיש,
 א( ו, )ברכות ז"ל וכמאמרם מטרונא, בשבהרצונו
 ישראל כעמך ומי ? בהו כתוב )מה עלמא דמריתפילץ

 בארץ(1. אהדגף

 טוב ביום מניחץ דאץ מה שפיר אחר 2 והולפי
 המן יורד שהיה כמו להמים שלח2ה שבת אהרשחל

 המן. יורד היה לא טוב ביום שגם - ימיםלוילשה
 על הוא משנה להם שמניחץ דמה שפיר, אחר זהולפי
 חולעים, תרום הבאיש הותירו אם יום שכלהנס,

 ם י ר פאהיים
 כי 3 בשבת רק וזה קתם. נשאר השבת קדח2תונשנל
 נתקלקל שלא כית 4, שבת אהר אבל תבאש.הוחררו
 אהר אותו יניהו שאם נסית עוד אץ השיעוי, יוםאהר
 פי עברו ולא הוחררו לא שבזה כית יתקלקל,שבת
 ב"ה,המקום

 ואיי
 5, בזה נס שום הוראת

 אץ לכי
 קמא פרק תוספתא ףעין ודו"ק. להמים ג'מניחץ
 דלא היה דהנס מוכה 6, השנה ראש לענץ השנהדראש
 שביום ואהד, שלסוים ביום קד,2והו אם העומרכלה

 דין, בית יקדשוהו שמא יורד היה לא לאלולשלשים
 כאי ואץ 7, שםיעין

 המשך עכ"ל להאריך. מקומו
הכמה.

 רצה כי בכך היה משה ויל רוגזו כלומר 1. כ()טו,
 מצוותיו את המקתמים ישראל עם גדלות את יראהשה'

 את יראו עתה כי קצף לא ה' בעוד מופלא,בבטהת
 היה האמיתי" ה' ש"רצת 2. השבת. קדח2תגודל

 שבה של הגדול הנס אתלהראות
 שהמי

 הבאיש. לא
.3

 שהמי
 שהל טוב יום כגת 4. שישי. מיום נשאר

 שמה הנס את לצתן בא משנה הלהם 5. שבת.אהרי
 בו אץ השבת, יום עד שישי מיום בהיתר כברשנשאר מי התקלקל. לא "תוחררו"( )עקב להתקלקל צריךשהיה

 קלקול, של וממילא תותירו שלאפשרות
 ולכי

 נס אץ
 רבינו דברי כי יצףין נוסף. להם ע"י לציינו עדשנוסף
 דנים בזה טוב. ביום ירד לא שהמן הסויטה לפיהם

 : מו' השישי" ביום "והיה ד.ה. ב ב, בביצההתוספות

 חרמה-
 דכאי

 טוב ביום יורד היה לא שהמן משמע
 בהול, וזהו להכנה, הראף - "השישי" ר,2"יכדפירש

 ברכו - תקדש" "תברך... אמרוהא
 במי

 במן, וקיד,2ו
 תש יורד. היה טוב ביום אבל מי, יורד היה לאשבשבת
 פרשת )מכילת במדרש כדאיתא הלוקים דמדרשיםלומר
 יום לרבות - טו( )שמות יהיד" לא "שבתבהסלה(

 יורד היה שלא טוב יום לרבות בו" יה" "לאהכפורים,

בהי
 טוב, ביום יורד היה דאפילו לומר יש ועוד מי.

 היה לא שבת בערב להיות שהל טוב ביום מקוםמכל
 "שישי", כתיב ולא השיעוי" "ביום קרא מדכחרביורד

 בהסישי ולא להכנה, ראף שהוא המיוחד השישימשמע
 בראש : י הלכה 6. התוספות. עכ"ל טוב. יוםשהוא
 שנאמר מרת, כבני לפניו עוברים עולם באי כלהשנה
 פא( )שם ואמר וגו'. לבם" יהד "היוצר לג()תהלים
 לישראל הוק "כי )שם( ואמר שופר" בהודש"תקעו
 בית קידשוהו וגר.הוא"

 לפניו נכנס הדין ל'( )יום דיי
)ותליא

 הדיי
 ביכורים(, מנהת - מטה של דין בבית

 לפניו. נכנס הדין אץ לאוואם
 וכי

 מוצא אתה
 תליא ובדידהו מטה של דין לבית מצפה)שהקב"ה
 של הודש בא אם מי, של בעומר מ.ב.( -מילתא
 ל' )ביום בזמנותשרי

 והמי
 שקידשו קודם ביום בו הלך

 דין בית ומשקידשו יו"ט, היה לא דעדיץ ההודש,את
 שלקט מה בשל עומר מוצא היה מקום ומכל פסק.מיד



אורחרבבות

 יום אינו כי מן הולך היה ולמחר לגולגולת עומרמקודם
 קידשו, )שלא לאו ואם כלה, הוא מיד מ.כ.( -טוב
 שהלך המן מתעכב היה הוא, טוב יום למחר כןאם
 אוכלין ונמצא בתשרי ב' והוא ל"ג יום עד ל'ביום
 עד המחרת ולכל ףו"ט יו"ט, ערב שהוא ל' יוםבבוקר
 בזמנו חודש בא אם : בזה הגיה והגר"א אחר. מןשירד
 ראש ערב של העומר על וקאי ימים, לשלשהמתעכב
 השנה ראש היה ואם באלול, כ"ט יום והחנוהו8נה,
 שאחר יום עד יורד היה ולא המן מתעכב א"כ ל',ביום
 בי"ד קידשו שלא - לאו" "ואם ימים. ג' והףיו"ט,
 היה לא ומ"מ ל"א, ביום ר"ה הוה וממילא ל',ביום
 היום דין בית יקדשו חסמא הוא דספק ל' ביום מןיורד
 ל' ביום לא יורד היה לא א"כ מלאכה, בעשחתואסור
 ד' יום עד ר"ה מערב המן מתעכב והיה ל"א, ביום%א
 מתעכב מ.כ.( - דץ בית בקידחם תלף ה' מעשהוא"כ
 זו לשיטה וגם 7. ההוספתא. עכ"ל ימים, לשלשההוא
 בלי מיומחם יותר אף המן נשאר בהם מקריםהיו

 לחם מאשר יותר לקחת ש"8 מצאנו ולאלהבא"8,
 ולא נשאר שהמן הימים אותם לזכר השנה בראשמשצה
הבא"8.

 קופרמן. הרבעכ"ל

 קיט.סימן
 יו"פ שי התפיי נשנתנחוה"ם
 שבת. שי הזכירויא

 וחול שבת של המועד שבחול באחדאירע
 שבת של הזכיר ולא טוב, יום של שהתפללהמועד
 דלא ומסתברא לא, או יצא אם השאלה ונשאלהכלל.
 אודח כהונה ברית בספר וראיתי בספרים ובינוחויצא,
 נראה וסחם בזה דדן י"ד אות ח' מערכת ח'צחחם
 לכף ראיתי וכן שבת, תפלת ומתפלל דחחרלענ"ד
 ז"ל החיד"א מדברי ללמוד "8 וכן כתב, שכךהחחם

 נראה שבת של שהזכיר אירע אם אך ע"ש,במחב"ר
 מבואר וא"כ עכ"ל, חחר דאינו שם ז"ל מרןמדברי
 ףדידי לחזור, וצריך שבת של הזכיר בלא יצאדלא

 רוחני  משגיח שליט"א שטרן אהרן משה ר'הרה'צ
 "סראל אשי בסידור לי העיר בירחסלים קמניץבישיבת
 ח'ל שכתב ב' אות יו"ט תפלת בדיני הגר"א דבריע"פ

 תוך בו וחזר השבת מקדש וסחם טוכ יום שלהתפלל
 איך ופלא עכ"ל, יצא שבת שהוא שסבר או דבור,כדי
 וצ"ע. ביו"ט, שבת של שהזכיר בזהיצא

 ר' הרה"ג למו"ר שאלרר הראשונה שאלהנוועל

ימם ם י ר פאחיים

 מתאריך לי השיב אשר חה שליט"א פהנשטחןמשה
 ח"ל! תש'ש סיתט"ו

 תפלת בהפחרית חוה"מ בהפב~ז שההפלל אחדובדבר
 דבחוה"מ מסתבר הנה שבת של הזכיר ולא טוביום

 י"ח דוקא אלא יו"ט תפלת להתפלל שהך לאשחרית
 בימי בחוה"מ כשיתפללו יצאו ולא בחול כמוהברכות
 שוחל בחוה"מ כשמתפלל ממילא יו"ט בתפלתהחול
 אף להחזיר צריך ולכן יצא לא יו"ט תפלתבשבת

 ובמוסף שב~ז, ו8ל הזכיר כה8לא וכ"ש שבתכה8הזכיר
 בחוה"מ להתפלל דצריך דיו"ט מוסף רק התפללאם
 בחחומה יזכיר אם אף מועיל אינו שבת ו8ל הזכיר%א
 אם הברמה,אבל באמצע שבת הזכיר שלא כית שבתגם

 מוסף ואת אמר אך שבת של גם הכרכה באמצעהזכיר
 הנה ושבת, מוסף בלא ונקריב נעשה הזה המצות חגיום
 דבדיעבד יו"ט של לא גם הקרבנות פסוקי הזכיר לאאם
 פסוקי אומרים שאנו מה הוא בעלמא מנהגא דהאיצא

 במ"ב כן ומפודש תפ"ח ס"ס ברמ"א כדאיתאהמוסף
 המצות חג יום מוסף שאמר דכית קויצא נראה י"ג,סיק
 כבשים שני הוא שקרבנותיו שבת גם שהוא ממשהזה

 חטאת, ושעיר כבהסים ח' אחד ואיל שנים ופריםדשבת
 שחל ר"ח גבי ע"א צ"א דף בזבחים הגמ'וכדאמר
 לא שבת למוספי אהני דידיה מוספין ר"ח אטובהפבת
 הא אהני חוהמ"ס ושבת חוהמ"פ בשבת הוא וכןאהני

 קרבן פסוקי הזכיר אם אבל שבת, למוספי גםדחוה"מ
 לחזור שיצריך מסתבר שבת של הזכיר ולא חוה'שו8ל

 שבת של הזכיר ולא הקרבנות פסוקי שמזכירדמאחר
 ומה דץ8בת, כבשים שני הקריבו ו8לא כאומר הואהרי

 המוספין על פירחסו אין בהברכה שבת ו8לשהזכיר
 למש"כ דמי ולא שבת, גם שהוא היום שבת עלאלא
 פסוקי והזכיר בטעה ט"ז סעיף כ"ח בכלל אדםהחח
 א"צ הברכה סחם שאם בלשון כנכשל שהוא אחריום

 אלא כשלת ענין אינו דהכא שם, במ"ב והובאלחזור
 שלא דץ8ב~ץ מוסף שא"כ שהקריבו מה מפרשאדרבה
 ו8לא ואף לחזור. לו יש הקריבו שלא כאמר הואהזכיר
 בספרים לחפש עתה בכחי שאין בספר זה עדייןראיתי
 שלא ספר באיזה ימצא כתר"ה ואם כן. להורותלע"ד
 עכ"ל. בזה. לדת יהיעניכדברי

 משה באגרות אלי זו תשוכה מו"ר הדפיסוכעת
 ג. אות כ"א ח"דאור"ח

 יום תפלת אחד התפלל שחרית פסח שבתובחוה"מ
 היה אם אבל שוחחר לו אמרתי אז שבת הזכיר ולאטוב
 על והוא דיצא אומר החרר אז והזמנים שבת שלמזכיר
 ת"צ בסימן הלכה הביאור דבריפי



אורח ת ך ג גףרנ

 קכ.מימן
 המגי5ות אחריקד"1

 שיר רות, של המגילה קריאת שאחרינהוג
 קדיש, איזה והשאלה קדיש. אומרים קהלת,השירים,
 ר' הרה"ג ידידי הקדיש. אומר ומי יתום, אוחצי,

 ח"ל לי כתב ברק מבני שליט"א ברנשטהן משהבנימין
 נהוג המגילות. אחרי אומרים קדיש איזה השאלותבשין
 קורא הבעל לא ולפי"ז עכ"ל, יתום קדיש שאומריםכאן
 יתום קדיש לומר שמחיבים מי אלו אלא הקדישאומר

 קוראים לא אם הדין איך אבל הקדיש. אתאומרים
 דכן, ומסתבר קדיש. אומרים ג"כ האם קלףמחוך
 ועהן תורה חה קדיש, י"ל קראו, סו"ס לא,דמדוע
בזה.

 קכא.מימן
 שני ביו"ם ידונן הע~ה בחוא5 הנמצא מאץנהן

 של שני טוב יום והיה מירה1לים כהן פההיה
 יעלה אם ושאלני חול כבר זה שלגביו בחו'ל טוביום

 קכ"ח בסימן החיים בכף שראיתי מה כפי המיתילדוכן
 לדוכן עולה אם בדי"ז אחרונים חבל שהביאסקכ"א
 אם באא מחו"ל אנשים מנין כשיש או שני,ביו"ט
 יכול חו"ל מבני כהנים יש אם וכתב לא אויעלה
 אין ואם ומלכות. שם בלי הברכה ולברך אתםלעלות
 עהן יעלה. ולא עצמו להשמט צריך אחרים כהניםשם

 לעשות עויש ונראה בזה. שדנים שציץ לספריםבדבריו
כדבריו.

 קכג.מימן
 ביו"ם ישחמו יו"ם ערב ז' בןעג5

 אם טוב יום ערב ימים ז, בן בעגל הדיואיך
 ביו"ט לשחטו אפשר אם טוב יום ערב אמו אתשחטו
 חמד בספר וראיתי טוב, יום מערב אתקצאי הףאי

 ו' דף בביצה למהרש"א שהביא סק"ה תצ"ח סימןמקיה

 עליו וכתב טוב, יום מערב מוכן היה דלאדכתב
 מדוע הזאת הגדולה המראה על חדא כשעהואשתומם

 וסחם די"ז, אחרת או ראשת פוסק שום הזכירלא
 עד למעשה ולא להלכה מוקצה משום בזה דאיןנלענ"ד
 יום להל' בפתיחה ועהן עכ"ל. יבחר הבוחרשיבוא
 עזרת בשו"ת ועיין בסקי"ז. בזה שכתב מגדים לפריטוב

 זצ"ל שפירא איסר ישראל ר להרה"גישראל
 שנית ולאחרונה תרנ"א בה2נת ראשונה נדפסממעזריכה2

 ם י ר מאחיים
 אם נשאלתי ח"ל ע"ג בסימן מצומצמתבמהדורה
 ביו"ט בנה את לשחוט מוהר אם בעיו"ט האםנקשחטה
 מותר אם ביו"ט ימים ח' להולד לה כלה אםוכן

 השמשות בן דאתקצאי מיגף נימא מי ביו"טלשוחטו
 לנו היוצא וסתם בוה והאריך וכו' יומא לכוליאתקצאי
 האם כשנשחט בנו ואת אותו לענין דביןמדברינו
 אמרינן יו"ט עד ימים שמנה כלו לא אם אובעיו"ט
 ביו"ט הולד לשחוט ואסור וכו' לביה"ש דאתקצאימיגו
 סימן ברורה במשנה עתן להלכה אבל עכ"ל, נלענ"דכן

 ימים שבעת להמתין דצריך והיכא ח"ל סקכ"טתצ"ח
 יום וחל חדשיו( כלו אם בקיאים אנו שאין לדידן)כגת
 השמשות בין דאתקצאי דאסור י"ל א' ביו"טשמיני
 אבל במשב"ז( )פמ"ג ב' ביו"ט שמעי יום כשחלוה"ה
 ולד הולדות דרוב כית בוה מתיר יעקב ישועותבספר
 מוקצה, חערב לא היתר לכלל בא ובודאי ילדןמעליא
 משיבת בתשובת הסכים יכן כ' סקכ"ט הציתובשער
 בכל דן לא הוא באמת אבל עכ"ל, ובצל"ח הנ"לנפש
 של והציור משה החמד של והציור המהרש"אדברי
 בין דינים חילוקי יש כי בזה ועחן ישראלהעזרת

 עצמו. בפני לפסוק יש אופן וכל הציורים וביןהנושאים

 תצ"ח, סימן באור"ח למהרש"ם תורה דעתרצין
 וז"ל שכ' צ"ב סימן ח"ד ענגיל מהר"ש שו"תועהן
 יו"ט היה ד' וביום ד' ביום שנולד בעגל השאלהבדבר
 ביו"ט העגל לשחוט מותר אם ונסתפק עצרתשל

 ביו"ט לשחטו דאסור ר דף ביצה מהרש"א דבריוהביא
 עכ"ד, היום לכל אתקצאי לביה"ש דאתקצאימשום
 לדינא ע"כ ח"ל ארוכה תשובה אחרי וסחם וכו'והנה
 להתיר מקום יש יו"ט לצורך אחר בשר לו איןאם

 בס"ד כנלענ"ד יו"ט שמחת בשביל ביו"ט העגללשחוט
 עכ"ל.לדינא

 קכג.מימן
 מוב ביוםמ5בן

 שחור, מבגד האבק יסיר שלא בשבת, מלבןבדין
 ל"ו, ביצה במשנה ברור דין הנה טוב. ביום הדיןאיך

 שבת בין דאין תצ"ה, או"ח בשו"ע ונפסק ז',ומגילה
 דגם כ' והב"י בלבד, נפש אוכל מלאכת אלאליו"ט
 יסיר דלא ודין ליו"ט, שבת בין נפ"מ אין שבותבאיסור
 בשבת כרש"י א', סעי' ש"ב סי' ברמ"א המחכרהאבק
 איננה מלבן ומלאכת בביץ, המובא כר"ח דלאקמ"ז,
 אסור, טוב ביום שגם ברור ולפיכך נפש, אוכלמלאכת
 היטב וע"ש לבון, משום בזר אין בה2בת גםולהב'ץ
 הפוסקים.בכל



אורחרגגדרצ

 קבד.מימן
א

 יתורה עייה 5גגי טוג גיום גחו"י איגן
 לו המותר לחו"ל. שבא א"י בבן הדיןאיך
 עיין טוב. יום של בקריאה עעי ביו"ט לתורהלעלות
 שני בימי שני יו"ט חל ואם לא. שכתב ס"ג תצ"וסימן

 על להוסיף שנהגו במקום להוספה לעלות מותרוחמישי
 סימן ח"ז משה באר שו"ת ועי' עכ"ל. קרואים,חמשה

 שני כיו"ט שקראוהו א"י שבן שכ' וחו"ל א"י בדיניז'
 יקראו לא לכתחילה אבל ףברך "צלה לתורה גליותשל
 לעלות.לו

 שמחת ביום לעלות יכול אם לחו"ל שבא א'עובן
 לעלות. יכול דלא שכתב בס"ב ע5"ש תורה לחתןתורה

ב

 ניםן גחודש יזבוראמירת

 צ"ב בסי' כ' ח"ג או"ח משה אגרותבשו"ת
 לומר דיכול בא'ע הנמצא חו"ל בן דפסח, חגבאסרו
 יזכור לומר רשאץ ודאי חול שהוא א'ע לבני דהאיזכור
 הלא בזה ביאור וצריך שלהם, טוב יום שאינו לנוומה
 נשמות מזכירין אץ כמוכן( מיו"ט )חהן ניסן חודשבכל
 בזה. וע5ן ל"ה2בהה2

ג

 הצורך פבפי יותריהוציא

 מכפי יותר להוציא טוב ביום יכול אםנשאלתי
 עשרה, יוציא אם סוכריות ג' צריך אם למשלהצורך

 יש ואם לההמא, צריך לא עשרה בקופסא יש אםועניתי
 בזה כבר שהשיב מה וע5ן יוסיף. לא להוסיף ורוצהג'

 הוצאת לענץ ק"ג סימן ח"ב או"ח משה אגרותבשו"ת
 ביחד מפתחות הרבה לו וביש וכדברינו. ביו"טסיגריות
 דה2אר את דישאיר נראה בית, של למפתח רקוצריך
 למשל לצורך, שלא דזה אותם, יקח דמדועבבית,
 ראף דכן ומסתבר המסחר, ובית מכונית, שלמפתח

 לי השיב שליט"א פישר משה ר' הרה"ג ףדידילעשות,
 : ח"לבזה

 אינם דבר עמה ביו"ט, הוצאה לאיסורובנוגע
 כגת קיצריך. ממה יותר לההמא ו2לא בזהנזהרים
 חדא כי זכות ללמד ואפשר מפתחות. צרור אוסיגריות
 לו יתפזר היתירה וגם מישהו לכבד גם ברוח לושיהיה
 המפתחות לו יאבדו או בקופסא יחזיקו לא אםבבית

 בשו"ע המבואר הפסד חשש והף מהצרור.כשיהמאם
 עכ"ל. ומותר, קצת צורך כמודהף

ינא ם י ר פאחיים

ד

 טוג יום גיי55גשי

 כי טוב יום בליל לבשל יוכל שלא שהערתבמה
 והא טעות זה מכשירץ, כמו טוב יום מערב להכץיכול
 כית יו"ט של הראשת לילה לבשל מותר אם שאלתךכי

 והנה יתקלקלו. לא והמאכלים בעיו"ט לבו2לשאפשר
 אמרינן מכשירין גבי רק כי בתוס' ביצה במס'מבואר
 גבי אבל יו"ט דוחה אץ מעיו"ט לעשות דאפשרמה
 לעשות שאפשר מה אפילו ביו"ט שהותרה נפשאוכל

 גבי כי לזו וסברא ביו"ט, לעשות מותרמעיו"ט
 שמותר לומר צריך מעיו"ט לעשות שא"אמכשירין
 לעשות דא"א מה רק ונדחה דחף בתורת רקלעשות
 התורה שהתירה היתר זהו נפש אוכל אבלמעיו"ט
 יו"ט, מערב לעשות דאפשר מה אפילו והתירהבפירוש

 ע' בח"א שכהבנו בחוה"מ דגים ובלצוד פשוט.חה

 לי כתב שליט"א פישר משה הרה"ג ידידי הנהרע"ח,
 מבץ איני בחוה"מ, דגים לצוד מותר אם ח'לבזה

 ואם אסור, יהיה למה הדגים לאכול הצידה אםשאלתו
 שאסור. פשיטא ושחוק קיעשועלשם

ה

 גחוה"ם יין5שתות

 בדבר שליט"א פישר נפתלי הרב ידידיכברד
 צריך בחוה"מ האם נ'ע אחד מבחור שנשאלתשאלתך
 יץ צריך ואם מזה בפחות שיוצא או ין רב"ציתלשתות
 בסימן דהמ"ב בזה נראה ענבים, במיץ שסגי אודוקא
 לענץ המועד שחול הרמב"ם את הביא סקט"זתקכ"ט
 ומיץ בזה מקילץ שהעולם וכמדומני כמועדשמחה
 כבר אפרים וברבבות שמחה, לידי מביאים אינםענבים
 שו"ת וע75 בזה, דל חמנים במועדים וכן מזהכהבנו
 יום בכל יין לשתות דנכת שכ' א' סימן ח"ז משהבאר

 ענבים ומ"ן מובחר, דיין כ' ב' ובסי' ותע"ב.מחוד"מ
 ר' הרה"ג ידידי תשובת וע5ן לו, מזיק שה5ן למיטוב

 בזה. מ"ש ע"ח סימן ח"ז הלכות במשנה קליץמנשה

ו

 טוג גיום אורחים עגור5גשי

 להם שאץ אנשים מזמינים שבסוכות נהוגפה
 שלא אנשים מזמינים ובפסח בסוכה, לאכולסוכה
 חשבתי טוב ביום אבל לפסח. הכשירים מאכליאוכלים
 אורחים מזמץ אם עבורם לבשל אפשר איך שאלהדיש

 דאץ סק"ב תקי"ב סימן במ"ב ומבואר שבת,מחללי
 בפרהסיא שבת למחלל לא וכן כותים לצורךמבשלים
 ולבשל להזמינם אפשר איך ולפי"ז כעכו"ם,דדינו

 לפני עבורם הכל לבשל היחידה העצה ואוליעבורם,



אורחרבבותרננ

 ח"ל שכהב תשי"ח השולחן זה בספר ועיק טוב,יום
 אצלם שאוכלים מסעדות בעלי יהנהגו איך צ"עלפי"ז
 עכ"ל, בפרהסיא שבת למחללי ידועים אנסויםביו"ט
 זה. ענק לבררוצ"ע

ז

 חצות. אחר פסח ערביתפור

 מצליח ר' הרה"ג לז"נ הכסא, דמות בספרעיין
 תשמ"ג, טבת ט"ו שנה תורה מאור תדפיס זצ"ל,מאזח
 זה, בלשת שם וכהוב גדולהו, על סיפור ע"ב קנ"אדף

 בתונס פ"א שהיה בירושלים, חחט אחד יהודימספר
 יד על ז"ל רבינו עבר חצות, אחר בע"פ בגדיםהופר
 נוסע אני רבי, הסויבו, לתפור, שאסור לו והעירחנותו
 שלי, בגדים כעת תופר ואני הפסח, אחר ישראללארץ
 לתפור, לך אסור הבא לעולם נוסע אתה אפילו לו,אמר
 ללמוד לנו יש ומזה עכ"ל, החנות את וסגר מידעמד
 אמן. הלואי השכלמוסר

ח

 המועד. בחת יו"ם תפיתהתפיי

 בחול שחרית בתפלת שטעה מי הדיןאיך
 לאחר ונזכר טוב, יום של שחרית והתפללהמועד,
 ביחוה עיק ולהתפלל, לחזור חייב האם תפלתו,שסחם
 כך, הם דבריו ומסקנת בזה שדן ל"ז סימן ח"הדעת

 בחול טוב יום תפלת שהמתפלל האמור מכלהמורם
 עכ"ל, ולהתפלל לחזור וצריך חובהו ידי יצא לאהמועד
 התשובה. בגוףועח"ש

ם

 המועד בחוי בשראפיית

 המועד בחול בה2ר לאכול חיוב "2 אםנשאלתי
 וכעת ולכאן, לכאן צדדים תש בזה דנים שכברחמיתי
 יהושע הרה"ג מידידי ח"ג הלכות גופי ספרקבלחר
 יור"ד על קצ"ח ובסימן )תשמ"ג( וואלהענדלערהעערל
 לאכול שלא נוהגות המ2 כ"ד בסעיף המחבר דבריעל
 סופרים במשנת שם ע"ז כהב לביה"ט לכתן ביוםבה2ר
 ח"ל: ט"זאות

 ועי' הטבילה, לבית לכהן ביום בשר לאכולשלא
 ויו"ט דבה2בת הט"ז מדברי שהבאנו קכ"ד אותבמשנ"ב

 היטב לנקר אח"כ שחרזהר רק בשר דמותרין להקליש
 ההולכה באשה הדין דכן האחרתים וכתבו שיניה,בק

 בה2ר לאכול דמוהרת פורים מוצאי בליללטבילה
 מדינא ושמחה משתה בעי דפורים כית פוריםבסעודת

 ם י ר פאחיים
 )סי' או"ח בה2ו"ע דאיפסקא דינא האי דומיאהו"ל
 אתי דלא בפורים תין בבשר מותר דאונן ז'( סעי'הדצ"ו
 דרבים, דאורחתא עשה ודחי דאבלות דיחידעשה
 דהף קבלה מדברי הם בפורים שמחהדחיובי

 הט"ו מגילה מהלכות פ"ב ברמב"ם רעי'כדאורהתא,
 הט"ז לדברי ומעתה פורים, סעודת מכלל הואדבשר
 דבר שבשו"ת ואף בשר לאכול מותרין בפורים גםהנ"ל
 לאכול מחוהבות אינן דנסוים הורה מ"ז( סי' )ח"אמשה
 עכצ"ל בשר, של בהבשיל זולת להקל אק וע"כבשר,

 לדידן אבל להקל, אק תו"ט בה2בת דגם אזילדלשיטתו
 )דף האדמה פרי בס' ויעי' לחלק, אק כהט"זדנקטינן
 קנה ובשו"ת צ'( סי' )חיו"ד הלוי יד ובה2ו"תל"ט(
 בחול טבילתה ליל חל אם האומנם ק"ב(. )סי'בושם
 חיוב שהחכר בהדיא מצינו דלא כית לי מספקאהמועד

 להקל, אק שנהגו דבמקום וי"ל בשר באכילת מצוהאו
 ל"א סי' בושם קנה שו"ת ועי' עכ'י. וצ"ע, בהנ"לרעי'

 בשו"ת ועיין בזה"ז. ביו"ט בשר אכילת בענקשהאריך
 בחוה"מ לשמוח חייב דכ' א' סימן ח"ז משהבאר

 חוה"מ הל' שלמה זכרת בספר ועי' וכו'. בשריאכול
 וסחם א' ש"נ סי' ח"א אפרים לרבבות שהביא ג'ע'
 לשמחה. יום בכל בשר לאכול להדר נכון בחוה"מדגם

 טוב יום ערביהזהיר

 וכו' עשרתם ביתו בני להזהיר צריך דבע"שהדין

 וראיתי להזהיר. צריך ג"כ יו"ט בערב אם הדיןאיך
 שכ' ז' אות בביאורים קי"ח עמוד המלכה שבתבספר
 ולהפריש להזהיר צריך יו"ט ערב לגבי שה"המסתבר
 צריך אין הנר הדלקת ועל ממלאכה ולהפסיקההרומה
 אור אק ואם עצמו, ביו"ט להדליק אפשר שהרילהזהיר
 דבר חה עכ"ל, וכו' להזהיר שצריך יתכן מסהברבבית
 בזה. ועיין חדשחין

יא
 טוב ביום הנרהדיקת

 שכהב קמ"א סימן אור"ח צבי הר בשו"תעיין
 דולקת חשמל נורת לכסות די שני ביו"ט אםלהסתפק
 בספר ועהן עכ"ל, כך על לברך יכול אם ואףלגלותה
 קכ"ט. בעמוד המלכהשבת

יב

 פוב יום נר הדיקת יהזפירשפח

 וז"ל שכ' קל"ט עמוד המלכה שבת בספרעחן
 אחת ברכה מברך הכפורים תום שבת או תו"טשבת



אורחרננררנ
 בירך ויוה"כ, שבת של או ויו"ט שבת של נרלהדליק

 לחזור צריך יו"ט ו4ל להזכיר ושכח שבת ו4ל עלרק
 ההוראה )מגדולי יו"ט של נר להדליקולברך

 הוא שהדין מסהבר שבת, להזכיר שכח ואםבירח4לים(,
 לדינא. נפ"מ וזה עכ"ל, טוב יום של ששכחכמו

יג
 שנת נמוצאי יהיות שחי טונ יוםנענין

 טוב דבק בקונטרס ח"א שכיר משנהבשו"ת
 שנסתפק מה ולענין וז"ל, המחבר כ' ג' אות י'סימן
 דק"ק ראב"ד זצ"ל לאקשבאך דוד ר' הצדיקהגאת

 לנשים מותר אם יו"ט בו שחל במו"ש "צ"אפרעשבורג
 עליו אמרו הבדלה דגם כית קידוש קשל כוסלשתות
 לשתות שלא הנשים שנהגו רצ"ו בסי' מג"אלפימ"ש
 בשל"ה נאמר בזה שטעם שם ציין ומג"א הבדלה,מכוס
 בשם ת"ל שלו שבת מס' בסוף הוא השל"ה)והנה
 שחטא העץ בסוד שארז"ל מה ידעת וכבר יעקבהולעת

 ונתנה ענבים שסחטה מלמד ואמרו הי' גפן אדה"רבו
 אין החן ע'ע מאדם להבדיל שנתכוונה ולפי כו'לו

 הגז"ל והעלה עכל"ק( הבדלה של הן טועמותהנשים
 המחבר דהנה זה לפשוט ולפע"ד - מצטרףשלטובה

 שיש במו"ש להיות קשחל ביו"ט כתב ג' סע" הנ"לבסי'
 מבדילין הקידוש שאגב י"א הפת על שנאמר קידושבו
 עיקר ראשונה וסברא כותב ורמ"א כו' וי"א עליוג"כ
 כוס נקרא וא"כ לו טפלה והבדלה העיקר דקידושהרי
 זה בסי' זה דין לדחות רצה שהברכ'ע ואף קידושו4ל
 שפיר וא"כ ע"ש כן הוא גם פסק ברכה בשיירימ"מ
 חבר בליקוטי והנה - ודו"ק מכאן הנ"ל ספקנפשט

 מכוס ישהו לא למה טעם עוד כותב לאו"חבהגהוחהו
 כדעת לעצמם יבדילו ו4לא היכר להם שיה" כדיהבדלה
 - ודו"ק א"ש זה לטעם ואף הנ"ל בסוס"ירמ"א

 הבדל' בה' שמצאתי מה מילת' חידוש אומרואגב
 חכמים אמרו וז"ל ירנן יצחק בספד גאות הרי"ץלהגאת
 צריך שאינו אעפ"י במו"ש ו4לחנו אדם יסדרלעולם
 השבוע כל מתוקנת סעודתו שתהא כדי לכזיתאלא
 ידידו הכ"ד אקצר הפנאי ומאפס - עכ"דכולה

 וךיס יצחקה"ק

 המכתבבשולי

 גרשת מ' הגאת הרב ידידי עם בזה דברימדי
 הגרשוני ילקוט ספרי המחבר בעל שליט"אשטערן
 יונתן רבינו להגאת יונתן אהבת בספר דמבוארהעירני
 מקדשין אם ז"ל וראשונים בתוס' המובא דפלוגתאז"ל
 באילן דתנאי בפלוגתא תליא דוקא הין על או הפתעל

 החן על מקדשין ה" גפן דלמ"ד הראשת אדםשאכל
 חטה ולמ"ד אדה"ר חטא לחקן בא דהקידוש לפידוקא

יע ם י ר פאחיים
 שחטא אדה"ר חטא לתקן כדי הפת על גם מקדשיןהי'

 חטא לתקן שבא ההן על קידוש וא"כ -בחטה
 ז"ל הוןל"ה לדעה לשתות הנשים יכולין שפיראדה"ר
 בא הקידוש כי והבדלה קידוש יחד כשנזדמנואפי'
 נתקנו שקלקלו דבר ובאותו הראשק אדם חטאלתקן
 עכ"ל. ודו"ק, הבדלה ו4ל כוס ג"כ שהוא כלום מזיקולא

יד
 שהדייקו מנרות שנת נמוצאי הנדיה נריהדייק

 טונייום

 סימן חי"ד אל"צזר ציץ בשו"ת דין חידושראיתי
 לברך וא"א אחר נר להדליק שצריך שכ' ב' אותמ"ב
 חבילות מצות עושין דאין משום יו"ט ו4ל נרעל

 אותו על הנר ברכת כך משום לברך אין ולכןחבילות
 ברכת המברכין אותם עבדי שפיר ולא טוב יום שלנר
 ליו"ט עליו שברכו נרות על יו"ט בו שחל במוצ"שהנר
 דנעשה לכבוד וגם להאיר שנעשה נר על לברךואין

 יתר על לברך הה4 עליו נר הבדלת לברך ואיןלהנ"ל
 עליהם שברכו ליו"ט המיוחדות על ולא שבביתהנרות
 מוכן מאש גפרורים ב' על לברך או יו"ט שללהדליק
 חידוש זה ולדעהר ". סימן ח"ו בספרו עוד ועהןעכ"ל,
 טוב ליום שהדליקו מהנרות שמשתמשין ראיהו בכ"מכי

 מילי בספר ראיתי כן וכמו אחרים. נרות לחפשוטירחא
 ו4ליט"א צינער גבריאל ר' הרה"ג לידידידפיסחא
 לציץ שמביא בשבת שחל ע"פ על קונטרסתשמ"א
 מנהג ולמעשה ז"א ולפענ"ד זה, על וכותבאליעזר
 אך טוב. יום של נר על תמיד שמברכים מכריעהעולם
 הברכה ב,4עת להדדי נרות שני יקרבו שלא ליזהרצריך
 ות"ל עכ"ל, חב"ד במנהגי וכ"ה כיבוי חששמשום
 בנרות שמשתמש מי להלכה וא"כ לדבריו. לכויןשזכיתי
 חזי ופוק לסמוך מי על לו יש להבדלה טוב יוםשל
 כי גיה ועיין העולם נוהגים וכך אצלינו, גדול כללהוא

 פשוט. זהלכאורה

טו

 ניחידות יזכוראמירת

 יזכור לומר דאפשר ברבב"א שנתבנומה
 שאין מי י"ב סימן השדה דודאי בשו"ת עהןביחידות.

 דבר זה דאין ביחידות גם להזכיר מותר עשרה, מניןלו
 עכ"ל. דוקא, עשרהקרצטרך

טז

 המועד נחוי מנגדו האנקיהסיר

 בגדיו לנקות מותר המועד בחול אםנשאלתי
 בספר שראיחה מה והשבחה מבגדו, האבק שיורידבזה
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 שבתי ר' מהרה"ג חוה"מ על הלכות לקוטיהלנות,
 וז"ל, קס"ו בעמוד שכתב שליט"א, ותגדערשלמה
 דאפילו בחוה"מ הבגדים הבד מעל האבק להסירמותר
 לדברי לחוש טוב דרק שי"ב בסי' הרמ"א כ'בשבת
 לפסוק יש שפיר בחוה"מ ובמילא האוסר,רןם"י

 שכ' שם ז"ל להא"ר ואף בהסבת, המחוריםכהפוסקים
 ולכן עכו"ם, ע'י החור בשבת מדינא להחמירסזיש

 בעזהי"ת כנלענ"ד ישראל ע'י אפילו להחור ישבחוה"מ
 דמותר. פסקחו וא"כעכ"ל,

יז

 שנתקיקי יחיד שיבור
 יחיד של וכו' בורות הוכא ה' דף קטןבמועד
 אמאי צ"ע ולפי"ז בסיד, אותם סדין אץ וכו'שנתקלקלו
 בזה. ועחן זה דין השמיטו והשו"עהרמב"ם

יח

 המועד בחוי בתיבהבענין

 כהן הנזיר דוד ר' מהרה"ג לצבי דח-יבקונטרס
 מ"ב בעמוד ממנו מכתב הובא תויל"ה( )ירושליםזצ"ל
 )תדע"ז( פסח חוה"מ ב"ה תרע"ז ציריך בל"ז כ"אאגרת
 במקורם אלו דברים וז"ל לאור המוציא הרבוכתב
 המועד, קדושת מחמת באלכסון גלויה גבי מעלנכתבו
 שכותבין הוא והשינף ל"ד( ס"ק תקמ"ה ס" מ"ב)עפ'י

 האסור דכל בס"ז דמבואר ואף השורות כלבאלכסון
 מותר דמדינא כיון מ"מ בשינף אפי' אסורלכתוב
 שנהגו אלא הרב'י כמ"ש שינף בלא וילום אגרתלכתוב
 של די"ז והנה שם. במ"ב והוא עכ"ל, בזה דילשנות
 ועוד תקמ"ה סימן במג"א עחן המועד בחולכתיבה

 לבד עליונה שורה לכתוב שנוהגים שםבאחרונים
 משיט"א בכתב רק שזה כתבו אחרונים והרבהעקומה,
 השורות כל לעשות יש העמים לשונות של בכתבאבל

 חול על קילמה זכרון בספר כבר בזה ודנועקומות,
 בית מכולל היקרים האברכים לאור שהוציאוהמועד,
 ויליט"א צוקער דוד ר' הרה"ג דליקועד גבוהמדרש
 עליהם שהעיד כפי שליט"א פראנציס משה ר'והרה"ג
 י' מתאריך שליט"א פיינשטהן משה ר' הרה"גמו"ר
 )והוא ע"ה בעמוד שכתבו מה ועח"ש ההסמ"א,שבט
 ובביאורים ל"א, אות בהערה באנגלית( טובהחוברת
 באות ועיי"ש כ"ז עמוד ב' אות י"א סימן הספרבריש
 באחיזת שינף ע'י וילום אגרת לכתוב מוהר אם וכןג',

 שורות כגון בכתב ניכר שינף דוקא צריך אוהקולמוס
 גם להקל יש וכתבו ד' באות מ"ש עח"שעקומות
 שליט"א הרה"ג ואאמו"ר הקולמוס, באחיזתבשינף
 המכתב, בהתחלת לכתוב דנהגו זוכר שבאירופה ליאמר

 ם י ר פאחיים
 ט' בסימן ושם שליט"א, מדבריו ע"כ הוא, קקמשונה

 בחוה"מ כתיבה במכונת לכתוב יכולים אם דנו ףאות
 בזה, ועין אפרים ברבבות בזה דנתי שכבר צחנו%א

 במכונת מזה שהביאו י"א סימן הספר בפביםועלל"לם
 שליט"א פיינשטהן משה ר' הרה"ג מו"ר משםכתיבה
 זה שאץ המועד לצורך כתיבה במכונת לכתובדמוהר
 פכ"ט מהדו"ק בשש"כ מובא וכן אומן מעשהנחשב
 ולא אומן מעשה שזה גדולים מכמה הביאו אבלסל"ט,

 שליט"א קמנצקי הגר"י הגאונים והם בזה,להשתמש
 ה' מועדי ובס' ועיקר, בד"ה ש"א סימן וזמניםומועדים

 פוסקי מהרבה שמענו וכן וכתבו נ"ד, הערה חוה"מהל'
 עיץ אומן, מעשה נחשבת מכונה ע"י שכתיבהזמנינו
 מ"מ מ"ט, אות ע"ט ועמוד מ"ד אות ע"ח בעמודשם
 שליט"א פחנשטהן משה ר' הרה"ג מו"ר הדורפוסק
 לפני בדבריו לעחן תש אומן מעשה זה שאץפסק

 מאוד, טוב הוא קמעשו החיבור ובכלל דבריו,שסותרץ
 להרה"ג חוה"מ ליקוטי בספר ועין הספר, לרכושוטוב
 בספרו דינים הרבה שהביא שליט"א, ותגדער שבתיר'

 רק ובאנו וקצרנו כתיבה, בענץ תקמ"ה בסימןומ"ש
 זה. חשוב ענץ כדרכו תברר תאריך יעין וכ"אלהעיר
 כח לי שיתן השי"ת ברצות בזה עוד נאריך בח"הואי"ה
 ולהכינו והפוסקים, התלמוד תם הספרים פני עללשוט

 תפלתי השי"ת סזיקבל תה"ר אמן, בקרוביהדפיסו
 לא בעבודתי, להמשיך ושנים כח לי תתן הדיוטתפלת
 האבוד כדבר יהא וילא הרבים לצורך אלאלמעני
 ונחת וכח, שנים העיקר המועד, בחול אפילושמוהר
 ולראות וללמד ללמוד בדרכי שימשיכו והנכדיםמהבנים
 מכל חלקי היא וזו הדור גדולי ת"ח של נחתמכולם
 לי שהיא תחי' מרים שלי הרבנית למרת ותודהעמלי,
 הוא. וילה ושלי בכל,לעזר

 יוסף הרב אשתי אח גיסי לנשמת אלו דבריםתהיו
 תסורים קשה מחלה אחרי שנפטר זצ'ל,מוסקוב"ן
 בנים עם אלמנה והשאיר תשמ"א, אלול בט"וקשים
 היה תורה, ולומדים בדרכו ממשיכים שהם וב"הקטנים
 במיעוט חיים, החפץ איש וצנוע, ות"ח שקטאיש

 לקום תזכה חצצב"ה, יום כל ללמוד עחום וקבעדיבור,
 אמן. עפר שוכני כל עם בב"א הימץבקץ

 קכה.מימן
 הססח עייו שעברחמץ

 סימן ח"א אפרים ברבבות שכתבנו למההוספה
 מותר אי הפסח עליו שעבר חמץ בענץ א' אותשכ"ה

לאחרים.

 משום שאסור הפסח עליו ק(עבר בחמץשאלה.



אורחרבבות

 עבר החמץ שזה מזה ידעי דלא אחרים באו אםקנסא,
 עבר שזהו להו למימר החמץ בעל חייב אי הפסח,עליו
 לא. או הפסחעליו

 חייב אינו לאכול מאליהם באו שאם נראההה2ובה.
 אכל, שהוא יודע שאינו באבל מצינו זה וכעיןלהח-עם,

 אירוסין, בסעודת ולקראו המשתה לבית לזמנומותר
 רש"י משם ס"א בסימן אהרן זקן בשו"ת כתבשכן

 אסור שהוא כית להחמיר יש להזמינם הכא רקיעו"ש.
 ואף טובה. לו שיחזיקו מזה הנאה לו יהיהבהנאה
 כאיסורי לאסור הנאה ההא ממץ אינה הנאה()שטובת
 כאו אם אך טפי. כו שהחמירו בחמץ וכפרטהנאה,
 מכח הוא שהאיסור כית להח-עם חחכ איןמאליהם
 האי שחך לא ככה"ג לאערומי אתי דילמאקנסא
טעמא.

 ע"כ ז' דף עד ע"ד ו' מדף המלך דרך בספרועיץ
 שחולק מי מצאחר לא וכעת יעו"ש. לההירשכתב
 משום שהוא דרבנן באיסור כה"ג להורר שראףובודאי
 אות ל"ח סימן ח"ב שאל בחחם ע-ן - כנ"ל.קנסא
 הנ"ל, המלך דרך ראית ודחה בזה, להחמיר שפסקפ"ה

יעו"ש.

 קכו.מיס~ן
 העומר ספירתעניני

א

 העומר בספירתש"ץ

 תפ"ט בסימן כתב אור"ח הגדולה ננסתבשיירי
 המשלה ולספור לברך הקהל נהגו ד', אות הטורבהגהות
 אברהם ברכת בספר הדבר בטעם וע-ן הש"ץ,ואח"כ
 כ"ג אות עומר דיני מצרים מנהגי בספר רצהןעכ"ל.
 היה כי זה את ושינו במצרים נהוג היה שכךשהכיא
 ספר הש"ץ ולכן היה כמה ידעו לא הקהל כיבלבול
 שכ' י"ט אות ה' סימן חי לכל מועד בספר וע-ןתחילה
 דהעם מסיבה תחילה מברך דהש"ץ מקומותדיש

 ולבויך החשבץ לידע כדי לשמוע מבקשיםהנמצאים
 דבר בכל ואדרבה משתבש לא הכי דנהוג ומאן כןאחרי

 דאומר קדים דש"ץ אשכחן בכפילא דאחושבקדוו2ה
 רבבות בשו"ת רציץ עכ"ל, אחריו ואומרים' תחילההוא

 מברך דהדב הטעם דכחבנו שכ"ט בסימן ח"אאפרים
קודם.

ינהאפריםחיים

ב

 בפפק העומרספירת

 של"א סימן א' חלק אפרים ברבבות שנתבנומה
 מספק ימים כ' העומר ספירת סופר אין מדוע ג'אות
 )נדפס נ"ו סימן ח"ב הים זה הים מי כשו"ת ראיהיכעת

 לומר נוטה ודעתו הענין את דהסכיר תשל"ט(ירח2לים
 בדבריו. עחן דסהוי תרתידהוא

ג

 חבירו יו בשאי - העומרפפירת

 לחכירו א' שאל העומר, ספירת כזמן ד'בליל
 אדם בן ואז ימים ה' לו העה לעומר הלילהכמה
 אם ושאל ימים. ד' לו ואמר התערב הצד מןשלישי
 היות וטענתי אצלו. ספירה ככר דהיה או לספור,יכול
 המצוה קיים דלא יתכן ולכן בזה לספור נתכתדלא
 כברכה. לספורהכול

ד

 העומר בפפירת תוסיףבי

 העומר, בספירת תוסיף בל בשין נחבנוכבר
 והוא תוסיף בל בזה שהך דלא להוסיף נראהוכעת
 יותר אדם סופר אם דהחנו דספירה, תוסיף בלבענין
 כית בפוסקים כמובא כב"ת עובר אינו יום,ממ"ט
 תמימות שכועת שבע העומר בספירת תורהשאמרה
 וכשסופרים המצוה, בכלל נכנסת ג"כ התמימותתההנה,
 אף נמצא הספירה, ימי מנין של החשבת שנשלםאחר

 זו ההוספה אבל השבועות, על או הימים עלשמוסיף
 כית הספירה, ימי של תהחנה בתמימות נכללתלא

 שחך לא ולכך תמימות, שבתות שבע נשלמושכבר
ב"ת.

 לספור מצוה אינה העומר, ספירת דמצותועוד
 שבין הימים את לספור היא המצוה אלא סתם,ימים
 מצוה עשה לא שברצות אחר כן ואם לשבועות,פסח
 תוסיף. בל זה על שייך ולאכלל,

 מטעם עשה, במצות רק תוסיף בל איסור איןלכן
 שכל לפי מצותיה, על להוסיף שלא התורה שצותהמה

 דכית הוא והענין גורע, הוא התורה מצות עלהמוסיף
 שקצוכ מה כי יאמין להוסיף, לעצמו האדםשירשה
 לפעמים ירשה וממילא דוקא, לעכובא זה איןבתורה
 לגרוע. גםלעצמו



אפרים חייםאורחרבבותרט
 כי והטעם בזה, רו"מ דיבר היטב והנה וכו' שיספורלוה

 הספירה נימי צפרניםנטיית

 להסתפר שלא המנהגים בענין הובא תצ"גבסימן
 וכן דמותר נראה צפרנים נטרלת אבל הספירה,בימי
 נהגו הצפרנים תטרלת בסקט"ז שם החחם הכףכתב

 וכו'. שרי הדין מן וגם להחררהעולם

ו

 יעומר יפים וחטשה ארנעה היוםאמר
 ואמר בעומר טי יום שהי' בספירה שאמרבאחד

 חוכא. כענין שהוא מפני יצא לא בודאי וחמשה,ארבעה

ז

 היום זמני עניני על והזמנים" יישראלבספר
 ישראל ר' הרה"ג למידי בהם ההלףם ומצותוהלילה
 ספר תשמ"ג, בברוקלין נדפס .4ליט"א הארפענעסדוד
 של השיטות כל מבאר כי הספר לרכח4 וכדאייקר

 בהא ח"ל י' באות מספרו ר"ס בעמוד כתבהזמנים,
 לספור שכח שאם שם ובטו"ז ס"ז תפ"ט בס*,דקחל
 בלי ביום יספור ביום נזכר אם אז בלילה העומרספירת
 נזכר דאם נראה בברכה, לספור יוכל אח"כ ח4ובברכה
 קרטת על לסמוך יכול הראשתה השקיעה לאחרעצמו
 מנין ברכה בלי אז ףספור הוא גמור יום דעדיץר"ת
 כית כברכה הימים בה4אר למנות יוכל ח4וב קשעבר,יום
 אינו ג"כ לבטלה דברכה וקח"ל בדבר תורה איסורשאין
 שיטת על עצמו לסמוך יוכל ע"כ מדרבנן, אלאעובר
 דברים ותמצא בספרו רצח"ש עכ"ל, להקל אףר"ת

נחמדים.

 קכז.מימן
 כי "טכח שמא העומר ספירת יספורכשחושש

עונד

 "4כח כי לספוד וחשש שעובד מאחדנשאלתי
 מה לו ואין לספור דיהחיל והשבתי לספור יהחילאם

 בספר כדכרי ומצאתי שכח, ולא וב"ה רצשהלחשח4,
 ח"ל: פ' בעמוד זצ"ל למהרשיק סופריםקנאת

 עולם בעסקי מאוד שטרוד באחד הספידהתצדת
 מגודל הספירה כל לספור "4לים לא אשר רב זמןחה

 בימי רק מלספור, א' יום "4כח שלא ימלט לאטרדתו
 לספוד מותר אם שכחה, בלי לספור דעתו נותןהחג
 והשבתי תמימות, כאן ואץ אח"כ ש"4כח חח4שואינו

 בעען דבאמת משמע הי' יהיו, תמימות כתוב ה"אם
 תהחנה, תמימות דכחרב מכית אבל תמימות,שיהיו
 תמימות, קרהיו שיראה האדם על ציוף דהףמשמע
 כעת א"כ אחד יום לספור שכח כבר אם בו~למאיכך
 לא עדיץ אם אבל תמימות שיהיו לכףן בידו איןכבר
 להיות שמבקש מכףן והוא לספור הוא יכול א"כשכח

 רק פקשע לא הוא שכח אח"כ ואם "4כח ח4לאתמימות
 דכתבתי כית נראה היה רצוד לבטלה, ברכה ואינושכח

 לר' ס"ל דבירח4למי דנהי מה"ת טטו"ד ספריבהקדמת
 אדם בדיני רק הינו עביד דלא דמאן דאונסאיוחנן
 למקום אדם בץ שמים בדיני אבל לחבירו אדםשבץ
 אדם חישב ממשחז"ל וראיה דעביד כמאן אתסאהף

 כאילו עליו מעלה עשאה ולא תאנס מצוהלעשות
 לומר ראף הף אחד יום מלספור שכח אם וא"כעשאה
 זה אבל תמימות תחשבו סיפר כאילו והף אונסדהף
 הף דשכחה דעות דיש אונס יהיה דשכחה מוסכםאינו

 אם אבל מספק יברך לא שכח כבר אם לכךפשיעה
 "4כח ואם "4כח לא שמא ס"ס הף שכח לאעדיין
 לפמ"ש ואף יברך לכך תמימות תחשב אונס הףשמא
 דלא להסוברים אף דשכחה ק"ח בסימן החייםבספר
 נראה מ"ם שוגג רק אעו אונס גם מ"מ פשיעההף

 מאוד הטרוד הזה בא"4 אבל אדם בני ברובדההנו
 אתס שכחה הף ודאי כזה בא"4 ובעסקיובפרנסתו
 פלוג לא אנשים בהרבה שכיח דזה שכח כבר באםולכך
 אין בנ"א דבהרבה עוד לברך שלא בכולם ואמרוחז"ל
 זה ש"4כח חושש שיה" בא"4 להבא אבל אונסשכחה
 דבו לסמוך יכול בזה מאוד הטרוד ביחיד רק שכיחלא
 כותב אני זה והנה דעביד, כמאן תחשב אתס שכחההף

 לעיל וכמ"ש קרספור רו"מ דן יפה בלא"ה אבללסניף
 עכ"ל. יא"ש' הראשתבטעם

 קכח.מימן
 העומר בספירת כעתהשומע

 לא העומר דבספירת תפ"ט סימן בטורמבראר
 וספרתם ס"ה דף במנחות וכמבואד כעתה שומעאמרינן
 נאות בספר ואחד,רצ=ן אחד לכל ספירה שתהאלכם

 שכתב קצ"ז עמוד הה4ל"ד( ת"א ח"א )סוכשו"בהדשא
 וביום אחרת במצוה חלק לו "4 מ"4ראל שכ"אמשום

 לחלקו וא' שבכ"א תורה מתן יום שהואהחמישים
 לעצמו לספוד וא' כ"א צריך לכן לו, ש"4ישורש
 ע"כ לשרשו, לשוב קרוכל עצמו לזכך הם הספירהשימי
 אינו שומע גם ולכן עצמו, לטהד ואחד כ"אצריך
 ההורה נחרב עולם נחרבות מהר"ל )רצי' עכ"ל.כעתה,
 קכ"ו, פורים עה"ת חדהין מלין הרי"ם וחידושיפ"ג



אורחרבבות

 אשר אחת לנטיעה הכח ק2 מק2ראל אחד לנלשנתנ
 ובזה בזה, דשא הנאות ומאריך מחבירו(, נעלםהיא
 זה כבוד נהגו קולא מפני ר"נ, תלמידי של העונשמובן
 נהיגת של שהחיוב הספירה, בימי דוקא שהיהלזה,
 הגם כי לידע, וא' א' לכל שיש משום הוא לחבירוכבוד
 אחרת, מעלה לחבירו יש זה כנגד הרי זו מעלה לושיש
 כוונת שכל הספירה, בימי העונש עליהם נתעוררלכן

 א' לכל שיש משום היא לעצמו וא' כ"א שספרהספירה
 פי"א(. התורה נהיב שם )וע" עכ"ל, מיוחדוא'

 מדין הגדול יוצא לא אמאי שסופר בקטןונשאלתי
 וצ"ל דיעות, לכמה כעצמו כאומר הו'ל כי כעונהשומע
 שומע שדץ שכתב תקצ"ה בעמוד חיות המהר"ץכדברי
 שליחות בר לאו וקטן שליחות, דץ על מבוססכעונה
 אוצרות בקונטרס ועהן וקצרתי. בזה להאריך המ2הוא,

 באריכות כעונה שומע בדין רפ"ט חוברתירח2לים
 תשמ"א. ברק מבני שליט"א הרמן צבי פינחסמהרב

 קכם.מיטן
 העוםרספירת

 כהן צבי ר' הרה"ג מידידי העומר ספירתבספר
 פה, תביא לדברינו צהן תשמ"ג( ברק )בנישליט"א
 העומר בספירת יש מיוחדת מעלה כתב ל"חבעמוד
 ח"ב אפרים לרבבות וכן ספרים להרבה וציןבציבור,
 כעונה שומע בענין דן מ' בעמוד י', אות קכ"טסימן

 ועוד שכ"ט סימן ח"א אפרים לרבבות וצהןבספה"ע
ספרים,

 מ"ב כעמוד דן בספה"ע שהז'ע מ"עבענין
 מ"ד, אות קכ"ט סימן ח"ב אפרים מרבבות הרבהוהביא

 ע' ח"ג אפרים ברבבות  שהקקועו מה הביא מ"חבעמוד
 סוברים אנו כי קרשיא זו אין ולכאורה ותירץ,שנ"ב

 בסוכה. סובר אליעזר שר מהבספה"נ

 וצין תדיר, מטעם קודם דמעריב כ' נ"גבע'
 קכ"ט. סי' וח"ב של"ג, סי' ח"א אפריםלרבבות

 לרבבות וצהן עלינו קודם לספור הביא נ"ובע'
 של"ד. סימן ח"אאפרים

 וציץ ביום גם דסופרים מנהג הביא ס"גבע'
 בזמן בנזכר ל"ה, אות סימן,קכ"ט ח"ב אפריםלרבבות
 ח"א אפרים לרבבות וצ~ן ס"ה כע' מזה כ'השקיעה
 בע' מזה כהב לילה דילג אם לו בנסתפק קול"ה,סימן
 של"א. סימן ח"א אפרים לרבבות וצהןס"ט

ינז ם י ר פאחיים

 לדברינו תמין לספה"ע שומר בענין דן ע"בנע'
 קול"ד. סו"סבח"א

 שיש של"ג סי' ח"א אפרים מרבבות הביא ע"גבע'
 עלינו. אחר סופרים שבתשבליל
 וציין לבנה לקידוש קודם אם בספה"ע דן ע"הבע'
 בח"ב. מ"ז אות קכ"ט סימן אפריםלרבבות

 אפרים לרבבות וצהן בספה"ע שכחה דן ע"טבע'
 ש"ל. סי' וח"ג שכ"ז סו"סח"א

 אם שכ"ח סי' ח"א אפרים מרבבות הביא פ"גבע'
 שהחחנו. לברך יצטרכו מהתורה בזה"זספירה

 סימן ח"ג אפרים רבבות לדברינו ציץ פ"טבע'
שכ"ט.

 מרבבות והביא קודם, סופר דהש"ץ צ"אבע'
 שכ"ט. סימן ח"אאפרים

 של"ד סי' ח"א אפרים לרבבות צהן צ"בובעמוד
 ט"ז. אות קכ"ט סימןוח"ב

 צ"ה מעמוד זה הביא דבר, על "2ען לאכשסופר
 ח'. אות קכ"ט סימן ח"א אפרים לרבבותוצהן

 שטוב של"ב סי' ח"א אפרים מרבבות הביא צ'בע'
 שספרו שאחרי הקודש, לשת מבינין שאין שאלולהנהע
 המובנת לשת באנגלית ויספרו יחזרו בעברית,ספה"נ
 רק לכתחילה שיספרו עדיף ולכאורה כתב זה ועללהם,

 יספרו ולא לברכה, הספירה את להסמיך כדיבאנגלית
 הברכה בץ ומפסיקה כלל מועילה שאינהבעברית
 חושב ואני הערתו על לו מודה ואני עכ"ל,לספירה
 בזה. צודקשהוא

 של"א סי' ח"א אפרים מרבבות צהן ק"דכעמוד
 יספור. לא היום יום איזה לו מסופק שאם ב'אות

 ש"ל סי' ח"א אפרים לרבבות צהן ק"זבעמוד
 יצא. אם ימים וחמשה ארבעה היוםבאמר

 קכ"ח סימן ח"ב אפרים לרבבות צהן קט"וכעמוד
 כ"ד.אות

 בחו'ל סוס"י ח"א אפרים לרבבות צהז קי"חבע'
 וצהן קכ"ה בע' שם כ' מספק, ספירות ב' סופריםאין

 ב'. אות ו2ל"א ח"א אפריםלרבבות

 בספירת שנחגדל בקטן זה בחלק שכהבנוומה
 וכהנה כהנה מ"ו, בעמוד מ"ש שם בסימן_עהןהעומר
 עוד להוציא ויזכה העומר ספירת דיני כל לבארהאריך
 על ההלכות לימוד רתרבה שהתמא כמו חשוביםספרים
 )המחבר(. ספריו וכל ספרו לרכוש וטובידו,



אורחןש~צנררצרנח

 קל.מימן
 העומר בספירתקטן

 שליט"א, ראס  העניך חנוך ר' הרב ידידיכבוד
 שהערת. מה פהאברר

 ז' בפרק ומוספין תמידין בהלכות כתבהרמב"ם
 תמימות שבתות שבע לספור עשה מצות כ"ב,הלכה
 השבת ממחרת לכם וספרתם שנאמר העומר הבאתמיום
 שנאמר השבועות עם הימים למנות וצוה שבתות,שבע
 מונה לפיכך מונים היום ומתחילת יום חמישיםתספרו
 רבים הקשו וכבר עכ"ל, בניסן עשר עהסה מלילבלילה
 מדוע שכ"ח, סימן ח"א אפרים ברבבות אותםוהבאנו
 סוף בר"ן ועיין העומר, בספירת שהחחנו מברכיןאין
 על זמן מברכין אין למה לפ"ז וצ"ע ח'י שכתבסוכה
 בלילה ספר לא שאם שכתב מי וראיתי העומר,ספירת
 העומר, לספירת כשר הלילה כל כדתנן ביום יספורלא

 ביה אמרינן לא הכי ומשום יצא לא ביום דהאמשמע
 זה תלוי איך בדבריו ביאור צריך ולכאורה עכ"ל,זמן
 שיוכל אמרינן לא אז ביום לספור אפשר שאי היותבזה

 מאהנו שנעלם פה הר"ן כוונת ומה שהחיינולעשות
 סימן ח"ד לנפש מרפא בשו"ת שביאר מה ועחןלהבין.

 ביאור. בעי ומ"מ ד' אותא'

 ספירת דחלוק הר"ן דכונת לומר בזהוהנראה
 ולא הלילות במ"ט וכן זמנו בלילה שרק היותהעומר
 נאמר אם אפילו דברינו וכונת מפסיקים, והימיםבימים
 וכן עצמה, בפני מצוה ולילה לילה וכל מפסיקשהיום
 זמנו ביום שרק בלולב הפסקה כן גם יש הלאלכאורה

 המצוה את אבל זמנה יום כל בלולב אמנם בלילה,ולא
 ומקחם שחחר אלא הראשק ביום עבידבשלימותה

 חחר הוא הימים שאר וכל ויום יום בכל זומצוה
 העומר ספירת משא"כ הראשק, ביום שעשה מהועושה
 המצוה נגמרה לא עדיין יום המ"ט כל תשלוםעד

 זה אבל המצוה מקחם לילה שבכל ונכקבשלימותה,
 יום מ"ט בסוף היא המצוה תשלום אבל עצמהבפני
 השהחיינו אלא שהחיינו בתחילה מברך לאולכן

 בברכת חובתו ידי יוצא הוא השבועות בחגומעושה
 כעין ועחן העומר, ספירת על לברך שחחבשהחיינו
 שחקרו מה ולפי"ז הרמב"ם, על לדוד ניר בספרדברינו
 תוך שנתגדל בקטן ש"ו במצוה חינוך במנחתעחן

 בקטנותו לספור הקטן והתחיל שנתגייר וגרהעומר
 הוא ובעבד בברכה להמשיך דיכול המנ"חדדעת
 ספירת של הברכה עצם לגבי רק הוא זה כלנסתפק,
 הקטן לספור יוכל לא הוא שהחחנו ברכת אבלהעומר
 אין ואצלו תמימות להיות שצויך נאמרה שההלכההיות
 הימים בשאר שמונה בלילה, לספור ובשכח תמימות,זה
 כיון אותן, מוציא שבועות של השהחיינו אז ברכה,בלי

 ם י ר פאחיים
 שהוא והשבועות הימים מספרעל נאמר תמימותדדין
 גדולה מינה נפקא חה הברכה על ולא למנותחחב

 ועיין שספר מה על בשהחחנו יוצא יום שבשכחלהלכה
בזה.

 המצוה נגמרה דאם לזאת דוגמא לכאורהומצינו
 אם ז"א אחר בענין כבר לברך יכול לא אזבשלימותה

 דברינו וכונת המצוה, בגמר שהחחנו פעם עשהכבר
 בליל דאם תרמ"א סימן אור"ח בשו"ע שכתוב במההוא

 כשחחר אח"כ בבית זמן ובירך בסוכה אכל לאראשק
 עשחה בקועת בירך אם הא ולכאורה זמן, מברךלסוכה

 בביתו בחג בירך באם וק"ו כ"ש א"כ החג את פוטראז
 ועי"ש לסוכתו, אח"כ כשחחר סוכה אתדיפטור
 בירך אם לומר יש אבל בזה שהעיר יעקבבישועות
 סוכה מחמת דחג משום החג את פוטר אז עעויהבומעת
 שוב הסוכה על חובתו ידי שיצא מאחר ולכן אתיקא
 אח"כ א"כ בחג בביתו כשבירך משא"כ בחג, מברךאין

 סוכה מחמת וחג מאחר הסוכה על מברך שפירכשחחר
 חחר ולכן דסוכה לזמן דחג זמן פטר ולא אתיקא

 הראש נזר בספר ועיין בזה, ועיין הסוכה, עלאח"כ
 ד'. אות א' סימן א'חלק

 בעצמו שיספור וצריך העומר בספירת נאמרוהנה
 עיין כעונה שומע מדין מאחר שישמע פה מועילואי
 בביאור ובעיקר ג', ב' ח"א אפרים ברבבות שכתבנומה

 של ברכה לגבי רק דזה נראה אבל תפ"ט, בסימןהלכה
 דיכול נראה שהחיינו של הברכה את אבל הספירהעצם
 ובברכת לי. נראה כך כעונה שומע מדין מחבירולצאת
 כי כעונה שומע מדין יוצא דלא לסובריםהספירה
 דהא ורק דוקא, לאומרן חייב הוא שבדבורדבמצוה
 נחשב ד,טפיר כעונה דץסומע דינא האי מכח לנונתחדש

 שליחות, כעין והוי חברו, אמירת ידי על כדבורלו
 עצמו הוא כאילו הוי חבירו של דבורו דע"ידההנו
 הרי אבל לצאת, ומתכוין שומעו הוא אם הדיבוראומר
 חברו אצל אלא ממש אצלו נעשה הדיבור למעשהאין

 הכתוב דלכם דמקרא די"ל הוא וממילאהמשמיע,
 אלא בכה"ג יוצא דאינו דנאמר הוא העומרבספירת
 דמועיל הסוברים אלו אבל שלו, ממש אמירהדצויך
 דבמצוה פירושו הוי כעונה שומע העומרבספירת
 ממש, דיבור ע"י או דרכים, בב' לצאת אפשרשבדיבור

 בשמיעה כשיוצא אפילו אבל מהמדבר, שמיעה ע"יאו
 ע"י בגופו הדיבור מקחם עצמו דהוא פירושוהוי

 הקרא מכח למעט אין הרי לפי"ז וממילאשמיעתו,
 דהא לכם הוי שפיר דהרי מועיל, אינו דבכה"גדלכם
 ואין פיו, בדיבור שיוצא כמו אזניו בשמיעת הואיוצא
 הוא המיעוט דכל ע"כ וא"כ כלל, דשליחות עןזכאן
 אחד דכל אלא בלבד, ב"ד חובת הוי דלא לומררק

 אור בספר ועחן העומר, ספירת במצות חחבואחד
 הנ"ל. הרמב"ם עלאברהם



אורחרבבות
 אף המזוזה כשר בקטנותו מזוזה שקבע קטןוהנה
 בנחלת עחן מחדש לקברצ מחויב ואין שנתגדללאחר
 כתב ברוך בבית )ובקונטרס ביור"ד רצ"א סימן סוףצבי
 מה ולפי"ז ברכה( בלי ואולי עיי"ש שנית סרקבעדטוב
 לספור להמשיך יכול אם בקטנותו בספר המנ"חנסתפק
 העומר ספירת דגבי לומר וצריך במווזה, דמרצילמ"ש
 כלל ספירה חשיב לא ספירה של דאורייתא החיובבלי
 דלא וכית החיוב הוא מצוה של ספירה דמשויהדמה
 מה עם להצטרף סריך לא מצוה ו~ל ספירהחשוב
 מציאות דעצם מזוזה גבי משא"כ אח"כ,שיספור
 אף ולכן למזוזה דמשויה הוא מזוזה שלהפרסייות
 חשיב מ"מ מדאורייתא בקביעתה חייב אינודהקטן
 שאו לגדלותו אף מהני וממילא מצוה שלקביעה
 ע' ח"א חיים משמרת ספר רציין מדאורייתא,יתחחב

ס"ב.

 דלא תורה דין דבקטן בזה עוד להוסיף ישוהנה
 אבל ודעת, כונה מדינא שצריך במקום דעתומהני

 ואינו מחויב, שאינו קיומית רק והמצוה קטןכשהוא
 אף המצוה דמקחם לומר יש כונה, תורה מדיןצריך

 בילד האחרונים שהעירו מה יתבאר ולפי"ז קטן,כשהוא
 התורה ברכת והא בלילה, לומד האיך מצוה ברשנעשה
  שנתחייב ללילה מהני ולא קטן כשהיה בבוקרבירך

 שמקחם נאמר אם אבל התורה, מן בברכהכשלומד
 שקחם שפיר אתי עצמו שפוטר וסגי קיומיתמצוה
 )רציין כשהגדיל נפטר ושפיר קיומית מצוהבבוקר

 השמרצה מפי שהביא רפ"ח סימן ח"ד וזמניםבמרצדים
 מיד להתפלל באמת לו דראוי זצ"ל, מבריסקמהגאת
 עולם אהבת בברכת התורה בברכת לצאת ולכויןמעריב
 עח"ש(.במעריב

 תוך שנתגדל בקטן הנ"ל המנ"ח של ספיקווהנה
 רוב שלדעת ימינו לגבי ספיקו שאין נראה הספירהימי

 קודם שגם ברור שהרי מדרבנן היא הספירההפוסקים
 חכמים חייבוהו בודאי כן ואם מדרבנן חיובו היהלכן

 המצוה שכיום הפוסקים לדעת דגם וכן לספורלהמשיך
 שהרי ובברכה לספור חחב יהיה בודאי התורה מןהיא
 לומר אין שהרי מדרבנן לפחות למנות חחב שיהיהודאי
  ומשנתחייב למנות, חחב היה ממצות פטור היוםקשעד

 היו ולא אחת היא המצוה כל שהרי פטור יהיהבמצוות
 לכשיגדיל יפטר אם למנות, כן לפני אותומחחבים
 לברך, חייב יהיה ובודאי מדרבנן היא המצוהוברכת
 ידידי מ"ש )רצין לא, או התורה מן חחב אם ספיקווכל

 כנפי הספר בסוף שליט"א חובב יעקב הרבמנרצר
 כ"ו(. עמוד י"ד בסימן הרמב"ם עלנשרים

 פעם, לומר רציתי פסח של שהחחנו ברכתרצם
 כך לומר דא"א חשבתי וכעת ספירה, ו~ל אתפוטרת
 בספר בזה מ"ש רצהן הקרבן, הבאת ומן הגיע לאדהא

ינטאמריםחיים

 ומ"ש ה' אות כ"ה בסימן המרצדים בספר וב"ץמשנת
 ספירה שספר דבקטן להוסיף יש עוד כ"ו, הסימןבכל
 לחייבו בקטנותו שספר מה ליה אהני שנתגדלקודם

 נכנס זה ואין גדול משנעשה גם הספירהבתשלום
 שמתחחב, לאחר גם פוטרתו פטור שעת דאיןבמסגרת
 הא דבאמת חיוב, לשעת מוציאה אינה פטורדשעת
 והראשונים יום, אותו של ספירתו על יום בכלמברך
 מצותו ובטלה בברכה סופר אינו אחד יום דבחיסרדס"ל
 חסרבי לא ד,שוב ממש, בחיסר דוקא החנולגמרי,
 לומר הכרח אין הימים כל דספר בכה"ג אבלתמימות,

 כל ספר דבפרצל דכית הגדלות, בימי גם יתחייבדלא
 בהו קרינן שפיר מ"מ בפטור שהיה אף אך ויוםיום

 שנתחייב מאז אבל המצוה, מן פטור שהי' אלאתמימות
 תמימות, חסרת כאי אין דהא הימים שאר עלמתחחב
 ע"ו. סימן ח"ב אור"ח צבי הר בשו"תרציין

 בר לאו דקטן ממצות, דפטור אע"ג דקטן י"לעוד
 קטן אבל בקטן מצוה חובת שאין רק זהו הוא,מצוה
 מצוה, מעשה הם מעשיו שפטור, אע"פ מצוההעושה
 חובה שאין כית מצוה, קיום של די אין דבקטןואיהכ"נ
 אבל עושה, שהוא מצוה קיום די אין שוב בקטןמצוה
 שקטן המצוות על חל שפיר המצוה, דמעשהחלות
 ח"ג שמחה שלמי בספר זה כעין מ"ש רצחןעושה,
 מ"ז בסימן שליט"א עלברג שמחה ר' הרה"גלידידי
 אמירה רק דיש במקום ואולי מ"ח, בסימן מ"שרציי"ש
 רצין בקטן מרציל או מעשה ואין העומר בספירתכמו
 ל"ב בסימן נשים לגבי צית בינת בספר זה בכעיןמ"ש
 לגבי אמירה רק דיש בכורים מקרא ולגבי בוה.רצהן
 לידידי א' סימן ח"א משה חלקת בספר מ"ש עח'נסרם
 שליט"א. גורן משה ר'הרה"ג

 סתמא מ"מ למצוה כלל נתכךן ולא שספרקטן
 מצוה כשאינו עשה ואם למצוה רק זו ספירה כילשמה
 דאם י"ל ובחידוד בקטנותו, נתכוין לא אם אח"כיצא
 ומתחיל תמימות של חיוב לו אין שהגדיל עד ספרלא

 בשו"ת וה כעין ועין כשהתחיל, משא"כ כעת,לספור
 דאם לדינא שם סחם אבל צ"ט סימן אור"ח סופרכתב
 בברכה, לכשיגדיל אח"כ יספור בקטנותו לברך שכחלא
 כגדלותו אח"כ וממשיך בקטנותו כשספר השאלהאבל
 בסימן חיה הנפש ומדברי אחרים, להוציא יוכלאם

 המנ"ח את והביא יוכל דלא דדעתו משמע סק"חתפ"ט
 הדרבנן מרציל קודם לחינוך שהגיע דכית דהעלההנ'ל

 ובברכת עח"ש ת"כ במצוה כתב וה וכעיןלהדאורייתא
 )מהר"י יעלה יהודה שו"ת עחן העומר בספירתשהחחנו
 צבי ארץ שו"ת רצחן קנ"ה, קנ"ד סימן אור"חאסאד(
 ומורה סורר בבן כמו וכו' ושמעתי בד"ה י"וסימן

 סורר בן לפטור מיוחד פסוק לנו היה שאלמלאשמבואר
 שם על שנהרג כית אותו מחייבין היינו קטןומורה



אורח רצ דו4נ~צצרם

 גדלותו לומן שנוגעת כזאת במצוה ה"ה זה לפיסופו,
 סופו, שם על בקטנותו לספור חחב העומרכספירת
 כמובן עליו שכתב רצ"ה עמוד בהלכה במועדיםועין
 תשובה. יש לדיןאם

 ט"ו כ'ע אמור פרשת למלבי"ם חמדה ארץועיין
 וספר ספירה ימי בתוך שהגדיל בקטן שאלה וז"לשכתב
 שהומן מ"ע על לברך דיכולה ר"ת לדעת אשהכמו
 משום דרבנן חיובא ובקטן היה קטן הא נימא מיגרמא
 כאן אין שהגדיל לאחר אבל לברך, תיקנו וחכמיםחינוך
 לא דאורייתא וספירה דאורייתא חיוב רק חכמיםתקנת
 בברכה להמשיך יכול שכתבנו מה לפי אבל וכו',ספר
 בזה.ועין

 צ"ו סו"ס השולחן כבדי השולחן קצות בספרועין
 שבת במוצאי שהגדיל בקטן להסתפק יש וז"לשכתב
 שבת בקדושת חחב היה שלא כית בהבדלה חחבאם

 שחייב נימא או לחול, קוד,2 בין מלהבדיל ממילאפטור
 צריך וע"כ שבת, במוצאי שהוא שבת תוס'בקדושת
 מקדושת פטור דהי' דכית ג"כ י"ל אח"כ,להבדיל
 עכ"ל. וצ"ע שבת מתוספת ג"כ פטור עצמהשבת

 ולא" בגדול רק ש~ך דתמימות דיתכן לענינינונחזור
 כ"כ נסתפק אב"מ ובתשובת לספור, יוכל וממילאבקטן
 יוכל אם הספירה ימי תוך גדול שנעשה בקטןבזה

 שהורה אחד מגדול ששמע וכתב כברכה, אח"כלספור
 עפ"י כתב נזר אבני ובעל ברכה, בלא לספור אזלקטן
 מצה ואכל שד דכפאו מהגמרא אבן הטורימ"ש

 ומה הפעם עוד מצה לאכול מחיב לחלמותודכשחוזר
 משום כלל למצוה נחשב לא מקודם ואכלשעשה
 בקטן בחולין, כדאיתא כמהעסק כשוטה אזדנחשב
 כאילו נמי והכא קודש, שהוא ידע שלא קדשיםששחט
 דלא וסחם מצוה בר שנעשה קודם כלל ספר לאהוא
 עצמה הברכה ולכאורה בברכה, בגדלותו לברךיכול
 ובזמן חינוך מטעם חחב היה קטן וכשהיה מדרבנןהיא
 ועחן כברכה יספור לא ולמה מדרבנן הספירההזה
 תפ"ט סימן יוסף ובברכי נ"ו, עמוד אריה לבבספר
 שאר מתה וכו' העומר ימי תוך שהגדיל קטן כתבסק'7
 הארץ פרי בה2ו"ת מזרחי מהר"ם הרב ברכה, בלאימים
 אור"ח שיק מהר"ם שו"ת ועיין עכ"ל, ז' סי' בכת"יח"ג
 אכל ברכה, בלא שיספור לומר נוטה דדעתו רס"טסימן
 מי על להם יש כברכה שסופרים אלו המחבר,אמר

לסמוך.

 ל"ד בסימן אברהם הדבר שכתב מה לפיונראה
 כי מספק ספירות ב' סופרים לא העומרדבספירת
 החחם עץ פרי בספר וכן החשבת, לידע צריךבספירה
 )נא-יארק שליט"א שכויינברג פרץ ר' הרה"גלידידי

 ספירה בעינן ספירה דלגבי י"ט בסימן כתבתשכ"ח(
 למי דוקא הודאית  בשין אכל ספיקות בליודאית

אפריםחיים
 וה אין אז ההלכה מצד ספק איזה "2 אם אבלשמתה,
 זה ולפי עכ"ל כבירור נחשב ג"כ והספק בהמתהחסרת
 דאין בקטן אבל חזקה לו דיש כגדול רק דזה לינראה
 דיתכן כסדר כה עד שספר להאמינו אפשר ואי חוקהלו

 לומר גדולה סברא יש אולי אז ימים כמהדהחסיר
 בוה. ועיין ודאית ספירה הו"ל לא כי ברכה בלאדיספור

 סימן החחם בכף כתב הנ"ל יוסף הברכי דבריועל
 שהקטנים לדידן זה אין בקטן ומ"ש וז"ל סקצ"דתפ"ט
 סמוך מופלא קטן ומכ"ש ג"כ סופרים לחינוךשהגיעו
 העומר מימי עברו וכבר שהגדיל עד ספר לא ואםלאיש
 עכ"ל. מברך דאינופקדטא

 בקטן דכתב ה' אות ב' מע' ברכות רב בספרועין
 עד יקדש שלא ש"ק בליל מצוה בר תעשהשהגדיל
 מבעוי שמקדש הקידוש שאין לילה וראיקדהי'

 שהוא הקידוש חובת ידי להוציאו מועיל קטןכשיעררינו
 בסימן באריכות ח"ג אומר יב"צ שו"ת ועחןדאורחתא,

 דקטן ודעתו שמ"ט בעמוד ובהשמטות כ"חכ"ז
 כי בברכה לספור ימשיך לא הספירה ימי חוךשהגדיל
 לספרדים וה ואולי עכ"ל, לבטלה לבטח תהיההברכה
 החדש חיחם ארחות ועין בזה, ועין לאשכנדםולא
 סקי"ג. תפ"טסימן

 שכתב נ"ד אות כ"ג אמור תמימה תורהועין
 הספירה ימי בתוך שהגדיל בקטן פשוט נראהיפי"ו
 י"ל בקטן אך תמימות דליכא כית כברכה, סופרשאינו
 תמימות, לענין זה לענין מצטרף בפטור שספרדמה
 וקטן כתב סט"ו תפ"ט סימן השולחן ערוךובספר
 גם שספר כית הספירה ימי בתוך מצוה ברשנעשה
 אמנם ולהבא מכאן שיברך הוא פשוט חנוך מטעםקודם
 מי וכן בכרכה, אח"כ יספור לא מקודם בירך לאאם

 ועין עכ"ל, כברכה יספור לא ספר ולא חולהשהיה
 דף לתורה וציתים תקל"ט סימן ח"ב אור"ח נזרבאבני
 ע"א.י"ד

 שכתב קפ"ו סימן אור"ח רע"א בחידושיועין
 ערב לעת י"ג שנת של אחרת ביום באכלמסתפקנא

 לא עדיין גדול שנעשה הלילה ובתחילת הלילהקודם
 השביעה על לברך מדאורחתא מחיב אם המזתנהעכל
 חחב אינו קטן היה אכילה דבשעת דכית אושבמיעיו

 לומר יש דאורייתא דהוא נדת ואם לברךמדאורחתא
 ולברך לחזור צריך דכשהחקדך לילה קודם בירךדאם
 א"י לברך התורה מן חחב היה לא דבירך דבעידןכית

 סק"א רס"ז סי' מג"א עין דאורייתא של חיובלפטור
 על מ"ש רע"א בחידושי ועח"ש עכ"ל, וכף וצ"עד"ה

 מ"ש ט"ז סימן אור"ח בינה אמרי בשו"ת ועיןהמג"א,
 ברכות הלכות אור"ח איש חזת ועין הרע"א, דכריעל
 לברך לעצמו הכין אם שכתב ה' אות כ"ח ט'סימן

 מברך אינו עיכול כדי עויעור וול הזמן עברובנהים



אורחרבבות

 אם מיהו עיכול, עויעור לאחר לברך שההחימת
 הומן אחר לגמור דיכול נראה הומן הוך לבדךהתחיל
 אחר ותחילתו תחילתו אחר ברהמ"ו סוף נגררדן~פיר
 שפיר הפסקה כאן שאין וכית הפסק, כאן ואיןהאכילה
 מהגר"א אליהו יד ובס' שנתעכל לאחר גם לברוכישיך

 י"ו בסי' אליהו ביד וראיתי עכ"ל, כ"כ זצ"למקאליש
 בזה. שנסתפק ומשמע ג'אות

 שנחגדל בקטן ס' סימן ח"ג אלעור מנחתובשו"ת
 להמשיך דיכול וכתב לברך, יכול אם הספירה ימיחוך

 כ"ד סימן ח"א דיעה שערי שו"ת ועחן בברכה,לספור
 את להוציא יכול אם הספירה ימי בתוך שהגדילבקטן
 בוה. כצ"ע ונשארהגדול,

 להלכה כתב כ"ט סימן ח"ג דעת יחוהובה~ו"ת
 רב לך עשה בספר כתב וכן ברכה, בלא לספורדימעויך
 כברכה לספור להמשיך רשאי הקטן דאין ל"ג סימןח"ב

 לאשכנזים. ולא לספרדים וה ולדעחר'עח"ש

 להמשיך דיכול פסק מ"ג סי' האיש משהובשו"ת
 ספרים שהביא הלכה בירור בס' ועי' בברכה,לספור
 לי נראה אינו וכ"ו וסחם ברכה בלי שיספורשכתבו
 כברכה. לספור להמשיך יוכל ודאיאלא

 דיספור בסק'7 בפירוש כתב תשובהובשערי
 סי' ח"ו ובמהר"ש לגמרי, די"ו הביא לא ובמ"בבברכה
 להמשיך יכול דאינו הרי"ם חידושי בשם כתבקי"ב

 ש"ו, מצוה במנ"ח למשחה שמן בקונטרס ועיןבברכה,
 זילבר יחיאל ר' הרה"ג ידידי מ"ש ועין בברכה,דסופר
 המצות בספר ועחן כ"ב, ע' כ"ט גלית בהנאמןשליט"א
 לספור דיכול נראה ולסיומא נ"א, עשה במצותלרס'ע
 וכ"כ שהז"ג מ"ע על דמברכות מנשים גו2 דלאכברכה
 קיום ועשה המצוה כעת ועושה בקטנותו שמברךהכא

 ולברך, גדלותו בימי במצוה עצמו להכניס ךכולהמצוה
 ולמעשה. להלכה לכאורה נראהכן

 שכתב ש"ו מצוה המצות בספר שיק במהר"םועין
 לא אם דדוקא נ"ל הי' המנ"ח דברי לולי ח"לבסופו
 לילה בכל מנו אם אבל תמימות מקרי לא כללמנו
 שפיר ךספור לכשיגדל כלל נתחייב דלא אע"גיילה
 יום, חמישים לכם תספרו המצוה ומקחם לספוריוכל

 שמענו לא דע'7 עצמה, בפני ךום יום כל עלדמצוה
 כל כאן אבל דאורהתא להוציא יכול אינו דרבנןאלא
 יום בכל מברכים שאנו עצמה בפני מצוה הוא ךוםיום
 נראה כולם שספר מכית תהינה תמימות דבעיאלא

 ניחא תספור תמימות כתוב היה דאם תמימותדמיקרי
 קאי תהי' תמימות דכתיב עכשיו אבל מספר אינודקטן
 ולפי"ו עכ"ל, נלענ"ד כן תמימות ה" ךמים ימים,על
 נעשה העומר ספירת ובאמצע העומר ספירת שספרקטן

ימאאפריםחיים

 בכל עד~ן ועחן כברכה, ולספור להמשיך יכוללגדול
 דעות. הרבה בוה "ם כיוה

 שלא כעית אלו בענינים הדנים ספרים לעודואצחן
 הצורך.לפי

 ושאילתא ד' אות ע"ו שאילתא שאלה בהעמקעחן
 שכתב כ"ח ר"ה הרועה יום ובספר ד', אות קכ"דאות
 היום בחצות ר"ה ביום שנולד דמי ללמוד ישמכאן
 צריך חצות, קודם התקיצות שמע אחד ךום י"גובשנת
 י"ג דס"ל הפוסקים לדעת חצות, אחר ולתקועלחוור
 ששמעו שהתקיצות משום לעת, מעת בעינןשנים
 קובץ ועחן ממצות, ופטור קטן שהיה בומן היומקודם
 משה אהל ושו"ת י"ג, י"ב אות ה' סי' ליבמותהערות
 הלכות שמח אור ועחן ה', אות ל"ה סימן ח"א)צוךיג(
 קרבן שמביא מי וכל שכתב הל"ו סוף פ"ה פסחקרבן
 בכלל שנכלל במה יוצא הגדיל אח"כ ושוב קטןכעודו
 גדולתו חחבתו ולא קטן, בעודו כמוהם ועשהישראל
 דה"ה יתכן וא"כ עכ"ל, ודו"ק נכת והדבר הפעםעוד

 ישראל בכלל הוא בקטנותו ספר אם העומרבספירת
 משיב שו"ת ועין כברכה, בגדלותו להמשיך ךכולץצא
 להפוך שכתב י"ח סימן בח"א זצ"ל להנצי"בדבר

 אינו בקטנותו המצוה את דהעושה ליה דפשיטאמהנ"ל
 21"א הגאת על מ"ש ועיי"ש לכשיגדיל, עצמופוטר
 ובמשנת ל"ב, סימן אור"ח שערים בית שו"ת ועחןו"ל,

 שליט"א קלחן מנשה ר' הרה"ג מידידי בסופוהעמרמי
 סימן ח"ב ראובן דגל שו"ת ועחן ל"א, סימן עלמ"ש
כ"ד.

 סימן בח"ג הבקיאים לאבי אומר יביצ שו"תועחן
 להורות יש דרבנן במצוה שאף קטן, שכתב ו' אותכ"ו
 לפני לכשיגדיל לעשותה יוכל אם הקטן יצשנהוסלא

 יברכנה לא שאם הלבנה ברכת וכגת ומנה,שיעבור
 לעול הגיצו אחר וו ברכה לברך להספיק יוכלבקטנותו
 שראף בודאי או ברכתה, ומן שיעבור טרםהמצווע
 ברכה לברך לו ואין בחיוב ךברכנה לכשיגדיללהמתין
 בדיעבד וע"כ כתב ובסופו הקהל, עם יחד פיטורובומן
 לכשהגדיל הלבנה ברכת ומברך חחר שאינובודאי
עכ"ל.

 הש"ס על בכתובים והם הארכתי חורפיובימי
 יצשה מתי סוכות המועד בחול נחגדל קטן אםשתח"י
 ואין הסוכה ישיבת ועל הלולב על שהחינו הברכהאת

 בוה. להאריך רש כאןמקומו

 העומר, בספירת כונה צריכות דמצות אףוהנה
 מחשבה, לו יש עצמו לגבי אבל מחשבה לו איןוקטן

 החיוב ממנו פקע לא העומר בימיוכשנחגדל
 כ"ו סימן ח"א נהן להורות שו"ת ועחןשבקטנותו,
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 יכול הספירה בימי שנתגדל דקטן פשוט ודאישנתנ
 וכו', מברך שפיר מ"מ ספק אלא אינו אם דאףלברך
 יצאו לא מכבר גדולים שהם שאחרים נראה דמ"מאלא
 . וכו' הספירה בימי שנתגדל קטן ע'ע חובתןידי

 שביאר אור"ח נ' סימן ליעקב משפטיך שו"תועיין
 ספירת על שהחיינו מברכין אין מדוע הנ"ל הר"ןדברי

 אור ועיין בזה, שדנים אחרונים ספרי לכמה וצייןהעומר
 כלל לתורה ובציונים ש"מ, עמוד תשמ"א ניסןתורה
 אחד חכם עם בדברי והנה כתב וכו' והנה ד"הי"ב

 לקחם א"א הספירה בימי גדול דכשנעשה דנהיהעירני
 ימי בכל קטן היה אילו עכ"ז דאורחתא החיוב אתעוד

 מטעם ברכה עם בספירה מחויב היה ג"כ הריהספירה
 גרע מיגרע בינתים גדול כשנעשה אטו וא"כחינוך
 עליו, דרבנן חיוב עדיק ואכתי דרבנן מחיוב גםויופטר
 היה כאילו דרבנן חיוב מפאת עריין ומברך, סופרושפיר
 שבזמן לומר רין חידוש זה ולכאורה עכ"ל, עדיקקטן
 ועוד מדרבנן, חנוך של חיוב עליו יש גדולשהוא
 ומה גדול של ספירה של חיוב עליו יש גדולכשהוא
 ועיין לכשנתגדל, אצלו נמשל החינוך דענק לומרשייך
 ועיין ז', אות כ"ג סימן אליהו מחזה בשו"ת בזהמ"ש

 התורה ברכת שבירך בענק קכ"א סי' ח"גמהרש"ם
 אם א' ויום י"ג בן נעשה ובלילה קטן ועודנוביום
 ברכת למ"ד התורה ברכת בלא בלילה ללמודמותר
 ח"א שמעון שער בשו"ת ועחן ע"כ, דאורהתאהתורה
 הספירה ימי בתוך שנתגדל קטן של זה בדין שדןס"ח
 וכתב זה בענין כוחו ומראה בזה הדנים לספריםוציין
 בשאר גם תברכנו ברך בכלל הוא הרי דבירך היכאאבל
 שנתגדל בקטן סוברים דאנו מבואר הרי עכ"ל,ימים
 וד' בברכה לספור להמשיך דיכול הספירה בימיוספר
 משגיאות.יצילנו

 הנוי האם סוכה לעצמו ומעשה בקטן הדיןואיך
 הסוכות תוך נתגדל אם הדק ואיך לא, או אסוריםסוכה
 יהיה תה דכן ומסתבר לא או אסורין סוכה הנויאם
 ואיך העומר, ימי תוך בנתגדל לענק שכתבנו במהתלוי
 אז אסורין סוכה נוי האם קטן כשהיה סוכה בעשההדין

 סימן א' חלק תשובה התעוררות שו"ת ועחןלגדולים
 תוך שיתגדל וביודע בזה, ועיין דאסורים דדעתומ"ט
 שנתגדל, היום עד שהחיינו יעשה לא אולי הפסחימי
 על בסוגיות ואי"ה בזה, לרמז רק ובאנו בזה דנתיוכבר
 לדפוס הספר להביא ואקוה בזה הארכנו ~כת"י(הש"ס
 ועד. ולעולם תמיד שמו יתברך השם בעזרתבקרוב

 סופר בלילה לספור שכח דאם סובר הבה"גוהנה
 בלילה שכח דאם וסובר עליה פליג ור'ע בברכה,ביום
 דשניהם וצ"ל הרפ"ט( סימן טור ~עי' ביום, סופראינו

 יום לספור שכח דאם סובר הר"י דהנה אזלי,לשיטתם
 המצוה, הפסיד ולא ימים בשאר לספור צריךאחד

אפריםחיים
 קאי תמימות דהאי סובר דר'ע תפ"ט בסי' הבה"לוביאר
 שכל לענין לא אבל מבערב לספור שהתחיל יומאאכל
 דאם לסבור הר"י יצטרך לפי"ז זה, את זה יעכבוהימים
 סובר עצמו שהוא כיון ביום סופר אינו בלילהשכח
 משום ימים בשאר לספור צריך אחד יום שכחדאם

 א"כ מבערב, לספור שהתחיל עצמו ביום הוידתמימות
 בתמימות, דחסר כיון ביום סופר אינו מבערבשכח

 יספור לא אחד יום שכח דאם דס"ל הבה"גמשא"כ
 שכח אם א"כ במנין, חסרק הוי דתמימות משוםאח"כ
 דעכ"פ בתמימות, חסרת הוי לא דזה ביום סופרבלילה
 בזה, ועיק בתמימות לילה כל שיהי' א"צ דלדיריהמנה,
 שהיה כית ימים, בשאר כשהגדיל בספירה להוסיףרש
 חסרון הוי לא המצוה וקיום זאח"ז ספירה מנהקטן

 אם נ"מ ואין המצוה, קיום היה דעכ"פ כיוןבתמימות
 בזה. ועחן חיובית של או קיומית שלהיא

 קושית הביא י"א סימן שבת הלכות בינהובאמרי
 דרבנן שבת דתוס' דמ"ד מגילה המרדכי בשםהמג"א
 יבא שמקדש דבשעה כית זה בקידוש יוצאאפי"ה
 מוציא אינו קטן הא והקשה דאורחתא, לחיובאח"כ
 ותירץ דאורייתא, לחיוב אח"כ שיבוא אע"גהגדול
 שאכל זה את מוציא כזית שאכל מי דכמו בינההאמרי
 נמי כן דאורייתא חיוב לידי לבא דיכול כיון שביעהכדי
 ידידי של החדש בספרו ועחן בדבריו, עחן וכו' כןבזה

 כ"ה סימן ח"א אור"ח שליט"א רתנברג דוד ר'הרה"ג
 תוס' בדיני הסימן בכל והאריך ט"ז אות דודבמנחת

 לזמן נחשב שבת תוס' אי כמו דברים, הרבהלגבי
 אי ועוד לשבת, נחשב או ללילה, הלילה עדהקבלה
 יעשה, מה וכדומה תפילין הניח ולא שבתקבל

 בר שנעשה דקטן יוצא בינה האמרי מדברייכאורה
 הלילה עד גדול שאינו כית יצא לא שבת בלילמצוה
 לומר שצריך ולפוסקים דאורייתא, ומפיק דרבנן אוהלא

 מבעוד התפלל שאם לומר יתכן ק"ש עם ק"שברכת
 שמחויב ק"ש הברכה חובת ידי יצא לא שבת קבלתיום
 בכל בדבריו ועח"ש ביום, שאמרו במה בלילהלומר
 באריכות.הסימן

 לדעת שכ' כ"ח ר"ה על תרועה יום בספרועיין
 לעת, מעת בעינן דקטן אחד ויום שנה די"גהסופרים

 קודם שופר תקיעת ושמע בחצות בר"ה שנולד מיא"כ
 קטן היה חצות דקודם חצות, אחר שישמע צריךחצות
 צריך הכוכבים צאת קודס קידש אם ולדבריוופטור,
 בינה. באמרי ועיי"ש שובלקדןם

 שבת תוס' אי שכתב צ"ט פסחים שדה מרומיועיין
 זה אי אבל מבעו'ע, לקדש אפשר ודאי מהתורההוי

 דעת ומכ"מ מבעו'ע, לאכול א"א באמתמדרבנן
 ומכ"מ לשבת, תוס' שאיןהרמב"ם

 קח'י
 דמקדש

 בעצרת, דכתיב המקרא מלשת הוכחנו וגםמבעו"י,
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 ויו"ט שבת דבכל דמבואר הזה, היום בעצםהראתם
 אגרות בשו"ת ועהן עכ"ל, יום מבעוד להתפללמותר
 בין השקיעה זמני מ"ש ס"ב סימן אור"ח החדשמשה

 למעשה, הנוגעים דברים להרבה בע"שהשמשות
 לענינינו. כן כמוונוגעים

 האדיר להגאת מסלוצק יוסף רבינו שו"תועיין
 הגאון והגדולה, האיומה מתורתו רעדו העולםשכל

 פיימער יוסף הרב ישראל של רבן הגולה שרהאמיהר
 בדין מ"ש ז' סי' תשמ"א ירושלים מכת הוצאתזצ"ל
 תוס' ובדין י"ג, בן אז שנעשה שבת בליל בקידושקטן
 בספרו שליט"א ואזנר הרב הרה"ג ידידי מ"ש עייןשבת
 שו"ת ועהן כ"א, בסימן תש"מ שנת ח"ד הלףשבט
 שנדפס זצ"ל שאג אברהם ר' להרה"ג אברהםאהל

 לידידי הלכה בירור ועיין ב' בסי' מ"ש בירושליםמחדש
 סימן אור"ח שליט"א זילבר יחיאל ר' הרה"גהותיק
 להרה"ג מ' סימן ח"ב אליהו מגדנות שו"ת ועחןרע"א,

 מ"ש תשמ"א ירושלים רובנשטיין הלוי אליהו אלתרר'
 ר' להרה"ג וביאורים חידושים בספר ועחן אלו,בשינים

 שבת תוס' בעניני מ"ש ו' סימן שבת על גרחנימאןחחם
 לו יש שבת במוצאי הבדיל בלא והנה תש"מ, ברקבני

 רע"א הגהות עיין טוב ביום אבל ימים, ג'תשלומין
 לו יש כתב ומ"מ תשלומין, לו דאין רצ"ט סימןאור"ח

 רבנו מ"ש ועי' השבת, שאחר טוב ליוםתשלומין
 כ"ד סימן אונן להלכות בחידושיו מרגליות זלמןאפרים
 שמואל עולת ושו"ת השו"ע בגלית שם שלמהוחכמת
 ירושלים מכת הוצאת מרנשברג ר"ב ושו"ת פ"ה,סימן
 דיו נשאר עוד בדבריו, עהן בזה, מ' ה' סימןתש"מ

 אני זה הוא ארכן כמה יאמרו שלא וכדיבקולמסי
 הדו"ש למועד, חזון עוד ואי"ה הפעם בזהמסתפק
 גרינבלט. אפרים ידידוהטוב

 לשת שהביא ס"ב סימן ברכות ראבי"ה ועחןנ.ב.
 בשמירת שישנם הואיל וקטנים ועבדים ונשיםירושלמי
 לחייב ופלא ובהבדלה, היום בקידוש חיביםשבת
 הרב הרה"ג לידידי מנחם דברי בשו"ת וראיתיקטנים,
 דשיגרא דצ"ל שכתב רנ"ח עמוד בח"ב ]שליט"א[כשר

 את לאור שהוציא המגיה על ופלא הוא,דלישנא
 קידושין בר דאינו בקטן והנה בזה, עמד שלאהראבי"ה

 או דעת לקטן ואין לקידושין דעת דבעינן משוםאי
 עצמו, בפני דין בתורת אישות מזיקת הואדמופקע
 קידושין שמואל ברכת עחן בזה, נחלקו ותוס'ורש"י
 מבית בספר ועהן דעת, בלי דקני לייבום ונפ"מ י'סימן

 לדמותו אולי ואפשר האחרת, בדף הרב שלמדרשו
 עדיין משבת מופקע הוא אם שבת תוס' שקיבללקטן
 בזה. ועיין שבת מדין מפקיתו ולא לו עוזרת דהתוס'או

 רצה אומר אין שבת ונעשה שבת לפניובאכל

 י"ג ביום אכל אם אמאי וא"כ התחלה, בתרדאזלינן
 דאולי רע"א דנסתפק המזון נתעכל לא ועדייןובירך
 קפ"ו, בסי' בדבריו עי' גדול הוא כי לברך כעתחחב
 ובקושית בזה, מ"ש ו' סי' ברכות חחם במשמרתועהן
 למ"ד בקידוש גדול מוציא קטן איך שכתבנוהמ"א
 ג' סעיף ו' בכלל אדם בחח ועחן דרבנן, שבתדתוס'
 בתוס' והנה י"ג, סימן שבת חיים ומשמרת בזה,מ"ש
 אחר. במקום אי"ה נבאר הבדלה לעניןשבת

 מצוה בר דבנעשה דכתב שי"ג, מצוה מנ"חועיין
 צריך אינו ביוכ"פ וא"כ יוכ"פ, מוצאיבתחילת
 אי המנ"ח שם מסתפק יוכ"פ בתוס' אבללהתענות,

 חחב וא"כ המצות ככל חיוב איכא אי להתענותחייב
 אלא הזה בתוספות חייבה לא דהתורה או הזהבתוספות

 ל"ש כלל חחב לא בעיקר אם אבל בעיקר חחב הואאם
 וכן הקודש, על מחול להוסיף צריך שיהי'תוס'

 אם זה ספק שחך תוס' שחך קדוש יום דכללהסוברים
 בתוס' חחב אי יו"ט או שבת במוצאי מצוה ברנעשה
 סי' אור"ח סופר חתם שו"ת ועיין עכ"ל, וצ"עלאחריו
 יוכ"פ במוצאי מצוה בר שנעשה קטן לעניןקע"ב

 מתוס' פטור וכו' מה"ת פטור ודאי יום שלדבעיצומו
 לו אין קודש לנהוג נתחייב שלא ומי וכו',יציאתו
 תר"ח סימן יעקב ישועות ועחן עכ"ל, להוסיףשייכות
 במוצ"ש גדול כשנעשה אם נסתפקתי שכ'סק"א,
 שביום כית וכו',או שבת בתוס' חייב הלילהבתחילת
 לעשות שלא עצמו לשמור מחתב ל"ה עצמוהשבת
 דכית נלענ"ד וכו', חחב אינו שבת בתוס' אףמלאכה
 עד מערב תענית כאן אין היום מקצת לאכולדרשאי
 שנסתפק סקי"ב צ"ו סימן השולחן קצות ועחן וכו',ערב
 שבת מקדושת פטור דהיה דכית בהבדלה חחב איכה"ג
 שחייב נימא או לחול קודש בין מלהבדיל פטורממילא
 צריך ע"כ שבת במוצאי שהוא שבת תוס'בקדושת
 פטור שבת מקדושת שפטור דכיון ג"כ וי"ללהבדיל,

 דיש גדול כלל זה עכ"פ עכ"ל, וצ"ע שבת מתוס'ג"כ
 יהי' נפ"מ והרבה לא, או ליום שחך התוס' אםלדת
 להרה"ג כ"ט סימן אליהו מגדנות שו"ת ועהןבזה,
 מירושלים שליט"א רובינשטיין הלוי אליהואלטר

 הל' פי"ב שבועות הלכות פענח צפנת ועחן~ההעמ"א(,
 שנשבע אף קטן הגזלן או קטן הנפקד היה דאם שכ'ז'

 תנינא ובמהדורא שבועה, מקרבן פטור מ"מכשהגדיל
 על דכתב פ"א בדף כתב תר"ץ ב,~נת בדותנסקשנדפס
 דאינו לא למפרע זמנן מה אומרת שהגמראהמגילה
 בכרך שנחגחר גר כגת כך ר"ל אלא שחך, זה איךמובן

 לא דאצלו כית ט"ו בליל שהגדיל קטן או חומההמוקף
 קודם שיהי' דא"א דט"ו חיוב גבי ליכא י"ד זמןהיה
 עכ"ל.לי"ד



אורח ר2 ון4ו111רסד

 ר' הרה"ג לידידי בשבת שחל פסח ערב בספרתק

 בכור שכתב ל"א עמוד תשמ"א שנת ברק מבני כהןצבי
 בניסן )י"ב( חמישי ביום ללידתו יום ו4לשיםשףמלאו

 עבורו מתענה אביו אין י"ג( ליום )אור שישי כלילאו
 ביום עבורו להתענות צריך אם צ"ע אך חמישי,ביום
 להלכה, הנוגעים דברים ח' ז' בהערה רצח"ששישי,
 והחמישי הרביעי צום בענין תכ"ו אור"ח נזר אבנירצהן
 למחרתו שהגדיל קטן אם למחרתו תדחו בשבתשחלו
 ח"ה מלכיאל דברי שו"ת רצי' לא, או להתענותחחב
 סק"ז, קכ"ד סימן בהלכה המצףנים וכה4ערים ק"לסי'

 נ"ט סעיף ח' פרק מצוה בר והליכות הלכותוספר
 בקטן שדנים ספרים הרבה שהביא כהן הרב ו4לובספרו
 ובעמוד בדבריו, היטב עין במצוה חיב אםשהגדיל
 הסדר( )ליל זה בלילה מצוה בר שנעשה מי כתבקע"ב
 ל"ג, בהערה רצח"ש ביקנה"ז, חובתו ידי גדול יוציאלא

 ושו"ת ובנרצם, ע"ב סי' ח"א החכמה כצלושו"ת
 ח' פרק מצוה בר הל' ובס' סי"ז מהדו"ב אור"חהרד"ד

 כ"ג.סעיף

 אליעזר ציץ שו"ת קניתי זה כל את שכתבחואחרי
 וסחם בזה ודן תשמ"א בשנת בירושלים סעדפסחי"ד
 דקטן בושש צריך דין דלית נראה שנתבאר הליןמכל

 להמשיך ומחחב דיכול הספירה ימי בח~ךשהגדיל
 יציבא מזה לעשות ולא כברכה, העומר ספירתלספור
 שהגדיל רצכשףו בברכה ספר קטן שבהיותו וגו'בארעא
 קודם ספר ו4לא במקרה ואפילו יפסיק, חיוב לידיובא

 שבא כעת לחחבו דית מקום ג"כ יש שהיא סיבהמאיזה
 מה רציין עכ"ל, בברכה לספור להתחיל חיובלידי

 בקטן תמ"ד סימן א' חלק אפרים ברבבותשכתבנו
 ברבבות שכח1נו מה עהן וכן חנוכה, ימי בתוךשההחיל
 בחול שהגדיל בקטן ב' אות תכ"ז סימן ח'עאפרים
 אות קנ"ח סימן ובח"ב תקל"ב ובסימן סוכות,המרצד

 א' ליום משום שנדחה בתמוז י"ז תענית לעניןב'
 גדול. אזתעשה

 בליל מדליקין איך נ"ב סימן שלמה הבניןובקושית
 יאמר ואיך חנוכה לא עדיין הא בעש"ק שחלא'

 של עצה אין ומדרצ אחרו3 עצה שאין וכתבשהח"נו
 שבה מקבל אם רק זה שבה דתוס' תראה שבת,תוס'
 יוכל לא אז וא"כ קודם שבת לקכל יצטרך בע"כוא"כ

 ח4די כ"ט, סימן ח"ב אלעזר מנחת רצין כבר,להדליק
 חנוכה עניני על למאה נר וספר ט"ו, אות חנוכהחמד
 לא דמדרצ טען שליט"א ראס רח"ה חדידי כ"ט,עמוד
 כי והוא חנוכה מאי כמו פורים מאי הגמראשואלת
 כך דלכהחילה ז"א וכו', תסור מלא הגמראשתירץ
 ההדלקות עם הברכה אופן חז"ל של התקנהנעמדה
 נתקן כך כי מוקדם שזה לומר שיך לא וא"כוהברכות
 הוא ואז תקעק מחמת אז להדליק לכתחילהתראה

 ם י ר פאחיים
 שהח"צו, לומר אפשר איך כבר להקשות שיך %אהזמן

ופשוט.

 נר בעש"ק ומדליק בה4בה מצוה בר שנעשהובקטן
 דכלילה בהדלקתו, גדול ג"כ לההמא יכול אםחנוכה
 בשעת קטן עוד דעתה כית דילמא או גדול,נעשה

 בגדר בהדלקתו, גדול לההמא יכול אינו שובהדלקה,
 דאי כית שקה"ח קודם הוא שהזמן בעש"ק,חנוכה
 דהזמן התקנה הוה כך וא"כ שבת, בלא לחנוכהאפשר
 דחי דלא דדבר דס"ל נ"א דף מנחות בתוס' רצהןאז,

 דף יבמות בהוס' רצח' זמנו, הוה שבת ערב אזשבת,
 מגילה גבי ע"א, ה' דף מג%ה ועל מילה, גביע"ב
 שם ז"ל רש"י דיק לכך רק לכאורה, כן משמעדלא
 נקרא לכך דרבה, גדרה ל"ה מגילה שתקנו שבזמןדכית
 וא"כ הזמן, הוה אז ודאי מלאכה אבל בומנו,ו4לא
 שנחגדל קטן חנוכה, גבי הארכתי ובאמת הקטן,פטור

 ע"ב, כ"ז דף סוכה רצין לגמרי, פטור חנוכהבאמצע
 בזה, וכ"מ ע"ב, צ"ג דף ופסחים ראי', ממוחגיגה

 שהאיר לאחר שנחגחר גר דמגילה, בפ"בובירושלמי
 וקבעו נקט ולכך המגילה קריאת מן לגמרי פטורהמורח

 לזה ת"מ פחות, ולא ימים ח' דוקא שהוה ר"ל וכו',ח'
 פטור חנוכה באמצע שהגדיל וקטן שנחגחר דגרהדין
 מזה.לגמרי

 שבת במוצאי י"ג בן שנעשה בקטן הדיןואיך
 או בהבדלה המנחה,היוצא מפלג הזמן קודםוהבדיל
 דין שם ואין לילה כשנעשה ממש להבדיל שובשצריך
 לי כתכ שליט"א קניבסקי חים ר' הרה'ע ידידיתוספת,
 מנהן הבדלה שבה אין שאם עויצא פשיטא וז"ל:בזה

עכ"ל.

 בסופו, ט"ז סימן ח"ג יצחק שאילת בשו"תרצהן
 ספירת ברכת בענין לעצרת פסח בין שהגדיל קטןבענין
 בזה האריך שאת וליתר מרציל, שספר מה אםהעומר
 בקטן כתב נ"ב ובסימן בדבריו, היטב עהן מ"טבסימן
 ציץ עהן ובספירה  בהשית, מחחב אם בט"בשהגדיל
 נ"ה. סימן חי"דאליעזר

 הסוכות, חג ימי בוצך שנחגדל בקטן הדיןאיך
 לאחר הלולב את כשנוטל שהחחנו לברך צריךהאם

 משום רק חיב היה זה שלפני בימים דהאשנחגדל,
 בזה. וצ"צחינוך

 מילנובסקי )להרב ק"ח עמוד דוד אמריובספר
 ת"ב דצום הדין עיקר לשין והנה וז"ל: כתבשליט"א(
 בדינו להסתפק יש באב עשירי שהוא א' ליוםסעדחה
 אם קטן, היה עדיין ובת"ב אב, ב" סעחגדל קטןשל

 הנדחה. בוחמית להחענותמחחב

 דאי ש"א, מצוה המנ"ח בחי דתלף נראהיכאורה



אורחרבבות

 כשחל וא"כ החודש, כל על הוא דד"ק דהחיובנימא
 חהסלומין העשירי אין א' ליום ונדחה בהצבתת"ב

 דמי י"ל וא"כ הד"ק, מתקחם עצמו דבו אלאדחהם"צי
 דכל נימא אי אבל בו, להתענות חחב א' ביוםשנתגדל
 הוא בי' שמתענים מה וא"כ בתשיעי, דוקא הואהצום
 לפ"ז וא"כ דתשיעי, חהמלומים והוא התשיעי,תמורת
 יתחחב לא גם בחהם"צי נתחייב שלא מי דכלנראה

 עכ"ל. בכ"ז וצ"עבעשירי,

 לקירי ח"ב י"ח סימן לשת מענה שו"תרצין
 אם שנתרפא בקטן שליט"א חפוטא אברהם ר'הרה"ג
 היטב עהן הגומל, הברך שעדיל עד שברצות כמהיחכה

 טעם בטוב רצוד בקטן הגומל ענין כל דביררבדבריו,
ודעת.

 בקטן לברר שכ' ס"ז סימן ח"ב הים זה בספררציץ
 ט"ב להיות חל ואז באב עשירי ביום מצוה ברשנעשה
 שנעשה כית להתענות מחהב אם א' ליום ונדחהבשבת
 קטן עדין היה בט"ב אתמול דהא לא, או היום,גדול
 עהן נדחה, לגביה שיך ולא להתענות צריך היה%א

 מזה. כחבנו כבר ובנרצםבדבריו,

 מ"ש ר"ל סימן ח'ע הלכות משנה שו"תרציץ
 עחן וכן הספירה ימי בתוך שהגדיל בקטן ספירה,בענין
 אל"צזר צ"ן שו"ת רציץ רצ"ב, סימן בסוף ח"טבספרו
 כ'. סימן י"דחלק

 שכ' ע"ב ס"ג ע' צ"ו סי' השולחן בקצותרציץ
 שבת במוצאי שהגדיל בקטן להסתפק רהם בדה"ש,ח"ל
 שבת בקדושת חחב היה שלא כית בהבדלה חחבאם

 שנימא או לחול, קודש בין מלהבדיל ממילאפטור
 צריך רצ"כ במו"ש שהוא שבת תוס' בקדושתדחחב
 מקדושת פטור דהיה דכיץ ג"כ ה"ל אח"כ,להבדיל
 עכ"ל. שבת מתוס' ג"כ פטור עצמהשבת

 לי כתב שליט"א זילברברג יחיאל ר' הרה'ערדידי
 שאלה כ' ב' אות ת"ד בסי' ח'ע ספרי על ח"ל,להעיר,
 בתוס' מחהב אם ביוהכ"פ שנה י"ג לו שנתמלאובא'
 שאינו לו שפשוט שי"ג מצוה במנ"ח "צויין וכו',יוכ"פ
 סימן אור"ח סופר חתם בשו"ת רציץ בתוס',חחב
 חלק יחיד מנחת ובספרי ד', חלק יצחק ובמנחתקע"ב,

 עכ"ל.א'

 נ"ח ומדליק בהמבת מצוה בר שנעשה קטןובשאלה
 דאם דיתכן בהדלקתו גדול להוציא יכול אםבע"ש
 שנתגחר בגר כמו בהדלקתו, לגמרי פטור בחנוכההגדיל
 עי' המגילה, מקריאת לגמרי פטור המזרח שהאירלאחר
 הרה"ג מ"ז בעמוד תשמ"ג שבט שלמה בכרם בזהמ"ש
 שליט"א. איזראעל מאיר אברהםר'

 בנתע כתב שטררנבוך משה ר הרה'עהדידי

יסה ם י ר פאחיים

 ח"ל: רפ"ח סי' ה' חלק וזמנים מרצדים בספרולענעעו

 להלכה מסיק תקל"ט( )סימן נזר אבניבהצו"ת
 כל בקטנותו שספר אף הספירה, ימי תוך שהגדילשקטן
 מביא וכן כשהגדיל, לברך להמע~יך יכול אינו כדץ,יום

 בעל הגה"ק הוראת )קי"ב( ח"ז ענגיל מהר"שבשו"ת
 חמדה ארץ ובספר כשהגדיל, לברך לא הרי"םחידושי
 ולא בזה מסתפק אמור פ' התורה על המלבי"םלהגאת
 תשובות בהמם מביא תפ"ט( )סימן יוסף ובברכימכר"צ,
 בספר הביא וכן לברך, שלא )בכת"י( ח"ג הארץפרי
 תפ"ט(. )סימן עםנורבי

 הכול כלל, לחוש שאין אעמודה משמרתי עלואני
 זה ובסימן שהגדיל, לאחר בברכה ולספורלהמשיך
 עוד כחבנו שם רפ"ט ובסימן טעמים, ג' לזההבאנו
 אצל נהגתי וכן בזה, לפקפק ואין ברורים והדבריםטעם,
 בימי שהגדיל נ"י צית בן אשר הר"ר בכוריבני

 והודאה בברכה, לספור להמשיך לו שהוריררהספירה,
 הוראה. בעלי בהסכמת היתהזו

 אחרונים חבל ומצאור בליקוטים, עכשיווחיפשתי
 צ"ט(, )או"ח סופר כתב לברך, שיכול כמ"ששמסקי
 )מ"ג(, האיש משה )י"ז(, צבי ארץ )רס"ט(, שיקמהר"ם
 ולע"ד )תפ"ט(, חחם אורחות )ס'(, ח'ע אלעזרמנחת
 ההוראה, עמוד שהמנהג רצוד זה, בדין לפקפקאין

 וכמש"נ, מיניה נזרצ לא מקום בכל המנהג שזהוומאחר
עכ"ל.

 קדושין למסכת קשעורים קונטרסי בספררציץ
 כ"ד שיעור שליט"א גוסטמאן זאב ישראל ר'להרה'ע
 מבארים ודבריו פה שנגענו מה על שכתב מה י"אאות

 לימודו. בעומק עח"ש בקטן גדול יסוד שם וישלדברינו

 בר שנעשה בקטן דן שס"ג סי' ח"גובמהרש"ם
 להתענות מחהב אם בש"ק ט"ב חל ואז באב בי'מצוה
 ז' סימן תשמ"א )ירושלים( סופר יד שו"ת רצחן לא,או
 בעיטור א' באות רצח"ש בעשירי, להתענות דמחהבשכ'

סופרים.

 אם הספירה, בימי מצוה בר שנעשה קטןבקיצור,
 ולספור להמשיך יכול מהספירה, יום שום החסירלא

 ספירת בספר רצין מצוה, בר שנעשה לאחר אףבברכה
 מ"ו עמהים וצליט"א כהן צבי ר' הרה'ע למידיהעומר
 הרבים לתרצלת דבריו כל את פה מעתיק ואנימ"ז,
ח"ל:

 הדעה דלפי ש"ו מצוה חינוך, המנחת בזהנסתפק
 יום דילג אם ושלכן אחת, מצוה הם הימים מ"טשכל
 אע"פ הספירה, בימי שהגדיל קטן מונה, אעו שובאחד

 י"ל חעוך, מטעם שהגדיל, קודם גם לספורשחחב
 דרבנן ספירה אין מדרבנן, רק הוא זה שחיובדמכית



אורח רוער14נברסו

 שספר, כית דלמא או דאורייתא, ספירה להשליםיניה
 עכ"פ, בטילה הספירה אק מדאורייתא, פטור שהיהאף

 פרק במגילה, ממרדכי ראי' והביא ולהבא, מכאןוחייב
 במג"א הובא מותנא, טוביה רבינו בשם עומד,הקורא
 דהמחתיב א'[, ]ס"ק רס"ז( סימן )צ"ן קפ"טסימן

 בקידח4 דיוצא מהתורה, המחףיב "ת מוציאמדרבנן
 בקידח4 דיוצא כמו א"כ ולמעלה, המנחה מפלגהיום
 הספירה[ ]בימי שנהגדל קטן כן דרבנן בזמן שבתץ4ל

 הזמן אז מועיל בודאי קודם, לחינוך הגיעדעכ"פ
 ואין מהתורה, אח"כ חחב להיות מדרבנןשמחתב
 )ועיין שם למנחה שמן קונטרס גם וראה בטל,החשבת
 ראחתו שדחה ע"ו, סימן ח"ב, חאו"ח צבי הרבשו"ת
 נתן, להורות בשו"ת חינוך המנחת דברי על מ"שוע"ע
 שו"ת פסקו: וכן ט"ו(, ואות י"א אות כ"ו, סימןח"א

 י"א, ס"ק באר"ח הובא צ"ט, סימן חאו"חכת"ס,
 אות שם נתן להורות ובשו"ת כ"ט, ס"ק עומרבמנחת
 הובא רס"ט סימן חאו"ח שיק מהר"ם שו"תט"ו,

 ח"ג דעת יחוה בספר שם, עומר י"ג,במנחת ס"קבאר"ח
 ה' אות כ"ה סימן ח"א נתן להורות בשו"ת כ"ט,סימן

 כ', פרק סוף לנער חנוך ובספר ט"ו, אות כ"ווסימן
 98, הערה ח' פרק מצוה בר והליכות הלכותובספר
 אלעזר מנחת שו"ת הבאה, בהערה הובא כ', ס"קקוע"ת
 ל' שנה בהמאור שם, עומר במנחת הובא ס', סימןח"ג

 דהברכה 17, עמוד תשל"ח שבט-אדר ג'קונטרס
 שנה, י"ג אחר וכן שנה י"ג קודם הן מדרבנןבעצמותה

 מטעם מדרבנן ג"כ הוא שנה י"ג קודם שבירךומה
 שם בהמאור ועיק מדרבנן, בזה"ז וספירהחינוך,

 כלל ענגיל להגר"י לתורה ציונים דבריו, עלשהקשה
 אות ד' סימן עומר מנחת בספר מנחה בשירי הובאי"ב,
 שליט"א לאדמו"ר בש"ס, וביאורים חידח4ים ובספרד',

 חנוך בספר גם ונזכר ל"ח, עמוד ה' סימןמליובב"ן
 דבריו: ותמצית הנ"ל,לנער

 שהמחתיב דכמו הנ"ל, מותנא טובי' רבינו דעתא(
 הפטור בזמן יוצא כן מהתורה, החחב מוציאבדרבנן
 המנחה מפלג היום בקידח4 יוצא ולכן החיובלזמן

 שמא מס"ס, יברך שנהגדל שהקטן י"ל ועפ"זימעלה,
 דבעי ואת"ל תמימות, בעי דלא כהאומריםהלכה

 טובי'. כר' הלכה שמאתמימות
 רק פסול לזכר, הנעשה שדבר הר"ן מ"שב(ע"פ

 לדידן וא"כ ישנו, הזכר מ"מ כי הדבר, בגוף חסראם
 חסר שלא כל למקדץ4, זכר מדרבנן, רק היאדספה"ע
 לברך. יכול - הקטן ספירתבגוף

 קועא"פ לברך, זה קטן יוכל חינוך מטעםג(
 )מטעם לספור חחב אינו זו בה4נה שרק מכיתשנהגדל,
 להתחנך עליו - מחוהב יהיה הבאה ובשנהתמימות(

 שבקטנותו. לספירתו כהמשך לברך תכולבזה,

 ם י ר םאחיים
 החיוב כל את סופר שהוא "כיון תמימות דמקףד(
שלו".

 להקשות יש לתורה, ציונים של השל"סי טעמועל
 יודע הוא אם חינוך משום לברך לו להתיר שחךמה

 ד' בפרק וכן הקודם, הסעיף גם וראה היטב,לברך
 בספירה חינוך עליו שיש כוונתו ואולי נ"ב,הערה
 להורות בשו"ת גם כתב הרביעי, כטעמו מברך,וממילא

 להלן המובא לאברהם חסד וכדברי כ"ו, סוס"י ח"אנתן
 י"ט, הערה להלן המובא ענגיל מהר"ש שו"ת גר,בענין
 הובא נ"ד, אות ט"ו פסוק כ"ג פרק תקרא תמימהתורה
 בפטור שספר דמה י"ל שהגדיל קטן שם, עומרבמנחת
 לזה ראי' להביא תש תמימות, שיהיו לענקמצטרף
 ונהגייר גף בהיותו בנים לו היו ע"א, ס"ב דףמיבמות
 חייב היה לא גף שהיה שבקועה ואע"פ מפו"ר,פטור
 הובאה זו ראי' ע"ז, מצותם אין נח דבני פו"ר,במצות

 משה שו"ת עליה, מ"ש וראה הנ"ל, חינוך במנחתגם
 ומתבאר הנ"ל השע"ת את מביא מ"ג סימןהאיש

 ע"ו, סימן ח"ב חאו"ח צבי הר שו"ת לו,שמסכים
 סימן או"ח המקורות, אל הוצאת לטוריםוהמצורף
 תפ"ט, סימן מרגליות( ראובן )להרב חיה נפשתפ"ט,
 שו"ת 34, הערה רצ"ה עמוד בהלכה בהמועדיםצתק
 בהמועדים צתק י"ז, סימן יח"ל( "סיבת )ראש צביארץ

 בא"י נ"ו, סימן )שפירא( צבי תפארת שם,בהלכה
 סעיף ערוה"ש שיק, ומהר"ם כת"ס כדעת י"ד,סוס"ק
 מעשים ושכן ס"ה, סימן ח"ג יעקב חלקת שו"תט"ו,
 חידח4ים בספרו מליובב"ן, שליט"א אדמו"ר יום,בכל

 בכל תמימות צריך אם דאף ל"ז, סימן בש"סוביאורים
 שצריך ומה בפ"ע, מצוה הוא יום כל שבועות,הז'

 למציאותם, אם כי שבהם, למצוה אינו הקודמיםלימים
 קודם שספר וקטן שני, מבלי שלישי ליוםשא"א

 מדרבנן, והוא חינוך, משום היה שחיובו אע"פשנהגדל,
 ה' )ובסימן למציאות ועושה אחשביה דרבנן מצוהגם

 או הספירה בימי שנשתחרר עבד משא"כ בזה(נסתפק
 סימנים ח"ד, וזמנים מועדים הספירה, בימי שנהגחרגר

 עכ"ל. כ', פרק סוף לנער חנוךרפ"ח-רפ"ט,

 י"ז א' קס"א ע' ח"ב כהלכתו פסח בספרועיין
 הספירה ימי באמצע מצוה בר לגיל שהגיע קטןוז"ל
 הבר קודם הספירה ימי כל ספר דאם הפוסקים רובדעת
 שלא שכתבו המ4 בברכה אח"כ וסופר ממשיךמצוה
 הספירה מימי בקטנותו החסיר אם אבל לכשיגדיליברך
 שאינן כית כשהגדיל זו בשנה בברכה סופראינו

 אור"ח כ"ס לזה, מקורות כ' נ' א' ובהערותתמימות
 אלעזר מנחת סקט"ו, ערוה"ש ר"ס, שיק מהר"םצ"ט,
 ח"ב אור"ח צבי הר כ"ד, אמור תמימה תורה ס',ח"ג
 מנ"ח תקל"ט, נזר אבני י"ב, כלל לתורה וציוניםע',
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 אומר יביע סק"כ, שע"ת ז', סי' ח"ג הארץ פריש"ו,
 כתבנו. כבר המקורות ורוב כ"ח,ח"ג

 בברכה סופר אינו הספירה באמצע שנתגיירוגר
 ברכ"י, צוין ומקורו יו"ט בא' שם כתב כך זו,בשנה
 היום באותו יספור לעומר, הראשון ביום נהגיירואם
 ישראל דברי ועי' עכ"ל, בברכה הימים ושאר ברכהבלי
 קנ"א.סימן

 ובלילה יום מבעוד שאכל בקטן הדין איך לדוןההם
 להוציא יכול ואי עליו מזמנין אי מצוה ברנעשה
 משה וידבר בספר בזה מ"ש כ"כ ועחן בזימת,אחרים
 אייר אוריתא בגלית ועיין עקב, פרשת התורהעל

 שליט"א גולדברג נחמיה זלמן הרב שכתב מהתשמ"ג
 בענין פ', בעמוד ירושלים, ומחוקק שבט כוללראש
 בברכה. סופר אי הספירה בימי שהגדילקטן

 ובשו"ת כ"ח, כ"ז סימן ח"ג אומר ביביע עודועיין
 חיררי שמעת ר' הרה"ג לידידי אחד שמעת2(ער

 לידידי הלבנה צורת ובספר ס"ח, סימן בח"אשליט"א
 כ"ב בעמוד שכתב שליט"א מימון אברהם ר'הרה"ג
 ונהגדל קטן בעודו הלבנה ברכת ובירך שעבר קטןוז'%,

 ועח"ש אחרת, פעם ולברך לחזור צריך איןבאמצע
 יוד. באות באריכותבהערותיו

 קלא.סימן

 א' ניום נעומר י"גכשחי

 אם מיהו וז'%, ס"ב תצ"ג בסימן כתבהרמ"א
 שבת, לכבוד ו' ביום להסתפר נוהגין ראשת ביוםחל
 ושאלני בזה, כלום כתב לא והמ"ב בזה, חולקין%א
 ג"כ חמישי בליל אם שליט"ב ראס העניך חנוך ר'ידידי
 הדעת של בשו"ע מותר, ר שביום הדין והנהמותר,
 ולא הנ"ל הרמ"א של הדין את לגמרי השמיטתורה
 מהרי"ל דעת זהו כ' סק"ו היטב ובבאר למה,ידעתי
 סק"ז ובא"ר עיי"ש, וכו' אחרונים כמה דעת וכןשאוסר,

 ב2(עת להקל אפשר בע"ש בעומר ל"ג כשחל ומ"מכ'
 וכן ביום, דרק הרי בלילה, מלעשות ביום לעשותהדחק
 ו' דביום הרמ"א על וז"ל סקל"ב החחם בכף שםעהן

 ז"ל מור"ם שכתב המנהג לפי והינו כתבמותר,
 דאין בשו"ע מ"ש לפי אבל בעומר בל"גשמסתפרים
 ב', יום עד להסתפר דאין בכאן ה"ה ל"ד עדלהסתפר

 וכו', עיי"ש ל"ג יום חל אא"כ שכ' השו"ע מלשתוכ"מ
 עכ"ל, ב' יום עד להסתפר אין א' ביום חל אםמשמע
 ולא ביום רק זה ו' ביום מתירין אם אמינאוא"כ
 עי' מבערב ולא בעומר דבל"ג דאמרין והאבלילה,
 מבערב, דמהרר ל"ו סי' אבה'~נ יעלה יהודאבה~ו"ת
 כשחל דראה כ' כ"ג סו"ס ח"ג מלכיאל דבריובשו"ת

יסז ם י ר פאחיים

 הקודם, כע"ש לישא מתירים א' ביום בעומרל"ג
 בהלכה המצוינים בשערים ועיין בלילה, דלאומשמע
 ה' בליל אם ספיקתו עדיין וא"כ י"ד, י"ג אות ק"כסימן

 דלא, משמע שהבאתי האחרונים דמחבל נ"ל אבלמותר,
 מרדכי מאמר בס' מ"ש חשובות הערות ועיין בזה,ועיין
 ו'. ביום ולהקל ה' בליל להחמיר וטוב בכ"ז ועי'סק"ה

 סק"ז בח"י וע"ש מהרי'% צוין שהתיר ברמ"אוהנה
 אוסר, ומהרי"ל מהרי"ו, דעת זהו שבת ולכבודשכ'
 מהר"י לשון וזה מהרי'%, שצוין ברמ"א ט"ס ישוא"כ
 התרתי א' ביום בעומר ל"ג נ"א, סימן בליקוטיםווייל
 שאירע לאבל מהר"ם שהתיר וראי' שלפניו ו' יוםלספר
 מנהג אלא דליכא כית ו', ביום לרחוץ בשבת ל'יום

 דל"ג אע"ג וה"נ ל' תוך לרחוץ נהגו שלא מהבעלמא
 מקצת אלא מנהג אפי' ליכא הכא מ"מ א' ביוםבעומר
 ז"ל חזקיה שמה"ר שמעתי וכן מחמירים, אדםבני

 אבל אות יצחק ובפחד עכ"ל, ג"כ התירוויישנויל"ז
 שזה כתבנו אבל המהרי"ל, בשם הנ"ל הרמ"א אתהביא
 ובד"מ אוסר, המהרי"ל אבל ווייל, מהר"י וצ'%ט"ס
 המהרי"ל ושל המתיר המהרי"ו של הדיעות ב'הביא

 נ"א עמוד תשכ"ב מהדורת יצחק פחד ועי'האוסר,
 דבריו הרמ"א שיהפוך יתכן לא וזה ל"ג, אותובהערה
 הביא תרפ"ט סי' משה ובמטה המפה, לס'מד"מ
 על בביאורים הגדולה כנסת שחרי ועי' ווייל,למהר"י
 ובדברי ו', ביום שחל אייר בר"ח להסתפר בעניןאור"ח

 ח"ג ב"ב מהר"ם בשו"ת כהנא במהדורת הובאהמהר"ם
 בפ'ע בהג"מ כ"כ והובא קי"ב סי' ח"ג ומנהגיםבפסקים

 והרב ס"ב, ת' סי' ביור"ד להלכה והובא ו' א'מאבל
 וכו', בתשובותיו ווייל המהר'ע וז'% שם כתבהמהדיר

 לאבל מהר"ם שהתיר שלפנינו הפסק על בדינומסתמך
 שבין ימים במהרי"ל גם ומובא בשבת ה' ל' יוםשאירע
 עכ"ל. וחמיעוי שני סדר הקטע לשבועות לעצרתפסח

 א' בהגהב'ע שם הגדולה כנסת בשיירי ראיתישוב

 לא ביום אלא ככולו היום מקצת לומר שיך ולאשכ'
 ספיקת נפשט לכאורה וא"כ עכ"ל, דאבל דומיאבלילה
 כתב עוד להסתפר, א"א חמישי ליל ובלילה הנ"לידידי
 ווייל מהר'ע הביא זה מנהג פי ועל וז"ל, ח' באותשם
 השבת לכבוד ו' ביום מסתפרים א' ביום שחל דל"גז"ל
 ואם אידם יום שהוא ספרים שכיחי לא א' שביוםלפי
 עושין ואין גוים הם שהספרים ראשת ביום יסתפרולא

 חג עד להסתפר יכול אינו ב' שביום ונמצאמלאכה
 ו' ביום להסתפר ווייל מהר'ע התיר ולכןהשבועות

 וא"כ הלבוש הרב בדבוץ מבואר וזה השבת,לכבוד
 ביום שחל בעומר בל"ג אפי' טעמא להאי דליתאלדידן

 ווייל הר'ע על ואף שלפניו, ר ביום מסתפרין איןא'
 שאסר בדרשותיו מהר"ל והוא חולקים לו נמצאוז"ל
 עד להסתפר יוכל דלא מ"ש הבנתי ולא עכ"ל,בפי'

 אי אמינא וא"כ ו' דביום דסובר רואין כןשברצות,
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 ועהן שלפניו בלילה ולא ביום לכה"פ ר ביוםמחומן
 בשם היתר כ' המפה שהרב ומה ח"ל שם וסיםבזה,

 בליקוטים כתב שכן מהרי"ו וצ"ל ט"ס הואמהרי"ל
 כ' שרש"ל כ' שהב"ח ואיברא במ"א כמ"ש נ"אסימן

 בס' גם נוהגין, וכן ז"ל והיל מהר"י כדברישהעיקר
 כדברי קח"ל ישנה אבילות דהוא דכית כ'הלבוש
 להמתירים אפי' דבנ"ד יוצא הראשת מטעם אבלהמיקל
 ספר בספרו סג"ל מהר"י ולשת להתיר, אין לדידןשם

 לא א' ביום בעומר ל"ג חל אם וגם כך, הואמהרי"ל
 חל דאם דאבל דומיא שלפניו ר ביום לגלחהתיר
 המטה ולשת עכ"ל, בע"ש מגלח בשבת שלושלשים
 ראשת ביום שחל בעומר ל'ע כך, הוא שםמשה

 מהר"ר הורה וכן מנהג, משום שלפניו ו' ביוםמסתפרץ
 מהר"י לשת אני, גם פסקתי וכן מהשלוף"לדאחזקיה
 עכ"ל, הפסיד לא והמקיל עיי"ש אוסר ומהרי"לוהיל,
 שאלה ח"ל, ל"ג סימן ח"א קטנות הלכות שו"תועי'
 מילה בו והיה א' ביום להיות בעומר ל"ג חלאם

 תשובה, מע"ש. לגלח הברית בעל מותר אםמיבעיא
 בעומר בל"ד אלא מגלחין אנו דאין לדידן בעיאהאי
 א' ביום בעומר ל"ג כשחל לאשכנדם אם ק"וולאו

 יד ובספר וכו', כ"ם לא מילה כשחל בע"שמגלחין
 אלפאנדרי משה אהרן ר' להרה"ג והב"י הטור עלאהרן
 ספר בשם בסק"ז ח"י בעל והרב כ' בהגה"טזצ"ל

 מבערב להסתפר דיכול כתבו פ"ח בעל והרבהמנהגים
 אם כ' ס"ב ת' סי' ביור"ד והרמ"א עכ"ל, נוהגיןוכן
 אף בע"ש כ"ט תום בשבת אבילות של ל' יוםפגע

 שרי בכה'ע וכו', כלל לרחוץ שלא שנוהגיןבמקומות
 עיי"ש במחלוקת שם הוא וגילוח שבת, כבודמשום
 סי"א השולחן ערוך רעי' בבה"ט ועח"ש סק"ו,בפ"ת
 כמו ל' כל דג' מדינא שאסור דמה להדיא ומבוארוכ'

 בכ"ט בע"ש אסור בסכין צפרנים ונטילתגילוח
 דגם משמע דבד"מ כ' סק"ג )ובבה"ט וכו'לאבילות
 כמו מבואר ה' אות בד"מ דגם בזה ושגה מותרבגילוח
 בלילה לא אבל ביום רק דזה משמע עכ"פ וכו'(בשו"ע
 בלילה ולא מותר בעומר ל"ג שלפני ביום וא"כשלפניו,
 עוד רעי' והיל, המהר"י של המקור כל זה כישלפניו
 ביום בעומר ל'ע חל ואם שכ' ס"ו, תס"ג אור"חעה"ש

 עכ"ל, השבה כבוד מפני הקודם בע"ש מסתפרץא'
 בתורה כתב ו' ביום ועשירי ה' ביום ט"בוכשחל
 שליט"א בלוט אלימלך ר' הרה"ג טידי ח"אלהוראה
 כשחל ו' בליל לכבס להתיר יש ע"כ וסים העניןלברר
 הנוהגים לאותם אפילו שבה לכבוד ה' ביוםט"ב

 ומשמע עכ"ל, עשירי ליל בסתם כיבוס איסורחומרת
 ובשו"ת ממש, ר יום עד מתיר לא ו' בלילדתספורת

 קשליט"א קרףז שלום ר' הרה"ג לטידי ח"ב קשלוםדברי
 תספורת דהאיסור בתספורת מותר בתמח י"ז דבלילכ'

 וא"כ וכו', מאכילה יותר להחמיר דאין ביום רקמהחיל

 מ י ר פאחיים
 ההיפוך הקודם, בלילה ולא ביום ההיתר דכאןאמעא
 קשלו. האופןמהציור

 ל' יום חל שכ' פצ'ו ע' אבילות על בו כלרעי'
 לזה וראיות מקורות והביא ר ביום יגלח לאבשבת
 אם שכ' קפ"ט ע' ח"א החיים בגשר עח, וכו,עח"ש
 אמינא וא"כ בע"ש, יגלח שלא וכו' בשבת ל' יוםחל
 ו' ביום בעומר בל'ע מקילין אם א"כ כך דיעות ישאם
 החרר, כ'ע סי' ח"ב שאל ובחיים בלילה, ולא ביוםזה
 וורדים בגנת רעהן קפ"ט אבילות חמד בופדהוכן

 לקט ועיין בזה, שהאריך ר אות ה' כלל יור"דהספרדי
 אין ח"ל, צ"ז ע' אור"ח הדשן תרומת מנהגייושר

 משאר השבה זה דמ"ש השבה לכבוד ו' ביוםמספרץ
 שסחם אבל ח"ל, במהרי"ל ראי' נמצא וכן בעומרשבת

 אבלותו סיים אם אבל ר, ביום מספר בשבתאבלותו
 בעומר מספרים שאין ומה ר, ביום מספר אינו א'ביום
 על מאריך היה שפ"א שם חכורני הוא, אבילותמפני

 הוא מספרים היו ולא הסעודה, ועל בעומר ל"גהישיבה
 הטעם שאמר לי וכמדומה שברעווע עד הישיבהובני
 ולדעתי עכ"ל, נספר למה והסעודה היום רוב שעברכית
 בדבריו. ביאורצריך

 בשדי עהן ביום ככולו מקצת ליל אמרינן איולענין
 אות אבילות דינים באסיפת בזה מחלוקת שהביאחמד
 חלק קמא מהדורא ומערב שואל שו"ת עהן וכןכ"ח,
 ה'. אות רצ"ג סימן שאול יד ובחבורו נ"ג סימןשליער

 תצ"ד בסימן מרדכי המאמר דברי מעתיקוהנני
 ח"ל: לענינינו נחוצים דבריו כיסק"ה

 ז"ל, מהרי"ו כ"כ וכו', ראשת ביום חל אםמיהו
 שכתב ה', אות ב"י בהגהת ז"ל הקךירי להרבעהן

 להסתפר )להנוהגין א' ביום אייר ר"ח לעניןעעשאל
 יכולין אם יעו"ש( מדבריו כמבואר ובל"ג ר"חביום

 ע"ש ז"ל מהרי"ו לנדת לדמותו יש אם בע"ש,להסתפר
 דבריו בריש שממ"ש בדבריו גמגומי' וראיתישהארי'
 איסור לנוהגים הם ז"ל מהרי"ו ושדברי בהדי'מוכ'

 אלא היתר נוהגין ואין שבועות עד מל"גבתספורת
 מיהו בד"ה אח"כ למ"ש מקום אין ולפ"ז עצמו,בל"ג
 הנ"ל לנדת היתר ללמוד שאין וכו' מדמין שאנואעפ"י
 שנפסק התם ד,צאני המפה, ומס' מהרי"ומדברי
 חחר ר"ח עבור דאחר הכא משא"כ וכל, מכלהאבלות
 והרי וכו', יום באותו אלא לגלח התירו ולאלאיסורו,

 כנוהגים הם ז"ל מהרי"ו דברי דבריו בהחילת מ"שלפי
 לאיסורו, חחר ל"ג עבור אחר וא"כ שבועות עדאיסור
 דבריו בהחילת השואל דברי שדחה במה לדקדק ישעוד

 בע"ש יגלח לא דאם משום אלא ז"ל דמהרי"ומטעם
 יהיה לא ושוב חגם יום שהוא א' ביום לגלח יוכללא
 נראה המפה בס' ז"ל מור"ם והרי שבועות עד היתרלו

 ואילך מל"ג היתר לנוהגים מהרי"ו היתר שהביאברור



אורחרבבות

 לא ז"ל שהרב אלא דבריו בסוף משחרי הרבונמ"ש
 הוא למ"ש וסוהר למהרי"ו המפה ספר בק שםחילק
 אחרים גמגומים שם ראיתי גם דבריו, בתחילתגופיה
 עכ"ל. להאריךואין

 אות שם הגדולה כנסת השחרי דברי מעתיק אניכן
 ח"ל: לענעינו שנוגע מהה'

 ל"ג כשחל להתיר ראיה להביא נראה היהאמנם
 לנוהגים שלפניו שישי ביום להסתפר א' ביוםבעומר
 באחד אחר ר"ח כשחל וכן לעומר, בל'עלהסתפר
 דשכיחי במקום אפילו שלפניו ו' ביום להסתפרבשבת
 מאבל ואילך, מל"ג להסתפר ונוהגים א', ביוםספרים
 ביום דמסתפר הרגל ערב שהוא בשבת שלו שמינישוחל
 ליום מופלג שהוא א' יום הוא שהרגל אע"פשישי
 הוא ל"ג או שר"ח אעפ"י נמי הכ' לו, סמוך ואינושישי
 דומיא ו' ביום מסתפרים ו' ליום מופלג והוא א'ביום
 חל שאם ואע"פ הרגל, בכאן הוא ול"ג דהר"חדרגל,
 בע"ש, לגלח אסור הרגל שערב שבת ביום שלושביעי
 אעו הרגל קודם שלו שביעי בא שלא דכל שאניהתם
 להסתפר יכול אעו שבת ביום וכשחל ל', גדרתמבטל
 ולכאן, לכאן דעולה ז' ביום אלא התירו ו2לאמפני
 אבל מסתפר, אינו לאבילות ז' הוא שישי דביוםדכית
 יכול טעמא דמהאי שלשים, גדרת ממנו מבטללעולם

 עולה שלו ז' שהוא שבת דביום כית בח"הלהסתפר
 כדפרישו הוא אנוס להסתפר יכול ואינו ולכאןלכאן
 בתרא בפרק התוס' ממ"ש ראי' ועוד וא"מ, פרקבגמרא
 לספר מוהר בה2ב~ע בה' ט"ב דחל דהיכאדתעניות
 השבה כבוד מפני ואילך מחצות עצמו בט"בולכבס
 ואם ע'7, השבת טורח מפני ע"ש עד להמתיןדאין
 דהף ועוד טובא, חמיר דידיה דאבילות עצמובט"ב
 שישי ביום כ"ש להסתפר יכול ממנהגא ולאמדינא
 יכולים דודאי א' ביום לעומר ל"ג או ר"חשוחל

 שאין שכתב תקנ"א בסי' המחבר ר' ואףלהסתפר
 שכתבתי מהטעמים יודה בכאן זו, הוראה עללסמוך

 שיכולים ועוד ממנהגא, והוא קילא זהדאבילות
 שאין כאן משא"כ השבת, לכבוד שישי ביוםלהסתפר

 זה. אלא השבה כבוד מפני להסתפר אחריום
 כתוב שנמצא להתיר, נראה אחר מטעםועוד
 משום בר"ח להסתפר שלא חסיד יהודה רביבאזהרת
 החררו השבה כבוד מפני אם למימר איכא והשתאסכנה,
 שהוא אעפ"י ה', ביום כשחל באב בט' להסתפרהתוס'
 שישי, ביום דיסתפר הלז בנדת כ"כ קודם, ימיםשני

 שלא במ"א תראה ראה ואם מאיסור, סכנתאדחמירא
 ר"ח כו2חל אלא אחר ר"ח ו2לפני ביום להסתפרההרתי
 אין אחר ביום ר"ח שאם מעי חהדוק לא בה2ישי,אחר
 היתה שם קשהוראחר ו2לפניו ביום להסתפריכולים
 ו' ביום להיות שחל אחר בר"ח להסתפר שלאלנואגים

 שראיתי כמו מסתפרין בה2בוע אחר ביום חל אםאבל

רסם מ י ר מאחיים

 מנהג אותו פי ועל מקום, לו שאין אע"פ בהיראמנהג
 ענין על שהשבהי ובתשובה במ"א, שכתבתי מהכתבתי
 שחל באיזה ר"ח בה2ום להסתפר שלא לנוהגים אבלזה,
 שיכולין א' ביום חל שאם הטעם והוא ה"הר"ח

 כמו מאיסורא סכנתא דחמירא מטעם ר ביוםלהסתפר
שכתבתי.

 ופוק מעשה, נעשה לא מדמין, שאנו אע"פומיהו
 אלו ובכל בקושטאנ' נהגו שלא דבר, עמא מאיחד

 להסתפר שמעם ששמענו המקומות ובכלהמקומות,
 דאיסור דכית ףראה א', ביום אחר ר"ח כשחל ו'ביום

 ממנהגא אלא הוא מדינא לאו העומר בימיהגילוח
 להסתפר שלא עלחהו קבילו כך מעיקרא למימראיכא
 וכל בשבה, בא' לעומר ל"ג או ר"ח, שחל ששיביום

 הראיה אם לדחותם, לדוחה איפשר שהבאחרהראיות
 למימר איכא הרגל בערב בשבת שלו שמעי שחלמאבל
 משי אלא בעצמו היום אותו מפני הגילוח היתראין

 הגילוח שהיהר כאן אבל שלשים גדרת מבטלשהרגל
 היום אותו עבור ואחר בעצמו היום אותו מפניהוא
 ימים או יום להסתפר נתיר לא האבלות ונעורחחר
 מדברי לנ"ד היהר ללמוד אין הטעם ומזהקודם,
 ביום ל"ג כשוחל ז"ל הרב מדברי או בל"ג, והילמהרי"ו

 כאן משא"כ וכל, מכל האבלות שנפסק שאני דהתםו',
 אלא לגלח החררו ולא לאיסורו חחר הר"ח עבורדאחר
 לרגל, דומה אינו לעומר ל'ע אף ומיהו יום,באותו
 דעלמ' ימי' דבשאר אע"ג שלשים, גדרת מבטלדרגל
 שלא בל"ג משא"כ ו2לשים, עד להסתפר יכולאינו
 מלמות, שפסקו מפני אלא ואילך בל"ג להסתפ'הוהר
 א"כ מחרם, שהיו בימים אלא להסתפ' שלא נהגו%א
 כמו בה2ב~ע באחד ל"ג חל אם ש"2 ביום להסתפראין

 הראיה גם כדכתיבנא, שאני דהתם ברגל,שמצעו
 אפשר ה' ביום שחל מט"ב התו' מדברישהבאחר
 ומנהגא, קל באבילות אפילו דאסר דמאןלדחותה,
 מפני אלא ה' ביום התירו לא התוס' לדבריואפילו
 א' ביום יסתפר שאם בנ"ד משא"כ טורח, הףשבע"ש

 מפני אלא התירו שלא ונמצא דטורח טעמא שחךלא
 השבה כבוד מפני הא השבוג טורח ומפני השבהכבוד

 ללמוד "2 התוס' מדברי ואדרבה החררו, לאלחודיה
 הטעם גם השבה, טורח מפני ר ביום להסתפרשלא

 יתישב דלא מפר רואה אתה כבר הסכנה מפנישכתבחר
 מפני בר"ח להסתפר שלא לנוהגים אלא זהטעם

 שחל בר"ח דוקא אלא תיריא מנהג כן ואיןהסכנה,
 כר"ח להסתפר העולם רוב נוהגים וכן ר, ביוםלהיות
 וכית החסיד, ר"י לצוואת חח2שין ואין עצמואחר

 מפני לו נחרר טעם מאיזה בר"ח, להסתפרדהמנהג
 להסתפר, בהפך והמנהג בר"ח, להסתפר יכולשאינו
 ר, ביום כשחל בר"ח להסתפר שלא שנוהג מיומיהו
 אחר שלפניו ביום להסתפר שיכול מודינא ודאיבהא



אורחרובובורציע

 יום באיזה בר"ח להסתפר שלא שנודג מי וכןחצות,
 וכ"ש ששי ביום יסתפר א' ביום חל אם ר"ח, בושיפול
 שלפניו, ביום להסתפר שיכול הימים בשאר חלשאם
 עכ'ל. למעשה, הלכה הוריתי וכן מנהגי הואוכן

 בספרו שליט"א קלחן מנשה ר' הרה"גוידידי
 לנו הנוגעים דברים כתב ע"ג סימן ח"ד הלכותמשנה

 וז"ל: פהואעתיקם
 השאלה בדבר היקר מכתבו קבלתיאחדש"ת

 אי א', ביום וכשחל דהגבלה א' ביום להסתפרלהנוהגיס
 כשחל ז"ל הרמ"א שכתב כמו בע"ש, להסתפר היתריש
 כמבואר ו' ביום להסתפר שנוהגין א' ביום בעומרל"ג

 בין השאלה שנתפרסמה ומאחר תצ"ג, סי' או"חבשו"ע
 לדעת בי עיניהם ונהנו מטעלז הקדושה הישיבהכותלי
 ומשמאילים, מיימינים יש כי בזה, העני' דעתיחוות

 מלכתוב עצמי מונע אני מעולם כי להרדיע דברוראקוית
 ראש או רב וכ"ש התורה גדולי שם שיש במקוםהוראה
 שום או מחלוקת מזה ח"ו לצמוח יכול אולי כיישיבה
 ראקוי והמסגר החרש אתכם כי והיות נעימות,אי

 גיפטער הגר"מ ידידי ובפרט שליט"א הגאוניםישיבות
 אשר אני מכירו כי וגם ידידות מחמת מקום מכלועוד
 שנלפענ"ד, מה לו אכתוב ולכז לקנטר ח"ו כוונתואין
 יסכימו לא אם למעשה ולא להלכה זה שאין מהנהואני
 יחשבו לא לסניף אפילו ודברי הישיבה ראקוילזה

 הנ'ל.באופן

 וכ"ת תשובה, חצי חכם שאלת הנה הדבריעיקר
 או"ח שהפרמ"ג והמהרש"ק, הפמ"ג מחלוקת בזההביא
 חל סית ר"ח שאלה, וז"ל כתב ה' ס"ק בא"א תצ"גסי'
 דמותר ונראה שבת, בערב לספר מותר אם בשבתבא'
 כאן, ה"ה בע"ש דמותר א' ביום בעומר ל"גכמו

 בע"ש, לגלח אין בשבת באחד שחל אחר ר"חועפר"ח
 טפי עדיף סית ר"ח י"ל לדידיה גם מנ"ל,וא"י

 שלמה בחכמת והגרש"ק ע"כ, מלהתאבל אזשפוסקים
 לא דאם משום התירו בעומר בל"ג דדוקא זה, עלחולק
 בל"ג יסתפר ולא אונס שיהיה אפשר בע"שיסתפר
 ותמה הבא, בשבת שבת כבוד יהיה לא ואזבעומר
 טעם זה שיהיה מקום בשום מצינו דלא אחכ"שמעלתו
 תמה עוד שבת. כבוד משום אלא בע"ש לספרההיתר
 מוכח והתם המהרי"ל הם הרמ"א דברי דמקור כיתעליו
 הבא. שבת של כבוד עם שוייכות לזהדאין

 רבה גברא מ"מ בזה כיות יפה ריהטא שלפוםואף
 האחרת בדור מהרש"ק והגאת תזניחנו אל מילתאאמר
 להבין נפשין למשכיני אנו וצריכין מובהק פוסקהיה
 תצ"ג סי' או"ח הלבוש דהנה ונלענ"ד הקדושים,דבריו
 העכו"ם שאין א' ביום ל"ג חל ואם וז"ל, כתבס"ב

 ו' ביום להסתפר אז יכולין שלהם חג"א משוםמספרין

 ישנה אבילות והוא רבוותא בו שנחלקו שכיתשלפניו

 ם י ר מאחיים
 חדש זה טעם ולכאורה ע"כ, נ"ל המיקל כדבריקל
 ביום מסתפרין העכו"ם דאין דבשביל מצינו והיכןהוא
 יוכל לא אם כי גם ו', ביום ולספר להקדים יתירוא'

 בעומר ל"ד יום שהוא ב' ליום ימתין א' ביוםלהסתפר
 כבוד דמשום לומר ואין ימים, ב' יקדים ולאךסתפר
 כבוד משום ס"ל לא ז"ל הלבוש שהרי מקדימיםשבת
 א' ביום מסתפרים העכו"ם יהיו שלא משום אלאשבת

 ונראה בעומר. ל"ד שהוא ב' ביום ךסתפרו יאחרוא"כ
 מה על טעמים ב' הביא שם הלבוש שהרי קשהדלא

 לא בלבד ביום דבו אחד טעם בעומר, בל"גשמסתפרים
 א"נ העצרת, עד ומתו חזרו שלאחריו ובימיםמתו

 לסימנא אלא זה ל"ג יום שאין בתוספתאכדאיתא
 אומרים שאין ביום כי ימים ל"ג אלא מתו שלאבעלמא
 מתו. לאתחנת

 בלבד יום באותו דרק דההיתר כית הראשתיטעם
 להסתפר יוכל לא וודאי עצרת עד אסורין א"כ מתולא
 התירו בלבד בל"ג דרק ל"ד ביום החנו שלאחריוביום
 קושיא תקשה נמי ו' דליום אלא ו', ביום קויסתפרוע"כ
 ואין ל"ד שהוא ב' מיום ל"א יום שהוא ו' יום דמ"שזו

 כתב הלבוש שהרי שבת, כבוד משום שהואלומר
 א', ביום מספרים העכו"ם שאין בשביל שהטעםמפורש

 ל"ד שהוא ב' יום ולא שהתירו ו' יום מ"שוא"כ
 איזה רבוותא שנחלקו דכית הלבוש זה תי'לספירה
 תחנון בהם אומרים שאין דבימים ס"ל ךש מתוימים
 דהוא וכית מלמות פסקו כבר דבל"ג ס'ל ךש מתו,לא

 להתיר רצו לא אבל המיקל כדברי ק"ל ישנהאבילות
 בהם שאומרים ימים ודאי דאז ל"ד שהוא ב'ביום
 תחנון בו אומרים שודאי ליום נדחה והאיך הואתחנת
 להקדימו. נכת יותרולכן

 דחקיה מאי ז"ל להלבוש תקשה דאכתיאלא
 שבת כבוד דמשום כית כלל להסתפר ולהחץרלהקדים
 ממי לו יהי' ולא וכו' העכו"ם שאין הטעם ועיקרליכא

 עד וימתין יסתפר ולא לו יהיה לא אם בכך מהלהסתפר
 המהרש"ק דעת לפי וי"ל התירו, זה משום ולמהעצרת
 ל"ג שהוא א' ביום להסתפר מותר שהיה דכיוןהנ"ל
 הבא לשבת שבת כבוד יהיה לא א"כ סיפר ולאבעומר
 ביום להסתפר יכול שהיה כית מנוול כשהוא בושיכנס
 כגזירת להסתפר הותר שלא זמן כל ובשלמאראשת,
 זהו ואדרבה הקודם לשבת בזית משום בזה ליכאחז"ל
 שני יו"ט בערב גילוח לענין המפרעךם וכמ"שכבודו
 הטעם וכתבו מנוול, כשהוא ביו"ט דנכנס אףשאסור
 שרואים שני יו"ט של כבודו זה דאדרבהמשום

 יכנס שלא דכדי יודעים והכל אסרו יו"טשבשבץל
 ובשאר שם בט"ז עהן גילוח, אסרו מנוול כשהואביו"ט

 שהוא בעומר ל"ג שלפני בשבת הכ"נ וא"כמפרשים,
 דאדרבה שבת כבוד משום ליכא אכתי מקודם ףיום
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 שבהות משאר זה שבת שנא דמאי וערד כברדו,זהו
 שאר משום ולא נתיר זה שבת כברד דמשוםבעומר
 ראיתי ובאמת בשבילם, התירו ו~לא בעומרשבתות
 לאסור כתב זה שמטעם תה"ד( )תלמיד יושר לקטבספר
 ו' ביום מספרים ואין ח'י א' ביום ל"ג שחל ו'ביום

 וכו' בעומד שבת משאר השבת זה דמ"ש השבת,לכברד
 לספר מותר כבר שהיה כית הבא לשבת אבלע"ש,
 ולכן ~בא לשבת כברד בזה יהיה לא סיפר ולא א'ביום
 ולא הבא, שבת משום להסתפר ו' ביום להקדיםהתירו
 שכתבתי כמו בעומר ל"ג אחר ב' ביום להסתפרהתירו
 לשנות הצריכו שכבר כית או תחנת, יום הוה ב'דיום
 בזיון יהיה כבר שאז או ו', ליום הקרימו הספירהיום

 השבת לפני ו' ביום ולא ב' יום נתיר אם הקודםלשבת
 ההיתר דעיקר נמצא שלפניו ו' ליום הקדימויכן

 כן בזה. והבן הבא שבת כברד משום הואלהקדים
 האר"י כלב לבו שהיה הגרש"ק שיטת ליישבנלפענ"ד

 הטעות נקיים ולא הדוחק נסבול דחוק קצת שהדבראף
 בפנים לעיין להגרש"ק שלמה חכמת ספר לי שאין)אלא
 רק כתב ולא אחר באופן לפרש יכילנא אוליבדבריו
 כ"ת(. שהביאוממה

 מה לפי ז'י החכ"ש על שטען השני'וטענתו
 המהר"ל דהנה קצת, לישב אפשר היה זה גםשכתבתי,

 דאין ווחל אמהר"י פליג לעצרת( פסח שבין ימים)הל'
 לשון וזה א', ביום ל"ג שחל בע"ש תספורתלהתיר
 א' ביום בעומר ל"ג נ"א, סי' הלכות בדיני ורילמהר"י

 מהר"ם שהתיר וראייה לפניו, ו' ביום לספרהתרתי
 דליכא כית ו' ביום לרחוין בשבת ל' יום שאירעלאבל
 ל', תוך לרחוין שלא שנהגו מה בעלמא מנהגאלא

 ליכא הכא מ"מ א' ביום בעומר דל"ג אע"ג נמירהכא
 שמעתי וכן מחמירים, אדם בני מקצת אלא מנהגאפילו
 והרמ"א ע'7. ג"כ התיר ורישנרל"ז ז"ל חזקיהשמה"ר
 גם לדחוק אפשר הי' רהנה וריל כמהר"י הכריעכנראה
 דהא והטעם הבא, שבת משום ההיתר דעיקרבזה

 הרמ"א מנהג לפי אלא התיר לא ורילהמהר"י
 תספורת לענין הספירה ימי עברו כבר שבל"גומנהגיהם

 בשבת ל' יום שאירע דאבל דומיא להקדים, התירולכן
 שלאחר מנהגינו, לפי אנן אבל האיסור, ימי עברווכבר
 וריל דמהריע לטעמא ליתא א"כ בתספורת, אסוריםל"ג

הנ'י
 לאבל הרמב"ם היתר משום להקדים לההרר

 פסקה כבר דהתם ו', ביום לרחוין בשבת ל' יוםשאירע
 לא טעמא האי משום וא"כ ברידן, כן ולאהאבילות,

 מ"מ אבל כרמ"א, שלא מנהגנו לפי להתיר לןהיה
 והבן. הבא שבת כברד משוםהתירו

 לנו העלה דכבר כיון יפה ודאי לדידן דמ"מאלא
 דמישלם דעכ"פ דהיכא וריל מהר"י כפסקהרמ"א
 נמי סית בר"ח א"כ ו' ליום א' מיום מקדמינןהאבילות

 ליום להקרים נוכל בא' הגבלה מימי ראשת שחלכית
 דהתם ו', ליום שמקדמינן בעומר מל"ג הוא וכ"שו'

 להמונים אפילו הוא האיסור מימי אכתי לד"ה ו'ביום
 שלכמה הגבלה בימי משא"כ בעומר, ל"ג עדרק

 לדעת וגם בעומר, בל"ג האיסור ימי עברו כברפוסקים
 וא"כ תחנת, בהם אומרים שאין בימים מתו דלאהרבה
 מהר"י לפסק הדרינן האבילות נפסק כבר ראשתביום
 סית דר"ח הפמ"ג, וכדעת ו' ליום מקדמינן דכה"גוריל
 דבר"ח להפר"ח נניח אפילו ומעתה אחר, מר"חעריף
 בע"ש ולספר להקדים אין בשבת באחד חל אםאייר

 ר"ח דלאחר טעמא, היינו התם אייר, ר"ח עדלהאוסרים
 באנו לא וא"כ האבילות, נפסקה ולא אסוריםג"כ

 דברי צדקו וכה"ג שבת, כבוד בשביל אלאלהתיר
 דלא בעומר שבתות מכל שבת האי דמ"שהפר"ח,
 שכבר הגבלה בימי אבל שבת, כבוד משוםהתירו
 ו' ביום לספר להקרים מותר כה"ג האבילותנפסקה

וכפמ"ג.

 זו, הלכה האחרונים השמיטו למה שתמה ומהב(
 שכיון שאפשר שכתב שמה אלא הוא, נכתריוק

 הוא ו' ביום אז א', ביום דהגבלה א' כשחלו~לעולם
 החסיד ר"י צוואת נגד לר"ח היתר לכתוב רצו ולאר"ח,
 אין החסיד ר"י לצ' חש שאינו מי נמי הכי איןאבל
 כולם כתבו שהרי לי, נהירא לא זה טעם להחמיר,מקום
 להסתפר דמותר להמתירין אייר בר"ח תספורתלענין
 מאי וא"כ החסיד, ר"י לצוואת חשו ולא אחר,בר"ח
 ספירה איסור לענין דהכא פשוט אבל מסיון, אחרשנא

 בידינו וכלל בר"ח תספורת איסור לענין ילאקחמינן
 אין למשל ספירה דין בענין מדבריםדכשהפוסקים

 השמטת בטעם שנראה ומה אחר. מאיסורמערבין
 כהרמ"א פסקינן דכבר דכית י"ל זו, הלכההאחרונים

 כ"ש דהכא סית בר"ח דה"ה סמכו ממילא בעומרבל"ג
 בעומר ל"ג וא"כ הגבלה ימי עד שנהגו המנהג לפיהוא
 ואפ"ה תספורת איסור לענין הוא הספירה באמצעאכתי
 להקל יכולין ודאי דאז הספירה, בסוף כ"שמקלינן
 כלל צריכין לא למנהגינו אייר ר"ח וקודםיותר,

 כתבוהו לא ולכן ר"ח, עד היתר נוהגין שהרילהשמיענו
 אלו דדברים שהעלו אמה שסמכו לומר יש שניתכלל,
 בזה. ונכלל כן זה גם וא"כ המקום כמנהג הכלתלרם

 אוסר ז"ל דהפר"ח דכית להיפך לומר שישואף
 בל"ג שמתיר הרמ"א וגם מנהגיהם לפי אחר ר"חקודם
 וגם מנהגיהם לפי אפילו אוסר המהרי"ל הריבעומר
 ועוד א"ר ועיין כמהרי"ל אוסרים מהפוסקיםהרבה

 מפי יצא דהדבר כית בעומר בל"ג ולכןאחרונים
 אבל ולאסור לחלוק ז"ל רצו לא לההררא ז"להרמ"א
 ולכן רצו לא האי כולי סית בר"ח גם להתיר דברלחדןם

 עכ"פ להם היה דא"כ אינו זה גם אבל זה דיןהשמיטו
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 הפמ"ג על בזה לחלוק דעתם באם לאיסוראלהביא
 בזה הפמ"ג על חולקים בבירור מצינו דלא וכיתהנ"ל
 ריהטא מ"מ ליישבם שטרחנו אף ז"ל המהרש"קודברי

 שהארכנו וכמו הרמ"א פסק לפי נראה כהפמ"גדהלכתא
 מנהגא אלא שאינם אלו בדינים להחמיר אין כי וגםבזה
 שנשאל תרפ"ז סי' הרדב"ז ובשו"ת הח"י, שכהבוכמו
 עבידנא אנא ח"ל אחר חדש בראש להסתפר שנהגומה

 אחר ור"ח ניסן חדץ2 כל מסתפר ואני בנפשאיעובדא
 אבילות אץ ובהענית בהספד אסורים שהם כיתוהטעם
 התוספות בשם כהבו וכן בהם, נוהג במנהג חלףשהוא
 מנהג נהגו שלא קהלות כמה ראיתי אני דין מן וברוכו'
 השבת, לכבוד מנהגם כפי שבוע בכל מסתפרים כלל,זה
 מנהג שאותו אע"פ "2ראל, בכל קבוע זה שאתוכית
 נקכרנן כלל מנהג יהי' לא אחר בר"ח להסתפרשנהגו
 עכ"פ ע"ש תזח לא ומינה ממוצע מנהג דהףכוותי
 במטה עוד וכ"כ מנהגא בהני להקל דאזלינן נמידכהב
 ע"ש.משה

 שם עוד כהב הנ"ל דהרדב"ז אדבר רגע עודג(
 צער דאיכא אחר( ר"ח עד )להתיר טעמא איכא תוח"ל

 האי עדיף ולא להסתפר, שרגיל למי העיערבגידול
 פטור מצטער דקח"ל סוכה של עשה ממצותמנהגא
 ע"ש. מצטער והאדם טפי רבי יוםובל"ג

 קהלות הני ל"2ב דברים הרהורי במחשבהיועלה
 אלא ז"ל הרדב"ז שהביא כלל תספורת איסור נהגושלא

 ולכאורה מנהגם, כפי שבה לכבוד שבוע בכלמסתפרים
 שספרו קהלות דהני בדעתי ועלה בזה, הנהיגו לאאמאי
 ראשו קשער לספור מדרך דאץ זקנם הץנו שבועבכל
 והנה בנזיר, כמבואר יום לשלשים אחת אלא שבועבכל

 קנ"ח, סי' אוח"ח וח"ס י"ג, סי' או"ח קמאהנוב"י
 חלוק דיש חדץ2, בדכר לחלק יצאו שמ"ז ס"תו"ד
 הזקן דלקשער לזקן, הראש שער בץ אבילות,לענץ

 ואחרת ע"ש, בו לגעור ראף מקרי כבר יוםבשלשים
 שמגלח למי אחד בשבוע דאפילו להקל, עוד יצאאחד
 דהני אפשר וא"כ לגעור, ראף מקרי יום בכלקנו

 צער איכא כבר שבוע בכל זקן דבקשער סברוקהדלות
 דהיכא הרדב"ז וכמ"ש שבת לכבוד לספרם ומוהרגדול
 והבן. פטור ומצטער צערדאיכא

 שבח2 זה ודבר מחשבה וביטל מחשבה אחךאבל
 לן מעיד ז"ל הרדב"ז שהרי חדא כן, לומר וח"והוא
 שלא ידע וודאי זה גילוח באיסור הנהיגו לאשהם
 אחד דבה2בוע מוכרח אדרבה וא"כ זה באיסורהנהיגו
 ז"ל הרדב"ז היה דאל"כ לגלוח דלשחוי צער הוהלא

 המ של דדרכם לומר "2 גם קהלוו4 בהני כןמפרש
 )חענית ככ"ג ע"ש בכל ראשם שער לגלח היהקהלות
 הרי דין מן בר אלא שבה, לכבוד כן ועשוט"ז(

 ם י ר פאחיים
 קאי זקן גילוח על דגם מפורש לעיל שהבאנובמהף"ל

 ג' באופנהחם שיישב שטיין מהר"ז נודג ראיתי וכןח'ל
 אחר ר"ח קודם זקנו מגלח והיה מגנצא מק"קפרסאות

 שלא נהג מהרי"ל שם עוד כהב וכן קאי דאזקן הריוכו'
 הראש בשער כמו בזקן דהאיסור מפורש כו' זקנולגלח
 חיובתא ומזה בס"ד, וברור פשוט חה דוקא ימיםל"ג
 מקום שום אץ כי בזה להקל שרצה מי ששמעתילמה
 ודו"ק. וכנ"ל להזקן הראש שער בץלהקל

 מנהג ב"2יבה שם אץ אם לדידן העולהומעתה
 הרוצה א' ביום דהגבלה א' יום שחל סית בר"חמסתם
 כבוד ונשכר הפסיד לא ו' ביום ולספור כפמ"גלנהוג
 עכ"ל. המנהג, לפי הכל מנהג שם יש אם אבלשבת

 בהורה דורינו מגדולי הגאת הרב הגדולודוזץ
 ביום דרק טען שליט"א צבי נטע ר' הדור פוסקוגדול
 ש"2י יום התחלת שהוא חמ"2י בליל אבל מותרשישי
 לעיל, דברינו מסקנת כך קשהבאנו כמו והואאסור,
 משגיאות. יזנילנווהרחמן

 הטעם דכל כית להחץר י"ל הסברא מצדובאמת
 איתא מבערב ולא עצמו ל"ג ליום לחכותשצריכים
 ככולו היום ומקצת יום ל"ג שיהי' בכדי סק"יבמ"ב
 חשוב בע"ש טרוד ודוא יום ל"ג לו אץ כו"כ שבץופה
 המתירים לאלו רק חאת שבה כבוד ג"כ בערב ה'יום
 היטב באר יעף' זה דץ בכלל המחמירים רבו גםאבל
 פ"2ר מקשה ר הרה"ג וידידי החחם, ובכףסק"ו

 לי כתב מירח2לים התורה היכל "2יבה ראשו2ליט"א
 שבת, כבוד משום הרמ"א טעם הרי  לפענ"ד ח"לבזה
 כבוד מפני מותרין ובחמישי שנינו שלימה משנהודרי

 בימי שכן וכל באב, תשעה בו שחל בשבוע חההשבה,
 ביום  שגם חזינן עכ"פ בש"ס, מקור לו שאץהספירה
 הכל להכץ ספרים שאץ כית שבה כבוד ש=ךחמישי
 עכ"ל. להאריך צריך ואץ שישיביום

 גרוסמן הרב מידידי ח"ב כהלכתו סדרובספר
 וביום ס"ו, בעמוד דבריו מעחיק ואני ח"ל כהבו2ליט"א

 זה. כלשת כהב י"ב אות ובהערה וכו' מסתפריןל"ג

 ופרמ"ג הגר"א ביאור ב"ח ב', סעיף רמ"אמהרי"ל,
 היום ומקצת אבךלות, ימי ל"ג שנוהגים א', ס"קט"ז
 סימן ביור"ד כמבואר כלילה ולא ביום רק הואככולו
 ל"ד עד דנוהגים הספרדים למנהג וכן א', סעיףשזצ"ה
 ל"ג חל ואם ב', סעיף שו"ע הבוקר, עד הואבעומר,
 לערוך הדחק בו2עת להקל אפשר שישי ביוםבעומר
 בה2ם י"א ס"ק מ"ב בעומר, ל"ג כלילנשואץ

 הרי בעומר ל"ג דליל כתב, וקצינה ובמורהאחרונים,
 בשע"ת הביאו ונשואץ, בהספורה ומוהר כיומו,הוא
 להסתפר דהרוצה כתב והפר"ח י"א, ס'ק ומ"ב ה',סיק

 לא כלילה גם הוא ככולו היום דמקצת ולסמוךבלילה



יכאמרים חייםאורחרבבורצ
 כ"ח סימן בח"א ביהודה הנודע דעת נראה וכןהפסיד,
 כמו בלילה, להסתפר דמותר כתב, ו' ס"ק ובא"רע"ש,
 כבר שהוא כעומר ל"ג קודם כערב תחנת אומריםשאין
 אלא לערוך שנוהגים ראה לא נשואין אבל שמחה,ומן
 ה', ס"ק הרב חסו"צ ו', ס"ק בחא כתבו וכןביום,

 ]כפי כעומר ל"ג כערב תחנת לומר שלאדהנוהגים
 ובשו"ע כעומר, ל"ג בליל להסתפר מותרים כיום[מנהגו
 שלפי בלילה, להנשא גם דמותרים הוסיף, שםהרב

 במחצית וראה יום, ל"ב רק הוא האבןלות מנהגדבריהם
 סימן ארא ובמנהגי כ"ח, ס"ק וכה"ח ג', ס"קדהסקל
 בהספורת מקילים הדחק דבשמעת כתב, ב' ס"קי"ח

 בית ובסידור ב', ס"ק בח"י וראה בלילה, גםונשואין
 ולכן ישנה, באבילות להחמיר אין דבספק דכתבויצקב,
 ידיעה ]מחוסר כעומר ליע בליל נשואין קכעואם

 את ידחו אם בדת, או ממת הפסד רהיהוכדומה[,
 כעומר, ל"ג בליל הנשואין את לערוך מותרהנשואין,
 ]ובכל בעומר ל"ג עד אבילות שנוהגים אשכנולמנהג
 גם מותר הספירה בימי נשואין לערוך שמותרמקום

להסתפר[.

 להסתפר נוהגים ראשת, ביום כעומר ל"ג חלאם
 נוב"י בהצו"ת וראה שם. רמ"א שבת, לכבוד ו'ביום
 ביום להסתפר מותר מדרצ הטעם שביאר כ"ח סימןח"א
 שהיתר שכית שם וביאר בעומר, ל"א רק שהואשישי

 אומרים שאין לדידן שבת, במוצאי מיד הואהתספורת
 ע"ש, אסור שבת שיהיה נכת אץ שלפניו, במנחהתחנת
 כעומר ליע בליל להסתפר שאין הוא הרמ"א דעתאמנם
 ]רציי"ש כער"ש, להסתפר התיר ואעפ"כ ביום,רק

 הברית, קודם בלילה להסתפר אסור ברית דכעלכנוב"י
 כער"ש, להסתפר א', ביום ברית לכעל אסור יהיהוא"כ
 במוצאי מיד שמותר משום הוא הנוב"י לפי ההיתרדכל
 שאסור בברית אבל כער"ש, גם מותר ולכןשבת

 רוב דעת אמנם כער"ש, גם אסור שבה במרצאילהסתפר
 קודם בלילה להסתפר מותר ברית דכעלהפוסקים
 ס"ק במ"ב וכ"כ כער"ש, להסתפר לכן ומותרהברית,
 עכ"ל. ע"ש[,י"ג

 יכול אם וה בדין באריכות שכחבנו מה עיןוכעיקר
 בספר א' ביום כעומר ל"ג כשחל ה' בליללהסתפר
 באנו ופה באריכות של"ח סימן ח"א אפריםרבבות
 בוה. דבריםלהוסיף

 קלב.מימן
 יקרא ואחר פרקים נ' ויקרא רות סגיית עיינרך

 האחרוניםהפרקים

 קלף על רות מגילת על לברך אצלעו פהנהוג

 למד והוא לקרא אחד לימד קורא הכעל וכעתובברכה,
 הרגיל הקורא הכעל אם והשאלה וד', ג' פרקים ב'רק
 ימערך והשני יפסיק ואח"כ וב' פ"א ולקרא לברךיכול
 ונראה עשה, שהראשת הראשונה הברכה של סמךעל
 אסתר שבמגילת כמו לכתחילה אף בזה להקפידדאין
 עבור לברך יכול שאחר ס"א הדצ"ב בסימן הרמ"אכתב

 ליכא ג"כ הקוראים שמשתנים משום ואיהקורא,
 גדרת לאו דאי ע"ב כ"א במגילה שמצינו כמועיכובא
 הברכה את הראשת רק בבו"ה מברך הי' רוצאיןנכנסץ
 לכתחילה והוא האחרונה הברכה את והשלישיראשונה
 מפני יברך א' שכל שתיקנו קודם המנהג כןהיה

 א"א שהרי גזירה הך דל"ש ובמגילה והיוצאיןהנכנסין
 יכולים שפיר המגילה כל לשמרצ קיצריך רוצאנכנס
 בקרה"ת ודוקא חדשה, ברכה בלי הקוראין אתלשנות
 והירצא הנכנס יסמוך שהרי וו לגדרה חששו בו"השל
 בר נעשה שהקורא חשש וכענין ש"ר, של הקריאהעל

 אובאנד הגר"א ידידי לי כתב שנה חצי לפנימצוה
 שערות ב' הביא לא שמא חשש אין וגם חיל,שליט"א
 גם יצא דבדיעבד חדא ו"א אחרים, את יוזראואיך

 תרפ"ט סימן במ"ב כמבואר לחינוך שהגיעמתינוק
 ב' קשהביא אחוקה סמכינן דרכנן דבדיני רצודסק"ו,
 כבר לו וכמ"ש מחמירץ בדאוריתא דדוקאשמערות
 סק"ב תרפ"ט סימן במ"ב כמבואר אחדבמכתב

 רות במגילת וכ"ש דרכנן במידי ולא שםובשמעה"צ
 פרקים. ב' קרא והוא עעוינו כך וא"כעכ"ל,

 קלג.מימן
 דשנועות נקריאהפעות

 המקום לכהן והראיחר דשברצות ב' מיםטעיתי
 מכל להתחיל צריך והיה שבת היה ולא תעשרעשר
 כי תעשר מעשר וקראתי אתר על החלטתי אוהבכור
 משום דאולי חשבתי ואח"כ משם, קוראים בהצבתסו"ס
 הבכור מכל להתחיל צריך המתי דציבוראנוירחא
 ח"ל לי רצנה שליט"א אובאנד הגר"א ליזידיחסאלתי

 שנית לברך צריך היה או הבכור מכל קורא המתיאם
 דעשה נ"ל דציבורא, נוירחא משום לחשחם שה"או

 החובה הציבור כל על כי תעשר, עשר שקראכהתן
 מר... של הבריות כבוד וגם לבטלה, ברכהלמנרצ
 לשבח, טעם רצוד בחשבת, בא הטעות ברביםלפרסם

 לצאת שימהרו ממה עדיף בהורה פדשה עוד לשמרצכי
 מוה ליותר לא אם בטלים, לדברים הכנסתמבית

 שליט"א. יזידי עכ"לכעוה"ר



אפרים חייםאורחן4נ2נבןך2רעד
 קלד.מימן

 שבועות עד יהסתפרלא

 של"ו סימז ח"א אפרים ברבבות שכהבנובמה
 שבועות, עד להסתפר ולא להחמיר יכול אם א'אות
 של ופעליו חייו צריק של עולמו בספר ראיתיהנה

 )ירושלים זצוק"ל מוצפי סלמאן רבי הצריקהמקובל
 לא בילדותו נהג רבינו נ"ב, בעמוד שם שהובאהה2ל"ו(
 כמנהג השבועות חג עד העומר ימי בכללהסתפר
 שיש וראינו האר"י דברי והבאנו עכ"ל, זלה"ההאר"י
 כך.שנהגו

 קלה.מימן
 המצרים ביןעגיני

א

 לת"ב טניס נעייוקנות

 שע"ה סימן ח"א אפרים ברבבות שכתבנובמה
 סימן החחם כף עיין לת"ב טניס נעלי לקנותבענין
 מותר חדשים התעמלות נעלי שכתב צ' ס"קתקנ"א
 שהמחמיר והוסיף מצוה, לצורך זה כי בת"בללבשם
 ברכה. עליו הבואבכך

ב

 דה2בועות בג' רדיטיםקנית

 הג' והגיע רהיטים לקנות קדימה דמי נתןאם
 השבועות, ג' תוך לבית להכניסם מותר האםשבועות
 אם דבאמת נ"י פענפיל אהרן יצחק ר' ירירי בזהטען
 הטוב מברכים אז שניהם בזה ה,2תמשו ואשתו אישזה

 אם באחרונים מחלוקת יש שהחיינו,וזה ולאוהמטיב
 ח"ב הלק"ט בשו"ת ר"ח, עד המצרים בין לברךמותר
 קע"ה סי' בכה"ח וכ"כ לברך, שאין כ' קע"הס"

 אבל כ"ו א' כ"ג שער הבית ברכת ובס'ובזכל"א,
 עכ"ל. באג"מ, וכ"כ שמותר, כ' סקי"ח קנ"א סי'בקשע"ת

ג

 יאבי חדשים נעייםקנית
 מה קנ"ד בעמוד שמחות יסודי בספרעיין
 מו"ר בשם הביא שליט"א פלדר אהרן הרבשהמחבר
 שליט"א, פחנשטחן משה ר'הרה"ג

 וז'י
 שמעתי הנה

 חדש בגד של הדין בכלל לאו שנעלים שליט"אממרל
 שאסור ז' סעי' תקנ"א סי' אור"ח בשו"ע שכתובשאף

 שאסור מ"ז אות שם מ"ב וראה חדשים נעליםלתקן
 שאני דרכים אבילות אמנם חדשים, כשהםללבשם
 לאו דנעלים הסברתי אחר ובמקום עכ"ל, טפידהחמירו
 לשבת מיוחדות נעלים צריך אם ונ"מ כגדבכלל

 הארכתי כת"י כלים הלכות רמב"ם על)ובחידושים
בזה(.

ד

 בם"ב יתורדעייה

 לתורה בשחרית  שעלה שמי ירושליםמנהג
 הוא ובדין נחמה מזכירין שבמנחה במנחה, עולהבט"ב

 הובא בנחמתה, ויראה יזכה ירושלים עלשהמתאבל
 ע"ב. צ"ח דף שמעת בן רפאל ר' להר' המפקדבה2ער

 בם"בועשן

 בט"ב מעשנים אינםשבירח2לים
 ארץ בספר הובא וכו', ירושלים אשכחך אםמשום
 שאחד ומה חביב, בן מהר"ם בשם תק"ד סי'החחם
 שזה עשה טוב לא בודאי ט"ב בליל קינות אחריעישן
 לנו ואוי ישיבה של נשיא שהוא ובפרט הריןנגד

 לנשיא פשוט דין להם ידוע שאין כאלו אנשיםשממנים
 או ללמד יודעים הם אם למלמרים ואומר קטנהישיבה
 שמו מפרסם החתי הרע לשת איסור לא ואםלא

 אסור. אבל ממנושיתרחקו

ו

 קינות בזמןלדבר

 באמצע מדברים אנשים שראיתי המעשה עלירע
 בשעת ס"ה תקנ"ט בסימן מפורש דין הוא כי יעןקינות
 יפסיק שלא כרי חרן ולצאת דבר לדבר אסורהקינות
 הוא העכו"ם עם לשוח שלא וכ"ש האבל מןלבו

 בבאר צוין ומקורו בסכ"ב המי'ב מ"ש ועח"שדאסור
 שלא ביאור רצריך שינוי יש רשם סופרים ממס'הגולה
 ד' חלק מנחם דברי בספר וראיתי המ"ס דבריהובא

 ט"ז סימן ההה2ובות בחלק בסופו זצ"ל כשר הרבלידידי
 עם בטלפת ולדבר הנעימים, בדבריו עהן בזה שכ'מה

 הוא והוא דמ"ש ועניתי מותר עם נשאלתיעכו"ם
 אחרי נחמה קצת לומר ונוהגין סחם והרמ"אדאסור,
 בערב כין דכוונתו ונ'ל עכ"ל, בנחמה לפסוקהקעות
 ס"ג קכ"ד סי' ובקיצוש"ע סק"ז, עה"ש ועי' ביום,בין

 די"ז יום,ובמ"ב של שיר ולא ב"כ אומרים דלאהובא
 לו מותר בט"ב דאבל שם הביא ובסק"ד הובא,לא

 לא רי"ז דגם דע אבל ההפטרה, ולקרא לחורהלעלות
 במ"ב.הובא

 הדעתנקיי



אורחרבברונ

ז

 בם"ב ישחותחויה

 ג' אות רפ"ד עמוד אברהם נשמת בספרעיין

 וחולה וז"ל, שליט"א נובירט הגר"י מידידישהביא
 לו מותר יום בכל לשחות צריך רופא פקודתשלפי
 על מדובר כשלא ואפילו ט"ב בערב אפילולשחות
 חולה כגת לפיזיותרפיה, שזקוק סכנה בו שישחולה
 עכ'י. גב מכאבישסובל

ח

 השבועות בג' בתספורתנשים

 דאשה תקנ"א סי' בפ"ת מאירות בפניםעיין
 ובפנים בסקע"ט במ"ב עהן אבל ת"ב, עדמותרת
 וכן שחולק צ"ט סי' יור"ד ק' ונו"ב ל"ז סימןמאירות
 ובאגרות לחומרא, מ"ז אות שם החחם הכףהכריע
 כית כתב לאשה בתספורת קל"ז סי' ח"ב יור"דמשה
 נראה מ"מ אבל כהמתירין, להקל יש מנהג רקשהוא
 שם עיץ כך כל נחרן אינו אם להחמיר שראויהדין

בדבריו.

ם

 היפים בם' הצפרניםנטיית

 סק'ע מ"ב עהן הימים בט' צפתים נטיתלענין
 שו"ע בקיצור אבל מוהל, לענץ כתב ולא תקנ"אבסימן
 לצורך צפרניו לתקן יכול המוהל וכן כ' ס"ה קכ"בסימן

 בזה. ועהן וא"ר בפ"מ עין אבלהפר"עה

 י"ז בייי וחתונה תספורתאיסור

 ר' הרה"ג ידידי שכתב מה פה מעתיקהנני

 בשנת המצרים בץ בקונטרס שליט"א צינערגבריאל
 וז'יי י"א ועמוד י' עמודההשמ"ג

 גם נוהג בתמת מי"ז הנוהג וכדומה תספורתאיסור
 מהחיד"א שאל חחם בשו"ת פסק כן שלפניו,לילה
 מ"מ מבוקר מתחיל שהחענית שאע"פ כ"דסימן

 שהוא מפני התירו בתענית ורק מבערב מתחילהאבילות
 ועהן עח"ש, בו לעמוד יכולים הציבור רוב שאיןדבר

 בהגהות ז"ל מקאפיש להגאת ח"ב יעקב משנתבשו"ת
 י"ז בליל להסתפר להתיר בפשיטות שכתב תקנ"אלסי'

 ידע שלא לי ואמר לפניו פעם תזתי עח"ש,בתענית
 בשו"ת ועי' עכ"ד, החיד"א לפני דעתו ומבטלמזה,

יעה ם י ר פאהיים

 לעשות להתיר ג"כ שפסק קס"ח סי' ח"א משהאגרות
 בעל שיטת על לסמוך דיש בתמת לי"ז באורנשואין
 מתחיל שהתענית משום בלילה עעו לומר שאץהמאור
 בהלכה המצויינים בקיערים להלכה והובא עח"ש,בבוקר
 דין שאץ זה לדחות יש ולפענ"ד א', אות קכ"בבסימן
 מתחיל שתענית נימא אי ואפילו בצום תלויאבילות
 כהנ'י, שלפניו בלילה גם שחכים דינים כל מ"מבבוקר

 גרינבלאט אפרים ר הרה"ג ידידי לי הראהלמעשה
 שע"ה סי' ח"א אפרים רבבות שו"ת בספרוקזליט"א
 למעשה פסק בעצמו שליט"א פחנשטחןשהגר"ם
 ט"ז עדהן והו"ל י"ז ליל השקיעת לפני החופהשיעשו
 שבות בשו"ת מבואר כי להחמיר נלענ"ד ועכ"זעכ"ד,
 חשש יש אלו בימים נשואץ כי ל"ה סי' ח"ביעקב
 סי' בשע"ת גם והובא מאיסורא סכנתא וחמיראסכנה
 עכ"ל. ס"ג, תקנ"א סי' חנינא בא"א ועי' סק"ט,תקנ"א

יא

 הקרבנות פרשת בם"ביקרות

 לקרות ומותר המחבר כ' ס"ד תקנ"ד סי'בשר"ע
 מקומן איזהו ומשנת הקרבנות ופרשת היום סדרכל

 הפרשה לחזור ומותר הרמ"א וכתב ישמעאל, ר'ומדרש
 בסי"א ת'י אלישע גדולות בספר כתב וע"זבט"ב,
 יום יום לומד אם אף המעמדות סדר דללמודפעויטא
 ברכ"י בט"ב, גם המעמדות לקרות כטועץ דלאאסור,

 קדום פ' לומר להנוהגים זה מטעם לענ"ד ונראה ב'א'
 בט"ב יאמרו דלא יום בכל יביאך כי והיה ופרשתלי

 המעמדות, כמודהוי
 ונ'י

 מדברי לזה ראיה להביא
 לקרות שלא קצת ונהגו ת'י שכ' הטור שהביאהרמב"ן

 הסמעאל ר' ומדרש מקומן איזהו ומשנת הקרבנותפ'
 לפי נראה ואינו בתורה, לקרות שאסור לפיבביהכנ"ס

 שמע קריאת קוראים שהרי היום בסדר איסור לנושאץ
 ומפטירין בצזורה קורים וכן ולאחריה לפניהומברכים
 התמיד כנגד מקומן ואיזהו הקרכנות ופרשתבנביא,
 הרמב"ן דברי ע"כ חושש ואינו כדרכו ואומריםתקנום
 הקרכנות פרשת אלא התיר שלא מדבריו משמעז"ל,

 שאר אבל התמיד כנגד אלא תקנום שלא מקומןואיזהו
 מ"ש עוד ועח"ש עכ"ל נ"ל כן ללמוד אסורדברים
 לחזור מדמותר ראי' להביא דאין וכותב י"בבאות

 קריאת דןעאני קדש פ' לקרות מותר דיהי'הפרשה
 לקרות שנהג כית ולפי"ז הש"ס, מדין דהואשמו"ת
 וה' ב'ביום

 הו'י
 אינו לי קדום קריאת אבל היום כסדר

 לומר להקל שאץ נראה לכן וסחם בעלמא, מנהגאלא
 עכ"ל. לי,קרש

 וברכותיה ק"ש החנו היום סדר כל כ' סק"וובמ"ב
 וכו' הקרבנות ופרשת התפלה, לסדר שקשיך מהוכל
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 והכל בנביא ומפטירין בתורה שקורין ממה זה גרעדלא
 ושיר תהלים לומר ונוהגים היום, סדר שהואמשי
 מוכח ובדה"ח כ' סק"ח הצית )ובשער במנחההיחוד
 היחוד(, שיר רק לומר תוהגין במנחה תהלים לומרדאץ
 דרך שהוא כית דס"ל צ"ל היום כל בד"ת דאסוראע"ג
 אמש של למחרתו לומר נוהגץ ובפוזנא שרי,בקקשה
 לומר אץ בודאי ומעמדות נכת, וכן היוםח2ל

 תקנ"ט סי' לק' ועי' ברכ"י( בשם ושע"ת כ')ובושעה"צ
 ומותר התמיד, פ' החנו הקטורת פטום לומר דאיןס"ד
 הפרשה לחוור לו מותר הקורא חץ ההנו הפרשהלחוור
 כי פ' בשחוית דאלו במנחה אפילו וההנו שיקראקודם
 מה )ועח' עכ"ל, היא המאורע דמעץ פשיטאהוליד

 על תקנ"ט סי' מ"ב ועי' סקי"א(, הצית בושערשהאריך
 סדר דלא הקטורת פטום אומרים דלא שכהבהרמ"א
 הצית ובה2ער אותו, אומר אדם כל שאץ הואהיום
 שהוא אומרים לתודה מומור אבל מ"א, פשוט כ'סקט"ו
 על וכ' סק"ו השולחן ערוך ועי' עכ"ל, היום סדרבכלל
 על כוונתו ואם בט"ב הפרשה לחוור דמותר דכ'הרמ"א
 בשבת כששחל לא אם הרמה דבר הוא השבועפרשת
 הוא מהמ"ב שכחבנו כפי אבל עכ"ל, היום כסדרדהוי
 ערוך הערת ותרד במנחה הקורא החץ על דהואפשוט

 וקצרתי. זה בכל להאריך יש ועדייןדה2ולחן

 כ"ב, כ"א כ' סקי"ט תקנ"ד סימן החחם בכףועהן
 ירושלים מכת הוצאת אור"ח על חחם מקור בספרועהן
 דמנהג דבריו וסיום לבאר שם וכהב סקי"ד מ"זסימן
 עכ"ל, אבל וכן התורה ברכה מברכץ באב שבט'פשוט
 בדבריו.עח"ש

יב

 בפ"ב האדנושירת

 סימן אור"ח שו'"נ על אל"2ע גדולותבספר
 תפילת קודם שקורים עעוהגים מה כהב ה' אותתקנ"ט
 מקום בשום וה מנהג ראינו לא כעת האדנוערבית
 שנוהגים מה כ' ד' ובאות לט"ב( )וכוונתועכ'ל,

 ו"ל מרן כ' כן האזינו שירת אומרים השירהשבמקום
 במקום לומר נוהגים והעולם וז"ל תקנ"ט סי'בב"י
 הביא לא כשו"ע והנה עכ"ל, ע"ש האדנו שירתהשירה
 ואין וז"ל שכ' ר אות בד"מ ועח"ש וה דץהמחבר
 עכ"ל. הימים כשאר השירה אומוים אלא כןמנהגעו

יג

 פ"בהפפרת

 שכ' ס"ט עמוד ה' חלק טוב שם כהר בספרעיץ
 שובה, הפטרת ט"ב במנחת להפטיר הספרדים כלמנהג

 מ י ר פאחיים
 שהאריך מה ועח"ש בדרשו, להפטיר אשכנו מנהגאבל

 ל"ו. באותבביאורו

יד

 הפצרים בביןישחות

 בבץ לשחות מותר אם שנשאלתי כמהזה
 אחרי עד ומר"ח מותר, אב ר"ח ושעד ואמרתיהמצוים,

 סימן בח"א דעת ביחוה ראיתי וכעת להחמיר, ישט"ב
 אבל הים בחוף או בבריכה לשחות להתיר דכהבל'

 בצונן דהחמירו פוסקים רש ט"ב ערב עד מותרכצונן
 מנהג מתורת אלא ההלכה מעיקר אינה וו וחומראוהיות
 או בבריכה או בים לשחות להורות יש שבודאינראה

 והנה עכ"ל, ט"ב בו שחל בשבוע אפילו כצונןלהתקלח
 וכבר ומקיל גדולים עד יוצא פעמים הרבה הנ'להרב
 כך כל יקיל ולא אחרים דעת עם שיהחשב הזמןהגיע
 הפוסקים אב לא אבל הבקיאים אב הוא כיאף

 דברים הרבה במנהג, שתלוי שכוהב ומההמקילים,
 סימן יתן יצחק שו"ת ועהן ומחמיוים, מנהגאצלנו
 המצרים בימי ובבריכה בים לשחות מותר שכהבמ"ד
 אחרי עד אב מר"ח אבל אב ר"ח עד בתמוזמי"ו

 למנוע יש וכ"כ בכריכה, ולא בים לשחות איןהתענית
 וב"ה כדברינו, והוא התענית אחרי עד אב מר"חמטיול
 להביא חוששים דלא הצעירים תורה לומוידיש

 חלקם. ואשרי להחמירדיעותיהם

 על וז'ל סק"ה תקנ'ע סימן אליו2ע כגדולותועהן
 שכ' מי יש ט"ב, ערב יטהל לא וכן הרמ"א שכהבמה

 ט"ב חל ואם יסהל לא בה2בת דאף מודו כו"עדבהא
 ובסימן ה' א' ברכ"י ופשוט יטיל לא היום כלבשבת
 לרחוץ שלא נוהגים יש ט"ו בסעיף המחבר כ'תקנ"ה
 יע"א בשאלוניקי דנוהגין סקמ"ח השו"ג הרב וכ'מר"ח

 בערב אפי' הגדול בים המים פני על לשוטשהולכין
 הרמב"ם כדעת היתר שנהגו דבמקום ונראה ע"ש,ט"ב

 שיסמוכו, מה על להם רש נהגו שפיר והר"ןוהרמב"ן
 להם להתיר אין העזרי אבי כדעת איסור שנהגוובמקום
 ידוע מנהג להם שאץ ובמקום ופשטיה, נהראונהרא
 מתירין, והר"ן והרמב"ן הרמב"ם כדעת לעשותורהמם
 מנהגם על לעמוד יכלנו לא יע"א באגדאד פהובעירנו
 בנהרות, המים פני על לשוט נוהגים מהם דישלשוט
 ואץ להחמיר יש דלכתחילה נראה וע"כ שנמנעים,רש

 החול בימות דוקא וההנו היתר, הנוהגים בידלמחות
 לכבוד לטבול חות ו2ל בער"ש אמנם ט"ב עדדמר"ח
 נוטה דדעתו משמע וא"כ עכ"ל, דן2רי נראהשבת

להחמיר.

 ר' הרה'ע ליריוי המצרים בץ בקונטרסועהן

 מר"ח לשחות כהב י"ב בעמוד ו2ליט"א אחדרשמעת
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 שמזיע מי וכן מותר, לזה שצריך שחולה למי רקאסור
 סקל"ה, ועה"ש תקנ"א מסי' המקורות את והביאהרבה
 מפי שמעתי וכתב סקצ"ד, ושעה"צ סקפ"חומ"ב

 ב' ס"א שפ"א סי' יור"ד עי' וכן שליט"א,הגרמ"פ
 תרי"ג סי' מ"ב ועי' הזוהמא להעביר סיכה רחיצהלענין
 הרב ורבי דמורי הרי עכ"ל, ודו"ק יוהכ"פ לעניןסק"א
 מר"ח לשחות אסר שליט"א פחנשטחן משה רהגאת

 הנ"ל ולהרב בזה, ועחן בזה להחמיר רשוכדברינו
 דביאר ל"ב סימן בשם קנה בשו"ת רצהן דעתו,לשנות
 בתשעה ברחיצה איסור נוהגין קטנים בילדים אםהדין
 בדבריו. היטב עהן ט"ב לאחר עד אב שמר"חימים

פו

 5ט"5 5יחד שאוכייםחויים

 לזמן, הצריכים בט"ב ביחד שאוכלים חייםג'
 דלא שכתב ג' אות ו' סימן מרדכי יד בשו"תוראיתי
 בערב שאכלו מסעודה עדיפא דלא וסברתו לזמןצריכים
 סק"ט והנ"ב בסי' המג"א שכתב המפסקת בסעודהט"ב
 דמאחר מזמנין, דאין ביחד שלשה שאכלו אידעשאם

 אפילו המפסקת בסעודה יחד שלשה יאכלו שלאשאמרו
 דעתו וא"כ עכ"ל, קביעות מקרי לא יחד לאכולקבעו
 רצין באב בהה2עה הזימת ברכת מברכיםדלא
בזה.

פז

 ו' 5יום שחי 5פ5תק~2רה

 רב ופסק ו' ביום בטבת עשרה תענית חלהשנה
 דטעה לו וטלפנתי לאכול, מותר חצות דאחראחד

 צאת עד להושלים קוצריכים להם שפסק לאלוושיאמר
 להלכה הוא וכן רמ"ט סימן באור"ח וכמבוארהכוכבים
 קךש פ' סי' ח"א דעת ביחוה כתב וכן כך, עושיםוכולם

 אחר שעה כרבע שזהו הכוכבים צאת עדלהחענות
 עם מנחה התפללו הכנסת בבית ואצלעו החמה,שקיעת
 ואכלו קידוש עשו ואז ומעריב שבת וקבלת רחלקריאת

 שלא להוראה הגיע שלא שמי הזמן והגיעוהשלימו,
 אלי ששמע וב"ה ההלכה, נגד לפסוק עליו אחריותקח
 רצת רהי היום, כל קךתענו ששאלוהו לאלוואמר

 ולמרצדים ולשמחה לששק הצומות יהפוךשהשי"ת
 אמן ממש בימעו בקרוב צדקעו משיח בביאתטתמם,
 אבות מגן ובספר שלימה, לגאולה הזמן הגיע כברכי"ר,

 עצמם מזרזים שהיו דרכם שהיה כ' קנ"ג דףלהמאירי
 אחרק יום שהוא בע"ש עליהם חעניתומקבלים
 שלמדו תלמודם  עצמם לבץ בינם לחזור כדישבשבוע
 עכ"ל. רבוחרהם בפמ זהבשברצ

יש ם י ר פאחיים

 קלו.םימן
 אטה עי אטהישייר

 מקפידים לא היום מדרצ פעמים נמההקרתי
 פנחס הרב רדידי לסחד, מבלי אמה על אמהלהשאיר

 לי כתב ישראל בארץ הגדי עין דמושב רב שליט"אכהן
 : ח"ל זהבענין

 וכן השו"ע מלשת במפורש באמת משמעהנה
 שחייבים ומהטור מהרמב"ם מהרא"ש מהרי"ףמשמע
 שאל שכב' ומה החורבן, לזכר אמה על אמהלהשאיר
 זאת שהעמיד תק"ס בסימן הלכה בבירור גםראיתי
 ז"ל המפרשים הקדימו שכבר ראיתי עית ולאחרבצ'"צ,
 בסימן השולחן ערוך בעל בזה והאריך ע"זלכתוב
 דבריו. תמצית והנהוק"ס

 בתרא בבא במסכת בגמרא מקורו הזה הדיןעיקר
 מהברהתא ברהתות ג' הביאה הגמ' ושם ע"ב ס'דף

 בסיד, הבית את לסוד אסור שבכלל משמעהראשונה
 בסיד הבית לסייד מותר שכן משמע השני'ומהברהתא

 ומהברהתא תבן, או חול הסיד עם שיערב בהנאיאבל
 ממש בסיד הבית את לסחד שאפשר משמעהשלישית
 על אמה להשאיר צריך אך תבן, או חול לערבמבלי
 נראה הנ"ל הברהתות ליישב וכדי הפתח, כעדאמה
 לאלו זכות ללמד אפשר גם ומכאן אהדדי פליגידלא
 הראשונה הברייתא הברהתות, ביאור וכך מש~רים,שלא

 מותר מעורב בסיד משמע אבל אסור ממש בסידמדברת
 אם דוקא זה לסחד שהרררה השני' מהברהתא וכןלסייד
 כמו אסור לבד סיד אבל תבן או חול זה עםמעורב

 אפילו שהתירה השלישית ומהברהתא הא',הברהתא
 ערב שאם משמע אמה על אמה שישאיר רק ממשבסיד
 הר"ן וכ"כ לשהר, צריך אין כלל תבן או חול הסידעם
 הבית את סד ח"ל, רביעי פרק בסוף חענית מסכתע"פ
 ערב אם אבל בסיד דוקא ומשמע מעט, בו ומש~רבסיד
 על הנימוק'ע וכ"כ קךור, צריך אין תבן או חולבו

 תבן או חול זה עם ערב שאם ע"ב ס' דף ב"במסכת
 שמשחירו. משום קךור, צריךאין

 שאינם ישראל רוב על זכות ללמד יש האמורולפי
 שכל בודאי אנו שבימינו משום אמה על אמהמשאירים
 כמות מערב רק ולא חול הסיד עם מערב בנין שלקבלן
 לא מדינא כן ואם סיד וחצי חול חצי ממש אלאקטנה
 הטור הרמב'ט הרא"ש שהרי"ף ואפילו לשהרבעי

 השלישית הברייתא את רק והביאו קוצריך פסקווהשו"ע
 כנ"ל, נראה זאת בכל ע"ב ס' בדף בהרא בבאממסכת
 הרי"ף מפרשי שהם והנימוק'ע שהר"ן שראינוובפרט
 צריך אין תבן או חול הסיד עם מעורב שאםכתבו
 צריכים היו הרי"ף דעת נגד ממש זה ואםלשייר



אורחרבבותרנח

 להם רהם הם קדושים שישראל ודאי ואלא זאתלהדג"ם
 תע"ב. זאת לעשות שיכול מי וכמובן שיסמוכו, מיעל

 בית שבנה מהמושב אחד כחודןעיים לפניובאמת
 לעיל, האמור כל לו ואמרתי זה בדין אותי שאלחדש
 הדין מה דעתו את שואל העי למעכ"ת חיבתיומשום
 אך כאמור אמה על אמה ולשחר להחמיר שרוצהבאחד
 מושכר? בבית גרהוא

 דכית נ"ל מושכר בבית שאלתו על המחבראמר
 גם וכו"' ירושלים אשכחך "אם מטעם היא התקנהשכל

 תק"ס סי' או"ח בא"א בפמ"ג וכ"כ כן תקנו ביתבשוכר
 מעכו"ם, בית שוכר לענין ג', אות בקשע"ת וכן ד',אות

 שלא הטעם אולי כהן, הרב ידידי עוד הוסיףואח"כ
 טרדות שלרוב בערה"ש שכ' מה מלבד הואמדקדקין
 להם יהיה שזה לב שמים אינם היום שנמצאיםהאנשים
 לזכרון לא זה אם מועיל לא שישחר אפי' ולכןלזכרת
 כדין, אמה על אמה לשייר ועדיפי כדאי ובכ"אבשבילם

 בזה מדקדקין לא שהיום תק"ס בסי' המ"ב שכ'ומה
 חחם בארחות עי' שוכר ובענין עכ"ל, כנ"ל טעמואולי
 בין דרים כי בס"ד עח"ש משהרין לא ומדועס"ב

 ס"א סימן ח"ז נדברו אז ועיין בזה, וצע"קהעכו"ם
 היטב. העניןשביאר

 קלז*טימן
 ם"נ עד אנ מר"ח חדשות מהודרות תפיויןוהניח

 שע"ה סימן א' חלק אפרים ברבבות שנתבנומה
 כעת ראיתי הימים בט' חדשים תפילין לקנותבענין
 קמ"ד בעמוד ז"ל( מוצפי רבי צדיק וסל )עולמובספר
 הזמין בשאלה, אליו פנה מתלמידיו אחד שם,שכתב
 עתה וקבלם והפאר ההידור בתכלית מהודרותתפילין
 יניחם האם באב, ט' עד אב שמר"ח הימיםבתשעת
 לו שמותר או חדשות, היותם בוסל באב ט'לאחר
 ורבינו בכך, לו שתהי' השמחה על אף עתהלהניחם
 תמתין ט"ב לאחר עד שתחי' בטוח הנך אםהשיבו
 דמותר. הרי עכ"ל, כך אחרוהניחם

 קלוץ.טינין

 מיכה נמלוה הימים נם' נשריאכוי
 וסליט"א סאכשבסקי משה ר' הרב ה-דהנה

 ספרי על הערה לי כתב משה משכן ספר מחברבעל
 :וז"ל

 וסל"ח( )ס' ח"ג אפרים רבבות בספרוראיתי

 ם י ר פאהיים
 בט' במוצשיק בשר לאכול מותר אי נת"רשהמא
 הביא לא אמאי ידעתי ולא מלכה, מלוה בסעודתהימים
 שיטות הרבה שהביא תקנ"א( )ס' החחם מהכףכת"ר
 דהוא שעות ד' עד רק זה מותר אי שאפילו וכתבבזה,
 שבת משיורי שרק ועוד מלכה, מלוה סעודת שלזמן
 לסעודת שישאר כדי מהרגלו יותר לקנות ואסורמותר
 משום להררר יושר מארחות החחם הכף הביא וכןד',
 במקרר להניחן שאפשר בזה"ז אבל ע"ש, תשחיתבל

 ההסחית, בל משום ליכא שבכה"ג באב ט' לאחרולאכול
עכ"ל.

 קזמו*כשינין
 חזון ע"ש נופו רחיצתנענין

 לרחרן הנה חזת, בע"ש גופו רחיצתבענין
 פעם דכל מנהגו ואם אסור, במים גופו כל חזתבע"ש
 ע"ש חל אב ר"ח ואם יכול, אז ורגליו ידיו פניורוחץ
 היות אבל בזה, חולקין שיש אף בחמין גופו כלמותר

 ע"ש מותר אז לרחרן פעם בכל נוהגיםשבמדינותינו
 אחדר להרב י"ג עמוד המצרים בין בקונטרס ע-ןחזת,

 בשנת שליט"א הגרמ"פ מפי שמעתי שם, וכתבוסליט"א
 להתרחץ שמותר אב בח' חזת ע"ש כשחלההסל"ח
 אם מבטלו ואינו ע"ש בכל כן שרגיל למי בחמיןאפילו
 זצ"ל הענקין מהגרי"א מ"כ וכן אונס, מחמתלא

 וזיעה רחיצה לענין וז"ל, יוסף נחמת לס'בהסכמה
 הכל תדיר, לרחרן שנוהגין זו במדינה לענ"ד חזתבע"ש
 ולא ימים בהסאר להחמיר ודינו בזה, איסטניסבגדר
 בע"ש במרחץ שרחצו ברייסין חסידים ראיתי וכןבע"ש,
 ז"ל לרנר חחם ר' הרה"ג ידידי לי אמר וכןעכ"ל,

 חזת. ע"ש טבלושבאירופה
 עוד כהב המו"ל בהקדמת אליהו נחלת בספרועהן

 שמדעין הישיבה לבני להתיר רצה שח"א אצלירשום
 בתשעת "שאוער"( )שקורין מקלחת לעשותביותר
 ידידי טען וע"ז הסכים, לא זצ"ל החזו"א ומרןהימים

 דלא לאותן רק זה דאולי שליט"א מהלמץהאדמו"ר
 יתכן אז קרי טבילת ההולכים אבל קרי טבילתהולכים
 ניחא הי' דלא רואים עכ"פ עכ"ל, להם דמותרדיורה
 אם להחמיר טוב לכאורה וא"כ זצ"ל, להחזו"אלי'

 קרלנשטהן העניך חנוך הרב ידידי לי כתב וכעתאפשר,
 ממרן ששמע שליט"א מאאמו"ר שמעתי וז"לשליט"א
 זיעה ע"י מאוד מצטערים אשר תורה דבני זצ"להחזו"א

 בתשעה להתרחץ מותר ללימודם, להם ומפריעוכו'
 ס' ועי' עכ"ל, סבת ובלי קרים במים אב בחודשהימים
 בחפיפת שמקילים מנהג רהם מנהגים, כמה סט"ותקנ"א
 לו מותר י"ג, בעמוד אחדר הרב כתב ע"זהראש,
 חל אב ר"ח אם הפוסקים ולאלו חזת ע"ש כךלרחרן



אורחרנבות

 וכך חמים, במים אפילו גופו כל לרחרן יכול אזנע"ש
 עם מותר אם כתב לא אבל בסקפ"ט, במ"במבואר
 מדוע וא"כ בדיף, לא אבל כתב סק"צ במ"ב אבלסבת,
 בעצמו המ"ב כי ואולי זאת, נקודה אחדר הרב הביאלא
 דמותר ויתכן הזכיר, לא לכן בר"ח בסבת הזכירלא

 כתב הלכה ובביאור בזה, ועחן בע"ש שחלבר"ח
 שיהיה לכתחילה יזהר בעט"ב חזת של ע"ש חלואפילו
 העיר נ"י קרלנשטחן ה. חנוך הרב וידידי חצות,קודם
 דבר"ח ט"ב בהל' הב"ח מדברי מבואר ח"ל, בזהלי

 בחמין ואף סבת, עם אפי' להתרחץ מותר בע"ששחל
 הימים, תשעת כשאר שדינו אב ר"ח כשאר דק לואין

 ודו"ק, יעוש"ה שבת, ערב נמי דהוי כית שאנידהכא
 עכ"ל. בפוסקים צ"עיהלכה

 ללכת יוכל מרחץ של בזיעה לילך תמיד שדרכומי
 סי' אור"ח שלמה בית בשו"ת מבואר כך חזת,בע"ש
 יתכן שחיה בריכת הימים בט' לקטנים לעשותק"ה,
 צינער גבריאל הרב ידידי דעת נוטה וכן יעשהדלא

 תצ"ב. עמוד תש"מ תמח סית החודש בעולתו~ליט"א

 אחר ובעש"ק אב בר"ח חצות תקת לומראין
 אגרות ועי' סקמ"ה, תקנ"א סי' בפמ"ג כ"החצות
 שליט"א פרנקל הרב ידידי ששאל ומה י"ז, סי'הרמ"ז
 נ"ל בסבת, ידו לרחרן מותר הימים בט' אםמנויארק
 קרים במים אבל בחמין זה בסבון לא המ"בשמ"ש
 אלא לתענוג זה דאין מותר סבת עם הזיעהלהסיר
 התשובה מעמק שכתבנו וכמו והלכלוך הזיעהלהסיר
 ולא הזיעה להעביר דזה הימים בט' שרי שיניםדמשחת
 נראה הימים בט' סבת עם קרים מים הכא כ"כלהנאה
 ופה מותר, נקיות דמשום כתב השולחן ובערוךדמותר

 סי' ביור"ד מבואר ר"ל באבל וגם ומותר, לנקיות רקזה
 בזה. ועהן מותר הזיעה דלהעבירשפ"א

 נ"י גרעבלט יצחק שליט"א יעקב הרב אחיובן
 חידוש שמעתי ח"ל, לי כתב גחטסהד בישיבתהלומד
 זצ"ל )שליט"א( גורוךץ ליב ר' ישיכתינו מראשדין

 זה הימים בנה בסבת להשתמש שאסור דזהשאמר
 בעלמא סתם סבת ריח בלי אבל ריח לו יש אםדוקא
 עכ"ל, ורגליו ידיו פניו בשביל מותר זה מוכןבלתי
 שאין בסבת שישתמש פשוט הוא שהתרנו מהולפי"ז

 בזה. ועהן ריחלו

 בנוגע ח"ל, לי כ' שליט"א לרן רב'ץ הרה"גומו"ר
 כלל מוכח דלא היתר שום רואה איני בסבתלהתרחץ
 או בצואה מלוכלכות ידיו ובהיו הוא, נקיתדמשום
 בשמן סך בראשו חטטק לו ובהיו במים, רוחץבנרט
 מבואר הלא בחלב ובסיכה רפואה משום דהואדברור
 לכן מרובה דהנאתו מבואר ע"ז וביומא ל"ב נדהבדוס'
 דסיכה מטעם ולאו לסוך אסור הנסקל שור שלבחלב

יםאפריםחיים

 יעשה אם ואפי' הנאה איסורי מטעם אלא כשתיההוי
 מטעם הותר ולא טעופא משום ידיו וירחץ סבתמזה
 קיליט"א. עכ"ל מירי לא ותו לנקית אלא מתכרןשאינו

 קנ?*סינ?ן
 בם"ב שיניםטשחת

 שס"ו, סימן ח"ג אפרים ברבבות שכתבנומה
 טעות התשובה עמק מספר בט"ב שינים משחתלהתיר
 מדבר הוא אלא בט"ב מדבר לא הוא כי שם ישסופר
 משחת אסור עצמו בט"ב בודאי אבל התענית, עדמר"ח
 לעולם וטעות פה הקולמוס פליטת והיתה ופשוטשינים
חחר.

 קנ?א.סינ?ן
 הכפורים יום לפני השנהראש

 קושיא המשגיח שאל בישיבה שלמדתיבעת
 ימי של סדרן בדבר והוא תובב"א בירושליםגדולה
 יום שהוא הכפורים יום לקבוע צו-ך היה דלכאורההדין

 ראש לפני מהחטאים מתנקים שאנו והיוםהתשובה
 ומטוהרים נקחם כשאנו הדין ליום שנגיע כדיהשנה
 מכאן ולאחר הדין קודם הפוך הסדר נקבעומדוע
 החטאים. ומחילתהסליחה

 הערתו, ששמעתי מזמן שנים ל"ה שעברו אףוהנה
 לקחם אפשר איך והוא, לזה ביאור לתת הסעהחשבתי
 אסור אז הלא כהלכהה התשובה את השנהבראש

 לעתיד, לקבלה או ולחרטה לוידוי זכר ואיןלהתודות
 שהאדם קורה וכך במשפט צבאות ד' ויגבה כתובוהנה

 רואהו, אעו העולם בורא כאילו ומתנהג שוכחלפעמים
 הוא המילים, בתוכן מהרהר הוא אין אך מתפללהוא
 כמעט זאת עושה אך ציצית, לובש או תפיליןמניח
 את והמחשבה הלב כוונת שתוף בלי מוכניתבצורה
 קשורים שאעם שונים בבדלוים מבלה הוא הפנויזמנו

 דין יום נקבע ולכן תורתו, ללמוד או השםלעבודת
 משפחתו וגורל גורלו נחתך זה ביום לשנה אחתלאדם
 מכח ואז החולפת בסעה ומעשיהם מעשיו לאורץדידיו
 נעשה הקב"ה במשפט צבאות ד' ויגבה המשפטחרדת
 ומעריכו האדם בורא הוא מי נזכר הוא האדם אצלגבוה
 פסוקי ואמירת השופר תקיעת בו להתחשבכדי

 לאדם עחרים ט"ו( )ר"ה עליכם שתמלכוני כדיהמלכיות
 מדוע מובן כך מתוך ד', מלכות את עצמו על לקבלזה

 כי הכפורים, יום לפני השנה ראש של הדין יוםנקבע
 חחר האדם אין ד' במלכות הברורה ההכרהלפני



אסרים חייםאורחן4וצנרתרפ
 תקפים אינן הצום ואף והחרטה הרדף שלימהכוה2ובה

 לכן והעווה, חטא הוא מי לפני מכיר האדם אץ עודכל
 מלכות עול מקבל שמכוחו דץ יום השנה בתחילתנקבע
 החטאים על להתחרט יכול הוא מכן לאחר ורקשמים
 ראש בימי הקב"ה במלכות הכרתו שהעמיק ככלשבעבר
 וביום ו2לאחריהם בימים הה2ובתו חגבר כןהשנה

 כמלך בקוב"ה ההכרה הוא העיקר וא"כהכפורים,
 פשר חהו תשובה, שמבקש הכפורים יום באואח"כ
 של הגדולה שמחתו גם זוהי בר"ה האדם שלהו2מחה
 בזה. עוד להאריך ויש בקיצור כתבנו כולם, שלהיקום

 וז"ל בזה לי כתב שליט"א אזבאנד הגר"אףדידי
 אמר זצ"ל סלנטר שהגר"י מה החדש אור בכוכביעחן
 הג"ר גם ע"ז אומר מפטבורג הגר"י שתלמידו ומהבזה

 שאמר, מה זוכר ואיני ע"ז דיבר פומגרמנסקימרדכי
 השנה, מכל המעשים חוקת הוא דר"ה י"לולדידי
 הוא תוכ"פ ודיבוריו דרכיו משפר למלך קרובבהיותו
 תיקת דבלי הנכת הסדר והוא ק(עשה חטאיו עלחרטה

 ושרץ כטובל דהו"ל העבר על תשובה ל"שהמעשים
 לשוב בא הוא השצה מכל לתקת שזוכה ואחרבידו

 עכ"ל. העבר עליהתחרט

 קמב.כמימן
 תשונה ססרתנדין

 על להעיר כתב תשמ"א ט"ו, התורהבעם
 מירושלים שליט"א שפירא משה ר' הרה"גהרמב"ם
 תשובה הלכות בריש שהרמב'ט ב', אות כ"חבעמוד
 וישוב הה2ובה כשיעשה וכו' שבתורה מצות כלכתב

 הרמב"ם לשת כפל וצ"ב להתודות, חחבמחטאו
 ודעת טעם בטוב וביאר מחטאו, וישוב הה2ובהכשיעשה
 בספר לעחן להקוראים להעיר ורציחו הרמב"ם,דברי

 ו2ליט"א גיפטר מרדכי ר' להרה"ג תשובההרהורי
 ישוב זה ומה תשובה יעשה זה דמה יל"ע ח"לשכתב
 להיות התעוררות תחילת הוא שהראשת ונראהמחטאו,

 ברדף שחחב הוא שאז בלב ההה2ובה גמר והשנישב
 לתשובה הדרך בספר וכן עח"ש, וכו' בפהדברים
 מדבריו שמבואר שליט"א שטרנבוך משה ר'להרה"ג
 להתודות חחב תשובה כשיעשה אלא לשוב המ'"נשאץ
 הלכות ריש המלך עבודת בספר ועחן עח"ש,וכו'

 קי"ב. סימן ח"ה השבי"ט שו"ת ועיןהה2ובה,

 תשובה הלכות רמב"ם על חן מנחת בספרועין
 תשמ"ב ברק בני אהלבתם אחדק נח ר' הרה"גליזידי
 זה. רמב'ט עלמ"ש

 קמג.מימן
 תשונהנדין

 זו ותדף כתב תשובה מהלכות בפ"אהרמב"ם
 שאיו היא אחת מצוה וההה2ובה והתדף עשהמצות
 וכתב ההה2ובה, גמר הוא והרדף תשובה בלארדף

 צדיק נקרא בלבו תשובה דמשהרהר ואע"פהמבי"ט
 שהוא התדף עם אלא בפ"ע הה2ובה הף לא אפ"הגמור
 הקרית הוא, כך שכונהן ונראה עכ"ל, ההה2ובהגמר
 דברים שרדף הרמב"ם דברי בזה ל",2ב רצה כאןספר
 הרהור דע'ע ע"ב מ"ט דקדושין מההיא העיקר,הוא

 לחלק לכאורה הם דבריו וכוונת צדיק, נעשההה2ובה
 כפרה דלענין החנו המצוה, לקיום הכפרה ענץבץ

 הכפרה את מעכב אינו דברים ורדף סגי, בלבוהרהור
 המצוה את מקחם שאינו החנו המצוה, קיום אתאלא

 תדף. בליכהלכתה

 מנחתועהן
 חעי

 על פשוטה רד שס"ד מצוה
 הה2ובה הרהורי וספר ר, ה' עמוד הה2ובה הל'הרמב"ם
 מספיק אם או דוקא, בפה בעי אי להאריך ויש ו',באות

 משפט ועהן בזה, דנו וכבר בלבד, ההה2ובהדמהרהר
 אלא עשה מצוה איעה שהתשובה קכ"ח סימןכהן

 בהלכה בהמועדים ועהן העוונות, על לכפר יקרהסגולה
 והכלל בההה2ובה הכפורים ביום זצ"ל הרש"זלהרה"ג
 יום )הילביץ( חמנים חקרים ועהן בזה, הרבהשהאריך
 אור"ח על צדק מעגלי בספר ועחן א', אותהכפורים
 אם ותדף הה2ובה בדץ מ"ש כ"ה סימן תשכ"הירה2לים
 ברמב"ם ועחן בדבריו, היטב עהן בשפתיו להוציאצריך
 האלו, הרמב"ם בדברי שכתב מה חן מנחת ביאורעם
 מ"ש וכו' קל"א עמוד ח"ה רב לך עשה בספרועהן
 הרמב"ם. עפ"י הה2ובהבשיני

 קמד.כמימן
 השנה ראשעניני

א
 ראהשונות נג'נקשות

 ברכות בג' בר"ה בקשות מבקשים אדלכאורה
 מבקשץ, אץ הראשונות דבג' הדץ הלאהראשונות
 שכתב ב' אות ע"ב ב' דף גדליהו אור בספרוראיתי
 על בקשה רק לצרכיו אינם הבקשות ואלוהואול
 הראשונות, בג' להוסיף מותר שמים מלכותהחגלות
 להמליך הוא הזה ביום האדם על התביעהועיקר
 מה ועחן עכ"ל, בדין זכאי יצא ואז עליוהקב"ה
 י"ד. באותשכחננו
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ג

פייחות
 שבת במוצאי סליהות מתהילים אנהנומדוע

 שכהב ע"א ה' דף גדליהו אור בספר וראיחי ר"ה,לפני
 כבר בו שכולל הזה ושבת ת"ל, ושבת בד"ה ה'באות
 להההיל תקנו אולי ולכן תשובה, זמן הוא ר"ה ז2לפדץ
 שיכות לו יש כי הקודם, שבת ממוצאי סליחותלהגיד
 זמן והוא להה2ובה מס5ע שבת ובכלל הזה,להשבת
 הז"ל אמרו וכן עליו, שבת אימת ע"ה ואפי'לשוב,
 תקרי אל לד', להודות טוב השבת ליום קדרמזמור
 תשובה, מלשת הוא ושבת לד', להתוודות אלאלהודות
 בשבת קוראין ולכן ר"ה ענין שכולל הזה שבתובפרט

 שם. עכ"ל נצבים, שבפרשת הה2ובה של הפרשהזו

ג

 השנה גראח2 יו'פתופפת

 שאין ה,2 כהב, לג( )סימן מהף"לבשו"ת
 כדי יום מבעוד הערב סעודת ר"ה ערב ביוםאוכלים
 דיומא משום יו"ט בהאי הקודש על מהול יוסיפושלא
 בתפלה קדץ2והו כבר דהא תמהרר זה ועל הוא,דדינא
 וראיחי עכ"ל, דאורייתא דהוא עיקר הכוס עלושמא
 שהביא ע"ב( כ"א )דף יומא למס' הש"ס" "גליוניבספר
 תוספת שאין כוונתו דאין זה על וכהב המהרי"לדכרי
 דדינא יומא שהוא דכית כתתו אלא דה2נה, לראשכלל
 רק להוסיף ואין שאפשר כמה כל בדוספת למעטראף
 תוספת, הף רגע דאפילו האומר וכדעת מועטהיותר
 צ'. סימן תומו ר"ה ליל השנה, ראש קודש במקראוע5ן

ד

 שופרשיעור

 טפה דץ2יעור שכהב שופר הל' ספר בקתתעין
 שהובא הלבוש אבל מסיני למשה הלכה הואשבשופר

 סקי"ט ומ"ז סקי"ה בא"א תקפ"ו בסימן בפמ"גכ"כ
 וע75 ותו, ד"ה כ"ו נדה תוס' ועי' מדרכנן, דהואכתבו
 ובטור כ"ט, סימן ה'ץנ אור"ה בנעימים הבליםשו"ת
 למה הקשה ובמנ"ה עוצב, טפה דכעי כהב תקפ"וסימן
 אבל שכ"ה, מצוה עי' להומרא שוהק טפה בעינןלא

 תראה כידו שיאהזנו כדי כהב פ"ט הולין גרשוםברבנו
 ע"ט עמוד ברכה עמק בספר הקשה ומזה ולכאן,לכאן
 ומהנכת וס5ם טפהים לג' קרוב השופר שיעורדנמצא
 לצאת לכתהילהלההמיר

 ה-
 ובאמת עכ"ל, זו דיעה

 טפהים. ג' להם יש שלנוהשופרות

יפא ם י ר פאהיים

 יפין גצד שופרתקיעת
 לתקוע וטוב ב'(, סעיף תקפ"ה )סימןברמ"א

 שם הלכה" וב"ביאור בכך, לתקוע אפשר אם ימיןבצד
 נכת טעם הכהן מאיר מהר"ר הגאת בשם שמעתיכתב,
 שופר לתקיעת לה ילפי ל"ד( דף )ר"ה בה2"סכי

 מלהמה אצל ז'( )שופטים ובקרא המלהמהמהצוצרות
 ימינם וביד בלפידים שמאלם ביד ויהזיקו כחיבכגדעת

 עכ"ל. לתקועהשופרות

 לדת יש ולענ"ד ת"ל, עליו העיר קודשובמקראי
 אלא לידו הכוונה אין דקאמר ימין" "בצד דהאבזה
 לשין דשם דגדעת, מקרא היא ראיה מאי ולפי"זלפיו,
 גרע ולא המצוות, ככל ימין, ביד דיהזיק פשיטאההזקה
 ימין צד מזה שמענו לא ואכתי כגדיו, ולבישתמהליצת

 פיו.של

 ב', א' י', סי' מראים ימים קודש במקראיוהוא

 מהבר שליט"א ז2לזעגר יפה אברהם ר' הרה"גרדידי
 הצדק לענ"ד ת"ל לי כהב שרים באר שו"תספר

 לטעם דמשבה ה5ם וההפץ שמה האור בנהלתוהאמת
 לתקוע השופרות ימינם וביד נאמר ובכתוב היותזה,
 לתקוע דץ2ופר פשוט דהרי מיותר לכאורה לתקועוהאי
 אלא להאיר בלפידים שמאלם ביד הכ' כהב דלאוכמו
 היה ימין בצד התק"צה בעת דגם נלמד לתקועדמהאי
 עכ"ל. בעזהי"ת הוא נכת כיודויק

ו

 כשפגרך דהפופריאחוז

 כה2הוא הברכה בשעת לאהזו נתובראיתי
 הה5ם" ב"כף כן ומצארו הבימה, על ומונהמכוסה

 שצריך הי איש בן בה2ם י"ד( אות תקפ"ה)סימן
 דצריך משום י"ל והטעם ברכה בקיעת בידוקדאהזנו
 וכדאיתא דאפשר מה בכל המצוה לעש5ת הברכהלקרב

 על לברך צריך לפיכך ה'(, סעיף כ"ה )סימןבתפילין
 שם וכהב הקיבורת, על הנהה אהר יד שלהתפלה
 קודם דהף לברך ראף אין לכתהילה לכן דקודםהמג"א
 מה בכל המצוה לעשית הברכה לקרב וצריךדקודם
דאפשר.

ז

 השנה דראש גקריאהפעות

 השנה בראש במקומי שקרא קורא דהבעלאירע
 אהרתה, ברכה בירך וכבר כ"ז בפסוק וגמר טעה א'יום
 אלא ברכה בלי להמשיך הצורך מן דאין אמרתיאז
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 אפרים שער ועיין שפסק ממקום דר"ה ב' ביוםיקראו
 עיקר שוה הפקידה שקרא כאן בפרט ל"ד אות ח'קוער

 ניסא, פרסומי משום ע"ב ל' מגילה עחן לר"ה,הקריאה
 העקידה פרשת א' ביום וקרא טעה אם אלא עודולא
 האי קורא אלא חחר אינו אחרונה ברכה ברכווכבר
 את לגמור מעלה דיש ברכה בלי הקריאהשיגמרו י'י אולי או בנידוניהו, וכ"ש עח"ש שני ביוםפרשה
 אם סק"ח תקפ"ד מ"ב ועי' הסוף, עד פקד וד'הפרשה
 קודם באמצע ונוכר עקידה בפ' וקרא א' ביוםטעה
 עד פקד וד' פ' עמו יקרא יגלול אחרתה ברכהשבירך
 מספר קרא כבר הלא סופו עד הוסיף ולמה עכ"ל,סופו

 הרבה, כ"כ לקרות דציבורא טירחא בה וישהפסוקים
 מטעם ואולי הפרשה כל לקרוא מעלה ד"4 מזהמשמע
 אבינו דאברהם טובים המעשים נוכרו הפרשהשבסוף
 שקרא מה נזכר ושם בדץ לוכות יועילו המעשיםשוכות
 של חסדיו וגם ד'בשם

 האש'י
 וה שמוכירין וכיק

 שיש וק"ו זכות, שוה אלמא אבות חסדי חוכרתמיד
 עקידה פ' דשאני לדחות ואין הדץ, ביום בר"הלהזכיר
 מענינא, שאינו מפני בחשבק כלל עולה שאינו א'ביום
 ואי"צ יצא בדיעבד עקידה פרשת בגמר שהרי אינווה

 חת"ס שו"ת ועיין בוה, לעהן "4 ומ"מ פקד, וד'לקרוא
 קס"ט. סימןאור"ח

ח

 השלוםעושה

 עושה יאמרו שבקדישים כתב אפריםבמטה
 רק שזה סקל"ח נ"ו סימן החיים כף ועחןהשלום
 בספרים דכתוב הוא דטעמו תראה הראשק,בקדק4
 וא"כ הכתיבה על שממונה ספריאל בגמטריאדהשלום
 אומר הכתוב( לשנות ),4לא המברך כשאומר דיחידיוצא

 ג' פוסע שאינו הש"ץ אבל "השלום" שלוםבעושה
 שתפלתו לבקש שמו'"צ על הנמשך בקדק4פסיעות
 אבל ספריאל, המלאך יעורו וכו' ונכתב או וכו'וכתוב
 על כי אי"צ במעריב כמו הש"ץ חורת דליכאבמקום
 ורק פסיעות ג' כשפסע אמר כבר בלחשתפלתו
 הראשק בקדיש כן יגיד במנחה או במוסף אובשחרית

 ולא לציק ובא אחר בחול או שמו"ע אחר תיכףאם
 וכו'. שלום עושה הפסוק נוסח לשנות שלאיוהר

ט

 תקפ"א נסיטןהערות

 גמר אחר אומרים סק"ב ברורה משנהשם
 מומור, אחרי להפסיק "4 אורי, לדוד ד' מומורהתפלה
 כמפרש נראה אחרת וכו' אורי ד' לדודולהתחיל
 אלא כך לא חה לדוד מומור עם מתחילשהמומור

אפריםחיים
 הנה תהילים, ג"פ אומרים סק'ע במ"ב שםנהנל,
 פעמחם לגמור וכתב שם ועחנתי אפרים ממטההמקור
 פעמהם זה מזמורים מאות וג' מאות ג' שזה כפרכנגד

 וא"כ טעמו המט"א כהב לא של"4ית פעם אבלתהילים
 של"4ית. פעם אומריםמדוע

 גם מקומות יש בשחרית תוקעין הרמ"א כתבשם
 סתם כתב המ"ב אבל כזה, מקום לי ידוע ולאבערבית
 ערוך שולחן בקיצור אבל תקיעה, רק ומשמעלתקוע
 עי' תשר"ת שחרית תפלת לאחר יום בכל ותוקעיןכתב
 סתם כתב המ"ב אבל ממט"א ומקורו ס"ב קכ"חבסימן
 סק"ד במ"ב שם לתקוע, שצריך רק כתב כיתקיעה,
 שם אבל איך כתב לא אבל סליחות אומריםכתב

 הסליחות באמירת לעמוד טוב כתב סק"ובקיצור
 התחיל מנין ואם כהב במ"ב שם ממט"א,ומקורו
 אם ונסתפקתי וכו', הסליחות אחרי קד"4 אומרדמ"מ י'י מקצתן יצאו ולבסוף הסליחות אמירתבתחילת

 במ"ב סק"ב שם י', אין כעת כי מדות י"ג אומריםג"כ
 דיש וכ' בכלל ועד עצרת שמיני עד וכו' לדודאומרים
 שם ובקצור שמע"צ עד מנהגינו אבל יוכ"פ עדנוהגים

 בשמ"ע זה א"א בא"י ידוע והנה עצרת, שמיני עדכ'
 שרקי"ל

 בחו'י
 כי לומר שייך בסוכה או עוד שיושבים

 לא ובמ"ב נשף שיה גם כ' ברמ"א שם בסכה,יצפניני
 לו יהיו כ' ס"ו בקצור שם אבל בנים לו שיהי'כתב
 סקי"ג ובמ"ב סק"י, ובמ"ב ס"א תקע"ט בסי' ועי'בנים,
 גדול לכהן השייכות מה ולכאורה ככה"ג, דיהאכ'

 טעם ונתן בזה דהעיר סק"א יעקב בישועות ועחןלש"ץ
 שכ' בס"ד השולחן בערוך ועחן בדבריו,עחן

 יש גדול היום מבעוד סליחות שאומריםשבמקומות
 לילה, לא זה כי וכדו' אשמרות בליל המליםלדלג
 גדול ככהן דיהי' נשוי להיות דצריך הטעם כ'ובס"ה
 לא משו"כ ואולי בנים, לו דיהי' כתוב לא שםאבל
 מכרן אין אם הרמ"א מ"ש שם כ' עוד המ"ב,כתבו

 כי בזמנינו לא דזה יצאו לא כולם או שונאולהוציא
 הארצות עמי בומן רק היה חה לעצמו מתפללכ"א

 לומר אפשר ר"ה במוספי מלבד מוציאם, היהשהש"ץ
 מ"ש על כ' בס"ו שם העבודה, בסדר דיו"כ ובמוסףכן,

 אצלינו היום, כל מתפלל סליחות שמתפלל מיהרמ"א
 והי"ג מחלוקת, לידי לבא שלא והעיקר המנהג כןאינו
 א-ל מן שיאמרו כ' הוא ביחידות לומר שאץמדות
 ומ"ש מצפץ מצפץ ב"ש בא"ת יאמרו והשמותרחום

 נזיפה ומנהג שם כ' נזיפה לעשות סק"לבה4ע"ת
 י"ב. ס' לעשות איןשבסדורים

 היום אור יפני נסייחותטיית

 כ' א' ע' הנוראים הימים קודש מקראיבספר



יפגאפרים חייםאורחרבבות

 בטלית שמתעטף ש"ץ מוינשטר, מהר"םבועאלתי
 עדיף טלית באיזה עה"ש, קודם סליחותלאמירת
 משום עדיף הכנסת בית שטלית היתה דעתולהתעטף,
 הצבור לכבוד אלא מלבוש לשם לא מיוחדשהטלית
 שיש ברור לא שזה לו אמרתי בציצית, חייב אינוולכן
 המחבר ואני בדבריו, עי' וכו' כבוד של בבגדפטור
 סק"ו תקפ"א סי' מ"ב ועי' בל"ז, הספר בגליתצתנתי
 ג"כ דהוא קהל של טלית ולא שלו טלית יטולשלא
 פטור לכו"ע דבזה אחר של טלית יקח אלאכשלו
 ובשעה"צ לקנותו, ולא לכבוד רק שנוטלו ויכךןמציצית
 שאולה בטלית י"ד בסי' דמחמיר למאן ואפי' כ'סק"ה
 שלא בכתה מחבירו כשנוטל אבל בסתמא היינומצויצת
 טלית רק לו וכשיש עליו, לברך אי"צ לכו"עלקנותו
 ימשמש היום וכשיאיר ברכה בלי מתעטףשלו

 של בגד ואם הוסיף קודקס ובמקראי עכ"ל,בציציותיו
 לדעת אולם משאול, גרע בשו"ע כמבואר חתבשותפות
 קודש. בהררי ועח"ש גרע שאול יעקבהמשכנות

יא

 דר"ה ב' נייישהחיינו

 דר"ה ב' בליל קידוש אחהי לעשותהמנהג
 משום בזה אין מדוע ולכאורה חז-,ם, פרי עלשהחיעו
 שמברך דמכיק וצ"ל לשתיה, הברכה ביןהפסק

 של הפסול דכל הפסק הוי לא ספק משוםשהחיינו
 אכל הדעת היסח משום הוא לשתייה הברכה ביןהפסק
 הדעת היסח כאן אין ספיקא משום כן עושהאם

 הארכנו כת"י אפרים רבבות סוגיות על)ובחידושים
בזה(.

ינ

 השנה בראששמחה

 יש אם וסצ"ח סימן ח"א אפרים ברבבותבמ"ש
 יום קוד,ם מקראי בספר עתן השנה, בראששמחה
 שמחה של חיוב יש אם בזה שהאריך ח' סימןהנוראים
 הגדר י"ג סימן ח"ו וזמנים מועדים ועהן השנה,בראש
 בר"ה. שמחהשל

יג

 התקיעות נאמצע-דבר

 כ' י"א הל' פ"ג שופר בהלכותהרמב"ם

 דמעומד תקיעות בין לכתחילה יפסיק לאשהתוקע
 יפסיק לא התוקע שרק כ' משנה ובמגידלמיושב,
 אם ולכאורה קפידא, אין הציבור על אבללכתחילה

 לגבי הפסק הוי לא אמאי הפסק הוי התוקעלגבי

 לא שהמברך כיק בשומע קפידא אין ואוליהשומעים,
 שלא דה"ה שכ' רוקח במעשה ועתן בזה, ועתןהפסיק
 המ"מ על והעיר כעתה דשומע מטעם השומעיםיפסיקו
 ועיין בתוקע, הקפידא רק אולי ולהנ"ל השוום,דלא

 שסח במי לגעור אין שכ' דמגילה פ"ג רישבמאידי
 אלא תלוי הדבר שאין המגילה של הקריאהבהוך

 הכא ג"כ וא"כ לשוח, שלא נראה ומ"מבשמיעה
 בזה. ועיין הפסיק לא שהמברךדהעיקר

יד

 בעשי"ת וכו' זכרינואמירת

 תקנו איך העירני קיפר משה דוד ר'הבחור
 זכרינו בשמו"ע הראשונות ברכות בג' לומרהגאתים

 וכן לשאול, ואין שבח זה ושם בקשה זה האוכו',
 דיש לי ונראה האחרונות, ברכות בג' בוכתובהשאלה
 באור"ח וכמבואר רבים לצורך יחיד צורך ביןהבדל
 ולא ראשונות בג' צרכיו אדם ישאל אל ס"א קי"בסימן
 שרי רבים צרכי אבל יחיד צרכי ודרקא אחרתותבג'
 ומשו"ה רבים צרכי הם וכו' לחיים זכרינו וא"כע"כ,

 מעין ג"כ הוא שזה כ' סק"ב ובמ"ב הגאתים,תקנוהו
 החיפוש ואחר לו, צריכים שרבים לרב וכבודהשבח
 שכ' ס"א שם השולחן לערוך בעז"ה שכיוונתיראיתי
 זכרינו אומרים ובעשי"ת בעבודה יעו"י אומריםולכן

 וביוכ"פ ובר"ה בספר, וכתוב, כמוך, ומילחחם,
 לפני חביבין דהצבור וכו' פחדיך תן בובכןמאריכין
 ליחיד ולא להפסיק רשות ניתן ולהם מאדהקב"ה
 סק"א הגר"א בביאור כן דמבואר ראיתי שובעכ"ל,
 אליעזר, בדמשק ועיי"ש בהודאה, הנסים עלוהוסיף
 אליהו ברכת ובביאור סק"א, החדש חחם בארחותועהן
 ברכת בספרו שליט"א רקובר ברוך ר' הרה"גליז-ידי
 אתי הכל ולפי"ז שם ובהגהותיו ג' ב' בסק"אאליהו
שפיר.

 התפלות בעניני הטור מ"ש באדיכותועהן
 זכרינו יאמר דלא דיעות דיש שם וכ' בעשי"תשמוסיפין

 ראשתים הביא אבל צרכיו ישאל דלא משוםוכו'
 רבים צרכי אבל לא יחיד צרכי דרק וכהנ"לדאומרים

 ושם בטור והוא השולחן בערוך שם עהן וכןשרי
 א'. באות שכהבנו מה ועיין בסק"ב, תקפ"בבסימן

מו

 השנה כי הקדושהמיך

 בכל כ' ס"ג קכ"ט סימן ערוך שיחןבקיצור
 המשפט, המלך הקדוש, המלך ואמר טעה אםהשנה
 מענין אבל עכ'"5, תקפ"ב( )קי"ח לחזור צו-ךאינו



אורחר4וצוצורןרפד

 בסימן המשפט המלך לגבי רק זה דין הביאדהמ"ב
 לגבי הדין הביא לא אבל בשע"ת, ועח"ש סק"אקי"ה
 הקדוש.המלך

פז

 נשנת שחיר"ה

 הל אם כ' ס"ז קכ"ט סימן שו"ע בקיצורעיין
 בשאר כמו נרננה לכו שאומרים מקומות יש בשבתר"ה
 מקומות ויש לדוד, מזמור שמתהילין מקומות ויששבת,

 יהיק וכ"מ וכ"ה השבת, ליום שיר מזמורשמתחילין
 די"ז הביא לא ברורה  במשנה אבל עכ"ל,במנהגיו
 הל אם שכ' ס"ב תקפ"ב סימן אפרים מטה ועהןלגמרי,
 בשבת שהל יו"ט לומר והנוהגין נרננה לכו א"אכשבת
 אותו, אומרים עתה גם בשלום, ובואי הבו לדודמזמור
 שבשאר אע"פ ובצהלה ברנה גם לומר שהנוהגיןי"ל
 יום שהוא עכשיו בשמהה גם אומר בשבת קשחליו"ט
 הש"ץ מתהיל ואה"כ ובצהלה, ברנה גם יאמרדין

 ימים, לאורך עד אהריו והקהל השבת ליום שירמזמור
 תפלת קודם בשבת לומר והנוהגין יתום, קדק2ואומר
 מתחיל ואה"כ אותו יאמרו עכו2יו גם וכו' כגונאערבית
 ד' לדוד מזמור שאומרים ובמקום וכו', ברנוהש"ץ

 ועח"ש עכ"ל, אותו אומרים ר"ה של בשבת גםרועי
 במקומותינו, אינו זה ומנהג שכ' סק"ה המטהבקצה
 כשהל לאומרו נהגו לא במקומותינו כגונא כ'ובסק"ז
 בהלכה המצוינים בשערים ועהן עכ"ל, כשבתיו"ט
סק"ה.

יז

 נדנש המוציאפניית

 בדבש מתוק תפוה כ' סק"א תקפ"ג סי'במג"א
 לטבול נוהגין ויש עיקר שהתפוה התפוה עלתברך
 הובא( סק"ג במ"ב שם )וכן בדבש המוציאפרוסת

 דפרוסת בדבש המוציא פרוסת נוהגין ויש כ'ובמהה"ש
 דיעות ה2 כי כוונתו הדבש, נגד עיקר ודאיהמהמא
 לפטור יכול אז הפת טבל אם אבל הדבש עללברך
 הגדולה כנסת ובשיירי ברכה, בלי הדכשולאכול
 הדבש על ג"כ לברך אם נסתפק א' אות הטורבהגהות
 יד בס' ועי' לברך, צריך דלא שפיר אהי להנ"לאבל
 אלפאנדארי אהרן ר' מהרה"ג והב"י הטור עלאהרן
 או התפוה על יברך אם ח"ל, כ' זה סי' הטור עלזצ"ל
 א"ה ה' ב' בה' ז"ל יעקב שבות בס' עי' הדכש עלג"כ
 הדבש עם המוציא לאכול נהגו זה ספק דבשביל כ"זסי'

 אבל במהה"ש, מבואר מ"ש ובאמת עכ"ל, יהדוהתפוה
 על ברכה מספק לצאת כדי לטבול לדקדק ה2לפי"ז
 הלק לא זה כי התפוה על מבדך ומדועהדבש,

 ם י ר פאהיים
 לא אוכלו אבל לאוכלו מנהג שזה ואףמהאכלה,
 אוכלו מתיקות בשביל רק כי מברך לכן הסעודהבשביל
 אם פסה כליל המרור על האדמה פרי דמברך כמווהוה
 ומברך מכית יותר אכל אם או הכרפס על בירךלא

 זה אין ואמאי, האדמה פרי מברך אז אהרונהברכה
 לאכילה ולא מצוה לשם לא אוכלו כי מהסעודה,הלק
 בזה, ועי' והדבש התפוה על כאן וה"ה מברך,לכן

 בקיצושו"ע אבל בר"ה, אגווים לאכול שלא כ'ובמ"ב
 ילקוט ועי' לווים, לאכול שלא ג"כ כ' ס"ט קכ"טסי'

 בבגדי ועחן ג', סק"ב מרדכי ומאמר סק"ד,הגרשוני
 ההדש היים ארהות ועי' א', דין יהודה ובמטה"2ע,
 ס"א אפרים במטה ועהן ס"ב, השולהן וערוך ג'ס"ב

 כ"כ הובא הנ"ל יעקב השבות ודברי שם, למטהובאלף
 סי' וצ"ל ט"ס נ"ז בסי' מ"ש אבל סק"ב, היטבבבאר
 ועיין ז', סימן הנוראים הימים קודש מקראי ועחןכ"ז,
 ב' אות ובהערות תש"ז סימן ושלר היים דרכיבספר
 ס"ו ר"ה הל' מצרים נהר בספר ועי' בכ"ז,מ"ש

 וכו'. והדבש התפוה בענין מ"שבאריכות

יח

 מיכנו אנינואמירת

 שכתב סק'ע תקפ"ד סימן ברורה במשנהעיין
 הרבה גדול פקשע כי ופשעינו הטאינו והעבר לומרדיש

 ההמור, על ואה"כ הקל על תחילה לבקש וצריךמהטא
 בשו"ע הביא וכן עח"ש סק'ע אברהם ממגןומקורו
 לידידי הלכה בבירור באריכות ועהן ההחם, ובכףהרב,
 מדוע בזה,ולפי"ז מ"ש שליט"א דלבר יהיאל רהרה"ג
 כמו להפוך ולא וחטאינו פששעינו קודם אומריםאנו,
 כיון שכתב שם השקל במהצית וראיתי כתבו,שהם

 קודם, ההמור על אפשר אז דברים שני עלדמתפללים
 ובכל השקל המהצית את ראו הלא והנ'ל המ"באבל
 אנהנו מדוע כן ואם הטאינו קודם דיאמר פסקוזאת

 כתב השולהן בערוך וכן וצ"ע, פקשעינו קודםאומרים
 מזה הזכיר לא אפרים ובמטה והמ"ב, המג"אכדברי
 סדר כתב סי"ב הר"ז סי' במט"א אבל אמאי, וצ'"נכלל

 הנוסהא לקעות ואין בסדורים הכתוב בנוסה י"להוידף
 המטה ובקצה וכו' לההמור הקל להקדים שה2כשביל

 וא"כ ע"כ, מדינתו מנוסה ישנה דלא העיקר כ' י"בא'

 ופשוט. בסידורים ככתוב אומרים דאנו שפיראהי

יפ

 נר"ה ופפפירקריה"ת

 קורין דר"ה א' דביום כתוב ס"ב תקפ"דבסימן
 מן אהד איש ההי ומפטירין שרה, את פקד מוה'בהורה



אורחרבבדרנ

 בריתא בסק"ד הגולה הבאר וכתב צופים,הרמהום
 אבל בר"ה, נפקדו ששתיהן לפי הר"ן ופי' ל"א,במגילה
 רחל, מזכירין לא מדוע וא"כ רחל, הוסיף סק"ובמ"ב
 להזכיר כדי רק הר"ן כ' ואמאי נעקד יצחק הלאועוד
 ולא בשופר תוקעין שבשבילו ואילו יצחק עקידתענין
 סקט"ז החחם בכף בזה מ"ש ועהן נעקד, דאזכתב

ודויק.

כ

 נפנחה בר"ה ידוד פזפוראפירת

 זצ"ל פלאגי להגר"ח חי לכל מועד בספרעק
 פ"ו תומ"ס בהל' הר"ם כ' וז"ל ס"ט אות י"גבסימן
 אומרים היו ר"ה דבמנחת ט"ז סי' חחם ובארחותהל"ט
 יעו"ש, קדש, מדבר ד' יחיל אלים, בני לד' הבובמקדש
 עכ"ל. עצמו לבין בעו לאומרו יזהר ד' דבר אתוהירא

כא

 תשייך אפירתנענין
 אות נצבים פ' ראשונה שנה חי איש בןבספר

 וכו', בה2בץע ר"ה חל אפי' עושין ההה2ליך סדר כ'י"ב
 ביום יעשה ראשת ביום התשליך עשה ולא נאנסואם
 לשמה תורה בספר כתוב מצאתי כן מוסף, אחרהשני
 חי איש בן לבעל מיחסים הנ"ל הספר והנה עכ"ל,כ"י
 ועחן ספרו זה הלא כך שמצא שכתב וויך מהוא"כ
 שכתב קמ"ה בסימן וראיהה לשמה בתורה ועחנתיבוה,
 נאנס אם כתב ואח"כ הה2ליך יאמר בשבת ר"ה חלשאם
 אם וגם השני ביום יעשה א' ביום התשליך עשהולא
 אבל עכ"ל, הג' ביום יעשה השני ביום עשה ולאנאנס

 באור"ח וכמבואר הה2ליך אומרים אין דבשבתמנהגינו
 בנהר ועיין הפמ"ג, בשם במ"ב סק"ח תקפ"גסימן
 בחל הה2ליך דאומרים דכ' ר"ה בהל' י"ד סימןמצרים
 עח"ש. ירח2לים מנהג הוא וכןבה2בת

כנ

 נר"ה ס"ת הוצאת נעת התפיותאפירת

 בו2עת כ' סי"ב קכ"ט סימן ערוך שיחןבקיצור
 להתחיל רש מדות י"ג לומר נוהגין תורה ספרהוצאת
 וכו' ד' ד' רקרא פניו על ד' רעבור ראמר העבר,מן

 ובשבת ס"ב( ה' כלל בח"א ועח' תכ"ב סי' מג"א)ועי'
 של רבונו ולא מדות י"ג לא אומרים שאין מקומותיש

 כל הביא לא ברורה במשנה אבל עכ'ל, )מט"א(עולם
 דבשבת באמת הוא ומנהגינו בזה' ועימ לגמרי זהדיז
 אפרים במטה ועחנתי וכו' רבונו ולא מדות י"גא"א
 בשבת מקומות דבכמה וכ' ט"ז בסעיף שםוהוא

יפה ם י ר פאחיים

 אבל כ"ז, אות למטה באלף ועח"ש מדות י"גאומרם
 א"א. דבה2בץז מנהגעו כתבנוכבר

כג

 כ,ש יאותהפשך

 יש כ"א באות מזה שכתבנו תשליך אמירתבענין
 השין. להשלים דברים כמה עוד להוסיףלנו

 בה2בת, להיות השנה ראש של ראשת יוםכשחל
 או ביום, בו ההה2ליך את אומרים אם האחרוניםנחלקו
 למחר לדחותו הטעם עיקר למחר, עד אותו דוחיםאם
 בו שאין במקום סידוריהם את ישאו שמא החששהוא
 ו2ל"ה בקיצור כ"כ שבת, לחילול ח"ו רבואועירוב
 יאמר דלא מהרמ"ז בשם יוסף והברכי ר"הבמס'
 מזה ולמד מנחה, אחר שני ביום כן יעשה רקבה2בת,
 הזה כסדר עשה שלא אונס ואירע בחול כשחלדאף
 כתב מ"ב( סי' )ח"ג יעקב השבות מיהו ב', ביוםיעשה
 לדבריו ראי' ומביא אומרו, בשבת, ר"ה כשחלדאפי'
 שהרב כתב ברכה מחדק בס' והחיד"א מהרי"ל,מדברי
 אף ואמרו חח2ש הי' לא אירגאז יוסף מור"רהמקובל
 וכן כותב, ו'( סיק תקפ"ג )סי' תשובה ובו2עריבשבת,
 ה', אות תקס"ח סי' במט"א וכ"כ אחריו, נוהגיןאנחנו

 ובשבת לעירוב חוץ שיוצאים מקום בין מחלקיםהה2
 לעירוב חוץ יוצאים שאין למקום הוצאה, איסוראיכא
 בה2בת אף לאומרו עדיף דאז הוצאה חששדליכא
 ס"ק תקפ"ג )סי' במ"ב ועהן ע"ג(, ג' דף ח"ד)פה"א
 יום כשחל ראיהר מקומות ובקצת מהפ"מ, שהביאח'(
 חוץ שהנהר מפני ואפשר לנהר, בשעי הולכין בשבת,א'

 הולכין לכך וכדו', ספרים שנח2אין הוצאה ומשוםלעיר
 ב"כף ועיץ דבר, עמא נהגו שכך וכנראה עכ"ל, ב'ביום

 דעת יחוה ובה2ו"ת ול"ב, ל"א ס"ק תרפ"ג ס"החחם"
 נ"ו. סי"ח"א

כד

 נר"ה אפיפנפיית

 בחזרת כ' סט"ז קכ"ט סימן ערוך שיחןבקיצור
 שגם נוהגין כורעים ואנחנו הש"ץ כשאומרהתפלה
 אין אבל ומשתחרם כורעים וגם עמו, אומריםהצבור
 העבודה בסדר הכפורים ביום רק פניהם, עלנופלים
 שכ' ל"ז בא' הקיצור על איש בני בלקט ועחןעכ"ל,

 וכן וכו' הכפורים ביום כמו בר"ה ליפול נוהגיןלדידן
 אף נוהגים ואנו נ' באות כתב דלביצקי מהדורתבקיצור
 כ' הרמ"א והנה )המחבר(, ק2עושים ראיתי וכןבר"ה,

 המ"ב כ' ולא וכו' עלינו ואומרים ס"ז תקצ"אבסימן
 וכו' הש"ץ כ', ס"א שם אפרים ומטה כריעה,לענין

 אין אבל ומשתחרם כורעים ואנחנו אומריםוהצבור



אדרחןשנניצןןצרפו

 המטה בקצה ועח"ש ביוכ"פ כ"א פניהם עלנופלין
 בשבת. חל אם לענין סט"ז תרכ"א ובסי'סק"ד

כה

 בר"השהחיינו

 ומדוע התפלה, אחרי בקידוש שהחחנוארמרים
 מעריב אחר כפור ביום שהחיינו יאמרו לא תדירמשום
 תרי"ט סי' בשו"ע כמבואר התפלה קודם אומריםאלא
 מתפללים, ואח"כ כוס בלא שהחיינו אומר ואח"כס"א
 ראובן ר' להרה"ג חי' נפש בספר ועי' בזה,וצ"ע

 צ"ע. ומ"מ בזה מ"ש זצ"למרגליות

כו

 התקיעות בין רצוןיהי

 במנחת עיין התקיעות בין שאומרים רצתהיהי
 וכן לאומרן, דאין מדבריו ומשמע ע"ה, סי' ח"אאלעזר
 זה. את אומרים שלא בישיבות ובפרט הרבהראיתי

כז

 ויוכ"פ בר"ה ותשובההכריעות

 כתב תשובה מהל' א' הל' בפ"ז הרמב"םהנה
 הרהורי בס' ועח"ש חחב, כתב לא ומדוע וכו'ה,2תדל
 לא ומדוע דכורעין, ר"ה בהל' הובא לא ומדועהה2ובה
 במטה הובא ביוכ"פ ורק כעלינו, השנה כלכורעין
 אומרים העעה כל הלא המפורש שם ר"ה בהל'אפרים
 ופה כהן, בכל השנה שכל וצ"ל ההציו"ט הקשהכך

 כפור, יום עניני על שלמה תפארת בספר ועייןבכה"ג,
 דרך כ' ס"ד עמוד תשרי חודש התודעהובספר

 הרה"ג תדידי הספרדים, ולא בעלינו כורעיןהאשכנזים
 מנחת ספר מחבר בעל שליט"א זילברברג יחיאלר'

 לעשות קשצריך ברור ז'ל, לי כתב המנ"ח עליחיד
 שישוב תשובה הלכות בריש הרמב"ם שכ' כמותשובה
 צוו כולן הנביאים כל בפ"ז כתב וכן מחטאו,החוטא

 לקחם השתדלות היינו ה,2תדל שכ' ומה התשובה,על
 אדם צריך כ"ה הל' פ"ד תפילין בהל' זה וכעיןחובתו,
 שבר"ה סקכ"ב במג"א קל"א בסי' ועח' וכו'להשתדל

 ידידי עכ"ל ומשתחתם כורעים רק פניהם על נופליןאין
שליט"א.
 כל לשם ב' הל' בפ"ג הרמב"ם כוונת מהעוד
 שש"ץ בתדף, מועיל אי ואולי וצ"ע, בתשובהישראל
 עבור להחודות דיכול משמע ומכאן כולם אתיוציא
 ועהן תשובה, הרהורי בספר ועהן בזה, ועהןכולם

 לסימן כ"ג ע' ח' חלק וזמנים למועדים הערותבליקוטי

 ם י ר פאחיים
 שגומר לאחר ביוהכ"פ כה"ג מדוע הקשינו דנ'ע"ו

 ובפשוטו להשתחוות, חחב אינו קדקוים בקד,2יעבודתו
 הוא לעזרה מההיכל שיוצא עבודה בגמר שרקאמינא

 בקד,2י פעמיים הכה"ג שישתחוה טעם ואיןמשתחוה,
 בסדר הוזכר לא אמאי וצ"ב בהיכל, וגםקד,2ים,
 עבודת בגמר ההשתחואה ענין את ביוהכ"פ,העבודה
 עכ"ל.היום

 ישראל כל לשון על עליו מתודה הרמב"םובלשון
 שליט"א אזנבאנד הגר"א ידידי טען ב' הל'בפ"א
 צריכים עליהם שמתודה כיון ישראל, כל קויבינוכוונתו
 הר"מ שכ' כדרך בשבילם מתודה הוא מה עלשיבינו
 לשון, בכל שנאמרים הדברים מן שהן מסוטהבפ"ב
 שהן בלשון העדות בשבועת וכ"כ מכירה שהואבלשון
 כלל לכל שנוגע כיון וה"נ להם שנוגע כיוןמכירין
 במשנה גירסא ה,2 שיהינו בלשון קויאמר דייקישראל
 היא והיא לשון בכל במקום בלשונם נאמריםואלו

 על חן במנחת ועחן עכ"ל, מבינים שהםבלשונם
 חן, במנחת עח"ש ת"ט סימן בח"ג ומ"שהרמב"ם,
 בפ"ב חן במנחת מ"ש עיין א' אות ת"י בסימןומ"ש
 אפרים. לרבבות ציין לא המקומות ובכל ב',הל'

כח

 ר"ה בייי ותפוח דבשאכיית

 או התפוח בו שטובלין הדבש על לברך ישהאם
 ישראל דברי בשו"ת מ"ש עיין אכילתו טעם ועצםלא,

 י"ז. באות שכתבנו מה ועיין קס"ב סי'אור"ח

כט

 בר"ה קויות מאהתקיעת

 בר"ה, קולות מאה לתקוע שצריך והטעםהמקור
 בסימן תר'ע בשנת נדפס שנחטוך ריב"ם בשי"תעחן
 ירושלים מכון הוצאת ממילכשטאט שם בעל ובספרמ"ו
 שורש שנתן קס"ז עמוד בתשובה בסופו תשמ"גשנת
 קולות. מאה לתקוע שנוהגיןלטעם

י
 וברבים ביחידתשובה

 של תשובה בענין שחילק ים משברי בספרעיין
 הוא ומחברו ודעת, טעם בטוב יחיד של ותשובהרבים
 בסימן שליט"א בראון בצלאל משה ר' הרד"גידידי
 בדבריו. היטב עהן תשל"ח בהענת ונדפסכ"ג,



אורחרבבות

יא
 ישטחדטועדים

 וז"ל כ' תקפ"ב סימן הנינא אברהםבאשל
 אינו אולי לשמחה מועדים אמר אם ר"הבקידהם
 עכ"ל. ר"ה גבי כו' ד' חדות דכתיב אחר זמןכמאורע

יב
 שופר תקיעת יפני יאכויאשה,

 האם שופר וקיעת לפני לטעום שלאהנוהגים
 שמיעה, של הדין עליהם קבלו רק כי בנשים ג"כהדין
 לטעום לה אין אשה גם וז"ל תקצ"ב בסימן שםוראיתי
 בריאה שאינה וגם עליהן, חובה שוף' כי שופרקודם
 איש מאיזה שופר היום תחילת לשמוע יכולה, אםכ"כ
 עכ"ל. שופר קודם לטעום להאין

יג
 בארץשיום

 כתב בארץ שלום ונתתי ז' בפסוק בחוקתיבריש
 באשדוד רב כעת שליט"א כהן עמוס ר' הרה"גידידי

 מבטיח הכתוב וז"ל צגירה, חארה ג"רבא באיומלפנים
 עם בין ישראל בארץ שלום יהיה הגאולה דבימילנו

 וגם שונות, למפלגות מחולקים יהיו ולא עצמוישראל
 בשנת )נדפס כי"ר אמן עכ"ל, שכנינו עם שלוםיהיה

 התורה. על עמוס דברי בספרותשמ"ב(

יד
 ישראי עםגאוית

 ה' ושב ו' בפסוק נצבים בפרשת תשובהבענין

 שמה, אלקיך ד' הפיצך אשר וכו', שבותך אתאלקיך
 בזוהר דאיתא מה לרמוז משה, אותיות ש'מ'ה'תיבת

 הנביא וכדברי משה, ידי על תהיה העתידהשהגאולה
 שם נפלאות, אראנו מצרים מארץ צאתך כימימיכה
 התורה. על עמוס דבריבספרו

יה
 הרע ישוןבעיי

 כשמנה הל"ו, פ"ג תשובה בהלכותהרמב"ם
 הרע, לשת ובעלי כתב הבא לעולם חלק להם שאיןאלו

 ובעלי, לשון ומהו ומספרי, כחב לא מדועולכאורה
 אם אבל בידו, עבירה הרע לשת מדבר אם לומרוצריך
 את עושה והוא בנכסיו הבית בעל כמו תמיד בזהעוסק

יפז ם י ר פאחיים

 חלק לו אין אז בעלים כמו וזהו עסקו הרעהלשת
 בספר )ועהן הרע לשת ובעלי נקרא וזה הבא,לעולם
 מדברי כן משמע לא אבל בזה( מ"ש תשובההרהורי
 בפירהטו שכחב שליט"א גיפטר מרדכי ר' הרה"גידידי
 אפילו משמע הרע לשון שהאומר הרי וז"ל פשוטהיד

 משמע ולדבריו כפרה, לו שאין החידוש אחתפעם
 אולי הוא, כך ג"כ תמיד בה מתעסק ולא אחתדפעם
 בזה נתעסק נקרא כבר אחת פעם מדבר אםכוונתו
 המשניות בפירוש ברמב"ם ועי' בזה, ועהן הביתכבעל
 שלשה על התוספתא ולשת וז"ל א' פרק סוףאבות
 חלק לו ואין הזה בעולם האדם מן נפרעיןדברים
 א"כ כולם כנגד הרע ולשון ש"ד ג"ע ע"ז הבאלעולם
 ורגלינו ידינו מצאנו לא ולפי"ז אחת, פעם אפילומשמע
 ולא זצ"ל, חיים כהחפץ להיות וצריך המדרשבבית
 מזה ףצילנו ישמרינו הרחמן הרע, לשת פעם אףלדבר
אמן.

יו
 יהרע רמיםריצת

 להרע, רגלים בריצת לפניך שחטאנוע"ח
 את כשעהטה אלא כלום עשה לא כשרץלכאורה
 לאט כשהולך ונראה הויצה, על מתודים ומדועהעבירה
 העבירה לעשות הליכתו על תתחרט וחושב חושבלאט
 גורמת הריצה עצם אז לחשוב זמן לו ואין כשרץאבל
 לפני ללמוד אדם כל צריך ובזה יתחרט שלאכבר

 ולא במתינות יהי' ואז שאומר מה שיחשובשמדבר
 לעשות שהולך לחטאו רגלים ריצת יהיה לאבמהירות

 מיכאל ע"ב ד' ברכות ועחן יעשה, ולא יחשובכי
 ממקל מימין מיכאל המהרש"א וכ' וכו' בשתיםגבריאל באח~

 הלין על ממתה משמאל אש גבריאל הרחמים מדתעל
 שתי עד שליחותו למהר כח ניתן לא ולגבריאלוכו'

 הרי וכו' ד' וניחם ישוב אולי בנתיים קזירגיעפריחות
 ע"ז. מתחים ולכן טוב יותר זה ממהרים לאשאם

יז
 חדשות יפנים השנהראהט

 חיוב יש דבר"ה ח"א אפרים ברבבות כחבנובבר
שמחה.

 כמו בז"ב, חדשות לפנים נחשב השנה ראשהאם
 בשו"ת וראיתי ע"ב, ז' דף כתובות בתוס' נחשבשיו"ט
 פחותש שרגא ר הרה"ג לידידי המאירשרגא

 ב' בסימן שכ' ההטמ"ג, נדפס בח"ד שליט"אשנעעבאלג

 פנים והף שמחה בו שיש יו"ט כשאר דנחשב ב'אות
 ראיותיו. עח"ש עכ"ל,חדשות
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יח
 תשובהדרר

 דרך בים הנותן כתיב כתב, בשלח אמת באמרי'
 וכתיב הה2ובה, דרך הורית דאיתא תשובה דרךההנו

 דרך בים הנותן תהו חטאתם כל ים במצולותוהה2ליך
עכ"ל.

 . קסהמיסן
 תקפ"א בסיפן היטב בבארביאור

 שצהנת מה נ"י. אלעזר ר הרב היקר חחניכבוד

 סימן היטב באר עי' זה, בלשת מילים כמה במכהבךלי
 שקשה מה לראות וניסיחף עחנתי עכ"ל. סק"יתקפ"א
 הנ"ל הדברים. ל"מ2ב אוכל אם לראות ואנסה שםלך
 ימי עשרת תענית חדש הבית כהב וז"ל בא"ד שםכתב

 היה אח"כ או כן לנהוג שמהחיל בו2עה אםהה2ובה
 כן נהג לא אפילו התרה צריך לעולם כן לנהתבדעתו
 אין נהחרט כך ואחר בדעתו היה אלא אחת פעםאלא
 צריך מדוע לך קשה היה ומסתמא עכ"ל. התרהצריך
 קיבל רק הלא וכאן פעמים ג' קבלה בעי אלאהתרה
 ובמשך ימים ז' שצם היות דכונתו לי נראה אחת.פעם
 ולכן נדר עה2ים אלו ימים ג' כן אם ימים ג' יש ימיםז'

 נראה כן שנים ג' של תעניתים י' בעי ולא התרהצריך
 פשוט.לי

 כהב יום ארבעים והמתענים וז'ל שם כהבעוד
 שמחענה ףמים במפוזר בתמוז מי"ז לההחילשל"ה
 אבל להשלים עולים אין וער"ח ףא"צ ת"ב כגתבלא"ה
 מדוע לך קשה שהיה וכנראה עכ"ל, עולה עצמובאלול
 עולה. אלול לר"ח הכונה עצמו ואלול עולה איןער"ח
 הה2 קטן יו"כ קהה ר"ח ערב דביאורו כך דלא נראה%י

 לא וזה קטן יו'ע של היא התענית אז אז,מתענץ
 שאר לא אלול של קטן יו"כ תענית אבלמשלים
 מתענה אין באמת עצמו באלול אבל עולה כןהחדעזים

 פשוט. נ"ל כן בר"ח מתענץ אץכי

 תקנ"ו עסי' הבדלה עם יחנהג והאיך שם כתבעוד
 יכול הלא לך קשה דןה ומסתמא עכ"ל, ס"ו רצ"טוסי'

 שמתענה מי נ"ל אבל שמבדיל. אחרי מידלאכול
 אלא אז ולאכול להבדיל יכול אין או שבתבמוצאי
 לסימנים ציין ולכן שבת. אחרי מיד התענית אתמתחיל
 במוצאי כי המנחה מפלג דיבדיל מבואר ה2םהנ"ל
 פשוט. לי נראה כן להתענות לההחיל מיד צריךשבת
 שכהב כ"ד אות נצבים פרשת חי א"2 בבןועיץ

 בכל פת לאכול צריכים תשובה ימי בעשרתהמהענים

 ם י ר פאחיים
 ס' קטן סעיף החחם ובכף המזת. ברכת לברך נדיל%ה
 לדבריו. הביאכ"כ

 בדברי כתוב השו"ע ו2ל דפוסים דבכמהודע
 ףחל וחמישי בה2ני קורין ואץ זה בלשת בס"בהרמ"א
 וא"א ראש אד"ו לא הלא ולכאורה ר"ה. ערבאפילו
 במאמר וראיתי וחפשתי חמישי. ביום ער"הלהיות
 ואין כתוב דהיה ט"ס כאן ש"2 שכהב סק"המרדכי
 וה' ב' ור"ל ר"ת שהוא וסבר המדפיס וטעה בהקורין
 החימא מן כ"כ אינו כזה וטעות וחמישי בשניוכהב
 בסק"ב מרדכי במאמר שם ראיתי וכן בדבריו.עחן

 בזה יפה בזה דקדק לא היטב באר והרב וז"לשכהב
 היטב. הבאר בדברי קה2י איזה דיש הרי עכ"ל,יעו'"2
 לי כתוב לך ידוע אם ממך ואבקש ידוע לאולי

 כתוב לא שלפני וברמ"א להבין. שאוכל כדיבפרוטרוט
 וה'.בב'

 שלנו ולבת לך ומאחל הטוב דו"ש הנניובזה
 טובה שנה המשפחה ולכל יחיו. ילדיך שלנוולנכדים
 טובה. וחחימהכתיבה

 אפרים חוחנך הה2מ"ג אלול ח' טוב כל לךהמאחל
ג.

 על לי השיב לאנגסאם אלעזר הרב שליט"אוחחני
 הגר"א מו"ח כבוד הה2מ"ג. אלול כ"ב בס"ד וז"לדברי

 לב"ה שצחנחף במה כוונחף כנהוג, אחד,2ה"טו2ליט"א.
 בין שם הב"ה שכ' מה על לקחם הוא סק'י תקפ"אס"

 לחבירו אגרת אדם כשכותב אלול משנכנס וז"לדבריו
 עכ"ל טובה. לשנה עליו שמבקש בצוחילתו לרמוזצריך
 ידוע לא )ואגב כלל בדבריו קה2יא לשום התבוונחף%א
 מעצמו זה דהמציא לומר וקשה הב"ה( ו2ל מקורולי

 טעם גם וכו' צריך מדכ' חיוב דהף משמעדמלשונו
 ברור. טעם יודע איניהדבר

 מה אכתוב הב"ה, בדברי לדייק יצא שמ"כומכית
 דבר. כל כמו ג'ו בעען לא דאמאי מ"ש הנהעגלענ"ד.
 לכאורה ג"פ. קבלה איכא הרי גא דצם דכיתוחירץ
 כל שיצם קבלה זה אין מ"מ כדבריו דאפ"ת פשוטאינו

 למ"ש הוא הב"ח בה2ם הבה"ט דכונת והנראהעשי"ת.
 וכגת וז"ל תר"ב( )סי' שנהגו מקום ר"פהמרדכי
 דומיא כן לנהע היה דעתו לנהוג, שההחילשבו2עה
 אם א' בפעם ואפ" לעולם דהף איסור בו נהגודאחרים

 דאמרינן מטעמא דהף משמע עכ"ל. היתר צריךנהג
 איסור בהם נהגו ואחרים המוחוים דברים ט"ובנדרים
 ומצאתי בב"ח וחפשחף עיי"ש. וכו' להחירו ר,2איאינו
 מקום ר"פ מהר"ם בה2ם המרדכי כ' וז"ל תקס"גבסי'
 כן לנהוג שההח% בשעה אם עשי"ת תעמת עלעגהגו
 דברים כדץ התרה צריך לעולם כן לנהוג בדעתוהיה

 כן נהג לא ואפילו איסור. בו נהגו ואחריםהמוחוים
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 מקורו דהחנו כהנ"ל הרי עח"ש וכו' ע"כ א' פעםאלא
 שנהגו. מקום דר"פ מרדכי מהך הוא הב"חוצל

 דאלול השל"ה בשם הב"ה דהביא דהאי מ"שהו
 לא למה ידעתי לא אלול. לר"ח דכוונתו עולה.עצמו
 יום חל אפילו דבו אלול חודש על דקאי כפשוטופי'

 דענין פשוט נראה והטעם להשלים. עולה מ"משמתענה
 של יום מ' כנגד הף יוה"כ קודם יום מ'המחענים
 יום מ' של הזמן עיקר דהף אלול חודש וא"כמרע"ה
 ואילך בתמח מי"ז משא"כ מ"מ לו עולה מרע"השל

 ומה ח"ל כהנ"ל ממש שכ' בשל"ה ראיתי שובכנ'ל.
 כוונחר רק וכו' כוונתי אין תמח מי"ד להתחילשאמרתי
 2שחסר מה ואילך בתמח שמי"ז הימים באלושישלים
 להתענות יוכל שלא ת"ט שבתות ר"ח ואילךמאלול
 ר"ח עד ואילך בתמח מי"ז ישלים החסרים וגםבהם

 בלא"ה שמחתב הימים לתשלום יעלה ולאבמפחרים
 אבל וכו' בו רגיל אם ער"ח או באב ט' כגתלהתענות
 ימים הן עצמן שהן מאחר הכל עולה עצמובאלול

 וכו' הרצת בימי בהר משה שהיה יום המ'המקודשים
 . "שעח

 ברמ"א אולם וה' בב' איתא באמת הרגילבשו"ע
 יתכן דלא שקשה ומ"ש בהם. איתא המ"ב בס'הנדפס
 קשיא מאי ידעתי לא רא"ש. אד"ו דלא וה' בב'הגי'
 ער"ה וא"כ ג' ביום השנה לראש לי משכחת מ"מליה
 דאעו הוא הדפוס דטעות נראה בודאי אולם בב'.הוא

 הבדלה לענין ומ"ש שמחהו. דכר מאן וה' וב'מענינא
 והנני וכו' ר"ה חל אם בד"ה בזה מ"ש בשל"העי'

 ושיתברכו שם אליו הנלתם וכל משפחהו וכלדו"ש
 וכתיבה ומתוקה טובה לשנה תוכו טוב בכלמשמים
 שליט"א. חרצי עכ"ל אלעזר. חחנו טובה.וחתימה

 ד' בס"ד זה. בלשת לו השבחר מכתבווכשקבלתי

 נ"י אלעזר הרב היקר חוצי כבוד תדןם"םו"צרי
 ממך לשמוע ושמחחר בתורה מכתבך קבלתיאחדןצה"ט.

 שכ' סק"י תקפ"א בסי' הבה"ט על כותב שאתהבמה
 לרמוד צריך לחברו אדם כשכותב אלולמשנכנס
 לך ידוע דלא טובה לשנה עליו שמבקשבתחילוץ
 אנסה הערתך חומר מחמת הנה וכו' הבה"ט וצלמקורו
 הדברים.להשב

 מהרי"ל מנהגי בספר הבה"ט של ומצאתיחפשחר
 מספר לקוחים ממנהגעו שהרבה וכידרע הנוראיםבימים

 וז"ל הענק בירור לצורך לשונו ואעתיקמהרי"ל.
 אלול מ2עכנס אמהר"ש וז'ל נוראים בימיםהמהרי"ל
 בהתחלתו לרמח צריך לחבירו שלום אגרתכשכותב
 דרך על הע'ל, השנה לטוב לה12יבו עליושמבקש

 בלימה על ארץ תולה או ותחתם, תכתב טובהבשנה
 סגל, מהר"י נהג וכן וכה'ע וחתימה כתיבה לךוטוב
 שלם שלום תיבת לכתוב דלא מהר"ש מורה גרראואגב

 דהוא בתשב"ץ הוא וכן התו על נקודה אךבאיגרת
 ממהרי"ל. הוא המקור וא"כ עכ'ל. הקודש משמותאחד
 והוא שכתב מה כל את באריכות כותבים לא אנחנואבל
 על שם בא"ר ועהן בתחילהו. לרמח צריך בפירושכתב

 אדם כשכותב אלול לשנה משנכנס ח'ל א' א'הלבוש
 עליו שמבקש בתחילתו לרמח צריך לחבירואיגרת
 סי' ערוך שולחן בקיצור אבל עכ"ל. מהרי"לטובה
 אדם כשכותב יוה"כ עד אלול משנכנס כ' ס"בקכ"ח
 שהוא בסופו או בתחילתו בו לרמח צריך לחברואגרת
 לטובה הבאים הדין בימי שיזכה ומברכו עליומבקש
 ולכאורה עכ"ל, טובים חיים בספר ולהחתםלהכתב
 הוא המקור אם בסופו כשכותב שכתב מקורומאין

 דהמ"ב צ"ע וג"כ בסופו. כתוב לא הלא ושםממהרי"ל
 הביאו. והבאה"ט הקיצשו"ע של זה דין הביאלא

 נוהגק שכ' ט' סימן אפרים מטה בספרוראיתי
 עד אלול ר"ח מן שלומים אגרת לחברו אדםכשכותב
 עליו מעתיר שהוא בסופו או בתחילתו לו רומדיוה"כ
 ונחתם נכתב להיות לטובה הבאים הדין בימישיזכה
 בקצה ועיי"ש בסופו כ' דג"כ הרי טובים. חהםבספר
 בא"ר ג"כ ומובא מהרי"ל שכתב כ"ו אותהמטה
 בסידור וכדאיתא בסופו או תיבות מוסיף והרבובבה"ט
 וכו'. עכ'ל הגרשוני עבודת לשו"ת ובהקדמהקצב"ץ
 התו על נקודה עם שלום לכתוב המהרי"ל מ"שואגב
 תר"ט סימן ח"ג אור"ח אפרים ברבבות דנחר כברכך

 שליט"א פמנשטהן משה ר הרה"ג מו"רתשובת
 בספרו אלי תשובתו הדפיס והוא לדברינו.וסיעתא
 באריכות עה"ש ג' אות מ' סי' ח"ד ואר"ח משהאגרות
 והנה ט' אות למטה ובאלף המטה בקצה זהבענין
 גר,סון לר' הגרשוני עבודת לשו"ת בהקדמהעחנתי
 ראשונה ונדפס תנא בקיק רב שהי' זצ"לאשכנזי

 2ףכהוב די"ז שיביא שם מצאחר ולא דמין.בפרנקפורט
 הגרשוני עבודת ספר לאיזה וא"כ כתחילהו. אובסופו
 בדיני קצב"ץ בסידור אבל הנ"ל, ההכת הקדמהולאידה
 ח"ל זה את שכ' ראיתי ו' אות הצאן בשער אלולחודש

 לו ירמח יוה"כ עד אלול מר"ח אגרת לחברוכשכותב
 הדין בימי שיזכה עלק שמעתיר בסופו אובתחילה
 טובים. חהם בספר ונחתם נכתב להיות לטובההבאים
 כתב ח"י אות החחם ובכף לסופו. ג"כ מקור ישוא"כ
 בכ"ז. ועהן כלל בסופו כתב ולא וכו' כתחילתולרמח

 המאחל חוחנך ובגמח"ט טוב בכל אסמםובזה
 אפרים. טוב, כללכם

א

,ו
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 קמו.מימן
 יקמןתקיעה

 שם ח"ל ח' סימן לערכק תוספות בפסקיעיין
 אין אך מלתקוע. מעכבק אין לחינוך הגיע שלאקטן

 ואומר עמהן מתעסקין לחינוך הגיע תקעו. להםאומרים
 אנו אפילו כסדר לתקוע יודעים אבל לתקוע.להם

 לחינוך שהגיע כיון חובתן ידי להוציא להםתוקעק
 בזה. ועחן בזה ביאור צריך ולכאורה שם,עכ"ל

 ם י ר פאחיים
 בזה לי כתב שליט"א אזבאנד ר"א הרה"גךדיר

 שיעשו מתי נפ"מ אק נדרים התרת ובנוגעח"ל
 כ"ג, דנדרים המשנה סמך על נדרי בכל הותחלשהמנהג
 אוצר בסידור שכתב וכמו ר"ה לערב מקדימיםחריזים
 חובתו ידי יוצא אז יותר עוד מקדים ואםהתפלות
 .עכ"ל

 שכתב סקי"ב תקפ"א סימן החיים בכף ראיתיוכעת
 כתב י"ט ובאות יו"כ קודם יום ומ' ר"ה קודם יוםמ'
 יחל לא והרמז באלול נדרים התרת לעשות נוהגיםיש

 פ' סוף התורה על כהן שפתי הרב אלול ס"ת ככלדברו

 לעשות נוהגים ולכן שע"ת. כ"א אות ברכ"ימטות
 דיש י"ב אות לעיל כתבנו וכבר השנה ראש ערבהתרה
 דערב הרי עכ"ל ר"ה קודם יום מ' לעשות ג"כנוהגים
 שכתבנו. וכמו קודם ימים כמה ואפשר דוקא לאור"ה

 בתשובה לי שהשיב מה ועחן צ"ט באות כ"כועח"ש
 נדרים התרת לעשות נשים נוהגק לא מדוע דודבמנחת
 א'. אות פ"א סימן ג' חלק החשוב בספרו שםעחן

ג

 א' לאותהופפה

 ראש שליט"א פ"2ר משה ר' הרה"גרידידי
 בזה לי כתב אליהו זכרק וכולל התורה היכלישיבת
 בסידורים הנדפס נדרים בהתרת למה ששאל, ומהח"ל,
 והרי להבא, שמשמעו מוחךים יהיו הכל הנוסחכתוב
 והרי ע"כ משתומם אני גם מעיקרו. הנדר עוקרחכם
 המלה בלי לך מותר התרה של הנוסח נדרים ה'בש"ע
יהיו.

 יהיו המלה משמעות שאין נראה העיק לאחראולם
 הנדרים. דהיינו האלו, כמו לפר,12 אפשר להבא,דוקא
 הקשר התרת דהיינו מותר ענין המפרשים ביארוובכלל
 רע"א בחידושי לעיק ונא למפרע, גם מורה הואוממילא
 הנדר על העובר מלקק איך שקשה השולח פרקבגיטק
 שקאפ ר"ש הגאק של תירוצו ועחן נדרו. יתיראולי
 עכ"ל. ואכמ"ל.זצ"ל,

ד

 עשרה בפני נדריםהתרת

 בערב נדרים להתיר שמקפידים לאלו הדיןאיך
 נראה שקול. לבי"ד לחשוש אק אם עשרה. במנקר"ה
 בהתרת שקול בי"ד של פסול אק ראשונים דלכמהדאף
 מהל' פ"ו ורמב"ם ע"ח נדרים ור"ן רש'ץ עי'נדרים

 רעא"ג שו"ת ועי' הי"ג מסנהדרין ופ"ב ה"השבועות
 ב"ד יהיה שלא להקפיד יש לכתחילה אבל ע"ג.סי'

 קמז.מימן
א

 נדריםהתרת

 נדרים בהתרת השנה ראש בערב שאומריםבמה
 וא"כ העיקרו הנדר עוקר חכם הלא לך מותרין יהיוהכל
 ובילקוט ולהבא. מכאן שמורה יהי' הלשק שחךמה
 ודבת בלי לך מותרים הכל הגירסא מטות לועזמעם
 תשמ"א אלול החודש עולת )ועחן שפיר, ואודיהיו
 וצ"ע(. תק"צעמוד

 הביא ז' עמוד הנוראים הימים קודץ2 מקראיועיק
 שיתירו מהדר היה חסד התורת בעל מלובליןשהגאק

 קודש ובהררי הטעם, עח"ש כבר שהותרו אלה דוקאלו
 א'. אותשם

ב

 נדרים התרתזמן

 אז הילדים אבל ר"ה לפני הוא נדרים התרתדמן
 וטען קודם יומים אתם עשיתי אז לישיבה באיםלא
 כך בדיוק לפני ממש הוקבע לא זה ובאמת דא"אאחד
 ר"ג הרה"ג וידידי קודם. ימים כמה ואפשר סובר,אני

 ע"א כ"ג נדרים עיק ח"ל בזה לי כתב שליט"אפלדר
 פ"ב נדרים רמב"ם ועיק וכו' נדריו יתקיימו שלאהרוצה
 בקשר וכן המנהג מכאן ס"ב רי"א סימן ויור"דהל"ד
 בשל"ה ועיק שם בטור ועחן תרי"ט באור"ח נדריםלכל

 זה אלא לקדמונים נודע היה לא נוסח האי מיהוהקדוש
 שא"א אמר מי אבל המובחר הוא וער"ה מאוחרענק

 אלא בקדמונים נזכר לא ער"ה גם שהרי קודםלעשותו
 דוקא שער"ה לומר א"א לפענ"ד לכן מאוחר, מנהגזה

 חמד לבחורי בפרט קודם יומים או יום ולאקאמר
 עכ'ע. למצות אותם ומחנכין אותןשמלמדים



אורחרבבות

 ק"א יבמות תוס' ועי' הנדר. שיתירו י"א ושיהיושקי
 בס' ועי' ס"ד ג' סי' יצחק בנחל ועי' בנדרים שםרא"ש

 שע"ח. סימן ח"א הלכה2(ערי

חיים

 קמח.מימן
 נדריכל

 הלכות קיצור קונטרס ירחסלים שלרםבספר
 ו2למה ר' הרה"ג מידידי תש"מ, ושבועותנדדים

 וז"ל. נ"ח נ"ז נ"ו באות כתב ו2ליט"אבלומנקרץ
 המילים. פירוש את שיבינו צריך נדרי כל אתכשאומרים

 ומספיק וילדות. וילדים ונשים לאנשים 2וייך נדריוכל
 בצבור שמתפלל מי ביחוד אחת. פעם נדרי כללומר
 שיאמר טוב עכ"פ אבל הכנסת. בבית במנין אומרתזאת
 הוא נדרי הכל דאי והוסיף הש"ץ. עם פעמיםג'

 הא שבעתיד. ושבועוורו דברייו על וחנאידמודעא
 סי' ביור"ד פשוט וכדמשמע אחת בפעם לה דימודעה
 השנה דראש נדרים בההרת מנהגינו גם הוא וכןרי"א

 על בנוסחא ואי א'. פעם רק אומרה מודעהדהמסירת
 די מדינא הא עשה. שכבר ושבועותיו נדריוההרת
 ובש"ך ג' סעי' רכ"ח סי' ביור"ד וכדאיתא ג"כ א'בפעם
 פעמים. שלשה דבעינן הוא מילתא לאחזוקי ורקסק"ו
 תוס' ע"ב כ"ג נדרים )ועחן דההרה בנוסחא האוגם
 סק"ב( שם ובמ"ב ס"א תרי"ט סי' אור"ח ועי' ואתד"ה

 יחיד שהוא )אחר עם הפחות לכל להיות דצריךמסתבר
 דצריך מסתבר וא"כ אחרים שלשה עם( אומומחה
 האומרו דיחיד י'י וא"כ שלשתן במעמד בקוללהיות
 נע2וית ההתרה עצם אבל בההרה עצמו כוללבלחש
 במה די וא"כ החזן עם דהחנו בקול הרביםבמעמד
 כדי דעכ"פ אלא פעמים. ג' נדרי כל אומרשהחזן

 אם אף החק עם ג"פ בלחש נדרי כל יאמרקזלכרמקילה
 ושבועותיו נדריו על ותנאי מודעה מסירת רק בזהאין

 הענין לחזק התפלה נוסח הוא שכך מכיתשבעהיד
עכ"ל.

 קמט.מימן
 תשת נא אלאטירת

 שא"א כתב סק"א קל"א סימן אברהםבמגן
 שיש משום מעומד לאומרה צריך וה' ב' ביוםשאומרים

 ולדבריו עכ"ל, מעומד להיות צריך ווידוי חטאנובו
 חטאת עלינו תשת נא אל כפור ביום כשאומריםיוצא
 לנו סלח צורינו חטאנו חטאנו ואשר נואלנואשר
 בזה. ועיץ וידוי זה כי מעומד לאומרה 2וישיוצרינו

רצא ם י ר פא

 קנ.מימן
 כפור יוםעניני

א

 כפור דיום בוידוינשים

 עיין כאנשים כפור דיום בוידויחייבות
 שס"ד. מצוה וחינוך תשובה הלכותברמב"ם

נ

 אזכרה איהנפיוט

 אזכרה אלה הפיוט על מוסף בתפלת נפורבירם
 העולם את אאפוך אחר קול אשמע אם שםשנאמר
 יביא שלא הבטיח הקב"ה שהרי א"א לכאורהלמים.
 שליט"א אזבאנד הגר"א וידידי הארץ. על מבולעוד
 שליט"א גולד דוד הר"ר חחנו בשם זו קושיא ליכתב

 וצ"ע. מענה. מצא ולא שליט"א צימרמן להגר"חששאל

ג

 נדריכל

 הובא י"ב סימן יור"ד ח"א קודש אדמתבשו"ת
 הכפורים יום בליל נדרי כל באמירת ירחסליםמנהג
 ל2(עבר הנדרים להתר פעמים שלש פעמים ארבעלאמרו
 דלהבא. הנדרים לבטל הרביעיתוהפעם

ד

 כפור יום בערנאכייה

 כפור יום בערב אכל אם הדין איךנוןאלתי
 ועניתי המצוה. מקיים אם אכילתן כדרך שלאאכילה
 המצוה. קחם ולא אכילה נקראת לא כזאתדאכילה
 שרגא שו"ת ספרו המחבר ידידי לי שלח כךואחר
 כפורא יום בערב דצריך כתב ה' ובסימן ח"דהמאיר
 לכאורה וא"כ אכילה. ובדרך הנאה כדרך בדוקאלאכול
 פשוט.הדין

 שמיה דלאו פ' דף ביומא מבואר כבר גסהואכילה
 ברש"י. עיי"ש דמדיקאכילה

ה

 כפור ניוםטפטיר

 ורצו כפור. ביום בה2חרית מפטיר קבלאחד
 ועניתי אפשר אם אותי ושאלו יתה במפטיר שובלכבדו

נשים



אורחרנבבורצרצ

 קמו.מימן
 יקטןתקיעה

 שם וז"ל ח' סימן לערכין תוספות בפסקיע"ן
 אין אך מלתקוע. מעכבין אין לחינוך הגיע שלאקטן

 ואומר עמהן מתעסקין לחינוך הגיע תקעו. להםאומרים
 אנו אפילו כסדר לתקוע יודעים אבל לתקוע.להם

 לחינוך שהגיע כית חובתן ידי להוציא להםתוקעין

עכ'י
 בזה. ועחן בזה ביאור צריך ולכאורה שם,

 ם י ר פאחיים
 בזה לי כתב שליט"א אזבאנד ר"א הרה"גתרר

 שיעשו מתי נפ"מ אין נדרים התרת ובנוגעוז"ל
 כ"ג, דנדרים המשנה סמך על נדרי בכל הותחלשהמנהג
 אוצר בסידור שכחב וכמו ר"ה לערב מקדימיםוזריזים
 חובתו ידי יוצא אז יותר עוד מקדים ואםהתפלות
עכ"ל.

 שכחב סקי"ב תקפ"א סימן החחם בכף ראיתיוכעת
 כתב י"ט ובאות יו"כ קודם יום ומ' ר"ה קודם יוםמ'
 יחל לא והרמז באלול נדרים התרת לעשות נוהגיםיש

 פ' סוף התורה על כהן שפתי הרב אלול ס"ת ככלדברו
 לעשות נודגים ולכן שע"ת. כ"א אות ברכ"ימטות
 דיש י"ב אות לעיל כתבנו וכבר השנה ראש ערבהתרה
 דערב הרי עכ"ל ר"ה קודם יום מ' לעשות ג"כנוהגים
 שכתבנו. וכמו קודם ימים כמה ואפשר דוקא לאור"ה

 בתשובה לי שהשיב מה ועחן צ"ט באות כ"כועח"ש
 נדרים התרת לעשות נשים נוהגין לא מדוע דודבמנחת
 א'. אות פ"א סימן ג' חלק החשוב בספרו שםעחן

ג

 א' יאותהוםפה

 ראש שליט"א פישר משה ר' הרה"גרידידי
 בזה לי כתב אליהו זכרת וכולל התורה היכלישיבת
 בסידורים הנדפס נדרים בהתרת למה ששאל, ומהוז'י,
 והרי להבא, שמשמעו מותרים יהיו הכל הנוסחכתוב
 והרי ע"כ משתומם אני גם מעיקרו. הנדר עוקרחכם
 המלה בלי לך מותר התרה של הנוסח נדרים ה'בש"ע
יהיו.

 יהיו המלה משמעות שאין נראה העית לאחראולם
 הנדרים. דהיינו האלו, כמו לפרשו אפשר להבא,דוקא
 הקשר התרת דהיינו מותר ענין המפרשים ביארוובכלל
 רע"א בחידושי לעיין ונא למפרע, גם מורה הואוממילא
 הנדר על העובר מלקין איך שקשה השולח פרקבגיטין
 שקאפ ר"ש הגאת של תירוצו ועחן נדרו. יתיראולי
 עכ"ל. ואכמ"ל.זצ"ל,

ד

 עשרה נפני נדריםהתרת

 בערב נדרים להתיר שמקפידים לאלו הדיןאיך
 נראה שקול. לבי"ד לחשוש אין אם עשרה. במניןר"ה
 בהתרת שקול בי"ד ו~ל פסול אין ראשונים דלכמהדאף
 מהל' פ"ו ורמב"ם ע"ח נדרים ור"ן רש"י עי'נדרים

 רעא"ג שו"ת ועי' הי"ג מסנהדרץ ופ"ב ה"השבועות
 ב"ד יהיה שלא להקפיד יש לכתחילה אבל ע"ג.סי'

 קמז.מימן
א

 נדריםהתרת

 נדרים בהתרת השנה ראש בערב שאומריםבמה
 וא"כ העיקרו הנדר עוקר חכם הלא לך מותרין יהיוהכל
 ובילקוט ולהבא. מכאן שמורה יהי' הלשת שחךמה
 ורבת בלי לך מותרים הכל הגירסא מטות לועזמעם
 תשמ"א אלול החודש עולת )ועחן שפיר, ואתייהיו
 וצ"ע(. תק'צעמוד

 הביא ז' עמוד הנוראים הימים קודש מקראיועיין
 שיתירו מהדר היה חסד התירת בעל מליבליזשהגאת

 קודש ובהררי הטעם, עח"ש כבר שהותרו אלה דוקאלו
 א'. אותשם

ב

 נדרים התרתזמן

 אז הילדים אבל ר"ה לפני הוא נדרים התרתזמן
 וטען קודם יומים אתם עשיתי אז לישיבה באיםלא
 כך בדיוק לפני ממש הוקבע לא זה ובאמת דא"אאחד
 ר"ג הרה"ג וידידי קודם. ימים כמה ואפשר סובר,אני

 בזה לי כתב שליט"אפלדר
 ע"א כ"ג נדרים עיין וז'י

 פ"ב נדרים רמב"ם ועיין וכו' נדריו יתקיימו שלאהרוצה
 בקשר וכן המנהג מכאן ס"ב רי"א סימן ויור"דהל"ד
 בשל"ה ועהן שם בטור ועחן הוי"ט באור"ח נדריםלכל

 זה אלא לקדמונים נודע היה לא נוסח האי מיהוהקדוש
 שא"א אמר מי אבל המובחר הוא וער"ה מאוחרענין

 אלא בקדמונים נזכר לא ער"ה גם שהרי קודםלעשותו
 דוקא שער"ה לומר א"א לפענ"ד לכן מאוחר, מנהגזה

 חמד לבחורי בפרט קודם יומים או יום ולאקאמר
 עכ"ל. למצות אותם ומחנכין אותןשמלמדים



אורחרבבות

 ק"א יבמות תוס' ועי' הנדר. שיתירו י"א ושיהיושקי
 בס' ועי' ס"ד ג' סי' יצחק בנחל ועי' בנדרים שםרא"ש

 שע"ח. סימן ח"א הלכהשערי

ש 11חייח  

 קמח.מימן

 נדריכי

 הלכות קיצור קונטרס ירה2לים שליםבספר
 ו~למה ר' הרה"ג מידידי תש"מ, ושבועותנדרים

 וז'ל. נ"ח נ"ז נ"ו באות כתב שליט"אבלומנקרץ
 המילים. פירוש את שיבינו צריך נדרי כל אתכשאומרים

 ומספיק וילדות. וילדים ונשים לאנשים עוייך נדריוכל
 בצבור שמתפלל מי ביחוד אחת. פעם נדרי כללומר
 שיאמר טוב עכ"פ אבל הכנסת. בבית במנין אומרתזאת
 הוא נדרי הכל דאי והוסיף הש"ץ. עם פעמיםג'

 הא שבעתיד. ושבועוהוו דברשו על והנאידמודעא
 סי' ביור"ד פשוט וכדמשמע אחת בפעם לה דימודעה
 השנה דראש נדרים בהתרת מנהגינו גם הוא וכןרי"א

 על בנוסחא ואי א'. פעם רק אומרה מודעהדהמסירת
 די מדינא הא עשה. שכבר ושבועוהוו נדריוהתרת
 ובש"ך ג' סעי' רכ"ח סי' ביור"ד וכדאיתא ג"כ א'בפעם
 פעמים. שלשה דבעינן הוא מילתא לאחזוקי ורקסק"ו
 תוס' ע"ב כ"ג נדרים )ועתן דהתרה בנוסחא האוגם
 סק"ב( שם ובמ"ב ס"א תרי"ט סי' אור"ח ועי' ואתד"ה

 יחיד שהוא )אחר עם הפחות לכל להיות דצריךמסהבר
 דצריך מסהבר וא"כ אחרים שלשה עם( אומומחה
 האומרו דיחיד י"ל וא"כ שלשתן במעמד בקוללהיות
 נעשית ההתרה עצם אבל בהתרה עצמו כוללבלחש
 במה די וא"כ החזן עם דהחנו בקול הרביםבמעמד
 כדי דעכ"פ אלא פעמים. ג' נדרי כל אומרשהחזן

 אם אף החזן עם ג"פ בלחש נדרי כל יאמרו~לכתחילה
 ושבועותיו נדריו על והנאי מודעה מסירת רק בזהאין

 השין לחזק התפלה נוסח הוא שכך מכיתשבעתיד
עכ"ל.

 קמט.מימן
 תשת נא איאמירת

 שא"א כהב סק"א קל"א סימן אברהםבמגן
 שיש משום מעומד לאומרה וה'.צריך ב' ביוםשאומרים

 ולדבריו עכ'ל, מעומד להיות צריך ותדף חטאנובו
 חטאת עלינו תשת נא אל כפור ביום כשאומריםיוצא
 לנו סלח צורינו חטאנו חטאנו ואשר נואלנואשר
 בזה. וע~ן וידף זה כי מעומד לאומרה שק2יוצרינו

רצא ם י ר פא

 קנ.מימן
 כפור יוםעניני

א

 כפור דיום בוידוינשים

 עיין כאנשים כפור דיום בוידויחייבות
 שס"ד. מצוה וחינוך תשובה הלכותברמב"ם

ב

 אזכרה איהבפיוט

 אזכרה אלה הפיוט על מוסף בתפלת נפורבירם
 העולם את אאפוך אחר קול אשמע אם שםשנאמר
 יביא שלא הבטיח הקב"ה שהרי א"א לכאורהלמים.
 שליט"א אזבאנד הגר"א וידידי הארץ. על מבולעוד
 שליט"א גולד דוד הר"ר חחנו בשם זו קושיא ליכתב

 וצ"ע. מענה. מצא ולא שליט"א צימרמן להגר"חששאל

ג

 נדריכי

 הובא י"ב סימן יור"ד ח"א קודש אדמתבשר"ת
 הכפורים יום בליל נדרי כל באמירת ירושליםמנהג
 לועעבר הנדרים להתר פעמים שלש פעמים ארבעלאמרו
 דלהבא. הנדרים לבטל הרביעיתוהפעם

ד

 כפור יום בערבאכייה

 כפור יום בערב אכל אם הדין איךנומאלתי
 ועניתי המצוה. מקיים אם אכילתן כדרך שלאאכילה
 המצוה. קחם ולא אכילה נקראת לא כזאתדאכילה
 שרגא שו"ת ספרו המחבר ידידי לי שלח כךואחר
 כפורא יום בערב דצריך כהב ה' ובסימן ח"דהמאיר
 לכאורה וא"כ אכילה. ובדרך הנאה כדרך בדוקאלאכול
 פשוט.הדין

 שמיה דלאו פ' דף ביומא מבואר כבר גסהואכילה
 ברש'ע. עח"ש דמזיקאכילה

ה

 כפור ביוםמפטיר

 ורצו כפור. ביום בהסחרית מפטיר קבלאחד
 ועניתי אפשר אם אותי ושאלו יונה במפטיר שובלכבדו

ב~מים



אדרח רצ ן צצצצו4רצב

 בשחרית מפטיר שקבל מי באב בתועעה וכן לאמדוע
 עולה שכהן והראי' במנחה. מפטיר לקבל דיכולפשוט
 קוראים במנחה בשבת אחר כהן וכאין בשחריתראשת
 בזה. להקפיד אין א"כ שובלו

ו

 כפור ניוםיזטן

 כפור ביום ביחד שאוכלים חולים בג' ההןאיך
 וכעת דצריכים, נראה לכאורה במזומן לברךהצריכים
 ברכת שכתב ג' אות ו' סימן מרדכי יד בשו"תראיתי
 שאכלו ג' ולכן ביו"כ, ולא חליא המזת בברכתהזימת
 זה דין שכיאר איך בדבריו עיין לזמן צריכיםביחד

ז

 אכייתן דרך שיא עיו"כאכייה
 האם אכילה כדרך שלא יו"כ בערב שאוכלמי
 בזה דנתי וכבר יוה"כ. ערב אכילת מצות בזהמקתם
 ראיתי וכעת אפרים. רבבות של הראשוניםבחלקים
 הענין שמבאר ה' סימן ח"ד המאיר שרגאבוצו"ת
 ובדרך הנאה כדרך דוקא לאכול צריך וע"כומסחם

 עכ"ל.אכילה

 קנא.מיטן
 סוכהאכיית

 תרמ"ג סימן אור"ח זהב במשבצות מגדיםבפרי
 ולילה בפנים. מבואר סוכה ישיבת וז"ל כתבבסופו

 מיני מה' פת כזית לאכול וצריך מ"ה חובההראשונה
 שצריך ויראה וכו' שוה מגזרה ט"ו כמצת דוקאדגן

 גמורה דג"ש כסוכה כמצה פרס אכילת בכדילאכול
 וכדומה פירות ממי עשירה יעשנה שלא י"ל גםהיא.
 ומכ"ש בזה אריפתא לקדש יכול סעודה דקבע למ"דאף

 י"ח א"י דסוכות א' בליל משא"כ היין עלכוממקדש
 לא מלח מי ומ"מ בעשירה לא במצה היוצא בפתכ"א
 ולכאורה עכ"ל. וצ"ע שמחמם הטעם ובמצה עשירההוי
 אכילה במהות לא אבל אכילה בזמן הוא ט"ו ט"והג"ז
 מלח עם לחם אלא בצים או שמן עם לחם לחםשא"א
 חשב שו"ת לאור יצא וכעת לכאורה, בדבריווצ"ע
 בזה כ"כ העיר שכבר ל' סימן בח"ב וראיתיהאפוד
 ועח"ש וצ"ע סוכות בליל עוני לחם דכעינן יוצאולפיו
 סימן ח"א וזמנים במועדים מצאתי וכן האפוד.בחשב
 בחלות יוסיפו שלא וסחם הפ"מ על שהעיר בהערהפ"ו

 ם י ר פאחיים
 יום בכל בחלות כמו שמן ממשהו יוהר סונות ללשל
 במפרשים כעת מצאחן שלא ותמיהני וסחםטוב.

 בזה. לעין ההם עכ"ל. חששא מאישיעוררו

 לאכול דאפשר מ"ו סי' ח"ט נדברו אז שו"תועיין
 והוכיח כ"ז סוכה ר"ן עי' פירות במי המעורבתפת

 אפרים ומטה ק"ח פסחים הצל"ח בשם שהכיאמהא"ח
 אליהו יד כתשובת ודלא כהפמ"ג ודלא סנ"ה הרכ"הסי'

 הכזית אכילת בעת הפת עם דברים שאר לאכולשאסור
 ר' הרה"ג לידידי כהלכתה סוכה ספר ועיין סוכה.בליל
 ט' פרק בסוכה היסויבה במצות שליט"א שורץיואל
 בזה. וע~ן ז'. אות וביאורים 3אות

 קננ.מימן
 צסוכה עקוטהדופן

 הדין איך נ'" שיין זלמן ברוך מהתלמידנשאלתי
 שלימות דפנות ג' טרש אביו לבית הסמוכהבסוכה

 טפחים מד' יותר בולט והגג הבית כותל הואוהרביעית
 עקומה דופן ע"י אלא לסוכה לצרפו שא"אבאופן

 הוא עקומה דופן של הדין דכל דאפשר הואוהשאלה
 באה זה על הסוכה את להכשיר פעולה כקשעושהרק

 דופן בלא שגם באופן אבל עקומה דופן דאמרינןהל"מ
 ונפ"מ ההלכה באה לא ע"ז כשרה סוכה לו ישעקומה
 של והנוי הנאה מותרת אז סוכה שם עליה איןאם

 אסור. הנוי אז דופן של דין לו יש ואם מותרהכותל
 ויראו הדין יודעים לא אנשים כי יהנה דלאוהשבתי
 הגג אם אפילו אומר החוד וביוהר סוכה מנוידנהנה
 אסור סוכה נוי ההוא בכותל ושם אמות מד' יוהרבולט
 וזק מותר זה מדוע ידעו שלא גזירה מחמתליהנות
 להחמיר לי נראה ולכןאסור

 להסביר שהאריך עיין בסוכה עקומה דופןודיני
 פסול סכך בדיני כהלכתה סוכה בספר ודעת טעםבטוב
 בתשמ"ב. נדפס קנ"ז עמוד ב' פרק עקומה ודופןאויר

 קנג.סימן
 סוכהעניני

א

 הסוכה טן פטורטצטער

 משמעותו אין הסוכה מן דפטור דמצטערנראה
 שבצער אלא סוכה ישיבח מצוות לקחם החיובדאין
 יודע כשהוא כיצד המצוה. לקחם לאדם לו אפשרגופו



אורחרבבות

 אפילו השמחה בקשעת ולהדגי,ם הצער עללהתגבר
 בסוכה לישב יכול אינו שבעטיו בצער שרףבהיותו
 כי המאמר על הבעש"ט שאמר כמו גדולה מדרגהחוהי
 צם כאילו הכתוב עליו מעלה בתשיעי שאוכלמי

 יום של ושתיה באכילה שאף החנו ובעשירי.בהשיעי
 ולהרגיש הגוף מהנאת להתפשט אדם צריךההה~יעי
 צם.כאילו

 מרנא הקדוש מרבנו ד"ת ואמונה אמתובספר
 תשל"ב ירחסלים מקאצק וצלה"ה מנדיל מנחםורבנא
 את לבטל הביטול, היא ענינה סוכה מצות כ' י'עמוד
 המצטער ולכן יתברך השם אל ענינים בכלעצמו

 בבחינת שאינו מוכיח צערו כי ממנה. פטורבישיבתה
 כלל, הצער את מרגיש היה לא כן אלמלא כיביטול
 לו אין כי פטור לכן ישיבהו לו מועילה מה שכןוכית

 עכ'ל.. הסוכה אלשיכות

ב

 הטוכה אתיהוריד

 סוכתו את יתיר לא מלאכול גמר מ"ח דףסוכה
 ואי ולשנן לישת חובתה היום כל דהא רש"יוכתב
 כתב הר"7 אבל בגווה ביה אכיל סעודתא ליהאיקלע
 שבעת תשבו בסוכות רחמנא דאמר כי טעמא דההנונ"ל
 וה ולכאורה שבעה, כל סוכה לו שתהא צריךימים
 לכל ראףה הסוכה שתהא צריך וה דמפני דיןחידוש
 שם לאכול צריך דאינו דאף חידוש וה כי והואשבעה,
 שבעה כל שם לישב ראף סוכה לו שיהא התורהמצות
 קט"ו. עמוד ח"ו חמנים מועדים ועהןוצ"ע,

 בקהלות עחן לשבעה ראףה שאינה סוכהובענין
 שכ"ה מצוה ומנ"ח ו' דף בסוכה יעקב מהמשכנותיעקב

 טוב ובלקח סוכה בהל' זצ"ל הלף ר"חובחידושי
 סימן אברהם דברי ובשו"ת י"ב כלל סוף ענגיללמהר"י

 תשל"ט. ירושלים זצ"ל הלר זידא אברהם ר' להרה'צו'

ג

 בפיפפניםיטכך
 תכ"א סימן א' חלק אפרים ברבבות שכחבנומה

 שבחי בספר כעת ראיחר דקים בעצים בלסכך א'אות
 תשל"א, ירושלים זצ"ל קוק הרב הרה"ג עלהראי"ה
 ו~ליט"א רקובר ברוך ר' הרה"ג ע~ידידי רע"אבעמוד
 סוכה היתה וכו' אצל ח'ל זצ"ל, קוק הרב משםהביא
 כשרות על וכו' פנה מחוברים שהיו פלפפוניםעשףה
 מעין אלו בפלפפונים שיש היתה הרב ותשובההסוכה,
 ובזה אחד חתך לעשות הרב הורה כן על תקרהגדרת
 דידן דבנידת דדעתו הרי עכ"ל, מחוברים כאינםנחשבו

יצנ ם י ר פאחיים

 ואני לסכך ומותר תקרה גדרת אין לחוד פלפפתשנל
 ביחד היו הפלפפונק שכל לאחד שנה ל' לפניפסקתי
 מהמסמרים כמה עויוציא והוריחר מסמרים עםתקרצים
 אבל והפרידם, שיפרידם אפשר אם הוספתי כךואחר
 בסימן וצ" בוה. רצהן הכל להפריד צריך לא הרבלדעת
 דקים קשעצים רואים אבל ובמפרשים, סי"חתרכ"ט
 ולמעשה. להלכה לדעתי ופשוטכןםרים

ד

 טוכה באכייתנשים

 אוכלים והאנשים בבית בסוכות שאוכלותנשים
 דנראה נ"י  פענפיל אהרן יצחק ר' ירידי טעןבביוג

 בזה. ועין המקומות. בב' נרות עוידליקובפשיטות

ה

 טוכה בייי הכזיתאכיית

 לענין תרמ"ג סי' סוף או"ח במ"ו הפמ"גכתב
 גם ח"ל סוכות של הראשת בלילה בסוכה אכילהחיוב
 למ"ד אף וכדומה פירות ממי עעוירה יעשנה שלאי"ל
 ומכ"ש כזה אריפתא לקד,ם יכול עלי' סעודהדקבע

 י"ח אא דסוכות א' בליל משא"כ ההן עלכשמקדש
 מלח מעט ומכ"מ בעשירה לא במצה היוצא בפתכ"א
 עכ"ל וצ"ע שמחמץ הטעם ובמצה עשירה הףלא

 קנ"א. בסימן שכחבנו מה רצי'הפמ'צ.

 אע"פ כי מאד, מוקשים האלה הדבריםוהנה
 סוכות של א' יו"ט בליל בסוכה אכילה שלדהחיוב
 כדאיתא המצות מחג ט"ו ט"ו שוה מגדרה לןנפקא
 שהאכילה הפירוש מ"מ ע"א, כ"ו דף סוכהבמס'
 חיוב הוא מצה שאכילת כמו בסוכות חיוב הואבסוכה
 וכשם הנאכל, במהות שיוף איזה שיהי' לא אבלבפסח,
 צורך אק ה"ה מצה לאכול צורך אק סוכותשבליל
 גם מאד, נפלאים הפמ"ג ודברי עוני, לחםלאכול

 שמענו לא וגם להלכה, אלה דבריו הביאו לאהאחרונים
 שמן בלי סוכות לליל החלות לעשות שיקפיד מימעולם
 ביצים.ובלי

 מה ל' סימן ב' חלק האפוד חשב שו"תועהן
 בוה.שכתב

ו

 בטוכה יישב יברךבשכח

 בסוף או באמצע בנוכר נשאלתי פעמיםהרבה
 שיעשו, מה חמיחר בסוכה, לישב לברך בסוכותהסעודה
 שדן מ"ח סימן ח"ה אור"ח דעת ביחוה ראיחרוכעת



אורחר4ונונןרןרצד

 ששכח מי וז"ל, דבריו תוכן מעתיק ואני באריכותבזה
 הסוכות, חג בימי סעודתו בתחלת בסוכה" "ליושבלברך
 יותר מברך אינו לגמרי, סעודתו שסחם לאחרתזכר
 נזכר אם אולם סעודה. באותה בסוכה" "לישבברכת
 לאכול שסיים פי על אף לגמרי, סעודתו שסייםלפני
 ואפילו פירות או הבסויל באכילת ממשיך שעודו כלפת,
 בסוכה, לישב לברך רשאי ישתה, אשר משקהבכל

 שמותר פי על שאף עוד, למדנו דברים שלומכללם
 הוא אם לסוכה, חוץ משקים לשתות או פירותלאכול
 המזת, ברכת בירך לא וסעדיין זמן כל סעודתו,באמצע
 לסוכה. חהן כלום לטעום רשאיאינו

ז

 הפועד בחוי אבייםניחום

 בן ר"א בשם הובא ע"ב מ"א דף דסוכהבגמרא
 יוצא אדם ירושלים אנשי של מנהגם היה כךצדוק
 קורא בידו ולולב הכנסת לבית הולך בידו ולולבמביתו
 כפיו ונושא בתורה קורא בידו ולולבו ומתפללק"ש
 אבלים. ולנחם חולים לבקר הולך קרקע ע"גמניחו

 ברמב"ם וגם ובחוה"מ ביו"ט אבילות אין הלאולכאורה
 הלוית לא וזה אבלים לנחם הובא וברא"שוברי"ף
 וצ"ע. הג' קטע כל את השמיט ובר"חהמת.

ח

 מוכות המועד נחוי בקריאהמעה

 ביום רק סוכות דחוה"מ ב' ביום וקראטעה
 פסקתי דיומא. ספיקא דהוא הרביעי יום ולאהשלישי
 וביום לקרות שוב צריך דלא הס"ת שהחזירואחרי

 ישראל דברי בשו"ת להלכה כך ראיתי ואח"כהרביעי.
 קצ"ט. סי'אור"ח

ם

 המוכהבנין

 יש אי ה' אות תכ"א סימן בח"א שנתבנובמה
 סוכה בספר בזה מ"ש עיין הסוכה בעשחתמצוה

 שרים באר שו"ת ובספר באריכות. א' בפרקכהלכתה
 כ'. סימןח"ב

 בסוכות הסכך שםנשוגג

 שם בשוגג ביו"ט בסוכות יהודי אם הדיןאיך
 בחבלים ראיתי בה לישב מותר אם הסוכה עלהסכך

 ם י ר מאחיים
 איסור דהוי בו לישב דהתיר ל' סימן בח"גבנעימים
 בנימין ר' הרה"ג לידטץ נדברו באז ועהן בשוגג,דרבנן
 ואר"ח משה ואגרות ע"ז סימן בח"ו שליט"אדלבר
 בביאורים ב' פרק כהלכתה סוכה ובספר קכ"ו סימןח"א
 ל"ח. עמוד ט"ואות

יא
 "טנהמוכה

 שהסוכה י"א דבר שום בה חידש שלאסרכה
 שביו"ט סק"ו תרל"ו בסי' החיים הכף כהב ולכןפסולה
 המשנה אך יברך. ולא ישב דבר בה לחדש יכולשאינו
 פסולה אינה דבסוכה כהפוסקים נוקט בסק"ד שםברורה
 ברור וממילא לכתחילה רק הוא בה לחדהם הצורךוכל

 פ"ב כהלכתה סוכה בספר ועחן מברך,שבדיעבד
 רוב דעת ובלא"ה שכ' ל"ט עמוד י"ז אותכביאורים
 מדרבנן. שפסולה סוכה על לברך שיכול היאהפוסקים

יב
 פר" עצייקצוץ

 )ופוסלים הסוכה מעל עומדים שענפיו פףאילן
 בספר כהב כך לקוצצם. מותר שתחתיהם( הסכךאת

 הרב להרה"ג פרי השחתת דיני קונטרס פ"ד יוסףמשנת
 מאד. שבחו שהחז"א זצ"לדונקליס

יג
 שאמור נפקום מוכהבנה

 מקום כ' 5 אות ג' פרק כהלכתה סוכהבספר
 כמו סוכה שם לבנות אוסר הממשלה חוק אך לוהשייך

 ראה גבן על לבנות אין שע"פ חירום שלמדריגות
 רבבות בס' וז"ל שם וכהב ו' אות ובירוריםביאורים
 של שונות דיעות הביא סק"ב תכ"ד סימן ח"אאפרים
 בזה.רבנים

יד
 בפ5פוניםיסכך

 תכ"א סימן ח"א אפרים ברבבות שכהבנומה
 כהלכתה סוכה בס' מ"ש עי' בנ"ל לסכך מקומותובעוד
 הביא י"ג אות וכביאורים באריכות 2 אות ה'פרק

 ג'. באות מ"ש ועי' הנ"ל, אפריםלרכבות

מו

 פם11סכך

 עמוד ו' אות ה' פרק כהלכתה סוכה בספרעיין



אורחרבברון

 הם אפילו פוסלים וכדומה פסול סכך שכהבע"ד
 מקראי )עיין שיעור לדבר ואק מהסכך. רבהגבוהים
 אהערבך מהגר"ש שמעתי וכן ס"ה( עמודקודש

 לא והרבה מאד בזה להזהר יש וא"כ עכ"ל,שליט"א
 אמאי. לי ידוע ולאמדקדקק

טז

 סוכה תחתיישן

 ל"ו אות ביאורים ה' פרק כהלכתה סוכהבספר
 תחת לי,4ק איסור אק לכאורה ח'ל כהב ע"ועמוד
 עכ'ל. וצ"ע לכתחילה אפילוהמיטה

יז

 נסוכה ידיםנטיית

 2 אות ק"ב עמוד כ' פרק כהלכתה סוכהבספר
 ואולי בסוכה ידים ליטול רגילק אין לסעודה נט'ץהביא
 תכ"א סי' אפרים רבבות ועחן ביזף קצת נחשבזה

 המובאים שליט"א פחנשטיק הגר"מ מדברי שגםסקי"ח
 נוטל שחרית )נט"י לסוכה חךן שנוטלק עולהשם

 ח'ל כ' ק"פ עמוד הספר ובסוף עכ"ל בסוכה.(בהכרח
 שליט"א קנייבסקי הגר"ח לנו כהב בסוכה נט"יבענין

 עכ"ל, בסוכה ידיו נטל זצ"ל( )החזו"א שמרןכמדומה
 תלוים אם אך בסוכה מותר המטה הה2מיש עודוהוסיף
 הגר"ח )מכהב כלי בתוך כלי לכסותם צריך פסוקיםבה

 ק"ג. בעמוד מ"ש עוד ועח"ש עכ"ל( שליט"אקנייבסקי
 הכל להעתיק וקשה סוכה בעניני דן הספר כלובפרט
 ועשה מקומו על הכל הביא כי שם הדינים ללמודוטוב

 הוא אפרים לרבבות שציין ומה וחשובה גדולהמלאכה
בח"א.

יח

 בסוכהחיייים

 כ' כ"ג אות קכ"ט עמוד כהלכתה סוכהבספר
 וכיו"ב בעמדות הנמצאים או למארבים היוצאיםחחלים
 הנמצאים חיילים העיר. שומרי כדין מהסוכהפטורים
 סכנה אין ואם בסוכה משינה פטורים מסוכניםבמקומות

 יברכו אם צ"ע אך בסוכה שיאכלו ראף האכילהבעת
עכ"ל.

ים

 גג עיסוכה

 כענק ח"ל כ' קע"ז עמוד כהלכתה סוכהבספר
 יותר חזקה בו המצהה שהרוח גג ע"ג העומדתסוכה

יצה ם י ר פאחיים

 שליט"א, ההוראה מגדולי שמענו הקרקע. ע"גמהרוח
 ים לענק אלא בגמרא קולא מצינו דלא בזה,לפסול
 בקרקע שגם נוטה שהדעת שאמרו ואדרבההבשה
 בגג נמצאת כזו מצהה ברוח העומדת דופןיצטרך
 בזה. לדקדק יש וא"כעכ"ל,

כ

 מפיפוניםסכך
 סכך בענין אפרים רבבות חלקי בד' כהבנו כבר'
 שם כהלכתה סוכה בספר ראיתי וכעת מנסרים.העשף
 דקים מנסרים העשף סכך בענין ח'ל שכהב קע"זעמוד

 שדעת שליט"א קנייבסקי הגר"ח לנו העיר)פלפונים(
 סיכך סוכתו ואת זה. מסכך נוחה היתה לאהחזו"א
 הבוחר השיטות כל אחרי אמינא וא"כ עכ"ל, עץבענפי
יבחר.

 נהכתי* בטעות נשמם כ"א)אות
כב

 יסוכה שחוץנוי
 חךן הנמצא סוכה בנף ברבב"א כהבנוכבר

 צ"ו בעמוד שם ראיתי וכעת בו ליהנות דמותרלסוכה
 תחת כגק שבסוכה פסול במקום המונח סוכה נףשכ'
 לכאורה נראה לסוכה. הסמוכה המרפסת תקרתתקרה
 דופן ע"י אלא דפנות ג' לסוכה אק ואם נאסר.שאינו
 גם לסוכה, משמשת המרפסת תקרת שגם באופןעקומה
 ארערבך מהגר"ש שמעתי כן וכ' נאסר. שם התלויהנף

 שם והוסיף לדברינו. סהעתא וזה עכ"ל,4ליט"א
 תחת המונה סוכה נף בענק ח'ל קע"ט בע'במילואים

 מקום אותו שאק באופן לסוכה הסמוכה המרפסתגג
 מגדולי גם בלעדיו דפנות לסוכה שיש מהסוכה,חלק

 וכל עכ"ל. נאסר זה נף שאק שמענו שליט"אהוראה
 לדעת. נחךןהדברים

כג

 בסוכהקורות

 לכאורה ונראה ח'ל שכ' נ"ט בע'עיי"ש
 שלפעמים דאף כשרות הבנאים את המשמשותשקורות
 מ"מ עליהם ומהלכים הושבים בפיגומים אותןבונים
 גם בהם לבנות רגילים שהרי לכך דוקא מיוחדות הןאק

 לכאורה ונראה כ' קע' א' ובמילואים וכדומה,גדירות
 פסק וכן כשרות הבנאים את המשמשותשקורות
 עכ'ל. שליט"א קנחבסקי והגר"חהחזו"א



אורח רצ ר ונננררצו

נד

 הכגיסה חופי תחתסוכה

 ובע' ע"ה בע' ה2ם כ' חלק בנועם מזהע"ן
 אותנו עוררו הככיסה, חוטי תחת סוכה בענין כ'קע"ז
 דבריו בכל היטב עתן בזה להחמיר מקור שאיןרכים
 לך.וינעם

כה

 המפה תחת שהיה אתרוג עי גרכהיעשות

 אתרוג על ברכה לעשות מותר אםנשאלתי
 תדידי המטה, על ישן שאחד המטה תחת מונחשהיה
 וז'ל, בזה לי כתב שליט"א קרלנשטתן רח"ההרה"ג
 באתרוג הדין האיך להסתפק שליט"א כת"ר למ"שתוגע
 או בו להשתמש מותר אם בלילה, למטה מתחתשהי'
 רק הוא האיסור כי להשתמש דמותר ודאי לענ"דלא

 בזה אין אך המיטה תחת שמניחו בזה עדשבהבזיק
 פשוט נראה כן יוצא נטלו דאם ודאי בהאתרוגפסול
 ל"ג סי' עולם בנין שו"ת ועי' דמותר. נראה וא"כעכ"ל.

 דץ2פיר ס"ד סי' יצחק עין שו"ת ועי' ספקתינו.דהסתפק
 הפסול שאין כיק המטה תהת שהיה באתרוגכשר
 שהוא מה דכל ק"ה סי' ח"ב יעקב שבות ועי'בגופו,
 כבר וכתבנו וכו' בדיעבד מותר רעה רוח מחמתאסור
 דמותר. משמע וא"כ המאכל אוסר אין רעהדרוה

 בזה לי כתב ו2ליט"א שורץ יואל ר' הרה"גתדירי
 מה לפי לכאורה תלף למטה תחת אתרוג בעניןת"ל
 הגר"א שלפי המטה תחת הנמצא אוכל  בעניןשנהגו
 ולשאר ראף. אינו האכילה לגמרי לאכולשהשש
 עכ'ל. למצוה כשר זה הרי מותר שבדיעבדפוסקים

כו

 גסוכהפצפער

 עליה רמיא אי דפנות שלש של בסוכהמצטער
 בספר הביא זאת חקירה דפנות ארבע לעשותחיובא
 דבר זה, בלשק קס"ב עמוד ח"א סוכות קודשמקראי

 והביא זצ"ל רמ"מ הגאת חתן חברוני הגר"מ חקרזה
 ראיה אין משם דאי אמרחו ואני וכו' דפטור מחוקראי'
 למצוא יש וא"כ עכ"ל, צ"ע הדבר בעיקר אולםוכתב
 בזה. ועהן הזאת לשאלהפתרק

כז

 הסוכות גחג התורהקריאת

 מדוע הראשונים בחלקים ברבב"א שהעתומה

אפריםחיים
 הקריאה, אותו קוראים סוכות של הראשונים ימיםננ'
 וז"ל קכ"ז עמוד ח"ז טוב שם כתר בספר כעתראיתי
 שור פרשת חג של שני ביום שנית פעם קוראיןמדוע
 אבל פסח. של ב' ביום זו פרץ2ה קורין וכן כשבאו
 הטעם משכו, והיא אחרת פרשה קורין הראשתביום
 שהוא מפני אותו חוגגים שני שיו"ט כיון פשוא.הוא
 כיום שמצותו לולב מצות בו לקרות צריך ראשתספק

 של זו מצוה שנשנית התורה בכל נמצא ולאהראשת,
 אבל כשב. או שור בפרשת אחת פעם אם כילולב
 פסח. בענין שמדברים הרבה פרשיות לנו יש פסחבענין
 פרשה קורין יום בכל פסח בחוה"מ כי תראה זהומטעם
 לקרות הרבה פרשיות לנו שיש מפני עצמה.בפני

 רק שמוציאין הסוכות בחג כן לא אשר זובהזדמנות
 וזה עכ'ל, לא ותו החג בקרבנות וקורין אחד אחתס"ת

 קושיחונו.מתשב

כח

 הערגהחגיפת

 לחכיטת טעם ח"א אפרים ברבבות כתבנוכבר
 שכ' ס"ג תרס"ד סי' בלבוש וראיתי בקרקע.הערבה
 או פעמים הכלי על או הקרקע על אותה לחבוטנוהגין
 משום הם בחג שעושין האלו המנהגים וכלשלש
 כית שמחת בו שעשו כמו בחגיך ושמחת דכתיבשמחה

 טובה כפףי נהיה שלא לומר כגמרא כמוזכרהשואבה
 הטובה שפעת ריבף על י"ת לפניו ונשמחתשבח

 הארץ בתבואת שעברה השנה את שבירך לנושהשפיע
 שיהיה לפניו נתפלל וכן האילן ובפירות הארץובפירות

 זוטא ובאליהו עכ"ל, ממנו טוב יותר או הבאה לשנהכן
 מהזוהר מוכח שכן כ' מ"ב ס' בסוף וז"ל כתב ס"גשם
 ימצא שלא הדין לבער כלומר יעקב תולעת וכ"כ צופ'

 וסי' זוהר דברי הביא ומי"ט עת"ש עפר עדיהורידו
 לחבטה כמו בכח זהקה כמו היא זו חביטה וא"כז"ל
 להשיר כדי כלים כל על מכים שאנו ואולי הכונסבפ'

 נמי התנו שבבה"כ הזיזין על אותו זורקין ואח"כהעלין
 הדין ימי של לסיום אותו וזורקין הדין ניצוזמשמנשירץ

 סוף וברמ"א שכ"כ. רבה באליה כ"כ ועי' שם.עכ"ל
 כלי כתב ולא בקרקע אותה והובטץ רק כתבס"ז

 שמחה משום הלבוש שכתב מה לכאורה אבלוהטעם.
 זה ואולי וצ"ע בהבטה, יש שמחה איזה להביןקשה
 בכנה"ג הובא יעקב ההולעת ודברי קבלה.עפא

 ק"ס עמוד ח"ז טוב שם ובכתר ט"ז. אות שםבהגה"ט
 מעוד וכתב בדבריו עהן למים זכד חוחוח בעפרכתב
 בפ"ז והרמב"ם בדבריו. היטב עהן בזה, ו2דניםספרים
 הכלי על או הקרקע על בה והובט כ' הלכ"במלולב
 מהרא חוץ כלי על שאפשר רואים א"כ שלש אופעמים

 מ"ו פ"ד סוכות המעגה מלשת קרקע ע"ג דסוברז"ל



אורחרגגות

 קרקע, בעינן א"כ המזבח, בצידי בקרקע אותבוחובטין
 בעי חבוט כ' י"ג אות שם ללב ביפה כ"כ והובאובה'ע
 בכתי ק"ל וא"כ מצותו והיא בקרקע דמניןתלתא
 עפר דבעי שכ' או עח~ין, מה מרופדת שהקרקעכנסיות
 חהחוח עפר היום יש והיכן טוב, שם בכתר כ"כחהחוח
 וא"כ להעיר. רק ובאנו וקצרנו בזה וצ"ע הכנסת,בבית
 בפירוש כ' בבה"ג אבל פעמים ג' או ב' הגירסאבכמה

 טעמים שנתן בפנים ללב ביפה ועח"ש לחבוט פעמיםג'
 בדבריו. היטב ע=ן הערבהלחיבוט

 לי הוסיף שליט"א סאכשבסקי משה הרבוידידי
 דברי הביא ערבה חביטת בענין ח"ל, דבריםבזה

 הם החג שמחת משום בערבה המנהגים דכלהלבוש
 זה ואולי ערבה. בחביטת יש שמחה דמה כת"רוהקשה
 ועי' שטותא שונרתא עז:( )דף בשבת דאיתא מהכעין

 עץ בבדי הכלה לפני למרקד 2(הדרך שםברש'"
 למרקד כשוטה כ2(עשה גם בערבה גם וא"ככשוטה,
 עכ"ל בכך. שמחה מרבינן הערבהולחבט

כפ

 נא הושיעה והואני

 והו וצ"ל כהב ס"ב תר"ס סימן השולחןבערוך
 ממו"ר תשובה ראיתי אבל בחולם. ולאבמאלופום

 כסלו חוברת במוריה שליט"א פחנשטהן ר"מהרה"ג
 ולע"ד הע"ש דברי על וז"ל שכתב קס'ע בעמודההמד"ם
 הקהילות כל כמנהג בחולם צ'ל אלא לדינא נכון זהאין

 דאומרים מסתבר וא"כ בזה, מ"ש וע="שכלדעיל
 בכל דאומריך שראיתי וכמו בסידור שנדפס כמובחולם
 בזה. ועהןמקום

י
 כח יאותהוספה

 כתב שליט"א ברנשטהן יצחק ר' הרה"גרידידי
 סעי"ג רס"ד סי' מהלבוש מביא מעכת"ר ח"ל, בזהלי

 וכ' וכו', שמחה משום הוא הערבה חביטתשטעם
 ? בחבטה יש שמחה איזה להבין שקשהמעכת"ר
 אנו כאשר רבה, לההשענא בהפלות דהרי י"ל,יכאורה
 וכו' ואומר מבשר קול אומרים אנו הערבה, אתחובטין
 נביאנו, כדברי העתידה, הגאולה את מבשרוהחנו
 הההחלה ותהא החבטה קול להשמיע חובטיןולפיכך
 לך ואין המשיח, ביאת של וקולו הגאולה בשורתשל

 שאנו י"ל וגם בחגיך, ושמחת חהו מזו, גדולהשמחה
 וכו' ועצים פירות של גדול שפע לנו שישמראים

 והברכה השפע את מסמלים היפיםושערבי-נחל
 לחבוט לעצמנו מרשים ואנו מים, נחלי עלשגודלים

יצז ם י ר פאחיים

 לחוס צריכים אנו ואין דבר, שם לנו חסר לא כיאוהם,
 גדולה. שמחה ג"כ חאת הערבות עלולקמץ

 סעי"ז סוף תרס"ד סי' וברמ"א בזה"ל: כ'מעכת"ר
 כן מצאוו לא אני אולם בקרקע, אותה וחובטין רקכתב

 חובנרם "...ואח"כ הוא: הרמ"א ולשת שם,ברמ"א
 המחבר ורק "בקרקע". המלה את מזכיר ואינואותה"
 ע"ש. הכלי, על או הקרקע על בה וחובט כ'בסעי"ד

 עושין איך בקרקע, לחבוט צריך דאם כ'מעכת"ר
 הכרח אין ולכאורה מרופדת? שהקרקע כנסתבבתי
 2(עומדים, המקום על אלא הקרקע, על ממשלחבוט
 מנהג הוא המנהג וכל בזה, שיקפידו מצאחןולא

 נהגנו מעצמנו אלא כן, להתנהג עלינו צוו שלאנביאים,
 זה, על מברכים אנו אין גם ולפיכך הנביאים,כמנהג
 עכ"ל. ע"כ. בפמ"ג.ועהן

יא
 הראשת בייי בסוכהמצטער

 של ראשת דבליל כ' ס"ה תרל"ט בסי'הרמ"א
 גשמים. ירדו אפי' בסוכה כדת לאכול חיוב ישחג

 בזה חולק שהרשב"א הביא סקכ"ה הגר"אובביאור
 טעמו וביאר גשם ביורד ג"כ הראשון בליל דפטורוס"ל
 וביאורו עליה. סוכה שם אין גשמים דכ2דורדיםהגר"א
 ט"ו ט"ו דילפינן דגברא חיובא דהוא סוברדהרמ"א
 בגשם לאכול ח=ב וממילא הזה הפטור אין ושםמפסח
 דסוכה חפצא מחמת הוא דהפטור סובר והרשב"אכזית
 ובעויעור אונס. כעין הו'ל וממילא סוכה שם ע"זדאין
 הארכתי סוכות המועד בחול מהישיבות תורה בנילפני
 בס' כ"כ ועי' בזה. שדנים באחרונים כ"כ וראיתיבזה,
 ל"ג בסי' וכן ל"א. בסימן התפלות סדר על אברהםאור
 בזה. וקצרנו בזה מ"ש מ"ז סימן שלמה בניןועי'

יב
 המצות ופכי פסוכה דפפורחויה

 לחדש דכ' צ"ד סי' ראש בשמים בשו"תראיתי
 ה"ה אלא סוכה ל"ד מסוכה, פטור דחולה דאמרינןדהא
 של למצב עצמו להכניס מחיוב דאינו עשה מצותלכל
 שלמה בבנין בזה מ"ש ועי' מ"ע. קיום בשבילחולי
 תצ"ז. עמוד התפלות על אברהם ובאור מזה.סימן

יג
 בסוכה דבר כי יאכוייהחמיר

 יחמיר עצמו על להחמיר בא אם כ"ו בסוכהעיין



 חייםאורחו4ננננדרנרצח
 פחות לאכול רוצה אם ז"א יוהרא משום בזהואין

 דיש דיתכן האחרונים עויטת כבר כתבנו והנהמכזית
 עי' מצה כזית חצי רק לו יש אם לאכול מצוה ז"אחיוב
 לא אמאי ולכאורה תע"ה סי' אור"ח שלמה בחכמתמזה

 דחצי וצ"ל שיעור חצי מטעם לאכול שמצוהאמרינן
 משא"כ כמצה שיעור דבעי במקום רק הואשיעור
 כי עויעור חצי לומר שייך לא שם לאכול שצריךבמקום
 קביעות דין אין שיעור ובחצי חיוב גורמת הקביעותכאן
 רק ובאנו ל"ב סימן התפלות בסדר אברהם אורועיין

להעיר.

 קנד.מימן
 ה5ו5נ נניענוענשים

 י"ב סימן יוטרים בסוד ח"א פעלים רבבשו"ת
 לברך דידן הנשים שנוהגים הגם בביתינו כן ועלכתב
 הנענועים סדר לעשות אותם מניח אני אין הלולב,על

 רק אלא עושין אנחנו כאשר החזה אל והובאהבהולכה
 שיודעים הקטנים מיהו מידם הלולב ונוטליןמברכין
 יען הנענועים סדר לעשות אותם מניחים אנחנולנענע
 מנשים. עדיפי חה זכרים הם עכ"ז קטנים שהםדאע"ג
 צריך אביו לנענע היודע קטן חז"ל אמרו לכןוכו'

 הדעת מן להמשיך כח בו יש כבר כי לולב לולקנות
 ח"ג. אפרים ברבבות מזה כתבנו וכברעכ"ל.

 קנה.מיכון
 תורה נשמחת התורהסיום

 מתחילים תורה בשמחת התורה כשסיימיםמדרע
 מתחילים לא בבקר מיד בראשית וכשמסחמיםבראשית
 במנחה אז במנחה קוראים שבת בכל כי ונראהשמות.

 תורה שמחת אבל הסיום אחרי התחלה וזהמתחילים
 בראשית אז מיד מתחילים ולכן בשבת תמיד נופללא

 ממנחה וא"כ לבאר. רק ובאנו פשוט זוולכאורה
 לא. תורה ובשמחת בשחרית שסחמו ממקוםמתחילים

 שמונה אחרי בתורה קוראים תמיד מדוע לנו יסבירוזה
 להראות כי התפלה קודם במנחה ובשבתעשרה

 ברבבות בזה הערנו וכבר הסיום אחר מידשמתחילים
 הטעם לי נראה וכעת אחרים טעמים וכתבנואפרים

 סימן ח"ב אפרים ברבבות שכתבנו מה ועהןשכתבנו.
 ב. אותקצ"ח

 שניות הקפות עושים ישראל דבארץהטעם
 בעמוד הראי"ה שבחי בספר ראיתי תורה שמחתבמוצאי
 הנזיר הרב אביו בשם כהן ישוב שאר הרב ח"לער"ה
 יום למחרת גם חוגג בתפוצות כולו העולם כל כיזצ"ל.
 לא האם עצרת. בשמיני רק פה אנו ואילו עצרתשמיני
 בשמחה התורה ספר עם יתאחד ישראל עם שכלנכון
 עכ"ל. אחד בזמןרבה

נ

 תורה שמחת ניי5 התורהקריאת

 שבת נר לספר הנספח לצדיק זרוע אורבספר
 בליל זה: בלשת זצ"ל מטשעכאנאוו מהגאתהובא

 חדא בצוותא דמתא לביהכנ"ס ללכת דרכו היהשמח"ת
 ורקודים, ושמחה רינה בקול הקדושות החברותעם

 "ברכו" אחר עד שם ושהה בזרועותיהם תורהכשספרי
 מתפללים עשרה נאספו ושם לביתו, חחר היהומיד

 כבה~מע"צ, ההקפות סדר עושים והיו ערביתוהתפללו
 בהקפות, בניו ארת וכיבד תורה ספרי כמה שהביאואלא
 זולתם.לא

 וכנראה, תורה, בספר בלילה קוראים היולא
 קרה"ת לבטל רצה שלא לפי בביתו, התפלל זהשבגלל

 ברמ"א. מובא זה ומנהג מכבר בה שנהגובביהמד"ר,
 נזכר לא זה שמנהג לפי כך, נוהג היה לא הואאולם,
 הראשונים, ובמנהגי הראשונים בפוסקים לא וגםכגמרא
 עכ"ל. לי. נראה כך לבטלה. ברכה משוםוחשש

ג

 של במעריב כ' ס"ז קל"ח סי'בקיצוש"ע
 בפרשת לקרות שנוהגים מקומות יש תורהשמחת
 המזרח בשער אבל תרס"ט. סי' במ"ב עי' וכןנדרים.
 בלילה בתורה לקרוא מנהגינו אין כתב י"א אותשם
 וע~ן קורין מקומות ברוב בחו"ל שראיתי כפי אבלכלל.
 שמחת הגדול קונטרס וכנועם בזה. נאריך ואי"הבזה.
 הדברים. להכפיל שלא כדי ע~"ש מזה כחבנותורה

אפרים
 קנו.מימן
א

 תורהשטחת



אורחרבבות

 קנז.מימן
 חנוכה בנם היונשים

 על כתב ק"ח דף בפסחים הרי"ף על אשררש"י
 הללו כוסות בארבע חייבות נשים מדריב"ל הג'דברי
 שבשכר סוטה במס' כדאמרינן הנס. באותו היו הןשאף
 מקרא גבי וכן נגאלו הדור שבאותו צדקניותנמוים
 גבי וכן היה אסתר דע'ע ומשום הכי אמרינןמגילה
 שמרים מוזכר היכן ולכאורה ויהודית. מרים ע"יחנוכה
 וידידי בזה. ביאור צריך ולכאורה חנוכה בנסהיתה
 העיר מרכז רב שליט"א סלונים דוב זאב ר'הרה"ג

 וז"ל. בזה לי כתבבירושלים

 ק"ח פסחים הרי"ף על רש"י בדברי להערתו,בקשר
 שרש"י נראה ומרים, יהודית ע"י הי' חנוכה שנסשמביא
 שמובא הורדוס, המלך אשת החשמונאית למריםמתכוון
 עבור הורדוס בעלה ע"י למוות שנדונהבספרים
 בודאי אבל ליהודים ברדיפותיו הורדוס כנגדמלחמתה

 אין הנ"ל מרים שלכאורה צ"ב, רש"י שדברי כת"ר,צדק
 שכאמור )אף הדבר בעצם אולם לחנוכה. ישר קשרלה
 וגם מיוחדת כונה בזה ~ויש נראה צ"ע( רש"ידברי
 להלן. בעזה"י שאבאר כמו לדינא,נפ"מ

 דנמוים ריב"ל מאמר מובא בש"ס מקומותבד'
 לענין כג. שבת א. הנס, באותו היו הן שאףחחבות
 נשים חיוב לענין קח; פסחים ב. חנוכה, בנר נשיםחיוב
 נשים חיוב לענין ד. מגילה ג. בפסח, כוסותבד'

 במגילה. נשים לענין גם ג. ערכין ד. מגילה,בקריאת

 נמצא הנ"ל, המקומות בד' בפרש"י נדהקכד
 שגזרו הנס, באותו "היו שם: בשבת בפירושו,שנךים
 תחלה, לטפסר להבעל הנישאות, בתולות כל עליונים
 שהנשים א. טעמים, ב' מפרש הנס", נעשה אשה ידועל
 הי' חנוכה שנס ב. הצילן, וה' היונים בגזרת היועצמן
 אשה.ע"י

 צדקניות נשים בשכר "כדאמרינן שם:בפסחים
 דע"י כו' מגילה מקרא גבי וכן נגאלו, הדורשבאותו
 אינו שבת", במס' חנוכה נר גבי וכן נגאלו,אסתר
 על גם היתה שהגזרה הנ"ל האחר הטעם גםמפרש
 וניצולו.הנשים

 להשמיד המן גזר הנשים על "שאף : שםבמגילה
 מפרש אינו וכו"', ונשים טף זקן ועד נער ולאבדלהרוג
 נשים. ע'ע הי' והנס שהגאולה הנ'יהטעם

 וכשירות מגילה, במקרא "שחיבות : שםבערכין
 שום מביא אינו חובהם", ידי זכרים ולהוציאלקרותם
 הנס. באותו היו הן שאף הדברים בכוונתפירוש

יצט ם י ר פאחיים

 הגמרא על רש'ע בפירושי השנךים לבדוהנה
במקומו

 הנ'י
 על רש"י דברי גם להוסיף יש שהבאנו,

 יהודית ע"י הי' חנוכה שנס שמביא שם בפסחיםהרי"ף
 בדברי האלו השנךים כל כת"ר, העיר שכבר כמוומרים
 לבארן. יום בודאירש"י

 הטעמים ב' בין לדינא, הנפ"מ לבאר בזה,אקדים
 או נשים, ע"י היה שהנס הכוונה אםוהפירושים,
 הב"ח והצרה, מהגזרה ניצולו הנשים  שגםשהכוונה
 עבדים חיוב לענין נפ"מ, שיש כתב תרפ"ט( סי')או"ח
 שהנס הפירוש שאם מגילה, במקרא משוחרריםשאינם
 יהיו ממילא זה טעם אין בעבדים הרי נשים, ע"יהיה

 גם וניצולו, בגזירה היו שהנשים ולפירושפטורים,
 מהגזרה. נצולו הם שגם מחוחביםעבדים

 דברי דחה שם מגילה אמת שפת בחדושיאולם
 שזהו ונראה הוצ"ב, סי' הב'ע בשם שם )הביאהב"ח
 שגם יתחחבו שגם שמ"ש תרפ"ט(, סי' הב"ח וצ"לט"ס
 נכרים אבוורהם בזמננו העבדים שהרי תמוה, נצולוהם
 והשפ"א פורים, נס עם קשר שם אלו לעבדים ואיןהיו,
 הוא הנ", הפירושים ב' בין שהנפ"מ מפרש,שם

 האנשים את מוציאות נשים אם הפוסקיםבמחלוקת
 בגזרה היו ג"כ שהנשים דלפירוש המגילה,בקריאת
 האנשים את ומוציאות כאנשים ממש הן הריונצולו
 מחוייבות הן לנס גרמו שהנשים ולפירוש המגילה,יד"ח
 נחנו מחנה רק כאנשים בנס דאינם המגילה בשמיעתרק
 הבה"ג )כשיטת יד"ח, האנשים מוציאות אינן ולכןלהן,

 שם(. מגילה תוס'-

 היו "הן" שאף לוי, בן ר"י של לשונו בדיוקוהנה
 הי' שהנס ולפירוש רבים, לשום הוא ש"הן" הנס,באותו
 )ראה היתה, יחידה אסתר שהרי מובן אינו אסתר,ע"י
 עיי"ש(, "אף" מהלשת ג"כ שהקשו שם מגילהתוס'
 ודברי הנ'י, בשנךים לפרש רש"י הכריח שמכאןונראה
 חומר. כמין לפי"ז מבואריםרש"י

 ב' את רש"י מביא חנוכה לענין שםבשבת
 יהודית נשים שתי ע"י הי' חנוכה נס שהריהפירומוים,

 בזה ומכות שם( פסחים הרי"ף על ברש"י )כמ"שומרים
 להלכה נפסק בחנוכה ולדינא, רבים, לשת "הן"הלשת

 מביא ג"כ )כת"ר האנשים מוציאות שהנשיםבפוסקים
 והיינו קפ"ב(, סי' אפרים רבבות בח"ב בו הכלבשם
 הנשים גם הרי ממילא הפירושים ב' בזה שישכית
 לטפסר, שתיבעל שאמרו רש"י וכדברי מהגזרהנצולו
 ולכן יד"ח, ומוציאות כאנשים חחבות הנשים גםלכן
 הפירושים. ב' רש"י שםמביא

 אחד שאין לדינא, שפשוט כוסות, ד' לעניןבפסחים
 שם רש'ע מביא לכן הכוסות שתיית יד"ח חברומוציא



אורחףבבךתש

 אמת השפת וכדברי הנס, היה הנשים שעא הפירושה
 האנשים. יד"ח מוציאות הנשים אץ זה שלפירחםהנ"ל,

 המגילה, בקריאת הנשים חיוב לענץ שם,במגילה
 מהגזרה, נצולו ג"כ שהנשים הפירחם רק רש"ימביא
 שכאמור הנס, הי' הנקדם שע"י הפירחם מביאואינו
 רק הנס היה פורים ובנס רבים לשת הוא "הן"הלשת
 הכריח חה "הן" הלשת נ~דלייק ואינך יחידה, אסחךעא

 מהגזירה נצולו שהנקדם הפירחם רק לפרשלרש"י
 .כאנקדם

 שהנקדם שם בערכץ רש"י שכחב מה מובןשלפי"ו
 לשיטתו שזהו המגילה,, בקריאת אנשים יד"חמהמאות
 דינם לכן כאנקדם נצולו שהנשים במגילהשמפרש
 כמ"ש האנשים את להוציא תכולות ממשכאנקדם
 הנ"ל. אמתהשפת

 הוכיר שרש"י מה כת"ר לשאלת למדין,נמצינו
 בלשת מדףיק שזהו מרים את גם הרי"ף עלבפסחים

 ,8עדיין כאמור, אולם הנס, באותו היו "הן" ריב'ל:של
 חנוכה. לנס מרים הקשר מהצ"ב

 בענץ יח( )מו"ק הגמ' בכוונת העיר שכת"רמה
 ודאי חרת, אמה, ופרמתקו אמה, וזקנו אמה, הואפרעה,
 ע"ו פירוש המפרשים בכל שאץ נסחרת, כונה בזהשיש
 עכ"ל. הפשוט.במונק

 אשר בזה ביאור לי וכחבו גדולים לכמהח8אלחו
 אומר ה5תי ואני דבריהס את בל"נ אחרת בפעםאביא

 ושם משרתת לקחה אלא לבד הלכה לאדמסתמא
 יר"ש הסופר ידידי וכן מרים. היתה שלההמשרהה
 בב' לובארט יהודה מרדכי ר' הרה"ג בתורההגדדל
 היא ולכאורה ח'ל הרש"י, על לי העיר תשמ"גשבט
 מרים שכחב הרי"ף על אשר רש"י על עצומהפליאה
 רצין כהנ"ל וצ"ל עכ"ל, הררוץ שום מצאחו לאוכצת
בזה.

 קנח.מימן
 הנס באותו היו הן שאףבענין

 ח5בות נקדם ואריב"ל בגמ' - א', ד',מגילה
 הנס. באותו היו הן שאף מגילהבמקרא

 ד', ערכץ למס' ז"ל הלף הגרי"ז מרןובחידושי

 זה הף אי הנס באותו היו הן רשאף דינא בגדרחקר
 הנס, באותו היו הן רשאף דינא מצד לנשים מיוחדחיוב

 דאיכא רק שהזמ"ג עשה מצות זה הף דבאמתהכוונה
 הנס, באותו היו הן רשאף דינא מצד לנשים מיוחדחיוב
 עשה דמצות פטורא כאן שאץ גילף דהף דלמאאו

 ם י ר פאחיים
 שחל חיוב אותו הף דנשים שחיובן תמצאשהזמ"ג
 חיוב זה שהף נימא דאי לעבדים, בזה ונפ"מלאנשים,
 ש5ך כ"ז א"כ הנס באותו שהיו מצד לנשיםמיוחד
 היו הן דשאף נימא אי אולם לעבדים, ולאלנקדם
 פטור שליכא מגלה שזהו רק המח5ב אעו הנסבאותו
 בזה לאנקדם קשחל חיוב אותו והף שהזמ"ג עשהדמצות
 עכ'ל. ח5בים, נמיעבדים

 נימא דאי ז'~ל הגרי"ו מרן כ' שביאר בזהוהנה
 אבל חייבות נקדם א"כ לנשים מיוחד חיוב זהדהף
 אם היא שכ"ו נראה ופטורים, המח5ב ליכאעבדים
 נעשה אשה שע"י הכוונה הנס באותו היו הן שאףנבאר
 ליכא דבזה , ב' ק"ח, פסחים הרשב"ס וכדפירשהנס

 הכוונה נבאר אם אולם ופטורים, עבדים אצלהמח5ב
 וכדפירש ולהרוג דלהשמיד ספק באותו היו הןשאף
 סימן או"ח בב"י כחב בזה א', ד', מגילה ותוס'רש"י
 ולהרוג דלהשמיד ספק באותו היו נמי דעבדיםחרפ"ט
 החיוב להו איכא נמי עבדים וא"כ מולים, שהיוכית

 וחייבים. הנס באותו היו הן דשאףמיוחד

 דברי בענץ תס"ז סימן ג' בחלק שכחבנו מהרצין
 שליט"א רחנברג דוד הרה"ג תדידי הגרי"ז.חידושי
 ח"ל. בזה דברים ליהוסיף

 במס' ז'ל הלף הגרי"ז מחידושי הביא מעכ"ת]א[
 דף מגילה במס' דאמרינן דינא בהך שחקר ד' דףערכץ

 אי הנס, באותו הי' הם דאף במגילה ח5בים דנקדםד'
 מיוחד חיוב איכא רק מצעשהו"ג הף דבאמתהכוונה
 דאץ היא הכוונה דילמא או הנס, באותו דהיולנקדם
 כמו הף דנשים וחיובא מצעשהז"ג משום פטורכאן

 הף דאי עבדים, לענץ נפק"מ והוה דאנשיםחיובא
 משא"כ פטורים, עבדים א"כ הנס באותו הי' דהםהטעם
 אותו א"כ מצעשהו"ג משום פטור כאן דאץ אמרינןאי

 הנה עכהו"ד. עבדים על ג"כ חל נשים על שחלהחיוב
 שכחב, מה בדבריו לעין לי וא"א הנ"ל ספר ליאץ
 בסי' ב"י אמנם רואוהע שעעיו מה אלא לד75ואץ

 מצוה כל דבאמת שכחב הנ"ל דין ג"כ כחבחרפ"ט
 חיוב שאץ ואע"פ ח5ב נמי העבד בהן ח5בתשהאשה
 מהאי הא הנס, באותו הי' דהם מטעם אלאלאשה
 בסכנה, היו הס שגם עבדים לחיחבי נמי איכאטעמא
 ה5נו הנס באותו הי' הם דאף המפורשים לדבריומיהו

 מנשים ללמוד דאץ אפשר הנס נעשה אשהשע"י
 עכתו"ד פטורים עבדים מצעשהז"ג דהף וכיתלעבדים
 הנ"ל מספר מעהיק שמעכ"ת הדברים הן והןהבא
 היא החקירה כ"ז והנה עץ, העלמת איזה כאן ישובטח
 הטור פסק כבר להלכה אבל שכר וקכל דרחםרק

 מדברי שהאריך שם בב"ח רצ5ן ח5בץדעבדים
 דבעבדים שכחבו הראשונים בץ הנ"מהראשונים



אורחרבבדרצ

 שמלו דאפי' שכתבו הראשונים ובין מיירימשוחררין
 עבדים הכל דלדברי פשיטא דהא ומסיק חחביםוטבלו
 ובאמת לקרותם, חחבים משוחררים שאינם אע"פעצמן
 היא דנשים חיובא אי הראשונים מחלוקת ידועכבר

 עחן דכרים לכמה ת"מ הקריאה הף החיוב אולשמוע
 כשבבר לנשים לברך לענין בזה הארכתי )וכברבב'ע
 לברך אסור אז לשמוע רק דנשים חיובא אייצא,

 הי' ובזה ואכמ"ל( והארכתי מגילה מקרא עללפניהם
 הו"ד יאיר חוות בשו"ת מש"כ לחשב לכאורהמקום
 הטעם למימר לי' דלמה ק"ב סי ח"ג היעב"ץבהטו"ת
 לאו לי' דהף משום לי' תיפוק הנס, באותו הי' הםדאף
 יש ולהנ"ל תעשה, לא בכל חייבות והנטץם תסורדלא
 יכולה אי וגם בעצמן לברך יכולות אי חילוקשפיר
 דל"ת לטעם דאילו הברכה לענין וג"כ האנשיםלההמא

 הקשה וכבר דבר, לכל באנשים כמו דאשה חיובאהף
 דנשים דחיובא בגמרא דאמר הא על הר"ןבחידושי
 כתוספתא איתא בפירוש הלא הנס באוהו דהי'משום
 החנו דהפטור הר"ן ותי' ממגילה פטורים ועבדיםדנשים
 על להנ"ל ונחזור לשמוע. חחבץ מ"מ אבלמקריאה
 ב' סיק תרפ"ט במג"א ג"כ עין ז"ל הגרי"זחקירת

 חקירה הך באריכות שהביא שם במחצהשיקובאריכות
 בוה, שהאריך בפרמ"ג ג'ע ועין מהב"י לעילשהבאור
 שאינם אפי' ששעבדים כן שס"ל מהפר"ח ג"כוהביא

 נ'ל ע'ע ח"ל כתב שם בעט"ז אמנם חהבים,משוחררין
 שאינם שעבדים דכו"ע אליבא פקפוק בליברור

 שהלא ופלא המגילה, בקריאת חחבים אינםמשוחררים
 הף אי נ"מ יש ורק חחבץ דכו'"נ דאליבא כתבהב"ח
 כתב הגר"א בהגהות רהנה הקריאה, או השמיעההחיוב
 שאינם בעבדים דאפי' שכתבו וב"י המג"א עללחלוק

 ב' ס"ק במ"ב ועין דפטורים. וכתב דחחביםמשוחררין
 ודעת המג"א דעת והיא באיסתפקא זה דיןשהניח
 כתב ובכפה"ח דינא, האי שנף' ובמחלוקתהגר"א
 שלא )ופלא דרבוותא מחלוקת בזה דיש כיתדלהלכה
 לא זה רדבר ופרמ"ג( ומחצהשיק הגר"א דבריהביא
 ורק דכו'"צ אליבא לצאת צריך ע"כ מפלוגתאנפיק
 להקל ברכות ספק משום בעצמן יברכו ולאישמעו
 לב וחכמי גדולים דינא בהאי הלכו כבר עכ"פעח"ש
 מעיקר לחהבם סתם שמעכ"ת במה הבנור לאולהכי
הדץ.

 תרפ"ה בסי' המג"א מש"כ מעכ"ת הביא שוב]בע
 בזה יוצא בפורים עמלק תבא פ' קריאת שומעשאם
 המ"ב מדברי מעכ"ת והביא עמלק מעקוה לזכוריד"ח
 עיקר דהלא בזה שיוצא המג"א ע"ד שמתמה ט"זסיק
 עמלק זכר ותמחה עמלק שעשה מה לזכור הוא בזהדץ
 תה שמו, למחות תצטמנו ושעשה מה נשכח שלאהינו
 נדחק ומעכ"ת שמו למחות עמלק תבא בפ' נזכרלא
 ד"ע הגה"ק למרן יואל דברי בהטו"ת לפמ"ש הנהבזה,

שא ם י ר פאחיים

 בזה שיש שם דהביא חומר, כמין הכל יתבאר ל"גסי'
 למחות ב' עמלק, שעשה מה לזכור מצוה א' מצות,ג'
 ל"ת דעל וכתב תשכח, לא תעשה לא ג' עמלק,זכר
 נוציא ולא ועונה עת בכל תמידי חיובה הוא ההשכחדלא

 מה לזכור עשה מצות ועל נשכחהו, ולא זה שיןמלבעו
 והביא בשנה א' פעם הוא הזה החיוב עמלקשעשה
 תרווייהו עמלק ומחחת המגילה דקריאת מגילהמגמ'
 )או פורים לפני דוקא הוא הזה והחיוב הוא, ענינאחד
 זכר ולמחות להכרית מצות משא"כ המגילה(קרדם
 הוא, הציבור חובת אלא היחיד על מוטלת אינהעמלק
 עמלק זרע להכרית בכוחינו שיש בזמן אלא נרהגתואינו
 עשה דמצות שם ומסיק תצא פ' משה מישמח כןרהביא
 היא ההשכח לא משא"כ בשצה א' פעם חיובה בפהזכור
 של דהחיוב מזה רדאתאן בדבהיק, עח"ש תמידיתמצוה
 תמחה וטל הענין לזכור אינו בשנה פ"א זכור פ'קריאת
 חה לעשות שרצה מה שנזכור ביאורו רק עמלק,זכר
 כאן אין וא"כ עמלק, תבא בפ' מקריאה נזכרשפיר
 ובהיותי ברורה, המשנה מדברי המג"א על לתמוהמקום
 רחמים ששערי בספר יש סופר דטעות דכנראה אזכירבזה
 מהפרמ"ג שהביא נ"ב ס"ק ח' ששער אפרים מטהעל
 המגילה לקריאת או זכור לפ' או אלא מנין לו איןדאם
 הנה עמלק, תבא פ' בקריאת יוצא דזכור עדיףמגילה
 שם שכתב יראה תרפ"ה סי' סוף מ"ז בפרמ"גהמעין

 הדפוס טעות יש בפרמ"ג ורק זכור פ' ולא פרהפ'
 על לסמוך שיוכל ובורדאי המעין, בעליל יראהכאשר
 גם טץוכל תר"ה מצרה טץק במהר"ם הו"דהחת"ס
 רק עדיף שמגילה ובורדאי אז, בקריאתה תצא בפ'לצאת
 עכ"ל. לדת. יש בזה בציבור לשמרצלענין

 קנט.מימן
 חנוטה נייי יניתו טאוחרננא

 לביהו בא ואם כתב סקי"א תיע"ב סימןבמ"ב
 שיקיצם הנכת מן ישנים ביתו בני ומצא עה"שקרדם
 נולמן הרב מידידי תשאלתי בברכה. להדליק טץוכלכדי

 כבר ביתו בני לכאורה ומסורה, הורה מנהלשליט"א
 צריך הוא שלו נס הפרסום בקשביל אלא המצוהקחמו
 אותם יעיר מדוע שלהם  מהקוינה אחרים אנטץםלהעיר
 לקחם כדי אחרים יצער מדוע קושייתו ובקיצורעכ"ל,
מצוה.

 י"ל, בדוחק אולם בזה, קטן הסבר לומרוחשבדר
 איש היא דהמצוה ע"ב, כ"א דף בשבת ואמוינןדהיות
 הדגישו ע"ב, כ"כ בדף ראשונים וערד והמאיריחכיהו,
 ידליק, הבית" "שבעל היא המצוה שסדר קבעו,שחז"ל
 קרדם שהבעל בפירוש כתב שם, ע"ב כ"א בדףוהראבץ
 אמרינן, וביהו איש כי המצוה, קיום לעניןלאשהו



אורחרבבדרןשב

 שבעל לפני המצוה קיימו ביתו בני אם אףיפיכך
 הבית שבעל המצוה וצל זה פרט זאת בכל בא,הבית
 זה פרט לגבי וא"כ ידם, על קויים לא עבורם,מדליק
 לקום להם דניחא לשער ויש הם, מצוותם גם זוהרי

 שהבעל בשלימותה המצוה שתקו~ם בכדימהשינה
 בעי ומ"מ בזה ועהן ע"כ. ביתו, ולבני לאשתוקודם
 ל"ט. סימן ח"ד רב לך עשה בס' מ"ש ועיקביאור.

 קם.מימן
 השמש עי עויה אם הם קודש הייוהנרות

 להשגיח שיש שליט"א ר"י ידידי שטעןבמה
 לפני חנוכה נרות בהדלקת הם קודש הללו הנרותלומר

 קודש השמש כן שגם נראה אחרת השמש, אתשמדליק
 נוסח זה כי כן דלא לי נראה לאורו. להשתמשואסור
 ויכול השמש על עולה ולא רכים בלשתהלשת,

 כסלו החוד,ם עולת נדפס כך ואחר לאורה.להשתמש
 נ"י הולצער בנימין י. הרב כתב צ"ג ובעמודתשמ"ב
 אחרי אם אפילו השמש לאור להשתמש דמותרכדברינו
 ופשוט. הם קודש אמרהדלקתו

 ם י ר מאחיים
 נראה הסדר. על להדליקו לכבותו וצריך מצוהכהדלקת

 ממה וראי' ולהדליק לחזור צריך ואין דיצא בזהלי
 חידושי בשם כ' סי' )זעלצער( למאה נר בספרשראיוד
 היטב עחן מעכבת אינה המנורה דהדלקת זצ"להרי"ם
 מצות בזה קחם ג"כ אחד נר רק הדליק ואםבדבריו
 א' שהדליק בזה הכא כ"כ וא"כ עכ"ל המנורההדלקת
 בכף ועיין גדולה. ראיה היא ולכאורה המצוה קייםכבר

 מצות דמתחיל שכתב ל"ג אות הדע"ו סימןהחחם
 להקפיד אין כי המובחר מן למצוה וכ"ז לימיןלהפנות
 וא"כ עכ"ל, ולכאן. לכאן צדדין דיש יתחיל צדבאיזה
 וכל להדליק. שוב צריך ולא דיצא משמעלכאורה
 הכל וידליק יחזור אם בפסול הדליק אם תהיההשאלה
 אם והוא להידור הם והשאר המצוה מקיים דבאחדכית

 והדליק אמות מכ' למעלה למשל הג' נר אתהדליק
 מכבה האם הב' את שוב ומדליק לכבותה קשצריךהשאר
 יעשה אי זית בשמן הדליק לא אם או לא אוהשאר
 משמע ל"ג חנוכה קודש מקראי ובספר ההידור,בהא

 בזה. ועחן מהמובחרשיעשנה

 קמג.מימן

 המנורההדיקת קמא.מימן

 חנוכה בנר מורידין ויא בקודשמעיין

 כתב כ"ב דף שבת על אמתהשפת
 וז'י

 הקשה
 דפוחת הא נקרא בקדש מורידין מה נ"י א"מ בנילי

 השאר א"כ א' מנר א' בלילה המצוה דלב"ה כיתוהולך
 בזה בקדש מעלין שייך ומה המצוה קדושת בכללאינו

 שכך שנתקן אחרי די"ל חשבתי ואולי עכ"ל. לווהשבתי
 והיום נרות ג' היה שאתמול רואים במציאות אזצריך
 להעיר. רק ובאנו בזה ועיין מורידין נקרא זה א"כב'

 קמב.מימן
 חנוכה נרות בהדיקתמעה

 שאלתך בדבר נ"י פינק שמעון ר' ידירכבוד
 ג' הנרות הדלקת בעת לפניו שיש חנוכה של ג'בליל

 תחילה שמאלי היותר להדליק ונתכות להדליק,פתילות
 שהיו השני נדלק בכונה שלא ובטעות בשו"ע,כמבואר
 יד"ח כבר יצא בזה האם זו אצל זו מקורביםהפודלות
 ואח"כ השלישי ידליק ואח"כ מצוה עושהוההדלקה
 נחשב ולא בה יש מהעסק דדין שנאמר אוהראשת

 וכשגברו כ' הל"א חנוכה מהל' בפ"גהרמב"ם
 ולכאורה בכסלו. בכ"ה ואבדום אויביהם עלישראל
 ומצאתי כ"ו. בליל להדליק להתחיל צריך היהלפי"ז

 והביא בזה והאריך בזה כבר שהעיר רוקחבמעשה
 דהמאירי ודע באריכות בדבריו עיין בזה חדץםמהפרי
 שפיר אתי ולפיו בכסלו בכ"ד גורס כ"א דףבשבת

 הרמב"ם לשון והנה כ"ה. בליל להדליקשהתחילו
 ההסטוריה על קצרה סקירה חנוכה של בהלכהדמקדים

 ברמב"ם נמצא שלא וקשה בדבריו כיעךין הנסוצל
 כמו הנס של המאורע את שביאר המועדיםבשאר
 י"א בסוכה הג' טעם את בסוכות לשבת שיששטעם
 ולמה תרכ"ה בסימן המחבר הסקירה את שהביאוכמו
 מחודש בהמאור וראיתי וצ"ע פורים בהל' כן כתבלא
 דוד נתן שהרב כ"ב בעמוד תש"מ איירניסן

 ונתן בזה כבר עמד ברק מבני שליט"אראבינאוויכהם
 עה"ש. טובהסבר

ב

 בחורים ידייקוהיכן

 בענין וח"ב ח"א אפרים ברבבות כתבנוכבר
 שאוכלים במקום וצלא שישיינים אברכים אובחורים



אורחרבבות

 שיטות. מיני כל והבאנו חנוכה נר בהדלקת ינהגוהאיך
 מזה וכתב ח"ז יצחק מנחת שו"ת לאור יצאוכעת
 לדינא תבנא כך. הם שם דבריו ומסקנת מ"חבסימן
 ואוכלים בישיבה דישינים הבחורים שאלתבנדק

 שינתם. במקום חנוכה נר להדליק להם ישבמק"א,
 ואוכלים במק"א או אביהם בבית הישיניםאמנם

 ניחא המה כי כנ"ל, סהדי אנן לומר א"אבישיבה,
 אין אם לכן מלימודם, לבטל שלא בישיבהלאכול
 במקום חנוכה בימי סעודה לקבוע להם יש תורה,ביטול
 אם אבל הנ"ל, ספק כל מידי לצאת שם ולהדליקשינתם
 כל בישיבה לימודם לצרף יש עי"ז, תורה ביטול בהיש

 עכ'ל. אכילתם במקום חדליקו שם. לאכילתםהיום,

 נרות הדלקת בדק כתב, ס"ד סי' רב לךובעשה
 לברך יכולים שאשכנזים ברור יקויבות, לבניחנוכה
 הספרדים אך מאליו. כמובן הנרות הדלקת עלבחדרם
 הכנסת בבית הנרות ברכת חשמעו לברך, יכוליםאינם
 בלא בחדרם אח"כ שידליקו ורצף המדרש, בביתאו

 מיד חנוכה נר להדליק לאשכנזים גם עצתי אךברכה.
 בבית הדליקו לא עדיין הסתם שמן הכוכבים,בצאת

 חלק השלם" חיים ב"מקור כתבתי זה וכעקהוריהם.
 עכ'ל. שם עיין וכ"ח כ"ז סעיפים רכ"ז פרקרביעי

 הנמצאים בחורים כ' ט"ז עמוד גבריאלובנטעי
 י"א בלע"ז דארמטארי הנקרא במקום ישיניםבישיבה
 פיינשטין הגר"מ דעת כן השינה בחדרשידליקו
 להם. מיוחד יותר השינה דבחדר אלי במאמרושליט"א
 האוכל בחדר ח"א פ"ג סי' ח"ג הלף בשבטוכ"כ

 ח"ג נדברו אז ועי' וד' ג' אות בביאורים מ"שועיי"ש
 השדה פרי ושו"ת נ"ט אות הדר וחובת נ"ד נ"דסימן

ג

 הדלקה נלי שבת נייל נ"חראיית

 הדליק שלא מי מבואר ס"ג תדע"ו סי'באור"ח
 אבל ראייתה. על מברך הלילה, באותו נ"ח ידליק%א
 אז במציאות יכול שלא שבת בליל ברואה הדיןאיך

 שכתב קל"א סימן דעניא אפרקסתא שו"ת עיןלהדליק.
 אע"פ נתקנו. הזמן על בנ"ח הראי' שברכתשנראה
 לברך לו יש דידן בנידק ולכן להדלקה. ראחהשאינו
 ש"י עמוד כ' חלק בנועם הלכה שער ועתן בזה.ועתן

שגאפריםחיים

 על הזכרק בס' ק~ליט"א. זילבר רב"י הרה"גידידי
 )ירחשלים עשע"ח בעמוד זצ"ל. אברמסקי הרבהגאק

 מה וכן באריכות כ"ו סימן ח"י נדברו ובאזתשל"ח(
 בחשמל חנוכה נר הדלקת בענין פעמים כמהשכתבנו

 קמ"א. ק"מ סימן השבי"ט שי"תעחן

ה

 טהור בשמן חנוכהנס

 ומה בצבור הותרה טומאה הלא הקושיאנדבר
 גדליהו אור בספר עחן לחכות, טהור לשמן צריךהיה

 לטהר החשמונאים וכשבאו שכתב א' באות ל"בבעמוד
 ישאר שלא טומאה של שמץ מכל לטהרו רצו ה',בית

 נעשה ולכן מותר. זה הדין שמן אף ממנו ר,סימהאפילו
 בהוספה ג' באות והוסיף טהור. בשמן רק והדליקונס

 הוא המחבר )שם הקושיא לתרץ אמר ועוד זזהבלשק
 השמן של לנס הוצרך למה זצ"ל( שאארר ר"גהרה"ג
 שיהי' הי' יק כוונת עיקר כי בצבור הותרה טומאההלא
 עשו ואילו המקדש, בבית בהעבודה אחיזה קצתלהם
 ליק הי' טומאה שם עליה שנקרא כיון בטומאה,אותה
 היונים על הנצחק היה ולא הזאת בהעבודהאחיזה
 ודפח"ח. עכ'ל, שלימהנצחק

ו

 המנורה הדיקת נזמןעבודה

 המועד בחול המותרת שעבודה בח"גכמ"ש
 חנוכה הלכות בספר עתן המנורה. הדלקת בעתמותרת
 בזה מ"ש ד' עמוד תשמ"א שליט"א איידר שמעוןלהרב
 וציין שליט"א פיינשטיין ר"מ הרה"ג מו"רבשם

 עיי"ש. תל"ו סימן ח"א אפרים ברבבותלדברינו

ז

 מברך אם המדליקסומא

 שערי עיין מברך אין אבל נר מדליקסומא
 השולחן וערוך שם ומ"ב סק"ג תרע"ה סימןתשובה
 עמוד חנוכה הל' בקונטרס אבל יברך. שלא תרע"הס"ס
 דדעתו שליט"א פהנשטתן ר"מ הרה"ג ממו"ר הביאי'
 בזה. ועתן מברךדכן

 מ'.אות
ח

ד
 חנוכה נר להדליקבנות

 בזה"ז חנוכה נרהדלקת
 נר מדליקות הבנות דאין המנהג מקימיתבכמה

 סק"ב מ"ח סי' שלום משמרת בס' מזה עין חנוכה מ"ש עיין הזה. בזמן חנוכה נר הדלקתבענין



אורחרונבותשד

 טעם וכ' הגר"ז שו"ע מסוף הרב בית במנהגיהובא
 להרב חנוכה הל' בקונטרס אבל במגיה. רעיי"שאחר
 משה ר הרה"ג ממו"ר הביא י' בע' ,4ליט"אאיידר

 דבנות מקומות דבכמה מנהג דהביא שליט"אפפנשטיץ
 חנוכה. נרות מדליקותכן

 חנוכה נרות שיטבהן

 שהן כולן להיות צריכץ חנוכה שלהנרות
 וחפ ס"ט, קל"ט סימן ערוך שולחן קיצור עפןכגובהן,

 טוב מבא"ח הביא סכ"ג, החפם וכף ס"י, קנ"ג סי'אדם
 ומינם ומראיהם כגודלן שוים יהיו הנרות גוףשגם
 להרב חנוכה הל' קונטרס ועיין מצוה. הידורמשום
 ר"מ הרה"ג ממו"ר שהביא י"ב עמוד שליט"אאפדר

 ,4ליט"א הגרמ"פ מפי שמעתי ח"ל שליט"אפפנשטיין
 אחד בנר מיהא משתמושץ דלשיק חזינן דהאדא"צ
 אפרים ברבבות שכתבנו מה ועהן עכ"ל. ארוךיותר
 וכיונתי ממש קךהיו צריכץ דלא ז' אות תל"ד סימןח"א
 לדברינו פה צהן לא איידר והרב ,4ליט"א מו"רלדברי

 בעיקר וכונתי לדברינו גדולה וראי' בזה.שהארכנו
 של רי"ז הביא לא המ"ב כי ,4ליט"א מו"רלדברי
 ל"ט( סימן ברונא מהר"י )ועין בזה ועיןהקיצור

 זמנה שעבר יאחר חנוכה מנריהדייק

 מנר למשל חנוכה נר להדליק מותר אם הדץאיך
 מצותה זמן אחר להנות או קמעה חצי דלק שכברחנוכה
 להדליק שמחרר סק"ח הדע"ד סימן ברורה משנהעפן
 הרב של ובספרו השיעור. קמעבר אחר מצוה שלנר

 י"ח עמוד חנוכה על שליט"אאפדר
 ח"ל שליט"א פחנשטפן ר"מהרה"ג
 לאסור.הגרמ"פ

יא

 חנוכה נרות הדיקתזמן

 כ' בעמוד אפדר להרב חנוכה הל' בקונטרסעיין

 היה מנהגו זצ"ל קוטלר אהרן ר' מהרה"גשכתב
 מו"ר ובשם השקיעה אחרי רגעים 30 או 25להדליק
 או 13 להדליק דמנהגו שליט"א פיינשטפן ר"מהרה"ג

 י"ד עמוד גבריאל ובנטעי השקיעה. אחרי רגעים18
 עם מיד שזמנה וי"א בצה"כ הוא נ"ח הדלקת זמןח"ל

 א' אות בביאורים מ"ש ועפ"ש השקיעהתחילת

 תורה אור ועי' קכ"א. סימן צבי ארץ ועהןבאריכות.

 ם י ר פאחיים
 ח' באות שליט"א יוסף הרב מ"ש ק"כ ע' תשד"םנסלו

 ההדלקה.זמן

ינ

 המנחה פיג יפני ביתועזב

 לפני ביתו עחב אם אפרים ברבבות נתבנוכבר
 עם כשהולך למשל מאוחר כשחחר דידליק המנחהפלג

 אפדר הרב ,4ל בקונטרס ראיתי וכעת לבקר.משפחתו
 לביתו כשחחר קךדליק כ"כ שכתב ל"ו בעמוד,4ליט"א
 בזמן אחרת בעיר הם אם לעיין רש ח"ל שםוכתב

 נחשב זה אם מאוחר בזמן לביתם רשובוההדלקה
 ערה"ש י"ח סי' קודן4 מקראי )עי' הדלקה. לענץביתם

 שיותר שליט"א הגרמ"פ מפי ושמעתי סס"ה( הדע"זסי-
 ההדלקה אחר לצאת או כשיחזרו בביתם להדליקטוב
 קךחזרו נראה העיר, באותה דירה בית להם ישואם

 ס'. הדע"ז באה"ט עי' להדלקהלביתם

יג

 חבירו עםהמשתתף

 לו קךתן לפחות צריך חברו עםהמשתתף
 ח"ג אפרים ברבבות הזה בזמן פרוטה זה וכמהפרוטה
 אפדר הרב ,4ל בקונטרס ראיתי וכעת זה אתבארנו

 ג' או ב' לכה"פ שהוא שכתב ל"ח בעמוד,4ליט"א

 סגי והאם שליט"א הגרמ"פ מהגאת הביא וכןסענט
 לכל פרוטה צריך או הראשונה ללילה בפרוטהדמשתתף
 בזה. ועהןלילה

יד

 חנוכה ר"ח בשבתקריאה

 ס"ת ג' מוציאץ חנוכה בשבת טבת ר"חכשחל
 השבוע בפרשת יותר( )או קרואץ ו' קורץבאחד
 השבת ביום ומתחיל ר"ח בשל לאחד קוראובשניה

 אומרים מחר אבל חנוכה. בשל למפטיר קוראובשלישית
 דאחרי שכתב סק"י תרפ"ב סימן במ"ב עפן הקדישאת

 קי"ב סימן ח"ב ד' מהדורא ומשיב בשואל אבלהשניה.
 היום. מסדר הכל כי השלישי אחרי קדיש דיאמרדעתו
 כהמ"ב. קמעושין נראה ולמעשה בזהוצ"ע

פו

 עדיף מה שבת ונרנ"ח
 היה הלי"ד פ"ד חנוכה בהלכות נתבהרמב"ם

 משום קודם ביתו נר וכו' חנוכה ונר ביהו נרלפניו
 אור לכ"א דיש דכהיום לי נראה עכ"ל. וכו' ביהושלום

 ממו"רהביא
 מפיוושמעתי



אורחרבבות

 אחד, גר רק לו הה1 בית שלום "1 וא"נעלקטף
 אבל דין חידוש זה שלכאורה ואף לנ"ח.דמשתמש
 עח"ש רוקח המעשה מדברי ראי' לי ישלכאורה
 שליט"א כהן מנחם ירמיהו ר' הרה"ג ידיזץבדבריו,
 הקטנה דעתי בזה לי כהב הכהן, והרים שו"תמחבר
 עמוד ח' סי' אור"ח בספרי מ"ש ועי' כת"ר כדעתנוטה
 עכ"ל. בנידת שכהבתי מהמ'

טז

 ההדיקהזטן
 כברכה מדליק לביתו מאוחר כבא בדקמבואר

 פרסומא אין אח"כ אבל נעורים. ביתו שבני זמןכל
 כברכה, אז והדליק שכח ואחד ברכה. בלי וידליקניסא
 שבירך מי בדיעבד אבל לכתחילה שזה לו אמרחואז
 לו ואין בדיעבד כמובן היה זה וכאן בידו, מוחקאק
 כסלו תורה אור ועהן ו1עשה. הברכה על לדאוגמה

 זצ"ל שאביו שליט"א יוסף ר"ע הרה"ג מ"שהה1ד"ם
 עמו ואחר הוא ה"צו נעורים ב' אם שדי לוהסביר
 קכ"א. בעמודעח"ש

יז

 ידייק היכן ביבנון בחנוכה הנטעאחיי
 במלחמה בלבנת בחנוכה המשרת מח*נשאלתי

 כמובן מדליקים והם בעיר בביתו נמצאים משפחתוובני
 במקום חנוכה נר להדליק חיוב עליו היש בביתהנרות

 בהדלקת יוצא כי ופטור שם קשה לפעמים כיהמלחמה
 כן ואם הפוסקים מספרי ומשמע נראה וכך ביתובני

 בלא או בביתו מדליקים כי כברכה המדליקמדליק
 בחלקים מזה ונגעתי מלהדליק. פטור בכלל אוברכה

 דלשנה ועניתי בזה. ועהן אפרים רכבות שלהראשונים
 צדקינו משיח כביאת ישראל על שלום יהיההבאה

 בספרים ועיינחו כי"ר. אמן הלואי מהפרק תרדוהשאלה
 ולפי"ז שכ' ל"ד ע' ח' חלק חמנים במועדיםוראיתי
 מחוץ ימים כמה לפעמים ששוהים באימוניםחילים
 נר מלהדליק פטורים באהלות, או בשדות הה1ניםלבית
 ואם כבית עליו מדליקה אשתו נשף הוא ואםחנוכה.
 אם וכ'"1 עבורו, גם מדליקק ב"ב או אביו נשףארנו

 היה בלבנת שהי' זה הרי עכ"ל. עדיף בפרוטהמשתהף
 ביתו. בני עליו הדליקו כי מלהדליקפטור

יח

 חנוכה שי הטאורע כי שכתב הרטב"םבדברי

 כל כהב הל"א פ"ג חנוכה בהלכותהרמב"ם

שה ם י ר פאחיים

 לא מדוע ולכאורה באריכות, בחנוכה דאירעהמאורע
 דבר הלא ולכאורה בפורים דאירע המאורע כלכתב
 נ"ו ע' ח"ב התורה על אורה שוערי בספר וראיתיהוא.
 היה לא ולכן הנס מתפרסם המגילה דבקריאתשכ'

 כית בחנוכה משא"כ זה. את לשנות צריךהרמב"ם
 הוצרך הנס ולגלות להראות הוא הנרות הדלקתשענק

 בו שקרה הנס ענין שידעו ולשנות להביאהרמב"ם
 דהרמב"ם בזה, ביאור צריך מ"מ ולדעתי עכ"ל.ודו"ק
 שכהבנו מה ועהן בזה. ועהן לפרש לו והיה הכלמפרש
 א'.באות

יט

 חנוכה בנר בפרוטהדהטתתפות

 ומה ההדלקה היא המצוה חנוכה בנרלכאורה
 וראיתי חבירו. עם בפרוטה שמשתתף בזהמועיל
 שאמר מה שם שכתוב כ"א סימן חנוכה קודשבמקראי
 שיהא דבעינן היא שההשתהפות זצ"ל מחרקובלהרב
 הנר הדלקת בשביל הוא הנר הדלקת דעיקרשלכם
 ולכן אחד ליום אלא שמן בו היה שלא במנורהשנעשה
 דומיא הדלקה. של בשמן חלק לו שיהא היתההתקנה
 חלק בזה שהיה הלשכה מתרומת היה שהשמןדמנורה
 וא"צ בפרוטה השתתפות רק מספיק ומה"ט ישראללכל
 רק דא"צ המנורה משמן עדיף דלא שלו. הכלשיהא
 ה'. באות נכדו בהגהת ועח"ש עכ'*. שהוא כלחלק

 דכהב ס"ז סימן שני חלק נדברו אזועהן
 זה. לענין ממת מקרי פרוטה משוה פחות גםדהמשתהף

 כשלו. מקרי בשמן חלק לו דישכית

כ

 טזו זו הנרותיהרחיק

 זה חנוכה נרות את להרחיק מותר אםנשאלתי
 אחת. ממנורה שזה ניכר יהא לא כי דלא ועניחומזה.
 ר' הרה"ג לידידי וביתו איש נר מצות בספרוראיתי
 י"ט סעיף צ"א בעמוד שכהב שליט"א, שלדנגראליהו
 מדי קרובים הנרות יהיו שלא להזהר שיש כשםח"ל
 מדי רחוקים יהיו שלא להזהר יש כך לעיל, וכנזכרזל"ז
 טעם אותו והוא שם כתב כ"ה אות ובהערות בזה,זה

 נראה זה שהרי יוצא ואחד נכנס אחד בנר להדליקשאין
 לשאר שייך ולא עצמו בפני הוא נר כל הואכאילו
 תמיד )ובפרט לרחקן א"א וא"כ עכ"ל. ופשוט.הנרות,
 ולא לקרבן יש בנרות כן לרחק ולא אנקוים לקרביש

 דרוש(. עפ"ילרחקן



אורחרבבדתשו

כא

 בע"ש חנוכה נר עבורו 5הד5יק ש5יחיעשות

 קיבל שלא שליח למנות יכול שבת שקיבלמי
 הא וצ"ע חנוכה. נר בעבורו להדליקשבת

 קח'י
 דכל

 שליח. עביד מצי לא עביד מצי לא דאיהומילתא
 הפרי בשם ח"ד תאמר ואם בספר זו קושיאוראיתי
 וצ"ע. תרע"ט. סי' אור"ח בא"אמגדים

כב

 יד5יק איפה קרובו בביתכשנמצא

 בני עם כשמבקר אפרים ברבבות מזה כתבנוכבר
 ריחכה או שם הידליק נ"ח להדליק הזמן ובאמשפחתו

 ועניתי נשאלתי שוב )תשמ"ג( והשנה לביתו. שיחזורעד
 ליב ר' הרה"ג שידידי וראיתי לביתו. כשיחזורדידליק
 פסק ג"כ י"ב סימן לב משמחי בספרו שליט"אבארת
 לביתו. משפחתו עם כשיחזור דידליקכך

כג

 באה5 בטיוי חנוכה נרהד5קת

 באהל וישנו לטיול לשדה בחנוכה נסעוכמה
 או בביתם עליהם שמדליקין מה על יסמכו אםושאלו
 הנס ולראות הנס פרסום של ענין דיש ועניתילא.

 וכן בשדה. שמדליקים אף שנמצאים במקוםושידליקו
 ידליק ואחד בפרוטה להשתתף ויכולים בברכהידליקו
 חלק אליעזר צ"ן שו"ת לאור ויצא כולם. עבורויברך
 לכאורה חה לדעתינו נוטים דבריו כ"ט ובסימןט"ו

פשוט.

כד

 מברך סומאאם

 יעב"ץ מסידור הבאנו כ"ב אות ת"ס סימןבח"ג
 נחמיה הרב ידידי והעירני יברך לא דסומאדחידוש
 אברהם במגן ועחנתי האחרונים. מחלוקת דזה נ"יקיבל
 להשתתף יכול אם סומא וז"ל וכתב סק"ד תרע"הסימן

 ואם עליו מדלקת אשתו אשה לו יש ואם מוטבבפריטי
 של סיוע ע'" מדליק מיוחד בית לו ויש אשה לואין
 דפטור הבדלה לנר ול"ד המצוות בכל חחב דסומאאחר
 פרסומי דאיכא הכא משא"כ לאורו שיאותו בעינןדהתם
 )תשובת לאחריםניסא

 מהרש'י
 עכ'י. ע"ו( סימן

 מיוחד בית לו כשיש חחב סומא שם כתבובפמ"ג
 המהדרים מן דלהוי ומשמע לפי"ז אחרים נמיומוציא
 דמדליקין ואפשר זה לענין מקטן וגרע א"צ א'בבית

אפריםחיים
 וכ"ש וכתב לשע"ת שצחן סק"ט במ"ב תיי"שענ"ל
 שכ' סק"ג בשע"ת ועח"ש אחרים להוציא יכולשאינו
 ועיין אחרים מוציא שאינו ואצ"ל יברך שלא מו"קעי'

 ואני וקציעה במור ועיין וכ' בסק"ה ברכהבמחזיק
 לו יש דסומא וכו' כתבו וז"ל דבריו כל אתמעתיק
 לי משמע והכי מברך דאינו מודו דמ"מ ואפשרלהדליק
 במג"א לפמ"ש וכ"ש ודו"ק מברך הרואה מדאמרינןנמי
 ק"ו יברך לא מגילה לו שאין במי תרצ"ב סימןלקמן
 אפילו איברא הק"ו( להבין צריך המחבר )אמרלכאן
 שם כמ"ה הכי ס"ל ולא לי שמיע דלא התםלדירי
 דבר את"ל אפילו חזי דלא בגברא הכי מודינאבס"ד
 בראיה דתליא במצוה מיהו מצות בשאר הואחיובא
 עליו שמוטל מהרש"ל יהיב דטעמיה אע"ג שאניודאי
 לא אפ"ה ליה דאפשר לאחרים ניסא פרסומילקחם
 הוא חיובא בר דלאו י"ל גם ראיה וא"ל האי כוליבריר
 משו"ה מדרבנן רילמא המצות בכל חייב למ"ד ואףוכו'
 אחרים מוציא שאינו ואצ"ל ליבריך דלא טפיעריף
 בסק"ה השולחן ערוך ועחן בסידורו. כמ"ש והואעכ"ל,
 רואה שאינו אע"פ חנוכה בנר שחייב י"א וסומאשכתב
 להשתתף יכול אם ומ"מ מהאור ליהנות אי"צשהרי
 עליו מברכת אשתו אשה לו יש ואם ישתתףבפריטי
 כשאין יסהעהו ואחרים בעצמו מברך אשה לו איןואם

 שמגמגם מי ה,2 סק"ד( )מג"א בעצמו להדליקביכלתו
 דעיקר כית כן לעשות ונכת יברך לא שסומאואומר

 נכון ולכן רואה אינו והוא הראיה הוא ניסאהפרסומי
 הלכות ובקונטרס מלברך. הסומא שיתרחק האפשרבכל

 כתב שליט"א איידר שמעת ר' הרה"ג מידידיחנוכה
 סי' שע"ת עי' וז"ל סומא על ל"ד באות י'בעמוד
 בערוך וכ"כ יברך שלא שכ' שם ומ"ב סק"גתרע"ה
 מורי )והוא הגרמ"פ דעת אבל תרע"ה ס"סהשולחן
 )וישלח שליט"א( פחנשטיין משה ר' הגאון הרבורבי
 דיכול מו"ר דעת א"כ שמברך שלמה( רפואה הקב"הלו

 פוסקי מגדולי הוא כי ההלכה כנראה חהלברך,
 דברי העתיק סק"ז הלבוש על רבא ובאליהוהאחרונים.
 כ' ט"ו אות ה,2ב ראשונה שנה חי איש ובבןהרש"ל.

 ישתתף אשה לו אין ואם מדלקת אשתו סומאח'י
 אדם של סיוע ע'" ידליק בפ"ע בית לו יש ואםבפריטי
 מברך סומא אם שדי"ז הרי עכ"ל. יברך לא אךאחר
 דמברך שליט"א מורי ודעת האחרונים במחלוקתהוא
 בזה.ועהן

 למהרש"ם תורה בדעתועהן
 זצ'י

 שכ' בס"ג

 הנר. אור קצת רואה מ"מ אבל שנסתמא, במיונשאלתי
 ששומע בחרש כמו וכו' יברך. לכו"ע דבכה"גוהשבתי

 שחידן2 במו"ק עוד ועי' עכ"ל. בה2ופר חייב כליע'"
 עיקר הברכה אלא המצות כברכת אינם ההדלקהדברכת
 ברכה חסרת אינו ברכה בלי והמדליק הנס פרסוםבגלל



שזאפרים חייםאורחרבבות

 בבית ולהכי להדלקה דבעינן ניסא בפירסומא רקבלבד
 חמנים מועדים ועהן דוקא, ומברכין מדליקיןהכנסת
 ח"ה חלק ובספרו ב' אות בהערה מ"ש קמ"ז סי'ח"ב

 דנר המצוה מעיקר הברכה אין דבזה"ז להערהבהוספה
 לדעתי. היטב בזה לעהן ויש עכ"ל,חנוכה

כה

 חנוכה נרות בהם שטדייקין זכוכיותיהטביי

 ח"א אפרים רבבות שו"ת בספרי שדנתיבמה
 שמדליק זכוכיות להטביל צריך אם בענין תל"זסימן
 סימן ח"ג אליהו פרי שו"ת עחן חנוכה. מנורתבהם
 כעת אבל וכו', הקריבהו מטעם דצריך אלי תשובהכ"ה

 מידידי חנוכה הלכות על גבריאל נטעי קונטרסקבלתי
 אות ז' בסימן וכתב שליט"א צינער גבריאל ר'הרה"ג

 א"צ זכוכית בכלי שמדליק מי ח'י ל"ב, בעמודב'
 טבילה צריכים אכילה כלי דרק הדלקה קודםלהטבילם
 ממחברי אחד כספר דלא ח"ל כתב ב' אותובהערה
 עד בהם להדליק לכתחילה שאסור שחידשזמנינו

 דלא כיון דז"א לפחתיך. הקריבהו משוםשיטבילם
תיקנו

 חז'י
 חדשות. חומרות לבדות לנו אין טבילה

 של נרות שדולקין שהלחכטער ס"ד וכי עצמךוהגע
 כן דכדבריו מסתבר וא"כ עכ"ל. טבילה צריכיןשבת
 בזה. ועיין טבילה דאי"צהוא

כו

 שבת יפני חנוכה נרותהדיקת

 ואחר חנוכה נרות מדליקין שבת דלפנימנהגינו
 נרות להדליק שרוצה מאשה ונשאלתי שבת, נרותכך

 תדליק כך ואחר שבת מקבלת שלא הנאי ותעשהשבת
 ומצאתי התעקשה אבל לא, לכאורה ואמרתי חנוכהנרות
 כ"ע מ"מ שכתב תרע"ח סימן אברהם אשל בספרהיתר
 ויהנה שבת נר יקדים אם כך כל קפידא שאיןמוזים
 כן ואם זו בהדלקה קודש שבת עצמו על מקבלשאיעו
 בזה. ועחן הנאי שתעשה הנ"ל פי על לההתרתי

כז

 השטאיי בנרטדייק
 כשמדליק וה"ה כחב סקי"א הדע"1 סימןבמ"ב

 שני ובליל ימיני היותר בנר בתחילה ידליק וכו'בחלון
 ח"א כתב סקי"ז הציון וב27ער שמאלי.ביותר
 ופשוט. כתוב למה ח"א כתב אם ולכאורהופשוט.
 זה כי די"ז להביא לח"א לו היה 27לא נתכוןואולי
 בזה. ועי'פשוט

כח

 הניסים עי טזכיר אם וחוזר רצה בברהם"זכששכח
שוב

 המזון בברכת בשבת כתבנו ח"א אפריםברבבות
 על ג"כ חוזר אז כשחחר הניסים על ואמר רצהששכח
 תמ"ה, בסי' מ"ש עח"ש בזה מקורות והבאנוהנסים
 ל"ה בעמוד גבריאל נטעי בקונטרס שכתב מהיפי"ז
 אלא שכחבנו המקורות כל הביא י' אות ובביאוריםדי"ז
 ח"א אפרים ברבבות )ועי' וכתב שו"ע. מהרבמוסיף
 ולא ממנו(. זה שנעלם שליט"א גרינבלט הר"אלידידי
 ומה שציין המקורות כל צחנתי הלא דבריוהבנהר
 בסימן שכתבנו מה ועחן וצ"ע. ממני שנעלםכוונתו
קס"א.

כט

 ההדיקה יפנייאכוי

 חצי לאכול דאסור תער"ב בסימן בדיןמבראר
 וראיתי בנקוים הדין איך אבל ההדלקה. זמן קודם27עה

 ט' עמוד גבריאל נטעיבקונטרס
 וז'י

 שבעצמם נשים
 דמצות שם כ' וטעמו באכילה נאסרו ג"כ דולקיםאינם

 מ"ש ועח"ש בדבריו עחן רמיא עליהם ג"כההדלקה
 בצלאל ר' הרה"ג ידידי תשובת י"ג סימןבמילואים
 שליט"א.שטרן

י
 ההדיקה באטצע ברכהבשטע

 שח ואם לנר נר הדלקת בין בשיחה להפסיקאין
 באריכות דחנוכה יומין בספר כ"כ שנית לברךא"צ
 ומברך חחר שח אם להדלקה ברכה בין אבל ל"גבסימן
 גפרור. להביא כגון ההדלקה ענין שח אם חהןשנית
 כחב מחברו ברכה ההדלקה באמצע שמע אםאבל
 אמן. לענות לו דמותר י"ג עמוד גבריאל נטעיבספר
 ח"ו יצחק מנחת ושו"ת ט"ו. אות בביא1ריםועח"ש
 ס"ד.סימן

יא
 בעטידה יהדייקיברך

 עיין מעומד. להיות צריך חנוכה נרהדלקת
 במקדש במנורה דכמו ג' סימן ב' יצחק חקלשו"ת
 בשאר כמו עמידה דבעי ועוד בעמידה מדליק היהדכהן
 גבריאל נטעי ועהן ס"א( תקפ"ה סי' דע"ת )ועי'מצות
 מעומד. להיות צריכה נ"ח הדלקת שכ' י"דעמוד



אורחיטונבורצשח

ינ
 ניתו כשעוזנ יהדייקהזמן

 מביתו שהולך מי כ' ט"ו עמוד גבחאלבנטעי
 מאוחרת בה2עה לביתו שיחזור תודע המנחה פלגאחר
 פיעשטיין הגר"מ דעת כן וכ' המנחה מפלג שידליקי"א

 ת"א ל'. סימן ח'ע נדברו ואז במאמרו אלישליט"א
 כשבני ובונאי הרבה מאוחר שהוא אף כערחזורשידליק
 כ"כ עליהם לברך אץ ישימם אם אבל נעוריםהבית
 ק"ד עמוד הדר וחובת ק"ב סימן ח"ד הלףבשבט
 לילה חצות לאחר לביתו שבא מי עוד וכ' עכ"לוסק"נ
 מ"ש באריכות רציי"ש כברכה להדליק יכול אם ספקיש

 ובאות י"ב באות שכהבנו מה ועהן ח' אותבביאורים
 קנ"ט. בסימן לעיל שכחבנו מה עוד ועהןט"ז,

יג
 חנוכה ננרקטנה

 שאץ נהי קטנה כ' יץ עמוד ממעאלבנטעי
 )אמר שמחיוב פשיטא מ"מ עצמה להדליקהמנהג
 הדלקה לשמוע שמחףיבת( לומר צריך אוליהמחבר
 כי קוהרי פשוט כנלע"ד וכ' חינוך. מטעם גדולהכמו
 מדלקת שאין המנהג ורק בהדלקה מחתבת אה2הגדלה

 אולי המחבר )אמר ושצריכה פשיטא זה אבלבעצמה.
 ולראות הברכה לשמרצ לחנכה קשצריך( לומרצריך
 יהדר לכתחילה לחינוך שהגיע כהב הוא ובקטןהנרות.
 להדליק יוכל קטנה המנורה ואם וכו' במנורהלהדליק

 בכל בקטן מצוה הידור לכתחילה כי ויוצא.בה
 כחבנו פעמים כמה המחבר אמר עכ"לההידורץ
 כמו המצוה לעשות צריך דבחינוך אפריםברכבות
 כשירים. וציזמת כשירים תפילין לו לתת למשלבגדול
 י'. בסימן באריכות הספר בסיףועח"ש

יד
 חטכה ננראהטה

 יכולה אשה כהב י"ט עמוד גבחאלבנטעי
 שכהב מה ועהן ביתה בני וכל בעלה ולהתמאלהדליק

 י"ג. אות כביאורים באריכותשם

יה
 חנוכה ננראורח

 נ"ח בהדלקה אורח כ' כ' עמוד גבריאלבנטעי
 חידח2 וראיתי בפרוטה שישועזף בעי חבירואצל

 למלאות בעה"ב דרך אם ל"ח דף מהרצ"אבחידושי

אמריםחיים
 מהני לא מכשיעור יותר שהוא אף לילה בכלהמנורה
 וכו' שיוסיף דמהני הטעם דעיקר בפרוטהלהשתתף

 וראה למעשה וצ"ע מהני לא זה בלא שיוסיףוכאן
 עכ"ל. שליט"א שטרן בצלאל הג"רהה2ובת

יו
 מדייק היכןחתן

 חתונהן ביום חתן כ' כ"א עמוד מטיאלבנטעי
 ליל מדליק החדש לדירתו יעבור שבלילהבחנוכה
 החדש לביתו לילך להדר וא"ונ הוריו בית במקוםחנוכה
 הדלקה בוטעת מקומו אלא לו שאץ פשוט כנלע"דוכ'
 עכשיו. דירתוחהו

יז
 מהישינה הנוסעיםנחורים

 בישיבה בחורים כ' כ"א עמוד גבךאלבנטעי
 להישיבה בחזרה ובאים יום מבעוד הביתהשצוסעים
 מ"ש ועח"ש ברכה ובלא בלילה להדליק נכתבלילה

 כ"ח. אות בביאורים הדבר בביאורבאריכות

יח
 הייו הנרות אמירתזמן
 שגמר אחר כהב כ"ג עמוד גבחאלבנטעי

 ה,2 מדליקים אנו הללו הנרות אומר הנרות כלהדלקת
 שהוא הראשת הנר את שהדליק אחר לאומרונוהגים
 הדלקת אחר כהב סק"ג תוע"ו בסימן המג"א וכ'העיקר

 כהבו הרב ובסידור ופמ'ע הנרות. יאמר ראשתנר
 הנרות. כל הדלקת אחרשיאמר

ים
 הנרות יראותהמצוה

 הנרות לראות מצוה כ' כ'ע עמוד גבחאלבנטעי
 שיתפרסם כדי שעה חצי החנו הדלקתם זמן שיעורבכל
 לצאת נכק ואץ וכו' כ"ב סימן יעקב בו2ב כ"כהנס

 יעקב. בשב עח"ש שהדליקם לאחרמביתו

ם

 ננוקר הכנפת ננית הנרות יאורידהטתמש

 הדלקת דגם תרע"ה סי' במו"ק נמצא דץהידר2
 חבערב לאויה להעשעמש אין בביה"כ בבקרהמנורה



אורחרבבות

 עי' לאורה להשתמש דאסור מבואר כבר המסתנמת
 שם.בפמ"ג

מא

 במנורה אחר בדברידהצתמש

 להשתמש מותר כ' כ"ז עמוד מם-אלבנטעי
 בה להדליק חנוכה נרות הנרות שכבה אחריבמנורה
 רצח"ש וכדומה מצוה סעודת לכבוד להאירנרות

 כ"ט. אותבביאורים

מב

 שכבה חגוכהנר

 אץ כבתה קח"ל כ' כ"ו עמוד גבחאלבנטעי
 שנית להדליקה להחמיר ראף מ"מ שצית להדליקצריך

 אפרים לרבבות צתן ולא כ"ח. אות בביאוריםרצי"ש
 תל"ח. סימן בח"א באריכות בזהשדנתי

מג

 בתםות חיות צורות עםמנורה

 ליקח שלא נכת כ' ל"ב עמוד גבחאלבנטעי
 שם ועחן בולטות. חיות צורות עליו שישהמנורה
 א'. אותבביאורים

מד

 עושות הנשים שאיןהמיאכה

 שלא הנשים נהגו כ' ל"ב עמוד גבחאלבנטעי
 למנוע רק והמנהג דולקות שהנרות בעוד מלאכהלעשות
 וכדומה תפירה או טותה כגת לאשה המיוחדותמלאכות
 מדעברצין הגה"צ והערת ו' ה' אות בביאוריםרצ**,,ש
 מלאכה עושות נשים שאץ המנהג אודות כ'שליט"א
 בידינו קבלה כן נרות הדלקת חיוב זמן וצעה חציבמשך
 אריגה כביסה הינו נשים מלאכת עושה אשהשאץ
 אמר ואופות. מבשלות בודאי אבל וביגלען.נתען

 סימן ח"א אפרים ברבבות שכחבנו מה עיןהמחבר
 לדברינו. ציץ ולאתל"ו

 ג' סי' טוב דבק בקונטרס שכיר משנה שו"תרצי'
 מלטוות רק שצמנעים הנשים מנהג לחשב נ"לשכ'

 מלאכה כל לאסור להן שהי' מלאכה שאררצחצים
 לזה. טעם שנוק מהרציי"ש

שם ם י ר מאחיים

מה

 התורה בקריאתטעו

 יום של הנשיא שלישי ביום וקראו דטעואירע
 תרפ"ד סי' בברכ"י עהן הקריאה להם עלתה אזרביעי

 ימים באיזה קפידא דאץ ט"ז סימן נחום חזתובשו"ת
 מזה. כהבנו כבר ובאמתקורא

מו

 וחנוכה שבת נרותהנחת

 יניח לא לכהחילה כ' ל"ט עמוד גבחאלבנטעי
 נ"ח שהדליקו אחר עד השולחן על שבת שלנרות
 סק"א תרע"ט סי' בפמ"ג כ"כ לשבת לי' דכסיפאמטעם

 מדליק ואם נוהג. אני וכן כ' שם הגרשוניובילקוט
 קפידא אץ חנוכה נר רואים שבת הנר שאץ אחרבחדר
 היכא בשבת כמו פשוט כנלע"ד ה' אות בביאוריםוכ'

 כבסי' ההן על לקדש תכול בושת ליכא הפתשמכוסה
 עכ"ל. כיסופא ליכא רואה כשאינו כן וה"נרע"א

מז

 בחגוכה מצוה ברנקךשה

 בר שנעשה מי כ' מ"א עמוד גבחאלבנטעי
 אינו בשבת להיות שחל חנוכה של ראשת ביוםמצוה
 ובהשעת הואיל אחרים להוציא נ"ח בער"שמדליק

 אור"ח מבץ פני שו"ת עתן הוא קטן עדיץההדלקה
 ו'. בסימן הספר בסוף רציי"ש רכ"ו.סימן

מח

 בחנוכה יהתענותחתן

 מתענה חתן אץ כ' מ"ג עמוד גבחאלבנטעי
 וכ' ס"א תקע"ג סי' אור"ח רמ"א בחנוכה חתניםחענית
 בתפלת התדף לומר שאץ י"א שאינו אע"פ חתןשם

 ד' אות בביאורים רציי"ש לאומרו שיכול וי"אהמנחה
 בזה.מ"ש

מט

 באוירון נ"חהדיקת

 הדלקת בענץ גבריאל בנטעי ארוכה תשובהעיין
 רבבות בהעו"ת בזה שכהבנו מה רצין באתרת. חנוכהנר

 ה'. אות תל"ג סימן ח"אאפרים



אורחרבבותשי

נ

 בחנוכה בחו"ינמצא

 שליט"א נחמאנן י. יצחק ר' הרה"ג תשובתע"ן
 א"י בן בענין לבאר מ"ש ק"מ עמוד גבריאלבנטעי
 זמן שהגיע קודם בא"י מדלקת ואשתו בחו'להשוהה
 אשתו. בהדלקת יוצא אםהחיוב

נא

 דה2משקדושת

 לא דזה נראה הם. קודן2 הללו הנרותכקעאומר
 מה ועהן בזה. ועחן קודש לא זה כי השמש עלעולה

 ק"ס. בסימןשכתבנו

נב

 הראיהברכת

 דאין ואף ברואה דמברך הדין מנורה לובשאין
 בה2די מזה עי' ניסא פרסומי משום אלא מעשהעח2ה
 קול שו"ת ועחן מזה וכתבנו ספרים ועוד חנוכהחמד
 כ"א. סי' ח"אמבשר

נג

 חנוכה נר לקנות דבריםלמכור

 למכור חיוב יש אם הקודמים בספרי דנתיכבר
 לנו יש וכעת מצוות שאר או חנוכה נר לקנותכסותו
 נר שהדלקת ודברינו בקיצור. דברים עוד בזהלהוסיף
 של הטהור מלשונו הוא ביותר, הנס פרסום הואחנוכה

 חנוכה נר מצות הי"ב(, )פ"ד חנוכה בהל'הרמב"ם
 להודיע כדי בה להזהר אדם וצריך מאד, עד היאחביבה
 שעשה הנסים על לו והודיה האל בשבח ולהוסיףהנס,
 ופרסום הודעת ק2 זו שבמצוה בעליל חזינן א"כלנו.
 גם וא"כ בחנוכה, חז'ל שתקנו דברים משאר יותרהנס
 שבהם אלו במצות רק זה לנשים. מחחבין שאנומה
 שנסדם רק ריב"ל אמר וע"כ ניסא, הפרסומי ביותרניכר
 מטעם שחך לא בזה כי מהלל, אמר ולא מדליקות,ודאי
 ודו"ק. נשים, לחחב הנס באותו היוהן

 ההלכה המשך את להמתיק גם יש זוובסברא
 מן אלא יאכל מה לו אין ואפילו שפסק, שם,בר"מ

 ונרות שמן ולוקח כסותו מוכר או שואלהצדקה,
 מד' בק"ו נלמד זה שדץ המגיד בהרב ועח"שומדליק.

 שהקשה ]ומה ניסא. פרסומי משום והטעםכוסות,
 מ"ט, סי' ח"ג יעקב שבות בשו"ת עח' שם,הלח"מ

 וע"ע תק"א, סי' ח"ב או"ח נזר אבני בשו"ת זהוכעין

 ם י ר פאהיים
 בביאור ועיין ר"ב[ סי' חאו"ח )אסאד( מהרי"אבשו"ת
 כן והביא שתמה, תרנ"ק )ס"ס ברורה להמשנההלכה
 במצוות דמדוע להיעב"ץ, וקציעה המור בשםלתמוה

 בנר ורק הפתחים, על לחזור שחחב מצינו לאדאורייתא
 סברתנו ולפי עח"ש. מדרבנן, דהוי כוסות ובד'חנוכה
 הנס פרסום ניכר שבהם כאלו במצות שרק לומר"2

 על לחזר ואף לעשותה אדם כל על חיוב ישביותר
 מעשה בספר שכתב ]ומה ודו"ק. היטב עחןהפתחים
 בהם אין כוסות דד' חנוכה, בהל' שם הספרדירקח

 שהקשה ומה להולמן[. קשה דבריו לענ"ד ניסא,פרסומי
 פ"ה בריש הר"מ שפסק שבת, מנר הלכה בביאורשם
 על לחזור סדש ב'( סעי' רס"ג )סי' ובשו"ע שבתמהל'

 עח' רס"ג[ בסי' שם הלכה בביאור ]וע"עהפתחים,

 בזה להאריך ושיש הר"מ לדברי המקור שם שמחבאור
 זה, דין כן גם דאורייתא במצוה מצינו ואולםואכ"מ.

 מן המתפרנס עני שאפילו שקלים, הל' בריש בר"מעח,
 מוכר או מאחרים ושואל השקל במחצית חחבהצדקה
 והמור מהמשנ"ב עין בהעלם הי' זה ]ודין וכו',כסותו

 עמוד שמות חמדה בכלי עח' הדבר ובהסברוקציעה[,
 דף ד"א, לרס"ג פערלא הגרי"פ ובפירוש יהי', ד"ה236
 כוסות ד' גבי קימת זאת סברא אופן בכל ע"ב(.קמ"ט
 קל"ו. סימן ח"ה השבי"ט שו"ת ועחן חנוכה.ונר

נד

 בספינה חנוכה נריהדליק

 סאככה2עווסקי נחום משה ר' הרה"גיךיךי
 אחד"ש, ח"ל לי כתב משה משכן בעמח"סו2ליט"א

 )סי' חנוכה הלכות על קוד~ם מקראי בספר ראיתיהנה
 שנסע במי שחקר זצ"ל פראנק פסח צבי ר' הגאוןיח(

 בדין זה ותולה חנוכה בנר חחב אי רכבת אובספינה
 לנר בית דהוי ה"ה מזוזה לשין בית שהוא דמהמזחה
 חנוכה מנר גם פטור ממזוזה שפטור בית אבלחנוכה
 )סי' ביו"ד כדאיתא ממזוזה פטור שבספינה שביתוכיון
 מש"כ לפי אבל חנוכה. מנר פטור גם י"א( סע'רפ"ו
 בהם שיש שלנו שבספינות שם ביו"ד השולחןהערוך
 קבועה דירת היא שהרי במזחה חחבת קבועיםבהים
 עח"ש. חנוכה בנר גם חחבה שובע"ש

 בנר בית של דין ש"2 לו דפשיטא במהוהנה
 כל פשוט זה אין לענ"ד במזחה בית ו2ל דין כמוהנוכה
 שפטור אמות ד' על אמות מד' פחות בית גם דא"ככך

 מצאנו. לא זה ודין חנוכה מנר נמי פטורממזחה
 ששת רב אמר ד"ה ד~2בת בפ"ב בהר"ן מצאחריהיפך
 דין הימא דלא בית לו שאין אע"פ אורח חילאכסניא

 אותו הנוכה בנר שאין הרי עכ"ל מזוזה כדץ חנוכהנר
 במזחה. שיש ביתדץ



אורחרבבות

 כ"ג( )דף בשבת מרש"י ראיה הביא קודשוהמקראי
 שלא מי רק היינו לברך צריך חנוכה נר דהרואהשכתב
 שיושב מי הרי בספינה, ליושב או עדיין בביתוהדליק
 די"ל מזה ראיה ליכא ולדעתי חנוכה. מנר פטורבספינה
 כמו בספינה להדליק סכנה שאיכא היכא רקשאיירי
 יש מנענע והספינה צר שהמקום דכיון בספינותשרגיל
 שיושב מי הדליק לא ומש"ה נר שום להדליקסכנה

 בלי להדליק שאפשר היכא אבל רש"י קאי וע"זבספינה
 בנר חחב ורכבת בספינה היושב שגם נמי הכי איןסכנה
חנוכה.

 הרמ"א שמש"כ שם קודץ2 המקראי כתבועוד
 צריכים שבספינה שבתים סע"ב( שס"ו )סי'באו"ח
 לבית מבית הטלטול להתיר בשביל חצרותעירובי
 בספינות ומיירי מזחה כדין דה"נו לספינה,ומבתים
 במזוזה חחב דבכה"ג קבועים בתים בהם שישו2לנו
 עכ"ל. בעירוב ח"ב ומש"ה השולחן הערוךכמ"ש
 כמו ספינות היה הרמ"א בימי דאי לי תמוהיןודבריו
 באו"ח הרמ"א קאי וע"ז קבועים בתים עם לנושיש
 שבית החמבר כשכתב הנ'ל מזחה הלכות ביו"דא"כ

 בהגה הרמ"א כתב לא האיך המזוזה מן פטורשבספינה
 בתים להם שיש כיון במזחה חייבת שלנושבספינות
 ספינות היה לא הרמ"א בימי שגם ע"כ אלאקבועים
 חצרות בערובי בית דין אין וא"כ בזה"ז לנו שישכמו
 ומ"מ ממזוזה פטור ספינה דהרי דמזחה בית דיןכמו
 דין שאין חנוכה בנר ה"ה וא"כ חצרות עירוביצריך
 במזחה. שיש כמובית

 מהא"ח הביא תרע"ז( )סי' חנוכה בהלכותהב"י
 עו"ג בבית שהוא או בספינה שבא מי שם עודח'ל
 לאכסנאי דמי ולא שולחנו על ומניחם בברכותמדליק
 לאשתתופי בעי לא ביתי בגו עליו מדליקין דאידאמרינן
 עכ"ל. אושפיזו בהדלקת הנס פירסום שיש התםדץ2אני

 חייב מ"ח בביתו עליו שמדליקין שאע"ג שמחדשהרי
 או עו"ג בבית שהוא זה הנס פירסם משוםלהדליק
 שליכא אמרינן ואי כברכות גם ומדליק בספינהשבא
 שכתב כמו בספינה שבא למי חנוכה נר הדלקתחיוב

 נהי והא בברכה מדליק האיך א"כ קודה2המקראי
 צריך ולא ליכא חנוכה נר חיוב הא הנס פירסוםו2ליכא
 להדליק חיוב שיש לאכסנאח ענין ומה כלללהדליק
 שהוא מי שגם ע"כ אלא בביתו עליו שמדליקיןאלא

 כאכסנאי דהף דס"ד אלא חנוכה בנר חייבבספינה
 לזה בביתו עליו שמדליקין כית להדליק צריךשאין
 הדלקתו בלי הנס פירסם שליכא דכית הא"חחידש
 וע"כ ביתו. על ולא הברכות עם בעצמו להדליקצריך

 קודש. כהמקראי ולא חנוכה כנר חחב שבספינהשמי
עכ"ל.

 טעם בטוב נאמרים דבריו לו. השבתי אשרחה

שיא ם י ר מאחיים

 רש"י והוא. בזה אחת נקודה להוסיף לי "2 אבלורעת
 ורואה בשוק העובר כתב הרואה בד"ה כ"גבשבת
 בן יצחק רבינו בשם ומצאתי דולק החצירותבאחד
 זו ברכה הוזקקה דלא יעקב רבינו משם שאמריהודה
 בספינה ליושב או עדחן בביתו הדליק דלא למיאלא
 ועי' ידליק, לא ואח"כ בספינה שיושב וביאורועכ"ל.
 ובארחות כלל. בספינה ידליק שלא ומשמע ס"יבראש
 שהוא או בספינה שבא מי כ' י"ח אות חנוכה הל'חחם
 לאכסנאי דמי ולא שולחנו על מדליק גויםבבית

 צריך לא ביתיה כגו עליה מדליקיה דאידאמרינן
 אושפזו בהדלקת הנס פרסום שיש התם דשאנילהשתתף
 שם ולברך להדליק חחב בספינה דהבא מבוארעכ"ל

 חהם ולארחות בספינה כבא פטור לרש"י וא"כהברכות
 חובת אי כך דהוא נראה שלהם המחלוקת ותוכןחייב,
 שיהי' דבכ"מ הגברא על הוא להדליק שחייב חנוכהנר
 נר הדלקת שחיוב או חייב כלל בית לו שם שאיןאף

 לו אין ואם שם הדר הבית חובת עם קשור הואחנוכה
 כבר אפרים רבבות של הראשונים ובחלקים פטור.בית

 הרה"ג אחי עם פה באריכות בזה דנתי וכן מזה.כתבנו
 מירושלים. שליט"א צבי נטער'

 שמצותה כ' הל"א מחנוכה בפ"ד הרמב"םוהנה
 חובת שהוא מזה משמע מדליק. ובית בית כלשיהא
 זו מצוה נשתנה שע"כ ע"ב כ"א בשבת פנ"י ועי'הדר

 שאין הכא דץ2אני אלא הגוף. חובת שהן מצוותמשאר
 הטילו משו"כ ניסא פירסומי משום אלא המצוהעיקר
 במהר"ח אבל הבית חובת היא כאילו זו מצוהחכמים
 להדליק יכול נ"ח שהדליק אדם כ' קכ"ד סי'או"ז
 אבל הברכה בקיעת אצלו קיעומדת כגון ולברךלאשה
 בסי' )ועי' עכ"ל לברך שאין למהרי"ח נראה אחרבענין

 חובת דהף כהרמב"ם ס"ל דרש"י לפי"ז נמצאתרע"ו(.
 פטור בספינה וע"כ בית שם לו שיש בעינן לכןהבית
 לכן האדם הגוף על חיוב דיש ס"ל הא"ח אבלמנ"ח,
 להדליק. חחב אופןבכל

 בית. שם עליו שאין באוהל שלן למי כ"זוהנה
 כל שם שיש שדירה באופן שנעשה במאביל כנ"חאבל

 קאר הנקרא העגלה ע"י מטלטל ורק דירההה2מישי
 וכדומה נ"ח לענין בית דנקרא מחים כ'"נמכונית,
 דנקרא הרכבת על להדליק שמחףב להמהרש"םודומה
 שהאריך עיי"ש ס"ה בתרע"ז השולחן הערוך וכ"כביתו,
 השנה כל שגרים משפחות לכמה פסקתי ולכןבזה.

 ערצא מי ידענא ולא נ"ח שם להדליק שחייכיןבמאביל
 בזה אעמודה משמרתי על ואנכי דברי על לחלוקבזה
 פ"ו סימן ח"ז הלכות משנה שו"ת ועין לע"ד.הנכת
 פ"ז בסי' )ועח"ש ומדליק עומד במכונית דנוסעשכ'

 ידליק( היכן לביתו מאוחר שחחר מי אליתשובה
 א'. נר לפחות ידליק דברכבת השולחן בעררךועח"ש



אורחרננותשיב

 בנמצא קי"ט סימן בח"ו הלכות במשנה מ"שונן
 זה אצלו כי יוצא איך בא"י עליו מדלקת ואשתובחו"ל
 ח"ג החכמה בצל בשו"ת עהן וכן חנוכה. לאעדיין
 זילבר רב'ץ הגאץ דעת וכן באתרץ להדליקדחהב

 לקהם וטוב ביתו. איש נ"ח מצות בס' שהובאוצליט"א
 ועי' אשהו בברכת לצאת שלא תוע"ז בסי' המ"בעצת
 בזה. וצ"ע ט"ז בסט"ו בדבריו וצי'בזה

 ציץ ובהבו"ת מ"ג. סימן דחנוכה יומץ בספרועהן
 ברכבת. להדליק דיש ה' אות כ"ט סימן חט"ואליעזר
 בח"ג ולא בח"ד והוא החכמה בצל בהבו"ת עהנתישוב

 נשאר דיו והרבה ברכבת. להדליק חהב קכ"זובסימן
 לחשות צ? אמרתי אבל הזה בענין להאריךבקולמסי

 שדן מי לפחות ובאתו זה הוא ארכן כמה יאמרושלא
 ברכבת להדליק ולמעשה להלכה הדברים וציקריבזה

 משגיאות. יצילנווהרחמן

 ובקונטרס ח"ז משה באר שו"ת לאור יצאוכעת
 נותנת הקאמפני אם כהב ה' אות קי"ד סימןהעלקטריק

 ובברכה ברכבת כמו ידליק אז באוירץ להדליק רשותלו
 מ' סימן ח"ה רב לך עשה בס' ועי' בדבריו. היטבעהן
 מ"ש ה' סימן ח"ב שרים באר שו"ת וציץמ"א.

 וזמנים מועדים רצהן באתרץ נרות בהדלקתבאריכות
 קמ"ג.סי'

נה

 דחנוכה נקריאהטעה

 ג' השני ביום לכהן קראו דחנוכה ב' דביוםאירע
 לא אבל פסוקים ג' ללף קראו כך ואחרפסוקים

 של האחרונים פסוקים ג' אלא השני יום שלמהקריאה
 דיצאו לי ונראה כעת. לעשות מה ונשאלתי השליעוייום
 לפי השלישי יום של הקריאה לישראל כעת ףקראבזה
 ובפמ"ג סק"ה תרפ"ד סימן יוסף בברכי החיד"אדברי
 טעה דאם סוסק"ד זהב במשבצות ק"מ סימןאור"ח
 וכו' קריאה לו עלתה יומו שאינו אחר ביום וקראהש"ץ
 וכונתי ע"ח סעיף ח' עיער אפרים שערי עהןוכן

 אירע זה ואם השלישי מביום בחו"ל יקראדלישראל
 אז השלישי יום של הפסוקים ג' ללוי דקראובא"י
 כך שפסק וצין השני. מביום שוב לישראלקוראים
 באריכות י"ב סימן מרדכי יד בשו"ת כן כמולהלכה
 של הפסוקים ג' ללוי שוב קראו נשאל שהואובעובדא

 פסקו דלא כהב הוא ובזה לישראל קראו ושוב השנייום
 וחירש שכהבנו כמו לעשות וכהב בזה צודק והואנכת
 לתרי נמנה הוא פעמים קראוהו אם אחד דאדם שםעוד
 בדבריו עהן לף כשאץ פעמים קורא שכהן וראי'גברא

 מרדכי ר' להרה"ג מדבש המתוקיםהנעימים
 שהדפיסו נכדיו עשו גדולה ומצוה זצ"לראטטענבערג

 ם י ר פאחיים
 וצליט"א צוקער יצחק מרדכי הרב היקרים ספריואת
 ליקוועד מישיבת שליט"א ראטטענבערג מרדכיוהרב
 השני בחלק וג"כ הלומדים לתרצלת גדול דברשעשו
 דרשות דרשות על מרדכי היד הדפיסו הספרעל

 ספר להכניס ומצוה חלקם. ואשרי ופלא הפלאנפלאות
 תורה. בן וצל בית בכל זהיקר

 טעו אם וז"ל סק"ג תרפ"ד סימן במ"ב ראיהרוכעת
 וכיוצא ג' נשיא פרשת חנוכה של שני ביוםקראו
 מברכי צהן ומקורו עכ"ל בימים קפידא דאץ להםעלתה
 משה בדבר מזה ערד ועין מפורש. דין זה וא"כיוסף
 הקריאה ובשולחן קל"ז סי' יעקב וצור י"ד סימןח"א
 חידהש )וזה השבוצ בפ' וקראו טעו אם ד"הכהב

 חנוכה בוצל בשניה קראו לא אם בשבת אבלהמחבר(
 המנוח לידידי התורה זר ועיץ עכ"ל אחרת ס"תמוציאץ
 צ"ז אות י' בפרק זצ"ל גרוסברג זונדל חנוך ר'הרה"ג
 השולחן בערוך וכ"פ בימים. קפידא דאץ כ"כדפסק
 דמוטב השלישי ביום קורא דהישראל ת"א כ'סק"ג
 רק אם הקודמים שקראו מה מלקרות מחר שללקרא
 כוונתו הבנתי ולא עכ'י שלנו המנהג וכן בזהאפשר
 החהם בכף ועהן . בזה אפשר אם רק שכהבבמה

 ר' להרה"ג נ"ח סימן ריב"א בשו"ת וצי' י'. ט'בסק"ח
 ראשונה נדפס זצ"ל מרעכניטץ אונגר אליעזר בןיואל
 ר' המחבר נכד ע"י בברוקלץ ושנית בתרמ"טבפקש
 בתדש"ם. נ"י יוסףמשה

נו

 פנחוץ חנוכה נריהניח

 העיר בספריו שליט"א שטרנבוך משה רהרה"ג
 מבחהן. חנוכה נר מדליקץ לא בחו"ל בזמנעומדוע
 סק"ה תדע"ה סימן אור"ח על חיה נפש בספרוראיתי
שכ'

 לא אנן מבחרן לרה"ר הסמוך פתח על מניח וז'י
 חנוכה בימי מצף גרים שאנחנו בארצות כי הכינהגינן
 עכ'י.  כשיעור בחהן ידלקו ולא ורוחותומלגים

נז

 יצא אי נרות נ' א' נייינהדייק

 אי נרות ב' דחנוכה א' בליל הדליק אם הדץאיך
 מ"ש על בסופו סק'צ הדע"א סי' בא"ר ועי'יצא.

 ניכר יהא לא דאז א' בנר אנשים ב' ידליקו שלאהמג"א
 מטעם היכר צריך אינו א' בליל דלדעתו הא"רוכהב
 בא"א והפמ"ג היום. דחנוכה א' שליל יודעיןשהכל
 וא"כ פלוג. לא משום היכר בעי א' בליל שגם כ'סק"ב
 א"כ היכר בעי א' בליל אי שלהם במחלוקת תלףזה
 שם ועי' יצא. א"כ היכר בעי לא א' בליל ואי יצאלא

 ונסהריע דיצא וכהב וו שאלה דכהב שלמהבחכמת



אורחרננות

 בשו"ת ועהן בדכריו עחן ס"א רס"ג בסי'מהרמ"א
 החכמת בדברי שפלפל נ"ח סימן ח"ב נהןלהורות
 היכר. צריך אין א' דבליל שדעתו לא"ר צחן ולאשלמה
 רצ"ע. וכ' בזה מ"ש ע"ג סימן המאיר שרגא שו"תועהז

 בזה דנחי אפרים ברבבות וג"כ בזה הארכתי)ובחידהשי
 שלזינגר הרב הרה"ג ידידי עם וכן הראשוניםבחלקים
 בקיצור(. רק באנו ופה חנוכה על הספר מחברועליט"א

נח

 נ"ד טאותהטשך

 שליט"א סאכשבסקי משה ר' הרה"גרידידי
 וז"ל: נ"ד באות שכתבתי דברי על שובהשיב

 ר' הרה"ג ידידי לכבוד תשד"ם טבת י"טבס"ד

 שכתב מה עם מכתבו קבלחי שליט"א. גרינבלטאפרים
 ורכבה. בספינה חנוכה נר בענץ הקודם מכתבי עלכה"ר
 כנר בית דץ יש אי פליגי והא"ח שרש"י שכתבומה

 בית דין יש לכו"ע כתבתי שכבר מה לפי הנהחנוכה
 חנוכה בנר בית דין אי שפליגי אלא חנוכה נרבמצות
 שבית אע"פ הא"ח ולפי דמזוזה בית דין אותוהוא

 של דץ אותו ליכא לנ"ח מ"מ ממזוזה פטורשבספעה
 הר"ן. מדברי סומכץ שכתבתי וכמו וכו' קבע להיותבית
 משום מנ"ח שבספינה בית ופטור לזה מודה רש"יוגם

 המהרש"ם. כמ"ש גג היה קשלא דמחרי אוהסכנה

 כנ"ח חייב בית במאביל עשדר שמי כת"רומש"כ
 למזוזה ואפילו גמור בית דין שזה כית עמו הדיןודאי
 וא"כ פ"ב( סי' )ח"ב יצחק מנחת בשו"ת שכתבכמו
 או במכונית שנסע למי אבל חנוכה. בנר נמיחחב

 א"כ ממזוזה ופטור מזוזה לענץ בית שאינן כיוןבאוירת

 הנ"ל קודש המקראי זצ"ל פראנק פסח צבי הג"רלפי
 חחב המהרש"ם לפי אבל חנוכה בנר חחב אינו גםשוב
 כנ"ח בית של דין יש אי דאפילו שכתבחי מה לפיוגם
 גם שוב במזוזה שיש בבית של דין אותו צריך לאמ"מ

 סאכטוסעווסקי משה טוב כל בברכת ידלק.במכונית
עכ"ל.

נט

 הכנסת ננית יהדיקהשיעור

 בבית שמדליקץ לנרות שיעור יש אינסתפקתי
 יצחק ר' הרה"ג לידידי ח~אלחי שיעור, דאץ אוהכנסת

 לי. השיב אשר וזה קשליט"אברנשטיץ

 שמדליקץ במקומות נשאלהר בזה'%: כ'מעכת"ר
 וכו' להדלקה,  שיעור יש אי הכנסת כבית חנוכהנרות

 וכו' בזה שדן קכ"א סימן ח"א להועיל למלמדוראיחי
ע"כ.

שיג ם י ר פאחיים

 הדץ מן הרי ולכאורה אצלי, אינו הנ"ל הספרהנה
 פצז וכל וביתו, איש אלא חנוכה כנר חחבאינו

 שמשמע וכמו מנהג, אלא איעו הכנסת בביתההדלקה
 ומברכץ ומדליקץ דכתב סעי"ז תרע"א סימןמהשו"ע
 אלא הדין מצד לא היינו ניסא, פרסומי משוםבבה"כ
 יוצא אדם דאין מוסיף שם והרמ"א הנס פרסוםמצד
 קי"א סי' הריב"ש וכ"כ ע"ש. הכנסת, בית שלבנרות
 דצריך הדעת על מתקבל ולפ"ז הוא. והרקיןדמנהג
 בבית מתפללים שיש זמן כל דולק שיהא שמןשיעור
 בזה אץ הכנסת בבית מתפללים כשאץ אבלהכנסת,
 אחד שכל לשיעור זקוקים ולא ניסא. פרסומימשום
 ואף וביתו. איש של החיוב מצד כשמדליקצריך

 דגם הפמ"ג בשם מביא ה' סעי' תרע"ב בסי'שהמ"ב
 השיעור זה בעי מהשוק הרגל שכלה אחרכשמדליק

 מצד הוא החיוב שעיקר משום דוקא זהו שעה, חציכמו
 אלא אעו עיקרו שכל בביה"כ אבל המדליק, אצלהדין
  עשצריך מתקבל יראו, הכנסת בית שבאי בכדימנהג,
 הכנסת, בבית מתפללים שבו הזמן של שיעור כדישמן
 סתם, במדליק הערעור מאשר יותר זהו לפעמיםואולי
 ואת בכל ארלם מנעים. כמה מתפללים הכנסת כביתאם

 בבית גם השיעור כוה שמן ליתן להשתדל צריךלמעשה
 הכנסת, בית שם כנרות יוצאים שאץ דאע"פהכנסת,
 הציק בשער מ"ה ס"ק הוע"א סי' במ"ב מובאבכ"ז
 דאפשר מסתפק פ' ברוך ר' הגאת דבהגהות נ"באות
 ולהדליק לחזור שא"צ בהכ"נ כנרות מדליק אורחדאם

 יוצא האורח הוא דהרי שיעור, צריך וא"כבאכסניא,
 ליתן להשתדל צריך ולפיכך ממנהגא, ולא מדינאבזה
 שמדליקין הי' המנהג כי בביה"כ, גם כשיעורשמן

 המנהג מצד זה כל אבל בבית, שמדליקים כמובביה"כ
 ופשוט. מדינא,%א

 חשכת את תאיר ושאורה ההורה, בברכתואסחם
 הכו"ח או"א. ישראל כל נשמות את ותטהרהטומאה
 נאמנה, בידידות רבה, גברא האי ולכבוד ההורהלכבדד
 עכ"ל. ברנשטהן.יצחק

 סאכטשעווסקי נחום משה ר' הרה"גרדידי
 חנוכה נר בשץ שדן מה בזה, לי כתבשליט"א
 לכאורה הלא אמנם הדלקה. בשיעור שחקרשבבה"כ

 ההדלקה של וגם השמן של השיעור הכנסת בביתשגם
 חילקו לא דהא לביתו ושצוקך השיעור ממשהוא

 המחבר. והוא והוא עכ"ל, בעיהםהפוסקים

 דא"א א' וטען להדליק לקטן נחנו הכנסתובבית
 מדליקים אלא בזה יוצאים דלא טענור ואני בזה.לצאת
 שם. להדליק לקטן לתת ואפשר הנס לפרסוםשם

 קל"א סי' ח"א בהלכה הורה קנץ בשו"ת אח"כוראיחי
 הכנסת בבית להדליק לקטן לרעז דאפשר דביאר א'אות
 בשו"ת אכל פשוט. זה שטשחי מה ולכאורה בזהועין



אפרים חייםאורחרבבותשיד
 בבית ידליק לא דקטן כתב ט"ז סימן ח"ב המאירשרגא
 סי' לאברהם ובחסד חידרש. הם דבריו ולכאורההכנסת

 בבית ג"כ להדליק יכול שליח לקטן עשאו אם כתבפ'
 ולפי"ז לדבריו. דחה י"א סי' חנוכה קודשובמקראי

 דוב ר' הרה"ג לידידי ח"ב הלכה קשערי בספר לומררצה
 לא קציבור כבוד דמשום קל"ה בסימן שליט"אסלונים
 בזה. לדת יש המחבר ולדעתי הכנסת. בביתידליק
 פסקי הרבה עם יקר ספר בהשד"ם בירושליםונדפס
 להכניס אחד לכל וראוי גדולה מלאכה ועשההלכות
 בביתו. וח"ב ח"אספרו

ס

 בפרוטההשתתפות

 אותו וז"ל כתב ק"ג סימן התשובה עמקבספר
 להניחו בעי לכאורה המשתתף, עבור שמוסיף שמןמעט
 חצי אחר דהיינו ההדלקה, שיעור כלות אחרשידלק
 לתוך לתה בעצמו צריך הא ההדלקה שיעור דכדיקשעה,
 להדץ וחשבתי עכ"ל. אז מהני מאי וצ"עהנר.

 בשמן חלק לו יש הראשונה שעה בחצי אזדהמשתהף
 ולכאורה בזה ועיין אחת בפעם המצוה עושים וב'הזה

 שליט"א צינער גבריאל ר' הרה"ג תדמץ יפה.הערתו
 בשם גבריאל נטעי בספרי מ"ש עהן זה, בענין ליכתב
 ובספר שליט"א. שטערן בצלאל ר'הגאת

 כ"ק מאת חנוכה על פלפולים)תשל"ג(
 עכ"ל. שליט"א.מקלוזענבערג

סא

 הללו הנרותאמירת

 אחר כתוב הל"ו פי"ט סופריםבמס'
 יעקב ובנחלת בהנוסח. ועח"ש וכו' הללו הנרותאומר
 תרע"ז סימן ובטור הברכות. כל אמירת לאחרכתב
 תרע"ו סימן המחבר וכן עח"ש. סופרים המס' אתהביא
 מדליקים אנו הללו הנרות אומר שהדליק אחר כ'בס"ד
 הגולה הבאר כ' ומקורו וכו' התשועות ועל הנסיםעל

 נר שהדליק אחר המ"ב וכ' מ"ס. בשם טורבסק"ו
 ויגמור הללו הנרות אומר העיקר שהואהראשת
 יש הנרות ובנוסח וכו' הנרות שאומר בעודההדלקות

 תיבות שני אלו מלבד חנוכה של הנרות נגד תיבותל"ו
 רןם"ל, עכ"ל ל"ו הם הללו הנרות כלומר הללוהנרות
 ימי לח' רמז אותיות ח' "ם הללו הנרת תיבות)וב,~ני
 לאחר הללו הנרות לומר שנוהג מי ומ"מחנוכה(
 ובקשער עכ"ל. )פמ"ג( דמי שפיר נמי הכלשהדליק
 יאמר ולא קודש הללו הנרות תאמר בסקי"ג כתבהצית
 המ"ב ומקור עכ"ל, תיבות ל"ז יהיה דא"כ הםקודש
 בסק"ג ממג"א הוא אומר הראשת נר הדלקתדאחר

 אחר טויאמר כתבו הרב ובסדור בפמ"ג אבלעח"ש
 ד' ה' סימן גבריאל נטעי ובקונטרס הנרות. כלהדלקת

 הנרות אומר הללו הנרות כל הדלקת שגמר אחרכ'
 אחר לאומרו נוהגין ויש וכו' מדליקין אנוהללו

 ועיינתי עכ"ל. העיקר. שהוא הראשת הנר אתשהדליק
 וכתב פ"ה בסימן וכתב מקורו דמשם מהרש"לבשו"ת
 אם ואף אותיות מ"א תש הנרות של הנוסח אתשם
 וסחם ל"ו ולא ל"ח "סאר הוריד שהמ"ב הג' אתנוריד
 מפורש והטעם תגרע ולא תוסיף ולא תשנה לאשם

 ואפי' עכ"ל, הן ל"ו כלומר הללו הנרות ל"ווסימן
 ודע מתיישב, החשבת איך וא"כ ל"ט יש זהלחשבון
 נוסח הביא ג' פרק חנוכה בהלכות דהרמב"םדק"ל
 הללו הנרות של הנוסח הביא ולא ההדלקהברכות
 השמיט מדוע ידעתי ולא סופרים ממס'שמקורו
 וראיתי וחפשתי עית. לי צריך וכ"ז ההלכההרמב"ם
 כן וז"ל בסק"ח וז"ל בסק"ז שם שכתב השולחןבערוך
 וספרתי הנרות( לאמירת )וכוונתו בטור הנוסחאהוא

 יגמור זה שאומר ובעוד וכ' תיבות. מ"א והואהתיבות
 זה אמר לא אם אבל ניסא פרסומי משום וזהוההדלקה

 במס' ישנה כי אם כלל זה הזכיר לא והרמב"ם עיכבלא
 לא חנוכה נרות כמנין תיבות ל"ו בכאן וז"שסופרים
 בדבריו לכון לזכיתי וב"ה עכ"ל החשבון לכוןאוכל

 ומצוה ההלכה השמיט והרמב"ם עולה לאדהחשבת
 תקחם כוח חשר לו אתן שיתרץ ומי הדבריםלחשב
 החדש חחם ארחות ועיין הספיקות. התרת שלהמצוה
 ומאמר אברהם. ומאשל חמד מהשדי שהביא מהס"ה

 סק"ה.מרדכי

 שם כ' רש"ל אבל וז"ל סק"ח שם רבה אליהוועהן
 נפלאותיך על לשמך להודות כדי וכו' הללו הנרותנוסח
 וסי' מפ' והטעם מגרע ולא מוסיף ולא משנה ולאוכו'
 והנה ע"כ וכו' מדליקין אנו הללו הנרות לבד תיבותל"ו

 א' בדפוס ומצאתי מל"ו יתירה תיבה "ם עליו כ'מט"מ
 ושמחתי ל"ו. מכת ואז ונפלאות הנסים על בו כלכתב

 הוא ט"ס ודאי שזהוא ותמיהני עכ"ל, רב שללכמוצא
 שראיתי ועוד ונפלאות וניסים התשועות על נאמרדא"כ
 באבודרהם ליתא שהרי והרא"ש והג"מ סופריםבמס'
 ט"ס הן דתיבות דלענ"ד אלא הנפלאות על שכתבווטור
 בהן להשתמש מסיים דהא וכו' קודש הללו הנרותוצ"ל
 נזכר ולא ממש רש"ל כנוסחת באבודרהם משמעוכן
 המחבר )אמר הרמב"ם נוהגין שכן וסחם הן תיבותשם

 ראיתי וכן והרא"ש והרא"ם זה( מצאתי לאברמב"ם
 שט"ס פשוט כו' שמנה מצות וכל שכ' רקבהרא"ש

 ודבה ליתא פו' וכל ובטור באבודרהם ליתא שהריהוא
 במספר תיבה מד' הוא הרא"ש ונוסחת מט"מ כ'מצות.
 כתבתי שהרי תמוה והוא ע"כ. השמשים עםהנרות
 "ם מצות בתיבת רק תיבת ל"ו כרש"ל ממששהוא
 פ' לרמזין שכית ואפשר כדפרןסתי ט"ס והואהפרש

 אוריהי
אדמו"ר

הברכות



אורחרבבות

 הטור שנוסחת תמוה ובאמת הלבוש הוציא שממנוב"מ
 וכל הרא"ש נגד הוא גם עצמו. את וסותר כרש"להוא
 )ודע הא"ר עכ"ל הלכה וכל תיבות ל"ו על שכיונוהפו'
 ועי' מדבריו( לשנות רציתי לא אבל טעיות כמהדיש

 השמשים עם כונתו ואולי תיבות מ"ד שם ההםבלבוש
 במטה ועחנתי סק"ז. זוטא באליהו ועח"ש בזהוצ"ע
 סקכ"ח שם החיים כף ועחן תתקפ"א. בסימן והואמשה
 ומיהו בטור וכ"ה וכו' הללו הנרות של הנוסחוהביא
 א' א"ר ועי' הללו מנרות לבד תיבות ט"ל בו ישנוסח
 קודש הללו הנרות תיבות דגם שכ' מחה"ש ועי' וכו'כ'
 ואז המנין מן אינו הללו הנרות הובות שתיוכו'

 כך ועל תיבת מחסרין יש ומיהו עח"ש. מכותהחשבון
 ישועתיך ניסך נפלאותיך על לשמך להודות כדיאומרים
 שמדליקין נרות ל"ו כנגד והם מכות. החשבת יבאובזה
 ב' שני בליל א' ראשת בליל דהיינו חנוכה ימי ח'בכל
 כ' ובסכ"ט עכ"ל. ל"ו הם לילות ח' ,סל הכל סךוכו'
 ח' יש הללו הנרות תיבות ובהני המג"א שם וכ'ח'ל

 בפסוק כי ור"ל עכ"ל, חנוכה ימי לח' רמזאוהוות
 עכ"ל. לב"ש ו' חסר הנרות כתיב הנרות אתבהעלותך
 לפיו ג"כ אבל תיבות ד' ומוריד השקל במחציתועחנתי
 בזה. ועי' ל"ז דנשארקשה

 וז"ל אור"ח על ישע בגדי בספר ראיתי חידושודבר
 שנדפס כמו הנוסחא תיבות ל"ו ויהיו הללו נרותשם

 כמו אפי' הובות נ"א והם יותר והוא בסידוריםלפנינו
 קפידא אין אלא תיבות מ"ח הם והרא"ש הטורשהביא
 יותר יתירות תיבות לומר בקידוש מדקדקין שאיןכמו
 כמ"ש הכונה מגרע אינו שמוסיף מה כי תיבותמל"ה
 לא כתב הרש"ל הלא לי מובנים לא ודבריו עכ"ל,שם

 וצ"ע לל"ו. עולה לא חשבונו ובכלל תגרע, ולאתוסיף
 זה הוא ארכן כמה לומר אלי יחנפלו שלא וכדיבדבריו.

 להשמטת תיררין למצוא ואקוה זה בענין מקצרהנני
 בזה. ודי שהערנו מה ובכלהרמב"ם

 אליעזר ר' ידידי עם כשלמדתי שנה מכ"ה יוהרחה
 הללו הנרות לומר שחך מה אצלינו נתעורר נ"יאפשטיין
 בה יש קדושה נר וכי כ"ב בשבת מבואר הא הםקודש

 דינים אסיפת חמד בשדי ראיתי וכעת בצ"ע.ונשארנו
 לחשב רכתב בזה כבר דהעיר א' אות ט' סימןחנוכה

 מה כ' תרע"ו סי' אברהם ובאשל בדבריו. עחןבאריכות
 הקדש בחינת שום בזה ואין וכהב הם קודששאומרים

 כי להקל בספיקם ודנין קבועה קדושה שום ולאד"ת
 שונה ועחן עכ"ל. עושה דרבנן אדעתא בזה דמקדשכל

 יאמר ולא קרדש הללו הנרות ויאמר שכ' בס"בהלכות
 עכ"ל. הם.קודש

 יש דהלא הרש"ל על דהעיר הגדולה בכנסתוראיתי
 מלה חד ידי דעל ולומר לידחק וצריך וכתב הובותל"ז

שפואפריםחיים

 בעי ותירוצו בזה מ"ש עוד ועח"ש עכ"ל, וכו'חשיב
 בסק"ו. הגדולה כנסת בשירי ועיןביאור.

 אות תקכ"ז עמוד ח"א טוב שם כתר בספרועין
 ועח"ש הללו הנרות בנוסח שנפלו השינוים ח"לכ"ג

 כל להעתיק וקשה בזה שהאריך ת"ר אותבביאורים
 שכתבנו. מה מכל בערך שהביא בדבריו רערן ,דבריו
 הם קוד,ם הללו הנרות כתב כ"ט אות תקל"אבעמוד

 מה והעיר בה יש קדושה איזה העיר תר"וובביאורים
 אפשר ]ובקל בדבריו ועחן בזה ומאריך לעיל,שהערנו
 דבריו וסיום מחדש[. לאחרונה נדפס כי הספרלהשיג
 מופרשים שהם הכונה כך הם הארוך ביאורואחרי

 כששאלו זה כל ועם מהנאתם אנו ומוזהריםומובדלים
 הי'ל בזית משום והשיבו בנרות יש קדושה וכיכג'

 היטב ועחן עכ"ל כפשוטו אינו דהכא דקודשלהשיב
בדבריו.

 היה הללו הנרות אומרים אנו אם כ' ל' באותושם
 כתב תר"ז אות ובביאורים הם, קדושים לומרצריך

 הנוסף לנר ששב משום הם קוד,ם יחיד בלשתאומרים
 באות מ"ש ועיי"ש עכ"ל. ע"ב( די"ג הבית)חנוכת
 ולא ח"ל לעיל שהערנו מה ומסחם באריכותתר"ה
 הודאת השמיטו והשב"ל בו והכל הרמב"ם למהידעתי
 בימי לאומרה לומר שנתפשטה כנראה הללו.הנרות
 בריש כנזכר הרא"ש למד וממנה מרוטנברג.מהר"ם
 מובא זה הלא הבנתי ולא עכ"ל, ח'( סימן )פ"בשבת
 שהובא הבית חנוכת בספר ועיין וצ"ע. סופריםבמס'
 הן. קוד,ם הנוסח על פירושבמג"א

 יש ג"כ השמש וטעל שכתב ללב יפה בספרוראיתי
 להשתמש אחר נר וצריך וכ' בדבריו, היטב עייןקדושה
 חנוכה נרות ממעל אשר השמש הנר קאי לאלאורו

 אחר נר להדליק שצריך ביתו הנר כ"א לבסוףשמדליקין
 לאורו להשתמש שמדליקין השנה לילות כשארבבית
 דין. חידוש הם ודבריו עכ"ל, ברורוהוא

סנ

 ופורים נחנוכה נתורההקריאה

 לזכר שעורים מספר נחרן דבר פה מעתיקהנני
 ו~ליט"א מבוסטון בנו הרה"ג שהוצ"ל ז"ל מריאבא
 ח"ל קמ"ט. עמוד לכל ונמשך קמ"ח עמוד בסוףח"ל
 הלכה נאמרה קרה"ת לגבי גם כי לומר יש כןאם

 דבכל ברכה לגבי א'( מ"ו )סוכה שנאמר למההמקבילה
 הימים בהסאר ושאף ברכותיו. מעין לו תן ויוםיום

 היא הקריאה סגוליות, במצוות המחחביםהמיוחדים
 הלל לקיום בחנוכה המיוחדותי מצוותיהם מקיוםחלק



אמרים חייםאורחרננותשמז
 בפורים קה"ת אין מגילה. לקיום ובפוריםוהודאה,
 היום. קיום השלמת היא מהווה אלא בפ"ע,חובה
 שהיא אע'ע המגילה, קריאת כי נראה, הדברבביאור
 ידי על ומתקחמת קבלה מדברי בפ"ע מיוחדתמצוה
 ביסודה מ"מ אחת, אות שיחסר מבלי הטופס כלקריאת
 מצוה יסוד ועל עמלק, זכירת מצות מהווה היאועיקרה

 היא כולו הטופס קריאת המגילה. קריאת נתקנהזו
 מצוה מקחמים כשקוראים אבל קבלה, מדברי אומד"ס
 בפירושו הרמב"ן זאת הציע כבר עמלק. דזכירתמה"ת
 בפה, הזו הזכירה היא מה ידעתי "ולא זכור: פרשתעל
 למדין ונמצינו בציבור עמלק פרשת שנקרא לאמראם
 מן מגילה למקרא סמך ויהיה זכור בהסניה התורהמן

 "אתמר )ל,א(: במגילה בסוגיא לדבר, וסמוכיןהתורה".
 זכור פרשת מקדימין אמר רב בע"ש להיות שחלפורים

 דלא היכי כי מקדימין אמר רב מאחרין, אמרושמואל
 לך אמר מאחרין אמר ושמואל לזכירה, עשחהורקדום
 בהדי חכירה ע~ויה בחמיסר דעבדי מוקפין דאיכאכית
 ר"ה אמר עצמה בשבת להיות חל וכו', אתיין קאהדדי
 מחלוקת". היא עדיין אמר ור"נ מקדימין אין הכללדברי
 זכור פרשת כי הוא, זו סוגיא מתוך ועולה שבוקעמה

 באופן המגילה, בקריאת או הפורים יום בקביעתמעכבת
 ורב זכור, פרשת לפני לקוראה ניתן לא רבשלדעת
 עצמה בשבת כשחל אפילו כי וקבע לכת הרחיקנחמן

 בקריאת מתחחב אינו הפורים שיום משוםמקדימים,
 נראה ובכן עמלק. פרשת קראו לא עוד כלהמגילה
 עמלק תבא בפרשת בפורים התורה שקריאתפשוט

 על המתבטאת עמלק זכירת קיום אל היא אףמתחברת
 משלימה אלא נפרד, קיום ואינה המגילה, קריאתידי
 קריאת תקנת יסוד שהיא עמלק זכירת חובתהיא

 מצות אם , ק"ו של בנו בן ק"ו והדבריםהמגילה.
 שלפניה, בשבת זכור פ' קריאת המשך מהווהמגילה
 בקריאת קשורה עצמו בפורים בתורה שהקריאהודאי

 קה"ת שמיעת אמנם עמה. קיום חד ומהווההמגילה
 וכמו מגילה, חובת ידי יציאה מעכבת אינהבפורים
 ברם, פווים. עשחת את מעכבת זכור פר'שאין

 מצוה. פעולת לחד המה מחובריםלכתחילה

 לקיום מצטרפת התורה קריאת כי י"ל בחנוכהגם
 כך שלשם יום, של עיצומו במרכז העומד והודאה,הלל
 שמונת "וקבעו הנסים על בסוף וכמבואר המועד,נתקן
 אף הגדול". לשמך ולהלל להודות אלו חנוכהימי

 כמבואר והודאה, בהלל משתלבת הנרותהדלקת
 "להראות שהותקנה ג', הל' חנוכה מהל' פ"גברמב"ם,
 ומכאן שבה, מסא פרסומי קיום זה והרי הנס";ולגלות
 המצוה לברכת העבר נסים קשעשה בברכת הצורךאף

 והודאה הלל קיום ישנו כי - לדבר ראיההרגילה.
 בדוס', וטויא, בשקלא למצוא יש - בחנוכהבקה"ת
 בקריאת הנס פרסום האם בענין הדר(, ד"ה ב )כג,שבת

 אם התורה. בספר הקריאה של מזה יותר גדולההפטרה
 ביחס ה' מועדי את משה בתדבר המשנה סחמה יפהכן
 עכ'י. בה. שנשנו ההלכותלכל

סג

 נכותייהדייק
 חנוכה נרות להדליק חיוב דאין אחד שטעןמה

 מה דלפי נראה בית, זה אין כי בברכה, הכותלליד
 להדליק יש אלא כך לא הקודמים באותיותשבארנו
 ומנהג בקביעות שם שמתפללין היות והואבברכה.
 ותפלה, כינוס במקום הוא הכנסת בבית נ"חהדלקת
 נהוג וכך ניסא לפירסומי בברכה שמה מדליקיןוע"כ
 להדליק סוברים דכמה גדול פרסום שיש ציבוריבמקום
 הכנסת בבית אבל ברכה, בלי סוברים וכמהבברכה,
 נס ופרסום ציבורי מקום זה בכותל וכאן בברכה,לכו"ע
 הרה"ג ידידי דעת נוטה וכן בברכה, להדליק רמםגדול
 להדליק יש הכותל דליד שליט"א, שטרנבוך משהר'

 מ"א סימן מרדכי בית בשו"ת ועהן בזה. ועי'בברכה
 ציבורי דבמקום ודעתו שליט"א פוגלמןלהרב

 זה ענין שביאר שם עהן בברכה, להדליק יששמתאספין
 סימן חט"ו אליעזר ובצ"ן פה. כדרכנו וקצרנובארוכה

 עחן בברכה חנוכה נר להדליק אין שבמסיבה כתבל'
 וחי"א ל"ז סי' וח"ה ע"ה סי' ח"ו נדברו אז ועהןשם
 ל"ב.סימן

סד

 כשניצחו הסנורההדיקת

 נ"ה בחולין בח"א במהרש"א דין ח,דושעמן
 והדליקו המלחמה כשניצחו שכתב מה סאהד"ה

 בדבריו. ביאור וצריך עח"ש, חרס בכלי הדליקוהמנורה

סה

 הסנורהיראות

 לראות חחב כי כתב בס"ג תרע"ז בסימןהרמ"א
 ע"פ יפה נראה והטעם שכתב ללב ביפה וראיתיהנרות.
 בדבריו עהן וכו' ע"א ל"א דף לף קדושת הרבמ"ש

 .הנחמדים

סו

 הסזנחחנוכת

 ר' הצדיק הרב מגור אדמו"ר בשם מובאראיהי

 זאת פ"ד ז' בבמדבר שכתוב שאמר זצ"ל מרדכיאברהם
 זאת בפ"ח ושם אותו, המשח ביום המזבחחנוכת



שייאפרים חייםאורחרנבות
 להשתדל יש כי והוא אותו המשח אחרי המזבחחנתה

 גם ודשאר החנוכה ביום המתעוררתוטהההחדשות
 המשח ביום המזבח חנוכת חידקה ולא מכןלאחר
 שהיה חנוכה נס כי נ"ל ולפי"ז המשוח. אחרי גםודשאר
 בציבור, הוחדה טומאה הא לנס צויך היה מדועבשמן
 רצה בדוקא כי ונראה יהחטע, ופני חדש פריעחן

 הזמנים ובכל שהכל שידעו כדי נס ע"י שיעשההקב"ה
 דתמיד המזבח בחנוכת כמו לישראל נסים עחטההקב"ה
 שאומרים וכמו מתחדשים תמיד הנסים כןמתחדש
 זה את להרגיש רש עמנו, יום שבכל ניסך ועלבתפלה
 כי בזה, עי' ן השמן של חנוכה מנס נלמד חהתמיד,
 נכת. נראה זהלכאורה

סז

 חנוכה בנראכסנאי

 זצ"ל הוטנר יצחק הרב להרה"ג הזכרתבספר
 תרנ"ד בעמוד הובא תשד"ם שנת ירחטלים מכתהוצאת

 אני וז"ל זצ"ל, אלפאנדרי אליעזר וטלמה רבימהגאת
 הרבים. לתועלת דבריומעתיק

 שכתב למה הביאו האחרונים רבני בחנוכה.אכסנאי
 דחייב אכסנאי דדץ מ"א( )סימן המלך גןבספר

 אבל ההוצאה, כשנותן דוקא החנו בפרוטה,להשתהף
 ומכוסו יאכל ומפתו הבית בעל אצל הסמוךבאכסנאי
 דבריו. ע"ש להשתהף צריך איןישתה

 הו'ל האי כי דכל דמלבד תימא הדברולדידי,
 איפכא. משמע הפוסקים ומסתמיות לפרש,להפוסקים

 ידע דמנא מספיק, אינו הרב וטל טעמו דעיקר זאתרצוד
 מקנה דמסתמא לכשנאמר לאקנויי דצריך הביתהבעל
 לו הוא דמקנה דבריו פירש אם ואפילו שמן, מעטליה
 בדבורא בשמן זכה דאיך מהני דלא לומר מקוםיש

 הרש"ל(. בשם הדע"ז רס"י במג"א )רצ"עבעלמא.
עכ"ל.

 קמד.מימן
 האומר וחוזר בגרהם"ז רצה חנוכה בשבתכששכח

 הנטים עישוב

 באריכות כתבנו הזאת השאלה בדברהנה
 כעת והנה ב'. אות קפ"ה סימן  שני חלק אפריםברבבות

 דנראה והוא, ולהלכה, בזה דברים עוד להוסיף לנויש
 אם המזת ברכת על לחזור דצריך בהא לחקורדיש
 או המזת. ברכת ברך לא כאילו דהוה אם רצה.שכח

 שבת. וטל הזכיר לא אם אף בברהמ"ז יצא כברדבאמת
 משום הוא המזת ברכת על לחזור דצריך האאלא

 המזת. בברכת הוא ומקומו שבת וטל להזכירקטצוץך
 לחשיכה סמוך שבת של שלישית בסעודה אםת"מ
 ומברך חחר אינו שחשיכה לאחר ונזכר שבת שלשכח
 שלא דבמה וה"ט פ"ז סימן ראש בשמים בשו"תכמ"ש
 בירך לא כאילו חשוב לא בברהמ"ז שבה שלהזכיר
 מעות הוא ורצה חתמתו הץ יצא המזת שבברכתוכית
 זה לצד ואף ומברך. חוזר אינו לכן לתקן. יכולשאינו
 הוא רצה בהטכח ברכהמ"ז דחוזר מה בעצםלהלכה
 ערצא הגם המזת בברכת הוא רצה של דמקומומשום
 הוא שמקומו רצה בגלל אלא ברהמ"ז. חובת יזץכבר

 הנסים. על הודית על גם חחר לכן המזתבברכת
 להאריך עוד רש הנסים. על הוזית צריךדבברהמ"ז
 מהץ. לא ותו בזה,ונסתפק

 עמוד וביתו איש נר מצות בספר שכהב מהועהן
 על ואמר חנוכה בשבת ברהמ"ז שברך מי ח"לקי"ד
 המזת ברכת לומר יחזור רצה לומר שכח אךהנסים
 ז' אות בהערות רצח"ש הנסים. על תם רצה שוברזכיר
 שם ועהן תמ"ו סימן ח"א אפרים לרבבותוהביא
 משם. קחנו בזה אחרונים עודשהביא

 אם שכהב סקי"ג קפ"ח סימן אברהם במגןועהן
 על שוב לומר חוזר אינו וחחר חנוכה בשבת רצהשכח
 בהטבת כדאיתא חובה אינה הנסים על דאמירתהנסים
 פשוט. חה וכו'. כ"בדף

 קמוו.מיננן
 חנוכה גנר בפרוטהלהשתתף

 הרה'צ היקר ידידי שהדפיס מה פה מעתיקהנני
 חק והחשוב היקר בספרו קרלנשטחן הענך חנוךר'

 כר"מ משמש והוא תשמ"ג בשנת הרמב"ם עלהמלך
 והספר שליט"א. ח"ל אשדוד גרודצא פונבי"זבישיבת

 חנוכה. הלכות רמב"ם על והוא מאד.קר

 אינו ביתו, בוצך עליו שמדליקין אורח הי"אפ"ד
 בית לו אין בו, ששתארח במקום עליו להדליקצריך

 בו, שנתארח במקום להדליק צריך בו, עליולהדליק
 הוא דינים הנך ומקור עכ"ל, בשמן, עמהןומשתהף

 משתהפנא רב בי הרנא כי מריש א', כ"ג שבתבגמ'
 אמינא, איתתא דנסיבנא בתר אושפיזא, בהדיבפריטר
 ביתאי, בגו עלאי מדלקי דקא צריכנא, לא ודאיהשתא
 עח"ש. ס"א, הדע"ז סי' או"ח בשו"ע נפסק וכןע"כ

 לכאו' בפרוטה, דהשתתפות דינא הך יסודוהנה
 שלו, בשמן האורח הדלקת נעשית דתהא בשבילהרי"ז
 השמן דיהא בעינן חנוכה נר מצות דלקיום משוםחהו
 לשותף נעשה הריהו בפרוטה השתהפות וע"ישלו,



אורהרננווצשיח

 דוקא לאו הרי ובאמת חנוכה, נר מצות ומקחםבהשמן,
 לו יקנה אם אלא דבעינן, הוא פרוטה ע"ישיתוף
 מהני, נמי פרוטה נתינת ללא בהשמן חלקבעה"ב
 הרשב"א, בשם ס"א תרע"ז סי' או"ח במג"אוכמש"כ
 האורח שיהא הוא, בזה דהעיקר משום חהועח"ש
 ב', ז' פסחים הר"ן בחי' מבואר הוא וכן בהשמן,שותף

 נר להדליק בנוסח חנוכה נר מצות על דמברכיןשכתב,
 חנוכה, נר הדלקת "על" בנוסח מברכין ואיןחנוכה,
 ולא עצמו, בשל אלא יוצא אינו חנוכה נר דמצותמשום
 עצמו בשל אלא בה יוצא דאינו מצוה וכל אחרים,בשל
 נ"ח דבמצות כדבריו, והוכיח על, בנוסח מברךאינו
 שבת בגמ' דמבואר מהא עצמו, בה2ל אלא יוצאאינו
 מבואר והרי עכ"ד, בפרוטה, להשתהף דצריךשם,

 בנ"ח בפרוטה דהשתתפות דינא דיסוד מדבריו,להדיא
 שותפות, מדין חהו שלו, השמן נעשה דעי"ז משוםהוא
 סק"ג תרע"ז סי' הציון ובשער ברורה במשנהוכ"כ
 הבעלים לו מקנה הפרוטה דע'ע והח"א, המאיריבה2ם
 כ"א שבת אמת בשפת יעוי' אכן עיי"ש, בהשמן,חלק
 אם חנוכה, נר הדלקת מצות ביסוד לחקור שכתבב',
 דיהא חכמים דתיקנו מזחה, מצות כעין בבית הואדין

 דבר אחריות דהטילו ורק בישראל, בית בכל נרמודלק
 הוא המצוה דיסוד דילמא, או הבית. בעל עלזה

 למעבד מישראל אחר כל דצריך דגברא,אקרקפתא
 פתח על הוא המצוה קיום דמקום ורק בחנוכה,הדלקה
 אבלי להג"ר אברהם באר בשו"ת ומצאתיהבית,

 מסכת גליא בעל בשם שהביא מווילנא ז"לפסוויעלר
 נימא דאם להק', כתב שם ובשפ"א עיי"ש, בזה,שחקר
 זה הוי ולא בהבית, נר מודלק דיהא הוא המצוהדעיקר
 אורח צריך אמאי א"כ דגברא, אקרקפתאחובה

 נתקחם כבר בעה"ב הדלקת ע"י והא בפרוטה,להשתהף
 הבית דיירי כל נפטרים וממילא בהבית, ההדלקהדין

 כדי בפרוטה להשתתפות בעינן ולמה ההדלקה,מחובת
 והוא חדץ2, דבר בזה וכתב המצוה, חובת ידילצאת
 השתתפות ללא אף האורח יוצא הדין מעיקרדבאמת
 מצוה למיעבד הוא דמעליותא משום ורקבפרוטה,
 משום זהו ואולי בפרוטה, להשתהף לו יו2בממוניה
 השתתפותו, ללא גם יוצא מדינא אך המצוה,חביבות
 הפוסקים בדברי כין משמע דאין מלבד והנה,עח"ש
 חובת עדעור הוא כמה שנחלקו תדע"ז, סי'או"ח

 עבור שמן עוד להוסיף בעה"ב צריך ואםההשתהפות,
 להדיא מבואר הר"ן בדברי מ"מ הרי עח"ש,האכסנאי,

 נ"ח הדלקת לקיים דצריך כהב דהא כדבריו,דלא
 וצ"ע, בפרוטה, השתתפות דין יסוד חהו דוקא,בממונו
 האורח קונה דהיאך בה, טובא לעין יו2 באמתואולם,
 והא פרוטה, נהינת ע'ץ בהשמן שותפותחלק

 וכ"ה א', מ"ד מצקצא בבא וכדהנן קונות, אינםדמעות קח'י
 צריך הרי וא"כ עח"ש, ה"א מכירה מהל' פ"גברמב"ם

 ם י ר פאהיים
 דצריך הפוסקים בדברי הוזכר ולא בהשמן,משיכה
 קונה גרידא דבפרוטה ומשמע השמן, למשוךהאכסנאי
 דוקא להדליק דאי"צ השפ"א, לפי"ד ובשלמאהשמן,
 או גרידא, מעליותא משום פרוטה דנותן ורקבממונו,
 חלק קונה דאינו י"ל שפיר א"כ המצוה, חביבותמשום
 מעליותא בזה איכא דמ"מ ורק זו, פרוטה ע"יבהשמן
 אך המצוה, בגלל ממונו שמחסר מצוה,וחביבות
 כדי הוא בפרוטה השתהפות דין דיסוד בהר"ןלהמבואר
 השמן קונה היאך מובן אינו שלו, השמןדליהוי

 לפי ובשלמא קונות, אינם דמעות דקח"ל אחריבפרוטה,
 הלוקח ההנו דאם סק"י, קצ"ט סימן חו"מ הש"ךמש"כ
 לדעת אך ניחא, מהני במעות דוקא עויקנווהמוכר
 זה, עלהחולקים

 וס'י
 מעות, קנין מהני לא אופן דבכל

 דכתב בהא להק' יש וכן מהני, דידן בנידת אמאיצ"ע
 ח"ל שבת, נרות גבי ס"ג, רס'ע סימן או"חבשו"ע
 עליו מדליקין אין וגם מיוחד, חדר לו שאיןאורח
 בהגהות ומקורו עכ"ל בפרוטה, להשתתף צריךבביתו,
 מעות והא פרוטה, לזה מהני היאך וצ"ב, עיי"שמרדכי,
 וצ"ע. קונות,אינם

 איתא, ב' מ"ז מציעא בבבא דהנה בזה, יראהואשר
 אמרו מה ומפני קונות, מעות תורה דבר יוחנן, רביאמר

 בעליה, חטיך נשרפו לו יאמר שמא גזירה קונה,משיכה
 שמא אלא שלומי, בעי דליקה דץעדי מאן סוףסוף

 מסר ברשותיה לה מוקמת אי באונס, דליקההיפול
 טרח נפשיה מסר לא לאו ואי ומציל, טרחנפשיה
 התורה, מן מפורשת משיכה אמר לקיו2 רישומציל,
 רק במעות נקנין אינן דמטלטלין יוחנן, כר'וקיי"ל
 אף בכסף נקנית קרקע ורק מדאורחתא, ולאמדרבנן,
 וה"ה, ה"א מכירה מהל' פ"ג ברמב"ם וכמש"כמדרבנן,
 דליכא בגוונא הדין היאך לעחן, יש ומעתהקצו"ש,
 מעות בכה"ג אם בעליה, חטיך נשרפו לו דיאמרחששא
 אופנים על רק חז'י תיקנו דמעיקרא והחנוקונות,
 בהו דליכא אופנים ועל חששא, הך בהו שייךדמישך
 דלא הוא, בזה והביאור מעיקרא, תיקנו לא חששאהך

 הוא, התקנה גדר אלא מעות, קנין ביטול חכמיםתיקנו
 לו דיאמר חששא יהא שלא באופן קנין מעשהלעשות
 רבנן,ולאחר פלוג דלא דילמא, או בעלייה, חטיךנשרפו
 קונות, מעות אין גוונא דבכל הרי משיכה דבעינןדהיקנו
 דכתבו ומהא חששא, הך בהו שייך דאין באופניםואף
 דלא דבאופן וכו', הרי ד"ה ב' ס"ב מציעא בבאתוס'
 בב"מ וכמבואר יקנו, לא דמעות רבנן גורו לאשכיח
 שחך זה אין עיי"ש, בפרה, שור דמי החליף גבי כ'מ"ו
 דלא אופן דכל כללא משום והו דהתם דידן,לנידת
 באופן לן מספקא ואנן רבנן, עליה גוור לאשכיח

 לו דיאמר חששא בי דלית ורק שכיח, הואדבמציאות
 או רבנן גוור נמי וה על אם בעליה, חטיך נשרפושמה
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 חו"מ בשו"ע דפסק מהא ד"ז, להוכיח יש ת"ע,לאו,
 בו שנמצא לוקח של ביתו היה דאם ס"ה, קצ"חסימן
 מעות דבכה"ג הרי להמוכר, מושכר הנמכר,החפץ
 נשרפו לו דיאמר חששא ליכא דבכה"ג משוםקונות,
 מושכרת החפץ נמצא שבה שהחצר דכית בעליה,חטיך

 משום שם, מצף הלוקח הרי הלוקח, ע"ילהמוכר
 צריך ואינו בעצמו, להציל הוא יכול היא, שלודהחצר
 פ"ג ברמב"ם הוא זה דין ומקור המוכר,2דצילו
 מגמ' לזה מקור הביא שם משנה ובמגיד ה'ע,ממכירה

 היכא דכל מזה, להדיא ומבואר עח"ש, ב', מ"טב"מ
 חכמים תיקנו לא דליקה ע"י לוקח הפסד חששדליכא
 תקנות כשאר ולא קונות, ומעות משיכה, דיןמעיקרא
 שם המשפט כנתיבות ועי' רכנן, בהו פלוג דלאחז"ל
 הרמב"ן בשם א' צ"ט ב"מ ובשיטמ"ק סק"ה קצ"חסי'

 מדברי נמי מבואר הדברים יסוד יעויי"ש,והרשב"א,
 ס"ה, קצ"ח סי' שם חו"מ שו"ע על הקדןטיםכסף
 החנה אך לחבירו, חולבת פרה אדם מוכר דאסשכתב
 את להמוכר הלוקח ישאיל לביתו הפרה שיקח 2(עדעמו
 דהא קונות, מעות דבה"ג די"ל חליבה, בשבילהפרה
 להצילה, המוכר ישתדל ודאי בבהמה שריפה תיפולאם

 באונסק, חחב ושואל זו, בהמה על לשואל חשיבשהרי
 בעלחך, חטיך נשרפו לו יאמר דן2מא חשוטא בזהייכא
 אזי לוקח הפסד חשש דליכא דבמקום והיינו,עח"ש
 וכמש"נ. קונות, מעותאף

 שותפות חלק הקונה דכל לומר, נראהולפי"ז
 בחפץ שותפין תרוייהו יהיו זה קנין ע'ע אשרמחבירו,

 כית דהא משיכה, בעינן ולא מעות, בקנין אף מהניזה,
 אם החפץ כל את השותף יציל השותפות לאחרדאף

 הא א"כ עליו, בעלים נמי הוא דהרי דליקה, בותפרהן
 קנין ומהני דליקה, ע"י לוקח דהפסד חששא בזהליכא
 ניחא הרי זה לפי מקום ומכל בזה, צ"ע ועדייןמעות,
 יסוד דהא חנוכה, דנר בפרוטה השתתפות דיןהיטב
 בלישנא וכמבואר בהשמן, שותף דנעשה הוא בזההדין
 מעות ומשו"ה שותפות, דין דהוא שם וברמב"םדהגמ'
 בהשמן, חלקו על ישמור בעה"ב גם דהרי בזה,קונות
 נמי צ"ל וכן קונות, מעות הא ובכה"ג משריפה,יצילנו
 קנין בגדר דהוא דכית שבת, בנר השתתפותגבי

 ודו"ק. מעות, קנין בזה מהנישותפות

 של חלק דגם נימא אם דאף בזה, י"ל אחרובאופן
 חנוכה בנר מ"מ מעות, ע"י לקנות יכולין איןשותפות

 הרמ"א בהגהת שכתב עפי"מ חהו מהני, שבתונר
 דהנותן המהרי"ל, בשם ס"ג קצ"ט סימן חו"מבשו"ע
 קונה, יין, בשביל היום, לקידוש שבת בערבמעות
 דברי על דבריהם חכמים העמידו מצוה דבדברמשום
 בביאור ועי' מעות, קנין מהני הא ומדאורחתאתורה,
 אינם המהרי"ל דדברי שכתב, סק"ו שםהגר"א

שיטאמריםחיים

 אקניי ד"ה ב' י"ח בכורות בהוס' עוד ועי'מונרחים,
 נמי דה"ה י"ל, המהרי"ל לפי"ד ומ"מ יעויי"ש,וכו',
 מצות לענין דוקא דלאו שבת, ונר חנוכה נר מצותגבי

 בכל אלא תורה, דין על דבריהם העמידו שבתקידוש
 במשנה וכ' מעות, קנין מהני ומשו"ה כן, הדיןמצוה
 וכו' ועיין ד"ה תרנ"ו סימן סוף הלכה בביאורברורה
 סימן בחו"מ הי"א לדעת הפמ"ג, כתב ח'ל,שכתב
 תורה דדין קונה, לקידוש חן על מעות נוע דאםקצ"ט
 א"כ מצוה, בקניית תורה דברי על והעמידו קונות,מעות
 קנחת דבכל להדיא והרי עכ"ל, אתרוג, הדין דהואי"ל
 עכ"ל. וכמש"נ. מעות, קנין מהנימצוה

 קמד.מינין
 עטיק זכירת טצותנענין

 ובת"ה וז'ל, כתב תרפ"ה, סימן או"חבמג"א
 דעשה כתב דברכות פ"ו באשר"י ח'ל, כתב ק"חסי'

 שנ"ץ ובתוספות בעשרה, זכור פרשת לקרותדאורהתא
 ובתו' זכור, פ' רק דאוריייתא קריאה שום דאיןכתבו

 חייבין פרה ופ' זכור דפ' פי' פ"ב בברכותהקצרות
 את זכור מ"ע כתב בסמ"ק וכן וכו' התורה מןלקרותן
 קריאת שישמעו יותר ליזהר צריך וא"כ עשהאשר
 לא שהעולם אלא בזמנה מגילה ממקרא בי' זכורפר~טת
 מי דאטו העולם מנהג לחשב ול"נ עכ"ל, בהכיזהירי
 שחכמיס אלא זה בשבת דרקא שיקראו בתורהכתיב
 וסמוך בבה"כ רבים ושכיחי הואיל זו בשבתהתקינו
 כמ"ש המן למעשה עמלק מעשה לסמוך כדילפורים
 נמי עמלק יבא פר~טת בפורים כששומע וא"כהלבוש
 וכו', ב' סי' ברא"ם וכ"ה י"ח יוצא עמלק מעשהזוכר

 זכור דפרשת דתלמודא פשטא משמע י"ח דףובמגילה
 יצא, עמלק יבא בפ' דה"ה שם ומשמעדאורייתא
עכ"ל.

 הקשה ט"ז ס"ק תרפ"ה סימן ברורהובמשנה
 המ"א של דינו עיקר לענ"ד אבל ח"ל, המג"אבדברי
 אשר וגו' עשה אשר את זכור בתורה כתיב דהאצ"ע
 שלא והכוונה וגו', תמחה וגו' בך ויזנב בדרךקרך

 לבנינו זה ונספר עמלק לנו 2(עשה מהלשכוח
 נצטינו ולכך הרשע לנו עשה כך להס לומרולדורותינו
 לא וזה בביאורו הרמב"ן שכתב כמו שמו אתלמחות
 עכ"ל. עמלק, יבא בפר~טתנזכר

 דבמצות דס"ל המג"א בה2יטת נראה בע"כואשר
 בעינן ולא עמלק המעשה לזכור בזה סגי עמלקזכירת
 וכזה עמלק, של שמו את למחות החיוב לזכורבזה
 ה', הל' מלכים מהלכות פ"ה הרמב"ם בה2יטתיראה

 תמחה שנאמר עמלק, זכר לאבד עשה מצות וכןח"ל,
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 הרעים מעשרו תמיד לזכור עשה ומצות עמלק, זנראת
 עשה אהסר את זכור שנאמר איבתן לעורר כריואריבתו

 בלב חמשכח לא בפה זכור למדו השמרצה מפי עמלקלך
 החכר דלא עכ"ל, ושנאתו, איבתו לשכוחשאסור
 דמצות דיראה עמלק מחיית חובת וצל הפרטברמב"ם
 וכזה דעמלק, מעשה על זכירה רק הף עמלקזכירת
 קריאת דבפצות שתפסו ז"ל האחרתים מדברימחבאר
 דיראה עמלק זכירת מצות קיום נמי נכללהמגילה
 עמלק, המעשה לזכור רק הף עמלק זכירתדהמצות
 בקריאת עמלק זכירת מצות ריוצא להמ"א ס"לולהכי

 מעשה בזכירת סגי עמלק זכירת דבמצות עמלק תבאפ'
 נכלל עמלק זכירת דבמצות וס"ל פליג והרמב"ןעמלק,
  הענין להכיר שצריך עמלק המחתת חובת של הפרטנמי
 ג', ערכין הקודש, נזר רצי' עמלק. זכר את תמחהשל
 מו"ז.ובס'

 קםז.מינצן
 עםיק זכר קריאתנענין

 חנוך הרב ידידי כבוד תשמ"ב. אדר י"בבס"ד
 דמעמפיס קטנה ישיבה מנהל וצליט"א ראסהעניך
 הרפ"ה בסימן ברורה  המשנה שכתב מה בדברטענסי,
 עמלק זכר לקרות קשצריך אומרים דיש דע ח"לסקי"ח
 רצ"כ בסגו"ל עמלק זכר לקרות קשצריך ת"אבציר"י

 יש עכ"ל, יד"ש לצאת קעיהם יקרא שהקוראמהנכת
 בסגו"ל ואח"כ בצירי זכר אומרים למשל חחריםשמיד
 הנה כלום הרציל ולא דבור כדי תוך חזרה דזהוטענת
 הפסוק כל את לחזור יש לפי"ז ובאמת חזקהטענתך
 הצית בהשער מקורו צתן לא שהמ"ב פלא אבלפעמים
 שיחזור כתב לא באמת אבל דינו הכרעת שזהוכנראה
 שוב תחזור הפסוק שיגמור בדבריו ללמוד ישמיד

 זה אחר זה כתב ולא שניהם שיקרא כתב רק כיהפסוק
 פסוק. אחר פסוק בדבריו ללמוד אפשראלא

 וז"ל קל"ד סימן רב במעשה להגר"א ראיררוהנה
 הזתן תחת בסגול זכר קרא זכור פרקמת קוראכשהוא
 וכן רבים העידו כן ח"ל כתב י"ח אות שכירובפעולת
 ששמע אומר מואלזץ נר"ו מוהר"ח הגאת אפסשלמים
 בזקנותו ואולי זכר נקודות בחמש שקרא קדרשמפה
 פטירתו ואחר חיותו חתם בעוד  שמשו ואנחנו בו.חזר
 כה~ש שקרא לפמו העומדים מכל הבא העולםלחת

 הרב כדברי בזקנותו אצלו הלכה נתחדשה ודאינקודות
עכ"ל.

 הדין נתברר הערתו וצע"י זכאי ע"י זכותומגלגלין
 שלא שאלות להביא אפרים רבבות בספרים הצלחנווכן

 ם י ר פאחיים
 ג"כ בזה להוסיף לי יש הערתו, על כוחו ישרנחנררו
 בפניהם במגילה וכן הפסוק כל לחזור שיש והואסברא
 וכן ולהרוג ולהשמיד ולהרוג להשמיד וכןיפניהם
 על חחרים רק הפסוק כל את חחרים אין אם כימסחבר
 נראה עמלק זקר שר תמחה ואומרים לחודהחרבה
 לשת ותופס ראשת מלשת וחחר שטעה שגיאתוכמתקן
 את תמחה אחרת כתה במשמע "ם דאז רצודאחרת,
 מעמלק ששלל קוחורה פרד כגת עמלק זכר שלהזכר

 לא חה עמלק. מ)כר זכר שהוא שחור, עגלוהולידה
 כל על כשחחר משא"כ אסרינן לא האי דכולינכת

 דאפשר ספק דיש רצוד אלו משמעות כל דאיןהפסוק
 משהו. שמרמז שבפסוק התיבות מספר על קפידאדיש
 עם דכרחר וכעת המספר. את מקעה תיבה מוסיפיםואם
 הקורא חחר שאצליהם ואומר טלז ישיבת מראשראחד
 זה דין לכאורה כן ואם הפסוק כל את ובמגילהבדצרה
 ידידו  משגיאות. ףצילינו "צע דרך יראנו והרחמןנחברר
 ג. א. טוב, כל לו המאחלעח

 זכר ותיבת שכתב צ"ו עמוד התורה בזררצהן
 בצירה זכר חרבת וקורים פעמים ב' כופליםעמלק
 הזהב וברביד תצא. ובכי בשלח בפ' בקריאה וכןובסגול
 בהשלח שבפ' בקריאה נוהגין יש רמ"ז באות שםכתב
 בין בשביעי בין פעמים ב' לאמרו תצא כיובפ'

 עכ"ל. חב"ד בלוח וכ"כבמפטיר.

 זכר בשורקם לרד"ך השרשים בספר עהן ב.נ.
 ובשאר נקודות בשש ספרים במקצת עמלק זכרשכתב
 ירושלים בתה ובספר נקודות, בחמש זכר כלספרים
 רצין בצירי. תצא כי ובפרשת בסגול בומלח בפ'גורס
 קול שו"ת בסוף ועדפס ה' אות אליהו בהשורתבספר
 זה. כענץ באריכות מ"ש ח"אמבשר

 קס"ז סימן ח"ג הומלם חמנים מרצריםובספר
 מאוד נוגע והדבר ח"ל וסים בזה דן א'בהערה
 קורין יעףבות כנסיות בתי בהרבה שכהיוםלמעשה
 לקרוהם מיד וחחרים בציר"י עמלק זכר אתתמחה
 לפקפק יש טפי, רציקר החרקת תמיד והבתראבסגו"ל,
 כך ואחר בסגול לקרות טוב יוהר רצ"כ יצאו,וצלא
 את תמחה שגמרו בישיבה אצלינו שנהגו כפי אובצירי,
 חזרו ושוב בצירי, תשכח, לא השמים מתחת עמלקזכר

 יוצאים מקודם יצאו לא שאם בכונה בסגוליןלאמרום
 "ם דממ"נ אחת בבת קעיהם אץ וכה"ג  שניה,,פעם
 דמקודם בסגול הוא שהבהרא לחוש אין וכןטעות,
 לכו"ע וא"ש חחרין יצאו לא שמא רק כדין,גומרין
 הנ"ל דברינו כפי והואעכ"ל,

 לי כתב שליט"א סאכשבסקי משה ר' הרה"גףדידי
 המנהג "צראל בנר גם הא זכר פרשת בקריאת ח"לבזה



אורחרבנות

 זכר, מילת רק ולא פעמים ב' האחרון פסוק לקרואהוא
 הפסוק באמצע הפסק תהי' שלא משם הטעםולכאורה
עכ"ל.

 וז"ל לי כתב בגור אמת שפת מישיבה מידידיואחד
 כי ובפ' זכר המילה רק ומכפילים קוראים זכורבשבת
 ובמפטיר בצירי בה2ביעי קוראים בשלח ובפ'תצא
 בשנה וגם המילה וכופלים קוראים ובפוריםבסגול

 שיכת קורא לבעל לומר זי"ע ישראל הבית נהגמעוברת
 חדשים י"ב העבור שלא )בכדי זכור במצותלהוציא
 ברבבות בזה שכתבנו מה וע~ן עכ'ל זו( מצוהללא

אפרים.

 בבדי פ"ד סימן בסוף השולחן קצות בספרועין
 מעתיק אני וכן מדבריו מביא שאני מה שכתבהשולחן
 מחה כי עמלק הבא בפ' שם וז"ל הספר בסוףמדבריו
 זכר את תמחה זכור בפ' וכן עמלק, זכר אתאמחה
 הגר"א משם כ"כ סגולים בשני זכר לקרות צריךעמלק

 הזיין בצירי פ"א ו2קורץ מדקדקים, וראיתי רב,במעשה
 הפסוק שקורץ בץ2לח בפ' החנו בסגול, ופ"א זכרו2ל
 זכור פ' כשקורין וכן למפטיר, וא' בשביעי א'ב"פ

 פ' כשקורץ אבל ב"פ, אותה שקורץ תצא כיבשבוע
 הפורים שלפני בה2בת זכור ופ' בפורים עמלקהבוא
 ותיבות עמלק וכר את אמחה מחה כי תיבותחוזרץ
 בסגול, ופ"א הזחן בצירי פ"א עמלק זכר אתתמחה
 כנז'. בסגול היא הקריאה עיקראבל

 בזה להעתיק ראיחר עמלק, זכר קריאתלענץ
 נ"י שובינס זלמן שניאור ר' הרה"ח למץ"נממש"כ
 קריאת בענץ בלוח הבאנו אשר בדבר ריגא, בעירשו"ב
 בספרנו כ"כ בסגול, הוא הקריאה קועיקר עמלק,וכר
 ה,2 ז"ל, מהגר"א רב במעשה שכ"כ ח"ג, השלחןקצות
 לקרות הוא נ"ע הצ"צ אדמו"ר דעת שגם ראי'לנו

 הגהות ישנם בסופו אור תורה בסי' והואבסגול,
 שהגיה שם וכתוב ו"ל הצ"צ אדמו"ר מכ'עשהעתקו
 לומר שאריתינו וכר את הה2חית ואל רחוםבוהוא
 גם בסגול. לומר הגיה טעם מה להבץ וכדיבסגול,
 נקוד בא לפניך היצור כל וכר כי דר"ה מוסףבתפלת
 רב וכר קמ"ה בתהלים וכן שלנו. הסידורים בכלבסגול
 בראסדת, למעשה זכר מצינו זה לעומת בסגול,טובך
 עשה וכר קי"א ובההלים מצרים. ליציאתוכר

 מקום דכל בוה, והמסתבר בצירי. כולםלנפלאותיו,
 לאחריו, או ללפניו דבוק ואינו עצמה בפני תיבהשהוא
 מקום וכל בצירי, נקוד ליצ"מ. זכר, למע"ב. זכר,כמו

 כמו שלאתריו לתיבה ונסמך דבוקדהוא
 ולפי בסגול, נקוד או היצור. וכר-כלזכר-שאריתינו.

 לומר צריך ללאחריו נסמך שהוא וכר-עמלק גםזה
 בסגול פעם ב"פ לקרות שהמנהג וכורני מיהובסגול,

שכאאפריםחיים

 את בזה ושאלתי הנ"ל, בבדה"ש כמ"ש בצירי,ופעם
 שהי' ע"ה, שוחאט תנחום שמואל ר' היקרשהרה"ח
 א"ל הוא וגם שנה, מששים למעלה בהורהקורא

 ע"ז שאל אחת שפעם לי, וסיפר ב"פ, לקרותשהמנהג
 והשיב חסד תורת בעל ז'ל מלובלץ הרש"ז הגאתאת
 היטב למחות ובלבד זכר זכרלו

 )בזה'י
 אבי זכר זכר

 את שאלתי ושוב לו, שהשבתי ממה ע"כ אבמעקען(גוט
 אצל בהורה קורא שהי' נ'ע שפירא דובער ר'הרה"ח
 עליו צוה שהתו"ח לי ואמר הנ'ל תו"ח בעלהגאת
 בונה בס' מצאחו ועתה פעמים, שני סדקראבפירוש
 כותב והמו"ל תרפ"ו, בשנת ת"ו פעה"ק  שנדפסירח2לם
 הכ'ע )ור"ל נ"נ הזקן לאדמו"ר המיוחס מכ"ישהוא

 כ'ע כי הזקן, אדמו"ר מכ'ע "העתקה" שהוא מיוחסהוא

 עליו לכתוב שייך ולא לנו ךדוע ניכר הזקןאדמו"ר
 וראיתי לענענו השחך מאמר מ"ד בסי' ושם"המיוחס"(
 וז"ל כל, ביד מצף הנ'ל הס' שאין לפי בזהלהעתיקו
 משמע עמלק זכר את אמחה מחה כי אומר א'כתוב
 משמע עמלק זכר את תמחה וכתי' למחותו, ה'שביד

 הוא עמלק זכר דהנה הוא כך והשץ למחותו,שבידינו
 סגול והנה צרי, בנקוד וחד סגול בנקוד חד וכתיבקרי
 יראה, הוא ושבא חסד הוא שהסגול אהבה עלמרמז
 בחי' לגרמחהו שעושים המצות שהוא אהבהדהינו
 אבל למחות, לנו ה' צוה לא פני', לשם שעשי'עמלק
 רע שהוא למחות לנו היא המל"ת דהחנו רעההיראה
 זכר את תמחה וזה מהרע, לצאת אנו מוכרחיםגמור
 דההנו רעה ואה' כנ'ל, בעצמם שב"א בנקודעמלק
 המצוה שיהיה למחות בידינו כח אץ פני' לשםהמצות
 אם ומכאן מכאן קרח דנהי' בשלימות כתיקונהנעשית
 מחה כי וזה כתיקונה, שאעה מפני המצוה יעשולא

 האה' למחות ה' ביד סגול בנקוד עמלק וכר אתאמחה
 המצוה לבטל לנו אץ עכשיו אבל ב"ב משיחכשיבא
 וד"ל כנ"ל פני' איזו בה יש אם אפי' לעשותוצריכים
 כי ובפ' בסגול בה2לח בפ' לקרות צריכים ולפי"זעכ"ל,
 במש"כ זה במאמר נפל שט"ס )ונראה בצירי.תצא
 וכתיב קרי בגדר זה דאץ וכתי', קרי הוא עמלקעהכר
 וכר את ותמחה יראה הוא דץ2בא אח"כ מש"כ מםכלל.
 בשבא, ולא קיימינן בצירי אנן הלא שבא, בנקודעמלק
 אצל  שנתפשט המנהג אבל ואכ"מ( צ"נ בזה ישועוד
 תו"ח בעל הגאת שצוה כמו ב"פ לקרות הואאנ"ש
 ר' הרה"ח עם בזה דברחו הנ"ל כל כתבי ואחריכנ"ל,

 בלובאורץ נוהגים היו איך שליט"א שמחאורץאלטר
 קורץ שהיו כרור לו שכמדומה תיכף וא"ל וו,בקריאה
 בס' מש"כ עם מתאים וזה בצירי, ובהצא בסגולבב,2לח
 ב"פ לקרות הזה הדבר הפה טוב ומ"מ ירושלים,בונה

 שם. עכ"ל ספק מכלשיוצאץ

 להאדמו"ר תורה יגדיל בשו"ת מ"שועיין



אורחו4וצבורצשכב

 בסימן וז'ל תשמ"א בשנת נדפס וטליט"אמליבאוויכהט
 :קכ"ח

 בצירי או בסגול עמלקזכר
 פורים בקריאת וכן - תצא( )ופ' זכור פ'בקריאת

 בזה יש - בסגול או כצירי, עמלק זכר בשלח(:)ופ'
 בזה. הוראה שמעתי ולא שונים,מנהגים

 תצא( )ופ' זכור ובפ' שניהם, לקרות נכתולכאורה
 בצירי*. זכר ואח"כ בסגול זכרלהקדים

 - בשלח דפ' - דזכר החומש קיעל*במסורה
 לזה וכנראה דעות. שתי מביא - תצא דפ' כצירי,הוא
 שנכון - ומסיק סקי"ח. סתרפ"ה ברורה במשנהכיות
 ובהגהות רב מעשה )בס' - י"ש לצאת שניהםלקרות
 יוסף פורת הגהות ג"כ וראה סותרות. שמועותשם

 לפ' כנוגע רק הוא הספק זה פי ועל - ב( כא,לב"ב
 השולחן קצות בס' אבל זכור(. פ' )וקריאתתצא

 כנוגע גם מנהגים כמה הביא ח"ד שבסוףבהערות
 בונה בס' משנ"ת ע"פ לייסדם ויש בשלח. פ'לקריאת
 דיוק אי איזה יש שכנראה אף מד, סי'ירחסלים
 זו.ברשימה

 זכר שייך בשלח בפ' אשר שם המבוארוע"פ
 שכתבתי כמו לי נראה - בצירי זכר תצא ובפ'בסגול
 ובעיקר לראשונה יקראו )ובפורים( בהסלח שבפ'בפנים,
 תצא ובפ' בצירי זכר י"ש, לצאת ואח"כ, בסגולזכר

 הוספה היא המפטיר שקריאת וכית להיפך, -)וזכור(
 בקריאת הן כנ"ל לעשות יש העיקר, - קרואיםח'

 מפטיר. בקריאת והןשביעי

 הובא - חסד תורת בעהמ"ס כפהגםוהעיקר
 גוט אבי )בצירי( זכר )בסגול( זכר : שם השולחןבקצות

 בהשמטות עבדי ישכיל שו"ת ועי' עכ"ל.אפמעקען,
 י"א. סימןבאור"ח

 סקי"ח תרפ"ה סי' מ"ב הגר"א, מנהגי רבובמעשה
 בציר'א עמלק זכר את תמחה לקרות דנכתמבואר

 צינער גבריאל ר' הרה"ג ידידי כתב וכןובסגו"ל,
 מפאפא האדמו"ר נוהג וכן בעלזא מנהגי דזהוטליט"א
 עמוד ח"ב וזמנים במועדים מזה עוד ועהןוטליט"א
 ס'. עמוד ופורים אדר וספרקל"ח

 קסוץ.מיב~ן
 זכור פרשת קריאתבענין

 סימל ח"ב אפרים ברבבות שכתבנו מהעיין
 בזה לי הוסיף וכעת תס"ב סימן וח"ג ט"ז אותקפ"ט
 כעת ראיתי וז"ל, רוזנברג דוד ר' הרה"ג ידידידברים

 ם י ר פאחיים
 לצאת רצה שהחת"ס שהוכיח ק"א סימן ד' חלקבספרו
 ומקורו תצא בפ' הקריאה ע"ע עמלק זכירת מצותידי

 שלא כתב ומעכ"ת תר"ה, סי' שי"ק המהר"םמדברי
 איך ידענא ולא קורא, הבעל אפי' מזה, איש שוםידע

 שרוצה קורא להבעל החת"ס אמר שלא למר לי'פשוט
 מדברי ואין עמלק, פ' דקריאת החיוב עי"זלצאת

 אמר שלא ורמיזה רמז שום הנ"ל שי"קהמהר"ם
 הדבר ובעיקר הקריאה, ע"י לצאת שרוצה קוראלהכעל
 ע'א לצאת יכול דשפיר ראי' מזה מביא שמעכ"תמה

 הגה"ק למרן יואל דברי בשו"ת עחן תצא, בפ'הקריאה
 שי"ק מהר"ם דברי על לתמוה שהרבה ל"ג סי,ז,אע
 ולפלא בדבה"ק, שם עיין עצומות קושיות בכמההנ"ל
 דהלא דהחת"ס משמי' שי"ק המהר"ם שמביא מההדבר
 ]בד"ה בפירוש שם כתב קי"ט סי' ח"א באהע"זהחת"ס
 חדשים, י"ג שכחה שיער הוי מעוברת דבהסנהונ"ל[
 משמי' שי"ק המהר"ם שהביא טעמא אזדאוא"כ

 משום תצא בפ' לצאת יתכוין העיבור דבשנתדהחת"ס
 כתב דהחת"ס חודש, מי"ב יותר הוי העיבורדבשנת
 חדשים, י"ג שכחה שיעור הוי העיבור דבהסנהכעצמו
 הי' החת"ס בדברי סודרה יהא שלא כדי הנושאולחומר
 דאורייתא, הוי זכור דפ' כית חש שהח"ס לומרמקום
 העיבור בהסנת דאפי' הפוסקים דברי הלכה אפשרוא"כ
 על עצמו סמך ולהכי חודש י"ב שכחה שיעורהוי

 מרוב הזה הדין צ"ע עדיין אמנם תצא, בפ'קריאה
 זי"ע, הגה"ק מרן ע"ז שהקשה עצומותהקשיות
 הקריאה חובת דבעיקר דכית קצת בזה כתבתיובמק"א

 בענין גדרים ג' בזה ויש הראשונים מחלוקת בזהיש
 ולזה תשכח, ולא עמלק מחיית ומצות עמלק פ'קריאת
 שעיקר אף מעשיו, זכירת הקריאה ע"י לצאת יששפיר
 לא ההלכה עיקר קהה פורים לפני עמלק למחותהדבר
 עכ'י. וצ"ע עדהן, בזהיצא

 קסט.מיסן
 זכור בפ' י"ג בןבנעשה

 בשבת י"ג בן שנעשה מצוה בר מבחורנשאלתי
 ולהוציא מהתורה שהוא זכור פ' לקרוא יכול אי זכורפ'
 צבי נטע ר' הרה"ג הגדול לדחץ ושאלתי הציבור.את

 וידידי יקרא. שאחר טוב שיותר לא, ואמרשליט"א
 מי בנוגע וז"ל בזה לי כ' שליט"א אזבאנ"דהגר"א
 את להוציא יכול אם זכור פ' ביום מצוה ברשנעשה
 כית הקודם בשבת ובפרט לא לדעתי זכור בפ'אחרים
 שהביא החזקה על סמכינן לא דאורהתא דלעניןדקח"ל

 סתקפ"א במ"ב כדאיתא בדקוהו שלא כ"ז שערותב'
 עליו קיעברו לאחר אף סק"ב שם הצית ובויערסק"ב



אורחרבבות

 להקל לצדד טעם מ"ש אמנם כן לפני ונ"ש שנהי"ג
 אבל קורא בעל הוא שהקטן דאיירי כנראה לבחשושלא
 אלא קורא הבעל יהי' שלא לו הוא בזין איזהמ"מ
 לפניו לא יקרא ולא יעלה לפיכך העולים כל כדרךיעלה
 ראוי דכן ומסתבר עכ"ל, בשבת לאחריו ולאבשבת
להורות

 לי כתב שליט"א ברנשטיין יצחק ר' הרה"גרדידי
 י"ג בן שנעשה ילד האם בזה"ל: כ' מעכת"ר וז"ל.בזה
 להוציא והפרשה הברכות לקרוא יכול זכור שכתלפני

 דיש דאף ונלענ"ד סימנים? לו אין אולי כיהצבור,
 רפ"ב בסי' פסק הרמ"א דהא בדיעבד, להקלמקום
 כמהרש"ל, דלא פרשיות בד' לקרות יכול דקטן ד'סעיף
 דפרשת י"ח, ממגילה כדמשמע ס"ל הפוסקים דרובואף
 דאף תרפ"ה סימן ריש המ"א תירץ כבר דאורחתא,זכור
 זו בשבת שקוראים מה בכ"ז דאורחתא, הקריאהשיצא
 גם הדאורייתא את לצאת ויכול מדרבנן, רקהוי

 וא"כ באריכות. רצ"ש עמלק, ויבא פ' בפוריםכששומע
 דקטן מ"ו. דך בנדה כרבא היא ההלכה הריבנ"ד
 יש אם בדיקה צריך אינו אחד, ויום שנה לי"גשהגיע

 ברמ"א רעין הראשונים, רוב פסקו וכן קשערות, שתילו
 ס"ק קצ"ט בסי' שהמ"א ואף י' קצ"ט - ר ה' נ"הסי'
 ידי להוציא לענין זו, חזקה על סומכין דאין פסקז',

 שאפשר דכל י"ל המזון, כברכת אחרים שלחובתם
 רעיין דרבא חזקה על לכתחילה סומכין איןלברר

 בט"ז פ"א, דך חולין ברשב"א וכן במלחמותברמב"ן
 ע"כ בא"ה באו"ח והפמ"ג ב'. ס"ק קנ"ו סי'אהע"ז
 מדרבנן. לו חוששין המצוי דמיעוט כ' ז' ס"קב"ח
עכ"ל.

 קע.םימן
 זכור פרשתקריאת

 לי שטילפנת מה פלונית, מעיר הרב יחדיכבוד
 לך שולח הנני בטלפון לך ואמרתי זכור פרשתלפני
 וילדים ונשים אנשים הרבה דב"ה והוא בכתב.כעת
 יעקב בבית שלמדו והצעירות הכנסת לבית בשבתבאים

 כי זכור פ' לשמוע חיוב עליהן קרש שלמדוטוענות
 ילדים להם ויש במקום עירוב אין אבל כנדרקבלו
 זכור פ' קריאת שבשבעת לך ואמרתי יעשו. ומהקטנים
 ויחזרו כבית קטנים להם שאין אנשים עשרהיצאו

 ואלו לבית כולם יחזרו התפלה ואחרי ולמוסףלהפטרה
 זכור פ' עבורם ויקראו יבואו והצעירות ישארוהעשרה
 שליט"א אזבאנד הגר"א ידידי ע"ז וטען ברכה. עםוג"כ

שכב ם י ר פאחיים

 הכנסת לבית לבא יכולות שואינן הנקרם בדברח"ל
 שנית עמהם אח"כ ויקראו לצאת לעשרה אמרשכבודו

 שאין מאחר כי כדאי זה אין לדעתי הנשים. תבאנהואז
 וכן עמלק למחית שין להם אין לכבוש נקרם שלדרכן
 תרפ"ה סי' עי' שפטורות החחם בכף בפקרטותכתב
 ביחידות להגיד יכולות עמלק מעשה לזכור ואם ל',אות
 נכונים נראים שדבריו אף ולדעתי עכ"ל, הפסוקיםאת
 אין כנדר שקבלו היות והוא אעמודה משמרתי עלאנכי
 אנקרם י' עבור שנית יקראו אם הרעש מה רואהאני
 שלא חולה עבור שנית שקראו עובדות וידענו בכללוהן
 אפשר אז שיהיה טעם מאיזה יהיה כשיצאו וכאןשמע
 יצטערו, ולא במנהגן ימשיכו והצעירות עבורםלקרות
 להלכה נ"ל וכן כך, לעשות אפשר טובומהיות

ולמעשה.

 תרפ"ה סימן הציון בקשער שכתב מה לפיובפרט
 י' זכור בפ' דבעי לכך מקור שום לנו דאיןסק"ה

 תשמ"ב החדש צדק מעגלי בספר וע~ןמדאורהתא
 להאריך ה,ם רט"ו ובעמוד ס"א עמוד ב'מהדורא
 בזה אדון ובע"פ שפסקתי, מה על פירכא ואיןוקצרנו,

 בחיבור להאריך רוצה לא אני ובכתב שירצה מיעם
 אפרים". "רבבותהקצר

 וז"ל בזה לי השיב הנ"ל לידידי הדבריםוכשכתבתי
 שקבלו מפני החיוב לצד שהזכיר מה זכור פ'ובנוגע
 לב"ה לבא שצריכות שלמדו בבכה"ג כנדרעליהן
 ברכה עליהן תבא כן הסוברין כדעת זכור פ'לשמרע
 שפטורות ידעו אם שייך דנדר ע"ז אין נדר תורתאבל

 נוהגות אם אבל הדין. משורת לפנים עליהןומקבלות
 כן שאינו להן נודה ואח"כ הדין שכן שסבורותמחמת
 לו הי' בזה וגם בפוסקים. כמבואר נדר משום בזהאין

 כן מכבר נוהגות שהן לי שכ' במכתב להזכירלומר
 על שתעבורנה כותב החתי לא דאז אותן שלימדומחמת
 החתי לא עובדא הוי בדידי אילו ומ"מ שלמדומה

 לאחר ולהשאירם לצאת עשרה של הצבור אתמטריח
 זו פרשה עבור רק ס"ת ולהוציא שנית לקראהתפלה
 החולה רעבור קרואים ג' שקראו או אחד רק ויעלהלבד

 עשוי איך אבל כראוי קרואים ז' מסתמא קראושהזכיר
 לא אבל כן שעשו מצות בעלי בב' וראיתי זכור.בפ'

 וקראו הא' גמר אחר תו"מ נכנסו אלא הס"ת אתהכניסו
 אח"כ יעשו אם מסופקני דמר בנדון אבל הב'את

 לבית בפורים לבא מיעץ הייתי אלא שניהבהוצאה
 בקרה"ת שיוצאים המג"א וכפסק ההורה לקריאתהכנסת
 לחשב לי דיש כתבתי כבר המ"ב דקושיתבפורים
עכ"ל.



אורח ובובדרןו4שכד

 קעא.מימן
 תרע"ז םיםן םגילה הי' נם"נהערה

 על הערה חורפי מימי שלי בכתוביםמצאתי
 ר' הרה"ג ידידי בזה עמד שג"כ ראיתי וכעתהמ"ב,

 על הלכה בירור בספרו שילט"א זילבר יחיאלאברהם
 וז"ל: דבריו מעתיק ואניאור"ח

 על וקבל באדר נס לו שאירע מי ב': ס"קמ"ב
 בשנה אירע אם ושמחה משתה יום תמיד לעשותעצמו
 יעשה בשני במעוברת אירע ואם בראשת עושהפשוטה
 סותר המ"ב שעה"צ(. - פוסקים בשם )פמ"גבשני
 דאם להיפך פסק ח' ס"ק תרפ"ו בסימן דלעילעצמו,
 שנעשה ומי : וז"ל שני באדר עושה פשוטה בשנהאירע
 העיבור שנת כשיבא פורים לעשות ונדר באדר נסלו

 הנס לו שנעשה לא אם שני באדר הפורים לעשותצריך
 סופר חתם ותשו' )מג"א ראשת באדר העבורבשנת
 זו בסודרה קדם וכבר ק(עה"צ(, - קס"ג סי'או"ח
 פוסקים בשם הפמ"ג בשם כתב דכאן עולם,הפתחי
 בשם כתב ה'( )ס"ק תרפ"ו ובס" ראשת באדרק(עושה
 באדר ק(עושה כמג"א דס"ל קס"ג סימן סופר חתםהה~ו'
 )בא"א דהפמ"ג הדין, במקורות גמורה סהררה וזהעעי,
 סימן או"ח הלף הר"ש שו"ת בשם כן כתב א'(ס"ק
 תרפ"ו בסי' המג"א ואילו דבריו, שהביא והפר"חט"ז
 עליו וחלק שם הלוי הר"ש לשו"ת הביא ה'ס"ק

 כמו דהעיקר ונראה למג"א, הסכים בתשו'והחת"ס
 וביארתי שני, באדר לעשותו תרפ"ו בסי' המ"בשפסק
 עכ"ל. ג' חלק ירושלים באוצרות בס"ד בארוכההדבר

 ניסן מחודש קי"א ק"י חוברת המזרח באורוראיתי
 נ"י פרימר שאול ישראל הרב מש"כ תשמ"גתמוז
 לתרץ אפשר ואולי וז"ל, הערה על תירץ רכ"דבעמוד

 פורים", לעשות "קעדר זה בין מחלק ברורהשהמשנה
 עצמו על "שקבל זה ובין שם, תרפ"ו בסימןוכלשונו
 תרצ"ז בסימן כניסחותו ושמחה", משתה יוםלעשות
 שבשעת דהחנו פורים", לעשות כ"שנדר שאילושם.
 הרי "פורים", בשם שלו השמחה יום את כינהנדרו
 מעין יהיה ו~לו יחיד הפורים שדין דעתו אתגילה
 שני, באדר הוא עצמו שפורים כמו ולכן עצמו.פורים
 ברם, שני. באדר הוא אף שנדר יחיד הפוריםכך

 או שנדר כלומר משתה", יום לעשות עצמו עלכ"שקבל
 שם קריאת ללא משתה יום לעשות עצמו אתהנהיג

 ראשת אדר הוא אדר עיקר הרמ"א לדעת הרי"פורים",
 ס"ק שם במ"ב ועהן ז' סעיף תקס"ח מסימןכדמוכח

 מצות". על מעבירק "דאין הטעם לזה שמוסיףמ"א
 הנס לזכר והשמחה המשתה יום את להנהיג ישוא"כ

 עוד וראה ראשת. באדר דוקא אדר בחודש לוהנעשה
 ס"ק שם תקס"ח בסימן עצמו ברורה המשגהבדברי

 ם י ר פאחיים
 בשינףם כי אם - זה מעין חילוק שם שמחלקמ"ב,

 עהן אמו, או אביו שמת ביום תענית קבלתבענין
 עכ"ל.שם.

 קענ.מימן
 הנותן הוא םי ידעת צריר ?אניונים נםתנותאם

 דף שבת על ענגיל למהר"י הש"ס גליוניבספר
 דבריו קיצור וזה שם כתב וכו' הנותן ד"ה תוס' ד"הי'

 המקבל צריך מחנה בלשת דכתוב לאביוניםדמחנות
 ממי יודע העני כשאין מהני ולא הנותן הוא מילידע
 בגור זצ"ל מפראג המהר"ל מדברי הוא ומקורונוטלה.
 צדקה לשם מחנה שם בין חילוק דיש שם לשבתאריה

 צריך ולכן למקבל שנותן נתינה ענין הואשמחנה
 וקבלה נתינה שתהי' כדי הנותן הוא מי לידעהמקבל
 שלימה ~דנה איננה הנהרנה גם קבלה בלידנתינה
 העני לפרנס רק ומחנה נודנה דאינה בצדקהמשא"כ
 שהעני רק לא יוצא דבריו ולפי עח"ש. להחיעוא"צ
 דכתיב לאביונים במחנות הנותן הוא מי לידעצריך
 מי לידע צריך הנווע גם אלא ומחנה נתינה שלבלשת
 אריה. הגור לפי שלימה נתינה ליכא דאל"כ המקבלהוא
 לאביונים מחנות למצות בפורים מעות שגובין מהוא"כ
 ידע לא וגם הנותן הוא בפרט מי העגי ידע לא אזהלא
 מצות של חסרת ההם המקבל הוא מי בפרטהנותן
 דין. חידוש לכאורה וזה וסחם לאביונים.מחנות

 ו~ליט"א סאכשבסקי משה ר' הרה"גוידידי
 אין לענ"ד אמנם וז"ל ע"ז לי כתב משה משכןבעמח"ס
 מה בין חילוק וליכא בזה הש"ס הגליוני עםהדין

 מחלק לא אריה והגור צדקה שנקרא למה מחנהשנקרא
 דכדי צדקה שבעצם למה מחנה שבעצם מה ביןאלא

 ידידות ו~ל קשר לעשות בכונה והחנו מחנהשתהי'
 זה דבלא הנותן הוא מי לידע המקבל צריך לזהוריעות
 שאין צדקה אבל להודיעו צריך ומש"ה רעותליכא
 פרנסה להעני קזיהיה כדי רק אלא ריעות משוםהטעם
 מה לאביונים במחנות גם וא"כ להוזיעו. צריך איןבזה
 זה אין סוף סוף הא לא או מחנה בשם נקרא זה אילי

 מנות שלח של המצוה דזה ריעות להרבות בשבילמצוה
 בפורים ושתיה אכילה להעני שיהא כדי מצותהאלא
 וכמ"ש הנס לפרסם רחב ביד העניים לפרנסוכדי

 ענחם לב לשמח דהוא הלי"ז ממגילה בפ"בברמב"ם
 לידע צריך לא ריעות זה שאין כית אבל דשכינהדומיא
 עם הדין ולכאורה עכ'ל, הנותן הוא ומי המקבל הואמי

 מקראי הספר מדברי לדבריו ראיה לי ההם שליט"איזידי
 וז"ל שם שכתב ב' אות בהערה ל"ט סימן פוריםקודןם
 אדרבה צדקה מצות כעין דהף ענחם מחנות לעניןאבל



אורחרננות

 בשו"ע כדאיתא יותר מצוה "2 אלו האופניםנשני
 והדרגא בצדקה מעלות שמונה שיש רמ"ט סי'יור"ד
 ידע ולא יתן למי ידע ולא לעני צדקה בנותן היאהשניה
 דמתנות בפירוש משמע הרי עכ"ל מקבל ממיהעני

 השולח הוא מי המקבל לידע צריך לאלאביונים
 צריך מנות במשלוח אם וכתבנו נכק זהולכאורה
 בכ"ז. הצין הנותן הוא מי לידעהמקבל

 וכמו לאביונים במתנות חייב כן גם דעניודע
 וזה וכ' מכה"י הרמב"ם על שם רוקח המעשהשכתב
פשוט.

 לאחר לאביונים מתנות לשם נתכק אם הדיןואיך
 מ"ב סי' קודש במקראי עיי"ש יצא אם לאביקשהגיע
 מחלפי ע"ב ז' דף במגילה דמבואר ובהא בזה,מ"ש

 שנה של בפורים זה עם אוכל זה רש"י וכתבסעודוריהו
 ממגילה בפ"ב בלח"מ הצין עמו. חברו סועד ובשניהזו

 כתב הרא"ש אבל רי"ד. סימן אהרן זקן וספרהלט"ו
 את ולא זה את נקט מדוע ולכאורה לאביוניםמתנות
 משם מ"א סו"ס קרדש מקראי הצין כרש"יהסעודה
 דמחלפי דמכיק משום שכ' זצ"ל קלמס הרבהרה"ג
 הא להחליף ל"ל וא"כ שוות. היו דהסעודותמשמע
 השולח. מקיים ג"כ קיבל לא הלא אם אף דמש'ימאמרו
 קאי א' וכל רצאו מזה זה לקבולי הו"ל לאא"כ

 לאביונים במתנות דמיירי אמר ולכן דמיה.בסעודתא
 עכ"ל. לחלופי הכרחו ולכן מקבל העני אא"כ יצאולא
 במגילה שם עי' שליח ע"י בעינן סעודתיהו מחלפיואי
 הש"ס. בגליונימ"ש

 הוא מי המקבל שידע טוב לכתחילה בודאיוא"כ

 מתנות לו שלח מי ידע לא אם בדיעבד אבלהנוון
 בזה. ועיין המצוה ידי יצא הנותן אזלאביונים

 שמתנות שכ' י"ח ס" ח"ג זבול בית שו"תועהן
 אהבה להראות והוא מש"מ בכלל הואלאביונים
 וכו' קע"ד עמוד ח' חלק בנועם מ"ש ועייןור"צות.

 בג' וכן אלו בענינים שהארכנו מנות משלוחבקונטרס

 סקל"ד תרצ"ה סי' החיים כף ועי' אפרים. רבבותחלקי
 ועריבות הערך יקרות המנות סויהי' המצוה עיקרשכ'
 שנתן מתנות שהר נגד מנות שור כתב ל"ז ובאותוכו'

 עכ"ל, הטבעת ואחד המן בית אחד לאסתראחשורוש

 ב' צריך דעיקר יצא לא טבעת או בית יתן דאםומשין

 בזה. ועהן לאכילה הראוימאכלים

 לנהרבות סהיים ומגלת כ"ב ט" מג"א אלשיךועהן
 הלא לאביונים מתנות דין שיסוד משם ונלמד י"טט'

 ואין הפורים. ביום צדקה מעשה עש~ת של מיוחדדין
 עשהת דבעינן אלא בפורים עניים לב לשמח רקוה

 בוה. ועהן בפורים צדקהמעשה

שכהאפריםחיים

 )וינפלד( אברהם לב בשו"ת ראיתי כךאחר
 מכ"ז היוצא ס"ה בסימן דבריו בסוף וכתב בזהשהאריך
 מזה זה והמקבל הנותן סוידעו צריך בודאידבמש"מ

 אין בודאי מתב",2 האביק אם לאביונים במתנותאבל
 הידור יש מתביש באינו אבל פנים, אל פנים לוליתן
 בזה גם להרבות מזה זה סוידעו באופן ליתןמצוה
 המהר"י בדברי ודן עכ"ל, ישראל בין וריעותאהבה
 זצ"ל.ענגיל

 בענין לי כתב שליט"א ליבעס רי"א הרה"גידידי
 ז"ל עצגל יוסף ר' הגאק בשם שכתב ומה וז"לזה

 לחדש שכתב שבת מסכת על הש"ס גליוניבספרו
 צריך מתנה לשק דכתיב כיון לאביוניםדבמתנות
 העני כשאין יוצא ואינו הנותן הוא מי לידעהמקבל
 ז"ל מפראג המהר"ל מדברי ומקורו נוטלה ממייודע

 לשם מתנה שם בין שמחלק שם לשבת אריה גורבספרו
 מהנותן שניתן וקבלה נתינה ענין הוא שמתנהצדקה

 כדי הנותן הוא מי לידע המקבל צריך ולכןלהמקבל
 אינה הנתינה גם קבלה בלי דנתינה וקבלה נתינהשתהי'
 ומתנה נורנה דאינה בצדקה כן שאין מה שלימהנתינה
 לפי מזה ויוצא עיי"ש להודיעו א"צ לכן העני לפרנסרק

 במתנות הנותן הוא מי לידע צריך שהעני רק לאדבריו
 וקבלה נורנה היינו מתנה בלשק דכתוב כיקלאביונים

 זה דבלא המקבל הוא מי לידע צריך הנותן גםאלא
 שגובין מה זה פי הצל המהר"ל. לפי שלימה נורנהליכא
 יכולים איך לאביונים מתנות למצות בפוריםמעות
 הוא מי יודע אינו העני הרי לאביונים מתנות בזהלצאת
 ואיך המקבל הוא מי יודעים אינם הנותנים וגםהנותן

 לאביונים. מתנות של המצוה בזהמקיימים

 נכונים ענגל הר"י הגאון דדברי לפיע"ד נראהוהנה
 בין חילוק יש דבאמת טעמא בתר ולא שמא בתרמאוד
 לאביונים מתנות מצות גבי אבל צדקה לשם מתנהשם
 שתי הן לאביונים ומתנות מנות משלוח טעמא, בתרזיל

 כדאיתא בפורים לקייב אדם כל שחחב בפוריםמצות
 וחנוכה דמגילה ג' בפרק ורמב"ם ד"ז מגילהבגמרא
 יוצאים אם נשאל קי"א סי' ראשק חלק ובתה"דהלט"ו
 חלוקים בפורים לחבריהם שולחים אם מנות משלוחדין

 מנות במשלוח טעם דעיקר יוצאים דאינו והסויבוסדינים
 כדינא הסעודה לקיים וסיפוק די אחד לכל שיהאכדי

 אבין בר חנינא ורבי אבין בן דאביי בגמראכדמשמע
 מנות משלוח בהכי ונפקי בהדדי סעודתייהו מחלפיהיו

 מלשק כן והוכיח הוא סעודה משום דטעמאאלמא
 כשר של מנות שתי לשלוח אדם וחייב שכתבהרמב"ם

 ומשמע אוכלין, מיני שני או תבשיל מיני שתיאו
 עיי"ש בהרחבה הסעודה אדם לכל סויהי'דהעיקר
 עם מחליף לו אין דאם שם כתב והרמב"םבתרה"ד
 כדי סעודתו לזה שולח וזה סעודתו לו שולח והחבירו



אורח וך2ך4וצוצשכו

 מחלפי פירש בגמרא רש"י אבל מנות משלוחלקחם
 ובשניה א' שנה של בפורים זה עם אוכל זהסעודתיהו

 כתב הרא"ש פסקי בקיצור והרא"ש עמו חבירוסועד
 הרי מתנות ידי יצא חבריו בשל סעודתו החליףואם
 וראה מנות משלוח ולא לאביונים מתנות דיצאבזה

 דקאי מגדים הפרי בשם כן שהביא תרצ"ה ס"ובמ"ב
 גדולים בשם מביאים ראיתי אבל לאביונים מתנותעל

 להרבות כדי הוא מנות משלוח של המצוהדטעם
 הוא לאביונים מתנות מצות תכלית אבל וריעותבשלום
 י"ז בהלכה להלן רמב"ם שכתב כמו העניים לבלשמח
 מלהרבות לאביונים במתנות להרבות לאדם מיטבוזו

 גדולה שמחה שם שאין לרעיו מנות ובמשלוחבסעודתו
 וגרים ואלמנות ויתומים עניים לב לשמוח אלאומפוארה
 שנאמר לשכינה רומה הוא האומללים לבשהמשמח
 נדכאים. לב ולהחיות שפלים רוחלהחיות

 צדקה ממצות לאביונים מתנות מצות משונהאולם
 גם מחוייבים פוסקים להרבה לאביונים מתנותדהרי
 לאביונים במתנות מיוחדים דינים יש וגםעניים

 ממנו להנות הראוי דבר לאביון שיתן צריךלכתחילה
 ובשערי בפורים להרציאו שיכל מעות או מאכלבפורים
 מעות נותן דאם שכתב ברכה מחזיק בשם סק"אתשובה
 אין צדקה במצות אבל ביצים, ג' שיקנה שיעורצריך
 צדקה מצות פטור הצדקה מן המתפרנס עני וגםשיעור
 עד בצדקה דאינו ג' סעי' רנ"א בסי' ברמ"אכמבואר
 דדרש ד' בגיטין זוטרא מר דאמר ומה פרנסתו לוטרהי'
 יעשה הצדקה מן המתפרנס דאפי' א'( )נחוםועניתיך
 לו כשיש החנו רמ"ח סי' בריש הש"ך תירץ כברצדקה
 צדקה. ליתן חייב אינו דאל"כ הכי בלאפרנסתו

 לאביונים מתנות של טעמא בתר זיל זה לפיולכן
 מטרת נתינה של אופן ובכל העניים לב לשמחהוא

 למה ענין זה ואין המצוה ונתקחמה נתמלאההמצוה
 י' בדף בגמ' איתא דהתם בהמם אריה הגורשכתב
 שנאמר להודיעו צריך לחבירו מתנה הנותן דרבמימרא
 מתן ופירש"י ל"א( )שמות מקדשכם ד' אני כילדעת
 לקבל יתב",ם דשמא כבוד דרך וזהו לך אתןפלוני
 אם וכן בדבר בוש ואינו בדעתם מתרצים כךומתוך
 לו בא שמידו להודיעו צדיך מידיעתו שלא בביתונתנה

 טובא קשה לפירש"י והנה יעו"ש אוהבו יהא כךשמתוך
 רןם"י, דברי לפ' הרבה שהאריך יעקב בעין בהרי"ףעהן
 שנתן במתנה דדוקא כתבו הנותן בד"ה שם התוס'אולם
 הנותן אבל מתבחש המקבל שאין אהבה ידי עללו

 )משלי אף יכפה בסהר מתן מתב",ם שהמקבלצדקה
 בזה הרי בתוס' מבואר אדיה הגור ודברי יעו"שכ"א(
 הנותן צריך בזה וריעות אהבה מחמת טתתנהדסתם
 הנרצה לתכלית מגיע אינו הכי רבלאו להמקבללהודיע
 מתנה שנקרא אעפ"י לאביונים מתנות מצות גבי כןולא

 ם י ר מאחיים
 לב לשמח צדקה בגדר הוא התכלית לפי מקוםמנל

 בתר ולכן לעיל המובא הרמב"ם שכתב כמוהענחם
 צ"ע לכן צדקה הוא טעמא ובתר מתנה הואשמא
 עכ"ל. הנ'ל. הגאתבדבדי

 לי כתב שליט"א זילבר בנימין ר"י הרה"גוידידי
 טרש ומסיק הש"ס גליוני בשם שהביא ומה וז"ל.בזה

 וכן הנותן הוא מי המקבל שידע לכתחילהלהחמיר
 להחמיר שיש לי נראה לא בזה שכתב מה ובכללהפוך
 שמודגש מנות משלוח כלל דומה שאינו ובעיקרבזה.
 דינים לחדןם ואין לאביונים. מתנות למצות לרעהואיש

 אז ובספר ופוסקים. בש"ס מקור להם שאיןחדןסים
 אני ולבסוף אלו מעניני אריכות יש פ' סימן ח"ונדברו
 לפי יוצא אינו יודע המקבל ואין מנות דבמשלוחמסיק
 דברים. בכמה דיונים שם ויש וריעות. חיבה שלהטעם
 מי לדעת צריכים לאביונים במתנות אם זה בפרטאבל
 פשוט דבר זה כאילו בזה דן לא בכלל אניהנותן
דל"ד.

 ע"פ לאביונים מתנות דנאמר מה כעתונראה
 למתנות צדקה בין שההבדל חידוש איזה שםהאמור
 מחסורו די המקבל של הצורך התורה הדגישהדבצדקה
 כמו הנותן מצד גם מצוה שיש אלא לו. יחסראשר
 במתנות אבל הנדיבות. מדת בנפשו לקנות ר"ישכתב

 הלב נדיבת שגורם מה הנותן מצד הוא העיקרלאביונים
 שזה העמים בין והמפורד המפוזר כנגד הוי זהממילא
 לו נותנים יד הפושט שכל פורים של המיוחד הדיןיסוד

 אבל המצוה יסוד עתה מצוה יש הנותן מצדדעכ"פ
 שליט"א. ידידי עכ"ל נרגא בזה שדא אניאח"כ

 אם וז"ל הנ"ל שליט"א ידידי לי הוסיףושוב
 דגבי הנותן הוא מי לדעת צריכים לאביוניםבמתנות
 הטעמים בב' תלוי זה שהלא חומרא זה מנותמשלוח
 שהמוחל ס"ד תרצ"ו בסימן הרמ"א לפי דוקא זהוא"כ
 מביא המ"ב אבל ריעות. להרבות להטעם כעיקר יצאלו

 השני כטעם עיקר דלדינא דס"ל דמשמע וח"סמהפר"ח
 אלא מהני ג"כ השולח מכיר אינו אפי' לפי"זא"כ

 במתנות אבל הטעמים כב' מחמירין אנושלחומרא
 כהטעם או אלא ריעות להרבות משום הוי לאלאביונים

 שכתבתי כהטעם או ברחבת לו טרהא או הרמב"םשל
 השולח. הוא מי טרדע וא"צ בסעודה, רחבותלעיל
 למי מש"מ ירצאין שאין אפדים ברבבות שכתבוראיתי
 הנ"ל. השני הטעם לפי חולי מחמת לאכול יכולשאינו
 כיון י"ל אבל התקבלתי מהני אם הנ'ל בדין תלויחה

 הטעמים כל להנ"ל דומה ואינו שאני זה ממשדקיבל
 ירצא השולח אין לו ששלחו מה אוכל שלא מידמשמע

 יודע בטח שליח צריכים אם )מדין קצת לחלק שישאף
 שליט"א. ידידי עכ"ל נדברו( באז בזה שהארכתימה
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 קעג.מימן
א

 נפורים התורהקריאת

 בשלח בסוף פסוקים ט' רק קריאיםבפורים
 ויבא בפ' וקורין המחבר כ' ס"ג הדצ"ג סימןובשו"ע
 הרמ"א כ' וע"ז פסוקים, ט' אלא בה שאין ואע"פעמלק
 המ"ב וכ' הפרשה של האחרת פסוק לכפול המנהגואין

 היכא פסוקים מעשרה פוחתין אין דקח"ל ואע"גבסק"י
 נהגו ועכשיו שכ' זה סימן בב"י ועי' שאני. ענינאדסליק
 המקור א"כ פסוקים י' להשלים כדי אחרת פסוקלחזור
 שכן ב"י בסק"ז הגולה הבאר קוציין וכמו מהב"יבא

 אגרת זכור לשבת דרושים משה דרש בספר ועייןנהגו.
 משה כלפו"ן רבנו להגאון אסתר מגילת חידושיהפורים
 ד' באות שכ' י' עמוד תשל"ז ירושלים זצ"להכהן

 והרי עכ"ל, אחרת הפסוק וכופלין עמלק פ'וקורים
 בזה. ועיין האחרון הפסוק את לכפול הספרדיםדמנהג
 ברבבות שכתבנו מה ועחן סק"ה. השולחן ערוךועיין
 ד'. אות הנ"ו סימן ח"אאפרים

נ

 אסתר נתעניתחולה

 זו ותענית המחבר כ' ס"ב תרפ"ו סימןבשו"ע
 ויפרעו. יתענו לא הרבה מצטערים ואם חובהאינה

 שכ' משה דרש בספר וראיתי סק"ה. במ"בועח"ש

 צריכים אינם ג'( א' ט' בע' )עח"ש ומניקותעוברות
 נראה )כן אח"כ לפרוע צריכים ואינם בולהתענות
 דחייב ס"ח ע' ופורים אדר בס' ועי' עכ"ל.לפע"ד(
 עיי"ש. בחולים מטפל אם א' בביאורים ועיי"שלהשלים

 לצום מחייבים המשתה ימי שבעת שחל דחתןוכ'
 צריך שאינו וי"א שליט"א, פחנשטחן משה ר'הרה"ג
 גם חופתו ביום חתן ושלום חחם דרכי ברכ"ילצום
 זאת בכל צם ואינו הוא שלו יו"ט שאומריםלדעת
 ואם וכו' לשתות לקטן הכוס ויהנו צם אסתרבתענית
 וכו'. לשתות עצמו להחתן מותר מוקדמת היתההתענית

ג

 מנות השנישיעור

 בביאור עיין מנות השני של השיעור הויכמה
 פחות דבר לעשיר שולח דאם שכ' הדצ"ה סימןהלכה
 אכן וכו' בריטב"א משמע וכן מש"מ ידי בזה יוצאאינו
 לכתחילה בזה ליזהר ונכת זה דבר הזכירו ט~לאש"פ
 שיעור כ' י"ב אות י"ג ע' משה בדרש ועח"שעכ"ל.
 ומ"מ כעת בפוסקים מבואר מצאחץו לא המנותשני

שכז ם י ר פאהיים

 אוכל ביצים ג' מן פחות מהנה כל תהיה שלאנראה
 ועחן עכ"ל. )נלע"ד( לאביונים ממהנות גרעדלא

 מנות מק(לוח בקונטרס בנועם בזה הארכנושאנחנו
 משם קחנו ז"ך אות קצ"ג וע' כ"ג אות קצ"אעמוד
 מועדים טוב.ועיין בהסבר בשלום יבוא מקומו עלוהכל
 בזה. מ"ש ק"ז סימן ח"ווזמנים

ד

 אסתר נתענית מתענה יאחתן

 יתענה לא שלו המשתה ימי שבעת בהוךמתן
 תרפ"ו בסימן יוסף הברכי כתב כך אסתר תעניתבצום
 בית הרב מדברי נראה חופתו ימי בתוך חתן וז"לסק"ו
 עשרה ולא אסתר צום לא יתענה דלא תע"ו סימןדוד

 בשם כתבתי ב' אות תקמ"ט בסי' ולעיל וכיוצאבטבת
 באריכות כ"כ ועיי"ש עכ"ל, צומות ד' דיתענההריטב"א
 תענית דרק כ"כ ודעתו הספרדי השלחן ערךבספר
 דמתענה אפרים ברבבות שכתבנו ובזמן מענה לאאסתר
 שהם דוד הבית דברי לי ידועים היו לא בטבתעשרה
 סימן ובח"ד ג'. אות קכ"ה סימן ח"ג בספרי עחןהביאו,
נ"א.

 ר' הרה"ג לידידי ס"ח עמוד ופורים אדרובספר

 ימי שבעת תרך חתן וז"ל כתב שליט"א שורץיואל
 פיינשטחן משה ר' )הרה"ג לצום מחייבים ישהמשתה
 חחם דרכי )ברכ"י לצום צריך שאינו וי"אשליט"א(
 יום שהוא הנוהגים לדעת גם חופתו ביום חתןחסלום(
 לצום צריך אסתר בתענית זאת בכל צם. ואינו שלוטוב
 ואם סק"ו( תק"נ ס' )מג"א לשתות לקטן הכוסויהנו

 לשתות עצמו להחתן מותר מוקדמת היתההתענית
 בס' ועי' עכ"ל סקכ"ה( תקנ"ט וא"ר שם א"א)פמ"ג
 חתן שכ' ה' א' תקמ"ט סי' אור"ח אלישעגדולות
 יתענה גדלי' צום אף חופתו בתוך צומות מד' א'שאירע
 נהגו וכן מתענה אינו אסתר דתענית משמע ב' א'ברכ'ע
 ה' א' תק"ג ס' השלחן ערך לה' וע' יע"א. בגדאדפה
 עכ"ל. אסתר בהענית להקל יש הריטב"א טעם לפישכ'
 ד"ה ע"ז ס"ג עי' תרפ"ו סימן אלעזר פקודת בס'ועי'
 חתן.ענין

ה

 המגייהקריאת
 דקריאת שכ' ס"א תר"ץ סי' החיים נףעיין
 ועיין יושב, לקרות יכול לכתחילה אפילו משמעהמגילה

 כבוד מפני בעמידה דיקרא צ"ח עמוד ופורים אדרבס'
 להעמיד טוב וכן בישיבה, יכול הדחק ובה~עתהציבור,
 ואחד מימינו אחד צובור השליח ליד אנשיםשני

 וכה"ח(. חי איש )בןמשמאלו
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י
 5שהחיינו1ונה

 ית-עו הש"ץ שכ' ס"ד הדצ"ב סי' החחם נףעי'
 ועחן ומשמיע. שומע כונת בעי כי בשהחחנו שיכותלו

 בעת בד"ה מ"ש ג' באות ק"א עמוד ופורים אדרבספר

 ט י ר פאחיים
 ואהבה שלום להרבות הוא המצוה דעיקרדמאחר
 מפני שנוהן זה יראה זו מצוה על יברך אם ע'7וו-עות,
 לא ע"כ וריעות, האהבה במדת מפחית ונמצאהציוף
 זו וכסברא ברכה. בלי שיתן שעדיף ברכה, בזההרקנו
 יש חוקיות שבמצוות פרקים, לח' בהקדמה הר"מכ'

 ראף שכליות מצות אבל הבורא. ציף מפני רקלעשות
 עכ"ל. הפנימי השכל רצת מפנילקחם

יז

ז 5פוריםנשואין

 ואם שכ' סנ"א הדצ"ו סימן החחם נףעיין
 ועי' החופה. קודם פורים סעודת לעשות ישאפשר
 נישואין שהוררו שאף פ' סי' ח"ג החכמה בצלשו"ת
 שחך לא ,2ע"ז בפורים הסעודה את יעשה לאבפורים
 ובשם פורים במוצאי הסעודה ויעשה הדחק,2עת
 מותר הצורך שבשעת כתבו שליט"א פחנשטחןהגר"מ
 שו"ת ועין פורים, סעודת שקחם אחר נישואץלעשות
 בדרכי עי בפורים ולצנות צ"ט. סי' ח"א יצחקמנחת
 סימן ח"ב בהלכה תורה קנץ ובשו"ת ח2לום,חחם
 אומרים ואין מת"ח צחוק לעשות שאסור כ' ב' א'קכ"ה

 ח"ב חמנים מועדים ועי' כבודם, על מוחליםשמסתמא
 ועחן בפורים להתלוצץ של האיסור שביאר קצ"אסי'

 ר. אות י"ב בפרק ופורים אדרבספר

ח

 פגייה יו5אין
 לשם אחרת לעיר לנסוע צריך מגילה לו שאיןמי

 וכתב תרפ"ה( בסי' פוסקים ושאר המ"ב )ממשמעותזה
 וצ"ע ק"ב בע' י"ט אות בביאורים ופורים אדרבס'

 קיום שלצורך הסובר ס"ח בכלל בסי' החי"אמדברי
 שמצוה לתרץ ואין אחרת. לעיר לנסוע צריך אינומצוה
 שמצינו וכמו יותר חמורה ניסא פרסומא בהקדש
 משום כוסות. ד' מצות לקחם הפתחים על לחזרשצריך
 אחרות במצות לעשות צריך שאין מה ניסאפרסומי
 הפוסקים כתבו ופרה זכור פ' שמיעת לגכי גםשהרי
 עכ"ל. בתורה שקוראים למקום לנסועשיש

ט

 פנות פשיוה עי5רכה

 שאין טעם אפרים וברבבות בנועם נתבנוכבר
 חמנים במועדים ראיתי וכעת מנות משלוח עלמברכץ
 יעקב ר הרה"ג המנוח ידידי בשם שכ' מ"ס ע' ח'חלק
 ח"ל ד"ח. אש שרידי שו"ת מחבר זצ"ל תנברגיחיאל

 הראהטונים בחלקים אפרים ברבבות שנתבנומה
 יצחק הר' ידידי לי כתב בפורים באשה ין שוריתבענין
 להג"ר יעקב משנת בהסו"ת ראירר נא פענפילאהרן
 א' נ"ו סי' ח"א ז"ל מקאפיש רב לעבאותטה2 סגליעקב
 כדאיתא לשתות מגונה שהוא יען בזה שנסתפקי'

 עכ"ל. חחבה שאינה שנראה וכתב ס"ד.בכתובות

יא

 פגייה יקריאת ת"תפ5טיין
 מגילה. לקריאת ת"ת מבטלים ג, דףמגילה

 איך אפרים רבבות של הראשונים בחלקים כחבנווכבר
 וראיתי התורה. לימוד הוא הקריאה עצם הרימבטל
 דגם ואע"ג דכתב תרפ"ז סימן השולחן בערוךכעת
 הזמן ועד ההילוך מ"מ התורה לימוד הףמגילה

 ביטול הף מגילה לקרות תתחילו העם כלשיתאספו
 לשני דכוונה שכ' שלמה בחכמת ועח"ש ע"כתורה
 למגילה עולה לא לת"ת מכהן דאם מהני. לאדברים
 בדבריו מתכות מה שנבין ביאור הטעונים בדבריוועחן

 שידע יגיעה הוא התורה לימוד י"ל והנההקדושים.
 דברים ב' הם ולכן הסיפור היא המגילה קריאתללמוד.
 בזה מ"ש ועין כוונתו, חה בהם לכרן וא"אנפרדים
 וקצרנו א' סימן פורים עניני ח"ב חחם משמרתבס'

 להאריך. צריך שהיהבמקום

 שכ' א' אות רל"ב סי' אור"ח מבץ פני שו"תועחן
 יורדת וממילא ת"ת דין מקחם לא המגילה מבץ לאאם

 בדבריו. היטב עחןהקושיא

י5

 5פנחה הפגייהקריאת

 ובמנחה בהסחרית מנץ בפורים היה שלאבציבור
 המגילה לקרא ויכולים היום כל שזמנה אמרור אזהיה

 אבל ישראל מנהג שינף משום בזה שיש ואףבמנחה
 את יפסידו אז במנחה יקראו לא אם כי ברירא אץפה



אורחרבגות

 ה' בחלק ס"ה סימן רב לך עשה בספר ועיןהקראה.
וכדברינו.

יג
 המן בני קץטרתכתיבת

 למימתחיה צריך דויזתא מבואר ט"זבמגילה
 כאחד דנתלו אפרים ברכבות מזה כתבנו וכברכמורדיא
 ביחד. אח"כ נשמתן יצאה ואיך כאחד נהרגו הלאואיך
 של זה דין הביא לא הרמב"ם אמאי לי קשהועוד

 ב' חלק החורה על אורה 21ערי ועחן וצ"ע.הגמרא
 בזה. ועין ק"ח ק"זעמוד

יד
 יפורים חנוכה ביןהבדל

 אומרים הנסים בעל פורים של בנוסחמדרע
 של ובנוסח עצתו, את הפרת הרבים ברחמיךואתה
 בעת להם עמדת הרבים ברחמיך ואתה אומריםחנוכה
 ועיין בפורים. ולא בחנוכה צרתם מזכירין מדועצרתם
 מ"ש ס"ו עמוד א' חלק התורה על אורה 21ערבספר
 ביאור. בעי ומ"מבזה

טו

 עם ברוב המגייהקריאת

 של במקום ללכת דבעי המגילה בקריאתהדין
 הוא אם והשאלה י"ז( )משלי מלך, הדרת עםרוב

 ג"כ שם "2 אבל " של מנין ה,2 י' של במניןמתפלל
 עם ברוב נחשבים הם האם קטנים, ילדים 500בערך
 עם, ברוב נחשבות בודאי ונשים לא, או מלךהדרת
 העם את הקהל גרסינן ע"א ג' דף בחגיגהוהנה

 אנקךם אם ל"א דברים וכו' והטף והנשיםהאנשים
 "2מעו למען )כדכתיב לשמוע באו נשים ללמודבאים
 שכר ליתן כדי באים, הם למה טף ילמדו(ימען

 דמדובר שם, החורה על ברמב"ן ועחן ע"כלמביאיהן,
 משמע שהבאנו מדחז"ל אולם להתחנך, הקרוביםבטף

 לכאורה וא"כ כלום מבינים שאינם בקטנים גםדמדובר
 הם אם למביאיהן, שכר נוהנים ולמה במצוד היאמה
 הדרת עם ברוב משום דהוא ועכצ"ל כלום, מביניםאינם
 הזה. הטעם שיים בקטנים דגם ראי' לו ותהאמלך,
 יומו בן תינוק דגם משמע א' יבמות ירושלמי לפיאולם

 היתה ר"י של ואמו תורה, בדברי אזניומתדבקין
 דזהו י"ל וממילא ע"ש המדרש, לבית עריסחומוליכה
 דברוב הטעם משום ולא למביאיהן, שכר שנוהניןהטעם
 כדברינו. משמע מתלמודץ אולם מלך הדרתעם

 בטעות[ נשמט ט"ז]אות

שכט ם י ר פאחיים

יז
 בישיבה המגילהקריאת

 ויח2ב עומד המגילה את הקורא נ"אבמגילה
 כתב ובר"ן יח2ב. רצה אם עומד רצה אםוברש"י
 לאו ויצא וכף יצא וישב עומד המגילה אתהקורא
 זה ולכאורה נמי. לכתחילה אפילו אלא בדיעבדדוקא
 שתמיד בזמן בו דיעבד דוקא לאו הוא שיצאחידוש
 בזה מ"ש כ"כ ועחן הוא. דיעבד לשון יצא מקוםבכל

 ביטון אליהו ר' הרה"ג למידי אליהו בריתבשו"ת
 ועיין אור"ח. חלק ל"ג בסימן ביריה כפר רבשליט"א
 ה'. באות שכתבנו מהלעיל

יח

 סעודתיהוסחיפי

 מה עחן ז' דף במגילה סעודורהו מחלפיבענין
 רן2"י דברי לבאר הרי"ף על שם אנשי בחידושישכתב
 משלחין היו דבודאי אומר ואני וז"ל עמו אוכלשהי'
 לשמחה 21עשו דזה לאשמענינן ואתא הכי בלאומנות
 משמח שיהא ולא מרעים. בסעודת להרבות כדייתירה
 המנהג שנשתרבב נראה מזה לבדו. בביתו וא"2 א"2כל

 ושוורם ואורכלין לבית מבית מריעים בחבורתשאוכלים
 ועין ק"כ. עמוד החדש מגילה צדק מעגלי ועי'עכ"ל,
 קע"ב. בסימן לעיל שכתבנומה

יט
 המגייהקריאת

 המגילה את לקרות אדם חחב יארב"ל ד,מגילה
 שאמר מהו צ"ב ולכאורה וכו' ביום ולשנותהבלילה
 מפורש ביום הקריאה דין שהרי ביום ולשנותהריב"ל
 ועח"ש המגילה לקריאת כשר היום כל כ' בדףבמשנה
 ע"ט עמוד החדש צדק במעגלי ועיין וצע"ג.כגמרא
 בזה. צ"ע ומ"מ בזהמ"ש

כ

 המגייהקריאת

 כתב נ"ח סימן מפאריש יחיאל רבינובפסקי
 מגילה לקריאת שהחחנו לברך העולם שנהגו מהוז"ל.
 קריאתה דעיקר הקדוש אומר בלילה שבירך ואע"גביום
 ואם יצא לא בלילה 21עשאה פורים סעודת כדאמרביום
 על לומר שצריך הקדוש אומר הלילה עד סעודתומשכה
 שבת במוצאי שבת של כברכות אשכחנא דהאהנסים
 עד סעודהן להמשיך שנהגו דבר עמא מאי חדופוק

הלילה.



אורחןשבבךתשל

 ר"ת, בשם וכו' חייב ד"ה א' ד' מגילה תוס'כ"כ

 וכ"פ הגה"מ הסמ"ק תשפ"א, רמז מגילההמרדכי
הרא"ש.

כא

 פסוקים בם' בפורים התורהקריאת

 התו' קושית על אפרים ברבבות כתבנוכבר
 פסוקים ט' בפורים קורק איך ע"ב כ"א דףבמגילה
 בפורים שמות על אמת אמרי היקר בספר ראיתיוכעת

 מספרו ק"ס בעמוד זצ"ל מרדכי אברהם ר'מהאדמו"ר
 שזכיתי )וב"ה הדברים לחביבות דבריו מעתיקוהנני
 תשמ"ג(. בשנת מכת"י )יצ"ל שם וז"ל אצלו(לבקר

 עמלק ויבא פרשת בפורים קורין למה מקשיםתוס'
 מי' פוחתין אין אמרינן והא פסוקים ט' אלא בהשאין

 של שמותיו כולה התורה דכל איתא אולםפסוקים,
 לא בעולם עמלק של שזרעו זמן כל ואיתאהקב"ה
 מי כנגד עשרה הני ואיתא שלם, כסא ולא שלםהשם
 מאמרות העשרה כנגד וכו' הדברות עשרת כנגדוכו'
 דכתיב הוא מאמר נמי בראשית הוו תשעה הניוכו'
 החנו מפורש שאינו המאמר וזה נעשו, שמים ה'בדבר

 בכל למצוא ה', דבר מקום בכל למצואשצריכים
 זאת מסהרר ועמלק ויהדות, תורה שבעולםהדברים
 נמי דבראסוית יתגלה אז עמלק גוים ראסויתוכ"ממחה
 ועיין עכ"ל. בפורים הקריאה ענין הוא וזה הואמאמר
 א'. באות לעיל שכתבנומה

כב

 פורים בסעודתכונה

 זצ"ל זננפלד רי"ח הרה"ג דברי פה מעתיקהנני
 ש' עמוד ח"ג ישראל דארעא מרא בספר דבריושהובאו

 דברי שהסביר מה ראיתי חדןם( )קנק ספרו ובסוףוז'י
 לא ואני בסעודה כוונה קיצריך מגילה בה'הפרמ"ג
 וקורא לאביונים ומחנות מ"מ ששולח מי פשיטאהבנתי
 היום, לכבוד כוונתו כי ביום בו סעודה ועושההמגילה
 רצה שלא באופן לאכול אנסוהו אם כוונתוואפשר
 פורים בסעודת דבכה"ג אמר ע"ז במצה שאמרוכענק
 לשמחה מיוחדת כוונה אבל לשמחה, כ"א נתקנה לאכי
 יודע שאינו הארץ בעם הכוונה לומר ואפשר ידעתילא

 כ"א מצוה שאין וחושב בפורים סעודה לאכולקיצריך
 לכבוד סעודה עושה ואינו ומ"ל, ומ"מ מגילהבקריאת
 לאכול יום בכל רגיל שהוא מה כפי עושה כ"אהיום
 יצא לא שבזה אפשר שוב מצוה שזה כלל יודעואינו
 גבי שאמרו וכענין היום לכבוד שהמצוה שידעקיצריך
 עכ"ל. בראשונים וכמבואר פסח שהוא ידע שעכ"פמצה

 ם י ר פאחיים
כג

 השקומחצית

 הגונב וכן הל"י בפ"ג שקלים בהל' כ'הרמב"ם
 לשלם חהב והוא יצא. ושקלו שקל חצי הגוזלאו

 לא אמאי ולכאורה חומש, להוסיף או עביםלבעלים
 באור ועי' וצ"ב. אשם חיוב גם עליו שיש כ"ככתב
 חחם דברי בשו"ת מ"ש וכן הר"מ על מ"ששמח
 כ"א סי' ירוחם ובית כ"ו סי' יו"ט ועונג ל"ז, סי'אור"ח

 בזה(. הארכתי שקלים הל' רמב'ט על)ובחידושים

כד

 מעוברת בשנה זכור פרשתקריאת

 יש מעברת דבשנה אפרים ברבבות שכתבנומה
 שיק במהר"ם עחן זכור. פרשת תצא כי בפרשתלכות
 החת"ס בשם ג' אות תר"ה מצוה מצות תרי"געל

 לצאת תצא כי בפרשת מתכון הוא מעוברתדבשנה
 סי' ח"א העזר אבן חת"ס בשו"ת עיק אבל זכורפרשת
 שנים לג' אחת דקראו מערבא בבני עשו מה דכתבקי"א

 הוא שכך שכל חומה ערי מבתי ילפינן אע"כ אלאי
 עיבורה עם שנה דחושבק הכונה ושם שכחהעויעור
 באור"ח ל"ג סימן יואל דברי שו"ת ועהן בזה,וצ"ע
 קס"ח. בסימן לעיל שכתבנו מה ועיין בזה.ועי'

כה
 המגילהגייית

 אלא אחרונה ברכה אחרי המגילה את לגלולאין
 תר"צ בסימן בפוסקים מבואר כך גולל כך ואחרמברך
 שלא פתוחה מונחת שתהי' למגילה דגנאי משוםסי"ז
 בח"א. מזה כתבנו וכבר קריאתה גמר לאחרלצורך
 ו~לא כדי גולל הש"ץ דדוקא הדצ"ב בסי' כ'ובא"א
 יחידים. שאר משא"כ שם כתובות ברכותיאמרו

 במהרי"ל כמבואר דגנאי משום הטעם אםולכאורה
 לציבור, היחיד בין הבדל מה תתר"ה סימן משהובמטה
 פוסל זה אק במגילה כתובות ברכות אם אפילוועוד

המגילה.

כו

 אסתר בתעניתחתן

 יתענה לא שלו המשתה ימי שבעת בתוךחתן
 סימן הספרדי השולחן בערך עיק אסתר תעניתבצום
 ועיין תע"ו. סימן דוד בית ובשו"ת יוסף וברכיתרפ"ו
 ד'. באות לעיל שכתבנומה



אורחרבבות

כז

 פוריםשמחת

 לידידי ופורים אדר בספר כחב מעוברתבשנה
 ל"ג עמוד תשמ"ג שליט"א שורץ יואל ר'הרה"ג

 אלא וכו' הראשת מאדר כבר שמחה לנהוג ישדלכאורה
 הסמוך באדר דרק סובר פ"ח סי' ח"ב יעב"ץשהשאילת

 עכ"ל. השמחה נוהגתלניסן

כח

 המן בני עשרתכתיבת

 וצריך שכ' ע"ח עמוד ופורים אדר בספרעיין
 בשורות שיהיו המן בני עשרת שמות בכתיבתלהקפיד
 שו"ת מחבירו יותר בולט האחד שם יהא שלאשוות
 עכ"ל. ב' אות תס"ג סימן ח"ג אפריםרבבות

כט

 בשתידאהצה

 אשה שכחב קע"א עמוד ופורים אדר בספרעיין
 אך אפרים( )רבבות ידע דלא עד בשתיה חייבתאינה
 כחבנו כבר הראשונים ובחלקים עכ"ל, מעטתשתה
 י'. באות לעיל שכחבנו מה ועחןמזה.

5

 בפורים שמחהחיוב

 ירבה שכחב קע"א עמוד ופורים אדר בספרע"ן
 כחב ח' אות ובביאורים בסעודה, נרות וירבהבמטעמים
 שולחנו על נרות הדלקת על דוקא להקפיד שישונראה
 על נרות שהדלקת כית בחדר חשמל בהדלקתולא

 מה ועהן עכ"ל. טוב ויום חגיגית דרך הואהשולחן
 כ"ג. באות לקמןשכחבנו

יא
 שכותב בעת המגייהקריאת

 בד"א וז"ל הל"ו מגילה מהל בפ"ב נ'הרמב"ם

 בקריאה לצאת בשנתכות יצא בכתיבה לבושהמכוין
 וכו' כוחב שהוא בקשעה ממנו שמעתיק בספרשקורא

 ספר שאותו שצריך ודאי נראה וז'ל משנה הלחםוכ'
 בזה כוונתו מה ולכאורה כתקנה עשויה מגילהיהיה
 דמגילה בגמרא מבואר ממש כך הלא ודאי נראהשכ'
 מינה לה וקרי קמיה מגילה דמנחה אלא ע"ב י"חדף

 שתהא דבעי הגמרא בדברי ומשמע וכתב פסוקאפסוקא
 ומה כתובה, כולה שתהא הגמ', כלשת כתובה,כולה

שלאאפריםחיים

 קויכתוב סי"ג תר"צ סי' שו"ע ועי' וצ"ע הלח"מנונת
 מה וא"כ לגמרא למקור צחן הגולה ובבארממגילה
 רוקח מעשה עחן בספר ברמב"ם ומ"ש הלח"מ.כונת

 זה. בכל ועחן מספר שמעתיק גירסאשהביא

5ב

 פורים יפני מנות משיוחבש5ח

 כ' סק"ז תרצ"ה סימן אור"ח היטבבבאר

 בודאי ובפורים פורים קודם לחבירו ששלח מינסתפקתי
 עיקר אי תלוי דזה י"ל ואולי וכו'. יצא אי לידומגיעים
 דאם כ' בס"ד והרמ"א הקבלה או המשלוח הואהמצוה
 חזינן א"כ מחל אם או יצא לקבל רצה ולאשלח
 ס"א תרצ"ד בסי' והמג"א במשלוח תלוי המצוהשעיקר

 פורים קודם להם יתן שלא כ' לאביונים מחנותגבי
 היה דבלא"ה מוכח פורים קודם להו אכלו דילמאמשום
 גם תליא זו חקירה שבהכרעת ונראה . חובתו ידייוצא
 והגיעה פורים קודם ונחגדל קטן בהיותו שלחאם

 מה עוד ועיין זה. בכל ועהן בפורים המקבל לידהמחנה
 כף ועי' מנות. משלוח בקונטרס בנועם בזהשכחבנו
 המשלח ונאנסו מנות שלח ואם שכ' סקמ"ג שםהחחם
 שלח כ' ובסקמ"ה המקבל בשמחת תלוי דהכל יצאלא

 ובסקמ"ח אחרות. לשלוח חחב נאבדו או תגנבומנות
 או הרמ"א ומ"ש מתיקה מיני לשלוח העולם ומנהגכ'

 כאילו הריני שאומר ר"ל בסקנ"א שם כ' יצא לומוחל
 קע"ב. סימן לעיל שכתבנו מה ועחןהתקבלתי,

5ג

 זכור פ'קריאת

 ע"ה אות שי"א עמוד ח"א טוב שם נתרבספר
 פורים וביום זכור בפרשת נוהגים באמשטרדם וז'לכחב

 ואין לתורה לעלות מרדכי ששמו איש איזהלהזמין
 עכ"ל. ארצות ושאר לונדון פה הזההמנהג

יד
 פורים שיהקריאה

 כחב כ"ה אות והנ"ג עמוד טוב שם נתרבספר
 לכפול עמלק ויבא בפרשת נוהגים ספרד עריבכל

 ואין פסוקים לעשרה הקריאה להשלים האחרתהפסוק
 המחבר במחלוקת הוא והנה עכ"ל, באשכנז כןנוהגין

 לכפול דיש סובר דהמבר הדצ"ג בסימןוהרמ"א
 נוהגין אשכנז בני ואנו כופלין דאין פסקוהרמ"א
 והמחבר ענינא. דסליק והטעם כופלין. אנו ואיןכהרמ"א
 ענינא סליק אי קל"ז בסימן דכחב קיק דחוזרדסובר
 כך כחב לא ופה דמי, שפיר עמלק פ' כגת מי'בבציר



אפרים חייםאורחןמצנצנורצשלב
 תרל"ה. באות בביאורים בזה שהאריך רצח"שוצ"ע,
 הספרדים מנהג אבל כהב סקכ"ז שם החחם ובכףוצ"נ.
 ב' אות בהגב"י שכנה"ג וכ"כ השו"ע כדברילכפול
 רמז קפ"ט סימן אור"ח סופר חתם שו"ת רצייןעכ"ל.
 מה רצין פסוקים. ט' רק בפורים לנהוג שהנהיגומה

 ר"א. ובאות א' באות לעילשכהבנו

יה
 פוריםמשתה

 ההקבלה משום בפורים משתה הרבההגר"א
 ליקוטי שתיה ולא אכילה לא בו שאין הכפוריםליום

 חבר יצחק ר' הגאת והוסיף ב', קנ"ד פורים עניןהגר"א
 היא פורים שלפני אסתר שתענית שם יצחקבבאר

 שהאכילה כשם לאכול מצוה שבו יוה"כ לערבהשלמה
 נראה כך והנורא. הגדול לצום הכנה היאבעיוה"כ
 של הקשה לעבודה הכנה הוא הפורים בערבשתענית
 והמשתה וההענית הפורים. ביום האכילה השםקידוש
 של מסעודתו ההנאה של הפגם את מתקניםיחד

 מצוה. של הנאה לידי האדם את ומביאיםאחשורוש,
 עכ"ל. קדושה. שלהנאה

יו
 ם% חוד"ם הוא אדרחודש

 ודברים דין לו שיש מישראל אדם כ"טתענית
 מפני אדר בחודש יהיה שהדין ישתדל נכרי עםעל

 במג"א ומובא לישראל. הוא טוב מזל אדרשחודש
 הדין הביא לא המחבר אבל תרפ"ה ס' ברישובמ"ב
 משום ק"ס סי' באור"ח טעם שנתן סופר בחהםרצהן
 עח"ש עליו השיג אור"ח בנימוקי אבל להלכה לאעוזה
 משום רש"י שם שכ' ומה הדברים. לעורר רקובאנו
 שמיה דכר מאן פסח ופסח. פורים ניסי בהםשנעשו
 על ביאור אפרים רבבות הראשונים בחלקיםכתבנו
רץם"י.

יז
 קטן בפוריםתענית

 מהענים דאין כהב זצ"ל להגרימ"ט אץבלוח
 חופתם ביום להתענות שנהגו וכלה וחתן קטן.בפורים
 תרצ"ז אור"ח נימוקי מתענים אין קטן שבפוריםי"א

 שיתענו דסוברים הש ל"ג, סימן הקומץ מנחתושו"ת
 ופורים אדר ובספר קפ"ב, סימן הבושם ערוגתבשו"ת
 בדרך שנהגו שבימינו נראה כהב י' באות מ"אבעמוד
 הקודם הצום יום כן אם בערב החופה את לעשותכלל
 בפורים לההענות ו~לא ראף ולכן חופהם יום ממשאינו
 החופה אם לי מובן לא ולפיו עכ"ל, הדעות לכלקטץ

 צמים מדרצ כן אם נחשב לא הקודם היום אזבערב
 יש אחר יום הלא זה השקיעה אחרי החופהרצרשים
 בוה. רצהן החופה עד השקיעה בזמן צוםלההחיל

יח
פיים

 אצלעו אומרים הגדול ובשבת השבתותבד'
 ז"א שחרית אחרי שלומר כ' א"י ובלוח בתפלהיוצרות

 וראיתי הש"ץ. חזרת באמצע ולא דהם"ץ חזרתאחרי
 בנוסח ובישיבות שכהב נ' עמוד ופורים אדרבספר
 מנהגם מקור וצ"ע כלל יוצרות אומרין אין שבא"יליטא
 כנסיות בתי בהרבה בארה"ב גם המחבר אמרעכ"ל,
 יוצרות. אומרים שאיןראיתי

 קל"ט בעמוד שם וכהב אצלעו אומריםוקרובץ
 ריבנו את הרב ברכת אומרים המגילה קריאת אחריח"ל

 שא"א ובא'ע הניא אשר אומרים ואין יעקבושושנת
 א'ע לוח הניא אשר לומר צריכין בתפלהקרובץ

 א"א זאת ובכל קרוב"ץ שא"א בא"י ראינוולמעשה
 שם מ"ש עוד רצהן עכ"ל. צ"ע זה ומנהג הניאאשר

 ק"ב. בעמודבאריכות

ים
 השקימחצית

 שווארץ יהוסף ר' בשם כהב לגרימ"ט א'עבלוח
 זכר רק אלא השקל מחצית נותן אני לומרדיזהר

 בזה. להזהר יש וא"כ עכ"ל. השקללמחצית

ם

 המגייה קריאת באמצעיצאת
 באמצע לצאת אין שכ' ק"ד בעמודעיי"ש

 המגילה קריאת את "סלים אם ואף המגילהקריאת
 רצא שיפסיק לנקביו צריך שאם ומסהבר כןאחרי
 לחזור צריך אעו )ולכאורה כיחידות כן אחריהץמלים
 עכ"ל. וצ"ע( עשרה אחרולהדר

מא/א

 עה"נ שיש מעיןהזצרת

 הפורים את שלש מעין בברכת מזכיריןאין
 ל"ה, פורים קודש מקראי רצי' ברבב"א בוהוכתבנו
 דמזכירין דכ' סק"ג תרפ"ג סימן החחם בכף ריןוחידוש
 ל"ו. סימן ח"ג אומר יביערצין



אורחרבברת

מא/ב

 קטן בפורים הנסים עיאמר

 ביום עשרה השמונה באמר הדין איךנשאלתי
 וידידי דלא. ומסהבר חוזר אם הנסים על קטןפורים
 בודאי וז'ל בזה לי כהב שליט"א שורץ יואל ר'הרה"ג
 מב' לחזור חייב אינו קטן בפורים הנסים על שהזכירמי

 מטעה גרע דלא ועוד ניסים, נעשו אז גם שהי'סיבות
 שכהבנו וכפי חוזר שאינו בתפלה טעות דברוהזכיר
 פרזים בן לענין שם כהבנו וכן ופורים. אדרבספרינו
 אמר עכ"ל, ברכה בלא קורא בט"ו רק מוקף לבןשהגיע
 ומסהברא השאלה את לברר ויש בזה קצרנוהמחבר
 בענין ח' בקונטרס בנועם שכהבנו מה ועהן חוזרדאין

 מנות.משלוח

מב

 יצא יא פה עלקראה

 המגילה את קרא אם דמגילה במשנהמבראר
 לומר יש אבל מפסוק. נלמד כי ומדוע יצא. לא פהבעל
 כן לקב"ה בנ"י בין הקשר היא שבכהב התורהדכמו
 אבל קשר של דבר חלות אין פה על קראה ואםפורים
 אוהנו המקשר הוא הכהב אז הכהב מתוך קראהאם

 כתורה קשר אין כי יצא לא פה בעל ולכןלקב"ה,
 לה דיש מבואר דמגילה ובפ"ד כתורה, הו'לובכהב,
 זה. והבן תורה דיניכמה

מג

 אסתרתענית

 כוס שבירת עצבות קצת צריך שמחהבכל
 תענית, של עצבות קודם צריך פורים בשמחתבחופה,
 בזה. ועחן שלימה השמחה כךואחר

מד

 טעמים ביי המגייהקריאת

 מנהג וז"ל כ' תקל"ו עמוד ח"ב טוב שםבכתר

 וכן טעמים. בלי המגילה שקורין ואמשטרדםלונדת
 אותה קורין וסת"מ ובא"י ובאשכנז. באלגי"רהמנהג

 שכ' רט"ו א' בביאורים ועח"ש ובטעמיהבדקדוקיה

 הבית כ' טעמים בלא לקרותה וכו' בלונדת שנהגוטעם
 פושטה אם לי מה והעיר כאגרת, דפושטה כיתיהודה
 לקרות דנהגו דין חידוש זה ובאמת זה, לעניןכאגרת

 טעמים.בלי

שלג ם י ר פאחיים

מה

 הברנות יברך ובשכח המגייה.הוצאת

 בביהכ"נ כ' תקל"ט ע' שם טוב שםבכתר
 עם בהיכל המגילה ששומרים ראיתי ראמסגנטשבפה
 ההיכל פחוחת עושה הש"ץ קריאתה ולפניהס"ת
 הש"ץ הגיעו עד עומדים הציבור וכל אותהומוציא
 ולא ידעתיו לא כזה מוזר מנהג כ' וע"ז עכ"ל,לתיבה
 וכו'. ספר. בה2ום מצאררו ולאשמעתיו

 במי לחקור יש הרט"ז א' בס' וז"ל שם עודוכ'
 שלא כל ברכות. מהב' א' או בלילה זמן לברךששכח
 עד נזכר לא ואם שנזכר. במקום מברך קריאתהסחם
 ביום זמן ומברך עוד. מברך אינו קריאתה עלשסחם
 נהר בס' ויטורא מהר"ש עי' בלילה זמן בירך שלאכית
 וכבר ז' א' קע"ד דף עובד בית וסי' הדצ"ה סי'שלום
 מזה.כחבנו

מו

 בפורים פסוקים ט'קריאת

 ג' שקורין ביום כ' ס"א קל"ה בסימןהמחבר
 ואי המנין מן עולה וידבר פסוקים מי' פחות קורץאין
 בה שאין עמלק פ' כגת פסוקים מי' בבציר ענינאסליק
 מ"ש מובן לא ולפי"ז דמי. שפיר פסוקים ט'אלא

 וז"ל תרצ"ג סימן אור"ח יוסף בית בספרוהמחבר
 לי' להו2לים כדי אחרת פסוק לחזור נהגוועכשיו
 מוציאין ס"ד שם כהב בעצמו הוא ובשו"עפסוקים,

 אלא בה שאין ואע"פ עמלק ויבא בפרשת וקורץס"ת
 לעשרה להשלים כדי אחרת פסוק כופלים פסוקיםט'

 פסוק לכפול המנהג ואין הרמ"א כ' וע"זפסוקים,
 ההיפוך כאן פסק המחבר אבל הפרשה. שלהאחרת
 בעל שכהב מה ועהן בזה. וצ"ע קל"ה בס" שפסקממה
 העיר ולא כהב"י כופלים דהספרדים בסק"ח, ללביפה
 עצמו. סוהרשהוא

 כש' ב' אות בהגב"י הגדולה כנסת שיריועהן
 כן המנהג אין נ"ב וכו' אחרת פסוק לכפול נהגוועכסייו
 כמ"ש המנהג דבמקומוחונו קאמר מקומו מנהג ועלס"ה
 מזה. כתבנו כבר ולעיל עכ"ל. המחברר'

 סימן חיים אור"ח סופר חתם בשו"ת רמזוראה
 בפורים. פסוקים ט' שקוראין מ"שקפ"ט

מז

 המגייה שמעה אם שנסתפקהאח2ה

 שמעה אם זוכרת שלא באשה הדץ איךנשאלתי
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 תורה בטל שראיתי מה ועניתי הדין, מה המגילהקריאת
 קראה אם שמסופקת ואשה בא"ד שכ' כ' דף מגילהעל

 בריש הט"א לפימ"ש להקל אזלינן לכאורההמגילה
 דאחר חכמים רק קבלה מדברי אינו במ"מ דנשיםפ"ק
 ולכאורה עכ"ל, הנס באותו היו הן שאף אותן חייבוכך
 ופשוט. להקל בזה גדול של דין פסק לנויש

מח

 פייקראפאן ע"י המגילהקריאת

 בשומע יוצא דאין הבאהו רנ"ו סימן ח"גבספרי
 משרה שקבל מרב ונשאלתי מחקרפאן. ע"ימגילה
 בלי לשמוע וקשה ילדים ממאתים יותר תשחדץ2ה
 בשו"ת כתבי אחר דעחנתי ועניתי יכולים, אםהמ="ק
 סימן ח"ג ובספרו ק"ח בסימן באור"ח ח"ב משהאגרות
 תורה בני שיש והיות בזה יוצאים דלא ומשמעקכ"ו

 האג"מ של התשובות להם יראה שלו החדץ2הבמשרה
 יוצאים דלא נראה וכן מחק. יכניסו דלאובטוחני
 יתכן ובדיעבד הברה. קול זה כי מח"ק ע"ילכתחילה

 בזה. ועיץ לכתחילה זה כאן אבל דיוצא, שמעאם
 אפשר אולי יתעקשו אם אבל וכו' תהי' אל טובומהיות
 י"א סימן פורים קודץ2 המקראי של ההיתר ע"ילהם

 יצא. ובמגילה יצא לא בשופר קול מגביה ע'ץדבשומע
 שליט"א מו"ר של פסקיו אחר ללכת מוכרח אניאבל
 יצא, דלא לאנשים ולהכריע מדבריו לשנות ולאהנ"ל

 בזה. ועהן יצאובדיעבד

 י"א סימן ח' חלק אליעזר לציץ לכתחכיתי
 קול במגביה להשתמש לא דלכתחילה שכתבובמלואים
 יצא. עי"ז שמע אם וכדומה חולים בבית כמוובדיעבד
 והנלע"ד חדשות להנהיג לא טוב לכתחילהוא"כ

 כתבנו.בקיצור

 ו' אות קמ"א סימן בהלכה המצתנים 27עריםועיין

 כלי ע"י המגילה קריאת שמע אם ולפ"ז בא"דוכ'
 עח"ש. וכו' יצא לא ומקריפת טלפת כמומכשיר

 דלא דכתב כ"ה סימן ח"ב מבשר קול שי"תועח,
 ומסתמא מיקרפת ע"י שופר ותקיעת תפלהיוצאים
 כן. גם במגילה יצא דלאדעתו

 לי כתב שליט"א אזבאנד אייזיק ר' הרה"גתדידי
 וז"ל.בזה

 הגרמ"פ הנה מיקרפץ ע'ץ קול שמיעתובנוגע
 להשתמש שלא אלא לאיסור טעם בזה כ' לאשליט"א

 יש ולענ"ד חדשים. ענינים להנהיג שלא מחמתבזה
 ולא בפנים רק יעמוד השומע שאם פשרה בזהלמצא
 אומרת זאת מי של ניכר יהי' ג"כ והקול שניבחדר
 רק אלא הקורא קול שישחנה עד כ"כ יגביהנושלא

 שסהם במקום נראה יהיה לא גופא שהמעיק וגםמעט.
 השואל אם יודע איני אך להקל. יש יבחין לא אדםבני
 כן לעשות בידו וגם החנאים כל שימלא סמכא ברהוא

 דחוקה פירצה היא כי לההחיל כדאי לא ולדעתיעכ"ל,
 חדשים. להנהיג לא טוב תותר לגנבהקוראת

 חדץ2ה יצירה יש במיקרפאהן הדיבורידעתי
 שקולטים החשמלים המגנטיים השנוין ע"י יוצרשהאדם
 להשמיע ומוכנים חשובים ודברים יפים קולותבקרבם
 בזה לצאת א"א ולפי"ז שקלטו. הדברים אתשוב

 המגילה.שמיעת

 פ"ד סימן ח"ה היום שקבלתי הלף שבטובשו"ת
 בשמע יוצאים ולא וכנ"ל חדשות להמציא דלאכתב

 רמקול ע"י בדיעבד שמע אם וכתב ממי"קהמגילה
 היטב עחן ברכה בלי שנית פעם לשמוע מחחבוהחתי

בדבריו.

 השומע כ' ל"ח עמוד פורים הל' גבריאלוכנטעי
 אינו בלע"ז חי שידור ע'ץ או טלפת ע"י מגילהמקרא
 הכרעת והוסיף הברכות על אמן עונה ואינו יד"חיוצא

 קכ"ט. סימן תורה יגדיל בשו"ת וכ"כהפוסקים

מם

 המגילה לקריאת בביתו פרטי מנין לו שישמי

 מנץ להם יש בשבת שרק באלו נסתפקתיתמיד
 היקראו המגילה בקריאת בפורים יעשו מה בביתםפרטי
 במ"ב ראיתי וכעת הכנסת, לבית ילכו או שלהםבמנין
 בעל אם אבל וז"ל דכ' סק"ט, הצית בשער תרפ"זסימן
 בקביעות הוא שלו שהמנץ אף בביתו מנץ לו ישהבית

 משום שבעיר הכנסת לבית לילך דצריךמסתברא
 אלא כך, כל עושים שלא ותמיהני עכ"ל., ניסאפרסומי

 וכעת בזה. ועחן המגילה לקריאת פרטי מנין להםיש
 הידור יש שכתב מ"א עמוד גבריאל בנטעיראיתי
 הקבועים בביהמ"ד המגילה ולקרות להתפללבפורים
 מלך הדרת עם ברוב כי נפרדים במנינים ולא עםברוב
 כי להעיר יש ועוד כ' סי' שכיר משנה שו"ת עודוכתב

 קבוע קורא בעל שם אץ ממילא קבועים שאינםבמנינים
 כמה ושכיח וטעמים בהנגינות כ"כ מדקדק איןוא"כ

 עכ"ל. הדין מן הפוסליםטעותים

נ

 יצא ואחד המגייה בקריאת מצוטצם מניןבהיה

 בקריאת מצומצם מנץ שהיה במקיםנשאלתי
 ועניתי לעשות, מה יצאו מועטים ובאמצעהמגילה,
 בתפילה, מועטים יצאו כדץ הקריאה שס=מו עשודטוב

 דכתב ל"ה עמוד משולש פורים בספר ומצאתיוחפשתי



אורחרבבות

 כמו לגמור יכול מיעוטם ויצאו בעשרה התח*ואם
 שפסקתי כמו והוא עכ"ל, מיעוטם שיצאו צבורבתפילת
 בזה. להשי"תוהודות

נא

 המייות פירוש ידעתצריך
 תשד"ם לאור כעת שיצא גבריאל נטעיבספר

 בעמוד כתב שליט"א צינער גבריאל ר' הרה"ג ידידיע'ע
 מובן אינו שאם המלות פי' לידע צריך ו' באות וז"לי"

 לזכור המצוה שעיקר המצוה מקיים אינו המלותפירוש
 ואריבותו. עת בכל אותו לשנוא ולהשריש עמלקמעשה
 עמעיקר פשוט כנלע"ד שכ' ט' אות בהגהותועח"ש
 זו ואין עמלק שנאת את בלב לקבוע המצוהמטרת
 בלבד. קריאהמצות

נב
 זכריקרא

 לדקדק יש שכ' י"ב אות י"א בעמודעיי"ש
 בזה שכתבנו מה ועי' ובסגול כצירי זכר לאמורבקריאה
 קס"ג.בסימן

נג

 בפורים יין בשתייתנשים

 והביא לנו זכר שבשפלינו פ"ה בעמודעיי"ש
 ישתו לא דנשים קפ"א סימן ח"א אפריםמרבבות
 דברים שם הביא כי הקונטרס כל על לעבור טובובפרט
 ועיין החשובה. עבודתו על כוחו ךישר למעשההנוגעים

 אלי תשובה וכתב לנו זכר שבשפלינו קנ"ח בעמודשם
 באות לעיל מ"ש ועי' ונפוריא. לבסומי אדם חחבבענין
כ"ט.

נד

 בפורים מצוה ברבנעשה

 שנעשה מי וז'* כתב כ"ו עמוד גבריאלבנטעי
 קריאת להקדים לו אין בלילה בפורים. מצוהבר

 וכתב הוא. קטן דעדיין הכוכבים צאת לפניהמגילה
 שבמקום ס"ב תרצ"ב סי' בשו"ע וראה פשוט.כנלע"ד
 אבל ולמעלה המנחה מפלג המגילה לקרות יכוליםאונס
 עכ"ל. הוא קטן עמעדין יצא לא זהאדם

נה

 מנות ימשיוח יחםבשיח

 פת השולח שכתב מ"ז עמוד גבריאל בנטעיע"ן

שלהאפריםחיים

 כ"כ כך והביא חובתו. ידי בזה ויוצאין כמנהחשוב
 המסקנה אבל יצא דלא ספרים מכמה והביא החחםמכף
 כשנאפה חשוב דבר שהוא חלה שולח שאם היאשלו
 דיצא. כמותו לחברו שאיןבבית

 סעודה צריך אבל לחם זה אם לי מה נראהולי
 את ומקיים בפורים לו ושולח לאכול לחם לחברוובאין

 לא, ומדוע בזה יוצא בודאי אז דברים עוד עםהסעודה

 יוצא ולפי"ז בזה, וטריה השקלא כל מבין לאואני
 זו לאכול מה אין שלחברו יפה חלה ובפרט לובשלח
 אם השאלה ידוע וכמובן גדולה. הכי המצוההיא

 מי ראיתי לא לחם בלי אבל בשר בלי הסעודהמקיימים
 במס' בפירוש ועחן . הסעודה לקיים דאפשרשיאמר
 הרי וכו' ויין לחם שמספקין ויש הל"ד פכ"אסופרים
 דלא כתב סק"ט תרצ"ה סי' דבמג"א אף לחם.דבעי
 בזה והנפ"מ פורים בסעודת לחם לאכול שחחבמצינו
 במ"ב עח"ש חזר אם עה"נ שכח אם סעודה זהאם

 גופיה גבריאל ובנטעי מרדכי. ובמאמר שלוםובנהר
 ועח"ש בפורים, פת לאכול מצוה פ"א בעמודכתב

 אז לחם דצריך דיעות יש אם וא"כ ד' אותבביאורים
 מה ועיין לחם. לו שולח אם המצוה מקחםבודאי

 בקונטרס תשכ"ה משנת ח' חלק נועם בספרשכתבנו
 ל' קצ"ג עמוד סוף עד קע"ד מעמוד מנותמשלוח
 דברי ראו לא פורים בעניני שכותבים והרבהענינים
 מעיינם היו אם לעזר להם והיה בזה בהרבה דןשאני

 הרבה כתבנו אפרים רבבות חלקי בד' וכןבדברינו
 פורים.כעניני

 עשה אם שכתב תרצ"ה סימן ריש יוסף ברכיועיין
 כת'ץ בתשובה קדוש אחד יצא לחם בלי פוריםסעודת

 ל"ב. קטן סעיף החיים בכף שם בזה מ"ש ועחןעכ"ל.
 סעודת יוצא אי קע"ג בסימן לברר שכתבנו מהועיין
 דמטעם כ' ט' סי' ח"ג שן ובהיכלי לחם. בליפורים
 מיני בסעודתו ויין בשר על יוסיף ושמחהמשתה
 הסעודה. על נוסף ופרפראותתרגומא

נו

 ריבנו את הרבברכת

 דברכת מנהגינו כתב ל"ט עמוד גבריאלבנטעי
 הבעל על סומכין ואין לעצמו מברך כ"א ריבנו אתהרב
 רעש יש הקריאה אחר כי שם כתב וטעמוקורא

 משא"כ מהש"ץ לשמוע כ"כ מכוונים ואינםובלבולים
 מברך. הש"ץ לכן ד~~קט ראשונהבברכה

נז

 ששויח המנותב'

 מלשק ס"ה סימן חי"ד אליעזר צ"ן בשו"תעתל



אורחןשבבןתשלו

 בשר כמו אחד ממין מנות ב' לשלוח דיכולהרמב"ם
 ג' שהוא מנה לכל עויעור קביעות שיהי' צריךאלא

 עוד ועהן עח"ש סעודה שיעור כדי שהוא מפתבצים
 ל"א. סימן חט"ו אליעזר ציץ בספרו שכחבמה

נח

 משפחתו עבור מנותמשיוח

 שליט"א פוקס להרב ישראל בת הליכותבספר
 אף לחינוך משהגיעו כנים( )וכן וכנות כ' ש"גבעמוד

 ובמהנות מנות במשלוח חייבות הוריהן בביתהן
 ואחר זה לדין ציונים מ' אות בהערות ועהןלאביונים

 שהגיעה לבתו וכן לאשתו הכעל שיאמר טוב כחבכך
 עבורם גם נותן שהוא שולחנן על סמוכה והיאלחינוך
 להם יתן פנים כל ועל מנות ומשלוח לאביוניםמהנות
 שליט"א. אויערבך מהגרש"ז די"ז והביארשות

נם

 אדר חוד,ט בכי אהטהלישא

 סימן וכלה חתן מערכת דינים אסיפת חמדבשדי
 וביור"ד העזר, באבן ברמ"א המובא בדין האריךכ"א
 שזה הלכנה, במילוי אלא נשים נושאין דאין קע"טסי'
 על לא וכ"כ עה"ש, וטעמו אלול חודש על עולהלא

 החודש וכל בשמחה, מרבין אדר משנכנס כי אדרחודש
 שמחה. זמן ג"כ הוא פורים שלאחר והזמן שמחההוא
 ולמשפחה ולכלה לחתן הלוי להרב חיים במקורוע"ין
 החודש בתחילת אשה לישא שלא נהגו שכ' כ"דכעמוד
 שם כחב ומקורו כך על מקפידין שאין כמעט ועתהוגו'

 אדר שבחדש והביא הנ"ל חמד משדי י"ח אותבהערות
 המ"ח כחב כן הלבנה חסור לימי לחשוש איןואלול
 רק לזה חוששין אין וכעת בלילה לקדש שלאמנהג
 הויה דאיתקש ו' א' כ"ו כ' סי' מכנה"ג ומקורומעטים
 אוצר ועי' כ"ד סי' שם ושד"ח סק"ד שם ופ"תליציאה
 בזה. וקצרנוהפוסקים

ס

 הפתים תחית מעין הוא פוריםיום

 הכהן צדוק ר' הגדול לכהן היקר בספרעיין
 שכחב י"ט, סעיף סוף חרהן במחשבת זצ"ל,מלובלין
 היום והוא המהום תחית מעין הוא הפוריםשיום

 בסעודת אז מרבים )ואולי להגוף טובה בושחהבין
 בספר דבריו בביאור ועיין בזה( ועהן לגוף זה כיפורים
 זצ"ל שוואב משה ר' להרה"ג ח"ב מועדים לבמערכי
 היטב. עה"ש רל"ה. ובעמוד ר"ל ר"ט.ובעמודבעמוד

 ם י ר פאחיים
סא

 ידע יאעד

 סי' אור"ח ידע דלא עד לבסומי אדם דחחבבדין
 רסיסי בספר הדברים את שביאר מה עיין ס"ב,תרצ"ה
 שם לב במערכי הדברים שביאר ובמה ל"ב. סימןלילה
 רכ"ח.עמוד

סב

 ם"ח יאותהוספה

 קמ"א סי' הקיצוש'"נ על המזרח קשער בספרעיין
 ברם בשמיעה חובה ידי יוצאין אין ח'ל שכחב י"גא'
 בשידור אף בשמיעה הקורא נשמע לא בלעדו אםקול
 במכשיר המשתמש יוצאין אין יוצאין אין יוצאים איןחי

 שינוי קצת וזה עכ"ל חובה. ידי באמציעתו יוצאשמיעה
 ע'י המגילה שמיעת יוצאין שלא לומר שרצינומדברינו

 בזה. ועהןמהק

 קעד.מינ~ן
 יחם בלי פוריםסעודת

 כיצד הרמב"ם: כוחב )הט"ו( מגילה מהל'בפ"ב
 נאה סעודה ויתקן בשר שיאכל שכחב זו, סעודהחובת
 ולכאורה עיי"ש. וכו' יין ושותה ידו תמצא אשרכפי
 נראה נאה", סעודה ויתקן בשר "שיאכל שכחבממה
 אלא שמחה שאין ואע"פ בפת, סעודה לעשותקשצריך
 בפת. הוא סעודה עיקר מ"מ קפ.(, )פסחים ובהןבבשר
 בר"ח : הרמב"ם כתב )הי!'ג( ברכות מהל' בפ"באמנם,
 אחר ונזכר )בבהמ"ז( ויבוא יעלה אמר ולא שכחאם

 מועד, של בחולו וכן חחר, אינו רביעית ברכהשהתחיל
 )"על הענין הזכיר לא שכח אם ובפוריםובחנוכה
 מזה ומבואר עכ"ל. חחר, אינו המזת בברכההנסים"(
 מחריב שאינו וכית וחוה"מ, ר"ח כדין פוריםשדין
 אין בבהמ"ז המאורע מעין שכח אם לפיכך פת,לאכול
 פ"ט( סי' )ח"א דעת" ה"יחוה וכוחב אותו.מחזירין
 לסי' )בהשמטות הגרע"א בשו"ת כמ"ש הטעםדנראה
 מצות מטעם אינו ביו"ט פת אכילת שהחיוב  שנראהא'(

 )עיין בשמחה חיוב אין בשבת שהרי ביו"ט,שמחה
 לקבוע הוא שבת ועונג שכבוד אלא כ"ג;(, מו"קתוס'

 שינים שני הם שמחה עם ועונג וכבוד הפת, עלסעודה
 שהרי ותדע הט"ז(. יו"ט מהל' פ"ו רמב"ם )עהןנפרדים
 חיוב בו אין מ"מ שמחה, חיוב בו שיש אע"פחוה"מ
 שאם )ס"ז( קפ"ח סי' באו"ח שמבואר וכמו פת,אכילת



אורחרבבות

 חחר, אינו בחוה"מ בבהמ"ז ויבוא יעלה אמר %אשנח
 "שמחה", בו שנאמר אע"פ בפורים גם ולפי"זעכת"ד.
 )סי' מהרש"ל בשו"ת אמנם, פת. באכילת חחבאינו
 אם פורים בסעודת הנסים על שכח אם נשאלמ"ח(
 נמצא שכן לחזור, דצריך והשויב לא, או לחזורצריך

 יעקב מוהר"ר בדורו גדול שהגיה יד בכתבבמרדכי
 פת אכיל דלא סגי דלא טוב ויום דבשבת ז"לפולק

 על לומר שכח אם שבתפלה ואע"פ אותומחזירים
 הטילו פורים סעודת מ"מ אותו, מחזירים איןהנסים
 משתה ימי אותם לעשות ישראל כל על חובהחז'ל

 בסעודות בפורים הנסים על שכח דאם )אע"גושמחה
 מתפלה( עדיף דלא אותו, מחזירין אין שחרית אוערבית
 לאסור בו והחמירו תורה, משל יותר חיזוק בוועשו

 )עחן חלום בהענית דשרי ויו"ט משבה יותרבהענית
 שבת מסעודות גרע דלא הוא סברא א"כ סח:(פסחים
 שחובה )מט.( בברכות הרא"ש כמ"ש פת, בלי סגידלא

 פורים כ"ש וא"כ , וכו' שמחה משום ביו"ט פתלאכול
 בפת, קבועה סעודה שצריך ושמחה למשתהשנקבע
 הו-צ"ה סי' באו"ח עכת"ד. חוזר, הנסים על שכחואם
 ומ"מ וכתב: המהרש"ל, דכרי את )סק"ט( המ"אהביא
 ואפ"ה הוא דחובה מתפלה עדיף מי דאטו צ"ע,דבריו
 כבר דאם נ"ל ולכן בבהמ"ז. וכ"ש אותו, מחזיריןאין
 אי דהא אותו, מחזירין אין שוב ביום אחת סעודהאכל
 התוס' בשם קפ"ח סי' ב"י וכמ"ש יותר אכל לאבעי

 עיקר מ"ש נ"ל כן, כתב לא שרש"ל ראע"פעח"ש
 מחזירין אין דלעולם נ"ל מדינא כי דהלכתא,אליבא
 ומצי בפורים, פת לאכול שחייב מצינו לא כיאותו

 זה בנדמ ולכן  מטעמים. מיני בשאר נפשוי'למפטר
 ברכה לספק ולחוש להחזירו שאין פשויטא כבר,שאכל
 ל"ח. סי' הדשן תרומת בשו"ת פסק וכן עכ"ל.לבטלה,

 על אמר לא דאם קפ"ז בסי' והרמ"א הטור פסקווכן
 בשם הרמ"א וכותב אותו, מחזירין אין בבהמ"זהנסים
 ויאמר הרחמן שאר בתוך לאומרו יוכל ומ"מ בו":ה"כל

 ההם בימים קועשה כמו נסים לנו יעשה הוא"הרחמן
 סי' חאו"ח שויק מהר"ם בשו"ת ועהן נהוג. והכיוכו'
 שחחב מצעו דלא שכתב המ"א דברי על שהעירש"מ
 פת דבעיק דילפינן הרא"ש ממ"ש בפורים, פתלאכול
 בי' גם פת לאכול מחוהב וא"כ שמחה, משוםביו"ט
 ה:( )מגילה הש"ס וכדכתיב ושמחה, משתה בי'דכתיב
 ושמחה"( "משתה )החנו עלחהו קבלו ותעניתהספד
 קבלו לא יו"ט( אותו )לעשות מלאכה איסור]אבל

 ותי' ? בפורים פת לאכול חחבים אין למה וא"כעלחהט.
 משמחה, פת דילפינן כהרא"ש דלא ס"ל דהמ"אדאפשר
 כי היום )המן( "אכלוהו דכתיב משבת, זה ילפינןאלא
 כית משבת ילפינן דיו"ט אפשר וא"כ היום"שבת
 וא"כ ביו"ט. פת לאכול צריך ולכך שבת, איקרידיו"ט

 פת, צריך לא כיו"ט, עליהם פורים את קיבלו דלאכית

שלז ם י ר פאחיים

 שכח אם אותו מחזירין אין ומשו"ה מנהג, מצדאלא
 ב"ברכי ועיין עח"ש. המ"א, כתב ושפיר הנסים,על

 סעודת עשה אם החיד"א: שכתב סק"ג( )תרצ"היוסף"
 בא"א חוצ"ה )סי' בפמ"ג ועהן יצא. לחם, בליפורים
 סי' בשע"ת ועיין בפת. דמחוהב דעתו דמשמעסק"א(
 דעת" וב"יחוה ק"צ, סי' חמנים ובמועדיםהוצ"ה,
 נ"ה. אות קע"ג בסימן מ"ש ועי'הנ'ל.

 א' אות ל"א סימן ח"ד המאיר שרגא בשו"תועהן
 ומה"ט פת דוקא בעינן לא פורים סעודת וז"לשכ'
 על אמר לא אם דשבת בפ"ב עי' הראשוניםכתבו
 בברכ"י ועחן אותו. מחזירין אין המזת בברכתהנסים
 גם שויוצא שס"ל סק"ז שם ובא"ר א' אות תרצ"הסימן
 עכ"ל. פת.בלי

 קעה.סימן
 ריבנו את הרבברכת

 נוהגין ולאחריה כתב: ס"א חוצ"ב סי'בשו"ע
 מגמ' הוא זו הלכה ומקור וכו'. ריבנו את הרבלברך
 ה' אתה ברוך מברך מאי לאחריה ע"ב: כ"אמגילה
 דיננו את והדן רבינו את הרב העולם מלךאלקינו
 גמול והמשלם מצרינו לנו והנפרע נקמרצו אתוהנוקם
 מכל לישראל הנפרע ה' אתה ברוך נפשוינו אויבילכל

 זו ברכה טעם כתב שם ובר"ן המושיע. הקל וכו'צריהם
 ברכה דהאי י"ל ח"ל: נס, על הודאה משוםוהוא

 עצמה בפני ברכה אלא מגילה אקריאת לאואחרונה
 עכ"ל. הנס, עלשנתקנה

 ריבנו את הרב ברכת תקנו למה להביןוצריך
 שעשה ברכת לומר תקנו שכבר אחרי נס עללהודאה
 למה קשה ועוד המגילה. קריאת קודם לאבותינונסים
 שמשמעותו ריבנו" "את בלשת זו ברכה נוסחתקנו
 "את הלשת מתאים יותר הי' לכאורה הזה, בזמןעלינו
 על עברו הם שהלא אבוחרנו על שכוונתו וכו'ריבם"
 ההם. בימיםהנס

 ימי את "לקחם הפסוק על דהנה בזהונראה
 מרדכי עליהם קים כאשר בזמניהם האלההפורים
 המגילת כתב לא(, ט' )אסתר המלכה" ואסתרהיהודי
 שלא אף בזמניהם היהודים עךקחמו הזהיר ח"ל:סתרים
 שבא הנס בראותם ואסתר מרדכי קחם כאשר הנסראו
 עכ"ל. וכו', לב וטוב שמחה בגודל היה שבודאי ידםעל

 עלינו להטיל שייך דאיך הסבר, צריכיםודבריו
 גודל באותו הפורים ימי מצות את שנקחם כזהחיוב
 והיהודים ואסהר מרדכי שקחמו כמו לבב וטובשמחה
 אנחנו אבל הנס את עברו בעצמם הם שהריבזמנם,



אורחןשו~ו~ןןןשלח

 דהנה בוה, ונראה כזה. חיוב שייך איך הנס עברנושלא
 במשנה: דתנינן הפסח, חג בליל גם מצינו זה חיובכעיו
 הוא כאילו עצמו את לראות אדם חייב ודור דורבכל
 בצאתי לי ה' עשה וגו' לבנך והגדת שנא' ממצריםיצא

 ה"ו בפ"ז הרמב"ם פסק וכן מ"ה(. פ"י )פסחיםממצרים
 את להראות אדם חייב ודור דור בכל ומצה: חמץמהל'
 מצרים משעבוד עתה יצא בעצמו הוא כאילועצמו
 אתה כאילו כלומר וגו' משם הוציא ואותנושנא'

 אנו וחחרים ונפדית. לחירות ויצאת עבד הייתבעצמך
 הסבר צריך זה וגם ההגדה. באמירת שנה בכל זהעל
 אנחנו יצאנו כאילו שנרגמ2 אותנו לחתב שייךאיך

ממצרים.

 כ' ל"ח( פ' )ח"א הלוי ירוחם רבנו במאמריוהנה

 הוא כאילו עצמו את לראות אדם "חייב שלשחיוב
 ע"י אלא בלבד ומחשבה עית ע"י רק לא בא הואיצא"
 וכל ומרור מצה פסח הלילה, אותו של מצותמעשה
 האדם את לשנות הסגולה בהם מ2 ההגדהסדר

 וכדאיתא תורה, שחייבתו כמו מצרים מיוצאיולעשותו
 אמר רבא - אותם ועשיתם ע"ב: צ"טבסנהדרין
 תקרי אל אותם ועשיתם שנאמר לעצמו עשאוכאילו
 לומר אפשר ועפי"ז היטב. עיי"ש אתם, אלאאותם

 הכח בהן שיש הפורים ימי למצות חז"ל תקנושכמו"כ
 שנעשה והצלה הריוח של רגש בנו לעוררוהסגולה
 אותו עברנו אנחנו וכאילו בנו נעשה כאילו ההםבימים
 ימי מצות את לקחם עלינו החיוב שייך ומש"ההנס,

 שקיימו לבב וטוב השמחה גודל באותוהפורים
הם.

 להרגיש זה בחיוב שנתחייבנו הטעם שיסודואפשר
 אחר בזמנם שהיהודים משום הוא הנס אותוו2עברנו
 הנס, מאהבת ברצת התורה את קיבלו הנסו2עברו
 וכו' היהודים וקבלו קיימו : ע"א פ"ח שבת בגמ'כמבו'
 היתה בסיני שהקבלה והינו כבר, שקבלו מהקחמן
 להם והיתה כגיגית ההר את עליהם שכפהבאונס
 התורה קבלו אחשורוש ובימי לאורייתא רבהמודעה
 בכל ברצת קבלה אותה שנחדש חז"ל תקנו לכןברצת,
 הצלתם את ונרגיש הפורים ימי מצות קיום ע"ישנה
 אנחנו גם נקבל הנס ומאהבת ממש, לנו נעשהכאילו
 ברצת. התורהאת

 את הרב נוספת ברכה לתקנת טעם גם יבו'ועפי"ז
 על קאי הקריאה קודם נסים שעשה ברכת כיריבנו
 ריבנו את הרב ברכת משא"כ לאבותינו שנעשוהנסים
 הטילו שהרי שנה, בכל בו עוברים שאנחנו הנס עלקאי
 ולפי"ז הנס. באותו אנחנו גם שנעבור זה חיובעלינו
 הנס על שמשמע ריבנו" "את הברכה נוסחמדוחק
 ב'. אות תנ"ה סי' בח"א מ"ש ועי' עוברים.שאנחנו

 ם י ר מאחיים
 קעו.מימן
 מנותמשלוח

 דפה קטנה בישיבה שהנהיג במה גו,כבוד
 באים דהילדים נ"י. ראס הענך חנוך ר' הרבידידי

 קריאת אחרי הכתה את מכניס רבי וכל לישיבהבפורים
 ושם למש"מ דברים מביא תלמיד וכל לחדרהמגילה
 ואח"כ שם שנמצא מה לראות שא"א נייר שלבשק
 אבל שק לוקח תלמיד כל נ"י תלמידים כ' כשישלמשל
 כי טוב לא שזה אחד וטען הנותן. הוא מי יודעלא
 אם לברר דיש בזה נ"ל הנותן. הוא מי שידעצריך

 סופר כתב ובשו"ת יצא. אם הנותן מי יודע לאהמקבל
 הוא מי לדעת המקבל צריך דלא כ' קכ"ט סי'אור"ח
 ונניח תלמידים כ' כשיש דפה נ"ל אבלהשולח.
 שיש יודע אבל לו נתן תלמיד איזה יודע לאשהמקבל

 לו להת מוכן וכ"א אותו שאוהבים חברים י"ט בפהלו
 משלוח של המצוה בזה הילדים דיצאו יתכן וא"כמתנה
 בארנו שלא זה בעניו באריכות יותר לדת יש אבלמנות.
 משלוח בענין כך הוא בזה הנראה כי והוא הצורךכל

 הכתב דדעת הנותן הוא מי יודע לא שהמקבלמנות
 בכה"ג יצא דלא קמ"א( ס' )או"ח שלו בשו"תסופר
 לו שלח מי בפרט המקבל ידע שלא היכא הדיןומה
 לא ולכאורה הוא. החבורה מבני שאחד ידע אלאהמנה
 שאחד עכ"פ ידע אי שאפילו כית חילוק שוםראיתי
 וריעות חיבה הך כאן חסר מ"מ לו שלח החבורהמבני
 דהיכא הכ"ס של טעמו חה להנותן המקבלביו

 מנות שלח ענין ביה חסר לו שלח מי ידע לאשהמקבל
 ה"ה לרעהו איש ביו וחיבה אהבה להרבות כדישל

 כאן ליכא שוב לו שלו מהחבורה מי בפרט ידעכשלא
 לרעהו. איש ביו וחיבה אהבההמרבה

 שאפילו והיינו להיפך לחקור יו2 לש"ד זהובענין
 ומקבל המנות על שמו רשם מהכתה או"א שכלהיכא
 ידו נותן כשהמקבל מ"מ המשלח הוא מי ידעשפיר
 המקבל הוא מי ידע לא הנותן הא חלקו ליטלבהשק
 בין וחיבה אהבה מרבה של חסרת מ2 בזה גםיכאורה

 קודש מקראי בס' ומצאתי בספרים וחפשתי לרעהו.איש
 ל"א ס' פורים דיני על זצ"ל פראנק צ"פ מ"הלהגאון
 מהערוך כזה והביא המקבל הוא מי לידע צריךשהנותן
 הוא כלום דלאו ודאי בפניו שלא מנות ששילוחהשלחן
 שמו רשם אחד שכל מתקן לא בהכתה ולפי"זיעו"ש.
 שהנותן אלא הנותן הוא מי ידע והמקבל המתנהעל
 כית מזה יותר אמנם המקבל. הוא מי לידע צריךג"כ

 אדם בין וחיבה אהבה להרבות כדי הוא מנותששלח
 חביב שהנותן ראה כשהמקבל רק זהו הלאלחבירו
 הרמ"א פסק זה ומטעם מתנה, לו ליתן שרצה כ"כאותו
 לא והוא לדעהו מנות שלח דאם סע"ד( הדצ"ה)סי'
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 כשראה משום והחנו חובתו ידי יצא לקבלםרצה
 כמו וריעות החבה יצא כבר המנות לו שלחשחבירו
 המנות נוהנים הכתה בני כשכל וא"כ החת"ס.שפירש
 ליכא בכה"ג הלא חלקו ליטל ידו שלח או"א וכלבשק
 ואף זה ראה המקבל וגם המקבל הוא מי להנותןנפק"מ
 מנת שייך שהיה כיק מ"מ שמעק מנת קבלשראובן
 שוב בפרט לראובן שמעון כוון ולא או"א לכלשמעק
 מצות יצא ולא ביניהם ואהבה חבה של ענין כל בוחסר
 המקבל הוא מי הנותן ידע כשאח"כ אפילו מנותשלח
 הרה"ג דודי דעת נוטה וכן הנותן. הוא מי המקבלתדע
 ועיין בכה"ג יצאו דלא שליט"א גרינבלט צבי נטער'

בזה.

 קעז.םימן
 אפרים לרבבותהערות

 ששלח אפרים רבבות על הערות פה מעתיקהנני
 הרה"ג ידידי מ"ח סימן חי"א נדברו אז בספרו ונדפסלי
 וז"ל. ועליט"א זילבר י' בנימיןר'

 שאומרים התפילה סדר אמירת הנידק כ"דסימן
 הגר"א בשם מביא וכו' הקרבנות כמו שאמר ברוךלפני

 הכל את שמדלגים הישיבות דמנהג שליט"אאזבאנד
 שאינם בע"ב או ליחידים אבל הישיבה סדריבשביל
 עכ"ד. שיאמרו טוב יותר הישיבה סדרי תחתכפופים
 יותר כאן יש פשוט אלא מנהג שום כאן שאין לינראה
 ואין ומדלגין, מאוחר שקמים מחמת בה ושנהמעבר

 הכמה הישיבה לסדרי שחך זה ומה במנהגים,להרבות
 החשבון על להיות אפשר אמירתם זמן שלוקחדקות
 בעצלות. שקמיםמה

 סק"ק א' בסי' המ"ב לדברי שייכות שום לזהואין
 יכול וללמוד להבין לב לו ויש תורה בן שהוא דמיי"ב

 ישיבה לבן אחת תורה בפוסקים שנזכר דמה וכו'למנוע
 גאון עמרם ר' מסדר קדום ומנהג ישיבה, בןיאינו
 התפלות סדר על ובהג"מ א' ל' דף קידושין בתו'שנזכר
 כהבו בלולה ד"ה א' כ"ד סנהדרין ובתו' הרמב"ם.של

 ושונים התמיד פרשת יום בכל קוראים אנובזה'ל
 וכו', אומר ישמעאל ר' וגורסין מקומן איזהובמשנת

 ספר ועליט"א לידידי שאין הנראה כפי מטץ. לאותו
 רביעית מהדורה היראה מקור פירוש עם שליהיראה
 של רבה שליט"א לופס מהגר"ש קונטרס נדפסששם
 כפי התפלה לפני הסדר אמירת על והזהיר שזירזעכו

 בנין שו"ת קבלתי  כעת המחבר ]אמר בסידורים.שנדפס
 ונא מעכו מהרב הנ"ל קונטרס הביא שנ"ו ובעמודאב

 חשוננים[. דברים שם יש כילעח"ש

 בש'"צ נפסק ס"ג תקנ"ד סימן ת"ב שבהל'ונזכרתי
 ומשנת הקרבנות ופרשת היום סדר כל לקרותומותר

שלם ם י ר סש14חףףם

 ומתמי' מוזר זה וכמה ישמעאל. ר' ומדרש מקומןאיזהו
 אומרים שכולם כלומר היום מסדר שזה אומריםדבט"ב
 סדרי ביטול טחה אומרים לישיבה שנוגע מה ואילואותו

 תורה של ענין יש חדשה תורה כמו זה ובכללהישיבה
 זה. שמענו לא עכשיו שעד הישיבה סדרי של עניןרה2

 פטום אומרים שאין שם דאמרינן דמהונראה
 שם המדובר זה אומרים כולם שלא בט"בהקטורת
 קרבן בכלל הוא התפלה לפני אבל התפלהבלאחר
 תח"י(. הספר אין יוסף בברכי במקורו )וצ"עתמיד

 חוטי בסוף בשבת קשר עשיית הנידון כ"הסימן
 ח"ג נדברו באז וראיתי כ"ת: וכתב יפרדו, שלאהציצית
 דאסור מלאכה חצי מקרי אופן דבכל ודעתו כ"ב[]סימן

 קחמא של קשר מקרי דבודאי כן לומר חלילהמדרבנן.
 מ"א( )עמוד קושר מלאכת עולם בברית שמובאוכמו
 שמואל תולדות בספר הניח חבל כמו עב בחוטורק

 לומר שרצה כמו לחבל ציצית לדמות ואיןבצ"ע,
השואל.

 לענין הוא ובא"נ שמואל בתולדות הדיקועיקר
 וע"ז להדקו בשבת מותר אם השני הקשר בנפרדאחר
 משום לאסור יש ומ"מ ע"ז חולק ואני חטאת דחחבק
 רנ"ג סי' ח"א אפרים ברבבות וראיתי מלאכה.חצי

 יודע לא ואני חחב שני קשר דבעשה שם לי'דפשוט
 ומקרי חייב שאינו להיפך יוצא הנ"ל נדברו ומהאזמנ"ל
 ואכ"מ. מלאכהחצי

 משום הציצית להפריד אסור שיהא שם דמביאומה
 לקיפול. דומה ואינו לזה, מקור אין כמתקן,דחשיב

 הוא העיקר דסדרא, בקידושא לעמוד אם נ"זסימן
 הצבור. ממנהג ישנה לא שבצבור אלובענינים

 אומר ואחד בשחרית מתפללין ו' ביש נ"חסימן
 יגל בשם מביא ראשונות ברכות ג' עם רם בקולקדושה
 תתקבל ואומר כן לעשות יכול הדהק דבו2עתיעקב
 את וציין נחשב לא זה בצבור תפלה דלענין הוסיףוכ"ת

 דהוי בטח תתקבל אומרים אם ותמוה והמ"ב.החח"א
 בצבור.תפלה

 אפרים רבבות הקודמים בחלקים שגםוכמדומה
 אז ובס' ח"ב ברוך בית בסוף שכתבתי מה מביאאינו
 שסוברים גדולים שיש אף בצבור, תפלה דהוינדברו
 ברור זה ברור שזה מה אבל בצבור תפלה זושאין

 כתבו רק הם לזה, והמ"ב הח"א התבוונו לאשמעולם
 וכל הקדושה אמירת הוא שהעיקר סוברים שישמה
 בצבור שתפלה כן שאינו כתבו ע"ז לבד מתפללאחד
 דאין לומר שם נחתו לא אבל ביחד, שמתפלליםמה

 ס"ט בסי' במ"ב הוא ומפורש ככולו, רובו בזהאומרים
 גמור. צבור דהויסק"ח
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 איזה ומעלים ספר שמחבר דמי שליט"א ידיףודע
 והיפך חגורו לא מפני חושש אני יאמרו פן בגללדבר
 שיש ידעתי וגם שידעתי אף אמת, קנין דנקראתורה
 ההיפך כותב וכשאחד בישיבות וביחוד מוסכמיםדברים

 גם ואולי שופכים של לקיתת זוכה הואמהמוסכם
 מה ולכתוב לומר למנוע אין מ"מ אבל ממש,השמצה
 אבל להכשילם שגורם למרות אמת, שזהשחושבים
 וכו'. ד' דרכיישרים

 אייזיק יצחק ר' הרה"ג תדידי בזה"ל כתב ס"זסימן
 הרוח משיב בשחרית ששכחה אשה לי כתבאזבאנד...
 אבל שמו"ע נקרא דלא דנהי לחזור שא"צמסתברא
 ע"כ. בשמו"ע חייבת אינה ואשה איכא מיהאתפלה
 הף עלייהו שקבלו כית כן, דאעו פשוטנראה

 להמ"א בנוגע כתבתי אחר ובמקום בדברכמחתבות
 בילדים דטרודים בגלל הוא מתפללות שאיןדהמנהג
 זה שייך בזמנינו וגם המצוה מן פטור במצוהועוסק
 יונה לרבינו וזכינו אפשר, משאי אפשר דנין איןאבל

 דכתב לאור שהוצאוד השלם התשובה באגרתהחסיד
 מרן דברי כפשטות תפלות בג' חייבות שנשיםמפורש
 רמ"א. ושתיקת בש"עז"ל

 נראה בקמץ, או בסגול אם הגשם לומר ס"חסימן
 דטעה. השני על לומר ואין ופשטיה ונהראדנהרא

 באמצע נש"כ לשמוע לכות מענין ע"גסימן
 דב"כ ב"כ ולשמוע להפסיק דא"צ כתב דכ"תשמו"ע
 הוא ופשוט תמוה, זה וכו' אמן ענחת כמו חשובאינו
 שמצוה כית אמן מעניית יותר וחיוב להפסיקדצריך
 עם גם אונס במקום שבדיעבד אף ולהתברך,לשמוע
 ברכה. בכללשבשדות

 כבר זכיתי ובחיפה בגליל לנש"כ בנוגעשם
 חלק נדברו אז בספר זה )ונדפס ב"מוריה"שנתפרסם
 ארץ בכל בקודש בשבתנו שזכינו מ"ג( )סימןהנוכחי
 רבים כן לנהוג ההחילו וכבר נש"כ מצות לקייםישראל
 כפר בישיבה )וגם ובחיפה, בגליל גם שלמיםוכן

 חלקי. יהא ומחלקם כן( נוהגיםחסידים

 בבית נתבאר כבר ביחד, קדיש לומר מענין פ'סימן
 משמע שמהפוסקים מזה התעלם כ"ת מה שמשוםברוך
 זה שאין הש"ץ חזרת אומרים שנים כאלו זהשאין
 בגלל הוא אשכנז ומנהג אחרים להוציאבשביל

 ממי הזכות ליטול ואין להרבה מהחלקשהזכתות
 ז"ל. הח"ס מרן דעת שזה לוששייך

 וראיתי בזה האריך אפים. נפילת  מענין פ"וסימן
 ופניו בו תמך ששמאלו ימעו על נופל שבששחריתנוהגין
 שהבאתי כמו שניהם את יוצא שבזה ויתכן שמאללצד
 ברוך.בבית

 ם י ר פאחיים
 בירהסלם האשכנזים אצל ירושלים, ונמנהגשם,
 בר כשיש פניהם על ונופלים כן המנהג אין א"יושאר
מצוה.

 שליט"א פחנשטהן הגר"מ בשם מביא צ"דסימן
 ביד, ומחזיקו הספר הוצאת בשעת שמי' בריךדאמירת
 גדולים, לדעת דכונתי נדברו באז בזה הארכתיכבר
 ומה שליט"א, זלזניק הרא"י של מכתב שם מודפסוכן

 נראה כן עושה שאינו מי ביד למחות שאין הנ"לשכתב
 זה. על אותו ללמד הראף מן שיקבל בו שיודעיןדמי

 מברכין אדמה תפוחי על אם הדיון קכ"דסימן
 אפשר המ"ב גם שם והוזכר האריכות מתוךבפה"א
 המ"ב אצל וכאילו ספק, איזה יש כאילו רושםלקבל
 אחריו ונמשכו אחד צדיק מפי יצא הדבר ספק, הי'ג"כ
 לא שהערוך ובטח חכמים, אמונת בתור מתלמידיוכמה

 הלכות משנה להגמ"ח פעם וכתבתי לזה,התכות
 הארץ על נמצאים לא אנו דהלא כזה: בלשתשליט"א
 האדמה. פרי זה מה היטב תודעים למטה רקהעליונה

 בכל המנהג בו~בת נצור אלקי אמירת קס"חסימן
 יהי' קודם כשאומרים אפי' חשש שום בלא לאומרוב'ע

 כ"ב ס"ק רפ"ח בסימן במ"ב ז"ל מרן כתב וכברלרצת,
 שלא עד אלקי בשבת לומר דמותר האחרונים כתבווז"ל

 אלא צרכיו שאלת אסור דאינו וכו' רצת יהי וכו'נוצרתי
 לפניו צער שיש ודומה פרנסה או חולי עלכשמבקש

 בלשון שאינו כית יום בכל לומר טוב עונות חרטתאבל
 תפלה שהוא נצור אלקי ובפרט בומעה"צ. יע"שתדף,
 שמביא מה לכן תחנה. איסור בזה שיין לא רוחניותעל
 בברכת שאומרים רב תפלת אומרים שאין שיששם

 כיון ואפשר בדבר, חשש אין האמור לפיהחודש,
 יותר. חמור ופרנסה רפואהשמוזכר

 ללמד בא נצור שאלקי כאן לומר רצוניובעיקר
 הפסוק על עזרא באבן ראה התפלה תכלית עליהעיר

 כי דרך על שזה ואפר עפר ואנכי כ"ז( י"ח)בראסףת
 מאד, קצרנו כי זה את והבן תשוב, עפר ואל אתהמעפר
 כי לדלגו מאד וחבל צרכיו, לשאלת זה שייך לאממילא
 כל כמו לההצהג ה,ם קולא, אלא חומרא כאןאין

ישראל.

 לא מנחה בתפלת מתאחר אם ב' אות קע"זסימן
 ששני ח"א נדברו ובאז עולם בברית שכתבתי מהזכר
 ואני בפועל, שבת וקבלת ממלאכות הפרץפה הםדינים
 מנמק ואני מזמור ולא דוקא בפה שבת שיקבלכותב
 נדברו. באז זהאת

 שאינו לכוס חמים מים נודנת  מענין רי"חסימן
 בזה וגבבו בזה דץעו זמנינו ממחברי הרבה שגםנגוב

 לכתחילה לנגב שיש והעיקר בזה, רבותא ומהקולות,
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 מבחמלים לא ומים נצטננו, כבר אם מבחמלים ממיםגם
 משה, באגרות שפסק וכמו מדינא להחמיר ש~ישנראה
 במשנה ומסחם משה האגרות בשם לבסוף דמביאובמה
 להקל, המסקנא וכאילו להמעיין מבוכה גורםהלכות
 נשאל, וע"ז בדיעבד רק מתיר משה האגרותובאמת
 דבמים נתפרסם( )לא הלכות משנה לבעל כתבתיובזמנו
 דאורייתא בישול ספק של חששא בזה יש מבושליםלא

 דחצי הוא דהעיקר ס"ל ש"מ בסי' האחרוניםדדעת
 כי לי' דניחא פס"ר דהוי סובר ואני ההורה, מןעויעור
 שיהיו המים על מאד דמקפידים בביתי רואהאני

 .מבושלים

 לי כמדומה במגררת בשבת להשתמש רל"הסימן
 בזה. מחמיר אני נדברו אזשבס'

 הגר"א וידידי ח"ל כתב קע"ג עמוד רס"הסימן
 שנוצרו בקבוקים בנוגע : בזה לי כתב שליט"אאזבאנד
 ועוד וכו' מהם לשתות מותר אם ישראל ע"יבשבת
 למ"ש דמותר לאחרים בכלל זה דאק להקדיםצריך

 בבית העשיה של ביום לבו נוגעת אינהוהשאלה
 ע"כ וכו' ימים כמה עובר לקונה שמגיע דעדחרושת
 באה"ק מהצרים אם לסהור מעשה שם דמביא)מה

 מהצרים(. אק כעת בשבתבקבוקים

 גדולה חומרא הוא שליט"א אזבאנד הרבודברי
 שחך שלא בשבת לנוטע שמדמה ומה מקור, לוואק
 המהצר חרושת בית כי ביום, בו הוי דלא ההיתרשם

 בי"ח של ובע"ב להפועלים ביום גם להנותאפשר
 מה לפי ונפק"מ לשיעורים, ניוק הדבר ואקיהשכנים
 גם ביום בו שלא להקל הגר"א בשם המ"בדמביא
 בעצמו. לו גםבמזיד

 דמותר לאחרים מקרי דלא לאסור השניוהנימוק

 חוטא אדם אק הסברא ש=ך לא זה בשביל דנעשהכית
 שבת מחלל ו~ל בפונדק שאוסר הכת"ס ע"פ חה לו%א
 עומד אינו זה גם אבל שקיצר( אלא דבריו כוונת)זה

 בסתמא הכ"ס דברי עולם בברית שהובא אףבמבחן
 יודע אם אלא אוסר דאינו מבואר עצמה בתשובהאבל
 מבשל. הוא מי בו~בילומכיר

 אם ספק יש כלל שבדרך כית נפק"מ איןידינא
 שם שכתב כמו דרבנן ספיקא והוי שבת ממעשהזה
 אזבאנד.הרב

 בזה'ל דכתב בת"א אחד מרב מביא שמעכ"תומה
 החזו"א מרן מאד שהקפיד ידוע מחדרה הנ=רובענק
 כזה בנ=ר להה~תמש לא ו~ליט"א הסנךיפלר מרןוגיסו
 מימי שהנ=ר תלה בזה שמיקל ולמי ד' חילולמשום
 לא עדין החזו"א בזמן כי בזה שגה והנ"ל ע'1.החול
 משום אסר לא והחזו"א חדרה, נ=ר של הבעי'הי'

שמא ם י ר פאחיים

 מחילול בשבת נהנה שהוא בחשמל רק השםח%י
 זה. על להוסיף דלא והבושבת

 דאסור אזבאנד ר"א הרה"ג בשם מובאושם
 ומשום מנא תיקת משום השעת של החוגלטלטל
 החזו"א שמסביר מה דלפי ובפרט כן נראה ולאמרידה,
 שחך לא חה חדץם כח דמהצר הוא קשעת עריכתדאיסור
 אין א"כ קטן שעת לטלטל דנוהגק מה לפי וגםבמחוג,
 למדידה.חוששין

 שליט"א אלטוסקי שהרב מה מביא קע"זבעמוד
 לענין לאשה זהב קועת להתיר שכתבתי מה עלהה~יג
 אם תלוי דזה נראה אבל בשבת. לרשות מרשותטלטול
 לשאול ובאה לה אק דאם אחרים תכשיטץ להיש

 זה ובאופן פקפוק, שום בלא שמותר להאומרים
התרתי.

 לדבר שם מביא ו~ליט"א ידידי כב' רע"זסימן
 הגז, שיכבה באופן הקומקום להעמיד דמותרפשוט
 ונתן כ"ו, סימן ח"ג נדברו אז השו"ת מביא אח"כאמנם
 מחמיר אני ובאמת מהרר ג"כ אני כאילו לטעותמקום
 הוי לא הנר כגוף מעשה עושה דאם הרא"ש שיטתע"פ
 סכנה של חשש ואק חלב, ו~ל נר לחתוך ואסורגרמא
 דהוי זה כגלל להקל שאק שם וכ"כ ממת הפסדרק

 וכו'. קצובין מזונותיו כלבכלל

 במתחיל אזבאנד הגר"א בשם שמביא מה רפ"דסי'
 זה להפסיק, א"צ השקיעה לפני בשבת מזונותלאכול
תמוה.

 מרן דדעת משמע שכתב הענין מכל רפ"חסימן
 אין אבל האש על מברכות אק דלמעשה במ"בז'ל

 הב"ח דעת לפי דאפי' המ"ב מש"כ דלפי כן,האמת
 ח"ב. מברכות האש מאורי ברכת גם להבדיליכולק

 אז ספרי לפניו הי' לא עדין שכתבו בזמןומסתמא
 בשם מביא שכ"ת מה חה כ"ז, בסי' יע"ש חאנדברו
 והגיה חזר הלכות השונה "צקב" לבית תאמר "כההספר
 שמברכות.בספר

 מדינה חמר בענק קולות שמביא מה ר"צסימן
 לעשות להקל אק ענבים ומיץ בירה שמצויבזמנינו
 שעה"צ )עי' וקפה. חלב תה על וכ"ש מיצים עלהבדלה

 סק"ח(. תפ"גסי'

 לך עשה ספר בשם מביא שכ"ת מה של"ד,סימן
 שם הובא ]וכבר הקעה, כל מוסיקה לשמוע שמותררב
 ראה שלא ופלא להצטער ראוי ע"ז מהנ"ל[ קודםגם

 זה את לאסור נדברו באז מקומות בכמה בזהמש"כ
 "אגרות בס' וג"כ פוסקים בשם בם"ב ז"ל מרןע"פ

 הסימן(, מציין לא אני חפזי )ואגב לאיסור משמעמשה"
 ואני הגרי"ס, בשם )כידוע החמישי ש"ע ע"פוגם



אפרים חייםאורחרבבדרצשמב
 ערום אדם יהא לעולם חז"ל דאמרו להאסמכתיו
 תורה ביטול כמה גם ראו עיני כי להחמיר ישביראה(
 חסידית" "שירה זה נקרא אם אפי' גורם זה דעתוקלות

 הספר האם מהבחורים. זה את מונע אני שליובישיבה
 יכול ברדיו שמדבר מה פסקים שם שיש רב" לך"עשה
 תורה. לבני כהדרכהלשמש

 כלומלבד
 את מקשט אחד שכל בזמנינו הרי הנ"'י

 על לאבילות זכר איזה צריכים אנו לכה"פ כנגידביתו
 להאריך. ואין ותפארתינו, מקדשינו ביתחורבן

 קוליט"א אזבאנד הגר"א בה2ם הביא שד"מסימן
 קימה של דשורש משום בט"ב לעמוד שא"צהטעם
 זה טעם מקומו, לו למסור שרוצה לו שמראה במההוא
 חי' מביא כבר הענין ולעצם זה. מנ"ל מאדתמוה

 שם וראיתי יעקב שבות בספר עיינתי אמנםרעק"א.
 ואכ"מ. לגמרי, אחרטעם

 מביא הימים בהשעת מקלחת לעשות ש"נסימן
 מה בספר לפרסם שאין ומכאן החזו"א בשםסתירה

 )אם נדברו באז שכתבתי כמו ז"ל מרן בשםשמביאים
 ביותר(. הנאמן מהמקורלא

 שריפת על להצטער קצת וכדאי זה התרתי לאואני
 באינה גם ואולי להודר, יש איש ובאשת אלקינו.בית
 להקל. ישא"א

 ת"ח, מפני בקם מקומו למסור מחויב אםאודות
 21עדיין הנראה וכפי נדברו, באז שכתבתי מה מביאאינו
 התורה" "עם בחוברות נתפרסם וכן אצלו נתקבללא

שבאמריקה.

 על משיג שליט"א ידידי שכ"ת מה שע"אסימן
 לאכול מותרות כשהם נשים לענין נדברו באזמש"כ
 שאין הוא העיקר הבדלה בלא שיאכלו כתב וכ"תבת"ב
 ץעשו דרבנן ספיקא של הלומדות על כאןלסמוך
 על אפי' או לעולם בריא שזה שחורה בירה עלהבדלה
 אין בזמנינו דעתי שלפי כתבתי )וכבר ענבים שלמ"ן
 שמביא למרות דברים שאר על הבדלה לעשותלהקל

 כ21עת הי' בזמנם אולי כן סוברים גדוליםשאנשים
 ויראה שם במש"כ עוד להתעמק צריך וכ"תהדחק(,
 העיקר.שכן

 יוהכ"פ במוצאי מאוחר בא כשהבעל ת"כסימן
 לבד שתעשה המורים גדולי כה2ם מביא כברמביהכ"נ
 קויטעמו או שיאכלו מסכים אינני אופן ובשוםהבדלה
 לטעום לנו ישמעו לא כך בין שלנו ונשים הבדלה,בלא
 הבדלה.לפני

 שפירא הגר"צ בזה שהסתפק מה תפ"גסימן
 שמע לא הכהן באם כפים נשיאת אודותקוליט"א

 לי נראה בזה, להקל שנוהגים מה ותמה דה2"ץ,חזרת
 כמו נאמר אם אפי' וזה בזה. די שמעו דהצבורכית

 ועיקר דאורהתא הוא שבתפלה ח"ס בתשובתשכתב
 מ"ג(. סימן נדברו באז לעיל )עחן הש"ץ חזרתהוא

 לישא יכול ולא שנאנס בכהן שהסתפק מהולפ"ז
 עשרה, שיאסוף כפיו לישה יכול אם תפלה ב21עתכפיו
 מה"ת זה אם בין בתפלה רק הוא שנ"כהעיקר

 מדרבנן. רקאו וכנ'י

 ברית בשם מביא שכ"ת מה קע"ב סימןהשמטות
 ביחיד ויכלו אמירת לענין איש החזת בשםעולם

 כמי דלא מוכיח מזה טעם, של דברים שהםוכתבתי
 של דרכו שאין נכונים דבריו בו, חזר שהחזו"אשאומר
 רבה מודעה ומכאן בספר, שפסק ממה לחזורהחזו"א
 החזו"א. בשם שאומרים מה בספר לפרסםשאין

 זמנינו של אחד גדול בשם להעיד צריך מהותמוה
 שזה ומ"א בט"ז מבואר כן הלוא בשנים לומרקוצריך
 עליהם, מקשה שהחזו"א אלא ממש עדות שלענין

 כוונתו מסתמא בפוסקים" מצאנו "לא החזו"אומש"כ
 ראשת באיזה מצאתי מזמן ולא הראשונים, הפוסקיםעל

 )ועי' מקומו, שכחתי וכעת ממש, עדות דהויכהפוסקים
 על זה מעידין שלשה כעמך, ומי ד"ה ב' ג' חגיגהתוס'
זה(.

 יין לשתות דמותר תשובה פסקי כה2ם דמביאמה
 להקל חלילה צורך(, זה )מה לצורך התפלה לפנישרף
 לכוון לו שקשה ואומר התרגל שכבר מי ואפילובזה

 הרבה הקלנו שכבר ומספיק די זה להתיר איןבתפלה
 כיון סומכים שאנו התפלה לפני ותה קפהבשתיית
 כמים. דינם יום בכל הוא שתייתם עיקרשהיום

 כן שאין מה וסועד משביע שיין לפי שכתבומה
 אף במשביע, שתלוי לזה מקור אין ח"ש,בשתיית

 מי אפי' חלב עם קפה לענין מחמירים אנושלכתחילה
 לא של הדרשה המיעוט, יהי' שהחלב חלב, עםשמיקל
 גאוה, משום הוא הטעם עיקר אסמכתא היאתאכלו
 עם קפה השאלה עם בקשר כאן. עדיף ההנאהולמעט
 שחור קפה שאוהב דמי להיות יכול חלב, בלא אוחלב
 הנאתו. למעט חלב קצת עם לשתות צריך דהואאפשר
עכ"ל.

 קעח.מ'מן
 ג' חיק אפרים ירבבותהערות

 שליט"א אייזנבאך יוסף חעי' ר' הרה"גידידי
 גבוה מדרש בית כולל וראש ב"ח יוסף מחנהמח"ס



אורחרבבררו

 על בקיצור אכתוב יד"ח לצאת וז"ל לי כתבבירהסלים,
 הגאון על בתמי' קשעמד ושצ"ב בסימן מספרו. א'סי'
 פחד שכותב וכפי בבה'ל שהובא ז"ל שמח אורבעל
 קודש מקראי בספר זו תמיהה שמצא עדלהעיר

 לא ז"ל הגאונים כלום מחכ"ת ולאחר זצ"ל.להגרצפ"פ
 הביה"ל הקדים שכבר אלא שכזה. פשוט לדבר לבשמו

 המג"א, דברי הביא שם במ"ב והרי במ"ב עייןלכתוב
 לדברי טעם קושטא ב' בהגה"מ והובא מהאגודה.והוא

 עי"ש ש"י תפילין מגינים שמאל שבצד משוםהרמ"א
 אלא מונחים אינם הרי שתפילין יקשה ע"ז גםולכאורה

 בם שיתקע שם שאמרו שמה שאדרבא ובע"כ היד.על
 ועיין ימין. ביד ליקח שיבא משום הוא ימין בצדבפיו
 יאחוז כן להדיא הרמ"א דברי שניסח אפריםבמטה
 שבשמאל לפי פיו של ימין בצד ומעמידו בימעוהשופר
 שליט"א. עכ"ל וז"פ עח"ש מגיניןהתפילין

 בבית פה והנה צודק. הוא לכאורה המחבראמר
 תוקע וא' בימין תוקע א' תקיעה בעלי ב' ישהכנסת
 בצד שתוקע לזה לתקוע לתת היה ולכאורה שמאל,מצד
 בצד שתוקע לזה נוחנין לא מדוע ידעתי ולאימין,

 לתביעה ומתביעה וז"ל הנ'ל ידידי לי כתב עודשמאל.
 לסי' ודמיא שכ' פ"ג סו"ס ח"ב הגדול בספרוראיתי
 עי' הוא. הפוסקים היפך שלכאורה ופליאני וכו'תקפ"ה
 פמ"ג סק"ב, תרצ"ב סי' ומחה"ש סק"ד רפ"ד סי'מג"א
 עכ"ל. שאני ומגילה בשופר וברור ועוד. שםולבוש

 ימין בצד שתוקע לזה לתת החליטוולאחרונה
 הדין. כמידת והוא השנה בראש השופרלתקוע

 קעט.מימן
 ג' חיק אפרים ירבבותהערות

 מסראל, עטרת מישיבת חשוב מתלמידקבלתי
 אברהם ר' הרה"ג ידידי בן אברהם דוד ר'הבחור
 דברים בדבריו וראיתי ספרי על הערות שליט"אאברהם
 בח"ד. להדפיסם ואמרתי טעםשל

 אי בדבר כת"ר נסתפק רצ"ה דף מספרו בח"גוז"ל
 גם קברים על שמברכים יצר אשר ברכת לברךשרי

 עד לברך לו דאסור דילמא או מרחוק, אותםכשרואה
 למעשה בצ"ע כת"ר שם ונשאר בבירור הקבריםערראה
 הביא ד' בא' רכ"ד בסי' הברכש הנה להחנהג.איך
 רואה ביתו החלק בעד דאם שכתב הארץ הפרידברי

 עצמו לביה"ק הלך שלא יום ל' שיש כלהקברים
 כיעו"ש, ע"ז וחלק הכסף צרור בא אך לברך,כשילך

 דכך הכסף צרור לדעת דהסכים משמע הברכ"יומדברי
 דהורה ד' בסי' אור עמודי מ"ש וכ"מ שם בלשונוהוא

שמג ם י ר פאחיים

 שם ועי' בסק"ט, שם  בקשע"ת דקדק וכן לברך,דאין
 ל' תוך שראה דכל להלכה שהכריע ל"ז בא' החחםבכף
 משמע ומיניה מברך אינו ביתו החלון דרך אפי'יום

 אם לברך אי"צ מרחוק דהוי ואף ראיה בכה"גדחשיב
 שם להדיא משמע ובאמת יום ל' תוך שובראה

 כהן וכן ביה"ק עש ברכב דהנוסע ח' א'מהערוה"ש
 אותם שרואה אף ביה"ק שטח בהוך לעמוד לושאסור
 ח"ג החכמה בצל בשו"ת כן יראה מברך, שפירמרחוק
 דכתב דבריו בסוף שם וראה בזה בהוכוחתיו מ'סי'

 לו יש ביה"ק שטח תוך בעומד רק לברך שלאדהמורה
 בשערים ראיתי שוב דבריו. באורך עח"ש לסמוך מיעל

 הלכה ס' בשם סק"י קצ"ח בסי' בהלכההמציונים
 אפילו אלא עצמו הקבר שיראה דאי"צ ט' סי'למשה
 בזה. שהאדיך ובקונ"א וכו' עיי"ש המצבותכשיראה

 בשו"ת בזה שדיבר בשבת קבר ראייתולענין
 האמרי בשם שהביא רט"ו סימן ח"ג אפריםרבבות
 זו ברכה לברך דאפשר זצ"ל, החזו"א נזיקין בסוףיושר

 אסאד מהר'" בשו"ת העלה דכך בזה ארשוםבשבת.
 פעולת על שבח נתינת דחשוב ומטעמא שי"אבסימן
 בשערים והביאו לברך יוכל ולכן הקב"המעשי

 סק"ו. קצ"ח בסי' בהלכההמציונים

 להמנות יוכל בחסרון מספרו ח"ג בסוףבמ"ש
 ר"ל באבל פרסאות י' מקשערים איך דבריובראערת
 מה ראיתי לא אמנם ח"ה ונשאל השואל דבריוהביא
 יעחן זה גם אך תח"י ח"ז אין כי בח"אשהביא
 במה באורך סק"א ר"ד בסי' בהלכה המצויניםבוטערים
 בזה.שהביא

 שהביא ל"ח אות צ"ח סי' מספרו בח"בבמ"ש
 ממון הפסד דמשום שכתב סקכ"ט צ' בסי' המ"בדברי

 צריך לא הכנסת לבית הליכה בגלל מכיסושיפסיד
 שם לדק כב' ויצא רויח מניעת משום לא אךללכת
 מנסיעה פטור דלכאורה למנין ברכב בנוסע חדןםבדבר
 הוי דאי לבאר יש הנה זה על הוצאות לו שישכיון
 לנסוע כלל מחויב אינו הרי מילין מד' יותר רבמרחק

 הוי ואי שם ובנו"כ סט"ז צ' בסי' בשו"עוכמבואר
 יותר דזה ברכב נוסע אם הרי מילין מד' פחותמרחק
 הרי זמן בפחות חפצו מחוז אל שמקרבו או עבורוקל
 להוציא הוא מוכן ואם זה עבור לנסוע מחויבאינו

 פטור הדין מעיקר ברם טוב מה הדי הנסיעההוצאות
 הפטור ליכא לזה הנחויות עבור זה שנוסע מה וכלהוא

דהמ"ב.

 ס"ת והגבהת גלילה בעניני שליט"א הדר"גבמ"ש
 בסי' השו"נ דברי שם שהביא ה' אות י' כרךבנועם
 העומדים לעם ס"ת כתיבת פני המגביה דמראהקל"ב
 לראות העם כל על שמצוה ולאחריו ומשמאלומימעו



אורחד4נבנותשמד

 הרמב"ן דברי להביא טעם בנותן כאן ה,ם עכ"ל.הנתב
 את יקים לא אשר ארור עה"פ תבא בפ' לתורהבפירושו
 אמן העם כל ואמר אותם לעשות הזאת התורהדברי
 את מקים שאינו החזן על קאי דזה הרמב"ן שםוכתב
 במס' כמ"ש לכל כתיבתו פני להראות לציבורהס"ת
 לעם כתיבחו פני ומראה אותו שמגביהיןסופרים
 ולאחריו לפניו ומחזירו ומשמאלו מימינוהעומדים
 ולכרוע הכתב לראות והנשים האנשים לכלשמצוה
 עכ"ל. נהגו. וכן וכו' משה שם אשר התורה זאתלומר
 דיזהרו הס"ת המגביהים לכל קדושה קריאהומיניה
 זה וחוק היטב הציבור לכן הס"ת להראות מאדויקפידו
 ח"ו. דארור בלתא המגביה עלקאי

 וכו' באוירת הנוסעים בדבר ט' בא'במ"ש
 שיפול חשש יש האוירת תנועת ומחמת ס"תומוליכים
 שערים עי' מהגבה ימנע דאז להורות שם והביאהס"ת

 מדברי כזה הורה דג"כ סקי"ח כ"ג סי' בהלכההמצהנים
 עכ"ל דבהם ואכול עיי"ש ברכה והסדורי השדההפרי
 העוסקים תורה בני צעירי לראות ושמחתי הנ"ל,ידידי

 בחורה גדול להיות ויזכה חלקו ואשריבהלכות
 )המחבר(. ובישראלובירא"ש

 קפ.מימן
 ח"ג אפרים ירבבותהערות

 ר' הרה"ג ירידי לי ששלח הערות מעתיקהנני
 וז"ל. ספרי על רוזנברגדוד

 יודע באם השואל העיר ב' אות תק"צ בסי']א[
 בעירוב מחויב אי לשבת מיו"ט יבהצל שלאכבירור

 יעשה מדוע יבשל לא שאם כתב ומעכ"תתבעוילין,
 ע"ב ב' דף בביצה התוס' כתב כבר הנה לבטלה,ברכה
 איסור שרינן ע"ת משום דכי דפסחים בפ"ק הר"ןוכ"כ

 הואיל משום ותירצו לשבת, מיו"ט לבהצלדאורייתא
 במג"א וע5ן לי', חזי אורחים מקלעי ואי דהואילשרען,
 לא שבת דצורכי דק5"ל שכתב בתחלתו תקכ"זסי'

 לרבה דגם ע"ת ע"י דמתירץ אלא מה"ת, ביו"טנעשים
 ומעתה ע5"ש, הואיל אמרינן דהא תורה איסורליכא
 משום הוא ע"ת ע"י לבשל דןפרינן הלכה דעיקרהואיל
 על ב"סל שכבר במי גם א"כ אורחים, ומיקלעוהואיל
 ואז אורחים יקלעו שמא לחוש יש עד5ן אבלשבת
 יצטרך וא"כ לשבת, שהכין מה להם ליתן עכ"חיצטרך
 לעשות יש לכן ע"ת לו יהי' ולא לשבת, מיו"טלבו~ל
 בעצמך והגע לשבת, מוכן הכל לו כשיש גםע"ת

 מעיו"ט מבושל הכל שקונים האנסדם כל א"כדאל"כ
 ע"ת, דץ בטלת א"כ כהיום[ כאלו אנסדם הרבה]דמם

 ם י ר פאחיים
 אבל מעיו"ט שבת על ב"סל שכבר מי שאפ"מלבד
 שבת, לצורך התבעוילם לחמם עכ"פ צריך רוב ע"פאבל
 ולאדלוקי אמרינן ע"ת בנוסח הנה הדבר לעיקראבל
 ב' מביא שהמחבר י"ט סעיף תקכ"ז בסי' ועיןשרגא
 וע5ן שבת, נר להדליק מותר אי עירב שלא במידעות
 נר רק להדליק שאסור י"א ס"ק ובטו"ז י"ח ס"קבמג"א

 לעשות אופן בכל יצטרך ולפי"ז ע"ת, עשה לא אםא'
 מצוה בזה דיש שבת ו~ל נרות להדליק כדיע"ת

 ע"ת לעשות שצריך פשיטא ולפי"ז שבת, נרלהדליק
 כבר אם אפי' שבח, ו~ל הנרות להדליק לצורך רקאפי'
 דאם מעלתו מש"כ הבנתי ולא מעיו"ט, המאכליםהוכן
 יש לבטלה ברכה ומה לבטלה, ברכה עושה יכומללא

 ופשוט. קודש לשבת הנרות להדליק יוכלומעי"ז

 איזה ומעומד במי נסתפק כ"ה אות תק"צ בסי']ב[
 לא ועי"ז מנחה, קודם יתפלל אם השקיעה לפנימינוט
 או שבת, תוס' של מצוה ויפסיד שבת, תוס' לקבליוכל
 ונשאר אח"כ מנחה להתפלל יוכל ולא שבת תוס'יקבל
 סי' המג"א בדברי במק"א בזה הארכהי כבר הנהבצ"ע,
 צריך שבח נר המדלקת שאשה שכתב י"ט ס"קרס"ג

 אם האחרונים דעת והבאתי תחלה, מנחהלהתפלל
 להתפלל ירצה עדיין אבל שבת תוס' שמקבלמהצה
 הכא ה"ה וא"כ אח"כ, מנחה להתפלל דמותרמנחה,
 דמי, שפיר אח"כ מנחה להתפלל שרוצה מהצהשאם
 כתב ב' אות קע"ו בסי' לעיל מע"כ שגם ראיתישוב
 והוא שבת, תוס' קבלת אחר מנחה להתפלל שמותרג"כ

פשוט.

 שמו"ת לקרות אפשר איך העיר קפ"ט בסי']ג[
 משתקים שמע שמע האומר הלא ישראל, שמעהפסוק
 עיין דמי דשפיר וכתבו האחרונים בזה דנו כבראותו,
 ועוד. )סיגעט( צדק אבני ובהצו"ת הבשם ערוגתבהצו"ת

 יקדש אי פת או 5ן לו שאין במי תר"ח בסי']ד[
 במסכת בפ"י היעב"ץ מדברי הביא ומע"כ דבר, כלעל

 ורבו מורו לו הסדב וע"ז דבר, כל על שיקדשפסחים
 ספר בשם ולא זה נמצא יעב"ץ בהגהות שרקו~ליט"א
 5ן שם שאין כבי"ח נמצא שאם וכתב רבוררנו,מספרי
 סדאכל ופת יין לו ואין וכדומה האסורים כבית אוופת
 מאיזה הוספה שהוא משמע היעב"ץ ודברי קידוש,בלא

 רע"ב סי' בשע"ת הנה אנן ונחזי עכ"ד, טועהתלמיד
 בין מחלוקת בזה שיש יוסף מברכי מביא ז'סיק

 יכול אי ופת 5ן שם שאין במקום שהוא במיהפוסקים
 דכית שכתב שם ברכה ובשיורי כברכ"י וע5ןלקדש,
 לא להכי דאור5תא קידוש יד"ח יצא כברדבתפלה
 בזה נע5ין כאשר אמנם המכריע ס' דעת וכןיקדש

 התוס' כתבו כבר דהנה בזה, דנו שכבר נראהבראשונים
 הוי ה5ן ועל תורה דבר הוי דקידוש פסחיםבמס'

 דבר בכניסתו דהסבת את לקדןם ששצריך והיעומדרבנן,



אורחרבברת

 שמביא ט"ז דף ח"ג שמואל תולדות בס' תקתורה
 משמע וכן דרבנן, הוא ה%ו דעל הפוסקים רובדעת
 ה%ן ועל ד"ת הוי דקידוש ה"א פכ"ט הרמב"םמדברי
 כן, שכתב סק"א רע"א סי' במג"א וע%ו מדרבנן,הוי
 גבורים משלטי שמביא י"א ס"ק רע"ג סי' במג"אוע%ו
 דכל סעודה במקום קידוש יד"ח יצא פירות ע"ידגם

 אמנם אליו, חולק והמג"א קבע, מחשבת שבתסעודת
 על לסמוך שיש א"ר מספר מביא ו' כלל אדםבח%
 אבל לא, לילה של על אבל יום, של קידוש עלדהם"ג
 סק"א רס"ט ובט"ז הוא, כז גבורים השלטי דעתעכ"פ
 חיוב שאץ טעימה, בלי בביהכ"נ לקדש  לעגיןכתב

 בלא"ה הוא דהקידוש עצמו, הקידוש שץ משוםטעימה
 וכעי"ז עכ"ל, בקידוש מה"ת סגי כלל, יין בלאואפי'
 שכתב יונה מרבינו ק"א דף פסחים במס' הרא"שהביא
 מדרכנן, רק דזהו סעודה, במקום אלא קידוש איןאף

 בנ"א שיש כית ולפי"ז התורה, מן הוי הקידושועיקר
 שיצאו כדי בביהכ"נ לקדש נהגו לקדש, יודעיםשאינם

יז-
 ובאמת דבריו, שמביא בבע וע%ו מה"ת קידוש

 לא דאם תפילה, ע"י יד"ח יצא דלא דס"ל משמעלפי"ז
 שוב כביהכ"נ, שמקדשים במה יוסיף ומה יתן מהכן

 מתשובת שמביא ג' ס"ק תקצ"ז סי' במג"אראיהי
 רבא, קידושא בביתו וקידש בר"ה, שההענהמהר"ם
 ע"ז כתב והמג"א דאור%תא, שהוא לפי הטעםואמר
 מה דלכאורה שכתב במחצהש"ק ועיץ דרכנן, רקדהוי
 דאומיתא, שהוא לפי שקידש, בזה לעצמו יצאתכלית
 דאץ אע"ג מה"ת קידוש ידי יצא שקידש מהוא"כ
 ס"ל מ"מ אכל, לא והוא סעודה, במקום אלאקידוש
 אכל דרכנן, הוא סעודה במקום אלא קידוש דאץדהא
 חזיק שפיר עכ"פ ע%"ש, יצא שפיר הדאור%תאחובת
 אוכל שאין במי הפוסקים, גדולי בוה דנו שכברמזה

 מקרי שפיר בוודאי דה2"ג לדברי ומה יקדש, איסעודה
 ולהלכה לכל, קבע דץ2בת פירות על אפי'סעודה
 תפלת דע"י המג"א שפסק מה ידוע כבר הנהלמעשה,
 יצאשבת

 יז-
 שיק ומהר"ם במנ"ח וע%ו מה"ת, קידוש

 והאיך מצרים יציאת בתפלה מזכיר אינו הלאדלכאורה
 החת"ס מש"כ ידוע כבר אמנם תפלה, עא יד"חיצא

 היפך כמו הוי אז בביתו שמקדש דכית פיקודיךוהדרך
 וממילא תורה, הדבר תפלה ע'ע יוצא שאינוכוונה
 עי"ז ערצא בתפלה התכךן שלא במי פשוטהדבר
 עשצריך ווודאי דה2בת, את לקדש דאור%תאהחובת
 זכרון שו"ת הביאו ועי"ז בכניסתו, השבת אתלקדץ2
 בתפלתן לכתחילה יכךן שביוה"כ רכ"ג סי' ח"ביהודא
 עי"וערצא

 יז-
 אם אמנם ע%"ש, דאור%תא קידוש חובת

 באנו ד"ת של החובת התפלה ע" לצאתהתכךן
 שפיר הש"ג לדברי אבל הנ"ל, הפוסקיםלמחלוקת
 שמע"כ ראיהי ושוב קבע, הוי דבר דכל לקדץ2יכולים
 שכתב צ"א ס" הלכה עמק מס' הביא קצ"ב סי'בח"א

שמה ם י ר פאחיים

 והיות אוכל, בלא אף דמקדש חולה, או %ן לו אץדאם
 לי ישלח ]ואולי ראיוהיו, ידעתי לא הנ"ל ספר ליאץ

 לסמוך הש"ג הוא כדאי ובה2ע"ד ראיוודה תוכןמעכ"ת
עליו.

 קפא.מימן
 ג' חיק אפרים ירבבותהערות

 ירירי לי ששלח ספרי על הערות פה מעהיקהנני
 דקה"י ואב"ד רב שלזינגר יפה אברהם ר'הרה"ג
 ותועלת חשובת הן והערוודו מגשף הדתמחזיקי
 וז"ל. התורהללומרי

 ליבעס ר"א הה"ג בשם שהביא מה ראיהיא(
 תפלה, לצורך ברוק לרחוץ בענין ח'( )בסי'שליט"א
 צריך ברוק דכנוגע מבואר דעים דבתמים דכיתומסיק
 בצגע יזיו לרחוץ יצטרך שלא להקל לנו רינטילה
 שוה כית ברוק יריו לנקות כדאי אינו בודאי אףברוק,
 )ה' בחגיגה שמואל כדדרש אנשים בפני לרקקמאוס
 בה ונמאס חבירו בפני הרק זה נעלם כל על מאיע"א(

עכת"ד.

 בברכות מהני' לנידת להסמיך אפשר לדעתיוהנה,
 ע"ב( ס"ב )שם ובש"ס וחומר, מקל ורקיקה ע"א()נ"ד

 דרך שהיא רקיקה וכו' ממנעל, וחומר מקלורקיקה
 מלכי מלך לפני מאוסה שהיא רקיקה וכרבזית,

 מסתברא ולא היא מאוסה שרקיקה הרי וכו'.המלכים
 להתחכם ואץ לתפלה, ידיו ינקה מאוס דבדברמלתא
 כית דבודאי הרוק, ולא מאוס, הרקיקה מעשה,2עצם
 וראה דמאיס. מיזץ רקיקה הוי מאוס שהוא הרוקשיורק
 מועיל רוק אם שדן ל"ח( )סי' או"ח מבין פניבה12"ת
 ברכות בה2"ס ילפינן דהרי דלא, ומסיק אחרונים,למים

 דרך בו אץ ורוק אחרונים מים אלו קדושיםמוה%תם
 יז-ו לנקות שבקדושה דבר לשום מועיל ואינוקדושה
 גבי דן נ"ד( סי' )ח"ג אלעור מנחת ובש1,,תע%"ש
 מבין הפני בדברי ודץ ברוק, שרי האם דתפלהנקיות
 כשהי' ראשונים במים ר"ע מזהירות שהביאבראיות
 מוטב שאמר ע"ב( )כ"א עירוכץ בש"ס האסוריםבבית

 והביא חבירי. דברי על אעבור ולא עצמי מיתתשאמות
 נוהר לא מדוע נדחק )שם( שהמהרש"א מכץהפני
 כדאיתא ראשונים ממים הם קוחמורים אחרוניםבמים
 למים מועיל דרוק נימא באם אך דעירובץ,בספ"ק
 ברוק. להשתמש יכול היה דר"ע דמי שפיראחרונים

 הקשה לא דהמהרש"א אלעזר, במנחת כתבוע"ו
 כי אין, הוו ההערה מעצם ראי' וגם האלוכדברים
 למים לו מספיק כבר היה מים מהרביעית המידהביררצי
 כלל במהרש"א אץ שלפנינו והאמת ע%"ש.אחרונים



אורחףננותשמו

 הנ"ל, מבין פני בו2ו"ת משמו שהזכיר זו לקושיאזכר
 האסורים( בבית ד"ה ח"א )שם במהרש"א למעיןאך

 )ד"ה במקומו התוס' שכתבו מה ממש שכתביראה
 לנטילה, ראשונים במים להחמיר לר"נ היה דלאמוטב(
 ארבעה אמרו ע"א( )י"ז בעירובין ספ"ק במהני'דהרי
 בבית וק"ו רש"י( למלחמה, )היוצא במחנה פטרודברים

 גם וא"כ עצמר. על שהחמיר אלא סכנה, דהויהאסורים
 מחמיר ר"ע דאי ארוכה מעלים לא אלעזר המנחתדברי
 מהמים מידות בירוצי לו דנשאר יימר מי היה עצמועל

 מצומצמים מים לו יש כאשר ואולי ודו"ק.שקיבל,
 ב'(. סעי"ק קפ"א )סי' משנ"ב עי'שאני,

 רמ"א( סי' סוף )ח"ג מהרש"ם בשו"ת וראהב(
 להקל נוהגין דהעולם מבוטשאטש מהא"אשמביא
 וגם המקילים, על וסומכים החוטם צואתבנגיעת
 באמצע הפה ברוק ברחיצה בזה להקל יוכלהמחמיר
 דמנקי מידי משום ברוק יש שלדעתו הרי עכ"ל.התפלה
 ראזנבערגער י"י )להג"ר יקותיאל תורת ובשו"תיל"ע
 בתשובה האריך ו'( )סי' ווארשארהעלי( מ'דומ"ץ
 ברוק לרחרן דאפשר להוכיח מבין, פני בעללהגאון
 קושיית ל"ה2ב שם והסהבך אפשר דלאבמקום

 שאינו )דבר מבין הפני שהזכיר בעירוביןהמהרש"א
 מעצם אולי יש ראי' קצת עכ"פ לפנינו(,במהרש"א
 בודאי התפלה באמצע לדינא כן ועל כנ"ל,ההערה
 הנ"ל, המהרש"ם כהוראת בכך להקל לסמוךאפשר
 דמה אחר, משהוא לו כשאין אחרונים למים גםואולי
 למים אסירי חמים דמים הנ"ל מבין הפנישכתב

 ביו"ד כמבואר כפושרין שהוא לרוק נוגע לאאחרונים,
  משנ"ב ועי' בו סולדת היד ואין קפ"ח( וסי' ל"ג)סי'
 ודו"ק. סק"ז( קפ"א)סי'

 בספרי לעהן ימחול ט"ז( )סי' בספרו שדן במהג(
 א'(. )סי' ח"א שריםבאר

 באר בספרי "צי' כ"ח( )סי' בספרו שדן במהד(
 ה'(. אות מ"ח )סי' שני חלקשרים

 בספרי אני ב'( אות מ"ח )סי' בספרו שדן במהה(
 כדבריו. הוריתי לא מ"ז( )סי'ח"ב

 לך אלף בשו"ת נ"ח(יעי' )סי' בספרו שדן במהו(
 מ"א(. )סי' או"חשלמה

 באר בספרי "צי' פ"ה( )סי' בספרו שדן במהז(
 ח'(. אות כ"א )סי' שני חלקשרים

 מברכין אין מדוע לבאר יש וכ"כ מע"כ כתבושם
 עעאמרו דבריו הבנתי ולא עכ"ל. אשה בקדושישהחיינו
 על לברך בינה האמרי סברת שהך דמאי רב,בקוצר

 עליו שחל מעשה הוא כי במחשבה תרומההמפרשת
 ונעלם קד"א על שהחחנו לברך דאין להא חדש,שם

 ם י ר פאחיים
 מברכין דלא הא הדבר ובעצם דבריו, כוונתממני

 או"ח החת"ס מרן כק"ז בדברי עי' קד"א עלשהחיינו
 נ"ה(.)סי'

 מים ששתה שמי קי"א( )סי' בספרו שדן במהט(
 במים דן ורק לברך, צריך אינו לצמאו ולאלרפואה
 ערוך בעל להגאון ציון בנין בשו"ת לעהן ימחולחמים.
 דץ2ותה אף במים דגם להלכה שהורה י'( סי' )ח"אלנר
 משקים שאר וק"ו מברך, טוב טעמם באם לרפואהרק

 ובשו"ת טוב. טעם בהם ויש רפואה לצורךששותה
 דן ל"ו( )סי' הי"ד מרישא לוין ר"א להג"ר חפץאבני
 שטעמם מים והם לרפואה לצורך המעהן מן מיםגבי
 שאול דברי שו"ת לדברי ציין אך מברך אין בודאימר

 מברך. באלה דגם שדעתו כ"ג( )סי' דעתויוסף

 האו"ש דברי את תי"ד( )בסי' בספרו הזכירי(
 אף מקדש דאין ביוה"כ שאוכל שחולה להלכהשמורה

 לשבת גם אהני הכיפורים יום דקדושת משום שבתעל
 אז. יאכל שלא קדושתו היא וזו נפש בענותשיוקדש
 כק"ז שמרן זכר, שלא פלא אך עתיקים,והדברים
 המג"א על תרי"ח )סי' או"ח לשו"ע בהגהותיוהדע"א
 שרים באר בספרי ועי' שבת. על מקדץ2 דכן סוברסק"י(
 אות נ"ג וסי' ד' אות ג' וסי' ג', אות כ"ט )סי' שניחלק
ג'(.

 שך הגר"א פסק הכותב מזכיר )הנ"ב( בסימןיא(
 נרות ב' אלא ג' )כצ"ל( בליל לו שאין שמישליט"א
 בדבריו. סברא שם וביאר אחד רק ולא שניםטוידליק
 הורה קל"ה( )סי' או"ח סופר הכתב דמרן לעורררצוני
 ההידור, במצות "צוות ולא אחד רק דידליקלהלכה
 אין מרבשכבנה"ג שכזו בקדושה הוראהולהפריך
 שני חלק שרים באר בספרי ועי' בכך. די כרסיתבסברא
 תח"י אינו שליט"א שך הגר"א של וספרו נ"א()סי'
 בהוראתו.לעי'

 לקרוא ששכחו גבי שדן א'( אות )תע"א בסימןיב(
 מכק"ז דאבות מילי לשו"ת בהערותי עי' שקלים,פר,2ת
 בזה, שצחנתי בהשמטה, בד"ה תשל"ב(  )שנתהגאו"צ
 יוסף שו"ת ס"ח( סי' )ח"ד תשובה התעוררותשו"ת
 ורדים גנת שו"ת ק"ו( )סי' או"ח דוד בית שו"תאומץ,
 צ"ה(. אות ח' )ק(ער אפרים ובה2ערי ל"ו( סי' א')כלל

 בספרו זצ"ל בלומשפלד ר"מ הה"ג שכתב במהיג(
 סק"ה( תקפ"ח )סי' או"ח בטו"ז לעי' יש תק"מ()סי'
 )סי' ב' חלק שרים באר בספרי וע"ע לחשב, שכתבבמה
 ג'(. אותל"ז

 דכק"ז בספיקא מע"כ דן ב'( אות )שפ"ב בסימןיד(
 התורה קריאת האם כ"ד( )סי' בו2ו"ת הדע"אמרן

 מדין או כשבת היום קדושת משום הוא ביוה"כבמנחה
 לעלות לו שרי האם מתענה שלא למי ונפ"מתענית



אורחרבברת

 ד"ה תרכ"ב )סי' או"ח הגר"א שבביאורלתורה.ואציין
 ברוך, בר ר"ש בשם הגמ"ר בשם הביא וכו'( עלוא"א

 ובזה תענית, משום הוא ביוה"כ וההפטרהדהקריאה
 אומרים אין ההפטרה דבברכות )שם( הרמ"א פסקביאר
 תע"צ כבכל מסיימים אלא וכו' והעבודה התורהעל

 מסיימים דכן המחבר לדעת וממילא עי"ש דוד,במגן
 משמע שבת כשל גם חותם ובשבת וכו' התורהבעל
 )ח"א מרחשת בספר וחזיתי היום. קדושת משוםדהוא
 עי"ש. שכ"כ י"ד(סי'

 נשהנה מה לברר מע"כ דן ב' אות ש"צ בסימןטו(
 משום מעריב גם מתפלל דהש"ץ דסליחותרינא

 בכל כן אמרינן ולא גמור, לו אומרים במצוההמתחיל
 וע"ז להלאה, גם לגמור עליו מעריב שמתפלל דמייום
 מתענה הש"ץ ועכ"פ דמתענים דלדעות מע"ככוחב
 וגם מתענה כי עריפותו וזו הלבוש, כק"זכדכחב
 אלמד מדבריו והנה עכת"ד. מתענה עדייןבמעריב
 בזה דדנו ידוע והרי שלאחריו, על קאידהמעריב
 על דנוהגים כידוע המקומות כל ומנהגהאחרונים,
 יפה עולים אינם מע"כ דברי וא"כ שלפניו,מעריב
 לומר שייך מאי צ"ב זה למנהג דגם אלאכמובן.
 המצוה גמור שייך ויותר עתה, מתחיל רק הרי"גמור"

 שייך דזה הקשו ע"ז אך הסליחות אחר של מעריבעל
 בזה עמד וכבר הלילה, אחר הולך דהיום אחרליום

 משמיה וכחב ק"ב( )סי' או"ח מרדכי לבושיבשו"ת
 במעריב מתחיל דע"כ שערים, בית שו"ת בעלדהגה"ק
 אחר דאם סליחות, בתפילת המצוה ויגמורשלפניו
 סליחות להתפלל יוכל ולא גמור לי' נימא מעריביתפלל
 ודו"ק. הקהל, להם שביררומי

 פה דוקא שנא מאי הנידון על עמד בתשובהושם
 הכי, אמרינן השנה לילות בכל ולא זה, כללאמרינן
 הכי אמרינן הסליחות בימי דוקא מדוע לשבח טעםונתן
עי"ש.

 תק"ש בתקע לדון מע"כ כחב )שצ"א( בסימןטז(
 שחל א' ביום האם ונפ"מ המצוה קיים האםבשבת
 ביום לברך צריך לא אז שהחיינו ובירך ותקעבשבת
 ביום לברך צריך אז, יצא לא ואם י"ח יצא באםהשני
 או"ח המחבר לדעת הדיון וכל שהחיינו. ר"ה שלהשני
 בין נוהגין, אנו וכן הרמ"א דלדעת ג'( סעי' ת"ר)סי'
 כק"ז דברי מע"כ ומצטט ב'. ביום זמן אמרינן וכהכה
 כצ"ל( המג"א והנה ד"ה ח' )מערכה בדו"ח הרע"אמרן
 בזמנו שופר מצות קיים בשבת התוקע גדול דגםדס"ל
 חמד מהשרי הביא שוב דשבת, שבות על דעבראלא

 מטה והרב בד"ה ס' כלל כ' מערכת כללים)מערכת
 ומצטט מהני, לא עביד אי בדין דתלי' דס"לאהרן(
 מצוה אמרינן בדרבנן דגם דבריו על שהעירמאחד

שמז ם י ר מאחיים

 ואולי ע"ב(, )ל"ה פסחים רש"י כדאיתא בעבירההבאה
 פוסק שופר( מהל' ה"ג )פ"א הרמב"ם דהרי לדרןיש

 דה"ה י"ל ולכן גזל אין דבקול הגזול, בשופרריוצא
 עכת"ד. וצ"ע, לחלק ר,ם בשבתבתוקע

 כק"ז דמרן דהא להעיר אמרתי ראשית והנהת(
 יצא בשבת דהועקע בפשיטות כחב הנ"ל בדו"חהרע"א
 לא עביד אי נימא ולכאורה דרבנן, אשבות עברורק
 ד"ה קכ"ט )סי' בשו"ת הרע"א מרן דדעת אלאמהני
 אי אמרינן דבדרבנן עכ"ז( אך ד"ה קע"ד בסי' וכןגם,
 תשפ"ד( )סי' בשבועות המרדכי כדעת ולא מהניעביד
 בדרבנן דגם ע"ב( )פ"א כתובות מש"ס להוכיחשרצה
 חלק שרים באר בספרי ועי' מהני, לא עביד איאמרינן

 וע"ע ח' אות ושם ולסיומא ד"ה ז' אות מ"א )סי'ב'
 חדשים דברים הראתי שם ג'( אות ס"ו סי'בספרי
 מהני לא עביד אי בדין מטו"ז וכן הפרמ"גמדברי
 דעת אך בזה האחרונים גדולי ומעוד דרבנןבאיסור
 בזה. ברורה הרע"א כק"זמרן

 דהיכא י"ל בעבירה, הבאה מצוה ריןומצד
 הירוקולמי לנו כלל כבר קגרים, יומא הואדהאיסור
 קורע לבין גזולה מצה בין לחלק האורג( )פוקבשבת
 קגרים, יומא הכא ברם עבירה גופא דתמן והם מתו,על
 גם ז'(,וזאת אות נ' )סי' ב' חלק שרים באר בספריועי'
 דרבנן כאיסור בעבירה הבהא המצוה אמרינןבאם
 המלך הק(ער שכבר עב( ל"ה ) בפסחים רש"יכדברי
 ברכות ברש"י וע"ע עליו, ציין שבתי( ד"ה ה"א)פ"ח
 קהלת בספר ועי' דמאי על הזימון ברכת גבי ע"א()מ"
 שכחב דמאי( אכל ד"ה )שם מקאלין יעקב להג"ריעקב
 ולא דרבנן, עצמי באיסור הכל אך הרמב"ם, דעתשכן
 כנ"ל. לאיסור קגרים ריומאהיכא

 דיוצא גזול שופר בין לחלק שיש בודאי כ"ז,מלבד
 מדרבנן תקיעה איסור לבין גזל, דין בקול דאיןבו

 ביה דו~ייך בודאי קגרים יומא דאיסור לאו דאיבשבת
 העבירה גזול בשופר דאילו בעבירה, הבאה מצוהרין
 לא מצוה ובהכשר השופר, דהיינו מצוה בהכשר רקהיא

 האחרונים, כדכחבו בעבירה הבאה מצוה ריןאמרינן
 באר ובספרי מ"ב( סי' סוף )ח"א יצחק פרי בשו"תראה
 בזה, שציינתי מה ב'( אות כ' )סי' ב' חלקשרים

 הרמב"ם דלדעת השופר קול שמיעת דהיינוובמצוה,
 בחידושי בשיטות )והרחבתי התקיעה ולא המצוה,היא

 כן לא עבירה, ולא גזל אין ואכמ"ל( שליסוגיות
 השופר בנטילת מתחיל האיסור בשבת, תקיעהבאיסור
 מצוה אין דעריין לעצמו עד האמת בזה גם אךעצמו,
 הענין כל ונחברר מצוה, איכא דעבירא בעידנא הויולא

 דכלל למר מקום לענ"ד יש עכ"פ כ'(, סי' )שםבספרי
 בעבירה הבאה מצוה רין בשבת בתקיעה שייךלא

 ולזה בעצם, איסור ולא קגרים ריומא איסור דהואמשום



אורהףוננורצשמח

 ברו"ח הרע"א מק נק"זנק
 הנ'י

 וממילא י"ח, דיצא
 דר"ה. ב' ביום זמן יברך לא המחברלדעת

 מלתא, בהאי כללא לדת דיש דאמרתי אלאיח(
 רק כנ"ל, בה נגעו בעבירה הבאה מצוה משוםדלאו
 שחך ואיך בשבת לתקוע המצוה ביטלו דחז"למשום
 שופר, קול לשמוע וציונו במצותיו קדשנו אשרלומר

 כלל ביטלו והם חכמים, דברי לשמוע ציונודאדרבא
 ברכתו הף זו תקיעה על בירך באם וא"כהמצוה
 לומר אפשר מאידך ב', ביום דיברך יוצא ואזלבטלה
 על זמן ברכת שחך לא ושוב כנ"ל יצא המצוהדידי
 )תקפ"ח אפרים מטה על המטה בקצה וע" שיצא,מצוה
 אלו. בדברים נגע שכבר ו'(אות

 )בסי' הביאה"ל על תמה )2שצ"ב( בסימןיט(
 ימין בצד לתקוע טעם דנתן הגרמש"ה( בשםתקפ"ה
 שופר תקיעת ילפינן )ל"ד( ד"ה בש"ס דהרידפיו,

 נאמר כצ"ל( )ז' שופטים ובקרא דמלחמה,מחצוצרות
 השופרות ימינם וביד בלפידים שמאלם בידויחזיקו
 ימין ולא ימק יד אחיזת על ראי' רק משם והרילתקוע,
 סי' נוראים )ימים קודץם במקראי כך על עמד וכברפיו,
 ב'(. אותי'

 והחפץ שמח האור בנחלת והאמת הצדקלענ"ד
 ימינם וביד נאמר ובכתוב היות זה, לטעם דמשבחחחם

 דהרי מיוהר, לכאורה "לתקוע" והאי לתקוע,השופרות
 ביד הכתוב כתב דלא וכמו לתקוע, דץטופרפשוט
 נלמד לתקוע דמהאי אלא "להאיר" בלפידיםשמאלם
 הוא נכת כי ודו"ק היה, ימין בצד התקיעה בעתדגם
 "י.בעזה

 תורותו בדברי להשתעשע נפשי חפצה רבותעוד
 חושק שהלב מה אך ד', ברכת המלא הנכבדבספרו
 מה ועהן עכ"ל. למועד חזת עוד ואי"ה עושק,הזמן

 קע"ח. בסימן בזהשכתבנו

 קפב.מימן
 ירושייםקדושת

 רב שהי' זצ"ל לךן הרב הגאת הרב נשמתלוכר
 קטן ענין מציע הנני קודש היו חחו שכלבנהנ"

 ביאת בהלכות כתב הרמב"ם לז"נ. ירושליםבקדושת
 לג' חוץ המצורע את דמשלחק ב' הלכה ג' פרקמקדש
 חרן הוסיף מדוע ולכאורה לירושלים. חרן שהואמחנות

 בירושלים לא הם מחנות דהג' לנו ידוע האלירושלים
 יש דלכאורה ואולי מירושלים. חוץ הוא דהחוץכונוד
 נתקדשו לא ועליות דגגק פ"ה בפסחים קח"ל האלהבע

 להשאר מצורע יכול הא כן ואם ירושליםבקדושת

 ם י ר פאהיים
 דזה לומר וצריך ועליות. בגגק ולהתבודדמרחמלים

 לירושלים חוץ ס"ד מפסחים שמקורו הרמב"םכונת
 לא שם המצורע אבל נתקדשו לא ועליות דגגקדאף
 משום וטעמו לירושלים. חוץ ללכת וצריך להיותיכול

 הלא ועליות גגע כן אם מושבו למחנה מחויןדכתוב
 ירושלים את לעזוב צריך ולכן ירושלים מושב בכללהם
 וביאור נפלא דיוק לכאורה וזה העיר. מושב נקרא זהכי
 הרמב"ם. בדברינכת

 בהלכות שמח האור בדברי רואים אנו לזהוראיה
 מבלי פשוט לדבר שכתב ז' הלכה ו' פרק הבחירהבית
 לומר וצריך ועליות. בצגק יוצא פסול שאע טעםלתת
 קדושת להם שאק ואף קדושים ועליות גגין דגםמשום

 לירושלים. חוץ שם להם אק אבל אכילה לעניןירושלים
 יכול המצורע אין ולכן לכאורה. נפלא דיוק כן גםוזה

 כדברי מירושלים חוץ לצאת צריך שהוא שםלהיות
 לנו. גדול לימוד הם בדבריו ואות אות שכלהרמב"ם

 שמיטה הלכות ברמב"ם זה כעין רואים אנוועוד
 מן לפנים שהוא כל שכתב הלי"א י"ב פרקךובל
 ורואים כבתים הוא הרי והמרחצאות הגגות כגוןהחומה
 ערי דיני וכל כבתים. הם הרי גגק חומה ערידבדין
 לא הם ירושלים קדושת דלגבי אף כבתים הגגקחומה
 אין משו"כ וא"כ שךם הם חומה ערי לענק אבלשוים.
 לענין ירושלים נקרא זה כי שם להשאר המצורעיכול
 חומה. עריבתי

 דיש דביאר ל"ו סימן משפט חושן במהרי"טועיק
 וב' עצמה ירושלים מצד אחד קדושות ב'בירושלים

 אף ירושלים גגי כן ואם חומה. מוקפת קדושתמצד
 בקדושת מתקדשו אבל ירושלים בקדושת נתקדשודלא
 ירושלים בק הבדל אע חומה מוקף ובדין חומהמוקף
 בשו"ת ועיין שם. להיות יכול המצורע אק ולכןלגגק
 שם שמבואר בח"ב תל"ד סימן ךו"ד נזראבני

 דכתב רס"ב מצוה חינוך מנחת ועהןבהמהרי"ט.
 גנות. ולא גגות שמיטה, בהלכות הנ"ל ברמב"םהגירסא

 היה לא חומה ערי בתי היה דלא במדברוכשהיו
 ענני מוקפים דהיו מטעם הגגע על להיות יכולהמצורע
 לא שם כן וגם כירחמלים קדושה למחנה והיהכבוד
 דין. חידוש וזה הגגין על לעלות המצורע יכולהיה

 ירושלים קדושת בבחינת היה הגאת הרבוהנה
 פניו והאיר התורה בשמחת שמח ותמיד היטבדהכרתיו

 שמזה הרע לשת של שמץ שום בו הי' ולא אדםלכל
 בירושלים לרור יכול היה חחו וכל הצרעת נגעבאה
 רק ובאתי קצרתי אבל זה בענק להאריך 2דשואף

 שממ2דכים לבניו ואשרי ירושלים לקדושתלדמותו
 ולכתוב עליו לכתוב למועד חזת עוד ואי"הבדרכו
 כלו היא והוא אוריתא החשובה בחוברת תורהחידושי



שממאפרים חייםאורחריצנורנ

 דברי לעלות הכולל על בניו ויזכו אוריתא. כולותורה
 קדוש ונשאר קדוש והיה דובבות שפתותיו שיהיותורתו
 כי"ר.אמן

 קפג.םימן
 ג' חיק אפרים ירבבותהערות

 ידידי ספרי על לי שכתב הערות מעתיקהנני
 בענין )והוא ט"ז בסי' מ"ש וז"ל שמו בעלוםהרוצה
 סק"ה מ"ז סי' מ"ב עי' וישן( חצות אחר ברה"תבירך
 לישת ובדעתו הלילה חצות אחר דכשקם בפירושדכ'
 כשקם. לברך יצטרך ואל הברכות אלו לברך יכולעוד

 דעדיף ג"כ משמע ד' סי' המחנות לכל ובמאסףובכה"ח
 אליבא חשבתי וגם הבוקר עד לחכות ולא אז לברךג"כ

 ולילה יום לפטור בהברכה דדעתו תצ"ד בסי'דהמג"א
 כך שלאחריו והלילה יום לכאורה דעתו היתה הכאא"כ
 כל ניעור וכשהיה שוב כשקם בבקר לברך לושאין
 סקמ"ז( סקכ"ח במ"ב )והובא תצ"ד סי' במג"אהלילה
 לצאת לכתחילה דיראה כתבו מ"ז סי' ברב בשו"עוכן

 בעצמו. יברך אפשר דכקזלא הוסיף הרב ובשו"עמאחר.
 יכול מ"ו סי' סקי"ב תשובה בקשערי הובאולהרא"י
 למד אם התפלה לאחר ונזכר לומר וכששכח לבד.לומר
 למד וכשלא רבה אהבה בברכת יצא התפלה אחריש
 משמע סע"ו מ"ז סי' הרב משו"ע התפלה אחרמיד

 משמע י"ז ס"ה ומהמ"ב ולברך לחזור אץדבדיעבד
 ולברך. לחזור דישלכאורה

 פעם שאלתי ישתבח. ברכת בדילג ב' אות נ"אמסי'
 שיגמור לי והשיב שליט"א קליץ מנשה ר'להרה"ג
 רצונו אם יוכל ואח"כ שמו"ע אחר עד אור יוצרברכת

 הביא ולא ישתבח ברכת ובלי הפסוד"ז אתלהשלים
 לזה.ראיה

 דזמרה פסוקי באמצע ק"ש  בענו ס"ג בסי'מ"ש
 לומר. דיכול סק"י נ"א בס" מפורשהדבר

 סי' השולחן בערוך לענץ מענין ע"ב. בסי'מ"ש
 בשוה שוה הש"ץ עם המתפלל שם כתב סי"אק"ט
 ברכנו או"א דהיינו דנש"כ הברכה ביחד אתו לומריכול
 ח"ב אור"ח הלוי כהסבט ראיתי קשעוד )וזכורניוכו'
 אמן(. וכונת אמן ענית כענין וגם זהבענין

 אליו תשובה משה באגרות עהן ע"ג בסי'מ"ש
 להפסיק. דצריך כ' סימן ח"דאור"ח

 הסעודה. בתוך זתים באכילת ק"כ בס"מ"ש
 האמרי בעל זצוק"ל מגור שאדמו"ר מהחסק-םשמעתי
 כית וטעמו סעודה באמצע זית על לברך נוהג היהאמת
 א"י. בהן שנשתבחה פירות בתור עליו חביבשהיה

 ברהמ"ז במקום ג' מעץ בבירך קכ"ו בסי'מ"ש
 דצריך לי יצא ולפנים די"ז לעצמי לברר בפעם לייצא

 והם הראשונים רוב צדדים משני ברהמ"ז ולברךלחזור
 בדף והרא"ש וחותם, ד"ה ע"א ט"ז רך כברכותהתוס'
 חכמי וחוס' קפ"ח, בסימן הטור וכדבריו כ"ב, סי'מ"ח

 תר"י שם הרשב"א ע"ב, מ"ח המאירי, ט"ז, דףאנגליה
 הביא וכן א'( אות מ"ז כלל לחי"א בנשמ"א)הובא
 ידי יצא דלא ופסק והסמ"ג מהיראים שםלמוכיח
 סעודה בהל' המנהיג ט"ז בדף החסיד יהודה ר'חובתו
 ג' דמעץ כ"א אות פ"ב ברכות בהל' הריטב"א י"גאות

 אך ג'. מעין בברכה ח"ח לא וממילא דאוריתאברכות
 אין הנשמ"א )ולדעת קצ"א סי' בב"י הובאהרמב"ם

 בשיטמ"ק אשבלי להר"א הרא"ה הרמב"ם( מדבריראי'
 קפ"ז סי' כב'ע הובא בהשגותיו הרמב"ן ע"ב מ"חבדף
 סברי ומהפוסקים דאוריתא. לאו ברכות ג' דמעץסברי
 הלבוש סק"ג קצ"ד קפ"ד ובס" קצ"א בסי' המג"אג"כ
 מהתורה ג"ב דמעץ קצ"א בסי' והב"ח קפ"זבסי'

 דלא י"ח א' רס"ח בסי' בפירוש פסק אף פסקוהא"ר
 קס"ח בסי' הט"ז )ואך בברהמ"ז י"ח ג' במעץ י"חיצא

 דהעין סבר ס"ח קס"ח ס" הרב בשו"ע והובאסוסק"י
 והפוסקים להראשונים דאף ושנית דרבנן(. ברכותג'

 ברית הזכיר לא הרי מדרבנן אך ג"ב דמעץדסברי
 דסברי הראשונים למחלוקת  הגענו ג"כ ופהותורה

 יהודה ר' תוס' ע"ב ט' בברכות התוס' אותו.דמחזירין
 בב"י הובא והרשב"א הירושלמי והרמב"ם ר"חהחסיד
 בשו"ע וכן אותו דמחזירין להדיא פסק ס"ב קפ"זסי'

 והפוסקים הראשונים דלרוב להדיא ירצא וא"כהרב.
 וגם מהחורה. הוא ג"ב דמעין אך ולברך לחזורעליו
 סי' זרוע באור )ובאמת ותורה. ברית הזכיר דלאמפני
 ומזוני( חח תורה ברית שם כתב ג' דמעץ בנוסחקפ"א
 זצ"ל ז"ן ליב ארי' ר' להגאת נפש משיבת בשו"תרצ"ע
 פלא. הוא ולכאורה מדרבנן רק ותורה דבריתדהביא
 נסתפק ובסופו בנ"ד י"ב סי' ח"ב אומר יביע שו"תרצי'
 פשוט. הדבר ולכאורהשם

 בשבת, צהרים שינת בענין ב' א' קמ"ו בס"מ"ש
 שם הביא ד' סי' במה"ק החיבור ריש אברהםבאשל
 שולט דאין ז"ל האר"י כהמם הועד הצהריםדבשינת
 יעו"ש. בלילה אלארו"ר

 לא מדוע בסעודה זתים באכילת ק"כ בסי'מ"ש
 ובשעה"צ סק"ל קס"ד בסי' המ"ב דברי בפשטותהביא
 מ"ג.ס"ק

 לכאורה נרות הדלקת בענץ קס"ב בסי'מ"ש
 לפי"ז להדליק אפשר לכך טעם ראיחר לאכשלמדתי
 שום אץ אור כבר שיש ובזה עליו גם ולכתהחשמל
 חול. של נרות שהדליקו אלו לגבי רס"ג סו"ס כב'ענ"מ
 בקרימש שדרו רס"א בסימן כב"ח המובאים באותןוכן



אפרים חייםאורחרבבותשנ
 ועוד וחזרו הסעודה לאחר הנהר שפת על לטחלוהלכו
 בשעת נהנו לא במציאות גם הם והרי הלילה קודםהיה

 בקו"א שו"ע הרב דברי לפי וביותר מהאורהאכילה
 חשב ובזה שאח"כ ההנאה על היא הברכהדעיקר

 ולומר נכרי ע"י להדליק שאפשר שסברהמהר"ש
 עיי"ש. בחשיכה כפיה לפרוש אוהברכה

 וסייעתו הבה"ג בזה נחלקו הרי קס"ד בסי'מ"ש
 שאלה שום ואין כהרא"ש פסק והמחבר רס"בבד"מ
 על שיש הדלקה חיוב שאלה לכאורה רואה ואיניבנדת
 עליו שמדליקין ממה בזה יוצא והוא הקרקפתאכל

 ולכן משלו בביתו הרב בשו"ע וכמ"ש וממנובביתו
 ביתא בגו עליו מדליקין בג' וכדאמרינן בזה. יוצאהוא
 לו היה ולא אור שהוא אע"פ בפרוטה השותףיפי"ז
 נר הדלקת של יהודי כל של החיוב כולל מיוחדחדר
 חייב שם שיושן מיוחד חדר לו יש אי ואה"נשבת

 מתאכסן אם ומכ"ש וכיו"ב יכשל שלא בכדילהדליק
 בג'. וכדאמרינן מישהואצל

 או אכילה במקום הדלקה בענין קס"ה בסי'מ"ש
 מכספי מדליק שא' נוהגים ישיבות בהרבה כהיוםשינה

 כיון בברכה. כולם ומוציא האוכל בחדרהישיבה
 כלל נהנים ואין השינה בחדר מדליקים פעמיםשהרבה
 שליט"א. הנ"ל ידידי עכ"ל לבטלה. ברכה והוילאורו

 קפד.מימן
 ויבתה ייוידת שברר מינוסח

 של מספרו ליולדת שברך מי נוסח מעתיקהנני
 סימן ח"ד אור"ח שליט"א פיינשטיין ר"מ הרה"גמו"ר
 וז"לס"ז

 נכדתי לבתך שם כשקראתי שאמרתי הנוסחזהו
 הרגיל, הנוסח שאינו מאחר וכהבתיו תחי' לאההיקרה
 דוד אהרן משה ויעקב יצחק אברהם אבותינו שבירךמי

 פלונית בת פלונית היולדת האשה את יברך הואושלמה
 עלה שבעלה בעבור טוב למזל לה הנולדת בתהעם

 להחלימה עליה רחמים ימלא הקב"ה זה בשכרלתורה
 מהרה לה וישלח ולהחיותה ולהחזיקהירפאותה
 בתוך וגידיה אבריה לכל השמים מן שלימהרפואה
 השתא הגוף ורפואת הנפש רפואת ישראל חולישאר
 טוב למזל לה הנולדה בתה ואת קריב, ובזמןבעגלא
 בת פלונית בישראל שמה יקרא ושנים ימיםלאורך
 טובים ולמעשים לחופה לגדלה ואמה אביה ויזכופלוני
 אמן.ונאמר

 ברכות, שתי הם כי בעה"י מדויק הוא זהנוסח
 וצריך חולה נחשבה כי להיולדת הרפואה תפלתמתחלה
 ומאחר להילדה השם קריאת זה ואחר עליה,להתפלל

 ואמה אביה ואת אותה לברך מצוה שם, להשקורין
 להפסיק שייך לא שלכן ולמע"ט, לחופה לגדלהשיזכו
 ונוסח האם, לרפואת התפלה באמצע השםבקריאת
 שבעלה בעבור שחך מה כי זה בלא גם נכת לאהנדפס
 והנכת משובש הוא אבל השם קריאת על לצדקהנדר

 יזכו להוסיף יוכל והרוצה וכהבתי. שאמרתיכהנוסח
 ולמעשים לחופה תורה ולבן לתורה לגדלה ואמהאביה
 ולעשות. לההנהג יש דכן ונראה עכ"ל.טובים.

 קפה.מימן
 באנשים ראשכימוי

 סימן ג' חלק אפרים ברבבות שכהבנובמה
 בזה. עוד להוסיף לנו יש באנשים ראש גילוי בעניןתקל"ג

 הכהן "והעמיד כתוב: יח( ה: )במדבר סוטהבפ'
 ובספרי וגו'", האשה ראש את ופרע ה' לפני האשהאת
 ובפ' ראשיהן. מכסות שהן ישראל בנות על לימד :הניא
 בכתובה, שלא יוצאות ואלו הנן: עב.( )כתובותהמדיר

 יהודית, דת ואיזהו וכו' ויהודית משה דת עלהעוברות
 דראשה אמרו ובגמ' עיי"ש, וכו', פרוע וראשהיוצא
 האשה", ראש את "ופרע דכתיב היא דאורייתאפרוע
 ובטושו"ע אישות, מהל' כ"א פרק ברמב"ם ועחןעיי"ש.
 קט"ו. סי'אבה"ע

 המאיר בפי' ב' )סי' החחם בארצות המלבי"םוהנה
 דגם נשא בפ' הנעלם ממדרש הביא מ"ה( ס"קלארץ
 יראת עליהם שיהא כדי ראשיהם לכסות מחייביםאנשים
 כסי קנו:( )שבת דידן בש"ס גם נמצא זה ובאמתשמים.
 דשמיא. אימתא עלך דתהוי היכא כירישיך

 גילוי איסור - אלו: דינים בפרטי נעייןהבה
 אלא בתלמוד, בפירוש הוזכר לא לאנשיםהראש
 הראש. בגילוי מלילך נזכירם היו החכמיםשמצינו
 הי' לא יהושע דרב ברי הונא רב : איתא )לא.(בקידושין

 למעלה שכינה אמר הראש. בגילוי אמות ד'הולך
 לי ]יבוא לי תיתי קיח( )שבת אומר הי' והואמראעוי.
 עוד הראש. בגילוי אמות ד' הלכתי שלא טוב[שכר
 )עיין העבירה מן ניצול ראשו לכסות שהנזהראמרו

 )פ"ב, רבתי כלה ובמס' קנו:(. בשבת שמובאבמעשה
 אמרו הראש( גילוי ערך תלמוזית באנציקלופידי'מובא
 שהיו ומעשה היא, תקיפה עזות ראשו שמגלהשמי
 את גילה אחד תינוקות, שני לפניהם ועבר יושביםזקנים
 את שגילה שזה ר"ע ואמר אותו, כיסה ואחדראשו,
 כדבריו. ומצאו ובדקו נדה, ובן ממזר הואראשו

 שגדולי כהב נ"ב( פרק )ח"ג נבוכים במורהוהרמב"ם
 מפני ראשם מלגלות להמנע נזהרים היוחכמינו

 בהל' החזקה ביד וכ"כ אותם. וסוככת חופפתשהשכינה
 חסידים בספר החסיד יהודה רבינו וכ"כ ח"ו. פ"הדעות



אורחרבבות

 ברכה חז"ל שתיקנו מובא :( )ס ברכות במס' נ"ג(.)סי'
 "עוטר - הראש כיסוי על השחר ברכות בסדרמיוחדת
 שם מ"ו,ובט"ז סי' או"ח בב"י )ועתן בתפארה"ישראל
 שם(. דינים פסקי צדק ובצמח ב',ס"ק

 הדין מן הוא ראשיהם לכסות לאנשים החיובהאם
 הרבה - הפוסקים מחלוקת בזה חסידות? מדת רקאו

 נשתבחו ולכן חסידות, מדת אלא דאינו ס"למהם
 איסור הי' שאם הראש, בגילוי מלילך שנזהרוהחכמים
 מ"ח, סי' תפלה הל' חיים )ארחות רבותא זו איןגמור
 שו"ת תקמ"ט, סי' קטן תשב"ץ י"א, סי' בוכל

 וסי' ג' אות ב' סי' או"ח משה דרכי ע"ב, סי'מהרש"ל
 פרישה , ב' סי' שם ב"ח הטור, בדעת וכ"כ ד' אותח'
 ב', סי' או"ח ברכ"י ג', ס"ק צ"א סי' מג"א ח', אותשם

 ובאותו בארוכה(. עת"ש ו' ס"ק ח' סי' הגר"אביאור
 של החוצפה ר"ע, עם רבתי כלה ממס' שהבאנומעשה
 לפני זה שעשה במה היתה ראשו את שגילההתינוק
 הנ"ל(. הגר"א )ביאורהזקנים

 לילך הוא גמור שאיסור סוברים יש השנימצד
 סי' ב"י קס"ה, סי' ברונא מהר"י )שו"ת הראשבגילוי

 דינים פסקי צדק צמח והטור, העיטור בדעת וכ"כח'
 מפני זה הרי בכך שנשתבחו והאמוראים ח'(. סי'או"ח

 או בסודר גם נתכסו הראש, על ההחתון הכיסוישמלבד
 הלכו לא בלבד אמות ד' שאף בזה שנשתבחו אוטלית,
 ג'( ס"ק ח' סי' )או"ח הט"ז אמנם, הראש.בגילוי
 שהביא דאחרי הראש, גילוי לאיסור חדש טעםהמציא
 הראש, בגילוי הדין מן איסור שאין המהרש"למ"ש
 אחר, מטעם בזה גמור איסור ש"2 ונ"ל זה: עלכתב

 ומיד שתיכף העכו"ם אצל הוא חוק שעכטויושמכית
 זה א"כ ראשם, שעל הכובע מעליהם מסיריםכשיוומבים

 מהר"י בשו"ת וכ"כ תלכו". לא "ובחקותיהם בדיןנכלל
 חו"מ סופר החתם בשו"ת ועהן ל"ג סי'מברונא
 ב' )סי' להמ"ב הצית ה~שער וכתב קצ"א. סי'השמטות

 ותשובת להט"ז הגר"א מודה דבזמנינו דפשוט י"ז(אות
 לך האלף בשו"ת המהרש"ק והנה עח"ש. ברונא,מהר"י
 הראש גילוי בין חילוק שיש חיד,2 ג'( סי' )או"חשלמה
 שהוא הראש מקצת לגילוי הדין, מן אסור שהואלגמרי
 הלכתי שלא לי תיתי שאמרו ומה חסידות. ממדתרק

 אפי' היינו קיח:( )שבת הראש בגילוי אמותארבע
 חסידות. ממדת רק שזהו הראש מקצת שלבגילוי
 או"ח משה באגרות שליט"א פיינשטחן משה רביוהגאת
 אין הגמ' שמדין המהרש"ק על מאד תמה א'( סי'ח"א
 אלא אינו שהכל למקצתו, הראש כל גילוי ביןחילוק
 בזה יש דבזמה"ז הט"ז לשיטת ורק חסידותממדת
 אפי' שייך שזהו תלכו, לא ובחקותיהם שלאיסור
 מקצה שבכיסוי אמר ע"ז אמות, ד' הילוך מכדיבפחות
 איסור, בזה אין העכו"ם לחוקי דומה שאינוהראש
 גילוי איסור לענין מחלוקות הרבה דקחמות נמצאעח"ש

שנא ם י ר מאחיים

 אמות, ד' בהליכה דוקא הוא דהאיסור י"א -הראש
 אמות דד' וי"א אמות; מד' פחות אפי' חסידותומדת
 יש אם נחלקו עוד אמות. מד' בפחות וה"ה דוקא,לאו

 איסור אם נחלקו ושוב הראש. בגילוי בישיבהקפידא
 אפי' או השמים אויר תחת דוקא הוא הראשגילוי
 כל שמקבץ הנ"ל תלמודית באנציקלופידי' ועהןבביתו.

השיטות.
 ואין הראש בגילוי הכל לדברי מותר המרחץבבית

 :(. קיח לשבת שור )בכור חסידות מדת משום אפי'בזה
 בערכאות הוא והעסק אומנות, ללמוד שרוצה מיבענין

 סי' שורק נטע בשו"ת כתב הראש, בגילוי שםשהולכים
 דיש ד'( ס"ק ג' סי' בהלכה מצויינים ב~שערים )מובאב'

 )סי' פליטה ירושת בשו"ת וכן טעמו, עת"שלהתיר
 ועיין ולהקל. לסמוך יש פרנסתו דמשום כתבי"ח(

 אגרות ובשו"ת נ"ו( סי' )חיו"ד להועיל מלמדבשו"ת
 כתב הנ"ל שור בכור ובס' ב'. סי' ח"ד או"חמשה
 בחקותיהם, משום דלאו מעשיו מתוך שנראהדהיכא
 לביהכ"נ ליכנס שלא למחות דיש הראשונים כתבושרי.
 ג', סעיף צ"א סי' או"ח בשו"ע )עתן הראשבגילוי
 שבקדושה דברים אמירת בענין ו'(. סעיף קנ"אובסי'

 מי הט"ו(: )פי"ד סופרים במס' מובא מגולה,כשראשו
 שאינו פורס, אינו וי"א שמע, את פורס מגולה,שראשו
 ואינו בתורה קורא ואינו מפיו, אזכרה להוציאר,2אי
 הפוסקים רוב כפיו. את נוו2א ואינו התיבה, לפניעובר
 שום ולברך מפיו אזכרה להוציא ואסור כהי"א,פסקו
 שו"ע ג', ס"ק שם ט"ז ח', סי' )טור הראש בגילויברכה
 הגר"א לפי ג'( סעיף ר"ו ובסי' ג', סעיף צ"אסי'

 להתפלל הדין מן מותר ו'( ס"ק ח' סי' לשו"ע)בביאורו
 שמברך שקודם :( )ס מברכות ראי' ]והיא מגולהבראשו
 ברכות מברך בתפארה", ישראל "עוטר הראש כיסויעל

 דאינו הי"א ואף הראש[ כיסוי בלי ומשמעאחרות,
 מדת משום אלא אינו מגולה בראש וכו' שמעפורס

 להחמיר אדם לכל ראוי זו חסידות שמדת אלאחסידות,
 שבקדושה דברים דבאמירת הביא ח' בסי' בהב'עעליה.
 גם להטיל הצנועים דרך מ"מ מכוסה, שראשואע"פ
 להטוים שיש האחרונים וכתבו ראשם. על טלית אוסודר
 הקטנה במצנפת יברך ולא ברכה בעשה ראשו עלכובע
 היטב ובבאר י"ב, ס"ק צ"א סי' תפלה בהל' במ"ב)עהן
 י"א(. ס"ק קפ"ג סי' ברהמ"זבהל'

 י'( )סי' הדשן התרומת ? כיסוי חשובים דבריםאיזה
 סי' )או"ח בשו"ע מובא וכן בדבר, קפידא דאיןכתב
 כיסוי, חשיבא מקש הקלועים כובעים ד'(: סעיףצ"א
 המ"ב: ]פי' כיסוי חטויבא לא ראש על יד הנחתאבל

 לכסות יכול הגוף ואין אינת, גוף חד והידדהראש
 של יד הבית להמשיך נוהגין מיהו הב"ח, וכתבעצמו.
 ואם כיסוי[ חשיב ושפיר ראשו בו ומכסה היד עלהבגד
 כיסוי. דחשיבא משמע זה, ו2ל ראשו על ידו מניחאחר



אורחושו2ו2ןרןשנב

 הקלועים, דבכובעים כתב ב'( סי' )ח"ו חת"סובשו"ת
 ישכיל ובשו"ת מוחר. ג"כ מהעומד מרובים הנקביםאם
 כתב א'( סי' ח"ד דעת יחוהבשו"ת )מובא ו' חלקעבדי

 ללבח2 לעצמם המק"לים באלה גוער הי' רבותשפעמים
 מהראש. קטן חלק רק מכסה שאינה קטנהכיפה

 בכיפה ללכת דא"צ כתב הנ"ל דעת יחוהובשו"ת
 צריכה אלא מהרש"ק( שיטת )כפי הראש רובשמכסה
 מלפנים הראש צדדי מכל תראית ניכרת הכיפהשתהי'

 א'. סי' ח"א או"ח משה באגרות וע5ןומאחור.

 ה"פחד כתב ]פארו"ק[ נכרית פאה לבישתבענין
 ב' סי' ) היטב הבאר אמנם כיסף. חשוב דאינויצחק"
 ס"ק ע"ד סי' )א"א חהפמ"ג תמיד העולה בשם ו'(ס"ק
 במקום אלא להתיר דאין אלא כיסף דחשוב כתבוד'(
 עין. מראית בזה דאיכא משום אחר, בענין אפשרדאי

 לארץ והמאיר ו' סעיף ב' )סי' הח5ם בארצותהמלבי"ם
 אלא אינו האיסור שכל כית יותר, מקיל נ"ד( ס"קשם

 ע5"ש. עין, למראית חח2שין אין חסידות, מדתמשום
 א'. סי' באור"ח בהשמטות ח"ו עברי ישכיל שו"תועיין

 על ב' בסי' המ"ב דברי את נביא הדברים,לסיכום
 בגילוי אמות ד' ילך "ולא ו' בסעיף המחברמ"ש

 וכ"ש תקרה בו שיש בבית אפי' המ"ב: כתבהראש",
 אפי' חסידות ומדת לכו"ע ליזהר ריש השמים אתרתחת
 מצדדין תש בלילה, השינה בעת ואפי' אמות, מד'פחות
 להצנועין רק מדינא אסור אינו אמות ד' דאפי'לומר

 דבזמנינו ח' בסי' לקמן הט"ז כתב כבר אבלבמעשיהן,
 יח2ב ואפי' הראש, בגילוי להיות מרינא גמוראיסור
 וכתב בורנא. מהר"י בתשו' וכ"כ הטעם, ע5"שבביחו
 כי הראש בכיסוי להרגילם נכת קטנים דאפי'המג"א
 דלענין עוד ודע דשמיא... אימתא להו דליהויהיכי
 מפלה אם וה"ה הראש, על היד בכיסף רי הראשגילוי
 ד' דלילך שכתב בפמ"ג וע5ן הראש. בגילוי שריראשו

 הראש כיסוי בזה מהני לא השמים אויר תחתאמות
 וכ"ש - הראש[ בגילף אמות ד' לילך ]אסורביד.

 מהני ולא הראש, בגילוי ללמוד וה"ה לברך,שאסור
 הגוף ואין אעת, גופא חד וראש דיד היד, כיסויבוה
 הדחק בשעת בזה מקילים ויש עצמו. את לכסותיכול
 דדי בראשו, כובע לו ואין לשתות שררצה בלילהכגת
 כמו לנהוג טוב יותר אבל בידו, ראשו שמכסהבמה

 היד על הבגד של יד הבית שממשיך נוהגיןשהעולם
 וכתב לכו"ע. כיסף שפיר הף דאז ראשו בוומכסה
 שלא ראש של תפלין הנחת בה2עת ליזהר דישהפמ"ג
 אותן אף מקמערות, ופרו"ק מגולה. בראש הברכהיברך

 העין מראית מפני לאסור יש מתחתיו בבגדשתפורים
 מקילין, הה2 הן, ש,2ערותשיאמרו

 וע5ן עכ'י
 ח"ב ובקשד"ח הראש, גילוי ערך תלמוריתבאנציקלופירי'

 הנ"ל. דעת יחוה ובשו"ת 440, 41, 17,עמודים

 ם י ר פאחיים
 אם מ"ש ב' סימן ח"ד אור"ח משה אגרותועק

 דעת יחוה ועי' פרנסתו. לצורך ראש בגילוי ללכתמותר
 ב' א' תקל"ג בסי' מ"ש לח"ג מנוגע וזה ו' סי'ח"ה
 שמברכות בעת ראשן יכסו פנויות נערות  שגםשכ'

 ע5"ש. ד' שם ומזכירות בתנ"ך כשקוראות אוומפללות

 כי רישיך כסי איתא שכי בשלח אמת, אמריועי'
 החסירים מכסים לכך דשמיא אימתא עלך דתהויהיכי
 עילאה יראה יראות. שתי שיש מפני כיסוים בשניראשם
 התלתם הררים בקתטרס וע5ן עכ"ל. תתאהתראה
 הרה"ג לזקיני יצחק תאמר לספר המחוברבקמערה
 תרפ"ט בשנת בפיעטרקוב שנדפס זצ"ל יצחק ר'החסיד
 עיין ראשן לכסות הדין מעיקר שמחתבות בנשויםביאור
 בדבריו.היטב

 מ"ש כ"ז סימן ח"א רב לך עשה בספרועיין

 לגבר. ראשבכיסוי

 קפו.מינ2ן
 סדינהחסר

 שאין דבמקום רע"ב סי' בשו"ע מבואר הנהא(

 והם משקין. ח2אר שכר על לקדש יכול לקדש 5ןלי
 או מים על לקד,2 יכול אין אבל מרינה חמרנקראים
 שמן. אוחלב

 כתב ובמ"ב רצ"ו. בסימן כמבואר הבדלה לעניןוכן
 מדינה. חמר הף לא דבשדמי

 סימן במ"ב כמבואר בפסח כוסות ד' לגביוכן
 מרינה. חמר או צמוקים 5ן לשתות ריכול סקל"זתע"ב

 חמר נמקרא מה בדיוק לי ידוע לא בזמנינואמנם
 או קפה או סודה מי של המשקאות כל למשלמרינה
 שכתבנו מה ועיין לא או מרינא חמר נקראים ג"כטה

 קע"ז.בסימן

 סימן יור"ד הב'ע הביאו כתב הרשב"א בתשובתב(
 ס"ד סימן ח"א צית בנין בשו"ת וראיהי במגע. 5ןאוסר חז'י בדברי כופר או בפרהסיא שבת דמחללקי"ט
 בזה סגי ולא אחת בפעם יראו שהעשרה דצריךשכתב

 העשרה שכל צריך אם מצאתי לא עדיץ אמנםשיודעים.
 דוקא. כשריםיהיו

 על שנאסר במקראפת המדברים אלו בודאיולפי"ו
 קלעמפ, בגאמקא בשבת המוהלים וכן הגדוליםירי

 5נם. ממגע להזהר צריךבודאי

 דכופרים הרפורמים או הקנסרבטים כת כןוכמו
 אלא חו"ל ובדברי כולה התורה בכל מאמיניםואינם
 ששאר בטענה רוצים שהם במה רק מאמיניםכביכול
 בודאי המודרני, לימינו מתאימים אעם תורתינודברי
 במגע. 5ן אוסרים הם ספק שוםבלי



אורחרבבות

 שליט"א איזראעל מאיר אברהם ר' הרה'עונשיחף
 זה את תשמ"ג אחר מחודש בהפרדס הדפיס דברי,ראה
 י"ב. י"א בעמוד ח"ל מעתיק אניאשר

 הרה"ג של במאמרו שבט( )חודש ב"הפרדס"ראיתי
 בענין טעננ.( )מעמפיס, שליט"א גרינבלאט אפריםר'
 מדינה, חמר אקרי משקה איזה מדינה, חמר שלגדר
 קאפע וכן שונות סאד"א במשקאות ונסתפקועלה
 היום קידוש לענין לא, אם כן נקראים אםוטע"ה
 ומציע פסחים, בלילי כוסות ד' לענין וכןוהבדלה
 זה. בספקו דעתם לחוות הירחת קוראי לפניבקשתו

 הוא מדינה, חמר שגדר הוא, פשוט דבריענ"ד
 רוב פי על ששותים )משכרת( אלקאהלי"קמשקה
 )סאפט מים שנקראו משקואת לאפוקי מדינה,באותה

 יד בתשו' וכמ"ש טע"ה, מי סאדא, מי כמודרינק"ס(
 לית דטע"ה י"ב( סעי' ל"ה סי' בקש"ע )הובאאפרים
 בתשו' וכ"כ בעלמא, מים דהוי עכו"ם בישול משוםבי'

 של קאפ'"נ שתיית בענין ל"ו( סימן )חיו"ד קמאנוב'י
 מטעם לכתחילה שאוסר 21להם, קאפע בבתיישמעאלים
 אין עצמו שבקאפ"ע הרי הם, יומן בני שלהםשהכלים

 בעלמא, מים אלא דל"ה עכו"ם בישול של חששבו
 בערוך( וכ"ה חמרא, חן )תרגום חמר נקראיןואינן

 שם ברורה במשנה וכ"ה רצ"ו( )סי' הטו"ז כ'ומה"ט
 אך עליהם להבדיל אין ובארשט קווא"ס דכל י"ב()סיק
 וכן בעלמא, מים אלא חמר, איקרי דלא הדחקבקשעת
 שכ' ע"א( סוף קי"ז )דף פסחים מס' ברמב"םמשמע
 בערוך וכ"כ מים, של משקה לאפוקי המשכרתמשקה
 מתוקנים מים על להבדיל שאין )סקי"ג( שםהשולחן

 מ"ש לפי הזנה, כמ בהם עויש דאף וסוק"ר, סירו"פעם
 דאין המים על מבדילין אין דע"כ רצ"ו( )סי'הלבוש
 קאק"א )כמו סאד"א מימות ובהני המיק, דברבהם

 להבדיל אין וכ"ז הזנה, איזה בהם יש וכדומה(קאל"א
 מדינה חמר בגדר ואינם חמרא, ולא מים דאקריעליהם
עח"ש

 תפ"ב סי' המג"א ממ"ש לזה ראי' להביא ישועוד
 לשתות דשרי ז"ל האחרונים בשם )סק"א( שםובמ"ב
 במדינתינו )הנקרא וואסע"ר איבכע"ר אוטע"ה

 נינהו, בעלמא דכמיא כוסות ד' אחר עי"ל(זשינחשער
 בן חבר ליקוטי בס' וראיתי וקאפע לטע"ה הדיןוהוא
 שרבו שכתב שו'ז, בליקוט ז"ל( משוראן )להגאתחחם
 הסדר, אחר קאפ"ע פעם בכל שתה זצ"ל החת"סמרן

 )עפיל תפוחים מי וכן בעלמא, כמים דהףמטעם
 אלא כוסות, ד' אחר לשתות דמותר בד"מ כ'טראנק(
 קיעושין תפוחים מי אותם דוקא דהחנו כ' שםשהמג"א
 משא"כ התפחימם, עם מים שמבו~ליםבמדינחךנו
 בבית התפוחים שכותשין אשכנז בארץ שעושיןבאוהם
 קשקורי' חריפה כמשקה )היינו גדול טעם לו דמ2הבד,

שנ3 ם י ר פאחיים

 מדינה חמר שגדר הרי עיי"ש, לאסור "1 תפוח,ם(חן
 המשקואות אותם ולא ושכר, כיין המשכרת משקההיינו

 )ומכאן כלל. משכרים ואינם ממים שנעשוהטפלות
 שם השולחן בערוך במש"כ עצומה תמיההמצאתי
 דל"ה וכדומה טע"ה על להבדיל יש הדחקדבעשעת
 דמה תמוהים ודבריו מבושלים, שהם כית מיםכסתם
 רק נקראו בישולם אחר גם והרי הם, מבושלים אםבכך
 שאינו בישולם, לנו יוסיף ומה יתן ומה מבושלים,מים
 משכר כח ולא הלבוש, כשי' הזנה כח לא עליהםמוסיף
 מאינם מבחילים מ"ש ובכן הפוסקים, שארלשי'

 אותם שכל הנ'ל, מכל העולה הכלל וצ"ע(.מבושלים,
 סאפט שנקראים אלו, בארצות הנפוצותהמשקאות
 חמר בגדר גלל אינם וקאפ"ע טע"ה וכןדרעק"ס,
 עכ"ל.מדינה.

 קפז.מינין
א

 אגוזים פפצחזטבוי

 וחפשחן טבילה. בעי אגחים מפצח אםנשאלתי
 הרב לאור שהוציא שם ישורת אהלי בספרומצאתי
 ח'ל ק"ד אות נ"ח בעמוד וכתב שליט"א פלדרהגאת
 ר"מ הרה"ג ממו"ר שמעתי כך טבילה בעי לאמפצח

 אלא ממש בהאוכל נוגע ואעו היות שליט"אפחנשטהן
 חלק נחשב הקליפה אם להסתפק דישבהקליפה
 דאגוזים כתב ק"ה סימן כלים בטבילת אולםמהאוכל
 המפצח לטבול חייב קליפתם עם להשולחןשמביאים
 עכ"ל.בברכה

 כהן צבי ר' הרה"ג לידידי כלים טבילתובספר
 ושקדים אגוזים מפצח ר"כ בעמוד כתבשליט"א
 שאין אגחים אלא בהם מפצח אינו אם בברכהמטבילו
 ברכה. בלא מטביל קליפתם עם לשלחן להביאםרגילים
 רש"ז הרה"ג בשם מ"ש ק"ו ק"ה בהערהועיי"ש
 ט"ו סימן ח"ב חחם שלמת ועחן שליט"א.אורביך
 שם והובא היתירים לבקש אין לטבול דנקל כיתוכתב
 ובספק להחמיר טוב ומ"מ משמו ז' הערה א'בפרק
 ברכה. בלייעשה

ב

 ןביזה בעי אי קופסאותפותח

 גולדפיין שמעת יעקב הרב מידידינ21אלתי
 וחשבתי טבילה. בעי מאכל קופסאות פותח אםשליט"א
 עיינתי אבל טבילה. טעת במאכל שנוגע היותלומר
 21ליט"א כהן צבי ר' הרה"ג לקידי כלים טבילתבספר
 קפסאות או בקבוקים פותחן ח'ל דל"ד בעמודוכתב
 שמעתי וכן שם שכתב וטעמו טבילה צריךאינו

 קדמורים קופסאות פותחן שאף 21ליט"א ואזנרמהגר"ש



אפרים חייםאורחרבבורןשנד
 בזה ועהן עניה של ענק אין ביכורים פרשתדבאמירת וא"כ עכ"ל טבילה צריר אינו באוכל נוגעשבפתיחות

 עניא. לחמא הא באמירת זה את מקחמק יאנחנו פשוט.זה

 קפח.םימן
 כת"יהרמב"ם עי אפרים רבבות ספרי מתור הרמב"ם עיחידהשים

א

 היימוד אחרי קדיש5ומר
 שלא בציבור הלימוד אחרי קדיש לימיבדבר

 סי' )או"ח בשו"ע המבואר ע"ד נראה הלימודשמעו
 שם ועה"ש סק"ב( נ"ה )סי ומ"ב )סק"ג( ובמג"אכ"ד(
 מאמר איזה לומר יש משניות לימוד דאחרי ה'(,)סעי'
 הציבור, שיאמרו והמשמעות דרבנן, קדיש לומראגדה
 ג' "חחזן" ויאמר וז"ל תקפ"א( )סי' מא"ר הביאושוב

 עכ"ל, קדיש עליהם ויאמר המנין שיבואו אחריפסוקים
 הביא הא"ר הנה עכת"ד, החזן שיאמר שדי אפשרנראה
 יאמר עשי"ת( ס"ח )סי' הכלבו וז"ל הכלבו, מןזאת
 המנין שבא אחרי הסליחה מן קצת או פסוקים ג'החזן
 דאמר מה מן הנה עכ"ל, קדיש עליהם לומרכדי

 בקול לומר הכוונה דבוודאי הסליחה" מן"מקצת
 רק שיאמר דמספיק אף מוכח א"כ הצבור,שישמעו
 הצבור. שישמעו צריך אבלהחזן,

ב

 ברמב"םהערה

 ע"ב מ"ח דנזיר הג' את הרמב"ם השמיטמדוע
 כתב בכה"ג וכן מצוה, למת יטמא נזיר גם והואכה"ג

 מצוה למת ליטמא חייב שכה"ג פ"ג אבל בהל'הרמב"ם
 בהל' מצוה במת מותר הנזיר כתב הוא ובנויריקוברו.
 רק ונזיר להטמא. חייב כה"ג א"כ למה פ"ז.נזירות
 פורת י' ר' הרה"ג המנוה ידידי וכן בזה ועייןמותר.
 והיה י"א, י' חוברת ג' שנה בהמסילה בזה דןזצ"ל
 תנצב"ה. שלי, טובידיד

ג

 חום"צ הי' שמח באורהערה

 דצריך דהא בהל"ד כ' מחו"מ בפ"ז שמחהאור
 ביכורים שגבי מפני הוא אבי אובד ארמי פרץ2תלדרוש
 עניה ענין הוא ההגדה דכל והיינו ואמרת עניתכתיב
 שבשעת הרמב"ם ממ"ש ולכאורה בדבריו. עיי"שהוא

 משמע לפניו הקערה אין אבי אובד ארמיאמירת

 דעות ה5' ברמב"םהערה

 והלכת כתב הל"ו פ"א דעות בהל'הרמב"ם
 ובספר קדוש, הי' אתה אך קדוש נקרא הוא מהבדרכיו
 כתב שליט"א שך אליעזר ר' הרה"ג למו"ר עזריאבי
 יכול תהיו קדושים איתא כ"ד פ' וי"ר במד"רוהרי
 מקדושתכם למעלה קדושתי אני קדוש כי ת"לכמיני
 ונראה קדוש. להיות אליו להדמות אפשר איךוא"כ

 יום בכל וקדושים קדוש ושמך קדוש אתהדאומרים
 מדת לחלק צריך אלא כמוהו קדושים כן אנו הריוכו'

 יכולים אנו בזה העולם את מנהיג שהקב"ההקדושה
 לא זה הקב"ה של עצמיות הקדושת אבל כמוהולהיות
 שערי בספר בזה מ"ש כ"כ ועיי"ש כלל, בנבראשייך
 ר' הרה"ג ידידי תשל"ד ירושלים ח"א התורה עלאורה

 רק באנו כי זה בכל ועיק שליט"א ברגמן צבימאיר
לעורר.

ה

 הל' הרמב"ם בדברי אצלי. נתעורר חירפיבעת

 לינשא שתבעוה בת כל שכ' הל"ט פי"א ביאהאיסורי
 תהי' ואח"כ שרצתה. מאחר נקיים ימים שבעתשוהה
 אחת טיפה ראתה לאיש מחמודה שמא להבעלמותרת
 שהיתא בק גדולה האשה שהיתא בין בה הרגישה%א
 ואח"כ שרצתה מאחר נקיים שבעה לישב צריכהקטנה
 דבריו הרמב"ם כפל למה לכאורה עכ"ל, ותבעלתטבול
 בזה. להעיר רק פה ובאנו כדרכושלא

ו

 העירו שכבר מצאנו ואח"כ אז דהערנו נזנרתיכן
 שכתב כ"ב הלכה פ"ד אסורות מאכלות בהלכותבדבריו
 ונעשה נאסר לסקילה דינו שנגמר כית הנסקלשור

 שכתב בזה הרמב"ם כונת מה וכו'. טמאהכבהמה
 טמאה בהמה נעשה מה דלענין טמאה. כבהמהונעשה
 בזה מ"ש ועיין טמאה כבהמה שנעשהו בזה נרויחומה

 דכונת כתב שמח ובאור נ"ב. מצוה חינוךבמנחת
 וכעת בזה. האריכו ועוד וביצתה חלבה לענקהרמב"ם
 צבי ר' הרה"ג מידידי ח"ב ארז עץ ספר קבלתיממש

 בשנת נדפס מאסס. בטשלעסי רב שליט"אטננבוים
 טעם בטוב הרמב"ם דברי ביאר ע"ה ובסימןהתדש"ם
 פייינשטיק משה ר' הרה"ג ומו"ר יקר, ספר והואודעת.

 את לרכוש טוב כן ואם הספר את מאד משבחבהסכמה
 יקרים. פנינים בו וימצאו הזה היקרהספר



אורחרבברת

ז

 רבינו דמשה כתב כ"ז כ"ט בבראשיתהרמב"ן
 המשתה ימי שבעת עמה ישמח אשה דהנושאהתקין
 משה תקנת שהיא הל"א פ"א כתובות מירושלמיוהוא
 ימי ששבעת הל"א פ"א אבל בהל' הרמב"ם וכ"כרכנו
 בפ"י אמאי ולכאורה לישראל תקן משה והמשתההאבל
 ודוחק חכמים. תקנת שהיא כתב הלי"ב אישותמהל'
 ועי' חכמים, תקנת הוא משה דתקנת דכונתולומר

 של א' שיום הלף רכנו בשם ה' סי' וברא"ש ז'כתובות
 וביום חתונות בין דכתיב מהתורה הוא חהןשמחת
 מצאתי שוב הרמב"ם. בכוונת צ"ע ולכאורה לבושמחת

 חורפי ובימי בזה. כבר דדן ה' סימן ח"ד דודבישועות
 בזה.הארכתי

ח

 חולה דהמבקר ע"ב ל' דף בב"מ אומרתהגמרא
 הרמב"ם אמאי ולכאורה בחליו. מס' אחד נוטל גילובן

 מה על סמך ואולי די"ז, הביא לא אבל מהל'בפי"ד
 את המבקר וכל הכל על מצוה חולים ביקורשכתב
 כל ולפי"ז מעליו. והקל מחליו חלק נטל כאלוהחולה
 כי מחליו חלק נוטל להרמב"ם החולה אתהמבקר
 הקל שבקרו בזה וביארו מעליו והקל שם סחםהרמב"ם
 מקורו. מאין ולכאורה מחליו. חלק נוטל וכאילומעליו.
 כותב חה שכ' ר"כ סימן יעקב אכני בספרוראיתי
 ל"ד תקרא המדר"ש על שסמך או מסברא.הרמב"ם

 הג', דברי להשמטת ביאור בעי מ"מ עכ"ל. עח"ש,וכו'
 מזה כתבנו )וכבר ודע ב'. ב' שמות עזרא אבןועי'

 )החנו אזל וכי צ"ג בסי' כתב דהשאלתות אחר(במקום
 אחריני, בהרי אלא לחודיה אזל לא החולה( אתלבקר

 ודברי גילו. לבן שכונתו כתב שאלהובהעמק
 יהיו שלא רצת תהי חידוש. זה אחר ריקחהשאילתות

 שלימה רפואה כולם את ירפא והקב"החולים
 רפואה מתפללין מדוע כתבנו וכבר בשמו"עשמתפללין

 לוין ארי' ר' הגאת ומהרב רפואה, סהם ולא~ולמה
 שמעתי הצריק, אריה ר' בשם כולם בפי הידועדצ"ל
 המחלה שוב תחזור ושלא שלמה שתהיה שלמהרפואה
 ממש שלמה רפואה יקתם שזה רצת תהי שלמהחה
 חה לחלחם שוב החולים יחזרו ולא מכוודנולכל

 כי"ר. אמן בתורה שכתוב מקרביך מחלהוהסירוהי

ט

 משום הל"ט פ"ה חומ"צ בהל' נתבהרמב"ם
 ושמרו במצה הזהרו כלומר המצות את ושמרהםשנאמר
 ליזהר אדם צריך ח' אמר' לפי' חמרן. צד מכלאותה

שנהאמריםחיים

 שינה אמאי ולכאורה וכו' בפסח ממנו שאונלנדגן
 וכף, לפי' ושמרתם שנא' משום וכ' בלשונוהרמב"ם
 המצות את ושמרתם דמקרא בפשטות כ' לאואמאי
 מה ועהן קצירה. שעת מתחילת שימור דבעיעפינן,
 לידידי ח"ג פסחים על לישראל טל בספר בזהשכ'

 נא נדפס כ"ז בסימן שליט"א גרבר ישראל ר'הרה"ג
 בדבריו. היטב עחן תשל"חיארק

 מרור אכילת כ' הלי"ב מחומ"צ בפ"זהרמב"ם
 היא תלתה אלא עצמה בפני התורה מן מצוהאינה

 חחב הוא בערל הלא ולכאורה וכו', פסחבאכילת
 ועח"ש בדבריו. ביאור צריך ולכאורה פסח, בליבמרור
 בזה. עית וצריך ק"ע עמוד ס"ג בסימן בזה שדןמה
 מפסח הפטור שכ' ב' אות י"ז במצוה במנ"חועיין
 ממרור.פטור

 וצ"ע יצא חצאין אכלו קי"ד פסחיםועיין
 בח"ג לרס"ג הרי"פ בפי' ועי' רי"ז, השמיטדהרמב"ם
 בכ"ז ובאנו בזה מ"ש ע"א רמ"א דף ז' סימןבמלואים

 לחדץם. ולא להעיררק

יא

 דקטן כתב הלי"א מילה מהל' בפ"אהרמב"ם
 פירש ולא בשבת. נימול אינו ערלות שתי לושיש
 וכן ביו"ד ולא באור"ח לא והש"ך המג"א וכןהטעם
 שם מאריך במאירי רק הטעם, פירשו לאהט"ז

 איזה ידוע שאין טעם כתב גידים שני שהםולהפירוש
 יש פרק על משה דברות בספר וראיתי ברייתו.עיקר
 כוונתו לבאר וצריך ח"ל דכתב ב' ענף י' סימןנוחלין
 מהן ואחד הערלה גיד נחשב מהן אחד שרקשסובר
 בזה. שמאריך עיי"ש וכו' בעלמא בשר חודכת רקהוא
 להעיר. רקובאנו

יב

 וכו' לזרוע שזרעו המצרי פול ע"ב י"גר"ה
 ר"ה על מלך בתרועת וראיתי רי"ז. השמיטוהרמב"ם
 המנוח לירירי והתרומה, מעשר בס' ורמזה בזהדהעיר
 י"ג. א' נ"ז בד' זצ"ל גרוסברג זונדל החנוך ר'הרה"ג

יג

 בזנות. כא אפי' לבעל וולדות דמי מ"גב"ק
 אמאי. וצ"ע די"ז השמיטוהרמב"ם



אורח רצ וו4צצנשנו

יד

 שואל שיהא התקינו כ"ג ובמכות ברכותבסוף
 אמאי. וצ"ע די"ז השמיט והרמב"םבשם.

 ס"ת. לתלות אסור וא"כ הנחה חבעי כ"דברכות
 מ'. סי' במג"א והובא די"ז. השמיטוהרמב"ם

טו

 יגלל ואל המטפחת תיגלל מוטב ל"במגילה
 קמ"ז סי' אור"ח צית ובבני די"ז. השמיט והרמב"םס"ת
 זה. אתהורץ

טז

 השמיט והרמב"ם הרוח. לגסי אזהרה ה'סרטה
 משה בברית ועיי"ש ס"ד בלאוין מנאה והסמ"גדי"ז.

 בזה. וצ"ע רמזה הל"ג פ"ב ד"צות בהל' עוזובמגדל

יז

 סוכה כ' הלכ"ב פ"ה סוכה בהל'הרמב"ם
 ולכאורה וכו'. כיצד כשירה הגזולה וכן כשרהשאולה
 בראש כגת דכשירה פסולה סוכה דיש כחב לאאמאי
 דרשינן בג' דהא קשה וזה העגלה. בראש אוהספינה

 העגלה בראש בסוכה דאחרי ופרש"י גזולה למעוטילך
 זה כל את הרמב"ם השמיט אמאי וא"כ הספינהובראש
 נתיבות בספר ועהן שפסולה. גזולה סוכה דיש כחב%א
 בח"ד זצ"ל קארב יצחק חחם ר' להרה"ג ח"דחיים
 בזה. מ"ש ל"הסימן

יח

 היא ומה כחב הל"ב תשובה בהל'הרמב"ם
 ויגמור ממחשבתו ויסירו חטאו החוטא עויעזובהתשובה
 וכו' העבר על יתנחם וכן וכו', עוד "צשהו שלאבלבו

 על יתנחם ואח"כ לעתיד, קבלה דקודם מכאןומשמע
 השם אנא אומר מתודים כיצד כ' הל"א ובפ"אהעבר.
 הרי זה. לדבר חוזר איני ולעולם וכו' חטאתיהאל
 העתיד על הקבלה ואח"כ העבר על החרטהדקודם
 על אברהם אור בס' ועחן בזה. ביאור צריךיכאורה

 בעמוד שליט"א גורביץ אברהם ר' להרה"ג תשובההל'
 תשמ"ג(. ירהמלים )נדפס בזה מ"שס"ט

 קפט.מימן
 מוסר ספרי על סיוםיעשות

 בית מישיבה אהרן יעקב מ"ר הבחורכבוד

 ם י ר פאחיים
 סיום בענין שאלתך בדבר נ'ע. דלחקוועד גבוהמדרש
 סעודה אנו עחבין דיעות כמה לפי אשר קדוסויםספרים
 האם הש"ס. מס' שאינם אע"פ אותם שמסיימיןאחרי
 לכאורה עליהם לדת יש אשר מוסר ספרי ג"כ זהבכלל
 מ"ש ל"ה סי' אור"ח ק' נו"ב ועי' תורה. בכלל הםאם

 נועם להרב האדם הנהגות וספר מוסר, ספריאודות
 בבית מוסר דברי מלדבר עצמו ישמור כ"א אותאלימלך
 שידוע מה הנה בטל. מלדבר עי"ז ימשך שלאהמדרש

 וא"כ מוסר ספרי על סיום דעושין מובא מצאתי דלאלי
 ממה שלמד אחד אצל סיום לשמוע ללכת טובבע"פ
 מוסר. ספר עלעויעשה

 ישיבת ראש קוליט"א פישר משה ר' הרה"גתדידי
 בנוגע וז"ל. בזה לי כחב בירושלים התורההיכל

 מוסר. ספר סיום על מצוה סעודת דין יש אםלשאלתו
 סיום בגמרא חז"ל שכחבו מה אלא לנו איןלדעתי
 זה שבכחב תורה סיום על משה באגרות ומש"כמסכת.
 לנו. אין מוסר ספר אבל תורה. משמחת וראיה ק"ומדין
 עכ"ל. כחוכא. נראהוזה

 בספרים עחן סיוםובעניני

 עם הרי"ף על סיום ע"ב: טז דך לונץ, משהאבן
רש"י.

 קטנות. מס' על סיום נ"ב: סי' ח"ב אביבית

 פירוש בלי לימוד כ"ו: סי' או"ח ח"א אומריב"צ
 סיום. הוי איוהבנה

 קטנה. מס' על סיום היבנר: מכלול,לבושי
 א'. פרק על סיום קע"ט: סי' משאש חחםמים

 כסדר. שלא כשלומד צ"ג: סי' ח"ב יצחקמנחת

 קטנות. מס' על סיום ק"ג: סי' מביןפני

 על סיום י"ג: סי' או"ח מסעוד, ר' כהונה,פרחי
הזוהר.

 קטנות. מס' על סיום קפ"ח: סי' תרע"ג תלפיותתל

 שוחיבר ת"ח נ"ה: סי' מאנישפאלר שמואל,תפארת
 סעודת הוי אי להדפיס או לכתוב גמרו וביוםספר

מצוה.

 אספת כ"ה י"ו, אות ג' סי' תרפ"ג תלפיותתל
 שו"ע. על סיום אב: מנחם תר"עחכמים,

 אופנהחם דוד נשאל קס"ו סי' ח" הלכותמקעה
 הרי"ף. על סיום כ"ב: סי'או"ח

 על סיום וןעשתה אשה ס"ה: סי' ח"א דודמנחת
 תורה. חומשיחמשה



אורחרבבות

 דעניא אפרקסתא בספרים עהן משניות: עלוסיום
 סי' לנדא "2ראל כית נ"ב, סה ח"ב אכי כית קנ"דס"
 אומר יבדע ז', סי' יוסף ויצבור תק"ב, דף המאורמ"ז,
 סי' מבין פני ר"ל סי' שלום משיב כ"ו, סי' או"חח"א
 קצ"ד. סי' תשובה פסקי צ"א, סי' ח"ג השדה פריק"ג,

 או"ח משה אגרות בספרים עחן מקרא: עלוסיום
 מכלול לבושי שפ"ו סי' או"ח 21למה לך האלף קנ"זס"

 היבנר לישראל נחלה ס"ד אות מכללתא בקונט'היבנר
 ל"א.סי'

 השומעים אם מסכתא על סיום 21עשתהואשה
 יוסף שארית בשו"ת עין הימים בט' בה2ר לאכוליכולים
 שכתבנו. למה צהן ולא בזה דדן ר סימןח"ב

 קצ.פיב~ן
 הקודשכתני

 י. נ. ממאנרו נ"י ........... י' ידיףלכב'

 התורה יסודי הלכות הרמב"ם בדברי קושיתךבדבר
 ופירושיהן כולם הקודש כתבי שכתב הל"ח.()פ"ו

 הכונה דמה ביד לאבדם או לשרפם אסורוביאוריהן
 כתבי ניהו הוא אחר בלשק הוא אם הלאבפירושיהם
 מחמת והנה ביאוריהן. זהו א"כ מוסיף ואםהקודש.
 ומצאתי וחפשתי כה. עד השבתיך לא הקושיאחומר
 וכו' שנפרש ואחר בד"ה ב' סימן ח"א התשב"ץבשו"ת
 עתן כתבי דכל מגמרא הרמב"ם לדברי מקורשהביא
 כתבי שכתב משנה הכסף נהכק באריכות.ולזהבדבריו
 והוא קט"ז. דף כתבי כל בריש פשוט כך וכו'הקודש
 חדן2 דבר רואים עכ"פ ציין שהתשב"ץהמקור

 ותורה תרגום היינו וביאוריהן דבפירושיהםבהרמב"ם
 ועיין זה לענין הקודש כתבי דין להם דיש פהשבעל
 וע"ע בזה, שכתב מה הרמב"ם על המלך עבודתבספר
 ועריין באריכות בזה מ"ש מ"ג סימן שבע בארבשו"ת
צ"ע.

 דרך הקדן2 עצי השורף כ' ז' הלכה שםוברמב"ם
 כ"ב. דף ממכות מקורו הכ"מ וכתב לוקה.השחתה
 כך כי השחתה ירך זה אין בישול דדרך ק'ולכאורה

 מאחר כי ואולי לבישול. עצים לשרוף העולםדרך
 לצורך שלא בישול ליה הוי זה מבישול לאכולשאסוד
 הרמב"ם על חיים באר בספר ועין השחתה. דרךוהוי
 ומה זצ"ל. רזין חיים ר' הרה"ג המנוח לידידיהנ"ל
 וכן ביאור. בעי הקדש בעצי בד"ה לנר הערוךשכהב
 קשעומדים הקדן2 עצי השורף נלע"ד ולכן שסייםמה

 עכ"ל, לוקה אינו פרוטה בשוה מהם נהנה לאלשריפה
 שם למשפט עינים בספר ועיין לי. מוכן לא כןגם

שנז ם י ר פאחיים

 לסנהדרין ששאלת הרמב"ם למקור ציין פענחובצפנת
 מובא ושם י"ד. דף ותמורה י"ד דף ושבת קי"גדף

  פענח הצפנת על פי' וצריך פה שבעל תורהבשיני
 הרמב"ם על המלך יד בספר ועיין כידוע. ראיוהיולהבין
 הקדן2 עצי בשורף רבינו שחידן2 הדין גוף גםשכתב
 הוציאו מאין ידעתי לא השחתה דרך אלא חחבשאינו
 ונ"ל וכו' מצאתי ולא מגעת שידי עד וחפשתירבינו
 בזה. שהאריך ע"ש וכו'. בספרי זה חילוק מצאדרבינו

 בשרו על כתוב שם היה אם הרמב"ם כתבובהל"ו
 לא ואם גמי עליה כורך מצוה של טבילה לוונזדמנה
 לא אם ומש"ש הכ"מ וכתב וכו' בבגדיו מסבב גמימצא
 ובאחרונים בלח"מ וע"ש הוא. פשוט וכו' גמימצא

 אחרת גירסא הביא המלך ובעבודת בזהשהרעישו
 ובאריכות שני, חלק המשנה במרכבת ועי' ע"שברמב"ם
 שמח.באור

 שכתב ישראל אפיקורוס הרמב"ם כתבובהל"ח
 המלך עבודת בספר וכתב לשמו. כתבו ולא וכו'ס"ת

 אין שם לקדושת בכוונה נכתב שלא דן2ם מכאןלהוכיח
 הכותבים והלתמידים המורים זה ולפי מחיקה. איסורבו
 ומזה למחוק מותר לקדושה שלא השם שם הלוחעל

 כן כמו ועיין בזה. ועיין דמותר להלכה גדולההראיה
 ישרה דרך שו"ת ועי' הרמב"ם. על האזל אבןבספר
 רב שליט"א פרנקל הרב הרה"ג לירידי ט"ז סי'ח"א

 בגירי. שנכתב השם מחיקת בענין שהאריך בת"אהראשי

 ר' הרה"ג ורבי למורי משה אגרות שו"תועיין

 רפואה הקב"ה לו רה2לח שליט"א, פיינשטחןמשה
 ח"ב וביו"ד קע"ב סימן א' חלק דעה ביורהוולימה,
 תל"ז מצוה חינוך במנחת באריכות ועחן קל"ז.סימן
 קכ"ה סימן פשוט גם בספר ועיין אלו. עניניםשבירר

 ירמיהו דברי בספר ועין הרמב"ם. על רוקחובמעשה
 וורדים גינת ובספר התורה. יסודי הלכות הרמב"םעל

 וז"ל מעשה ד"ה בסוף כתב י"ב באות ב' כללאו"ח
 קדושה עליה חחלא דלא דס"ת שם קדושת גביי"ל

 כאן לדק יש הענין חומר מפני ומ"מ למפרע,כשנכתב
 לענין קדושה בו ושאין מחקתו לאסור להחמירוכאן
 עכ"ל. תורהספר

 קצא.פיב~ן
א

 תינוקות ב'ימוי

 לו ש"2 מי הובא ס"ה רס"ה סימן דעהביררה
 ועח"ש לשניהם. אחת ברכה יברך למול תינוקותב'

 בשיחה יפסוקו שלא בט"ז ובפרט השו"נ,במפרשי
 חיים באורח קמ"ז סו"ס שלום נהר בספר והנהעח"ש
 הי שחעי תאומים בני בב' לידי זה מעשה כשבאשכתב



אורחףבבווצשנח

 על הקדש גדולי לגדלם ויזכם ישמרם יתברךהוא
 ראשונה לבה"כ להביא צויתי העבודה. ועלהתורה
 ואחר הברכות כל עליו ולברך ולמולו ראשתהנולד
 חזרנו ג"כ ועליו האחר הביאו מבה"כנ הואעויצא
 פרח בשו"ת והנה עכ"ל. הראשון. הסדר ככללעשות
 בתאומים לא שפסק ראיתי ל"ב סימן ח"ג אהרןמטה
 מחלוקת וא"כ אחת, ברכה לברך בב' סתםאלא

 לאברהם זכור בספר ועחן בזה. כבר לנו ישהאחרונים
 בב' אבל בתאומים. דזה ודע שכתב ט"ו עמודח"א
 ע"כ לברך הנזכר בשנת מעשה עשה אדם בני שללדים

 די"ז. לברר יש ומ"מ עכ"ל, מוהלים. וב' וא'א'

ב

 עצמו את אברהם מי לאמדוע

 אברהם מל לא מדוע המפורסמת הקושיאבדבר
 ועיין כולה, התורה כל קיים הא שנצטוה לפני עצמואת

 ובהרבה התורה על הגרי"ז ובחידוש מ"ש, יפותבפנים
 בעצמו לחבול לאדם דאסור דהדין להוסיף וישספרים.
 מל היה אם שנצווה קודם כן אם בעצמו חובלובמילה
 שנצטוה. עד חיכה לכן חבלה איסור עובר היהעצמו
 מה דזה דביאר ראיתי מגוסטינין הטוב היהודיובשם
 בשמחה עליהם שקבלו מצוה כל ק"ל בשבתשכתבו
 רב שלל כמוצא אמרתיך על אנכי שש דכתיב מילהכגת
 א"א אמרתך, שלולי וזהו בשמחה אותו עושיןעדיין
 חיכה ולכן בעצמו חובל כי מילה מצות לקחםהיה

 בזה. ועיין שנצטוה עדאברהם

ג

 ד תוךבמי

 סק"ב חם"ך ובט"ז ס"א רס"ס סי ער"דבשו"ע
 להטיף וצריך יצא לא בלילה או זמנו תוך דנימולמובא
 סובר נ"ד נ"ג בסי' אריה השאגת אבל ברית. דםממנו
 דם ממנו להטיף צריך אין מ"מ יצא לא בדיעבדדאף
 קל"ב דף שבת במאירי מבואר כדבריו ובאמתברית.
 בשביעי מל ואם וכו' בשמיני מילה מצות שכתבע"א
 ולהטיף לחזור צריך אין ומ"מ מצוה. קחם לא קודםאו
 ובאנו בזה להלכה ועחן ארי'. כהשאגת וזה ברית.דם
 להעיר.רק

 הרב ורבי מורי שכתב מה עהן מילה מצותובביאור
 על משה בדברות שליט"א פחנשטין משה ר'הגאת
 מה עח"ש ט' ענף פ"ח נוחלין יש פרק בתראבבא
 של ביאורו עם הסוגיא, בביאור נחמדים, דבריםשכתב
 הלוי חחם רבינו חידושי בספרו זצ"ל מבריסקהרה"ג
 וקבלתי תדןע"ם( בו~נת ברק בבני )נדפס הרמב"םעל

 למדפיס. הכחבים שו~לחתי לפני ממשספרו

 ם י ר פאחיים
 קצב.מימן
 במקיחתלחפוף

 תפארת בספרו ונדפס שליט"א לידידישאלתי
 שלו. היא והתשובה שלי היא השאלה ח"בצבי

 ולחפוף, לרחוץ טבילה קודם צריכה אשה :שאלה
 דהעיקר במקלחת גם די : תשובה במקלחת. גם דיהאם
 גופה. על חציצה בלי נקי' שתהאהוא

 קצג.מימן
 נזמים עם שטבלהאשה

 דתטבול ופסקתי המצורפת, השאלהנשאלתי
 יצחק ר' הרה"ג לידידי ושאלתי ברכה, בלישנית

 וז"ל. לי השיב אשר וזה שליט"אברנשטיין

 לה שהיו וראתה שטבלה אשה בזה"ל: כ'ועכת"ר
 על הממונה ואז הידים, על וטבעות באזנחםנזמים
 היא כי שנית, שתטבול לה ואמרתי לי, טילפנההמקוה
 הצריכה דעתו ומה שוב תברך לא אבל כך ביןשם
 ע"כ. שוב?לברך

 דנזמים כ' כ"ג, סעי' קצ"ח סי' יו"ד בשו"עהנה
 דדוקא הוכיח סר"פ ח"ג והתשב"ץ חוצצין.וטבעות
 דנזמי כ' סמ"א ח"ב ב"ח ובת' אוזן, נזמי ולא אףנזמי
 הוא חוצצין דטבעות והטעם חוצצין. רפויין אפילואוזן
 כדפירש לישה בקיעת כגון מקפדת דלפעמיםמשום

 ס"ק תשובה בפתחי וע"ש כ"ג( ס"ק שם )ט"זהראב"ד,
 לשה שאינה דאשה דס"ל מפוסקים דמביא י"ד וס"קא'
 משמע סתם כ' דבשו"ע דכיון מסיק בכ"ז חוצץ,אינו
 שנית, לטבול עליה דבנ"ד פשוט ולפ"ז זה. לחלקשאין
 למעשה. הלכה פסקויפה

 ס"ק ר' סי' שם השלחן בערוך הנה לברכהובנוגע
 דזה דאף מברכת, כתם ספק דעל גם מחמירא',

 ולא כ"ג( דף )שבת תסור לא משום וצונו שייךמדרבנן,
 בלא טבילה דאין י"ד(, ברכות )עתוס' דר"ח מהללגרע
 חומרא איזה מפני חוזרת ואח"כ כשטבלה לבדברכה
 בלא טובלת בזה וכיוצא צפורן ליטול ששכחהכגת

 דרבנן, ספק דזה אף בנ"ד ולפ"ד ע"ש. ע"כברכה,
 דף )עירובין חוצץ ומקפיד רובו דוקא מדאור~תאדהרי
 מצוה שנית לטבול חייבת דמדרבנן כית בכ"ז ע"ב(ד'

 עין אולם שהז"ג. מ"ע על מברכות דנשוים כמוקעבדה
 בטמאה שגם דפסק א' סעי' ר' סי' ישראל טהרתבספר
 רק חברך שלא נכון כתם( בספק )לא כתםמחמת



אורחרננררצ

 ותרציא הברך והיא נדה שטמאה אחרת אשה עםתטבי
 הוא דהטעם כ' ד' סיק שם יצחק ובבאראותה,

 ועיקר מדרבנן שהוא דבר דכל סוברים ודעימיהדרמב"ם
 ע"כ מברכק, אק דמאי כמעשר הספק מפניעסוייתן
 עיקר אבל מדרבנן, שהוא אף דבנ"ד ונמצאע"ש.
 מחמת לא הוא מקפיד, אם חרצץ מיעט דגםהתקנה
 בזה אמרינן דלכו"ע י"ל וא"כ גזירה, מחמת אלאהספק
 מחלוקת שיש שביארנו אע"פ ברכה, בלא טבילהדאק
 הף זה שסכ"ס היות אולם לא, או חציצה הף בנ"דאם
 לדינא ולפיכך ברכה, מלהצריך מהסס הנני דרבנןספק
 וכמו וכו', דעלמא מלכא רחמנא בריך שהברךנ"ל

 עכ"ל. ע"ש. ספק, במקום ישראל בטהרתשפסק

 קצד.מימן
 יחייברית

 ונשאלה גרח2ה, נשא ר"ל שכהןבערבדא
 הראה ואחד למולו חחבק אם בן יוליד אםהשאלה
 שאלתי למולו. חייבק דאין צ"ז סימן יעקב צורבשו"ת
 אשר וזה שליט"א. פחנשטהן משה ר' הרה"גלמו"ר
 שנשא הכהן של הילדים את למול חיוב יש לי,השיב
 גורע הזה מצבו אק מ"מ חלל. שהכהן הגם הגרושהאת

 למולו חיוב יש דממזר וגם מילה מצות כלפימצבו
 את השיב אז חלש שליט"א שמו"ר והיות הגמרא.לדעת

 חייבין ולפי"ז עכ"ל, תשמ"ג, נשא בפ' בקיצורהתשובה
 בזה. נחת האי כל ותרד שיגרשנה וטובלמולו,

שנט ם י ר פאחיים

 קצו.מימן
 שהחיינו אומרים אם במייה האב שאיןבמקום

 מברך מי שהחחנו, מברך הבן שאבי בבריתבא"י
 ונלענ"ד ע"כ. מברכים? לא אולי או שם, לאכשהאב
 דאבי כהרמב"ם נוהגים וסביבותיה וסוריא שבא"ידאף
 רס"ה סי' יו"ד )שו"ע מילה, בברית שהחיינו מברךהבן
 על הוא דהברכה משום שם( הטור על ובב"י ז',סעי'

 מזמן הבאה כמצוה והף עת, כל מצתה שאינההמצוה
 מהפוסקים שם משמע איעו האב כאשר זאת בכללזמן,
 מוטלת המצוה דאק משום שהחיינו, מברך המלדאין
 ע"א(, כ"ט דף )קדושין ישראל כל על מאשר יותרעליו
 מברך שהאב שהטעם שם כהב'ע ננקוט לא אםואף

 דלפ"ז מבנו, לאב שיש התועלת משום הואשהחחנו
 לפי אפילו אלא מברך המל אק דכשאיננו,פסויטא
 מצתה שאינה מצוה על כברכה דהף הרמב"ם שלטעמו
 זו דאק משום מברך המל דאין משמע בכ"ז זמן,כל

 שהט"ז ואף ישראל, כל על מאשר יותר שלומצוה
 עושה שאדם מצוה דבכל כרוקח פסק כ"ב סי'באו"ח
 בשו"ע שם מסיק בכ"ז שהחחנו, מברך הראשונהבפעם
 שיקח טוב הראשונה בפעם במל דאף ב"מילואים",יו"ד
 היטב. ע"ש שהחחנו, תברך חד,2פרי

 נסתפק שליט"א שורץ יואל ר' הרה"ג ידידיובכהבי
 ונשאר שהחיינו מברך המוהל אם שם לא האבאם

בצ"ע.

 קצ"ז.מימן
 מציצה ביימייה

 לא אבל שימול מבקשים אם מוהל ושהמה
 ביאורים מרפא שמש בספר וראיתי מציצה.יעשה

 שמשון ר' מהרה"ג ל"ד עמוד ח"א התורה עלופירושים
 בינה שערי מ"ח בספר כ"כ שהובא זצ"ל היר,2רפאל
 תשמ"א ברוקלק שליט"א נוף גר,2ון ר' היקרלשארי
 שם. וז"ל קע"ועמוד

 אוהב איש בבוא אלקים ירא מוהל יעשה מהאכן
 יעשה שלא בהנאי אך בנו את למול אליוחדשות
 הוא ימול ולא ידו את למשוך לו מוטב לענ"דהמציצה.

 דלא מוהל להעביר שגזרו חז"ל דברי על יעבורולא
 הוא ואם האב על אם כי המצוה עליו לא הלאמהץ.
 להמוהל אין חז"ל צוונו כאשר המצוה לעשות ירצהלא

 עוברי ידי בזה ולהחזיק צדק ממעגלי בעבורולסור
 אחב'ע במחנה והיראה התורה דגל ירים רקעבירה,

 משמרת משמרתם על לעמוד אחרים ילמדווממנו

 קצה.מימן
 מייה בנרית הנוסשתית

 או"א ברכת מדוע אפרים ברבבות שכהבנומה

 לשהרה. הברכה בק הפסק הף לא הגפן פרי ברכתאחרי
 הביא רפ"ה סימן יור"ד שבטור להוסיף לי ישהנה

 העיטור. בספר ועיין כיעו"ש. בזה הראשוניםמחלוקת
 ז' אות כ"ג סימן הברית ובזוכר קפ"א. סי' אור"חוטור

 תיכף הכוס מן לטעום נהג זצ"ל רע"א שהגאוןאיתא
 הרה"ג ורבי מורי נוהג וכן קידש. אשר ברכת סיוםאחר
 אגרות או"ח בספרו כמבואר שליט"א פחנשטיין משהר'

 ק' סי' יור"ד בחלק שם והוא ק' סימן ח"ד אור"חמשה

 ושמעתי כתוב רמ"ב עמוד ד' כרך אסיאובספר
 קוק הגראי"ה גם נהג שכן קוליט"א אויערבעךמהגרש"ז

 הברית. שבספר הלכות בלקוטי ועיקזצ"ל.



אורחרננררצשם

 בזה כי נ"ע. מאכותינו לנו מורשת היא כאשרהקודש
 יוקב יעקב המנוח הגאת אמו"ר דברי צדקולענ"ד

 ספוג ואין בפה אם כי מציצה אין אשר ז"לעטטלינגין
 הדם למצות המציצה פועל תחבולה מיני שאראו

 ז"ל. הרמב"ם כדברי הרחוקיםממקומות

 עוד יקרבו שלא ויראה טהרה רוח עלינו יערהוד'
 אתכם ויזכה עבודתו לעבוד הגונים שאינםהאנשים
 ונפש כנפשו תלה על מצותיו משמרת ולק=םלהקים
 עכ"ל. ומוקירומכבדו

 קצח.מיטן
 מייהנדין

 כתב א' הלכה א' פרק מילה בהלכותהרמב"ם
 עשה מצוה ביטל אותן מל ולא האדת או האבעבר
 הוי באמת אי בנו, את למול האב בחיוב לע=ן וישוכו'.
 למול יכול אינו שהבן כית אלא הבן של החיובעיקר
 עצם אבל האב, על החיוב את התורה הטילה עצמואת

 והבן דאב חיובא הוי דהחיוב או הבן, על מוטלהחיב
 לאו דקטן מאשר וחרן כלל, הוא חיובא בר לאועצמו
 הבן אם אפילו כי במצוות, ח=ב ואינו הוא עונשיןבר

 בזה החיוב ג"כ הי' ובעונשין במצוות שייך הי'הקטן
 המפרטרם. בזה חקרו וכבר האב, עלרק

 דאיהגהו זכריו ע"א: ביבמות איתא דהנהונראה
 לה משכחת היכי עשי' בו2עת וליהגהו אכילהבו2עת
 בבית חבושין ואמו אביו שהיו כגת אמר רבאוכו'

 ומצות עשי' בשעת חבושין שם, רש'ץ וכתבהאסורין,
 יכולין אינו והם אחרים על ולא עליהן מוטלתמילה
 קרא ואשמעינן עליהם שלוחן ושחט פסחן אתלעשות
 ע"כ. מעכבתו בנו מילת אכילה בשעת יצאושאם

 ויקחמו הבן את אחרים ימולו לא למה צ"עולכאורה
 הפסח, את לאכול ואמו אביו יוכלו וממילא מילהמצות
 ממש האב על הוי מילה מצות דחיוב מזה מבוארואלא
 למול אפשר אי דידי' מצוה דהוי וכית דידי', מצוהוהוי
 הבן על והמצוה החיוב עוקר הוי אי אבל מדעתו,שלא
 הטילה עצמו את למול יכול אינו שהבן כיתאלא

 האב של הוי לא זה חיוב אבל האב, על בחיובהתורה
 דהאב כית הבן, את אחרים ימולו לא למהממש,
 דהמצוה כדברינו מוכח אלא למול, יכול אינובעצמו
 מדעתו, שלא מלין אין ולכן ממש, דאב חיובאהוי

 שלא מלין אין של זה לדין המקור הוי הכאובאמת
 דכתב מהא ראי' האחרונים הביאו וכן האב.מדעת

 קודם מברך המל וז"ל: ה"א פ"ג מילה בהל'הרמב"ם
 מל ואם חבירו בן את מל אם המילה על אקב"וטרמול
 והרמב"ם ע"כ. וכו' הבן את למול וצונו מברך בנואת
 עושה שהאדם מצוה דכל הי"א פי"א ברכות בהל'כתב

אפריםחיים
 על מבדך לאחרים אותה עשה ואם לעשות מברך*צמו
 האב של המצוה הוי מילה דמצות מבואר הריהעשיי',
 למול. מברךיכן

 ק~נט.מיכ?ן
 מין שכתנו תורהפפר

 בדבר נ'ץ שפירא אהרן יעקב הבחורכברד
 תורה ספר לענין מין בכלל רעפארמער רב אםשאלתך
 לשרוף מחויבים אנו ואם לשורפו שמחויב מיןשכתב
 מאותו הרעפארמער של ידם מתחת מאתם עויצא מהכל

 בהם אין לשורפו "4 רפורמי שכתבו דספר נראההטעם.
 כפירה. דברי אלא תורה, דעת כותבים ואיןקדושה

 בזה לי כתב קוליט"א פ"4ר משה ר' הרה"גךדידי
 הבנתי רפורמי. מרב ספר בדין שאלתו ועלח'י.

 לא דאם תורה מדברי קטעים בהספר "4 אםשהשאלה
 ל"ט סימן הלכה בביאור נא יעין וא"כ ? השאלה מהכן
 מה בביאור אפיקורס שכתבם ד"ה ה' סעיף תפילין.ה'
 וגם ברש"י. קטע שהכניסה להצנזורה שם ומרמז מיןזה
 וכידוע הצנזור מחמת יותר לבאר יכול היה לאהוא

 נוצרי. כומר נוצרי החנו מין בהמילה רז"לדכונת
 חז'י בזמןשכידוע

 הנוצרים ישראל, מזרע היו הם
 "4 תורה דברי בהספר "4 אם עכ"פ וצ"להראשונים,

 לדפים לחלקו או בו, יקראו שלא מוחלט באפןלגנזו
 עכ"ל. לגנח תורהוהדברי

 ר.מיכ?ן
 קדושה "1 המזוזה שסנינ ינייראם

 קודם המזחה שכורכים אנשים דישנשאלתי
 האם רב לזמן שיעמוד כדי דק בנ=ר בנרתיקששמים

 ונראה קדושה. דין לנחר יש הדק הנחרכשמורידים
 בדין אדם חכמת בה2ם שהביא סק"ז מ' סימןדבמ"ב
 לכלי טרחשב כלים ב' מתחילה עשה אם וכו'במזחה
 בתיק הניחה ואח"כ בנחר מזחה כרך כגת כליבתוך
 ביאור עכ"ל. לכך כות שבתחלה כית מותרשלה

 כלי נקרא דאימתי שם בשו'"נ מפורש דהלאהדברים
 הוא שאם להם מיוחד אינו שהשני דוקא כליבדמך
 כתב לכן ע"כ. חשובים חשובים מאה אפילומיוחד
 אם כאחד חשובים מאה אפילו מיוחד אם שםהח"א
 כריכת נעשה לא כלי בחיך כלי שומקשב כדי בנ=רכרך
 יהיו שלא כורך הוא דאדרבה קדח4ה תשמישיהנ=ר

 וע~ן הקדושה. בפני שיחצוץ אלא קדושה,תשמישי
 לו יש מזחות תפילין של תיק קנ"ד סי' ובשו"עבזה.
 נראה במגילה המאירי ומדברי מצוה, כתשמישידין
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 והדין בפתח, המזחה בו שמניחין לקנהדהכונה
 יור"ד הד"ט עקרי ועי' גניזה, שטעת קדושהבתשמיש
 מהתיק ליהנות שמותר ל"ב באות שם שכתב כ"וסימן
 בזה. ועיין לדברינו ראי' וזה מזוזהשל

 רא.טיכון
 מה אי וחזר ויצא ימים כמה ודר בחו"י ביתבשוכר

 יום יץ' מצטרףשעזנ
 בדבר שליט"א מעהל פישל הרב ידידיכבוד

 עם ששכרתם חדשה לדירה בעזהי"ת שנכנסהםשאלתך
 עשר לששה ועזבתים ימים שבעה וגרתם החפציםכל
 אז שחייבים יום ל' עד ימים שבעה נשאר וכעתימים

 עשר ששה החתים שלא מה אולי והשאלהבמזחה,
 דכן או ימים כ'ע לכם "ם כן ואם מצטרף לא זהימים

 הפתחי נגע כבר הנה ימים. שבעה לכם ההםמצטרף
 על ח"ל סקי"ח רפ"ו סימן ביור"ד בשאלתךההסובה
 וכו' לארץ בחרן בית השוכר בסכ"ב המחבר שלהדין
 עמד אם ברכ'ע כתב כתב, יום שלושים ממזחהפטור
 ביום בחזירתו אם חחר ואח"כ ויצא יום כ"טבבית
 וישלמו שקדמו יום לכ"ט ההוא היום יצטרףראשת
 סימן יור"ד דוד בית הרב בזה. לצדד ושיש יוםשלושים
 לא עכ"פ וכו' מצטרף דאין שמטלית עליו והעירקמ"ו,
 בספרים וחפשתי בזה. לדת יש איך וא"כ לדינאהכריע
 ע' ובדף מזחה הל' על מלכים מזחות בספרומצאתי

 ב' א' אותיות ק"פ בסי' ח"ל למשה בהלכה כתבע"ב

 נתחחב ואחד, שלשים ביום ורק א( יום, שלשים )קפ(ג'.
 נתחייב השלשים דביום לומר, שרצו המםבמזחה,
 קי"ב(. כלל ריש המ"ם מע' )עשד"ח כן, ואינובמזחה;

 שנסתפקו יש ונכנס, וחזר ויצא יום, כ"ט דר אםב(
 לה דתלוי ויש )ברכ'ע(, ראשונים הימים מצרפיןאם

 מדרבנן, רק למ"ד דלאחר דהחיוב דהסובריםבפלוגתא,

 )כמו מצטרפין, אינם שאולה, כבטלית כשלודמחזי

 אינו בנתחם, דבמפסיק שאולה בטלית מצטרפיןשאין
 ורק ג'(, ס' י"ד סימן או"ח ערמ"א כשלו,נראה

 ורק דאורהתא, מזחה החיוב למ"ד דאחרלהסוברים
 להסתפק יש עדהן, דירתו נקבע לא מלמ"דבפחות

 דעתו היה כשפעה, דאם א[ יצא, שלחלק וישג(
 מצטרף. אינו לחזור, דעתו היה ובלא דמצטרפי,לחזור,

 ושכר ונמלך השכירות לו שיחןלו שרצה פינה ואםב[
 לו, הוזילו אם שכן ומכל מצטרף, דאינו אפשרביוקר,
 בדעת רק בדעתו, תלוי היה לא זה דהרי מצטרף,דאינו

 כל כשפינה רק להפסק, נחשבה אינו הפינה ג[המשכיר.
 נחשב לא בהחדר, עוד חפציו, מקצת אם אבלחפציו,
 מלהניחם מקפידין אין קטנים. מטלטלים אמנםלהפסק,

 דמי. כדלהנחהושם,

שסא ם י ר פאחיים

 שם, לדור יחזור לשמא בכוונה, הניחם אםאמנם
 בשביל (יהניחן כית בצוואה, חסידים דספר קפידאמצד
 מסמר רק הניח אם אמנם גדולים, כמטלטלים הויכן

 במזחה חסידים(, ספר לצוואת בכך, )שמקיליםברזל,
 דאף שכתב כ"ו, ס"ק ועח"ש סק"ל, )דע"ק מהני,לא

 מצטרפי, לא ולדור לחזור דעת על למ"ד, תוךבפנה
 ונמלך ל', תוך לחזור שלא דעתו בה,ה סק,~לועח"ש
 עכ"ל. ל'(. תוךוחזר

 לחזור ודעתו הדברים פינה אם מדבריוויוצא
 פינתם שלא שלכם באופן אמינא כן ואםדמצטרף.
 כן אם לחזור בדעת העזיבה מזמן והיה המםהדברים
 שבעה רק לך ונשאר מצטרפים יום עשר דהששהבודאי
 אך בצהרים. כשמש לי ברור וזה המזחה. את לתתימים
 המזוזות מיד ששמת בחכמה וסעעוית מה עקאדא

 ברכה שוב ולעשות ל' בסוף להוריד צריך אםוהשאלה
 הם להלכה הדברים ועיקר בזה האחרונים דנו כברהנה
 המזחה שקובעים והמנהג השולחן בערוך שפסקכמו
 שלעוים לאחר אותה מסירץ ואין עליה ומברכיםתיכף
 סקי"ז. הפ"ת בזה מ"ש ועח"ש המנהג. וכן לשנותואין
 וקודם ע"ב ס"ט בדף שם מ"ש פה מעתיק כ"כואני
 להסירה צריך ואין בברכה מיד וקובעה א' בעמודכתב
 עחן מזחה ובעניני ב' בעמוד ח"ל עכ"ל, למ"דלאחר
 קליין מנשה ר' הרה"ג ידיזץ בתשובות לי שהשיבמה

 קל"ג, קל"ב קל"א סימן ח"ד הלכות משנה שו"תבספרו
 י"ז אות י"א סימן בהלכה המצוינים בושערים עחןוכן
 על שלום בעיערי ועיין האחרונים. בשם מ"שי"ח.

 לדברינו ראיה ומשם ס"ב אות י"א סי'הקיצוש"ע
 מצטרף. הפינו ביתודבעזב

 ובביאורו י"ב הלכה ב' פרק מזחה במסכתאועיין
 שליט"א. קניבסקי הגר"ח ידידישל

 ליב אריה ר' הרה"ג לידידי אריה אהל בספרועיין
 חידושי הרבה ה' סימן מזחה הל' על שליט"אקאטץ
דינים.

 אם דוד(, בית )תשוב' לעולם ח'י שם כתבועוד
 )עברכ"י(. מברך ואינו מיד, מזוזה קובעירצה

 ותשו' )חח"א לברך, יכול ירצה שאם שכתבו,ההם
 והעויב עילאי, דבי וארי' באהלך, ואגורה משולם,רב

 סקי"ח(. שלום ובמשמרתמשה,

 ובהוך שאולה, מזחה קובע שכירתו בהסעתואם
 בהסעת אם אפילו או שלו, במזחה יחליפנהשלשים
 לקבוע רוצה שלשים ובתוך שלו, מזוזה קובעכניסתו
 על מברך ואינו הסופר, לו שכתוב הימנה, היפהאחרת
 שלעוים, תוך שמסירה כית הראשונה, מזחהקביעת
 השניה. קביעות על מברך אך חיובה, זמן קודםשהוא
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 ואין עליה, ומברכים ודכף המזוזה, שקובעיםוהמנהג
 השלחן )ערוך לשגות ואין ו2לשים. לאחר אותהמסירין
 עכ"ל.שם(.

 בית בסוף המזחה בקונטרס שכתב מה עחןוכן
 שם ובהגותיו קצ"ב אות פ"א בעמוד ח"ל ב' חלקברוך
 מזחה מיד לקבוע שרוצה בחו"ל שוכר קצ"ב.לאות
 דיכול אומרים יש וכדומה, מזיקק ומשום המצוהיקחם
 דומיא מצוה מקיים עושה אם מ"מ שפטור דאע"גלברך
 דטלית ודומיא גרמא שהזמן מ"ע על שמברכותדנשים
 הה2 הפסיד, לא דהמברך פוסקים שכתבו ל' תוךשאלה
 שיכול מיוחדת סברא תש עדיף דהכא עודאומרים
 ובקביעה המזחה קביעת על הוא שהברכה כיתלברך

 במצוה שמתהייב לאחר גם קבועה המזחהדעכשיו
 מטלית וכן גרמא שהזמן במ"ע מנשים ועדיף ל'לאחר
 כלל, מצוה חיוב מתקחם לא ל' דתוך שבעטיפהשאולה
 שאין כתבו אחרונים והרבה מוכרע הדבר אק]מיהו

 שאנשים לנשים דמי דלא וכתבו ל' תוך לברךלהשוכר
 וה"ה פטורים כולם ל' תוך משא"כ זו במצוהמחתבים
 רק כתבו והפוסקים שמברך ברור אינו שאולהבטלית
 אלא מברך שאינו הכא משא"כ הפסיד לארהמברך
 דמוטב הפסיד יום ל' תוך בירך אם הקביעהבה2עת
 תוך קובע דאם עוד אומרים ויש חיובו[, בו2עתפרברך

 קודם שקובע כית דתולמה"ע פסול חשש בזה ישל'
 תולמה"ע, בזה שייך שלא להלכה והעיקר חיובו,זמן
 ל' תוך לברך דהמנהג אחרונים כמה כתבו ברכהיענק
 לקבוע נכת לכתחילה אך בידו, למחות אין כןוהנוהג
 המזחה יוריד החיוב שחל לפני ל' ובסוף ברכהבלא
 בברכה יקבע ל"א ליל ובתחילת דעתו ויסיח הרבהלזמן
 עכ"ל. הדעות. כל בזהתוצא

 ס"ק צבי ונחלת פ"ת עיין ח"ל כתב שםובהגהותיו
 מאד הרבה בזה והאריכו זה, בנידת שהאריךי"ח

 מ' כללים בשד"ח מובא קצהו אפס ואךהאחרונים

 הדעות עיקרי בפנים והעתקנו כ"כ ואכמ"לקי"ב-קט"ו
 דמזחה מחודש טעם מש"כ בקצרה: ונציקוהטעמים,

 חיוב מתקתם דעכשיו דבקביעה משום לברךיכול
 ז"ל צבי החכם בתשו' מקורו - ל' דלאחרהמצוה
 ובספר א' סי' משולם ר' דברי שו"ת בספרשהועתק

 בזה דיש הדעה ומש"כ נ"ח, סי' מזחה מסכ' עלפ"ס
 כ"ו סי' יור"ד לב בחקרי מקורו דחילמה"עחטח2

 חשש בזה שאין דהעיקר ומש"כ כן,שמצדדים
 ע"ב( ל"ה )דף באהליך אגורה בשו"ת מקורודתולמה"ע

 ועוד להדיא( מזחה )הזכיר י"ד סי' או"ח מאירובית
 לכתחילה שנכת למעשה שהכרענו ומה אחרונים,הרבה
 האחרונים גדולי דעת ע"פ הוא ל' תוך לברךשלא

 פ"ח חולין שלמה של בים המהרש"ל ומהם כןשכתבו
 עכ"ל. להדיא( מזחה )הזכיר נ"גסי'

 מ י ר פאחיים
 כן שאין מה המזחות כל ששם באופן הואונ"ז

 דבודאי לי נראה כן אם מהמזחות חלק רק שמתאתה
 המזחות על והברכות שבועחם של גדול הפסקיש

 המזוזות על שצריך הברכה את יפטר לאהראשונות
האחרונות.

 ב( מצטרף. הפינף זמן א( בשאלתך. לדינאתבנא
 ג( עליהם. לברך צריך מזחות שאק פתחים שישהיות
 הבדל אין אז המזחות כל שם היית כניסתך בתחלתאם
 אתה אין ל' יום כפרבוא אז לא או הדירה עזבתאם
 ולמעשה. להלכה כתבנו והנלענ"ד ברכה. לעשותצריך
 ואשנה יודיעיני אחרת דסובר מגדול ישמע אםחךן
 זמנינו. גדולי לגבי דעתי בטלה כידעתי

 רב.מימן
 נדה כשהיא כשמזמרת אשתו קוילשמוע

 ר"ה סימן א' חלק אפרים ברבבות שנתבנובמה
 זמר קול לשמוע דהמיקל המשפחה תורת ספרבשם
 פישהל ר' הרב ידידי לי כתב הפסיד, לא נדהאשתו
 המשפחה, תורת בספר נמצא לא דזה שליט"אמעל

 זה את למחוק תש הדפוס טעות וזה שם לא שזהונכת
 נדה אשתו קול לשמוע מותר אם זה ענין שובונבאר
 כ' סק"י קצ"ה בסימן תשובה הפתחי שמזמרת.בו2עה

 נראה א"כ וכו' שלה זמר קול לשמוע מותר איצ"ע
 נדה. אשתו זמר קול לשמוע דאסור מחליט הרידאסור
 קול ולשמוע כתב סקכ"ג קצ"ה סימן השולחןובערוך
 עכ"ל. בזה יצה"ר דמגרי דאסור ג"כ נראה שלהזמר
 כתבו שכתב ק"ט אות קצ"ה סימן השולחן בבדיועיק

 נדה אשתו של זמר קול לשמוע לאדם שאסורהפוסקים
 מצדד וכן השולחן וערוך לחו"ש כ' רי"זובציונים
 תשמיע לא שבת של בזמירות ואפילו וממשיךהעה"ש,
 משמע וכן כ' רי"ח ובציונים לבדה כשמזמרת בקקולה
 לחוש מ2 זמר מיני שכל סק"ו תע"ט סי' באור"חבח"י

 בין וממשיך תר"ג. סימן אומץ ביוסף וע"עלהרהור
 מצינו שלא כ' רי"ט ובציונים אנפרם עוד כןכשמזמרים

 אלא ע"א כ"ז בר"ה אלא משתמעי לא קלא דתריסברא
 כית קלי תרי של שמיעה חובה ידי יוצא שאקלענק
 אשה דקול הרהור לענין אבל שפיר משתמעידלא

 אוצר ועיין כנלע"ד, הרהור איכא נמי דהו כלבשמיעה
 בזה מהאחרונים שהביא מה סק"כ כ"א בסי'הפוסקים
עכ"ל.

 כתב ע"ה סימן ח"ב יור"ד משה אגרותובשו"ת

 לשמוע מותר אם נדה באשתו קול ובדברח'י
 מהראף ולכן בצ"ע נשאר וכו' הפ"ת הנהכשמזמרת.
 ר' הרה"ג לידידי שמחה בפרדס ועין עכ"ל.להחמיר



אורחרבבות

 כ' ד' אות טהור במעין קצ"ה בסי' שליט"א גרוסמרדני
 ציין המעין ובהמקור אסור נדה באשתו זמר קולוז"ל
 סקכ"ג ערה"ש לחו"ש סק"י, קנ"ג קיצש"ע סק"יפת"ש
 ודלא וסחם הנ'ל, משה אגרות צו, פ' ש"בבא"ח
 סי' עריות עמוד ראם תועפות נ"ח, סי' משהכחמדת

 ג"כ להחמיר ויש וכתב שם והמשיך עכ"ל. ק"ל או'כ"ו
 שם הפוסקים אוצר צחן ומקורו מקלטה מכשירמתוך
 שרה אם וגם והמשיך קפ"א. אבה"ע הלוי שבטסק"כ,
 טומאתה בימי במכשיר לשמוע אסור טומאתהבימי

 עכ"ל. ופשוט או"ה פט"ז סוג"ב צחןומקורו

 סופרים במשנת קצ"ה סי' הלכות גופי בס'ועהן
 כתבו יסתכל. לא וז'ל, לשונו את מעתיק ואני ח'אות

 אשתו של זמר קול לשמוע הבעל אסור דכןהפוסקים
 הפוסקים נקטי והכי בזה, יצה"ר דמגרי ומשוםנדה

 שו"ע ובקצור כ'(, )ס"ק ושמלה בלחם יעי'בפשיטות
 איש בן כ"ג(, )סעיף השלחן ערוך י'(, סעי' קנ"ג)סי'
 בזה, שפקפקו פוסקים שיש ואף כ"ה( סעי' צו, )פ'חי
 ערוה, באשה קול דימו כ"ד.( )דף ברכות בגמ'דהא

 כי י"ג( )ב' השירים בשיר מדכתיב ערוה, באשהלמראה
 היכי וכי שקולים, דשניהם נאוה, ומראיך ערבקולך
 אסור, רעהו דבאשת אע"ג נדה באשתו להסתכלדמותר
 אשה דבשאר אע"ג מותר שלה זמר קול דלשמועה"ה
 עמוד פרק יראים[ ס' ]שעל ראם בתועפות ויעי'אסור,

 נ"ח(, )סי' משה חמדת ובשו"ת ק"ל(, )אותהעבודה
 ט"ו( )אות שוהם תרשיום שו"ת בסו"סובמילואים
 הפוסקים דברי קבלנו למעשה מ"מ לדינא, כןשכתבו

 עכ"ל. הנ"ל.המחמירים

 ערוך שולחן הקיצור על שלום מבשר בספרועיין
 בתשובת כ' נדה אשתו זמר וקול שכ' ק"ט אות ה'סימן
 עי' אבל לשמוע. דמותר נ"ח( סי' )יור"ד משהחמדת
 עכ"ל, לאסור סקל"ה ובדרכ"ת סק"יבפ"ת

 ר' הרה"ג לידידי בשחענים סוגה בספרועיין

 מעתיק ואני ר"ז בעמוד שכתב 2(ליט"א וינדשמואל
 זמר קול לשמוע הבעל אסור ו. הרבים. לטובתלשונו
 אמו. או בתו עם ביחד כשמזמרת אפי' נדה, אשתושל

 מזמרת נדה כשאשתו ו. וז'ל, כתב אליהו בארובביאור
 לשמוע לו שמותר א' קול החנו אמו או בתו עםביחד
 הבעל מותר אם לשמוע לו שאסור שלהן א'קול

 לא קלא דתרי משום מותר דלכאורה אף הנהלשמוע,
 ע"א( )כ"ז ר"ה במס' אמרינן הא מ"ממשתמעי,
 דעתא יהיב לי' דחביב דהיכא ע"ב( כ"א )דףובמגילה
 טהרת שער סופר בחוע ועי' קלא, בתרי אפי'ומשתמעי
 אשה, לקול חביבותא דאיכא שכתב י"ד( )סי'הידים

 קול, ע'ע עלי' דעתו  שנותן משום חכמים אסרוומשו"ה
 אפי' ומשתמעי דעתא יהיב לי' דחביבא דהיכאואמרינן

 עח"ש. קלא,בחוי

שסג ם י ר פאחיים

 לאדם החביב דדבר דאמרינן בהא לעחן ישוהנה
 ביחד, הקולות ב' שומע אם קלא בתרי אפי'משתמעי

 הקולות מב' אחד לשמוע דעתו יהיב דחביב כיתאו
 להסתפק יש מהקולות לאחד דשומע לומר תמצאואם
 או שירצה, קול איזה לבחור שיכול בדידי' תלויאם

 זה קול פעם אבל הקולות מב' אחד קול שומעדלמא
 אחד קורא אם המגילה, לקריאת ונ"מ זה. קולופעם
 אם הגדול, עם קטן קורא אם וכן הכתב, מן ואחדבע"פ
 דשומע אמרינן ואם יצא, הקולות שני ששומעאמרען
 שירצה מהן איזה לברור דיכול אמרינן אם אחדקול
 של קולו וכן הכתב מתוך הקורא של קולו בוררא"כ
 זה קול פעם השומע אמרינן אי אבל י"ח, ויוצאהגדול
 וישמע הקולות לו שיתערב לחוש יש זה, קולופעם

 לנידת גם ונ"מ יוצא, ואינו מהקטן או ע"פמהקורא
 לשמוע אסור הקולות ב' דנשמעין אמרינן אםדידן

 זה קול שומע שלפעמים אמרינן אם וכן יחד,שתיהם
 אסור נמי לברור לו אפשר דאי זה קול שומעופעמים
 לו דאפשר אמרינן אם אבל נדה, אשתו קול שומעדהא
 בתו קול לברור לו אפשר א"כ שירצה קול איזהלברור
 לשמוע. לו המותר אמואו

 מבעלזא אדמו"ר מרן כ"ק לפני הדבריםישהרצתי
 אבן והטורי לנר הערוך בזה שפליגי לי הראהשליט"א,

 דשומעין ס"ל אבן דהטורי ע"א(, כ"ז )דף ר"ה מס'על
 יהיב ליה דחביב דכיון ס"ל לנר והערוך הקולות,ב'

 על במאירי ועי' הקולות, מב' אחד קול לשמועדעתו
 דמהמאירי שכתב, סופר מהר"א הערות עם ר"המס'
 בנ"א מב' הבאים קולות ב' אבל : בזה"ל שכתבשם

 ונשמעים אוזן מטה חבובו מתוך לאדם, החביבבדבר
 עח"ש. נשמעין, הקולות דב' כהטו"א דס"ל משמעע"כ

 )בר"פ מגילה במסכת הרי"ף על הר"ן כתבוכן
 דחביבה דכית בפירחם שכתב כהטו"א, עומד(הקורא
 ראיתי שוב תרווחהו. משתמעי כלומר דעתייהו יהיבלהו

 שיטות ג' שהביא שם מגילה מס' על הר"ןבחידושי
 יהבי להו דחביבה דכית בזה"ל: שכתב בזהשצדדנו
 מהקולות אחד ושמע דעתייהו יהבי פירחםדעתייהו
 עם פה על לומר לאדם אסר הפירחם ולזה להו,וסגיא
 דשמע מאן שמע דילמא המגילה, את הקוראהחק
 שהוא חזנא קול שמע ולא ע"פ דהוא קלאלההוא
 לעיל שכתבנו כהצד )והיינו חובתי', ידי נפיק ולאבכתב
 דמפרשי ואית שירצה(, קול איזה לברור יכולשאינו
 לעיל שכתבנו כהצד )החנו מהחק, ושמעו דעתייהויהבי
 בהציונים שם )ועיין שירצה(, קול איזה לבררדיכול

 וקורא שכתב, ה"ז( מגילה מהל' )בפ"בדמהרמב"ם
 צד כהאי ג"כ דס"ל משמע הקטן, עם גדולאותה
 ג"כ ועי' עח"ש. שרוצה קול באיזה לברר לודאפשו
 קל"ה סי' ח"ב הורביץ )להגרא"מ משה אהלבספר



אורחן4נבנבןףצשמד

 שופר מהל' )בפ"ג הרמב"ם מש"כ שמ",סב כ"א(פדשה
 ידי אפי' יצא לא כנ"א מט' תקיעות ט' ד,עמעה"ו(
 קלא הוי משתמעי החביב בדבר דאמרינן דהאאחת,
 לשניהם לבו כשנותן אבל מהם, לאחד לב כנותןהחנו
 ושמעי דעתחהו יהבי נמי אי עה"ש(. כלל שומעאינו
 הקולות דב' לעיל שכתבנו כהצד )והחנו קלי,הרחו

 והטו"א(. הרי"ף על בהר"ן כמ"שנשמעים

 ב' שהביא שם, מגילה מס' על במאירי עודועי'
 קולות ב' הוהרו שלא שאומר מי רהם שכתב, בזהדיעות
 ש"צ אם הא הספר, מתוך שבשתיהם אלאבמגילה
 מגילה שאין הצבור מן לאחד אין המגילה אתקורא
 מפרסוים שהם מפני ש"צ, קול עם קולו להשוותבידו
 אחד קולו ישמיע ושמא מהן באחד משתמעי קלאהוי
 )היינו ע"פ, בקריאת ףצא ש"צ מקול יותר הצבורמן

 בפירושנו הכרענו וכבר שומע(, אחד של קול דרקכהצד
 ב' קשעל משתמעי, קלי תרי החביב בדבר שאמרו מהעל

 כמו והחנו עח"ש. וכו', קוישמעמ אומר הואהקולות
 להכרעת דידן, לנידמ נמצא ר"ה. על מהמאירישמשמע
 דןמניהם דס"ל והטו"א הרי"ף על והר"ןהמאירי
 נדה אשתו של זמרה קול לשמוע הבעל אסורנשמעים
 קול איזה לברור דא"א להסוברים וכן אמו, אוובחו
 וכ"כ מגילה, על הר"ן ובחי' בהמאירי שמביאשירצה
 לא וכן בזה"ל: ס"ד( הר"צ )סי' או"ח בשו"עהרמ"א
 דאסור ג"כ נראה וכו', להחק ע"פ אדם שוםיסףע
 אמו, או ובדו נדה אשתו של זמרה קול לשמועהבעל
 וכמ"ש שירצה, קול איזה לברר דאפשר להסובריםאבל
 לשיטתם י"ל אולי הכי, ס"ל דהרמב"ם דמשמעלעיל
 ואמו אשתו או ובתו נדה אשתו זמר קול לשמועדמותר
 נראה ולמעשה לו. המותר קול לו בורר כשהבעלביחד,
 או ובחו נדה אשתו של זמר קול לשמוע הבעלדאסור
 דאסור, משמע הפוסקים דמרוב כימ ואמו, נדהאשתו
 של זמרה קול לשמוע הבעל אסור ז. שביארנו.כמו
 להדין חזרנו וא"כ עכ"ל. וכיו"ב ביחד וכנו נדהאשתו
 לשמוע.דאסור

 רג.מימן
 הדף בראש ב"ה או במ"דיכתוב

 שליט"א, ראס הענך חנוך ר הרה"ג מ-דיכבוד
 מה בדבר תע"א. במעמפיס ו~לנו קטנה דישיבהר"מ

 דף כל בראש לכתוב לא לתלמידים לומר שיששהערת
 זה, את זורקים הם כי בע"ה או ב"ה או בס"דשכותבים

 שדואג לר"מ עהכינו שמח מאד אני לבזימ. הולךחה
 וחוקן הקודש, ובטהרת היהוו-ת מסורה עפ"ילחינוך
 יותר ושילמדו התלמידים לטובת חד,עות תקנותכבר

 ם י ר פאחיים
 במלאכתו להמשיך וכח רבות, שנים השי"ת לותתן

 מה ונדע החשובה שאלתו לעצם ניכנס וכעתהקדושה
 לתלמידים.לומר

 השיב ג' אות ש"ג סימן פענח צפנת בשו"תהנה
 לעולמו )שהלך זצ"ל שטערנהלל יצחק ר' הרה"גלידידי
 יצחק כוכבי שו"ת מחבר בעל דאבדין, על וחבלהשנה

 ראשי על ב"ה שכתוב )בענין מ"ש וע"ד חלקים(ג'
 בהה"מ הובא גאון ר"ה הוא הגאון מדבריהמכתבים(

 לא אבל בזה כוונתו להבין וצריך עכ"ל, משבתפי"א
 הצפנת של תשובה עוד ראיתי אבל הדברים. שםמצאחו
 כותב אינו מדוע )השאלה ח"ל קצ"ו בסימן שםפענח
 להאריך יש באמת המכתבים( בראש ב"ה תיבחהרה"ג
 עיין למחוק. מותר אם השם מן אחת אות כתב אםבזה,

 וב"ה ב"ש מח' בה דהף ופ"ג דסוטה פ"בירושלמי
 אי הדליקה מפני דמצילין קט"ו בשבת דפליגיומה

 נצרך לכן י"ח ע"ז ועיין תיבות רק או אותיותמצרפין
 המכתבים ראשי על ב"ה חובח לכתוב שלולהזהר
 משמע בס"ד אבל אסור ב"ה דרק דדעתו הריעכ"ל.
דמוהר.

 בזה ו~ליט"א קליין מנשה ר' הרה"ג לידידיושאלתי
 קפ"ג סימן ח"ו הלכות משנה שו"ת בספרו ליוהשיב
 ב"ה לכתוב להחמיר דיש דאסור משמע דה~ובתוומתוכן

 ולפי"ז הקב"ה. ע"ש רמז אין ואז בס"ד ליכתוב ישרק
 אלא ב"ה יכתבו שלא לתלממים לומר דישנראה

 בס"ד.שיכתבו

 ר הרה"ג למו"ר משה אגרות בשו"תועהן
 שדן קל"ח סימן ביו"ד ח"ה שליט"א פיינשטחןמשה
 אלא ב"ה שכותבים מעלה איזה רואה דאינו ופסקבזה
 אף לאסור קפידא שום אין דבזה בס"ד לכתוביש

 ולהשתמש לצורך שלא למחיקה לחוש שישבאופן
 זה שהך דלא מהשם אות שום בזה עןאין בזיוןלדבר
 בסהעתא זה יקראו דהכל הנקרא דמשם ד'לאות
 כלל קפידא דאין נמי בעזהעוי"ת יכתבו אם וכןדשמיא
 אלא הקודש משמות אות אינו הוא שגם מכיר השיןכי

 עכ"ל, יתברך השם בעזרת כו"ע יקראו הושיןבשביל
 לכתוב שלא טוב דיותר ונוטה בס"ד לכתוב דמקילהרי
ב"ה.

 איסור שאין כ' קע"א סימן מהרא"יובפסקי
 כתב וכן השם. לשם לרמז שנכתב ה' אותבמחיקת
 שלפני ראה פ' על רב דבי בספרי פארדו דוד ר'הגאמ
 לא הוא שלנו דהכתב סברא יש ועוד ע"ד. ר'בעמוד
 קפ"ד. סימן יאיר חות שו"ת עהן להקל רמם אשוריכתב
 כ' ס' סימן דעניא אפרקסתא ובשו"ת אחרתים.ובעוד
 ה' אות למחוק דמותר לו דפשוט ובהיותיבד"ה

 קנ"ט סימן ח"א מהר"ם ובשו"ת ה' לשם לרמזשנכתבה



אורחרבבות

 דגם מפורש קצ"ב סי' מהרי"ל בתשובה מצאתינ'
 וכ"ש למחוק מותר הף"ה אות צירופי י"ב שלאותיות
 עליו לסמוך המהרי"ל וכדאי כהרדב"ז ולא וכו'כנתם
 אות קי"ג סי' אור"ח להועיל מלמד שו"ת ועייןעכ"ל.

 לשרוף שמותר המבורג וואלף ר' הגאת בהסם שכתבכ'
 מחיקה איסור בזה ואין ב"ה בתחילתה שכחובאגרת

 יור"ד אומר יב"צ ועי' עכ"ל כתב. אעו שלנושהכתב
 ג"כ לכתוב דמותר בכ"ז ומשמע ה'. אות כ' סימןח"ד
 אלא ב"ה יכתבו שלא ללמדם טוב יותר אבלב"ה
 ג' אות י"א סימן חיות מהר"ץ שו"ת ועי' בס"ד.יכתבו

 יחוה ושו"ת והנה. ד"ה י"א כלל מ' כללים חמדחצדי
 בסיכום זה בלשת זה בענין שדן אחרי סחם ח"גדעת
 וכן קולומים ואגרות המכתבים בראש ב"ה לכתובמותר
 עכ"ל, כן לעשות ונכת וטוב ישראל אמוני קולומינהגו
 באמת יש הנה לדינא. בזה אמינא דמסתפעאולולי
 יש שלו הה' כי בע"ה לכתוב שלא שמקפידיםכאלה
 השם מאוחוות שאינו בס"ד כותבק ולפיכך קדושהבה
 את לפרקע מכריח מי כי יחורה חומרה היא באמתאבל

 יכול הרי השם לכוונת ה' בעזר בע"ה תיבותהראשי
 בה' אין ואז השם התיבה התחלת בתור ה' בעזרלכת
 ותיבה השם. התיבה מן ראש אלא השם מאותיותחלק
 בעל כמו מפורסם שם לו שיש למי רמז רק הואהשם
 מרמז אלא יתברך משמו חלק שאעו כלומר טוב.שם
 טעם להבק צריך מזה וחוץ מס"ד. עדיף ולא השםבעל

 א' דאות מבואר ס"י רע"ו סימן ביו"ד שהריהמחמירץ

 דאפילו הרמ"א שכ' למחקו ומותר נתקדש לא השםמן
 השם. מן תחילה שהיא אף אחת ביוד וכ"ש יודיןבב'
 ולא בס"ד רק שיכתב ללמדם יש דמ"מ נראהוא"כ
 אשמח בדברי להעיר מה כת"ה להדרת יש ואםב"ה.

 דא לשמעתה רוחא תצא הפלפול כח וע'ילשסוע
 חיזוק למען בהקנותיו תמשיך  משגיאות יצילנווהרחמן
 גואל ביאת עד ישראל ילדי בין הנכונה התורההפצת
 כי"ר. אמן בכללועד

 ל"ג סימן שושנה פרח שבשו"ת הראני הנ'לוידידי
 דאולי ודעתו תורה דפי על ב"ה לכתוב אם בזהק

 אבל עתורקים מודעות על ב"ה לכתוב כן לעשותאסור
 כוחו תישר דמותר דסובר משמע תורה חידושי דפיעל

 הנ"ל. לתשובהשהראני

 תשובה הביא רצ"ג סי ח"ג תשובה פסקיובס'
 שלא וז"ל זצ"ל מגור האדמו"ר כ' וע"ז הנ"להצ"פ
 ענינו ומה השם בעור או ב"ה כמו שהכונה ב"הלכתוב
 דתמיהה מילתא ולדעתי ית' של משמו אותלקדושת
 ב"ה בספרך סימן באיזה כתב הזה הרה"ג גםוהרי
 כתבו הרי"ם חי' הן אמוז'ל הן וכר תגדך אביךושאל
 איגרא משולם ר' מהרב חיבורים אתי ה,ם ב"ה דףבכל

שמה ם י ר מאחיים

 ועמוד. עמוד בכל פעמים כמה ב"ה כ' עמודובנל
 'ל.הנ

 או ד"ת, בהם שכתובים בדפים לעשות ישומה
 בס' ועין מיוחד באופן לדת יש בעתת הנדפסד"ת
 כ"ח. סימן ח"ג רב לךעשה

 וח"ח כ' סי' יור"ד ח"ז עבדי ישכיל שו"תועיק
 אבל יזרוק לא ד"ת עם קיעתונים שכתב י"ג סי'יור"ד
 אינו ולכן לקדש נתכתן לא ע"ז ב"ה שנכתבמכתב
 עח"ש. בזה חשש שום ואק הקודשמשמות

 בזה לי כתב קוליט"א שורץ יואל ר' הרה"גידידי
 כי להקל נהגתי בס"ד במכתב לכתוב שחשש מהח'ל
 לד' שחוששין יש ששם בע"ה כמו ד' משם חלק לאזה
 התחלתה אלא אינו שהה"א כית נכת זה שאיןואף

 ומנהג בלבד לד' רמז הוא הרי בס"ד או השםהמלה
 ידידי עכ"ל הזכרה אלא שאינו כית להקלהעולם

שליט"א.
 גזרה אחת פעם אחז"ל, )יח:( ר"ה במס'והנה
 פיהם, על שמים שם להזכיר שלא הרשעה יתמלכות

 התקינו ונצחום, חשמונאי מלכות עליהםוכשגברה
 היו וכן בשטרות, אפי' שמים שם מזכיריםשיהיו
 עלית". לא-ל גדול כהן לירחנן וכך כך "בשנתכותבים

 חובו את פורע זה למחר אמרו, בדבר, חכמיםוכששמעו
 וביטלום. באשפה, מוטל ה'[ שם בו ]שיש שטרונמצא
 מוכח עיי"ש. יו"ט, עשאוהו ]שביטלום[ היוםואותו
 הדיוטות בשטרי שמים שם מלכתוב להימנע שישמזה

 משים שם ונמצא לאיבוד, להשליכם שדרך מפניוכיו"ב,
 ח"ו. בבזיתמוטל

 בשם )מהמהרי"ל הרמ"א כותב רע"ו סי' סוףביו"ד
 בספר, עלא לכתחילה שם לכתוב ואסורהתשב"ץ(:

 שם לכתוב שלא נזהרים ולכן בזית, למץ לבואדיוכל
 בפירוש, שמים שם  כשנכתב דווקא והו אמנם,באיגרת.
 אע"פ איסור, בוה אק ב"ה, תיבות בראשי כשכותבאבל
 )סי' חסמ-ם בספר מוכח וכן ה'. לשם מכויןשהוא

 שנכתבו יודי"ן שני למחוק להחור שכתבתתקל"ה(
 סי' תה"ד( )לבעל מהרא"י בפסקי וכן ה', שםלהוראת
 לשם שנכתב ה' אות במחיקת איסור דאק איתאקע"א

 ברית בספר החיד"א מדברי עוד מוכח וכןהקב"ה.
 סי' ח"ג דעת יחוה בס' מובא ע"א, קמ"ח )דףעולם
 שהכותב זצ"ל, נחום אל"צזר הג"ר מו"ר בשםע"ח(
 האות, את למחוק לו מותר שמים לשם ומכץן ה'אות
 מצטרפים ה,ם שמים. שם מחיקת משום בזה לחושואק

 שלנו בכתב ל"ד( )סי' הרמ"א בשו"ת מ"שלהחהר
 )עיק כ"כ חמורה קדושתו שאק אשורי, כתבשאינו
 הנ'ל(. דעת יחוה ובשו"ת קפ"ד, סי' יאיר חותבשו"ת
 מוכח ר"ו( סי' הרדב"אח"א משו"ת גיסא, סאידךאסנם,



אורחי~צצבררנשמו

 לכתבו ודעתו השם, את לרמוז לכתוב שנוהגים מהדכל
 המהרש"א מדברי מוכח וכן למחקו אסור שם,במקום
 חיות מהרי"ץ בשו"ת העלה וכן )נ"ג.( לסוכהבח"א
 שנכתבה "ה" אות למחוק שאסור ג'( אות י"א)סי'
 בשו"ת זצ"ל מראגאצ'אב הגאון וכ"כ השם. לשםלרמז
 לכתוב שלא ליזהר שצריכים קצ"ו( )סי' פענחצפנת
 כלל המ"ם מערכת בשד"ח ועיין המכתבים. בראשב"ה
 סי' ח"א )שו"ת המהרש"ם כתב ט'.להלכה, ס"קי"ב

 כדעת וו2לא בזה, להתיר מוכח מהרי"ל שמדבריקנ"ט(
 וכ"כ עליו. לסמוך המהרי"ל הוא וכדאי הנ"ל,הרדב"ז
 כ'( אות קי"ג סי' או"ח )חלק להועיל מלמדבשו"ת
 שכתוב אגרת לשרוף שמותר המבורג, וואלף הג"רבשם

 שהכתב מחיקה, איסור משום בזה ואין ב"ה,בתחילתה
 בשו"ת שליט"א יוסף הגר"ע מסיק וכן כתב. אינושלנו
 הנ'ל. דעתיחוה

 פחנשטיין משה הרב מו"ר דורנו גאוןוכותב
 דמה קל"ח( סי' ח"ב )יו"ד משה באגרותשליט"א
 למעלה שכותבים מכתבים בכל לכתוב נוהגיןשהרבה
 בזה דליכא )הה"א( אחת אות רק דהוא דאףב"ה,
 יודי"ן מהשני גרע דלא מסתבר מ"מ מחיקה,איסור
 רע"ו סי' ביו"ד כדאיתא לצורך, שלא למחוקשאסור
 גדול לצורך שדווקא י"ד ס"ק שם בש"ך )ועיין י'סעיף
 אסור וכן קל"ט(. סי' הנ"ל באגר"מ ועחןמותר,

 מכיון , במדינתנו איסור אין מ"מ בזית, במקוםלהשליך
 בבית לקינוח זה נחר שיקחו או שימחקו מצוישלא
 כי כ"כ, מצוי לא נמי בזיון במקום ולהשליךהכסא,
 לדבר לחוש ואין נצרכין, שאין הניירות לשרוףרגילים
 ]ב"ה[ שיכתבו דדוקא להקפיד "אבל כלל. מצוישלא

 רבותינו, בדברי זה הוזכר שלא בדבר רואה אינינמי
 שהרבה חול, מכתבי על לכתוב שייך מעלהואיזה
 דברים לפעמים וגם הבל דברי שם כוהביםפעמים
 ואם ב"ה. זה אל קרזכירו וכדומה כלשה"ראסורים
 קרש באופן אף לאסור קפידא שם אין בס"דכותב
 בזית, לדבר ולהשתמש לצורך, שלא למחיקהלחוש
 ד' לאות זה שייך דלא מהשם, אות שום בזהשאין

 וכן ד~2מיא". "בסייתא זה יקראו דהכל הנקרא,דמשם
 מהשי"ן כי כלל, קפידה שאין נמי בעזהש"י יכתבואם
 בשביל אלא הקדוש, משם אות אינו הה"א שגםניכר
 עכ"ל. יתברך", השם "בעזרת כו"ע יקראוהשי"ן

 בל"א, גא"ט כמו חול בלשת שנכתב שםלענין
 אכן, למחקו דמותר י' סיק קע"ט סי' ביו"ד הש"ךכתב

 בכתב גא"ט כתב דאם כתב ק"ו( )סי' יאיר חותבשו"ת
 כתב בעת הכוונה מפני למחקו דאסור אפשראשורית

 יש י"א ס"ק רע"ו סי' ביו"ד הפ"ת וכותב עח"שבו,
להחמיר.

 ג"כ ]שהוא "שלום" השם לכוהב מוהר אםובענין

 ם י ר פאחיים
 שלום" ה' לו "ויקרא כדכתיב הקב"ה משמותאחד

 בפ"ק התוס' הנה י':[, ]דף שבת עיין כד( ו:)שופטים
 הקב"ה של משמותיו אחד שהוא כתבו )י.(דסוטה
 כתב: ט"ו( סי' ג' )כלל הרא"ש בשו"ת נמחקין.שאינם
 הרמ"א עח"ש. וכו', שלום למחוק שאוסר מי מצינוולא

 במלת אפי' נזהרין ויש וכתב: רע"ו סוס"יביו"ד
 או "שלם אותו ]שכותבים כתיבתו לגמרו שלא"שלום"
 בזה, נזהרין אין העולם ורוב כותב: שם הש"ךשלו'[.
 מסיק הכסף בנקודת דמותר. הרא"ש... בתשו'כ"כ

 ב ס"ק פ"ד סי' באו"ח ובעשע"ת למעשה. וצ"עהש"ך:
 אין דעלמא דרובא שכתב פ"ה בסי' מהברכ"יהביא
 לכתוב שלא נוהגין אנו וכן : לבסוף כותב אבלנזהרץ
 דמה כתב ר"ב( )סי' הרדב"ז בשו"ת עכ"ל. שלם,שלום
 שעה דבאותה שלום, שאילת בזמן החנו ליזהר,שיש

 ]הקב"ה[, השלום בעל מאת לחבירו שלום לתהמתכוין
 בא אם אבל עמכם". "ה' לקוצרים בועז שאמרכמו

 וכיו"ב ופלוני פלוני בין או בעולם, שלום שיםלכתוב
 לשם מכוין אינו שהרי ליזהר, א"צ דברים סיפורישהוא
 סי' יו"ד בפ"ת עכתו"ד.)עיין קדרשה עלי' חייל%א
 מ' סי' ח"ד או"ח משה באגרות ועהן כ"ח(. ס"קרע"ו

 תיבת לגמור שלא כהתוס' להחמיר דראוי דכותב ג'ס"ק
 כשכותבים אבל לבד, שלום תיבת דכותבים היכאשלום
 טוב וכל שלום וברכה, שלום לכם, שלום לךשלום

 הרבה מ"מ אבל להזהר, צורך בעצם איןוכדומה,
 עח"ש. זה, באופן כשכותבים גםנזהרים

 וכדומה ותפילות בברכות ה' שם מחיקתבדין
 יו"ד משה באגרות איתא רעקארדער, בטע5שניקלט
 איסור שייך לא אותיות שם דאין דכית קמ"ב, סי'ח"ב

 למחוק כקשצריך ולכן הדבר, מכוער מ"מ אבלמחיקה,
 כדאיתא הדין. מעצם איסור דאין גרמא, ע"י לעשותיש

 להחמיר, יש הכתובים שבשמות ואף ק"ח. דףבה2בת
 גרמא, ע"י להתיר יש עצם איסור שליכא בזהאבל

עח"ש

 וז'ל בא"ד ש"א סימן ח"ג התשב"ץ בשו"תועיין
 כמנהג עולם אל ד' בשם שמתחילין מקומותהה2

 יו"ט עשו שהרי ז"ל חכמים כמנהג ואינוהישמעאלים
 במג"ת שנז' כמו מהשטרות השם הזכרתכשבטלו
 כותבים שאנו שב"ה חידוש דבר וזה י"ח.ובר"ה
 בסימן שכתבנו מה ועי' ישמעאלים. מנהג זהבמכתב
 ר"ט. ובסי'ק"כ

 רד.מ'מן
 מעשר ממעות לימוד שכרזשום

 מנהל נ"י ראס הענך חנוך ר' הרב ידידיכבוד
 טענסי. דמעמפיס קטנהישיבה



אורחרבבות

 ממעות לימוד שכר לשלם יכול האם השאלהבדבר
 תורה במוסדות כנותיו, או כניו חנוך עבור שלו,מעשר
 או כניו של תורה תלמוד הוצאת או לימור, שכרהנקרא
 כספים. מעשר ממעותכנותיו

 )ספרו ע"ו עמוד יו"ד חלק יושר לקט בספרהנה
 ממעשרו בנו ללמוד דמותר כהב הדשן( תרומת בעלשל

 תלמוד ולא מקרא בנו את ללמד חייב אדם כיתלמוד
 משמע ולפי"ז ס"ו( רמ"ה סי' יור"ד שו"ת)ועיין
 רשאי שאינו כהב מ"א סי' שבע באר ובשו"תדמותר,
 כולה, שבכהב תורה בעצמו שיקרא עד שםעחן

 לכנו שילמד גמור חיוב שהוא כיון רשאי אינוידבריו
 מלמד. לשכור אותורה

 שאעפ"כ כהב ו' סעי' ת"ת הל' ז"ל הרבובשו"ע
 הוצאת כל להוציא שיכול לענין לצדקה לוהחשב
 ידו אין אם שלו מעשר ממעות הגדולים בניולימוד
 שאינו מי אך עצמו, הלימוד בשכר משא"כמשגת
 זריו ה"ו שלו בחומש או במעשר זו הוצאהמחשב
 ממעות להשתמש יכול כן אז ברוצה ולכאורהונשכר,
 לימוד. שכר להוצאתמעשר

 שלא כהב קל"ז סי' יור"ד דברים משיבובשו"ת
 מעשר, ממעות המלמד שכר לשלם לכאורה היתרמצא
 להחויק אבל המלמד שכר לשלם רק זה שכל נראהאבל
 דבר נקרא לא חה מחויב האב ודאי במ2יבהבנו

 לשאר קודם ובנו תורה, בני החוקת מצות רקשבחובה
 אסור. ולמלמד יכול דבישיבה דעתו וא"כ ענייםבחורים
 שנהברר מאחר כהב כ"ז סי' ח"ב יצחק פריובשו"ת
 ודלא ממעשר שש על יתירים בניו לפרנסשמותר
 מעשר ממעות לתת שמותר שמכ"ש נראה א"ככהט"ז,
 מחויב אינו שהרי שנים, ט"ו בן לבנו לימודלשכר
 שכר וליתן וכו' שבכתב תורה אלא בשכר תורהללמדו
 עיקר שזהו פסויטא תורה ללמדם עניים לכנילימוד
 ממרא, למשנה, כנו עבור לשלם יכול ולפי"זהמצוה

 ללמדו מצוה לו דבאפשר ואף לו, דחוקה שהשעהכית
 ע"ז כופין שאין נראה מ"מ ואגדה הלכה וגמראמשנה
 אף וגמרא משנה ללמדו כנו עבור לימוד שכר הויולא

 וכ"ש כבר, שהופרש מעשר במעות וכ"ז לו,כשאפשר
 דבזמנינו הרי עכ"ל. כן ע"מ לכתחילהכשיפריש
 יתכן לכתחילה מפריז2 ואם לצעירים משנהמלמדים
 יוסף הברכי מ"ש לפי וביותר דמותר, יודה יצחקדהפרי
 שהמס לצית ראשת מספר י"ט אות רמ"ט סי'ביו"ד
 ועיין ממס גרע לא בודאי ות"ת ממעשר לנכותויכולין
בזה.

 יכול דאין כהב ב' סי' י"ט פרק חסד אהבתובספר
 עבור והשכר מעשר ממעות כניו לימוד שכרלפרוע
 או הבנים כמו הדין להם דיש מסהבר בומנינוהבנות

שסז ם י ר פאחיים

 לי. נראה כן לנכות יכול בכנות ובין בבנים דביןנראה
 בגדר לא ללמוד שלחו שלפנינו שברורות מה לצרףוה2
 בזמנינו. כמוחובה

 קי"ג סה ח"ב יור"ד משה אגרות בשו"תאמנם
 בסוף אבל להשתמש יכול ולא חיוב זה דבזמנעודעתו

 ויכול לדחקו צריך אין עצמו בפרנסת מודההתשובה
 וקשה ילדים כמה להם שיש שאלו וכידועלהשתמש,

 לידי עצמם ויביאו המעשר וג"כ השכר כל לשלםלהם
 לנכות דיכול יודה משה דהאגרות יתכן אוהלואות,
 שכהב ומה ובתו, כנו שכר עבור המעשרממעות
 נוגע זה אין קמ"א סימן ח"א וביור"ד משההאגרות
 ל"ח. סי' ח"ה יצחק מנחת שו"ת ועיין כלל,לענינינו

 שמצבו ידוע ואם בהשואל תלוי זה לדינאהבנא
 לימוד שכר עבור ולשלם להחנות יכול בודאי אזקשה
 לו יש כי מעשר מעות המוסד לאותו יתן כךואחר
מספיק.

 אחד וכלל לחוד וענין ענין בכל לדון "2ולדעתי
 והרחמן כהבתי והנלע"ד כולם אצל לומר שייךלא

 משגיאות.יצילנו

 ובעיקר קס"ח, סי' ח"ו הלכות משנה שו"תועיין
 לעשר הנוהג שאלה שכהב ד' סימן אהרן כפישו"ת
 אם ממשכור הכנסה מס ממנו ומנכים כספיםמעשר
 הכנסה, מס סכום זולת או הסכום, מכל המעשריחשב
 אפילו הנשאר מחלק רק המעשר ליתן לו ישוהשיב
 וכ"ש לשלם יצטרך והוא שכר כל בידו מקבלכשהוא
 ואין למפרע, לו ומנכים הסכום מלוא את מקבלכשאינו

 על מוטל אינו המס כי מהמעשר המס שפורע נקראזה
 חלק על וגם הכולל הסכום על אם כי דגבראקרקפתא
 אלול מחודש בתשובה לי כהב וכן עכ"ל.המעשר
 וממעות מיסום ממעות מעשר לשלם צריך דלאתשד"ם
 בח"ה. דבריו ונביא סעקיוריטיסאשל

 יד כשאין כהב סק"ט רמ"ט סי' השולחןובערוך
 תורה, כשילמדו זה וגם קודמים כניו בה משגתהאב
 לחשוב שיכול לומר הדבר קשה עשיר הוא אםאבל

 מנתינת א"ע ויפטר מעשר המעות על ובניו אביוחשבת
 ממעות לימוד שכר המשלמים ובימינו עכ"ל.צדקה
 צדקה למוסדות שבוע כל כמעט נותנים כן הלאמעשר
 למוסדות והמעשר לעמוד השכר לצרף אפשרוא"כ
 לזה. שצריך למי מעשרמכסף

 ולנדור כהב קכ"ב סי' ח"ד הלכות מסעהובשו"ת
 ורק לכתחילה באפילו מותר מעשר ממעותולשלם
 עכ"פ או מעשר מעות לשלם דכוונתו בשפתיוסויפרש

 ממעות שמשלמים דבר עמא חזי ופוק בלבויכות
 וא"כ עכ"ל. בוה וכיוצא ברבים, שפוסקים ותמהמעשר
 כך כל ברבים שיחנדב עצה מ2 אולי לימודבשכר
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 "4לם כך ואחר מעשר, ממעות שישלם תתכתלהישיבה

 בזה. לעהן יש ומ"ממזה,

 ממעות פרסים ליקח דמותר כתב קס"א סי'ובח"ז
 גמרא דפי כמה שיבחנו לתלמידים פרס וזה שנימעשר
בע"פ.

 אם הספרים כבר שדנו במה דן קצ"ו סי'ובח"ו
 ולקנות צדקה, של מעשר של ממעות ספרים ליקחמותר

 דמותר וכתב מעשר ממעות באזאר שעח2המישיבה
 חפצי לוקח אם לי ומה מותר למוסד ממעשרדלתת
 עכ"ל. דצדקה במעות לעצמוהקדש

 דמצדד ק"ב סי' ח"א תורה קנין בה2ו"תוראיתי
 בדבריו. עיץ  שני מעשר ממעות להשתמשלההרר

 דמותר. משמע שכתבנו שמכ"זולפי"ז

 ארוך קונטרס א' סי' ח"ט אליעזר ציץ בשו"תרציץ
 תכול לדברינו נוגעים מדברים וכמה כספים מעשרבענין
 ולקנות ולהוסיף העיר אנשי לטובת מצוה דברלקנות
 ממהר"ח והביא מעשר ממעות אסור מצוה להידורדבר
 ממעשר הקטנים בניו לזת יכול יציאותיו דכל עטרבן

 עה"ש עכ"ל, תורה ללמוד להושיבם לבניו שלוצדקה
 גדול שהורה הרי אלו. בענינים דבר שום הניחשלא

 רצי' לימוד. לשכר מעשר ממעות להשתמששמותר
 א'. בפרק כהלכתם והנשואין ע"ו סי' ח"ג דעתיחוה

 לשלם דמותר כתב פ"ד סי' חיור"ד סופרובשבט
 המס. מעשרממעות

 אנשים שיש העלה קט"ו סי' ח"ה מלכיאלובדברי
 זה מכל מעשר ממעות בניהם לימוד שכרשמשלמים

 תשד"ם אב מנחם תורה אור רצי' להתיר. דאפשרנראה
 מעשר. ממעות בניו לפרנס הדל"ו,עמוד

 להקל ואפשר כתב נ"ג סי' ח"ט נדברו אזובשו"ת
 מצוה ומ2 אותו, לחנך מצוה שיש כית בבנו גםלפ"ז

 מבואר וכן חנוך, בה2ביל ספר בבית ללמדםבזמנינו
 הגדולים ולבנוהרו לבניו הנותן ס"ב רנ"א סי'בשו"ע
 תורה הבנים את ללמד כדי במזונוהרהם חייבשאינו
 וכו'. ישרה בדרך הבנותולהנהיג

 למש"כ דומה זה שאין נראה העית לאחראבל
 לא זאת שלולא ההיתר שעיקר במצות להקלהאחרונים

 במקומות לבנות הלימוד משא"כ מצוה בה עח4ההי'
 כה"ג בבנים וכן ללמוד, לשלוח מכריחשהשלטת
 כית קל יותר בבנות ומצד תורה יודעים שכבראפילו
 שלהם. הדינים רק תורה ללמדם מחתבשאינו

 לימוד בשביל כסף מוציא דאם נראהולמעשה
 ולחנכם הישרה בדרך להדריכם כדי והמטרהו;בנות

 וטוב דמותר, ללמדם באפשרותו הי' לא המעשרובלא
 וכן הבנות, לימוד בה2ביל עהה ההפרשה בזמןלהתנות
 שנים ט"ו כבני דההנו גדולים כשהם הבניםבלימוד
 הקשורים וההוצאת גדולה לישיבה אותם כששולחוכ"ש
 ממעשר ליתן אפשר לישיבה ששולחם מיוחדבאופן
 ולפי"ז גמורה, החלט לידי בא ולא דן דהוא הריעכ"ל.
 מעשר ממעות להשתמש דאפשר יתכן שכחבנומה

 לימוד. לשכר מתחילהבמתנה

 כישיבה צדקה של למוסד בנותן שאלתךובדבר
 שרגא בה2ו"ת ראיתי צדקה, נקרא זה אם שלנוקטנה
 מותר בודאי אבל והשיב בזה דנשאל ג' סי' ח"גהמאיר
 הוא כספים מעשר עיקר כי תורה של למוסדליתן
 תורה הצא שמהם ענחם בבני והזהרו תורהלעמלי
 שהתכלית יומי ספר בבית ללומדים וא"כעכ"ל.

 שם בנוהן מקיים כודאי תורה בני מהם יצאלכשיגדלו
 צו בוצחומא ביאור בעי )אגב כספים. מעשר שלמעותיו
 ללמד ממונו כל לתת באדם חיוב יש כי שםשכתוב
 מ"ע הף תורה לימוד ולכאורה ולבניו, לעצמותורה
 לקוטן בספר וראיתי וצ"ע( ממנו שליש עד זהובעשה
 ספר רצוד אלו בענינים שדן תגדר הרב מהרה"גהלכות
 ומונח לאור הוציא מא"י שמחבר כספים מעשרבשם
 שם ודן למוצאו כעת לי וקשה ~2לי ספרים אלפיבין
 דמותר. כתבנו והנלע"ד אלו בעניניםכ"כ

 ע"ו סימן ה' חלק רב לך עשה בספררציץ
 מעשר כספי לתת אדם רשאי הדין מעיקר וז"לשכתב
 ערתן רצף עשיר אדם אך תורה, שילמדו הגדוליםלבניו
 לענהם יתן המעשר כספי ואת הפרטי, מכספו רקלבניו
 השלם", חהם "מקור בספרי פסקתי כך קרוביו.שאינם
 מקורות נתבארו ושם ט"ז, סעיף רנ"ה פרק חמישיחלק

 עכ"ל. וטעמיהההלכה

 כ' ד' א' ל"ד סי' קיצשו"ע על המזרח קשערובספר
 דמי גם לנכות רשאי וכו' מעשר מעות להפרישהנוהג
 בניו לנשואי בהם לסהע רשאי וכן הגדולים בניופדנסת
 שיוכל לידו שתבא מצוה שכל שיתנה וטובובנותיו
 מה להוריד עויכול כ' עכ"פ וכו' המעשר מכספילעשות
 דעת ויחוה רמ"ט יור"ד נהר"ע עוד רצי' לבניו.שנותן
 ע"ו. סי'ח"ג

 רה.מימן
א

 אניותעניני

 ננו יחתונת ייכת4ני
 שיכול אבל בענין שע"ו בסימן בח"ג שנתבנומה

 את וכתבתי האבילות. ימי ז' בחוך בנו לחתונתללכת



שמטאפרים חייםאורחרונננרר2

 בדין שליט"א פחנשטהן ר"מ הרה"ג מו"ר בשםזה
 לפני לי כתב שכה"ר בהו או בנו בחתונתאבל

 דוד ר הרה"ג בנו של ההוספה את כןכשנתחם.
 באבא רק ולא בסבא גם שייך שזה שפסקשליט"א
 התקשרו הם פרטים עוד לשמרצ רצו והם והואילואמא.
 שמותר להם הוסיף והוא שליט"א משה ר' עםבטלפת

 כי לחתונה שהכינו המיוחדים הכגדים את ללבח2אף
 להיות מותר ואף האבד. דבר של הטעם שייך ע"זגם

 של זה לפסק מחנגדים שבירושלים ושמעתישושבעים.
 לאיסור. פסק שליט"א אלישיב והרב שליט"א. משהר'

 מפונבי"ז שליט"א ברמן שלמה שר' שמעתיומאידך,
 שהם אבילים היו מהוריו שאחד אחד לתלמידהורה
 כן משה. ר' של פסק סמך ועל בחופה להיותיכולים
 וחבר משה זכרת של הרב שליט"א פישר שהרבשמעתי
 ברכות בשבע להיות ואף ג"כ התיר בירה2ליםהבד"ץ
 עכ"ל. שלושיםבתוך

ב

 יהוייד החויים יבית אשתו עם ינמועאבי
 שבעה חוך לנסרצ יכול ר"ל אבל אםנשאלתי

 להוליד נוסעה שהיא בזמן טכסי או במכונית אשתועם
 רשאי. דמסהמא רצניתילמז"ט

 פחנשטהן ר"מ הרה'ע ממו"ר תשובה ראיתיוכעת
 שבט מה' לנכדו בתשובה שליט"א מו"ר ח"לשליט"א
 למה ח'ל שליט"א, טענדלער יעקב הרבשדמ"ת
 שאשתו שבעה, חוך אבל שהוא בעל אודותששאלת
 ומבקשת המחבר( להולדה צ"ל )אולי להולידהעומדת
 שהשבה. מה צדק שבטח חולים, לבית עמהשיסע

 מתירים החנו זה כעין ואם משבת. קל יותרשאבלות
 נהוגי בשביל למונעו אין בטח שבה, לחלללהבעל
 שליט"א. מו"ר עכ'לאבלות

ג

 בשבת פקוםשינוי

 סי' יור"ד עי' בשבת מקום בשינף ר,לבאבל
 שכ' ט"ו אות רי"ב סימן המזרח ב87ער וראיתי ג'.קשצ"ג
 הראשונים דה2ברצות בשני רק המקום לשנות נוהגיםיש
 ברוב מנהגעו אין ובשבה כלל. לשנות ו2לא נוהגיםףש

 עכ"ל, לנהוג ראף וכן כלל המקום את לשנותהקהילות
 באגרות ו2ליט"א מו"ר בומ2ובה לי שהשיב מהרצהן
 בה2ב~ז, שינה לא דאביו רנ"ז, סימן ח"א יור"דמשה
 בזה הרבה דנו וכבר רצ"ח, בס" עוד מ"שרציי"ש
קצתו.

 רו.פימן
 בתו יחתונת מעשר מעותיתת

 ,2ליט"א פיקורסקי ר"י הרה'ע מידידינשאלתי
 בברוקלין ישראל דאגודת ורב התלמוד בית ישיבהראש

 המחתן עני ת"ח היתה ושאלתו עשרה, הששבשדרה
 שני מעשר ממעות להשתמש יכול אם כסף לו ואיןבתו
 לכאורה כי לו ואמרתי שלו הבת חתונת עבורשלו
 שהיא פה ובפרט הבת את לחתן חיוב אין כימותר

 הף א"כ בכולל ללמוד שימשיך תורה בן עםמהחחנת
 אמרהר שלי,וכעת דין לפסק והסכים תכול צדקהכנותן
 י'ל משו"ה אי אבל והוא. בה להאריך קצתדיש

 האב כ"ט דף דקדושץ בבריתא דחניא דכמודאדרבה
 הרה"ג יז-די טען א"כ אשה ולהשיאו וכו, בבנוחחב
 בהו את להשיא צריך דלדעתו שליט"א אזבאנדר"א

 חנו בנותיכם ואת נשים לבניכם וקחו מקרא שםמדיליף
 ומפרש בסיפא ה"ה חיוב הוא דקרא רישא ואםלאנשים
 ע"י לגרום יוכל אבל ממש להשיאו בידן שאין אףהתם
 להוציא גם חיובו בבהו אדרבה א"כ וכו' נאיםכגדים
 לא אף זה. את הביא והרא"ש בנו. מכגדי יותרהוצאות
 זה אין מ"מ זה את הביאו והשו"ע הרמב"ם אם ליידרצ
 לא וזה לאנשים חנו בנותיכם ואת דכתיב ואע"גנוגע
 שמקבל נתתי בית את כתיב בנערה דרק בבוגרתשייך

 שיקח ול"ש קחו שנאמר בבן מ"מ בבוגרת ולאקדושיה
 וההנו בהם מדבר הכתוב אפ"ה גדול לבן אשהלו

 7יעקשית ובזמנינו וגדולות. כגדולים גם ושיךכגרמא
 יסכים לא מסתמא שבלעדיה לעיכובא היא לבתהחוונה
 כסף לבה לה שאין באופן חופו. בכלל נכנס הר"זהחהן
 כמחנה והו"ל מצוה אין אז לה יש ואם עצמהמשל

 לפי דידה כסף להוומא רוצה אינו אם אךבעלמא
 בכולל ילמוד שהכעל בזמן להתפרנס במה להשישאר
 לי וכמדומה הנ"ל יז-די כתב רצ"ז כצדקה דהו'לי"ל
 שפסקתי מזה היוצא עכ"ל, אלו בדברים להקלשיש
 למי והצלה רוח תתן משגיאות יצילנו והרחמןנכונה,
 ממעות לשתמש להצטרך יבא שלא בהו לחהןשצריך
 בס' וכ"כ להלכה. לי נראה וכך כך, לי ופשוטצדקה

 בס' רצי' שליט"א אדלר להרב עח"ש כהלכתםהנשואים
 וכדברינו. י' אות מ"ט עמוד ומשפטצדקה

 רז.פימן
 צדקהבענין

א

 דמקדימים נראה צדקה לבקש שבאים יאשהא"2
 לחכות תצטרך שלא כדי הצדקה, לחלוקת האשה,את
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 בדברי שם עהן ע"א ק' דף מיבמות לזה וראי'בתור.
הגמרא.

ב

 איז נדבה קרבנות לקנות צדקה המבקשתאשה
 קרבן כגת מחחבה שהיא בקרבנות רק לה. להחחיוב
 כ"ט( ט"ו )תקרא זבה וקרבנות ו'( י"ב )תקראיולדות
 לה. לתח דישנראה

ג

 מגמרא הוכיחו ע"ב ט' דף קמא בבבאתוספות
 מחומש, יותר יבזבז אל דהמבזבז מ"ט דךדכתובות
 תרנ"ו סימן באור"ח להלכה זה דין הביאוהרמ"א
 המחבר מדרצ עית וצריך עוברת. מצוה עלאפילו
 זה. דיןהשמיט

ד
 ואחד המחבר פסק ס"א רמ"ט סימן דעהביררה

 ולכאורה רעה. עין מכאן פחות בינונית מדהמעשרה
 באור"ח נפסק וכבר מצוה זו הרי חייב אינו מדועצ"ע
 וצ"ב. חומש או מעשר על שחחב נ"וסימן

ה

 למשל שוה והאוכל בישיבה, באוכל הדיןאיך
 אוכל דמי שמקבל אומרת זאת לשברצ דולרעשרים
 כי דולר שני מעשר מזה להח חחב האם דולרעשרים
 עבור משלם ואם וצ"ע., בחנם האוכל אתמקבל

 ששילם. לפי מהכסף מעשר נתן כבר כן אםהאכילה
 בזה.ועיין

ו

 לא כספים מעשר שהפריש אחרי אם הדיןאיך
 מליתן דפטהר נראה לכאורה ההכרחיים. צרכיו לונשאר
 בשם שמעתי אבל מצדקה. שפטור וכמו כספיםמעשר
 וצ"ע. כזה באופן גם דחחב שליט"א ואזנר הרבהרה"ג

ז

 רשאי אינו אם מהוריו. כסף המקבלבחור
 לכאורה בזה. זכה ולא מהוריו שנצטוה מה רקלעשות
 חיובו אלא חדש, כספים מעשר חיוב בזה דאיןנראה
 והחזו"א להלכה. ישיבה בני להרבה נמע וזה אביועל
 בחורי שמקבליז ממעות מעשר ליתן דצריך פסקז"ל

 עמוד אמונה בדרך עין מהמ2יבה מתמיכההישיבה
 משמו.רמ"ד

ח

 לסעודת אחר ממקום כסף לו באין הדיןאיך
 ממעות להוציא יכול דודאי נראה ברית. אונשואין

 ם י ר פאחיים
 יש ומ"מ הממנים, עבור המעות אפילו תתכןמעשר.
 ליתן נוהגים שאין שם כ' החזו"א ובשם בזה.לעחן
 לתת מנהג הנדוניא ממעות אבל הדורונות מןמעשר
 מהרה"ג תדש"ם אלול מכ' אלי בתשובה אבלמעשר,

 במעשר דהנוהג וכף בחתן כתב שליט"א קלחן מנשהר
 משנה בספרו ועי' שקבל, הפצים מכל להפרישצריך
 קצ"ט. סי' ח"יהלכות

ם

 הפעם עוד ומבקש לו ונתנו נדבה שביקשעני
 ולהלכה מכלימו. כי לו נתן שכבר לו יה-ע לאלכאורה
 בזה. ועהן כבר, לו שנתן לו לומר דמותריתכן

 נראה צדקה כיס זה על שכתוב כיס מצאאם
 לצדקה. המעות את תתןדיחמיר

יא

 מזה ליתן צריך אם מציאה מצא אם הדיןאיך
 ליתן. דחחיב נראה ולכאורהמעשר,

יב
 אפרים רבבות הראשונים בחלקים כתבהיכבר

 יעשו שלא צדקה לבקש כנסת בבית שמסתובביםדמה
 לא מדרצ ועוד שמו"ע. בשעת וכ"ש ק"ש בה2עתכן

 מורי ומנהג המצוה. מן פטור במצוה דהעוסקנאמר
 התפלה שלפני שליט"א, פחנשטיין משה ר' הרה"גורבי
 באמצע לבד לוקחים והענחם כסף השולחן עלשם

 דאין ואפשר כתב רע"ו ע' שם אמונה ובדרךהתפלה.
 המצוה מן פטור במצוה דהעוסק להם ליתןחחבין

 כל וכן התפלה באמצע ג"כ ואפשר וברכו........קריה"ת
 המצוה. מן פטור במצוההעוסק

 ד"1אשה
 לא עוזהבצדקה,

 הלימיחתן

 דחייבת דפשוט נראה נכסיםלה
 ל"ת. בה מ2 תם שהז"גמ"ע

יד
 לפרנס מחתנו כספו ומקבלבכולל

 דהו"ל מעשר אלו ממעות מלהח דפטור נראהמשפחתו,
 ואינו משלו ואוכל חמיו או אביו שולחן עלכסמרך
 לנהוג דיש נראה כך הארוחות עבור כסף לתתצריך
 הדחק. מתוך הלומדים הכולל לבניולומר

טו

 ליתן צריך בודאי בצמצום מחייהו כדי ליכשיש
 ב"מ. רע"א דו"ח בשם לחבריו.השאר



אורחרננות

טז
 כספים מעשר להפרמם צריך אם כוללרבאברך

 ר' הרה"ג ידידי בזה לי כתב מהכולל. שמקבלמהכסף
 וראש התורה היכל יקייבית ראש ו~ליט"א פישרמשה
 אור"ח בט"ז נא יעיין וז"ל בירושלים, אליהו זכרתכולל
 בצדקה מחתב הצדקה מן המתפרנס אין הדצ"דסימן
 צבי כנחלת מבואר וכן בשנה. השקל שלישיתרק

 בצדקה דחייב דאף מסתבר וכן ביור"ד. צדקההלכות
 עכ"ל. גביה שייך לא מעשר מ"מ ז' דף בגיטץכדאיתא
 ז'. באות שכתבנו מהועהן

יז
 בית, וכלי כסף, מתנות המקבלים וכלההתן
 מצוה בר בחור וכן כספים. מעשר מזה לתתהצריכים
 ונוהגין מצוה, הבר עבור מתנה מעות לתתהחחב
 לעשות. נאה וכן כספים מעשר שקבלו ממעותדנותנים
 ח'. באות שכתבנו מהועהן

יח
 לא חו"ל לענח אר"י ענ* קדימת שסדרפשוט

 ואח"כ בעשרם שם נתיישבו או שם נולדו אםחלף
 עניי על פרנסתם להקדים מחתבים דאז לענ*ם.נעשו
 לקבל ע"מ בעניותו לא"י הנוסע אבל אחרת.מדינה
 ב' כמו דהף קדימה. דין לו ואין עביד שפיר לאוצדקה
 בשביל תרומה צריך והשני לחם מחוסר אחדעניים
 וג"כ פה וה"ה קודם לחם שמחוסר פשט המצוהזכות
 חתם )ע*ן מכבר שם שדרים א"י ענת את גוזל זהשעני
 רל"ד(. רל"ג סימן יור"דסופר

יט
 שיעסוק לבו על המשים כל כ' ת"ת בהל'הר"מ

 וע*"ש השם. את חילל ה"ז הצדקה מן תתפרנסבתורה
 ויוכל שמיטה הל' בסוף מ"ש מובן לא ולפי"זבכ"מ,
 כמו יזכה ה' לפני לעמוד רוחו שנדבה ואיש אישכל

 מהצבור קבלה זה ואצליהם וללתם. לכהניםעהכה
 של בחיובו ואולי הצדקה. מן להתפרנס דיכולומשמע

 ללומדים יספיק יכול שלא ומי תורה ללמוד אדםכל
 שתומך התמיכה א"כ רמ"ו, סי' יור"ד עי'אחרים
 ואלו וזבולת כיששכר שותפות הוא תורהבלומדי
 שותף הוא אלא צדקה זה אין תורה בלומדישתומכים
 תורה הלומד עני אבל יתן, לא כספים דממעשרתתכן
 ומק*ם כספים ממעשר יתן אז צדקה לשם לוונותן
 שזה תדעתי לקחת הלומד העני תכול צדקהמצות
 לע"ד. כתבנו מ"מ עלי תטענוחידחם

כ

 שהוא המלצה מכתב לו שיתנו ומבקש שבאמי

שעאאפריםחיים

 צריך ולא לו, לתת דצריך נראה עבורו לאסוף וצהךשי
 משה באר שו"ת ועהן לי. נראה כך עדות שיביאלחקור
 ו~למה הרב לידידי צורי ברוך וספר קמ"ט. סימןח"ה

 ע"ז. סימן שליט"אבלומקרץ

 צעירי ידי על התורה עם חוברת לאור יצאוכעת
 ה' חוברת ב' מהדורה הברית דארצות ישראלאגודת
 עניני על מיוחדת הוצאת בשם נקראת והחוברתתשמ"ג,
 לדברינו. שנוגע דברים הרבה ועח"שצדקה,

כא

 שאדם הכסף על אלא חל כספים מעשר חעבאין
 למשל שמקבלים כיס דמי על לא אבל ומרויחמשתכר
 דן כהלכתם הנשואין ובספר מההורים. ישיבההבני
 אמובה דרך בספר באריכות וכן אלו בעניניםהרבה
 הל' רמב"ם על שליט"א קניבסקי חיים ר' הרה"גלידידי
 באריכות. עח"ש י' ט' ח' ז' פרקים ענ*םמתנות

כב

 כי שמעשן לאדם צדקה לתה חיוב ישהאם
 סימן ח"ה רב לך עשה בספר וראיתי סכנה זהעישת
 להמנע שאין ביותר ברור לי נראה וז"ל. שכתבע"ז

 שמא שבהן והחשובה סיבות, מכמה צדקה לומלתת
 למנוע ראף זה ואין העישת, לסכנת מודע הואאין
 את הוא שיודע נניח אם ואף כך. משום חיותוממנו
 ורבים מכך להמנע יכול ואינו שבעישת הסכנהחומרת
 הוא וק"ו כך. משום ברעב נמיתנו שלא הריכמוהו,
 ידיו נוטל ואינו מברך ואינו במצוות זהיר שאינומעני
 אף צדקה, מדין לאכול לו ולתת להחיותו מצותםשאנו

 ח*ם ב"מקור מ"ש )יעתין לתת אסור אחרשלאדם
 מצות גדולה כי י"ד(, סעיף ע"א פרק שני חלקהשלם"
 שם. עכ"להצדקה.

 מחבר בעל שליט"א קל*ן מנשה ר' הרה"גידידי
 וז"ל. דברי על השיב חלקים ט' הלכות משנהשו"ת
 אגיד אמת סעיפים כ' שציין צדקה בענין ההלכותבענין
 דברים. איזה אצ*ן מ"מ להאריך הז"ג איןכי

 נראה צדקה לבקש שבאים ואשה איש וז"ל כתבא(
 תצטרך שלא כדי צדקה לחלוקת האשה אתדמקדימין
 ע"ש. ע"א ק' דף מיבמות לזה וראי' בתורלחכות

 גמר' הוא והרי לחמו ממרחק שהביאותמהתי
 שבאו תתומה יתום ת"ר ע"א ס"ז כתובותמפורשת
 את מפרנסין ואח"כ היתומה את מפרנסיןלהתפרנס
 אשה ואין הפתחים על לחזר דרכו שהאיש מפניהיתום
 יו"ד ובש"ע צדקה של מזונות רש"י ועהן לחזורדרכה
 מקדימין מזת לשאול שבאו ואשה איש ס"ח רנ"אסי'



אורחרננףועשענ

 יתום באו אם וכן כסות לשאול באו אם וכן לאישאשה
 ע"כ. היהומה להשיא מקדימין לינשאךהומה

 י'צ מהוריות ממ2עה תמה סקי"א שםובה2"ך
 צ"ל אבידה להשיב וכן להחיות לאשה קודםדהאיש
 אבל בנהר טובעים הם אם להצילם ההנו לחיותדהתם
 ועהן והב"ש. הב"י וכ"כ להחיות בכלל כאן איןאכילה
 גדולות הלכות על גדולות הלכות משנהבספרינו
 כתובות הגמ' בדברי חדש דבר בס"ד קע"ט סי'כתובות
 קושית שתי' מה רי"ד ובתוס' שם בש"מ ועהןהנ'ל
 הנ'ל.הב"י

 לקנות צדקה המבקשת אשה וז"ל מעכ"ת כהבב(
 שהיא בקרבנות רק לה לתה חיוב אין נדבהקרבנות
 לתת דיש נראה זבה וקרבנות לידה קרבן כגתמחריבת

 ע"כ.לה

 ופשוט בזה מאשה איש מ"ש ידענא לאולפענ"ד
 להקריב צדקה לו לתה חחבין אין אשה ובץ אישדבין

 להקריב לו אסור אפילו אולי ואדרבה נדבהקרבנות
 לו נתנו לא כן 2סע"מ צדקה ממעות נדבהקרבנות
 דליכא פשוט לפיענ"ד חובה קרבנות ואפילוהצדקה,
 דלהחיותו לאיש ולא לאשה לא צדקה לו ליתןחיוב
 לתת העולם על חיוב זה אין קרבנות להביא אבלחחב
 חיוב יש אולי לו אין ואם קרבנוהרו להקריב לוצדקה
 לו. ה' כברכת ידו כמתנת ואיש לו ליתן הב"דעל

 עליו שיש במי ז"ל הראשונים נחלקו מזווגדולה
 חובות בעלי באין אי מעות וקבץ והלך לחבירוחובות
 דאפשר להם לשלם רצה אי ואפילו בע"כ ממנווגובין

 אלא שלו לבע"ח שישלם לו נתנו לא דהכידאדעתא
 אין עני מעשר דפאה הוספתא עיין ובניו אשתולהאכיל
 גמולין ממנו משלמין ואין וחוב מלוה ממנופורעין
 ה2ט לבריות 2יצריך מי סי"ב רנ'צ סי' יו"דובשו"ע
 יכולים חובות בעלי אין צדקה לו ונתנו פרנסתואחר

 שכהב לא אם הג"ה בצדקה שגבה ממה ממנולהפרע
 דהכי אדעתא לו נתנו דאז לאחרים שחחבבקבוצו
 ראש בה2מים ובה2ו"ת שם הגר"א ביאור ועהןשישלם
 ודעת שמחה ורבינו ראבי' רבינו דעת הביא צ"גסימן
 והרא"ש ליב יהבי לא דהכי דאדעתיה מווינא א"זרבינו
 כדי כ"כ לו שיש הרבה כסף אסף דאם עליו חלקז"ל

 פשרה עה2ה שהב"ד או לשלם יכול לקולם וגםפרנסהו
 הרבה והאריך הא"ז לשת קשהביא מה וע"שביניהם
 היכא חוב דלענין נימא אפילו לפענ"ד עכ"פבדבר
 ליתן חיוב ליכא ודאי אבל מותר מעות קבלדכבר
 א"כ לאחרים שחחב מה חובותיו לשלם בשבילצדקה
 הז"ג ואין הוא הוא עכ"פ או קרבנותיו חיוב לעניןכ"ש
 בזה. יוהר להאריךכעת

 ם י ר פאחיים
 לסעודת אחר ממקום כסף לו באין מסתפקג(
 וכן מעשר ממעות להוציא יכול אי ברית אונשואין
 סק"א רמ"א סי' יו"ד בט"ז הנה זמר, הכלי עבורמעות
 שמותר מנחם רבינו בה2ם הדרישה שכהב מההביא
 חתן להכניס או ברית בעל להיות המעשר מןליתן

 שהבא מצוה דכל ג"כ הביא סק"ג שם ובש"ךלחופה
 וכלה חהן להכניס או ברית בעל להיות כגתלידו

 ולהשאילן בהם ללמוד ספרים לקנות וכן וכה'צלחופה
 היה ולא בידו יכולת היה לא אם בהם ללמודלאחרים
 מתשו' והוא המעשר מן לקנות יכול מצוה אותהעושה
 אחרים וכלה חתן להכניס והנה שם הט"ז שביאמהר"ם
 מנ'ל. לעצמו אבל מוהרלחופה

 ואל וז'ל כהב פ"ה סי' ח"ב שבו"י דבשו"תאיברא
 וכלה בחתן המנהג נתפשט כבר דהא האומריאמר

 סעודת ומשררר זמרים הכלי מעשר ממעותשמשלמין
 אריא לא הא משום אי חובו כפורע הוי ולאנשואין
 שכהבו וטור הרמב"ם לשת על שלהם מנהגדסמך
 הסדים גמילת של לחגמולין עני מעשר ליועדמותר
 דמנהג מבואר וכו' בכלל כלה והכנסת אורחיםוכבוד
 שלהם מעשר ממעות משלמין וכלה דהחתן הואקדמת

 רמ"ט סי' בפת"ש דבריו והביאו זמרים והכליהנשואין
 וק"ל. ע"ש ב'אות

 בית וכלי כסף מתנות שמקבלים וכלה בחתןד(
 בר בחורי וכן כספים מעשר מזה להת צריכיםהאם
 ליתן צריכים או מצוה בר מעות מתנות שמקבליםמצוה
 כספים מעשר לעשר דלהנוהגים פשוט הנהמעשר,
 להפריש צריכים שמקבלים מתנה דמכל להפרישחחבים
 זה נשאלתי כלים קשעל אלא מצוה, ובר וכלה חתןומ"ש
 יונה. מרבינו ראי' והבאתי זמןכמה

 ציוני )לפי רי"ג אות היראה בספר יונה רבינווז"ל
 כיצד כראוי מליטלה ידיך תרפה אל והמעשרותהגרב"ז(
 לעשות הן לכהוב הן ללמוד הן שמשתכר דברמכל

 או במתנה לו נתנו או מציאה מצא אם אף אומלאכה
 מעשר יפרוש הכל מן זהב הן כסף הן שיבוא עניןכל
 בכל הבורא אסר אשר את כי ערך לו אין זה דברכי
 מציאה כלל והנה עכל"ק במעשר ההרר לנסוהודבר

 להפריש צריך מהכל זהב הן כסף הן ענין כל אוומתנה
 קצ"ט. סי' ח"ו הלכות משנהועהן

 חחב אי מהוריו כסף שקבל בחור דבר ועלה(
 מה רק לעשות רשאי אינו שאם כתב ומעכ"תבמעשר
 בזה דאין נראה לכאורה בזה זכה ולא מהוריו2עצטוה
 ע"כ. ישיבות בני להרבה נמע וזה כספים מעשרחיוב

 שנתנו מה על להוציאו יכול אינו דהבחור דאףולפענ"ר
 בתנאי לו נתנו שאביו אלא זה בכסף זכה מ"מלו

 שיכול שבממת תנאי כל כמו והו"ל וכך כךשיעשה



אורחרבבות

 להוציא דאסור לענחם שנגבה פורים מעות וכמולהתנות
 לו נותן שאינו התנה בפי' אם ומיהו אחר. דברעל

 זה וכעין חיוב ליכא אז משלו שיקנה אלאבמתנה
 הביתה לבא אוירן כרטיס אמו לו ששלחה באחדכתבתי
 רק כלל קיבל לא שהוא זה על מעשר ליתן צריךשאין
 היה ולא רצה לא שהוא כיון הביתה המביאו היאאמו
 הוא בזה גם דאפשר וצ"ע, לחזור הכרטיס עלמעות
 ודו"ק. מתנה והו"לקונה

 במעשר, חחב אי מציאה המוציא ששאל במהו(
 שחחב. הנ"ל יונה רבינו מדברי מבוארהנה

 וצריך עני שהוא המלצה כתב לבקש שבא במיז(
 לחקור צריך ולא לו ליתן דצריך נראה כסףלאסוף
 ראי'. לעצמו והביא עני שהוא עדותשיביא

 בא לכל כתב ונותנין בוה שמקילים הגםולפענ"ד
 אמרו כתובות ובגמ' מכתב ליתן הנכת מן אינואבל
 לעני פרוטה הנותן והנה לרמאי טובה ונחזיקבואי
 כתב הנותן אבל לו למחול יכול עני אינו הוא אםמשלו
 הוא הרי מאחרים כסף ומאסף והולך עני שהואלעשיר
 הבריות את ומלסטם שהולך עבירה עוברי ידימסהע

 אחר הרב חקר שמסתמא המכתב על סומכקשהעולם
 לומר דקשה והגם לא או לה צריך הוא אם הזההאיש
 ולראות לחקור בלי מ"מ ממש עדות לגבחתשצריך
 י' ב"ב ובגמ' לפענ"ד. כתב ליתן אין אמת דברישנכרים
 ממונה אא"כ צדקה ו~ל לארנקי פרוטה יתן לאע"ב
 מועט דבר אלא לו יתן לא כתב ובלי כרחב"תעלה

 יותר לו ונותן כרחב"ת שהוא חושב כתב לווכשיש
 שהעשיר ענחם גוזל וגם הרבים לגוול מסהע הואוהרי
 אין לפענ"ד עכ"פ הצריך באמת לעני זה מעות נותןהי'
 עכ"ל. ושב עובר כל צדקה לאסוף מכתבליתן

 בלוי ר"י הרה"ג לידידי ומשפט צדקה בספרועהן
 מאמרו תשמ"ג ניסן המעהן ובחוברת )תש"ם(ו~ליט"א

 עני, מעשר בענין שליט"א אויביך רפאל ג. הרבשל
 יש הוא ענחם ממת עני שמעשר ומכית כ' ט"וובעמוד
 ילדים חינוך להוצאות ולא לענחם ורק אך אללתהו
 המותר )דבר וכו' לימודים  עיעות לתוספות אואות

 ו~ליט"א מגרי"שב שמעתי )כך שני( מעשרמכספי
 ר"ד. בסימן בוה שכתבנו מה ועהןעכ"ל(.

 גוש תשמ"א קיץ ב' חלק תחומין בקובץועהן
 "וכותו תנ"ט בעמוד אילן נפתלי הרב של מאמרועצית
 לענינינו הנוגעים דברים עח"ש לצדקה" הענישל

ימעשה.
כג

 אגרא ווטרא מר אמר ע"ב י' דףבברכות

שענ ם י ר פאחיים

 לערב צדקה שנותנין רש"י וכתב צדקתא.דהעניתא
 ענחם בדבר מה ולכאורה היום. שההענו הענחםלפרנסת
 להם לתה חיוב אין האם סיבה מאיזה התענושלא
 התענית ביום שנותנים שהצדקה רש"י כונת ומהצדקה,
 בוה. ועחן שהתענו לאלו רקהוא

 כדי אחר טעם "ם ועוד כתב בח"אוהמהרש"א
 היום ושתה אכל שלא מה עויעור מתעניהו יהנהשלא
 ואולי עכ'ל, לצדקה שנהנה זה הממת שיעור יתןלכך
 אר'ע ע"א ל"ה דף דסנהדרין הגמרא עפ"י להסביריש

 שופך כאילו הצדקה את בו שמלינין תענית כלאר"א
 צדקה לעשות תענית בלילי היו רגילק רש"י וכתבדמים
 הענחם נמצאו ילינו ואם לכך נשואות העניים עיניוהיו

 זה צדקה מיני ב' יש א"כ עכ"ל, כך על שנויענורעבים
 של ושכר מחכה ששי תענית יום של חה השנה כלשל

 פ"ט רמב"ם ועחן זה. ביום שנותן הצדקה הואהתענית
 סימן סוף ורמ"א ס"ב רנ"ו ויור"ד הל"ד ענחםממתנות
 ד"ה ע"א כ"א דף מגילה תוס' ועהן באור"ח.תקפ"א
 קודם ערב לעת החנו צדקה דתעניתא דאגראהקורא
 משפט שמרו מפטירין לצדקה שחלקו ואחרימנחה
 רל"ה אור"ח ברכא ועי' הנ"ל כעין וזה צדקהועשו

 בלילה, מצוה מפליג הוי ב"פ ר"ח שקליםמירושלמי
 הים במרגליות גהן בלילה, צדקה שחילקוביאורו
 שם שמסביר מה זצ"ל מרגליות ראובן ר'להרה"ג
 דמשמע בברכות שם מאירי ועי' דסנהדרין.בגמרא
 עשו טובים דברים הרבה אלא צדקה רק דלאמדבריו
 השחך ומשפט צדקה ובס' וה. בכל ועהן התעניתביום

 קכ"ו. ק"ה ט"ו ו' ג' א' בעמח-ם הואלענינינו

כד

 משוה בפחות צדקה מצות מקחם אירנסתפקתי
 עכ"פ קנ"ז סימן ח"ז הלכות משנה בשו"ת ועהןפרוטה.
 בזה. ועיין לי אין עדיין טובהראי'

כה

 הלוי שבט בשו"ת שכתב מה עהן צדקהרבעניני
 סימן סוף עד קל"א מסימן החל יור"ד חלק ה'חלק
 כעת יצא והספר דינים חידושי הרבה עח"שקמ"ה
לאור.

כו/א

 ר' להרה"ג מ"ט בעמוד עוו מכתב בקונטרסעיין

 ידידי בנו של לספרו הנספח שליט"א שטרנבוךמשה
 לבניו מעשר בענין מ"ש שליט"א זלמן אפרים ר'הרה"ג

 יששכר בספר נחמדים דברים עח"ש בכוללהלומדים
חבולת.



אורחושצצצצוךצשעד

צו/ב

 להפריש צריך האם מתנה לקנות כסףובקבל
 שני חלק המאיר שרגא בשו"ת עתן כספים, מעשרמזה
 המנהג קבלת בעיעת תלף דהכל בזה שכתב כ"זסימן
 ליתן עצמו על מקבל שאינו ובמי המעשר נתינתשל
 שאין הטעם זה אפשר וע"כ עליו, ליתן מחיובאינו
 נשאלתי ואני עכ'*, חפצים שהם מתנות עלנותנין
 צריכים אם וכדומה כלים מהנות המקבלים וכלהמחתן
 וכשמקבלים מקילים, דהעולם וראיתי  שני, מעשרלתה
 ועתן מזה כספים מעשר ונוהנים מחמירים, הםכסף
 ח"י. באות שכתבנו מה ועחן זה.בכל

 רח.מימן
 התורהיימוד

 הם דבריו וקיצור כתב טל לאגליבהקדמה
 ומתענג ושמח שש להיות התורה לימוד מצותדעיקר
 נעשה הוא תורה מדברי נהנה שהוא ומאחרבלימודו
 ללומד יש יותר שמבין כמה וביאורו עכ'*. לתורהדבוק
 עוד ללמוד החשק את מגביר הלימוד ועונג הנאהיוחר
 גם כן הלמוד מן הנאה יותר ללומד שויש וככלועוד
 בזה וקצרנו בזה להאריך ויש הלימוד. חשיבותגוברת
 ומוסבר. מובן התוכןאבל

 דפרקא אגרא זירא ר' א' ע"ב ו' דף ברכותועיין
 הרצים הבריות שכר קבול עיקר רש"י וכתברהטה,
 רובם שהרי המרוצה שכר היא חכם מפי דרשהלשמוע
 רבן מפי שמועה ולומר גירסא להעמיד מביניםאינם
 להבין יש ולפי"ז עכ"ל. לימוד שכר שויקבלו זמןלאחר
 חכמים בהבפתי וראיווי הלימוד, על שכר יקבלו הםמווי
 שכר איכא מתי לעתן יש לפרש"י רז"ל שכ' רש"יעל

 שכר, מקבלים לא מבינים לא אם ומדוע עכ"ל.לימוד
 ככתוב בתורה ויגע שמעיין הוא הלימוד דעיקרוצ"ל
 ואם בתורה עמלים שתהיו רש"י וכתב תלכו בחקותיאם
 עד הרבה כ"כ ללמוד וצריך עמל הוא אין מביןלא

 ועתן שכר ףקבל בתורה לעמול שיכול למדרגהשיגיע
 דרוש. פי על זה כלכי

 קלמן הרב של מאמרו שתד"ם תשרי המעהןועהן
 טבת ובחודש בחורה, עמלות בענין שליט"אכהנא
 לשמה בתורה דבריו על לף יהודה הרב שלמאמרו

 משה הרב של מאמרו ד' ובעמוד בימינו,במציאות
 להאריך ויש רב, מפי תורה ללמוד חיזוק בדבריצוריאל
 בזה.וקצרתי

 בלשון ואמר לגר דחה דהלל דשבת בגמ'ודנה

 ם י ר פאחיים
 והקשה תעביד. לא לחבריך סני דעלך מהשל*ה

 לרעך ואהבת תורה בלשון לו אמר לא ומדועהמהרש"א
 אמת האמרי בעל מגור הרבי בשם תיררן וראיתיכמוך.
 אסור כי דתירץ זצ"ל מרדכי אברדם ר' הצריקהרה'ע
 דבריו מגיד בתהילים שכתוב כמו לגוי, תורהללמד
 גף, לכל כן עשה לא לישראל ומשפטיו חוקיוליעקב
 רזה ודפח"ח. עכ"ל, בארמית בשלילה לו ענהולכן
 )המחבר(. מאד ופלאהפלא

 רט.מימן
 השםמחיקת

 תשובה וכתבתי נבוך שאני שנה כשלשיםזה
 ולא למי ושכחתי לאחד שלחתי כי תח"י ואינהלהתיר
 ובחיפוש בזה. נוקף אני שוב וכעת העתק.השארתי

 מידידי ח"א ישרה דרך שו"ת לידי הגיע חיפושאחר
 שליט"א פרנקל הרב אביב לתל הראשי הרבהרה'צ
 על הקב"ה של שמו בגיר כותב למשל מורה אםוהוא
 כשוכתבין המלמדים יעשו ומה למחוק דאסורהלוח
 לגמרי מוחק שלא כך ימחוק ואחר קצת ימחוקואולי
 צד יש אולי מחפש אני אבל למחוק אוסר הואוהנה
 החיבור תכלית זה כי לעורר רק בזה ובאנו בזההיתר
 קשה ולפעמים מגעת שהיד במקום ולברר לעוררשלנו
 ק"צ. סימן בסוף שכתבנו מה ועחןלהגיע.

 רי.מימן
 יאשה אדוםבגד

 מעיל לקנות יכולה אם אשה בדבר מהנשאלתי
 ק"מ סימן ח"ד משה באר בשו"ת שראיתי ועניתיאדום.
 לא איש אשת או שבתולה מאד הקפיד שהחת"סשכ'

 ועיין בזה. להקפיד יש ולכאורה אדום. בגד שוםתלבש
 לבישא דהוה שכ"ב בח"א ע"א כ' ברכותמהרש"א
 כרבלתא כגון אדום בגד בערוך פי' כו'כרבלתא

 שהוא בו להתכסות ישיראל בנות דרך שאיןדתרנגולתא
 בת כבודה בס' ועהן עכ"ל עבירה לדבר ומביאפריצות
 כל את היטב המכסים נשים בגדי שכ' קמ"ג עמודמלך
 המסיתה כזו אפנה פי על עשףם אבל ואבריהבשרה

 ושמלות חולצות )כמו אנשים לב תשומתומושכת
 מרעישים בצבעים צבועים בולטים שהאבריםקצרות
 ל"ט אות בהערות ועת"ש בלב"2ה אסוריםוכד'

 בזה(. מ"ש האחרונים מספריבאריכות

 י'ע אות קמ"ז סימן ח"ד משה באר שו"תועהן



אורחרבבררצ

 בהן. לצאת גמור איסור אדומים גרבים באשהדנתב
 ו2ליט"א פוקס להרב ישראל בת הליכות בספרועיין
 שציבעו בגד ללבוש אין ח'ל כתב ג' אות צ"בבעמוד
 ממש אדום הבולט רובו או הבגד כשכל החנואדום
 וכתב ז' בהערות ועח"ש הגוף, איברי המבליט בגדולא
 בצבע אבל שליט"א אלישיב הגרי"ש הורני כןשם

 ולא ח' אות בהערות עח"ש וכן מותר, וכדומהבורדו
 לרכוש אחד לכל ונחוץ יקר ספר הוא כי דבריוהעתקתי
 מאוד. חשוב חיבור לחבר חכה מתוכו וללמודהספר

 ריא.מימן
 חיה בהפרשתקטן

 להפרשת שליח לעשותם אפשר אי קטנה אוקטן
 )אזינבורג( יעקב לבית תאמר כה בספר ראיתי כךחלה
 שליחות דאיו וגשל שאול הרב בשם שהובא קי"חעמוד
לקטן.

 בבית עמה ואין חלות שאופה בקטנהומסתפקנא
 חלה. בהפרשת תעשה מהאחר

 רינ.מימן
 סינר ייבושיאיש

 ישראל עטרת ישיבת תלמיד ידידיכברד
 בדבר נ"י. רקובסקי אבא ברוך אבהם ר'בירח2לים,
 שמלת גבר ילבש דלא הלאו שחך בסינור האםשאלתך
 ובין לאיש בין לשימוש שניתן בגד סוג דהוי אואשה

 לאיש ראיות פי על התרתי בע"פ זה הנהלאשה.
 וכן הדבר, אותו שנראה במטריה להשתמשולאשה
 בשווה ולאשה לאיש בדיוק היום העשוי גשםבמעיל
 הם דלפעמים הכובע על הנחלון וכן בגד, בגלל זהואין
 בזה. נאריך דעה יורה על אפרים ברבבות ואי"השוים
 זאת ובנקודה מטינוף לאצולי דהעיקר להודר נראהועוד
 ו2ליט"א, זילבר י. בנימין ר' הרה"ג ידידי עמדיהסכים
 להודיעני נא שאוסר מי ימצא ואם דמותר נ"לוא"כ

 ד' חלק הלכה בקונטרס באדיכות )ועיין מדברי.ואחזור

 שהאריך אנגלית בלשון פרידמן דוד מהרבהמ2מ"ב
 כזה דבאופן מדבריו ומוכח אשה בגד ילבש לאבדיני
 להודיעני(. נא יאסור אחד אם ושובמותר.

 מפני להגן העשוי דבגד ראיות לי יש דבכת'"ודע
 לפני לי כתב וכן האיסור שחך לא בזה הצנה אוהחמה
 )כיום ו2ליט"א יוסף עובדיה ר' הרה"ג ידידי שניםכ"ה
 בספרו מדבריו חלק הדפיס ואח"כ לא"י( הראשירב
 שו"ת ועי' עח"ש. י"ד סי' יור"ד ר חלק אומריביע

שעה ם י ר פאחיים

 סימן יור"ד ח"ב יצחק ומנחת ע"ב סי' יור"ד צדקאבני
 ובעיקר ס"ב. סימן י"א חלק אליעזר צ"ן ושו"תק"ח.
 או פווים ולענין מכנסים, ללבוש לאשה לאסורדנים

 תרצ"ו ס"ס ברמ"א עיין אשה בגד שלובשיםבנשואין
 מהו2ל"ה והביאו להחמיר דטוב וכתב סק"לובמ"ב
 בכף ועח"ש בזה. מחמירין תורה בני ובאמת בזהועיין
 סקנ"ז.החחם

 מותר ולאשה לאיש דשוה בבגד לי שישוהראיה
 בשם דכתב סקי"ג קפ"ב סימן תשובה מדרכיהוא

 ליכא ונשים לאנשים צורתו השווה דמלבושמהריק"ש
 ה' חלק בהלכה המצוינים ב2(ערים כתב וכןאיסור.
 הקיצור על איש בני לקט בפירוש ועיין קס"חעמוד
 סק"א. קע"א סימן ערוךשולחן

 כ' סימן יור"ד ח"ה עבדי ישכיל שו"תועיין

 זצ"ל( הדאיה עובדיא ר' הרה"ג המקובל המנוח)לידידי
 בגד ז"א מותר ולאשה לאיש הבגד בשוהשכתב
 לאשה מיוחד העשוי אבל ולאשה לאיש שוה2(צורתו
 למחבר לו צחנתי ואני בהנ"ל התרתי ומשו"כאסור
 במהרש"א ועיי"ש נ"א מנדרים לדבריו ראי'בו2עתו
 כאן ואין חמד בשדי בזה אריכות יש ועודבח"א.
 פלאג"י למהר"ח חיים לב בשו"ת באריכות ועייןמקומו.
 ח"א הלוי שבט בשו"ת עחן וכן כ"ו. סי' בח"גזצ"ל
 ט', ח' קמ"ז עמהים מלך בת כבודה ובספר ס"ג.סימן

 בעזהי"ת ומקומו זה בחיבור לקצר שיש במקוםוהארכנו
 )כת"י(. יור"ד על אפריםברבבות

 ח"א חור"ד מהדו"ת עוזיאל משפטי בשו"תועיין
 דברי כל הוא ילבש לא איסור הגדרת שכ' כ"הסי'

 מוכיחין מעשיו ושאין לנשים. מיוחדים שהםהחנאות
 אנשים אדם לכל נהוג שהוא דבר אבל לרפואהו2עושה
 של לבגד שם וכנותו ילבש לא משום בו איןונשים
 מה לאחרונה נ"ל וכן לאשה. איש השוהרופא

 להם כשמטלפנים רעש ו2עושה כלי נושאיםשהרופאים
 ואין המכשיר את לשאת יכולים ואשה איש אזלצורך
 כמובן משקפים לובשים ואשה שאיש כמו הלאובזה
 שמש משקפי אבל הדבר אותם נראים ו2לא הבדלשיש

 שמענו ולא לובשים והם הדבר אותו נראהלפעמים
 בזה. ועיין לובשת לא שאשה כזה לקחת בדיוק2רדקדק
 כך הלאו אין באשה לשמירה בא"י נשק כליונשיאת
 ע"ה. סימן ח"ד אור"ח משה אגרות בה2ו"תכתב

 ריג.מימן
 וייבת פתוחה הגמראיהבין

 הכהן יהודה שמעון ר' היקר הבחור יחדיכבוד
 דליקועד גבוה מדרש בבית שאלתך בדבר נ'"פינק



אורחרננורןשש

 כסא. או שטנדר לקחת כשרוצים נוהגים לומדשאתה
 על גמרא, סידור, ספר, פותחים יחטפנה, שאחרףראים
 בחזרה ובאים מלאכתם, לעשות הולכים ושובהשטנדר
 האם בשלו' מקומו על והכל שעתים, או שעהלאחר
 בעלז דק"ק דיק וא' לצורכו, הספר דמשתמש בזהאין
 סי' בשו"ע שהובא למה לדמותו רצה פארק באראסניף
 להניח ועליהם ספרים על מגדל לעשות דמותררס"ז
 בעת לומד הוא שם אבל בו, ללמוד רוצה שהואהספר

 צריך אק שם הוא אם הלא וכאן בהמגדלשמשתמש
 נכונה הערה דהיא לי נראה הנה השטנדר. עללהספר
 מקום ימצא לא דכשיגיע תורה ביטול משום אוליאבל
 מקום למצא זמן יפסיד כי משתמש זה ואק מותראז

 בו, ללמוד בכדי הספר את הכק הוא הלא ובפרטחדש,
 לארון ההליכה ואפילו תורה הלמוד למצות קירובחהו

 גוף היא ההליכה בו לעחן ספר להוציא בכדיהספרים
 טוב ומהיות מקום תפיסת שם לזה ניתן ולמההמצוה
 סתם ולא ללמוד שהולך הספר את דוקא שם ףשיםיכין

 הלומדים שרבו וב"ה חזי ופוק סידור, או חומש,לפתוח
 פונבי"ז בישיבה כן וגם מקום, לחפש וצריכיםבישיבות
 עד שעה חצי הסדר בעת לי לקח ברק בבנישבקרהי
 מוקדם בא החתי ואם גמרא, עם לשבת מקוםשמצאתי
 שעה חצי לבטל צריך החתי לא אז מקוםומכק

 דמותר. פשוט זהיכאורה

 לי כתב שליט"א ברנשטיק יצחק ר' הרה"גףדידי
ח"ל.

 אחד, בא גדולה בישיבה - בזה"ל: כ'מעכת"ר
 וחזר והולך שלו, ה"סטענדער" על פתוח ספרושם
 נקרא זה אין האם מקומו, יקחו שלא כדיאח"כ

 לצרכו? שלא בספרמשתמש

 למצא ויעה חצי לו יקח יחזור אם לומר,ורציתי
 כזה באופן וא"כ , תורה ביטול והו"ל חדש,מקום
 ע"כ. לצורך, שלא בספר משתמש נקרא לא חהמותר,

 בט"ז הוא פתוח, ספר להניח האיסור יסודוהנה
 מעירובק מוכח דכן שכתבו רע"ז, סי' יו"ד ש"נובש"ך
 כתבי בזיון דז"ה דמגילה, ומירח~למי ע"א צ"חדך

 דבר ובכל בספר, בדון מנהג לנהוג ואסור ע"ש.הקודש,
 של בדבר וכש"כ כ"א, סו"ס באו"ח כדאיתא מצוה,קול

 ושמוש בר,ם"י. רצ"ש ע"ב כ"ג בברכות כדאיתאקדושה
 שאסור, י"א ג"כ דידן בנדון כמו מצוה לשםבמצוה
 ובטושו"ע ע"א כ"ב דף בהסבמז ור"ן ברמב"ן בזהרצין
 חמור תורה ביטול דאיסור ואף א' תדע"ג סי'או"ח
 אם בדבר ספק יש הרי הספר, בדון של מהאיסוריותר
 מקומו, את יקחו שלא להיות דיכול תורה, בטוליהי'
 שוקלים דאק שם, בהסבמע רפ"א שני מעשר בר"שועהן
 ביזף משום מע"ש, עליהם שחילל דינרים כנגדדינרים

 ם י ר מאחיים
 טובים ימצאם לא שמא עליהם אף לחלל ואפילומצוה,
 ג"כ הביזף ע"י מצוה יעשה שמא שמסתפק וש"מוכו',
 כן קשעשה ידעו, לא פתוח ספר שיראו אלו רצודאסור.
 ודו"ק. תורה, ביטולמחשש

 סק"כ, קנ"ד סימן וא"ח שו"ע תשובה בשעריועיק
 להדליק שלא להחמיר יש תפילה של דבנר די"אדמביא
 ב"ד דלב מטעם להתיר, יש יא"צ של ובנר סיגריא,מהם
 שלא בכדי יא"צ של בנר שהתירו וכנראה ע"ש.מחנה,
 את להדליק לבית ללכת התורה לומדי אתלהטריח
 תורה ביטול דאיסור ואף תורה. ביטול בזה דישסיגריא,
 יא"צ, קול בנר השתמשות של האיסור מאשר יותרגדול
 ביטול יהי' אם ספק רק שיש במקום החררו לאבכ"ז
 עצה ויעשה להחמיר, בדעתי אני חוכך ולפיכךהורה,
 הדף את רק שיפתח כמו מקומו, את יקחו שלאאחרת
 וכן וכדומה, מטפחת דיניח או הספר, קול הראשוןהריק
 וואסערמאן הגר"א של בבאראנוב"ן בישיבה המנהגהי'

 עכ"ל. דעוצכץזצוק'ל

 מה ח'ל במכתב עוד לי הוסיף הנ'לףדידי
 אחר ספר שום או גמרא להשאיר שלא להחמירשכחבנו
 בדון משום תורה ביטול יגרום הדבר אם אפילופתוח,
 הוא מצוה לשם במצוה להשתמש דאק ומשםהספר.
 מחדר הנכנס אבל ארוך, לזמן לחוץ כשיצאדוקא
 בזה חשש אין זמן להרבה לא לרחוב אפילו אולחדר,
 עח"ש רע"ז סי' ביו"ד הי"ש בשם השולחן בערוךכ"כ
 שליט"א.עכ"ל

 ריד.סימן
 זטצות טקדיטיןזרידן

 הנה למצות. מקדימק שהזרעץ אלא נ"חיומא
 ומדוע היום. כל דכשרים דברים הרבה הובא כ'במגילה
 במצוה וגם מילה לגבי וכו' זריזק הגמרא כאןנקטה
 אז ביטל בלא אבל ד'. דף כפסחים חמץ כבדיקתדרבנן

 עהן וכן סק"ז. הל"א סי' מג"א עהן מהתורההבדיקה
 שנקטה שפיר אהי המאירי דלפי וצ"ל ל"ב,ר"ה

 חוב להדגיש להנא מיוחד ענק שיש מילההבריתא
 חמלתו מצד בה כמתרשל יראה שלא מילה גביהזריזות

 שכתב חה מפסוק. לזה יש שראי' פירש וע"ז הבןעל
 בה בכיוצא עליהם שנאמר אבות בדרכי ולאחוזהמאירי
 מצות לקחם ונודדז הבן על חמל שלא בעקידה)ר"ל
 גם לדרח ראי' דמהתם בבקר אברהם ישכםקונו(
 כי חזק יותר בכה'ע החיוב ובאמת גוונא.בכהאי

 מאירי רצהן הבן. על חמלה לחשד גורמתהההרשלות
 ד'. דףפסחים



אורחרננות

 כבקר מיד מלים ולא הרבה נוהגים מדועיפי"ו
 מקדימין ולא מנחה לפני עד אפילו מחכיםאלא

 ממהרים. שלא ביותר נפוץ והיאחרתה

 וה כן ואם התקיעות לפני למול בדין מובאובר"ה
 שחרית. אחרי מלין יום כל מדוע א"כ אבל שחרית.אחר

 מעשה בושעת היתי וכן אחד פסק בבקרובשבת
 וצריך שחרית של התפלה לפני למול דישבירחסלים
 יה"כ מערכת חמד ושדי י' הוריות ועיין בוה.ביאור
 שקרא רס"ב יור"ד השולחן וערוך י"ד. אות א'סימן
 שלא מפני ביום וחעות כמה למול המאחרים עלהגר
 כללים חמד שדי ועיין וכדומה. הקרואים כלבאו

 בתפלה הבדלה לומר קבעו חכמים ל"ט. כל פ'מערכת
 כברכה קבעוה חול של היא שהבדלה הדעתבחתן

 כ"כ למצות מקדימין שוריזין לפי חול שלראשתה
 אמרינן ק"ה דבפסחים ואף ל"ג, כברכותהרא"ה
 שכבר שכית צ"ל עדיף. טפי דמאחרי כמהבהבדלה
 הבדלה. למצות להודרז לו יש חול של תפלהמתפלל
 בזה. ביאור צריךומ"מ

 רטו.מימן
 מזוזה ינתינת שייחיעשות

 מחבר שלט"א פרידמן צבי נתן ר' הרה"גידידי
 בשכון מקומי רב חשובים ספרים ועוד מטעי נצרשו"ת

 ח"ל. לי כתב ברק בבניה'

 בעצמו לכתוב האדם על מצוה האם להסתפקיש
 לכתוב לוחליחו הסופר את לעשות או המוחה,פרשיות
 מוחות על וכתבתם בתורה כתוב הרי הפרשיות,בעדו
 שכתוב: כמו בכתיבה, מצוה שיש לכאורה יוצאביתך,
 לכתוב שמצוה הואת, השירה את לכם כתבוועתה

 שמצוה כריתות, ספר לה וכתב בגט: שכתוב אוהתורה,
 סימן אבה"ע בש"ע שמבואר כמו לכתוב, הבעלעל

 נאמר ושם שלוחו, או הבעל שיכתוב צריך הגטקי"ט
 לכתוב, הבעל לו שיאמר עד הסופר יכתבו לאעוד,
 לו שיכתבו וחליח הסופר לעשות מצוה כאן גםואולי
מוחה.

 מצות רפ"ה; סימן ביו"ד והמחבר הטור לשתוהנה
 אל ולקבעם שמוע, אם והיה שמע פ' לכתובעקזה
 היא שהמצוה לכאורה יוצא וה מלשת הפתח,מוחת

 זה לשת ובאמת הקביעה. רק ולא והקביעה,הכתיבה
 מציינים והגר"א הבאה"ג וברא"ש. ברמב"ם נמצאלא
 נמצא לא ושם כ"ח. מנחות משנה על השו"ע לשתעל
 שיש מוחה לקבוע מצוה שיש רק בכהרבה, מצוהשיש
 האלו. הפרשיות שתיבה

שעז ם י ר םאחיים

 בתפילין שהרי בעיה לנו אין תפילין לגביוהנה
 שכתוב תורה ובספר כתיבה כתוב ולא וקשרתם,כתוב;
 תורה ספר הקתה ועל בכהובה, מצוה באמת ישכתיבה,
 מן מצוה כחוטף דהף ל' במנחות אמרו וגמורהמוכנה
 מצוה ולא מצוה קצת בו שיש הכותה ולרשאהשוק,
 בעצמו, כותב ולא בחוטף מצוה קצת שהך שםגמורה,
 הזאת השירה לכם כתבו ועתה כתוב; תורה בספרשהרי
 קנה ואם בו, ללמוד מצוה שיש ישראל, בני אתימדה
 נחשב כתבו לא אם גם בו, ללמוד יוכל הרי השוקמן

 בו יש אולי בה, ללמוד יכול לא במוחה אבללמצוה,
 לעשות צריך בעצמו כותב לא אם ממילא לכתוב,מצוה
 או שיכתוב מישהו אישתמיט ולא לכותבו, לסופרוחליח
 של וו מצוה והלא וכתבתם. מצות לקחם כךיהנהג

 בפרשת פעמיים, בתורה חחר ביתך, מוחות עלוכתבתם
 עליו שנה הכלל; ולפי עקב, ובפרשת בואתחנן,שמע,
 לעיכובא, זה על להקפיד צריכים היו לעכב,הכתוב
 לכתיבת שליח לעשות או לכתוב מצווה אדםשיהא

 עכ"ל. וצ"ע. הבית. מוחת על לקבעה וכךהמווזה,

 כדברינו דהצדק ונראה לו השבתי אשר והוהנה
ח'ל.

 ובשעריך, ביתך מוחות על וכתבתם בתורהכתוב
 האבנים על יכתבנה יכול א'( ל"ד )מנחות רבנןוהנו
 המוחות, על והדר תמה כתיבה וכתבתם קרא אמרוכו'

 מצות ואין המזחה לקבוע שהמצוה המפרשיםוכתבו
 שליח הסופר את שיעשה או בעצמו שיכתובכתיבה
 ופסולה במוחה חייבת אשה דהא ותדע עבורו,שיכתוב
 שליח עביד מצי לא דאיהו מילתא וכל מוווהלכתיבת

 מצי דומליח מילתא כל עשה ובמצות משף מצי לאנמי
 שליח מדין שליח וה אין עביד מצי לא ואיהומשף
 כלל עצמו בכתיבת ומעלה מצוה שאין אלא כמתואדם

 קלקול לא ובאיש קלקול עצמת כתיבה באשהואדרבא
 מוחה קביעת במצות להתבתן וראף מעלה.ולא

 שבתורה עשה מצוות כל דהנה במהותה, היאשמיוחדת
 בצרות המצוות שנחלקו אלא המצוה הואהמעשה
 דמיד וכדומה לולב נטילת כגת מצוות שישהמעשה
 תפילין כגת מצוות תש המעשה נגמר הלולבשנטל
 הוא דהמצוה נמשך המצוה שמעשה וכדומהוציצית
 על נושא היותו ומן וכל וציצית תפילין גופו עלשיהיה
 מצוה מעשה עושה הוא הרי והציצית התפיליןגופו
 מוחה שתה" הוא המצוה מהות מוחה משא"כממש
 מצוה מעשה וה אין אך הבית מוחת על קבועהכתובה
 ומעשה האדם מצד מעשה שום נמשך שאיןהנמשך
 שהשבתי מה כאן עד המוחה. קביעות עם נגמרהאדם
 בזה. ועיןלו

 וז"ל בזה לי כתב וחליט"א אובאנד הגר"אוידידי
 תיררן אינה פרידמאן הרב של הקושיא עלוררוצו



אמרים חייםאורחר~ננור2שעח
 כס"ת המעשה על וכתבתם מפרשינן דמש"הואפשר
 לכתוב שפיר יוכל שכ"א כן לומר שייך בס"תדבשלמא

 וא"א הפתח על להיות שצריכה מזחה אבל ספ"תלו
 רק דמזוזה הפתח על אחד לכל כתיבה מעשהלקחם
 למעשה לא החורה שכונת וע"כ הרבה. יש ודחריםאחת

 מקיימים שפיר וזה הפתח על כתוב שיהא אלאהכתיבה
 עכ'י. שלהם הפתח על כתיבה יש שהרי הדריםכל

 רטז.מימן
 ות"ח זקן כינודבמצות

 ת"ח ונכנס ה,טב באוטבוס שנוסע מי הדיןאיך
 חייב רק או לשבת, מקומו את לו לתת המחתב זקןאו

 תצא וברררר בזה פה בעל ונשאלתי לפניו.לקום
 הרה"ג ידידי דעת משמע וכן מקומו, לו שיתןהמסקנא

 תשמ"ב אלול אב בהמאור שליט"א צינער גבריאלר'
 בזה. ועיין עח"ש י"דבעמוד

 ריז.מימן
 מגויים~מים

 בספרו ונדפס צבי תפארת בעל לידידיוטאלתי
 שלו. היא והתשובה שלי היא השאלה פ"א סימןח"ב

 שם ומשאירים מים שמחמם קומקום בעניןשאלה:
 שמניחים בשבת וכן הוא, ומגולה הבקר עדמים

 - הוא. ומגולה הלילה כל הכירה עלהקמקום
 סימן יור"ד ע' להזהר צריכים היו לכתחלה :תשובה
 בזה ביותר נזהר שהי' הגר"א בשם שם במפרשיםקט"ז
 נזהרים אין העולם אבל בזה, דינים כמה בטורועי"ש
 זבוב או שממית ואין חמים שהמים מפני ואפשרבזה

 בודאי לכהחלה אבל עקום, שהנקב מפני או שםנופלים
 שם. נופל ולפעמים עפר באתר שיש מפני ליזהריש

 ריח.מימן
 נאני קדישאמירת

 שמעת ר' הרה"ג מידידי צדק שעףבספר
 דברינו על להעיר בא כ"ה סימן שליט"אחירארי
 כהן ישראל ר' הרב מידי יצא ובזה אפריםברבבות
 תשמ"ב תמח חוברת חורה באור מאשקלתוצליט"א

 ודברי המעיר דברי את מעתיק ואני דברינו, אתלהצדיק
 שכתבנו. כמו הוא והצדקהמחשב

 נר"ו אפרים רבבות ה' שאלת הביא כ"הבסי'
 היה ואח"כ קדיש ואמר מוקדם במנין שהתפללבאבל
 האם התפלל, לא שעדיין ואחיו הוא המאוחר במניןגם
 אפרים רבבות ה' והשיב קדיש. שנית יאמר הואגם

 אחיו שכאשר מאחר מ"מ בקדישים להרבות שאיןדהגם
 מזלזל שהוא האנעדם יאמרו יאמר לא והוא קדישאומר
 וכתב אחיו. עם קדיש הוא גם יאמר לכך אבותיובכבוד
 נא סלח תאמר שמעת ויען נר"ו צדק שערי ההמ"חע"ז
 צריך היה לא אחיו אין אם דבריו דכפי מבקשאנכי
 כן ולא וכו' בקדישים מרבין שאין מטעם קדישלומר
 אבל וכו' אמת דהן יחשוב. כן לא ולבבי עמדיאנכי

 שאומר מי כל קדיש לומר חייבים וכה כה ביןכשהקהל
 הא בזה שייך לא פעמים מאה אמר אם אפילואתם
 הקדיש אומרים וכה כה דבין כית בקדישים מרביםדאין
 אומרים שאין האשכזים מנהג מכת"ר ונעלםעכ"ל.
 שיר אחרי לומר תמיד נוהגים שאנו שלמא יהאקדיש
 הכנסת, בבית צח"ט יא"ר בעל או אבל אין אם יוםשל
 יתכן כי ואף האר"ש. ותשקט נ"ב סי' א"ח בפרישהועי'
 גם זה קדיש שאומרים האשכזים אחינו בק גםשיש
 ידי"ן שימצא יבצר ולא אבלים הכנסת בביתכשאין
 שאינם ספרים באיזה לזה הוכחות כמה שליט"אההמ"ח
 בפ"י שהוא ספריו מתוך לכל ידוע וכבר אחנו,מצףים
 יפרהן, וכן ירבה כן שונים מספרים ספרים וגדהשמלא
 במנין פעמים איזה שהתפללתי קמסהדנא אנאמ"מ

 שלמא יהא קדיש יום של שיר אחרי אמרו ולאאשכנזי
 ותשובתו אפרים רבבות ה' של שספקו הדבר ברורוא"כ

 שלא מנהגם שכך מוכיחים פיינשטיין הגר"מותשובת
 שפיר וא"כ אבלים יש אם רק שלמא יהא קדישלומר

 בקש דבריהם לדחות ההמ"ח יצא ובחנםקאמרי,
 עכ"ל. כ"כ. פשוט ברבר טועיםולשוותם

 ריט.מימן
 יעשות מה קר ויאחד חם לכויםאם

 מאד קר ולאחד חם הכתה לכל לפעמיםבכתה
 את לפתוח לעשות מה והשאלה בגד לובש אםאפילו
 הנה ונראה סגור. להשאיר או רוצים שכולם כמוהחלת
 הן להנאוק ורק סגור יהיה אם היזק אק שחםלאלו
 בריאות של חשש לו יש שקד לזה ואילו לפתוחרוצים
 לכאודה ופשוט ליחיד. להזיק דאסוד לעיכובאחה

שיסגרו.



אורחרבברונ

 רכ.מימן
 תשחית בלאיפור

 פ"ג עמוד )שורץ( תורה של דרכה בספרעיין
 חימום או דולק חשמל בוער גז להשאיר איןשכחב

 קצר לזמן יוצא ואם לצורך שלא הפועלומאוורר
 מועט זמן שזה כיון ולהדליק לכבות צריך שאיןמסחבר
 דבר של הגדר הוא מה ברור לא בביאור והוסיףוצ"ע,
 מקפידים לא רגילים אדם שבני מה שכל ומסחברמועט
 תשחית. בל בכלל אינו כזה לזמןעליו

 רכא.סימן
 בספר ספרים בחנותלעיין

 לחנות להכנס מותר אם פעמים כמה זהנ,4אלתי
 לקנות בעתו אין או יקנה שלא אף בספר ולעחןספרים
 סו"ס דאולי דמותר מסחבר ראיות לי שאין אףואמרתי
 בזה לי כחב שליט"א כהן זלמן חיים הרב וידידייקנה.
וז'ל.

 לעיין רק ספרים מוכרי לחנות שנכנס לאחדבנוגע
 לו דמותר לי אומר לבי ראיות לי שאין אאףבספרים,
 החנות לבעל ליה דניחא אאומדנא דהכי בספריםלעחן
 שיעיינו בחנות( ספריהם שהניחו ספרים למחברי)וגם
 אולי לקנות ע"מ נכנסו שלא והגם בספרים, אנשיםשם

 ובאמת ומהנה, מהנה תקנו יחזרו בספריםכשמעיינם
 כלל חשב ,4לא הגם בספר מעהן אחד אם מעידהחוש
 עכ"ל. אח"כ אותו קונה מ"מ בתחלה הספר אתלקנות

 לי כחב ,4ליט"א גינזבורג שמאי ר' הרה"גתדידי
 העומד בספר לעחן מותר אם לשאלה וז'לבזה

 א' כרך שמאי באמרי עיין שמותר. חושבנילמכירה.

 ס"ק רצ"ב סימן חו"מ הש"ך דברי מובא י"חעמוד

 פסיק כתוב תגנוב לא יתרו פרשת שילהי והזהרל"ה.
 לאיסתכלא דחכם דעתא לגנוב שמותר לא. המלהאחרי
 בזה שליט"א ידידי כחב יפה ולדעתי עכ"ל, וכו'ביה

 אם אף בספר ספרים בחנות לעהן ומותר נכונהוראיתו
 בזה. ועיין לקנות עומדלא

 רכב.מימן
 יקנות שליחבעשה

 לשלם ברצונו שאין דניאל הבחור טענתבדבר
 בה4לוחותו, קנה שהוא המחנה עבור נחמיהלהבחור
 דבר זה כי רצונו כפי זה אין ונוע שקנה שהחפץבטענה

שעם ם י ר פאחיים

 ובזה ילבש. לא בגדר והו'ל לנשים להשתמשותשנותן
 פה בעל עליהם וקבלו שנדון לפנינו הצדדים ב'באו

 דאין לע"ד: נראה להם. שנורה מה כפי הד"תחוצאת
 הטעם ונצחן לשליח, לשלם ועליו לפטרו כדיבטענתו
 ראשונה הדברים למסקנת אוחנו שהביא לנו נראהשהוא
 לקנות חפץ איזה בדיוק לשליח פירש ולא שליחבשלח
 פירש ולא עבורו ולמסור מחנה חפץ לקנות שלחואלא
 לשלם המשלח ועל שלוחותו קיים שקנה חפץ כלאז

 סוינה דלא היות קפ"ד, משפט בחושןוכמבואר
 עבורו לקנות שלח ואם בדיוק. לו אמר לא כישלוחותו

 שם מבואר אצלו, איסור שזה דניאל כטענת איסורדבר
 לברר עלינו וא"כ לו, לשלם צריך דאין שלמהבחכמת

 שאנסוים קלון דמי ונראה לא, או איסור דבר זהאם
 איסור. נקרא אין הגילוח אחרי או לריחמשתמשים

 של דבשמים רי"ז סימן חיים באורח המבואר עפ"יוהוא
 הבשמים כשלוקח רק וזה ע"ז. מברכים איןערוה

 של בקבוק וקונה לחנות שהולך איש אבלמאשה,
 הרב פסק וכן יכול, הוא בודאי ע"ז לברך ורוצהבשמים

 להבדלה, בזה לברך דאפשר שליט"א פחנשטיין משהר'
 בשמים הו'ל לא לאיש במיוחד נחנוהו דאם מוכחא"כ
 שהו'ל הטענה לנו נשארה עדיץ אלא ומותר. ערוהשל
 שלא שמבואר גמור איסור מצינו והנה ילבש. לאבגדר
 ובזה ילבש, לא מטעם דה4חי בית שער האישיעביר
 שמעבירין שבמקום קפ"ב סימן דעה ביורה המחברפסק
 וכחב אותו מכין אין העביר אם האנשים גםאותו

 באיסור הלא כן ואם שרי. לכתחילה ואפילוהרמ"א
 כמה אחת על חכמים הורריהו אז הזמן נשחנה אםגמור
 הנ'ל טוען החומרא ממידת שרק בשמים במיוכמה
 אנסוים ג"כ שכעת היות אבל לאנשים, ראף זהשאין

 בזה ואין ילבש לא גדר בזה אין א"כ בזהמשתמשים
 יור"ד יוסף בברכי כחב וביותר שלוחותו. ועשהאיסור
 כולם מותרים ונשים אנסוים ללבשו שדרך בגד קפ"גסי'

 ואין ולנשים לאנסוים הוא כן בשמים המי וא"כללבשו,
 חפץ שלבו מה קנה אלא איסור דבר שקנה בוסוייך
 מצדו חסרון הו'ל מה, בדיוק אמר לא שהמשלחוהיות

 ועח"ש לשלם, המשלח ועל שלוחותו עשהוהשליח

 נמדד גתם באנסוים דאפילו שהביא רע"אבחידושי
 אבל עבורו זה מונעים, החברים הרמ"א ומ"שהדבר,
 ואפילו כחב אדרבה ובלבוש לאחרים, להחמירא"א
 לא שהוא טענתו נשארת אלא בו, אין פרישותמשום
 והוא הפסיד ג"כ הא משום דאי ונראה בזה בדעתוהי'
 דיש דבתרומה כ"ב דף ב"מ בתוס' המבוארעפ"י

 אמדורך, בהכי לו לומר יכול כך שתורם ויש כךשתורם
 הלא כאן כן ואם לגמרי, רגילות בו שאין בדברמשא"כ
 בהכי השליח אומר וא"כ אנשים להשתמש בזהרגילין

 לנחמיה. לשלם דניאל על וא"כאמדודך,
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 תשכ"ט. אדר כ' ב' יום החתום על באנווע"ז

 ברוך אברהם ר' הרה"ג לאאמו"ר בן אפריםנאום
 שליט"אגרינבלט

 קאפפעל הלף יונה חחם בן משה אליהונאום
שליט"א

 ברוך ב"ר שמעת יעקבונאום

 רכג.מימן
 קדושיןטנעת

 המילים, קדהסיל הטבעת על חרוט לי הראההתן
 בטבעת. לקדש יכול האם נפשי, שאהבה אתמצאחן
 וצליט"א גרינבלט צבי נטע ר' הרה"ג לדודיושאלתי
 ומו"ר יקרה. אבן כמו לא זה כי אפשר דבודאי ליוענה
 על בנוגע רז"ל בזה לי כתב שליט"א לרין רב"יהרה"ג
 את בה שמקדשים קידושין בטבעת שחורטיםמה

 שום בזה רואה איני שלם. משפט ואפילו חךבוחהאשה,
 ובדינר ובדינר, בפרוטה לקדשה יכול הלא כינרעת
 הטבעת אם ע"א. כ' גיטין כמבואר חרוטות מיליםודאי

 דעתה דעל סמכה דלא מקודשת אינה ביהלוםמשובצת
 כמבואר פחות שווה זה ואמנם יותר שווה זה אוליאז

 שאר אבל וכו' והלכתא תוד"ה א' ט' דףבקדושין
 שאינם אבנים שיש ומרגליות טובות אבנים כגתדברים
 משותם יותר בהרבה לטעות ורגילים מעט אלאטובות
 נהגו ולפיכך דעתה סמכא דלא משום שומאצריכי
 לפיכך עכ"ל. וכו' אבן בה שאין בטבעת לקדשהעולם
 חריצים חריצים עשתה אלא אבן בה שאיןבטבעת
 סמכה לא בזה שחך דלא מיחוש בית שום בה איןליופי
 כדי אפילו מילים בה שחרוט בטכעת וה"הדעתה
 עם בטבעת להשתמש אפשר וא"כ עכ"ל, שלםמשפט
אוהיות.

 ולמשפחתה ולכלה לחתן חיים מקור בספרועיץ
 הראשי הרב שליט"א הלף דוד חיים ר' הרה'עלידידי
 ל"ד בעמוד מ"ש תשל"ט אביב הל תפו אביבלתל
 שם וכתב דבריו כל להעתיק וקשה קדושין טבעתבענין
 ימין ביד הטבעת תניח ימינו ביד החתן יקדש י"טבאות
 אות בהערות שם וכתב לגודל הסמוך ובאצבעהכלה
 הכפפה להסיר צריך אין כתב כ' ובסעיף לזה. טעםל"ו
 הכפפה, על הטבעת שישים טוב ואדרבה הכלהמיד

 ואת חו"כ מערכת משד"ח מקורו כ' ל"ז אותובהערות
 לכלה טובה תקנה והיא בזה חציצה קשייך שלאכ"ו

 תקבלנה הכלות שכל שם והמליץ נדהשפירסה
 אינה מזה פרסום למנוע בכפפה בעוטפת בידהקידושין
 לא האשכנדם אצלינו המחבר אמר אבל וכו'טהורה

 בזה. ועיין דאפשר מדבריו ומשמע כפפה שילבשוראיתי
 להעמיד נוהגים הכל עתה שכ, י, בסעיףועח"ש

 עי' כתב ל"ד אות ובהערות החתן, לימין הכלהאת
 האר"י בשם וכתב בזה. שהאריך ל' א' שםשד"ח
 משום הכלה לימין החוע להעמיד יש החורבןשאחרי
 ארוכים, והדברים אויב מק~י ידו ימעו השיבשנאמר
 ומהרה כך על להקפיד כדאי אין שבזמנינו נראהולענ"ד
 המחבר הרב ידידי עכ"ל בב"א, שלמה לגאולהנזכה
 להקפיד אין בימינו שכתב מה לי מובן לא ובאמתשם,
 אחד לרב שהערהי מה שפיר אתי לדבריו אבלבזה.
 בחלק בתשובה החתן לימין הכלה להעמיד רצהשלא
 להרעיש ואין להקפיד דאין משמע ומדבריו מהספרזה
 בביאור נאריך בח"ה ואי"ה להעיר ובאתי בזה ועהןבזה

 בעניני הלולי דבי אגרא בס' ועי' אלו. ומנהגיםדברים
 נדפס ונשואין אירוסין וברכת וקידושיןחופה

 בברוקלין. תשד"ם בשנת ושנית 1912  בשנתבפיעטרקוב

 רכד.מימן
א

 החופה תחת וכיה חתןעמידת

 הקדושין בעת עמדו לא והכלה דהחתןאירע
 תדידי הדין. מה אז הצד מן אלא החופה תחתממש
 ברק מבני שליט"א ברנשטחן משה בנימן ר'הרה"ג
 והכלה החתן קשעמדו החופה ובענין רז"ל בזה ליכתב
 הלא כי ספק שום או נפ"מ בזה לכאורה איןמהצד
 החופה של המכסה והאם לרץעותו ההכנסה החופהעיקר
 החופה את שעשו כאן אירע וכותב וממשיךמעכב.
 קיצריך הרבנים אמרו האולם, הכעל ברשות לאברחוב
 כעל של שברשות בחצר פעם עוד החופהלעשות
 הרגלים הארבע עם המכסה ז"א החופה אבלהאולם
 צריך מה א"כ ולדעתי עכ"ל, זה שמענו לאתעכב
 ממש עמדו לא ואם צריך דלכתחילה צ"ל אלאחופה,
 ופשוט. בזה ועחן עיכוב אין אזתחת

נ

 ראהצונה שנה אשתוישמח

 שמעת ר נ'ץ, יעקב ר הרב אחי מחוענשאלתי
 בהסנה אשה שנשא הדין איך שליט"א, גורביץיצחק

 אותה לעזוב ולא לשמחה ומצריך הדין אםמעוברת
 חדשים. י"ג זה שאז שלימה, לשנה או חדשים,לי"ב

 למצא לי קשה וכעת מזה כהבתי הש"ס עלובכהובים
 החינוך מלשת דיוק אתר, על לו עניתי אבלהדברים,
 שישמח שנצטתנו זה בלשת תקפ"ב במצוהשכתב
 לעיר חוץ יסע וצלא כלומר אחת שנה אשתו עםהחוע

 זצ"לגולדפחן



אורחרבבות

 ימים זולתה לשבת אחרים לענינים ולא למלחמהלצאת
 וכו' הנשואץ מיום שלימה עעה עמה יו2ב אלארבים
 שנה משמע שלימה שנה הנשואץ מיום מדכתבוהנה
 ידעינן סתם שנה כותב היה אחרת חודש י"בשל

 הנשואץ מיום ומדכתב חדשים י"ג היא הזאתשהשנה
 לחלוק ויש חודש. י"ב רק לכאורה משמע שלימהשנה
 הראף אחי בן של וחקירתו בזה, יש דיוק מ"מבזה

 שכתב במנ"ח עח"ש אגב יפה. חקירה היאלגדולות

ומנ'י
 למרחקים מביתו לצאת אסור דחתן להרהמ"ח

 בספר ברמב"ם כך דמבואר עחן אבל ראשונה.שנה
 וכן רל"ח, סימן ח"א הרדב"ז ובשו"ת רי"ד מ"עהמצות
 בספרו שליט"א קלין מנשה ר' הרה"ג ידידי עליוהעיר
 שכתבנו מה אלו בשינים ועחן החינוך. על המלךמצות

 לעחן יש ועדיין שנ"א. סימן ח"א אפריםברבבות
 הדברים. יתבארו בח"ה ואי"הבחקירהו

 וכלה חתן מערכת דינים באסיפת חמד בשדיועהן
 וכללים באריכות. אלו  בענינים כ"כ מ"ש ל'סימן

 ועי' סק"א ס"ד סי' ח"ד ללב יפה נ"ב, כלל נ'מערכת
 ד' ח"ב העזר ושלחן ב' א' פ"ז ג' קיער מדינההלכות

 אלישוב הגרי"ש בשם סי"ד פי"ד חחנים וביתקכ"ג
 מוחלת. כשהאשה דוקא לצאת שמותרקוליט"א

ג
 החתן ייסין הכיהיהעסיד

 והערתי הכלה, לימץ עמד והחתן בחופההייתי
 החתן, לימין תעמוד שהכלה שישנה, קדושיןלמסדר
 איך חשוב ומה כתוב זה איפה ואמר ממני,תחק

 וכן ישראל, מנהג שכך שטעה להודיעו ועלי,2עומדים,
 לצד תעמוד שהכלה שכ' ל' סימן חמד בשדיעח"ש
 כל ע"א ו' דף דקדרשין בגמרא נאמר וע"ז לימינוהחתן
 שילמדו וקודם וכו', וקדושץ גיטץ בנרב יודע שאינומי

 שבמקבלים בחינה קדושץ יסדרו ואח"כ הדיניםהרבנים
 שילמדו אלא מספיק, לא זה מיור"ד חלק עלסמיכה
 ולא שוגגין שיהיו ומוטב בהם שמתעסקים הדיניםעיקר
 שרואים כואב הלב אבל בזה לכהוב כדאי ולאמזידין,
 א'. באות שכתבנו מה ועחן כאלו.דברים

ד

 מברכים בכלה כ' ס"ג קמ"ז סי'בקיצוש"ע
 עכ"ל. רבבה לאלפי הח את אחוחךנו לה ואומריםאותה
 שהחתן זה את ראיתי החופות ובכל נתקבל, זהומנהג
 כ' ה' אות המזרח בקיער שם אבל ועוד. אותהמברך

 מנהגי בין חילוק יש וכנראה בזה. נוהגים אנואין
 בזה. לספרדיםהאשכנזים

ה

 את מלבישים השושבינים ס"ד בקיצור כתבשם

שפאאפריםחיים

 בהשובה, יתעורר המיתה יום שיזכור כדי בקיטלהחתן
 בכך נוהגים אנו אין כ' ח' אות שם המזרחובקיער
 זה. מנהג נתקבל לאחרונה דבפרט כתבתי וכברעכ"ל.

ו

 ומסבבץ הכלה את מביאים כ' ס"ה שםבקיצור
 המזרח  ובעיער עכ"ל. החתן את פעמים שבע עמהאותה
 ראיתי המחבר אמר בזה, נוהגים אנו אץ כ' ט' אותשם
 בזה. ועי' כך קיעושין ג"כ הספרדיםאצל

 רכה.מימן
 ברכות בשבע וב"ש ב"היענות

 בדבר קוליט"א פ"2ר נפתלי הרב ידידיכבוד
 כי ברכות בשכע וב"ש ב"ה לענות יש אםשאלתך
 אץ א"כ עבורם זה ואם שם הנמצאים על הואהחיוב
 נראה בזה. במכתבך והארכת וב"ש ב"ה לענותיכולים
 ברכות שבעהרי

 שבח ברכת שהן דיעות כהני קח'י
 דאסור המצות כברכת לצאת של ענין בזה ואץוהודאה
 וב"ש. ב"ה לעשנות יכולין שפיר לכןלהפסיק

 לי כתב שליט"א חוזה סעדיה ר' הרה"גוידידי
 וז"ל.בזה

 תשד"מ. כסלו ז'בס"ד

 שליט"א. גרינבלט אפרים הרה"גלכבוד

 האם ברכות שבע בענץ הדץ איך שאלה,אדש"ו.
 ב"ה לענות מותר ואם לא. או ולדבר להפסיקמותר
 אמן. יענה ורק ישתוק, לא אווב"ש

 שבעדהו. מקטן הה2ובתו הנכבד הרב יקבלהה2ובה.
 שומע שאדם ברכה כל על כתב ה' ס' קכ"ד סי'בה2ו"ע
 שו"ע וח"א טור שמו וברוך הוא ברוך אומר מקוםבכל
 ע"ש וכו' ברכה כל על אומרים הפוסקים כל וכןאו"ח
 לאלהינו. גודל הבו אקרא, ה' שם כיהכתוב

 ידי אחר שמוציאו בברכה וב"ש ב"ה יענה לאאבל
 הברכות ובכל וקידוש, ומגילה שופר ברכת כגתחובתו.
 כאומר זה הרי כעונה ששומע שכית מוציאושאחר
 יש הברכה באמצע מפסיק שהוא ונמצא הברכהכעצמו
 ברכה על אפי' וב"ש ב"ה לענות שיש אומריםפוסקים
 אפשר אומרים המ2 יצא ובדיעבד מהמאושאחר

 למלכות ה' בין שמפסיק כית י"ח יצא לאשבדיעבד
 עמוד תלמו' )אנציקלופדיה חכמים. מתקת שאינובדבר
 פוסקים(. להקת בשםקצ"ט



אפרים חייםאורחרבבןרןשפב
 וב"ש. ב"ה לענות הש"צ בחזרת הקפידו שלאהמ2
 כף )ובס' וב"ש ב"ה ענו לא מתימן קהילותובקצת
 שאמרו ומה כ"ו( אות קכ"ג סי' השו"ע עלהחחם

 ואחר חייב שהוא אפי' כולל ברכה כל עלהפוסקים
 ב"ה יאמר לא חכמים תיקון שאינו מטעם ורקמוציאו.
 הפסק. שיש במקומותוב"ש

 וכו' ברכה כל על שאמרו ממה נלמד האמורמכל
 על לומר לא או וב"ש. ב"ה לומר כן אפשרותניתן

 לומר כן או אומר. ואחר עצמו האדם חובת שהןברכות
 קהלות. במנהגי תלוי מוציאו, שאחר ברכותעל

 רק והצבור החון, על חובה הם ברכות בשבעוכן
 עצמו החתן לכן החתן, בה2ביל עשרה למניןמצטרף
 ב"ה לענות יכולים אחרים אבל וב"ש. ב"ה אומראינו
 השומעים מן אחד ואפי' להפסק. חשש ואיןוב"ש
 הסדרן שמכריו והעובדה הפסק אין ג"כ בדיבורהפסיק
 או זו בברכה מתכבד פלוני ומזמין המקדש הרבקוצ"י
 דעתי בקולמסי העליתי וזה להחמיר. פה פוצה ואיןזו

 עכ"ל. תווה. סעדיה הרב ימו"י. וה' עניהרעת

 לי כתב שליט"א ברנשטחן יצחק ר' הרה"גףדידי
 רז'י.בוה

 כברכת האם ואשאל - בוה'י: כ'מעכת"ר
 מותר והאם ? לא או ולדבר להפסיק מותרשבע-ברכות

 ע"כ. אמן, רק ץענה דישתוק או וב"ש ב"הלענות

 וב"ש, ב"ה ברכה כל על שאומרים הדין מקורהנה
 הוא וכן קכ"ד, בסימן הרא"ש אביו בשם בטורהוא

 הוא לוה שהמקור שם כ' והגר"א שם, או"חבשו"ע
 עונין היו הקדש שבבית ע"א ל"ז דף ביומאמהגמ'
 ועד. לעולם מלכותו כבוד שם ברוך הכה"גאתרי
 כל רעל קכ"ח בסי' מהפר"ח מביא שם אברהםובאשל
 וכן וב"ש, ב"ה לענות חחב ב"ברכה" לא גם שםהזכרת
 בברכה, רק הוא מנהגינו אולם שם, רבה באליהאיתא

 היו שם כי מכרעת איננה המקדש מביתוהראיה
 מדינא שאי"ז ודאי ולפ"ו ע"ש. ככתבו, השםמזכירים
 כשמזכירים התפילה בכל לענות צריך היה דא"כדגמרא
 הגמ' סוגחת על המנהג את סמכו אלא ה', של השםאת

 שופר דבברכת דמביא שם, מרבבה בדגול ועהןביומא,
 לענות יפסיק לא , מוציאו שהש"ץ ברכה ובכלומגילה
 וכמו כעונה, דשומע משום והוא שמו. וברוך הואברוך

 ועיין כברכה. הפסק והוי הברכה, את בעצמושאומר
 להחמיר אין דבדיעבד כ"א, סע"ק שם ברורה""משנה
 מסדר-הקדושין שאומר דבשבע-ברכות נמצא ולפ"ובוה.
 דהרי וב"ש, ב"ה לענות לו אסור הרי שומע,והחתן
 ואם המסדר, בברכת לצאת ומתכףן לצאת צריךהוא
 יענה לא הקהל שגם נוהגים לפיכך הפסק, וה הרייענה
 עצמו. החהן כמו וב"ש,ב"ה

 בז"ב, לברכה ברכה בין להפסיק מותר אםיענין

 ברכת מברכים הרי החופה, בומן שמברכים בז"בהרי
 ופקויטא לשחוה, ברכה בין הפסק והוי בראש,בפה"ג
 בין הפסק הוי לא הברכות ששת אבל להפסיק,דאסור
 כברכת אולם ענין. מאותו הם הרי כי לשתיהברכה
 לו מותר אם להסתפק ק2 בסוף, בפה"ג דמברךהמזת

 כבת זאח"ז לאומרם שתקנו דכית נ"ל בכ"זלהפסיק,
 מעכב. אי"ז הפסיק אם אבל יפסיק' שלא מוטבאחת,
ע"כ.

 אקצר ובאע"ל הממשמשת השבת קדושתומחמת
 בע"ה. למועד חזת ועוד להאריך, 2(צריךבמקום

 בקדש המשרת תורתו, את ומער"ן מוקירוידידו
 יצחק המ2ראל. ההורה קרן להרמת ה' לק2ועתומצפה

 עכ"ל.ברנשטהן.

 רכו.מימן
 ביייה והחופה ביום ונחתמה ביום שנכתבהכתובה

 וחותמין שכותבין בזה פעמים הרבהנץ2אלתי
 זה ענין ביאור לאחר ונראה בלילה. והתופהביום

 דעת נוטה וכן כשירה והכתובה שאלה דאיןבאריכות
 וספרים רבים ועוד שליט"א תאומים נתן ר'הרה"ג
 אלול אב בהמאור הנ"ל מ"ש ועחן שבארחו,חשובים
 שליט"א חחקין הרב הרה"ג וכן י"ג, בעמודתשמ"ב
 בוה. הארכנו כת"י הש"ס על ובחידושים ל"א,בעמוד

 שענפעלד הרב כתב וה אחרי לאור שיצאובהמאור
 לחופה. מוקדם הכתובה כשומן רז'י. להוסיףשליט"א
 שליט"א. העורך הרב ידידיכבוד

 התשובות בעד החמה תודתי את בוה נאיקבל
 כשנכתבה אף הכתובה כשרות בדבר ושהביאשכתב
 שאחריו. בלילה הי' והחופהביום

 שמדקדקים מ"הלומדים" ישנם חופה בכלכמעט
 של אותו שיהא הכתובה לומן בנוגע השערהכחוט
 ההלכה לעצם לב שישימו מבלי ממש לה וקרובהתופה
 לכהוב שתובעים מוה צער הרבה להרבנים המ2בוה

 של לאמתה ההלכה בירר כ"מ והנה חדשות.כתובות
 לאורייתא. וחילו כוחו וחשרהורה

 איוראעל, דיאנג הרב שענפעלד הלוי שרגאמרדכי
 י. נ.פלא2(ינג

 אחר היה וכבר וק2בו בחופה פעם החתיואני
 ג' ביום תהי' שהחופה כהובה היתה שבהזמנההשקיעה

 ואמרתי ד' יום התחלת היה כבר הכתובה שכחבוובומן



אורחרבבות

 המסדר שם שהי' גיפטר מרדכי ר' הרה"ג למיףאז
 אחרי זה כי ד' יום של התאריך לכהוב קשצריךקדושין

 עשה. וכן צודק שאני ואמרהה2קלצה,
 זה ביום להיות קשצריך אירע אם אומר, אני כןואם
 הכתובה את אז וכותבים היום אחרי לחופהוהולכים
 פשוט וזה החדש יום ו2לא התאריך את לכתובדיש

לדעתי.
 שכבר וראו הכתובה דכתבו בחופה הייתיואני
 אחרת, כתובה לכתוב ורצו וקנינא המלה שםנדפסה

 עושין אלא כשיקרא, מיחזי לא וזה צריך דלאוטענתי
 מצאהר הביתה וכשבאתי וקנינא, המילה וקוריןקנין

 ג' אות קי"א סימן ג' חלק בהלכה הורה קניןבשו"ת

 של הכתיבה לפני נדפס אם דסובר כן גםדמשמע
 ספר וצחן בדבריו עהן עיכוב אין וקנינא והזמןהשמות
 עיי"ש. סופרים תקון בקונטרס להרשב"ץ שמועהיבין

 כתובה הי' לא ובמקום מאחר נעשה כשהיותרובפרט
 נ"ו סי' ח"ט נדברו אז ועי' נכון. דפסקתי ונ"לאחרת
 בזה מ"ש כ"כ ועי' דכשר. הקנין קודם וקנינאדבכתבו

 הוא וכן דכשר ס"ה בפי"א כהלכתם הנשואיםבס'
 בלילה בנכתב בסכ"ט ועח"ש ש"א, סי' ח"גבתשב"ץ
 כשרה. דהכתובה שלאחרון ביום היו והחתימהוהחופה

 רכז.מימן
 ברכה לקבל יכול אם ז"ב בסעודת אכל שיאפי

 ולא שהשתתפתי ברכות שבע בסעודתאירע
 אמירת בעת ברכה לי ונהנו טוב. הרגשתי לא כיאכלתי
 בלי לברך המקור מאין כמה אח"כ וטענו ועשיתי.הז"ב
 לא לכתחילה אלא שמותר, הדין שכך ואמרתיאכילה
 מה וטענו ברכתי, אז בי הפצירו אלא מברך,החור
 בספר הדין להם והראתי לדיעבד, לכתחילה ביןהבדל
 שכ' ע"ט עמוד שמחותשובע

 וז'י
 טעם שלא מי גם

 וכן ברא. אשר או ברכות שבע לברך יכול בסעודהכלל
 הפת מאוכלי דוקא יהיה שהמברך והמחמירהמנהג.
 ע"ד ואות ע"ג אות והערות במקורות ועיי"שתע"ב,

 לא גדולים ויש שמסרבים, גדולים יש שםשספם
 פינקל יהודה אליעזר ר' הגה"צ נהג וכן לזהחוששים
 כמו שם אכל לא אם אף שבירך מיר ישיבת ראשזצ"ל
 ו2ליט"א זילברשכויין יצחק ר' הרה"ג יד"נ לישמסר
 וחצי שנה למדור אני והנה עכ"ל. כן נוהגשראוהו
 בא זצ"ל הר"י והוא ז"ב אצל והחתי מירבישיבת
 דאפשר הרי שבירך וראיתי וכיבדוהו אכל ולאלבסוף
 הענין את ביארתי העיר את עועזבו ואחר כן.לעשות
 זה. בלשון ששאלו לאלהוכתבתי

 ולא אכל ולא ברכות, שבע לסעודת שנכנסמי
 שצריך או לברך, היכול בברכה אוהו ומכבדיםשתה,

שפנ ם י ר פאחיים

 ומדוע השבח ברכת דוה שיברך, לפני ק2תה אושיאכל
 סי' באהע"ז ב"ח דהנה לומר ונראה לברך. יוכללא
 הזכיר "ומדלא בזה"ל: כוהב מקומות, ויש בד"הס"ב

 מסהבר ולפ"ד וכו"' בסעודה לברך קשצריךבגמרא
 יכול השבח ברכת שהוי דכיון שליט"א מעכת"רכמש"כ
 בסעודה, משתתף כשלא גם ברכות משבע ברכהלברך
 שהב"ח ואף סעודה, על דוקא נקבעו לא הברכותדהרי
 בעועת שלא חדשות פנים באו אם לענין דבריוכוהב
 לכבדם דמותר שם אכל ולא סעודה בעועת אוסעודה
 קשצריך מוזכר לא דבגמרא כיון בכ"ז ברכות, שבעלברך
 ו2לא מי דגם מכך להוציא אפשר בסעודה, דוקאלברך

 סופרים ובמס' וע"ש כנ"ל לברך, יכול בסעודהמשתתף
 ז'. כתובות ורמב"ן הי"א.פי"ט

 שנוהנין שבזמן ז"ב ו2ל בכוס לי מעיקותמיד
 כעת אבל מלא. לא והכוס יין קצת נשפך לשנימאחד
 סוף מ"ו בכלל אדם החח על אשר ברוך בביתראיתי
 אף ברכות ז' של בכוס האמור ולאור וז"ל שכ' י"אאות

 אין אבל ברכות הז' גמר עד מלא עויהאשמסהבר
 סמך יש וא"כ עכ"ל, מעט רק נשפך אםלהקפיד
 כתב הוא כי להם הנח כדין ועושין טועים לאדהעולם
 בזה. טוב יותר מרגיש ואני מעט בנשפך גרעדלא

 שכהב י"ג סימן ח"ב המאיר שרגא בשו"תועהן
 בבין המתקחמת ברכות שבע בסעודת לרקודשאין

 ז'. בפרק כהלכתם הנשואים בס' ועי'המצרים.

 רכח.מימן
 האחרונות ויוחות הראשונותלוחות

 ר' להרה"ג גדליהו אור מספר פה מעתיקהנני

 מ"ש ודעת תורה ישיבת ראש זצ"ל שארר הלויגדליהו
 וז"ל. לשבועות שנוגע מה ע"ח בעמודבספרו

 במדינת בהיותו לו נשאל כי מביא לויבקדושת
 חז'י בלשון השבועות חג נקרא מה מפניליטא,

 בשם
 של שמיני על רק עצרת שם מצינו בתורה והלאעצרת,
 על ל"ו( כ"ג )ויקרא בספורנו העיר וכבר עיי"ש,חג,
 בו אשר תורה מתן "יום בזה"ל שם וכוהב זה,דבר
 רבותינו קראוהו ית' הקל לעבודת יחדו ישראלנעצרו
 לא בתורה אמנם עצרת, מגלחין( ואלו פ' )מו"קז"ל

 שקלקלו מפני וזה כלל, השם בזה היום אותוהוזכר
 מהר עדים את ויהנצלו בעצירתם המושג אתישראל
 ענין על מורה עצרת שם כי הוא, וכונתוחורב",
 וחג החג, וקדושה הארת בדוכו שקולטהקליטה
 נשארו לא כי עצרת, בה2ם לקרוהו שיך לאהשבועות
 נעצר ולא הראשונות, הלוחות ו2ל הדרגא באוהוישראל
 להבין אנו צריכים ועדיין בשלימותה, החג הארתאצלם



אפרים חייםאורחרצנצנןו2שפד
 הוקלט שלא אף עצדח, בשם חז'ל קראוהו למה א"ככי

 עכ"ל. בשלימותה החג הארתאצלם

 רכט.מימן
 התורה פפוקי עינשור

 כת"י( התורה עי אפרים רנבות פפרי)סתוך

 ותבלע פיה את הארץ ותפתח ל"ב ט"זבמדבר
 כל ואת לקרח אשר האדם כל ואת בתיהם ואתאותם
 ותבקע כתוב ל"א בפסוק אם לדקדק ה,םהרכ,ס.
 במקום הארץ כאן כתוב מדוע החהרהם, אשרהאדמה
 להם היה לא הלא בתיהם ואת הכונה מה עודהאדמה.
 הלא הרכש ואת כתוב מדוע עוד אהלים. אם כיבתים
 כרם קבלתי וכעת הרכוס. נבלע ומדוע חטא לאהרכש
 האדמו"ר כ'ק ישיבה תלמידי ע"י לאוד קרוצאוסלמה
 שעבר בשבוע אצלו בקרהי אשר שליט"אמבאבוב
 הנחוץ הענין על ודיבר יפות פנים בסבר וסקבלניוזכיחו
 העדה את לנהל כח הקב"ה לו יתן התורה. הפצתשל

 גואל ביאת עד העולם בכל וחסידוחו תורתויהפיץ
 בשאלה דן תשמ"ג סית אייר ובחוברת בכלל.ועד

 קרח של ורכחסו שממונו ה' בעמוד שם חמההשלישית
 היתה עשרו שרוב מאחר העולם, מן ואבד לטמיתירד

 דבריו עח"ש וכו' אלקית. בהשגחת האמין שלאהסיבה
 הבהמה על הבא כמו שהדין נראה וליהנחמדים,
 ידה על באה שתקלה והטעם ג"כ נסקלתדהבהמה
 ולכן ידה, על נסקל שאדם הבהמה היא זו יאמרוחסלא
 וסלא לקרח שהך היה הרכש זה יאמרו שלא ירדממונו
 בבהמה. כמו שמויזכר

 חטאו הם אם וז'ל וסליט"א האדמו"ר קחסיתועל
 שלא וז"ל הספותו שכתב מה ראיתי חטא. מהממונם
 עני ומצאה מחיקו סלע נפלה כענין בעמלם צדיקיםתכו

 לרטע זכות טשצריך דבריו וביאור עכ"ל בהונתפתס
 לאחד כשבאים כן אם זכות לו אין נותן שלא ומיצדקה
 ולאלו זכות לו יש אז ישיבה או עני עבור נדבהלבקש
 לתת הזכות מהם לקח הקב"ה כי פשוט הולכיםשלא
 לבאר יש שאת וביתר למאד. עמוק שין זהצדקה
 ואין יתברך אמיתות מקרגים אין אלו אנעדם כידברינו
 בבבא מבואר ולכן התורה, באמיתות הלל השגהלהם
 והן את ותורתו משה אמרו קרח דבלועי ע"דבתרא
 ובודאי בתורה. השגה להם היה שלא וביאורובדאין
 שוהחרבן אצלו כשבקרהר שליט"א האדמו"ר נתכותלזה
 באמיתות השגה להם אין אנעדם ורוב הרבה כיגדול
 רצת יהי לתורה, בניהם את מחנכין אין ולכןהתורה
 נזכה ובוה הלמדו יבינו ואז התורה השגת יקבלושכולם
 בב"א. צדקעו מעויחבביאת

 ולכאורה כהונה, גם ובקשתם כתוב בפסוקוהנה
 מעצמו משה הבין קהה ונראה שבקש ולא יקהלוכתוב
 שחסנה. פרחי ובספר ח"ב. דקרא טעמא בספרוע~ן

 קסעחסה כית וכו' נחליאל וממתנה נ"הובנדרים
 במתנה לו ניתנה לכל מופקר שהוא כמדבר עצמואדם
 וראיתי ביאורו, ומה בחינם, לכלם תורה מלמי רש"יוכ'

 דלימוד שכתב ל"ה בעמוד אהרן רבי משנתבספר
 לצורך שהיא עבודה אכן האומה לכלל שיךהתורה

 ולטובת השם לכבוד ורק אך להיעשות צריכהולתועלת
 היתה כנראה ולזה עכ"ל, בכלל פועלת היא ואזהכלל
 מבקש שהוא לי שאמר וסליט"א האדמו"רכונת

 רק ולא הכלל עבור לעשות כח לו שיהןמהקב"ה
 עצמו מפקיר הוא תועלת שרוצה צדיק כיעבורו,
 על בהסוה שוה עולה וזה תורה ללמד זמנו כלומקדיש
 למעלה. שכתבנו הקואותו

 אר"ל וכר ךלך משה יקם כתוב כ"הובפסוק
 ללכת הגדול על מצוה במחלוקת, מחויקע שאיןמכאן
 שלום בקש ששאמר שלום הזסכנת לשם הקטןאל

 לגדול יש המחלוקת שרבה אלו בימים וכ"שורדפהו,
 כולם לזה שיאזינו והלואי שלום לעשוח לקטןללכת
 שמשה כמו אחריו ולרדוף שלום לבקש ילכווכולם
 שמים שם יצא ואל בזה, ועי' כתב המלך ודודעשה,
 קדושים ישראל עדת כל אז יהיו מתקדש אלאמתחלל
 כולם העדה כל כי היחה קרח וטענת רצת. יהי כןאמן

 חהנשאו, ומדוע למנהיג צריכים אע כל ואםקדושים
 וכן מנהיג צריך קדושים כולם כי אף לא טעןומשה
 מנהיג צריך אבל קדחסה, היא קהילה שכל שאףבימעו
 אי לו שכפופים הדור וגדול מנהע בלי כישינהעו
 משיח את שנקבל רצת יהי קדחסים. להיותאפשר
 כשמואל בדורו יפתח אז ועד המנהיג להיותבקרוב
 בדורו. כשמואל שבדורינו והגדוליםבדורו

 רל.טינצן
 היוסידף

 בדבר שליט"א פישר נפהלי הרב ידירכבוד
 או היומי דף ילמדו ישיבה בני בחורים האםשאלתך
 שלומדים בהמסנתא עיונם כל קרתנו טובשיותר
 בסיום הנה חזרה. עם המסכתא את אתם יגמרובישיבה

 יעקב ר' הרה"ג דיבר בתשמ"ג באמריקה היומידף
 דף ילמדו ישיבה בני שאפילו ואמר שליט"אקמנצקי
 אבל הישיבה של בזמנים ולא רש"י עם גמראהיומי
 ללמוד שעה חצי זמן יום בכל ימצאו הבטלה שלבזמנים
 והם לסדד מחוץ אלא בסדר ילמדו לא וא"כ היומי.דף



אורחרננות

 ישראל בני כל את מאחד היומי שהדף הכלל עםיהיו
 כי"ר. אמן תורה מתן כימי אחד בלבביחד

 רלא.מימן
 טנריהחמי

 סימן ח"ב אפרים ברבבות שכתבנו מהבדבר
 לשמה. עליה כוונתו מה השדה הפרי על להעירקל"ו
 וו"ל קיליט"א רינמאן ליב אריה ר' הרה"ג ידידיהעיתי
 )ואני ע"ב ח' דף דפסחים גמרא ממני דנהעלםפשוט
 בגמרא שם דמבואר רב( כוחו וישר זה על לאמודה
 טבריא חמי אין מה מפני ינאי בר' דוסתאי ר'אמר

 אלמלא אומרים רגלים עולי יהא שלא כדיבירח2לים
 על-ה ונמצאת דהנו טבריא בחמי לרחךן אלא עלינולא
 עליה כונהו זה וא"כ הגמרא, לשת ע"כ לשמהשלא
 טבריא חמי בגלל שעלינו יאמרו שלאלשמה
 .ופשוט

 בזה. מ"ש כ' סימן ישראל דברי בשו"ת עודועיץ

 רלנ.פיפן
 יחיה. מתנותשונא

 בסוף מציעא בבא על מנוח חכמת בהגהותע"ן
 ב. נ. וכף כסיפותא משום כתב ע"א כ"ב בדףהש"ס
 כסיפותו משום נותן שאדם דמחנה בהדיא מוכחמכאן
 ושונא נאמר וע"ז לקבלה ואסור גזל משום בהיש

 ולמעשה. להלכה נוגעים ודבריו עכ"ל, יחיהמחנות

 רלג.מימן
 חיים נעזיצער

 ל"ב דף מציעא בבא על סופר חתם בהגהותעיין
 ורחמיו מדכתיב נראה דאורייתא ח-ם בעלי צערשכתב
 או האדם לצורך שאינו מה הינו מיהו מעשיו כלעל

 טחצים והדי הים בדגה ורדו כתיב דהרי וממנולכבודו
 הקן ע~ילוח בפ' רמב"ן וכ"כ במקל ורח-ם הבהמהעל
 לצורך כשהוא ח-ם בעלי על שמים רחמי הגיעושלא
 ולמעשה. להלכה נוגעים ודבדיו וכו',האדם

שפה ם י ר פא

 רלד./אפיטן
 מצוה זדנררץ

 אם שאלני שליט"א קל-נמן מאיר ר'הרב
 אחרת. מצוה בכל הדין איך דפטור. בע"ש ברץהדין

 לעשות רץ אם ופטור הבדל דאין לי נראהולכאורה
 ברנשט-ן יצחק ר' הרה"ג ידידי אבל והזיק.מצוה

 וז"ל. בזה לי כתבשליט"א

 בדבר דעתי לחוות נוהג אני שאין הוא,תשובתי
 מ-מונית בהגהות נא ויעיין בפוסקים, ברור פסקשיש
 בוה'י: דכותב ומזיק מחובל ט' הל' פ"ו הרמב"םעל

 אבל שהות, לו דאין השמשות דבין מצוה אותה"ודוקא
 אם פנאי לו דיש לביהמ"ד לרךן כגון מצוותלשאר
 ישראל נהגו איך הוא נ"ל בזה והכלל ע"כ. ח-ב"הזיק
 קבלו העיר בני והרוב מצוה, לאיזו לרךן נהגואם

 משמע וכן ופטור, רץ הוא שברשות נקרא זה כן,עליהם
 הוא דרך דבער"ש שם, דכ' הא, ד"ה ל"ב. ב"קבה2מ"ק
 רשות לו דיש פטור הוא לכן לרךן, ברית בן שהואלמי
 ברית לבן הוא דרך אם תלף דהדבר משמע ולפ"זלרוץ,
 יודה ג"כ מ-מונית והגהות בער"ש. דוקא ולאולרוץ,
 ער"ש, אלא למצוה לרךן מנהג דאין שכותב אלאבזה,

 עכ"ל. ופשוט. פנאי, לו ישדהרי

 רלד./נמימן

 אמת אמירתנעניני

 כסף אוסף דאם פסק שליט"א אורביךהגרש"ז
 הכנסת עבור שאוסף לומר דיכול מסתבר עני חוובעד
 והביא הך. ה-נו כי חסר. לא הכלה שלצד הגםכלה.
 נ"ה. עמוד ה' בפרק ליעקב אמת תחן בס'לדבריו

 מבלי האמיתי, פשט לו צ"ל ילד עםכשלומד
 אמת שאינו פשט יאמר אל אבל הרבה הרבהלפרט
 בשם ט' סי' ה' בפרק שם והובא אמת. שכולהבהורה
 שליט"א. אלישיב הרב הרה"ג ובשםהנ"ל

 ובץ לגדולים בין ולשקר שלום לעשותמותר
 י' בסימן ליעקב אמת בתחן שם הובאלקטנים.

 כדי זכוכית ע"ו לכתוב יכל מצות חבילהכששולח
 גדולים. כמה בשם י"ג בסי' שם ישברווילא

 ואם בסוד, שיאחוז מידידו וביקש חתן נעשהאחד
 בסימן שם כתב כך יודע איני יענה אז אותושואלים

 הנ"ל. הגאונים בה2םכ"ד

חיים

ידירי



אפרים חייםאורחרבבןתשפו
 רלה.מימן

 יבא.יעתיד בי ויהחזירה ממני ליטיה עתיד ואתהבביאור:
 הומינר שמואל ר' מהגאון תמיד עיתבספר

 כתב התפלות על בביאורו תשכ"ד( )ירושליםזצ"ל
 המיתה, ביום ממני ליטלה עתיד ואתה ע"ב ז'בעמוד
 מאד עד גדולים תיקונים נעשים המיתה ידי שעלוידוע

 בעת לבא לעתיד בי ולהחזירה וכו', בספריםכדאיתא
 שיפתח לאדם לו ראף אין הלא ולכאורה עכ'י.התחיה
 בן שהרב ומצאתי הברכה. באמצע יום כל במיתתופיו
 ב' אות ד' סימן ח"ב פעלים רב שו"ת בספרו חיאיש
 ליטלה הכוונה ממני ליטלה פירשה והוא בזהנשאל
 בבקר. בי ולהחזירה השכיבה בעת הבאה בלילהממני
 אבל שפיר, אתי דרכו ולפי מהקבלה. ראיות לזהוהביא
 על שהוא ונראה ביאור. בעי לכאורה תמיד עולתלבעל
 )מלכות ואתה שכתב הרש"ש בסידור שראיתי מהפי

 )בכל בי ולהחזירה )למ"ן( ממני ליטלה עתידדאצילות(
 בקר בכל הן דהכוונה י"ל ולפי' לבא. לעתיד וגם(בוקר
 לבא. לעתידוהן

 שאתה וזה כתב השחר ברכות בהלכותוהאבודרהם
 י"ב )קהלת שנאמר המיתה ליום פי' ממני ליטלהעתיד
 בי ולהחזירה נחצה. אשר האלקים אל תשוב והרוחז'(
 ל"ו )יחזקאל שנאמר המתים לתחית פי' לבא לעודדפי'
 כתב יוסף עץ ובפי' וח5תם. בכם רוחי ננהתיי"ד(

 הוא המתים, לתחית פירוש לבא לעתיד בייהחזירה
 רבה לבקרים חדשים רבהי איכה המדרש עלמיוסד
 בכל מחדשנו שאתה על אלכסנדרי רבי אמראמונתך
 המודם. לתחית רבה שאמונתך יודעים אנו ובקרבוקר
 ליום פי' ממני ליטלה עתיד ואתה שם כתב יוסףובשף
 בי ולהחזירה האלקים, אל ההמוב והרוח שנאמרהמיתה
 בכם רוחי ונתתי שנאמר המתים לתחית לבאלעתיד
 חלק זה ואולי לבא. דלעתיד דמפרשים הריוחייתם.
 בתחית יום כל להאמין שיש חכמים של עיקריםמהי"ג
 שמכריז אלא וכו' פה כפותח ח"ו זה ~איןהמתים
 הערחצו ונתיישבה המתים בתחית מאמין שאניואומר
דלעיל.

 רלו.מימן
 מצה אכייתזמן

 מיד יאכל פסח בליל מבואר תע"ב סימןבשו"ע
 יאמר לא אבל ישנו. שלא התינוקות בשבילכשתחשך
 דווקא מצה דגבי כתבו ובתוספות שתחשך. עדקידוש
 הבהער את ואכלו דכתיב משום שתחשך עדכעינן

 סעודת אבל לפסח איתקשו ומרור ומצה הזהבלילה
 וע5ן יום. מכעוד להו אכיל מצי טובים ףמיםשבת

 אחר טעם כתב חלואה ובמהר"ם ב' סימן בפ"יברא"ש
 לה ילפי ושמא שתחשך, עד מצה יאכל לאדמשו"ה
 כבא ט' בברכות ודרשינן השמש כבא מדכתיבבפסח
 משקיעת השמש כבא למימר וליכא אוכלו אתההשמש
 אחרינא קרא כתיב דהא היום משקדש דה5נוהחמה
 ממש. בלילה הזה בלילה בשר אתואכלו

 שמא ומיהו כתב כ"ז בברכות החסיד ר"יובהוספות
 שאע"פ לאשמעינן משתחשך לתוספתא( )כונתוהזכיר

 כמו יום מבעוד נאכל אינו יום, מבעוד הפסחששחיטת
 תוספות לענין לחלק אין ולעולם קדןטיםשאר

 כהנ"ל ודלא בדבריו חידוש יש ולכאורהכדאמרינן.
 בזה.ועיין

 ח"ד ה' נתיב ירוחם ורבינו פסחים, מרדכיוע5ן
 ומאימתי אחת בבת אוכלו ומרור פסח מצהשכתב
 ומצה בלילה אלא נאכל אינו הפסח משתחשך,אוכלן
 ומרור מצה פסח קרבן אין דבזה"ז ואע"ג לפסחאיתקש
 משתחשך. אלא לאכולאין

 בתרומת וכן בזה. שהאריך מה במהרי"לועיין
 לילה שיהא בעי דכולהו וכתב קל"ז סימן בשו"תהדןטן
 חוטפין מפסחים לטור מקור דכתב בב'ע וע5ןממש.
 ישנו. שלא תינוקות בשביל בפחים בלילימצות

 דוקא ולאו נמשך, הלילה כל זמנה אי לחקורףש
 או התינוקות, בשביל רק הוא ומשתחשךמשתחשך

 שמח באור ועיין הלילה. כל נמשך ולא משתחשךזמנה
 מן לאוכלו דמצוה א' הלכה ו' פרק ומצה חמץהלכות
 בדבריו. וע5ן דין חידוש וזה משתחשך תיכףהתורה
 או משלים כך ואחר מיד המצוה אי תהיה מינהוהנפקא
 וע5ן להעיר. רק ובאנו בזה וע5ן הזמן כלדהמצוה
 מצה שאכילת ש"מ שכ' כ' השנה ראש חננאלברבינו
 המצה אכל לא והנה חובתו ידי יצא חצות עדאפילו
 יום לו ונחשב כמעט חצות מקודם אלא הראשוןביום
 דמפרש משמע מצות, תאכלו ימים שבעת שנאמרשלם

 להבין היה אפשר מצות תאכלו ימים שבעת שלדמקרא
 שיהיו כדי ט"ו ליל בהחילת מיד להתחילעויצטרך
 את ואכלו מקרא שלמדנו אלא שלימים ימיםשבעה
 לברר ףש חובהו ידי יצא חצות ~שעד הזה בלילההבשר
 שתחשך מיד לאכול מצוה שלכתחילה ומשמעדבריו
 רק ובאנו הלילה. כן יאכלן משתחשך אכל לאואם

 זה. בכל להאריך ההם בקיצורלהעיר

 אי דביאר ל"ד סימן ח"א הלף בביתוע75
 שער וע75 חצות אחר המצות לאכול יכוללכתחילה
 וזמנים מועדים וע5ן בזה. מ"ש בפ"ח חו"מ הל'המלך
 הוא כך שם ולשונו שמח באור וע5"ש רנ"ב. סימןח"ג



אורחרננררצ

 לאוכלן מצוה מ"מ הלילה כל דנאכלין דסבראדאע"ג
 כבא דכתיב משום נראה וטעמא תיכף דוקאמשתחשך
 לא הלא זריזות משום דאי למעיק מוכח וזההשמש
 הלילה. כל אוכלן משתחשך אכלן לא דהני סיפאנאות
 עכ"ל. וכו' בראשונים הוזכר לא חדן2 דיןוזה

 חלוק פסח בקרבן דהנה וז"ל שכתב שם עודועהן
 לאכלן מצוה הקרבנות דכל הקרבנות כל מדיןבדינו
 שיהיו אלא דגברי הקרקפתא על מצוה אינהאבל

 שכל מצוה הפסח אבל נותר לידי יבואו ולאנאכלק
 להמנות ראף אינו כזית אוכל אינו ואם כזית יאכלאחד
 מה ועיין עכ"ל, ומרור במצה להאכל וצריך הפסחעל

 נ"א. סימן וח"ג ב' סימן בח"א הלוי הבית בזהשכתב

 אור בספר מצה אכילת משיני מ"ש עודועהן
 שליט"א גורב"ן הרב הרה"ג מידידי הגדה עלאברהם

 מצה מצות לקיים דא"א דכ' בתוס' ועח"ש רי"ב.ע'
 קובץ ועי' לילה בעינן מצה דלענין משום יו"טבתוס'

 מ"ז דך כתובות מתוספות שהעיר פסחים סוףשיעורים
 ביאורו ולכאורה טוב יום בתוספות שמחה מצותשאק
 יו"ט דיני לשאר ולא מלאכה לאיסור רק הף תוס'ו2דק

 יו"ט תוס' שדין העיר זצ"ל להגר"ח המיוחסיםובכתבים
 מצה למצות לא אבל יו"ט לקדושת אלא שייךאינו
 נקבע זמנם ורק יו"ט לדין שייכות להם שאקוסוכה
 תשל"ז משנת פסח סדר על צדק מעגלי ועהן זה.ליום
 שליט"א מנחם ר' הרב בני שכתב מה ועיין ר"י.עמוד
 בדין ו2ע"ג בעמוד שני חלק אפרים רבבותבספרי
 לענינינו. הנוגעים דברים טוב יוםשמחת

 ר5ז.מימן
 אור מגד5 יקובץהערות

 הה2מ"ב. ישראל בני שמות לסדר א' ירםבס"ד.

 והנה כוחכם, תישר ח"ה אור מגדל חוברתקבלתי
 דברים מצאתי ,2עברתי ובזמן החוברת, עבור פהרצוף
 הפעם לי שקשה אלא באריכות לבא ורציורנכונים

 ולשלוח בחוברת להדפיס ונא קטנות. הערות כותבוהנני
 ואמצו. חזקו לאור. לכשיצאו וכו' ו'חוברת

 הכהן מאיר משה הת' ר"א בעמוד שהעירמה
 לכל חצי הפחות לכל לו דיו2 סהדי דאנן נ"י,ליפשיטץ

 שם שכ' מה )אגב עכ"ל. בו, אוחזין דשניהם כיתאחד
 ב"מ(. וצ"ל ט"סקדושין

 אילו והרי גבר דאלים דכל הוא הדין באמתהנה
 אם וא"כ שניהם של הי' כדא"ג ע'ע ביחד שניהםתפסו
 שלהם הוא דא"ג מטעם שאף וצ"ל מיגרע. לאתפוסים

 ו' בדף התוס' שדעת ובפרט שבועה צריכים היולא

שפזאפריםחיים

 ותפס וחזר אחד תפס שאם כחא והא ד"ה בב"מע"א
 ותקפה חזר אם בטלית אוחזים ובה2נים מועילהשני

 ועיק כדא"ג, של מדין שאינן וע"כ ממנומוציאים
 וקצרתי. ז' דף ב"מ ישראלבנחלת

 נ'ע, פלטיאל יצחק יוסף הת' ר"ט בעמודבמ"ש

 ובחידושי וברמ"א סק"ג ס"א בסימן בקצות מ"שעיין
 תורה ובטל סקי"ז ט"ז סימן דמאי איש וחזתהרי"ם

 בזה. הארכתיובחידושי

 מלומדי גרינבלט מנחם הרב שבני בהערהואסחם
 בשבוע כשבקרתי שאלני בירושלים מיר ישיבתכולל
 בירושלים.,2עבר

 וכו' הכהן ויצא ד"ה ע"ב י' דף חולין רש"יעחן
 מכגריס. שיעורי' לי'בציר

 הקויעור הא מכגריס רש"י כתב מדוע קצתקשה
 מ"ג פי"ב דנגעים במשנה וכמבואר גריסים ב'באבנים

 אבנים, שני על גריסק כשני שיראה עד אומר עקיבאר'
 וצע"ג.* גריסק ב' ולא כגריס רש'ע כתב מדועוא"כ

 כל טוב לכם ומאחל הטוב דו"ש והנני אסחםובזה
 גרינבלאט. אפריםטוב.

 אלא אר,2"י רק ולא אלימתא, קושיא היא*(לכאו'
 איתבצר דילמא וז"ל: כתב שם גר,2ום ברבינוגם

 פחות דהוא נגע של דינו בו אק ועכשיו וכו'שיעורי'
 הרא"ש בתוספות וכן ע"כ, להסגיר צריך ולאמכגריס
 בכגריס שהסגירו כגת א"נ וז'י: משום אלא ד"השם
 אמרינן ולא ומטהר כגריס מצא שבוע ולבסוףועוד
 בזה )ו2דנה ע"כ וכו' גריס על ועמד חסר הסגרב2(עת
 ורק כלל גריס הזכיר דלא אלא ד"ה התוס'מלשת

ערעורא(.

 במהני' דהנה ראשונה, בהשקפה לומר נראהוהי'
 גריסים בב' גם דסגי ס"ל דר"י הנאי, פלעי שםבצגעים
 שתי על גריסים כשתי דבעינן ס"ל ור"ע אחת אבןעל

 בשני אבנים שתי על דבעינן ס"ל וראבר"שאבנים,
 דאליבא דכתבו ורע"ב בר"ש ועח"ש בזתות,כתלים

 בכל כגריס דהיינו נגע שיעור קיר בכל בעינןראבר"ש
 הרא"ש בפי' משמע )וכן מדבריהם ומשמע ואחד.אחד
 גריס בענק לפיכך כתלים בב' הוא דהנגע דכיתשם(
 רש'ע בדברי אמנם ואחד אחד בכל נגע עךעורדהוא

 וז'י דכתב גריס ד"ה ע"א ע"א דףבסנהדרין
 זה גריס

 וחלצו דכתיב אבנים שתי על גריסים ושתי נגעיםעךעור
 ע"כ, נגע שיעור אחד ובכל משמע תרור האבניםאת

 על נגע 2דעור דהוא גריס שיעור דבעינן להדי'משמע
 ע"ב פ"ז שם ברש"י כן מפורש וביוהר ואבן. אבןכל

 גריס על כגריס הנגע שיעור וז"ל שיראה עדבד"ה
 שתי על הנגע שיהא הנגע בהם אשר האבנים אתוכתיב



אורה ורןו4צצצצשפח

 במס' רש"י וכ"כ ע"כ. וכו' נגע שיעור כאו"א עלאבנים
 ב' על ארכו מוטל דכשהוא ארכו בד"ה ע"א י"טנדה

 ושתי נגע כשיעור גריס על גריס אבן בכל נמצאאבנים
 ע"כ. האבנים את והלצו דכתיב בעינןאבנים

 כן ס"ל ראבר"ש רק אי לעהן יש רש"יולשיטת
 הבהים נגע ערעור בעצם דץ אינו עדיסים ב'רקסיעור
 שיעור בעינן לפיכך כתלים בב' נגע דבענץ דכיתאלא
 בב' נגע דבעינן דס"ל ר"ע דגם או וקיר, קיר בלנגע

 נגע שיעור הידוש ליכא דבבתים הכי, ס"ל דוקאאבנים
 ובהפארת אבנים, ב' על עעים ב' דבענץ גה"כאלא

 עד ר"ע לשת אריכות לפרש כתב שם בנגעיםישראל
 אהת, אבן על לא אבנים שני על גריסץ כשנישיראה
 דבעינן ס"ד אבנים שני טשל גריסץ שני רק קאמרדאי

 אבן על לא הוסיף ולפיכך אבן, כל על גריסערעור
 על יהי' הנגע שכללות ע"ז רק דמקפידץ למימראהת,
 אבן על והצי גריס כערעור שיהי' גם סגי אבל אבניםב'

 ב' ערעור הוה לר"ע הב'.ולפי"ז אבן על גריס והציאהד

 וכמו בתים בצגעי נגע השיעור בעצם דץ הידושגריסץ
 רש'" לשת מפשטות אמנם דר"י. אליבא לומרעשצריכים
 זרת, קרן בעי לא ורבנן זה ד"ה ע"ב פ"זבסנהדרין
 אי רק הוא ורבנן ראבר"ש בץ המהלוקת דכלמשמע
 והא גריסים דב' הדין בעצם ולא זרות קרןבעינן

- א' באבן ולא אבנים בב' וקאמר ר'"צדמאריך  יש 
 אבנים בב' גריסים ב' רק קאמר דאי איפכא, גםלפרש
 אבנים ב' גריסים דב' הנגע השיעור דץ רק דהואס"ד

 בכל נגע שיהא דין דהוא אהת באבן ולא מוסיףולפיכך
 ואבן.אבן

 דכהב צרעת טומאת מהל' פי"ד הרמב"םומדברי
 נמצא זה בצד זה גריסים בשני בתים צרעת בה"אשם
 ואורכו שערות שש צמיהת מקום כמו הנגערוהב
 טהור זה משיעור והפהות בריבוע קמערות עשרהכשהרם
 להדי' משמע ע"כ. מסיני למשה הלכה הערעוריםוכל
 משני דבפהות בתים נגע בערעור דץ הידושדהוא
 דכל ג"כ כאן כהב ולפיכך נגע, ערעור לו אץגריסים

 כאן ליכא הרי רש"י כשיטת דאי הלל"מ,השיעורים
 דבעען הנגעים בדץ הידוש אלא השיעורים בדץהידוש

 הרמב"ם בשיטת כן מוכה וכן אבנים. ב' על עעיםב'
 בה"ז, להלן רק אבנים דב' הדץ כל כאן הזכיר לאדהרי

 הא ולראבר"ש הם. נפרדים דינים רשני להדי'ומשמע
 מפאת דץ דהוא ע"כ גריס כערעור אבן בכלדבעען
 )וצ"ע וכנ"ל והרע"ב הר"ש וכמ"ש קירות בב'דהוא
 ואכ"מ(. שם הרמב"ם על ספר הקריתבלשת

 אליבא ודעימי הרמב"ם דלשיטת לפי"ז לנויצא
 בתים נגע בהעיעור דין הידוש גריסים ב' הוה ור"עדר'"

 ם י ר פאהיים
 הנגע ערעור בעצם דץ דאינו י"ל דראבר"שואליבא
 איכא אם רק מטמאים אינם בהים דנגעי דהלכהאלא
 להדי' משמע רש"י מדברי אבל קירות. בב' נגעערעור
 גזה"כ אלא נגע בערעור דץ הידוש כאן ליכא לר"עדגם
 אבנים. ב' על נגעים ב' דבעינן בתיםבצגעי

 גריסים כשני ארכו איתא שם המשנה בסוףוהנה
 אהרונה ובמשנה ישראל בתפארת ועה"ש כגריס.ורהבו
 לשת מפשטות אך היא. הכל לדברי בבא דהךדכהבו
 דמדברי משמע מצורע דפ' בפ"ו התו"כ ולשתהמשנה
 ניהא ודעימי' הרמב"ם ולשיטת הוא,ראבר"ש

 קיר בכל נגע שיעור להיות דצריך דץ דהואדלארבר"ש
 הצטרפות, דבעינן קמ"ל ולזה הצטרפות בעינן דלאס"ד

 דבעינן פשוט בצגע ערעור דהוא ור"ע לר"ימשא"כ
 דד"ה צ"ל ע"כ רש'ע לשיטת אכן אהד. במקוםשיהי'
הוא.

 אינו דר"ע אליבא דגם לשיטהר' דרש"י י"לולפי"ז
 בב' נגע שיעור דבעינן היא הלכה אלא בצגעערעור
 ושפיר כגריס, הוה הבהים בגגעי גם דנגע ושיעוראבנים
 על דקאי כית מכגריס דנתמעט בהולץ מש"כמיושב
 בתוס' אמנם הכי, ס"ל ר"ג דגם ר"ל הנגע.ערעור
 משמע בצגעים הרא"ש דמפי' כית צ"ע אכתיהרא"ש

 נגע רשיעור דין הוא דראבר"ש אליבא דרק דס"לג"כ
 קירות בב' דהוה משום גריסים ב' ובעינן כגריסהוה
 דהוא עצמה הנגע בערעור דץ הוה דלר"ע ונמצאוכנ"ל

 עב"ש. - ואכ"מ. להאריך יש ועוד גריסים.ב'

 שליט"א ברנשטהן יצהק ר' הרה'ע לידידיושאלהר
 וז"ל. לי ענה אשרוזה

 ד"ה ע"ב י' דף הולין ברש'" לי שהראה מההנה
 והקשה כ"כ מכגריס, ליה בציר דלמא דכ' הכהן,יצא
 שני הוא בתים בנגע השיעור דהרי נ"י מנהם רבנו

 אלא ביהד לא גריסים שני דבעינן לו ואמרהר ?גריסים
 נמעט אהד גריס דאם רש"י כהב ולכן להוד, גריסכל

 עד ס"ל דר"ע ג' משנה פי"ב בצגעים וראיתי טמא.איעו
 אהת, אבן על לא אבנים, שתי על גריסץ כשנישיראה
 הולקץ בר"ש ור"א ישמעאל שרבי אף כר"עוהלכה
 דבעען ההלכה, לפי מפרקם דרקם"י כדברינו והר"זעליו,
 הסר הי' ואם כגריס, אהת כל ועל מיוהדות אבניםשני

 דב"יכץ" ואף הבית, את מסגיר אינו אהת באבןמכגריס
 והצי גריס יש אהת באבן דאם כ' ישראל"שב"תפארת

 גריס יש באהת אם בכ"ז מצטרפים, גריס הציובשני
 מיירי ורקם"* מסגיר, אינו מגריס פהות ובשני'מצומצם,
 ר' לגאת עדיו לבנו זה את וטלפנתי ופשוט. זה,בכגת

 עכ"ל. נ'".מנהם



אורחרננדר2

 רלח.מימן
 הפפחאכיות

 הראש אצלי שביקר שנה כעשרים בערךזה
 לי העיר ובביתי זצ"ל שניאור ר' הרה"ג מו"ר"סיבה
 בזכרוני לי נשאר אחת והערה פסח. בענין הערותכמה
 בענין לעסוק נשמתו לעלוי כעת ואמרתי לו עניודשלא
 הנצב"ה. בעצמו שאמרם כמי הדברים ויהיוזה

 אם מפורש במפרשים מצא שלא היתההערתו
 וביין. במצה כמו בהסיבה לאכול צריך פסחאכילת
 טירדותי אבל לו. ואכתוב בזה אעחן שבל"נואמרתי
 פה בעל או בכתב לו להשיב זכיתי ולא מנעוניהרבים
 נשמתו לזכר לאור שיוצא הזכרת בספר כעת לוואשיב
 ולא דאבדין על שחבל והמלכות והאצילההעדינה

משתכחין.

 חשבתי פעמים וכמה ונכונה יפה היא הערתועצם
 ואקוה הערתו, על ומענה תשובה מצאוד ולאוחפשתי
 שלא בזה לחדש מה ואמצא אמת בדרך ינחינישהקב"ה
 ונכת. ודאי דבר שיהיה אלא ספק בגדריהיה

 הביא ומצה חמץ הלכות בסוף הרמב"םוהנה
 קחם היה המקדש כשבית כן גם שנוהגיםהדינים
 ז' ו' בהלכות עח"ש ז' בפרק כתב והוא בלשונוכיצויין

 כזית אכילת בקיעת הסיבה צריכין ואימתי שכתבח'
 לכאורה כן ואם האלו. כוסות ארבע ובשתייתמצה
 הסיבה. צריך אין הפסח אכילת דבקיעת מדבריומשמע
 אכילת לגבי גם ההסיבה דין את הביא לא מדועדאל"כ
 דין הביא לא דרמב"ם הטעם לפרש "ם ואוליפסח.
 בגמרא כי הובא לא גם זה בגמרא כי בפסחהסיבה
 אין ומרור הסיבה צריך דמצה רק הובא ק"חפסחים
 בפסח והסיבה הסיבה צריכן לא כוסות וד' הסיבהצריך
 וא"כ הרמב"ם. הביאו לא כך משום בסמרא הובאלא

 לא די"ז בגמרא כי הרמב"ם מדברי דיוק שאיןנכת
 הראש של והערתו השאלה נשארת שוב כן ואםהובא
 לנו יש פסח קרבן לגבי בהסיבה הדין מה זצ"לישיבה
 זה. דין לברר כןאם

 עושין אנו דהלא בזה לברר לנו ש"ם מהובאמת
 אבל ומיסב. ופסח ומרור מצה כורך וא"כ כהללכריכה
 הלכות ברמב"ם המעין כי הצורך כל ברור לא גופאזה

 כורך היה הלל דלשיטת שכתב יראה ז' הל"ו פ"חחו"מ
 עצמו בפני נאכל היה והפסח בלבד והמרור מצהרק

 בפסחים הר"ח כתב ובפירוש מכאן, ראיה איןוא"כ
 על המרור כורך שהיה הלל על עליו אמרו וד"לקט"ו
 לנו אין א"כ הפסח כתב ולא אחת בבת ואוכלוהמצה
 בזה. ועין הכריכה עם נאכל היה שהפסחראיה

שפם ם י ר פאחיים

 שכתב תע"ה בסימן הב"ח מדברי יש ראיהוקצת
 דבזמן דכית עיקר וכן הסיבה בעי דכריכה המנהיגבשם
 פסח משום הסיבה צריך היה קחם היה המקדששבית
 יאכלוהו ומרורים מצות על כמ"ש חירות זכרשהוא
 ג"כ הזה בזמן ממילא העיקר הוא פסח דאכילתאלמא
 דהיה מדבריו הנלמד פסח. לאכילת זכר לעשותצריך
 דבעי משמע לכאורה כן ואם להסב הפסח בכריכתצריך
 פסוק י"ב פרק שמות דבר העמק ועין בפסח.הסיבה

 לדברעו. שנוגע מהח'

 זה דין עיקר לברר לנו "ם דבר של לאמיתואבל
 . הפסח את ג"כ כורך היה ומרור מצה בכריכתאם

 המקורות להמציא עלינו אלא מבואר הדברולכאורה
 הסיבה. בעי פסח אי יתבאר ממילא זה דין נדעואם

 בדבריו המעין הל"ו בפ"ח רוקח במעשהוהנה
 אוכל היה לא וא"כ הפסח. כורך היה דלא דס'ליראה

 ביור"ד לבוב לאבד"ק יצחק בית בשו"ת ועחןבהסיבה.
 שמבטלין מצות לענין שכתב י"ד אות קכ"ב סימןח"א
 ולא כוונתו( כך )ביחד ומרור מצה דדוקא זה אתזה
 הרי וכו', נפרדים והחפצים הגוף קדושת דהיאפסח
 ועחן פסח עם בכריכה ביחד מיסב היה דלאדסובר
 סק"ד סוף תע"ה ס" אור"ח יעקב "סועות ועיןבזה.
 כן בנוסח אומרין שאנו שלנו מנהג נכת ובזהשכתב
 ביחד, ואוכל ומרור מצה פסח כורך היה הללעשה
 ומרור, מצה פסח כורך הי' לומר דנכת כתבוהט"ז

 דאף ז"ל הרמב"ם שיטת עפ"י נכת מנהגינוולפמ"ש
 נאכל והפסח המרור עם מצה כורך הי' המקדשבזמן
 נפסח הסיבה דאין דדעתו הרי עכ'ל, השובע עלאח"כ

 ד"ה נ"ד נ"ג סימן אפרים שער שו"ת ועיןבכריכה,
 תירהן לו דאין וכתב הרמב"ם על דהעיר מגלגליןוהנה

 בעית ונשאר הפסח עם המצה כורך היה דכןדמשמע
 אי ישר ברור לא זה ודין במחלוקת זה וא"כבזה,
 בזה, שדנים עוד וראיתי בהסיבה. בכריכה נאכלהפסח
 מ"סרים ובדובב אר"י ד"ה קט"ו פסחים שדהבמרומי
 על פענח בצפנת וכן א'. אות קל"ט סימן ג'חלק

 פ"א בירח~למי עי' שכ' הל"ו בפ"ח שכתבהרמב"ם
 אוכלין דהיו שם דמבואר פ"ב כאן ובתוספתאדחלה
 בית אין ע"א י"ד ד' כריתות ועין כאחת,שלשתן
 אכילה. דרך שזה שם התוספות וכתבו מחזיק,הבליצה

 אם ע"א כ"ג ד' ור"ל דר"ע בפלוגתא חליא באמתחה
 מצות ג' "ם ובאמת וכו', יצא אכילה כדרךשלא

 היא שמצות פסחים באכילת אחת קדשיםבאכילת
 מה "ם וגם וכו', המקריב כהן קרבנות גבי וכןהאכילה
 והג' וכר, תאכל דהבשר קדשים באכילת מצוהשמקחם
 שלא אף מקחם וזה בנותר "סתייר שלא לאוכלודצריך
 מבטלין אין שלמין כשבולעו אבל וכו', אכילתוכדרך
 והערתו במחלוקת עדיין שזה מכואר ועכ"פ עכ"ל.זא"ז



אורחרבבורןשצ

 עדיין בפסח הסיבה בעי אי וצ"ל ישיבה הראששל
 ביאור.טעונה

 מצות יש דבפסח הלף הבית דברי ידועוכבר
 אכילת של מצוה יש מזה וחוץ פסח כזיתאכילת
קדז4ים.

 הל"ג הל"כ בפ"ח ק"פ בהל' הרמב"ם טויטתאגב
 היא האכילה שמצות דיעות יש אבל יצא כזית אכלאם
 צ"ו. סימן אריה שאגת עהן הק"פ כלעל

 ק"ב, מצוה ומנ"ח מ"ט סי' אור"ח חת"סושו"ת
 ע"ח בזבחים רש"י ושיטת הל"ט. פ"ט ק"פ שמחואור
 ר,4 והמרור המצה עם כורך היה הפסח את אףדלהלן
 לאכול כפאוהו או הפסח את בלע אם וכן בזה.חולקין
 הג' ע"פ ו' מצוה במנ"ח וכמבואר חובתו ידייצא

 קט"ו.פסחים

 המובא הדין איך זצ"ל ישיבה הראש אז העירכן
 לחבורה מחבורה מוציא דאין הל"א פ"א ק"פבדמב"ם

 אחר. למקום ועברה ממקומה עקרה חבורתו כלאם
 כל אם לי נראה אבל לזה ראיה מצאתי לאוהנה

 לחבורה מחבורה מוציא של הדין אין אז עברההחבורה
 בזה. לעיין טויש אמר ז"לוהוא

 בשעת חבושין ד"ה ע"ב ע"א יבמות רש"יועהן
 מצות הא ולכאורה עליהם. מוטלת מילה ומצותעשיה
 וצ"ל כ"ט. בקדושין כמבואר האם על מוטלת לאמילה
 מחו~בת לא שהיא אע"פ שאשה המהרש"אכמ"ש
 שם ועהן בה, מעכבתה מקום מכל בנה אתלמול
 אריה ושאגת צ"ו ר"ס מילה הל' זרוע ואורבמאירי
 נ"ג.סימן

 יש אחת בחבורה אי דברינו בתוך אז התעוררכן
 שהפסח מספיק או לאכול ואחד אחד כל עלחיוב
נאכל.

 הר"י של בביאורו לרס"ג המצות בספר ראיתיוכעת
 ולכן ח"ל שכתב ולכן בד"ה מ"ז במ"ע זצ"לפערלא
 חובה רמיא לא פסח דאכילת דעשה מזה להכריחנראה
 החבורה בני על אלא החבורה מבני ואחד אחד כלעל

 ע"י שנאכל וכל ידם. על נאכל שיהא חובה רמיאבכלל
 לא שמקצתן אע"פ כתיקונה מעשה נתקחמההחבורה
 שיאכלוהו ודאי המובחר מן דמצוה אע"ג כללאכלוהו
 גברא דנבעי אלא קרא קפיד לא דליכא חובה אבלכולם
 ואחד אחד כל שיאכלנו בעינן לא אבל לאכילה,חזי
 הראש בשם הבאתי אז שרשמתי בכתבים והנהוכו'.
 תשובה מצאתי וכעת בזה, דנסתפק זצ"לישיבה

 חידוש. הם ז"ל הרי"פ דברי ולכאורהלשאלתו,

 מבני אחד אם זצ'ל מרן נסתפק השיחות באחתכן

אפריםחיים
 למקום הבה4ר להוציא יכול לאכול התחיל שלאהחבורה
 שכתב חינוך במנחת ראיתי וכעת יפה. הערה והיאאחר.
 לאכול ההחילו שלא החבורה מבני דאלו ט"ובמצוה
 אחר למקום אחד ממקום הפסח את להוציא להםמותר
 לאכול כבר שההחילו לאלו אלא הוצאה נאסרה,4לא
 הם אלו דברים כן וגם ספיקתו. נפשטה וא"כעכ"ל,
 בזה אדת עוד בעזהי"ת אבל בכ"ז כעת ודנתיחידוש.
 הערותיו הבאתי ובנורים דברים. יתחדשו אםוהוסיף
 שיחיו. התלמידים הישיבה בני בזה וידונו תשובותוקצת

 לאוכליו שחטו שכ' הל"ו פ"ב ק"פ ברמב"םועהן
 בה יוצא אדם ואין כשר הפסח לאוכליו שלא דמולזרוק
 ע"ב ע"ב דף בפסחים מבואר הא וצ"ע חובתו.ידי

 על המוריה הר בספר וראיתי חובתו. ידי בה יוצאואדם
 חזקה, קושיא והוא בזה להעיר כבר שכתבהרמב"ם
 ידי בה יוצא ואדם וצ"ל הוא ט"ס כי לי נראהוכתב
 שמח. באור ג"כ ועחן עיי"ש,חובתו

 תורה( אור )בחוברות הערתי שנים מט"ו יותרחה
 פטור קרקע לו שאין דמי ג' בפסחים התוס' דבריעל

 ארי' גור בספר ראיתי כעת אבל אריכות, וכתבתימפסח
 זעמבע הגר"מ אביו בשם שהביא ל"ח בעמודיהודה
 קרקע לו שאין דמי יוסף יד מספר חידוש דברהי"ד
 הפסח בהקרבת אבל הפסח מאכילת היינו מפסחדפטור
 עח"ש. קרקע לו שאין אף חחבשפיר

 אם דעתי מה זצ"ל ישיבה מהראש נשאלתיעוד
 לו והראור מדעתו. שלא חברו של פסח להפרישיכול
 אור מספר ז' אות ו' בסימן אברהם הזרע שכתבמה
 דזכות מדעתו שלא חברו של פסח לשחוט דמותרזרוע
 לא ממת הפקעת משום שהוא הפרשה משא"כ לוהוא
 שם עיין וכו' שחיטה משא"כ מדעתו שלאמהני

בדבריו.

 ואור ב' סימן ח"א הלף בית עחן פסחובעניני
 מקראי בספר ובעיקר הל"א. פ"ו ומצה חמץ הל'שמח
 עניני בהרבה שדן וצ"ל פרנק רצ"פ להרה"ג ח"אקודש
 ובאור השלם, חמנים מועדים חלקים בט' וכןפסח.

 שליט"א. גורב"ן להרב הרמב"ם עלאברהם

 דפלא ודע שכ' הל"ט פ"ו ק"פ שמח אורועהן
 מת דקבורת דינא רבינו הביא לא אשר על בעיניגדול
 ברכות בצל"ח עחן אבל וכו'. ומילה פסח דוחהמצוה
 בזה. מ"ש י"טדף

 עוד לציין וראיתי זה בענין עחנור שובוהנה
 וכו' מאי בד"ה שכתבו ק"ח פסחים תוס' עחןמקורות.

 אכילת על כשמברכין החנו במצה הסיבה ומצריךומה
 היה פסח היה שאז דבאפיקומן הרי ובאפיקומןמצה
 הלקט ובשבלי רפ"ג, סימן ברוקח ועהן להסב.צריך



אורחרננורצ

 אפיקומן הנקראת המצה החצי נוטלין כ' ח"חבסימן
 עם הנאכלת למצה זכר פסח במקום נאכלתשהיא
 פסח במקום היא שהרי בהסיבה אותה ואוכליןהפסח
 פסח כורך היה הלל כתב, וכן חירות, לשם הואוהפסח
 כתבנו וכבר בפסח. הסיבה דבעי הרי ומרור,מצה

 המקדש שבית דבזמן שכ' תע"ה סי' מהב"חבפירוש
 זכר שהוא פסח, משום הסיבה צריך היה קחםהי'

 שהביא תע"ז בסימן הגר"א ביאור ועייןלחירות.
 ועיין הרא"ש. בשם ומ"ש בזה הראשוניםמחלוקת
 ושמש שכתב ע"ז סימן צו גאון אחאי דרבשאלתות
 חבורה בני לפני דקאים א"נ הבית, בעל לפנידקאים
 שאלה בהעמק ז' באות וכתב הסיבה,צריך

 הבית, בעל לפני דקאי שמש, מיני הוי רבינוואשמעינן וז'י
 ואשמעינן תמיד, למיסב דרכיה ולאו קבוע שמשהחנו
 קבוע, שאינו שמש היינו חבורה בני לפני דקאיתו

 וכדומה פסח אכילת החנו דכאן חבורה בבני סתםומיהו
 פטור לשמוער דמצוה משום וס"ד מצה, שלשהוא
 חייב מצוה בסעודת ואפילו קבוע שמש דאפילוקמ"ל

 הסיבה. בעי דבפסח הרי עכ"ל,בהסיבה

 הסיבה צריכי נמי כולהו בד"ה בתוספות שםאגב
 וצ"ע שתיה, בשעת הסיבה צריכים כוסות ד' וכלכתבו
 בכוס אם וכן רה2תה, יחזור אי היסב ולא שכחאם

 אע"ג בהסיבה ולשתות לחזור יכול אם היסב לאשלישי
 נראה ובמצה עכ"ל, יו2תה לא לרביעי שלמ2ידבין

 משא"כ חירות הראה ולא היסב לא כי ויאכלדיחזור
 חירות משום דהו"ל או ברכה של כוס הו"לבחן

 הדין איך העיר זצ"ל מ2יבה והראש נסתפקו.ולפיכך
 ועחן ויאכל דיחזור יתכן ולדברינו היסב, לא אםבפסח
 הסיבה בעי בתראי כסי הוי כגמרא שם ואגכבזה.
 שכתב בר"ן שם ועיין וכו', חרות הוי דקאי שעתאההיא
 שמות דבר העמק בחומש עהן ואגב הגדה.שאומר
 בפסח אבל לדורות, היינו וז"ל שכ' ח' פסוקפי"ב
 ומצה בפ"ע פסח לאכול המצוה היתה ודאימצרים
 מרורים עם בכריכה לאכול מצותו הוה הפסח רקבפ"ע
 רנ"ג[. סי' ח"ג רזמנים מועדים]ועין

 הסבר לי אין ועדין ישיבה הראש אז לי העירכן
 יפחתו לא ד"ה ע"ב צ"ט בדף שם הוצס' דברי עלנכון
 מה אחד לכל כוסות ארבע ולהצריך להחמיר ונראהוכו'

 ואמר פטורין או דחייבין או נפשך מה להחמירהכוונה
 ביאור. וטעונים לו ברורים לא החוספות דברישכל
 התוס'. את ולבאר לעבור למועד חזת עודואי"ה

 ליה מקדש דהדר לשמואל ק"א ד' בגמרא שםואגב
 צריכה שאינה ברכה ליה הוי לא אמאי זצ"ל הר"יהעיר
 הראש של ספיקתו ומצאתי השי"ת כעת זיכניוהנה
ישיבה

 חחם אורח אברהם באקול מגדים בפרי זצ'י

 וז'י סק"א תע"זסימן
 בהסיבה תאכלנו המחבר מ"ש

שצא ם י ר פאחיים

 הסיבה צריך פסח שיהא מצאתי לא ז"ל ובר"מעפר"ח
 וא"כ עמהם פסח לא ומרור מצה כורך כתב הל"ובפ"ח
 וצ"ע הסיבה דאי"צ אפשר לפסח זכר אפיקומןלמ"ד
 זצ"ל ישיבה הראש של דספיקתו הרי עכ"ל, בזהקצת
 מה ולפי בצ"ע. בזה שנשאר מגדים לפרי לכותזכה

 פסח. קרבן באכילת להסב דצריך יתכןשכתבנו
 עמק אל והגענו הצדדים מכל ספיקתו בארנוולכאורה
 שפתתיו אלו דברים ויהו זה בדין הישר וקוהשוה
 והקדושה. הטהורה נשמתו ולעילוידובבות

 שהכזית שסוברים יש כי ביאורו, מה להוסיףה,2
 בה יוצאים שאנו חובה של המצה היא האפיקומןשל
 לשם לא וזה בתחילה שמברכים ואף מצה אכילתידי

 אלא מברך אין הימנה כריסו דמילא היות אלאחובה
 רש"י עחן כן, גם זה על תעלה שהברכהמהכות
 כ' ס"ב תע'ץ סי' השולחן ובערוך קי"ט פסחיםורשב"ם
 שאכילתן שכתב הרמב"ם לשת גם כן מורהשלדעתו

 לא היא האפיקומן שאכילת שסוברים ה,2 המצוה,היא
 ברא"ש, שם עהן בלבד, לפסח זכר אלא מצוהלשם

 הטור לשת גם מורה שכן כתב השולחןוהערוך
 אין אבל אלו בדברים להאריך עויש ואף ערוךוהשולחן
 רבבות בשו"ת אלו בענינים כתבנו וכבר פהמקומם
 כעת המוכן ח"ד ובכת"י ג"ח. חיים אורח עלאפרים
 הנדפס[. ספר זהו המחבר ]אמר בעזהי"ת.לדפוס

 שכ' ג' אות כ"ז סימן ח"ג צבי חמדת בשו"תועהן
 סדר הי' איך קחם היה המקדש שבית בזמן לחקורמ2
 ומרור תחילה מצה אכלו האם החג. ליל התקדן2ו2ל

 עוד מצה אכלו האם ובסוף סעודה. או פסחואח"כ
 היה דלהלל נראה ולי לבד. פסח או הפסח עםהפעם
 לבסוף רק פסח אוכל היה ולרבנן כורך עם פסחאוכל
 בפיו. באחרונה פסח טעם שישאר הרמב"ם שכתבכמו

 שהוא וביאר האפיקומן בא מה לשם שביארועח"ש
 זה. בענין שם מאריך והוא שבארנו וכמובמחלוקת

 קצ"ב סימן קדשים העתיד השולחן ערוךועהן
 שמקודם כ' בו דבכל דע וז"ל שם וכ' קצ"ג.וסימן
 אוכל ואח"כ החגיגה אוכל ואח"כ כזית הפסחאוכל
 וברמב"ם מהש"ס. כן משמע ולא שביעה. כדיהפסח
 הרבה שהאריך ועח"ש עכ"ל. כמ"ש, כן לאמפורש
 פסח. קרבןבדיני

 כתב א' בעמוד ח"א פסח קודש מקראי בספרוהנה
 וזריקת קוחיטת כתב ע"ב( ס"ה )דף בפסחים רש"יוז"ל
 צוותו ביום ז'( )ויקרא דכתיב ביום אלא אפשר אידמו

 הרה"ג אחי ובן בלילה. ולא ביום קרבניהם אתלהקריב
 הריב"ם, בשם הקשה פחבל שרגאר

 דלמ'י
 זה טעם

 זה היום, אחר הולך הלילה דבקדשים בלילה ולאדביום
 ולא דביום משום למילף הוצרך ולכן עשר ארבעהנקרא



אורח רצ דן4ונונשצב

 על הרש"ש בקושיא קדמו כבר ובאמת עכ'ל.בלעה
 )וזו הערבים בין כתיב כגופי' הלא לכאורה וז"לאחר

 נמי ביה דכתיב משום ואולי והורץ הנ"ל(,הקושיא
 לימוד דיש )וכוונתו עכ"ל השמש כבא בערב כו'תזבח
 ולי בזה. רצחן מיוחד(. פסוק צריך לכן אפשרדבלילה
 צאו הממונה להם אמר בגמרא ע"ב כ"ז דף ביומאקקיה
 האיר אם רש"י וכתב השחיטה זמן הגיע אםוראו

 פסולה שהטוחיטה התמידין את לשחוט רצתהמזרח
 הביא לא ומדרצ עכ"ל, זבחכם ביום דכתיבבלילה
 בזה. רצין צוותו ביום שלהפסוק

 חצי רק לו שיש מי באחרונים המחלוקתץדרצה
 אם וביאורו המצוה, מקחם אם אוכלו אם מצהזית
 אם מצוה בכל אם ז"א המצוה, מקחם מצוהבחצי
 בזה. האחרונים דנו והרבה מכזית, בפחות המצוהמקחם
 מקחם אם דן זצ"ל "4יבה הראש עם השיחותובאחת
 לעמק אז הגענו ולא בפסח, כזית חצי באכילתהמצוה
 חפשתי כעת אבל הוא. הוא ולכאורה זה בדיןהשוה
 רמב"ם על תנינא מהדורא לאברהם חסד בשו"תוראיתי
 שכתב הרמב"ם על כתב הל"ג בפ"י פסח קרבןהלכות
 מה לי אפשטיה מכאן והנה בשר כזית עליוושאין

 לו ואין לאכול שמחתב במ"ע האחרוניםשנסתפקו
 שזה והאריך מכזית פחות לאכול עליו חובה איכעויעור

 בזה תלי זה אז לא או אסור שיעור חצי איבמחלוקת
 בדבריו, עץן לא, או המצוה מקחם אם לא או אסוראי

 עהן וכן במחלוקת. היא זצ"ל מרן של ספיקתווא"כ
 לכל כזית צריך אם דדן נ"א עמוד שם קודשבמקראי
 במחלוקת דהוא דדעתו ג"כ ומשמע מהמנתםאחד

 משמו להעיר רק ובאנו וקצרנו קרדש. בהררירצח"ש
 זה. ענין על לעבור אי"ה למרצד חזקזצ"ל.רצוד

 שאכלו בה2לשה בשו"ע להלכה ומובא כידרצהנה
 נכנס אחד ואם משלו, שאכלנו ברוך רצונין מזמניןאז

 שמו ומבורך ברוך עונה אז אכל ולא שמזמניןכששומע
 ס"א. קצ"ח בסימן עחן רצד, לעולםתמיד

 אב במנחם בישיבה בביקור שהחתי בעתוהנה
 ליטנר הרב לי שאמר הזאת, בה2אלת דנוהה2מ"ג
 מכזית פחות והשל"4י כזית אכלו שב' שאירע,4ליט"א
 ברוך יענה או משלו שאכלנו יענה איך אז, לברךובאו
 יזמה איך כן אם מכזית פחותה אכילה דאין דכיקוכו',

 לי ונראה למעשה. ושאלה נכתה הערה והואשאכלנו,
 רק אבל הזמן קוצר מחמת בזה היטב עחנתי שלאאף

 דהוא בזה. לחדש המעין לב יביא ושזה להעירמקופיא
 כזית אכלו ו' אם מספיק או עשרה "4 דאםבמחלוקת
 הל' חחם ארחות עין שתו, או ירק אכלווהשאר
 מ"ח סי' בו ובכל דאמרי אית בשם ל"ו סימןברהמ"ו
 כזית כד"ה קצ"ז סימן הלכה בביאור וכ"כבשמם.
 "4 אבל הגר"א. והביאור והרא"ה הלקט השבליבדברי

 ם י ר פאחיים
 או ירק כזית דוקא שיאכלו צריכים אלו שאףסובחם
 ומרדכי קכ"ט סימן ראבי"ה עהן הל, רביעית"4תו
 איכא שם בו וכל חחם וארחות קע'צ סימן פ"זברכות
 שרוב כתב פכ'צ ג' כלל לדרך ובצדה שם ושו"עלמימר
 שאין היו וטעמו בעשרה, הוא וכ"ז לצירוף, רירביעית
 וגם מצטרפים ץין שבירק שהכונה קולות ב'להקל
 שיהא שצריך מפני או בראבי"ה עח"ש מכעויעורפחות
 הלכה בביאור עח"ש אחרונה בברכה מחתבעכ"פ
 ו' סימן אור"ח א"4 וחזק מ"ח ברכות הרן2ב"אבדברי
 סובר מצטרף ירק אכל שאמר רב הרי שהקשה י"באות
 ירק על אחרונה ברכה מברכים שאין ע"ב מ"דבדף
 וטעמו כזית יאכל שהו4לישי צריך שאכלו בה2לשהאבל
 עח"ש אכלנו יאמר ואיך מכזית פחותה אכילה איןכי

 שכתב סק"ד קצ"ז בסימן מגדים ובפרי הרבבשו'"צ
 ב"י ע' א' א' במ"א בקצ"ד מ"ש עין עמ"אמצטרפין

 בעינן מצטרף למ"ד וכג' הוא דספק המרדכי בשםכ'
 דא"צ י"ל לעשרה אבל משקה רביעית או ירקכזית
 שאכלנו ברוך יאמר איך דאל"כ כאן סהם והמחברכזית
 במ"ב עח"ש ולהלכה עכ"ל. מכזית פחות אכילהואין

 שאכלנו יזמה ולא במחלוקת דזה מבואר עכ"פסקכ"ב.
 השולחן קצות רצי' קצרנו, כי בזה רצי' וכו' ברוךאלא
 שתה אלא כלום אכל לא ואפילו שכ' ס"ג מ"הסי'

 בברכה שחייב כיק מים ואפי' משקה מאיזהרביעית
 משלו, שאכלנו ברוך רצונה עמהם מצטרףאחרונה
 דוקא כזית דבעינן והטעם שם כ' סק"ז השולחןובבדי
 נקרא אינו מכזית שפחות משום אדמו"ר כ'לצירף
 שכתבנו. כמו והוא עכ"ל, הפמ"ג וכ"כאכילה

 תכול חתי דכפין כל הסדר בליל דאמרינןבהא
 משה במטה וראיהר פסח. קרבן לנו אין האולכאורה
 עמנו, יחוג לומר רוצה תפסח ייהו י"מ בשםשכתב
 המנהיג בספר ראיתי אבל הפסח, על הכוונה לאוא"כ
 פסח בהלכות ז"ל הירחי נתן ב"ר אברהם רבנולהרב
 מפסוק מוחק היה מ"כ יעקב רבנו וז'ל שכתב ע"באות

 אכלינן לא דהאידנא ויפסח חתי דצריך כלהראשק
 לומר הפסח כהלכות כן נוהג היה הבית ובזמןפסחא.
 דלא הרי עכ"ל, עמהם תמנה יבא להמנות שצריך מיכל
 לחיד"א הגדולים בשם עין )אגב בזה רצין זה אתאמר

 הספר דבתוך המנהיג ספר על שכתב מנהיגבמערכת
 חייר(. אב"ן בסופו כותב חידוש שהואדבר

 ט"ז פרשתא צו פ' התו"כ על משעץ ר"שבספר
 עשה ולא לאו איסור שאין לשתו באריכות כיעהןכתב
 אכל כבר אם עליו נמנה לא אפילו פסח מקרבןלאכול
 ס"ז סימן התורה דגל ובחוברת חובתו. מץ ויצאשלו
 עיק צריכים הם הר"ש דדברי שמח האור זה עלכתב
 חידוש. דבר וזה שם כיעויןטובה,

 נמי ומרור מצה הגמרא בדברי ע"א צ' דףבפסחים



אורחרבבות

 ולכאורה דמי. כפסח נינהו דפסח דמנשירין ניתונו'
 ואינן עצמה בפני עשה מצות מצה עלמא לכוליהרי

 ואולי מכשיריו. מצה מצות קורא ואיך זו את זומעכבין
 ומצה עצמה בפני הנאכלת מצה מצות ב' "םבמצה

 בזה. ועין הפסח עם ביחדהנאכלת

 במצוה דן פ"ה התורה יסודי הלכות למלךובמשנה
 באכל לדת "ם ולפיו אכילתן. כדרך שלא יוצא איעשה
 ועיין המצוה. קיים אי אכילתן כדרך שלא פסחהכזית
 א'. אות החינוך על סולת מנחתבספר

 בחצי מצוה מקיים אם באריכות דן ב' באות שםכן
 להביא נראה ולפי"ז בדבריו. לעין לעיל שכתבנושיעור
 טל בספר לדבריו והביא נזר אכני בספר שכתבמה

 דאסור כ"ה דף ביצה על זצ"ל אריק להגר"מתורה
 כלל נפש אוכל דאינו מכזית פחות טוב ביוםלבשל
 הוא אוכל נמי פנים כל על מכזית שפחות עליוותמה
 ועוד ממש נפש אוכל דהוא תמוהים ודבריווסיים
 עכ"ל. מתוך ושרי קצת צורך הףדעכ"פ

 באוכל פסח אכילת של המצוה מקיים אם דנתיכן
 ולא ממש בשר דבעי או בשר נקרא זה אי הכבדבשר
 שייכים הדברים שאין ואף בזה. הארכתי ובכתוביםכבד

 את לשבר דברים בהם שיש אלו הערות הבאתילענינינו
 לענין מענין והוא בהם ולחדש ידון ולעיןהאוזן
 ענין.באותו

 כ"ב י"ב בא בפרשת עוויאל בן יונתן תרגוםועין
 בדם וטבלתם אזוב אגודת ולקחתם הפסוק עלשכתב
 בדמא ותטמשת אזובא איסרת ותסבון וכו' בסףאשר

 בכלי וראיתי חרס. של במנא כוונתו מה פחרא.דבמנא
 מחכם בזה ונשאלתי בזה, שכתב ב' סימן בא פ'חמדה
 בדבריו. עח"ש בזה והאריךאחד

 שלא הפסח בשר אכל אם הדין איך לחקור ישכן
 ח"א קודש במקראי בקודץם בהררי וראיתי כדרכונתבשל
 דבפסח י'ל הצל"ח ובדעת ח'ל שכ' נ"חעמוד

 אסור כדרכו שלא בב"םול גם האכילה הואדהאיסור
 עכ"ל ואמרחו ד"ה ע"א ע"ד דף פסחים צל"חר"צהין
 מ"א. בדף בצל"ח עודועי'

 שכתב קכ"ד סי' פסחים מועד א"ם בחזתועיין
 אחר דבר מחמת צלי שייך לא שכנוזל לושפשוט
עכ"ל.

 ח' פרק ומצה חמץ הלכות שמח באור עודועין

 ז'.הלכה

 הל"ב בפ"ח שכתב ומצה חמץ הל' ברמב"םע~ן
 על אמת בשפת ועחן מצוה. אינו פסח בלא מרוראכל

 לו אין אם לע~ן "ם ח'ל יפה חקירה דחקרהרמב"ם

שצג ם י ר םאחיים

 פלגא מרור לאכול מחתב אם ומרור פסח רקמצה
 הוא דמסתמא דרכנן דמרור בזה"ז גם וממילאדמצוה.
 במרור מחתב מצה לו דאין דאע"ג י"ל למקדץםזכר

עכ"ל.

 על הל"א פ"י הרמב'ש בדברי מ"ש עח"שכן
 עצם בו שבר אם בטומאה שבא פסח אבל שכ'הר"מ
 כן איכא מיהא דאיסורא משמע כ' ע"ז לוקה.,אינו

 ואפשר פטור בטמא השובר המשנה לשתמשמע
 במנחת עין אבל עכ"ל. טהור. אטו גזירה אסורמדרבנן
 דאורייתא איסור אפי' ואפשר שכתב ט"ז במצוהחינוך
 בזה. לפי"ז וצ"עעכ"ל,

 אכלן אם ופסח דמצה מבואר כ"ג דף כנזירוהנה
 שהביאו תע"ז בסי וב"ח ב"י ועי' יצא לא גסהבאכילה
 יש אבל לפסח. זכר דהוא לאפיקומן דה"המהרוקח
 דלאו גסה באכילה הפטור היסוד עיקר הוא מהלברר
 דהף או אוכלים בגדרי מיעוט בזה הף אי אכילהשמה
 י"ג. סי' ח"ב הראש נזר ועי' גסה. דאכילה מיוחדפטור
 האוכלה שכן מזיק בשם מוגדרת גסה דאכילהונראה
 ע"ב פ' דף יומא עין עצמו ואת המאכל אתמזיק

 מ"ט פטור ביוה"כ גסה אכילה האוכל ר"ל אמרבגמרא.
 פרט רש"י וכתב למזיק פרט כתיב תעונה לאאשר
 זו אכילה ע"י עינף שום ממנו מבטל שאינו לזהלמזיק
 אכילת ולגבי עצמו. ואת האכילה את הוא מזיקאלא
 רש"י עי' חובהו ידי יצא דלא גסה באכילהמצה

 ק"ז. פסחיםורשב"ם

 דלא כ"ח ביומא רש"י על להקשות שכחבנובמה
 על בריטב"א כעת ראיתי צותו. ביום של הפסוקהביא
 אם וראו צאו סגן בממונה ז'ל פרש"י ח'ל שכתביומא
 קדשים קוחיטת לעשות שצריך לפי השחיטה זמןהגיע
 נפקא לא צותו מביום אבל זבחכם כיום כדכתיבביום
 אחו ולדבריו עכ"ל, בזר כשרה דקוחיטה כיתשפיר
 ששחיטה לפי כונתו מה כיאור בעי זאת בכל אבלשפיר
 בכך. לי מה בזרכשרה

 מי השני הפייס הובא כ"ה בדף כיומא שםאגב
 מדוע כן ואם בזר כשרה שחיטה הלא ולכאורהשוחט.
 העיר שכבר יומא מאירי וראיתי לשחיטה, פחסעשו
 היו מפייסין מ"מ בזר כשרה ששחיטתו ואע"פ ח'לבזה
 אע"פ בהמיד בקרבן כהן צריכה שלכתחילה מפניעליה

 לדבריו וא"כ וכו' בזר לכתחילה מותרץ קרכנותשבשאר
 קושיחונו.תרד

 עליהן חחב הזר אין הדם והולכת הדםקבלת
 ר,ם"י כ"כ זריקה. אחריה שיש תמות. עבודותשאינן
 כשירה קוחיטה הרי ולכאורה שחיטה. גם וחשבביומא
 פרו שחיטת או מליקה ר"ל ואולי ברש"ש, ועח"שבזר,



אורח ר2 וו4וצבשצד

 אר ד"ה הל"ד פ"ג י"א הל' המלר שער ועהן כה"ג,של
 .קשה

 עבודה שאינה חחב אינו המזבח על אש המציתזר
 כ"ד יומא תו"י עחן גזירים שני סידור אחריה שישתמה
 ורמב"ם אמר ד"ה ע"ב ל"ג דף יבמות ותוס' הצתהד"ה
 כתב שם המוריה ובהר שם. ובכ"מ הל"ה פ"בהו"מ

 מחו"כ.שמקורו

 את מטיב בדין שכתב קי"ב זבחים נתן בחקועהן
 מדשן דדוקא כתב ע"ז מדשן דהחנו דפרש"יהנרות
 גמר שהיא הדלקה על אבל עבודה. גמר דאינופטור
 הדלקה הרי ולכאורה עכ"ל, עליה חחב ודאיעבודה
 הקודש הורת בספר ועחן בזה וצ"ע ובחוץ. בזרכשירה
 בזה. מ"ש ע"ב ק' עמודח"א

 קודם גם שכתב כ"ד ליומא הלכות בליקוטיועהן
 שנאמר מתחילה האש להביא צריך המערכהשמסדר
 יפרק האש על העצים קידם ואם האש על עציםוערכו
 העצים את למעלה יערוך ואח"כ האש ויתןהעצים
 משפט ובעע עכ"ל, פ"ב ריש בירושלמי כ"זכדאיתא

 הרמב"ם על ולפלא ירושלמי כתב ש' אותשם
 מהלכות בפ"ב למלך משנה כתב ת' ובאותשהשמיטו.
 עכ"ל. ומוספעתמידע

 עליה חייב זר שאין דעבודה מבואר כ"זוביומא
 ביאור בעי ומ"מ בתוס'. ועח"ש פייס. בעי לאמיתה
 בסדר ל"ב בסימן דוד במקדש ועחן פייס. בעילמה

 לעורר. רק ובאנו בכ"ז וקצרנו ה' אותהמערכה

 סבר ומר הגמרא בדברי ע"ב כ"ד דף ביומאועהן
 אהא פליגי ולוי דרב ומשמע וכו' היא חמה עבודהלאו
 לכאורה וא"כ חחב עצים גזרי שני שסידר זר ר"ידאמר
 פרק מקדש ביאת בהלכות הרמב"ם בדברי ביאורבעי
 של טעם כתב דלא ועוד כר"ע ופסק שכתב הל"הט'

 דעבודה משום הוא דהכי וצחנו כ"ח ומדף כאןהגמרא
 איברים כמקטיר הוא שהרי הטעם שם ונקט היאתמה
 הכסף שם ובעיקר הוא. קרבן שהעצים מיתהוחייב
 כתב הוא קרבן שהעצים הרמב"ם דברי עלמשנה
 שני סידור דאמר כר"י ופסק יוחנן ור' דרבפלוגתא
 תחילת האברים וסידור הוא תמה עבודה עציםגתרי
 שהרמב"ם בזמן בו זה כתב ואיך עכ"ל, הוא אחרסידור
 הוא קרבן שהעצים כתב אלא תמה עבודה כתבלא

 בקדשים כתב העתיד השולחן בערוך והנה בזה.ועהן
 למזבח עצים גזירי שני סידור על מם ד' סימן מ"הפרק
 אולי וא"כ עכ"ל, בעצים תמה עבודה דזהו מיתהחחב
 החמה העבודה שזהו עצים קרבן שזה הרמב"ם כתתזה

 בזה.ועהן

 בשבת האם עבודות ובעוד בה~חיטה כשר דזרוהא

 ם י ר פאחיים
 שם וראיתי העבודות כל את ולעשות לשחוט לומותר
 וחייב אסור שהזר וכתב בזה שנסתפק י"אבסימן
 דבר אמר גדול אדם אבל חידוש זה ולכאורהסקילה.
 ספריו כל כי דבריו לקבל ויש לדחותו אפשרואי

 חסד ובעל בפסק משכמו וגדול ישראל בבתינתקבלו
 עינינו להאר לנו שהשאיר והחורה חלקו, ואשריהיה

 הוא. ברוך הקדושבתורת

 חלקו ואשרי משכמו גדול היה זצ"ל הר"י מרןכן
 את השותים רבים וחלמידים מתורתו לנושהשאיר
 חלקו אשרי חסדיו ומעשה וצדקתו וגדולתודבריו

 מת לא הר"י מת לא אבינו יעקב נאמר ועליוחנצב"ה
 הלך ולא ויום יום מרגישו אחד כל כי חי עדייןאלא

 כמו פה והוא ולקבל להשלים שקשה דבר זה כימאחנו
 חי חיים כשמו והוא חיים היום כולכם עמנו פהשנאמר
 היום.עמנו

 דברים הוסיף ז"ל המבי"ט להרב ספרובקרית
 הוי עצים גזרי שני ומסדר וז"ל הרמב"ם שלבדינו

 עצים מערכת שסדור היא תמה דעבודה וחייבכמקטיר
 חדש וטעם חדשים דברים והם עכ"ל, בה וגומרחסתמא
 בזה.ועהן

 וכן דברינו כעע דהקשה יצחק בשיח ראיתישוב
 בספר אבל להקשות. והאריך בירושלמי קרבןבטוירי
 וקשה הדברים בעובי שנכנס ראיתי למלךמעשי

 שכתבנו הדיוקים עכ"פ משם וקחנו דבריולהעתיק
 מאת הריצ"ד חידושי בספר עחן וכן בזה. וצ"עקשים
 ראשי רב שהיה זצ"ל הלוי צבי יוסף ר'הרה"ג

 על מ"ש תשמ"א בה~נת בירושלים ונדפסבאמסטרדם
 לעורר שיש מה לעורר רק ובאנו הנ"ל. דיומאהגמרא
 בזה. יפלפלו הורהובני

 כדי וכמה בפסח עצם פגימת י"ז בחולעועיק
 ט"ז מצוה ובמנ"ח צפורן בה שתחגור המזבחפגימת
 עצם שבירת של די"ז הרמב"ם השמיט דאמאיהקשה
 הרש"ש שם הקשה וכן הצפורן. בה שתחגור כדידהוא
 הלי"ט פ"ז פסחים בירושלמי ועחן שתירץ מהועהן

 במאירי עהן אבל לרמב"ם טעם דנתן הש"סוכגלית
 מי יש פסח בקרבן עצם שבירת אף וז'ל שכתבבחולע
 חולקע ה,ם זה שיעור של בפגימה עליה ומעוברשאומר
 לא המחברים ומגדולי גמורה בשבירה כן אםאלא

 בהערותו הנ'ל לכל קדם המאירי וא"כ עכ"ל.הביאוה
 ר' הרה"ג לידידי משה משכן בספר וראיתי הרמב"ם.על

 בברוקלין נדפס שליט"א סאכאטשעווסקי נחוםמשה
 הדין הביא לא הרמב"ם מדוע לבאר כ"ט בסימןתשל"ט
 כדרך הסוגיא לבאר מאד יגע כי בדבריו ה,טבעחן

הגדולים.



אורחרבבות

 נ"א סימן מאש מוצל והנחמד היקר בספרועק
 שהיא וכו' מנחות שויירי אכילת מצות בענין ח"לח"א
 ובעלין אוכלין דכהנים לבעלים כפרה והיא עשהמצוה

 שיעור שהוא כוית לכ"א קץגיע צריך אימתכפרים
 לא אם שאפי' י"ל זו מצוה קיימו לא לא ואםאכילה
 לשום הגיע ולא אותם אכלו אלא כוית אחד כהןאכל
 אכל שלא כית דלמא או המצוה נתקחם אם כויתאחד
 יש עוד וסחם וכו' המצוה נתקחם לא כוית אחדכהן

 מתחילת ישהה שלא צריך זו באכילה גם אםלחקור
 וי"ה מצה אכילת כדין פרס אכילת בכדי סוף עדאכילה
 שהאריך מה ועח"ש וכו' אכילה נקרא לא שההדאם

 ביאור. טעונים חקירותיו עכ"פ ומפתחותבהערות

 אבל מכוית בפחות גם קדן2ים באכילת מצוהיש
 יומא תו'" עחן בכוית כששבע אפילו הגמורההמצוה
 ד"ה ע"א נ"ג קדושין ורש"י שם וריטב"א ע"א ל"טדף

 במנ"ח אבל מ"א. סי' אור"ח חת"ס ושו"תהצנועין.
 אין אלא המצוה קחם כזית כשאכל כתב קל"דבמצוה
 שלא הבשר לאכול צריך אלא לאכול הבשר עלחיוב
 צ"ו בסימן במצוה ארי' והשאגת תותירו לא על"צברו
 פסחים אכילת ובכללם קדשים אכילת של שמ"עכתב
 ובחת"ס במנ"ח ועיי"ש כוית על ולא הקרבן כל עלהוא
 ק"מ.סימן

 רלט.מימן
 כהונה בבגדיביבוס

 כת49 וטהרות קדשים על אפרים רבבות)פספרי

 כל הל"ה המקדש מכלי בפ"ח נתבהרמב"ם
 ואין אותן מלבנין אין צואין שנעשו כהונה מבגדיבגד

 חדשים, ולובהב לפתילות מניחק אלא אוועמכבסק
 בכ"מ כתב ומקורו אותן, גונוין שבלו גדול כהןובגדי
 במקום שיות דאין ח"ה בזבחים אומרים כישדפסק

 אותן גונזין שבלו גדול כהן ובגדי נ"א, וסוכהעשירות,
 וצ"ל המקור מנק וא"כ כלום, הכ"מ בזה כתבלא

 מלמד שם והניחם הכ"מ כך אחר ק2צחןמהגמרא
 אבל כ"ד. יומא ף כריתות מ"ו, זבחים גניזה,שטעונים
 ולתפארת דלכבוד אותם מלבין אין כתב ספרבקרית
 נמי דהא לפתילות מניחן אלא בעינן הפסק בלימעיקרא
 לכבוד משום דהיא מקורו ]ומאין הקדן2,צורך

 אותן גונזין שבלו גדול כהן בבגדי וסחם%תפארת[,
 במקום אותם שגונוים לבן מבגדי דילפינןאפשר

 שטעונים מלמד שם והניחם כדכתיב אותהשיפשוט
 מה ולכאורה לעולם שניה פעם בהם עובד ואינוגניזה
 כהן בגדי סתם על מאחד לימוד אק ואמאי משםראי'

שצה ם י ר פאחיים

 לחודה כשבלו והכא שסיים במבי"ט ועחן שבלו,גדול
 הם גדול כהן בגדי וכולהו הואיל מינייהו דילפינןהוא

 כתב המוריה הר ובספר בזה[ כוונתו הבנתי ]ולאעכ"ל,
 שמבואר קדושה תשמישי ככל פשוט אותםגונזין

 בקדושין עי' בהם מועלין הא ועוד ע"ב כ"זבמגילה
 טעונים א"כ כלום בהם עושין אין רבינו ולדעתנ"ד
 במשל"מ והובא הל"ג דסוכה פ"ה ירושלמי ועי'גניזה
 לזה דיש פשוט דהוא דעתו וא"כ עכ"ל, היטביעי"ש
 בזה. ועחן דנגנז קדושה הה2מיש כל שלדין

 המבי"ט כתב עשירות במקום עניות דאין די"זוהנה
 הכ"מ של טעמו ולפי"ז מדאורחתא, דהוי אפשרבפ"א
 הוא כי בדיעבד אף דיעכב יתכן המבי"טח2ל

 בזה. ועחן שלמה היריעות דעת נוטה וכןדאורייתא,
 דהיו משמע דמהירושלמי כתב למלך במשנהובאמת
 בזה. ועיין כהמבי"ט לא זה וא"כ שבחרן נרותמדליקים

 לדברי טעם שנתן באריכות שלמה ביריעותועחן
 ועיין ציין. לא שהכ"מ מה לדבדיו ומקורהרמב"ם
 דברי בביאור ובאריכות ד', סימן מאהבה תשובהשו"ת
 הא ולכאורה הרמב"ם, על למלך מעשי בספררבנו

 מנין גניזה בעי גדול כהן דבגדי הרמב"ם בשםדכתבנו
 אלא קאי לא שם דוהניחם דהפסוק כית זה דיןלנו

 בגדי בין לחלק ומנ"ל הכפורים יום של לבןאבגדי
 בפ"ה למלך ובמשנה השנה ימות בכל לכה"דכה"ג

 כהונה בגדי דכל הרמב"ם דדעת שכתב מעשרמהלכות
 לעיל מדבריו שכתבנו ממה ולכאורה להם אחדדין

 על שהקשה משה בו שחזר משמע המקדש כלימהלכות
 אלא נאמר לא שם דוהניחם הפסוק וא"כהריטב"א
 בד"ה שכתב מה ועיין בזה וצ"ע יוה"כ של לבןבבגדי
 פגימה לפר,2 רש"י הוכרח מדוע גדולה, פגימהופגמו
 שאם שחידש נתן בחק ועי' פגימה סתם ולאגדולה
 דין, חידוש חה אותו משחיז היה אז קטנה פגימההיתה
 גונזים היו לא קטנה פגימה דמשום כתב דודוביד
 הסכינים כל דממש הסכינים כל יספיקו לא דא"כהסכין
 נתן בחק וע"ע ובהגהה וכו' קטנות פגימות מלאיםנעשו
 עכ"ל. ודו"ק ותוספות הקודשוטהרת

 ועבד מקורעין או מטושטשים י"ח בזבחיםוהנה
 וצ"ל ולתפארת לכבוד דכתיב ופירש"י פסולהעבודתו
 ויתכן לה, ילפינן קרא דמהאי קאי אמטושטה2יןדגם

 במטושטש כמו מטעם פסול דכיבוס דכתבדהמבי"ט
 אות ג' סימן זבחים וביאורים חידושים ]ועיין בזהועחן
 משמע ועבד כיבס אם והנה מטושכה2ק[ דז"הב'

 היה הרמב"ם כתב ובהל"ד פסולה,דעבודתו
 מכית יתכן ושם פסולה, עבודת ועבדמטושכה2ים
 ואם ואהל, נתר או מים בעינן לא הטיט אתשלהעביר

 דבר ידי על או בידו הטיט העביר אחד דאם יתכןכן



אורחרבבון2שצו

 לומר דצריר ונראה זה, בבגד לעבוד שוב יכולאחר
 או הכלים מן בין שרת כלי שכל דבעינן הוא הגדרדכל
 סופו ועד מהחילתו הנוכחי במצב רהוה הבגדיםמן

 בפ"א עיין שנפגם סכין דהחנו שהוא כלוכשנפסל
 להשחיזו עכשיו וצריך ראוי אינו זה סכין א"כהלט"ו

 עשירות, במקום עניות אין אמרינן בזה ראוי,ולעשותו
 נפסל זה בגד כן אם כיבוס הטעת מלוכלך בגד כןוכמו
 אז תיקת וצריך אדם לכל ג"כ אלא הקדש לגבי רקלא

 טיט או באבק בנתלכלך משא"כ וכו' עניות איןאמרינן
 שם שנתלכלך דסכין דוגמא נפסל הבגד עצם איןוכו'

 וכמו לגררו דאפשר הסכין בעצם פסול זה איןלדעתי
 אין לומר שייך אין דאז האבק להעביר בנקל אפשרכן

 שנטמא מעיל ד"ה בזבחים דאמרינן ודע וכו'עניות
 דאחר וכנראה ומכבסו שלש על משלש פחותמכניסו
 המעיל אם א"כ הנ"ל מטעם פסול המעיל הלאכיבוסו
 איכא דכאן משום אלא לקורעו, אפשר אי אמאיפסול
 דהיינו משאר מעיל חלוק ובאמת מעיל על מיוחדלאו
 שם כמבואר גניזה טעת הוא גדול כהן של בבגדרק

 פתילות עושים כהונה בגדי שאר משא"כברמב"ם
 וחשבתי ולגונזו, שלם להשאירו צריך במעיל כךמשום
 פסול אינו וכובסו חטאת בדם שנטמא בגד כלשאולי
 של לכיבוס ליכלוך של כיבוס בין חילוק דישמשום
 דאיכא דבמקום הראשונים לדברינו יסוד והואמצרה
 עניות אין אמרינן אז דמלוכלך והוא הבגד בעצםפסול
 נטמא הוא אלא ראוי הבגד דעצם במקום לא אבלוכו'
 מצאתי וכ"כ הכיבוס, אחרי לעבודה דראוי אמרינןאז

 ודו"ק. כדברינו שכהב ב' אות פקודי פרשת חמדהלכלי
 ה' אות י"ז סימן חיים אורח יצחק עיין בספרועיין

 ועחן ט"ו. דף לסוטה חריבה במנחה לדבריו כ"כוהביא
 זה שאחר בכתונהם וישאם שכהב ד' י' וירארמב"ן
 בהזאה הוא כמובן והטהרה כהונה לבגדי וחזרטהרו

 א"כ וכשרים, במת הטמאים בגדים כשארוטבילה
 בכלי וג"כ לעבודה אח"כ נפסל לא שטמא שמהמשמע
 שנטמאה פרוכת ג"כ הלא ועוד לרמב"ן. צחןחמדה

 נפסל, דלא ומשמע הלי"ח בפ"ז ברמב"ם עהןהטבילוה
 כלים הוה הטומאה שמפני בהלי"ט הרמב"ם שכהבומה
 בגדי הנ'ל מטעם ג"כ צריך היה לדעתי יכי,עשחם
 ישהברו. שמא הכלים ושאר יתלכלכו שמאכהתה

 פסול אם כיבס אם לעיל במ"ש חשבתישוב
 במקום עניות אין דאמרינן בהא תלוי והי'לעבודה
 וא"כ מהמבי"ט שכהבנו כמו מהתורה הוא אםעשירות
 דכשר יתכן אז מדרבנן רק הוא ואם פסולבודאי
 אורח דלאו כהב פ"ח בדף רש"י אבל ודו"ק,לעבודה
 דכשר, אפשר ועבד בכובסו וא"כ מדרבנן דרקארעא
 לומר ג"כ ומצדד הלי"ד בפ"א שלמה ביריעותועי'

 וכשאין פסול הדם אין שנשבר שרת בכלי הדםבקוכץ
 ג"כ ומשמע זה, כלי לתקן לכהחלה מותר אחרכלי

 ם י ר פאחיים
 כלי שאינו בדבר ג"כ נאמר עניות אין של זהדנלל
 א"א שבנפגם מהרמב"ם ומבואר סכין, למשל רקשרת

 לכבסו. אפשר דבדיעבד כהב חודה ובזבחלהשחיזו,

 שכהב תודה הזבח מדברי סיוע לי מצאתישוב
 כהב ועוד פסול אינו כשנחריבש ועבר טיטבלכלוך
 אבל וכדומה הרמב"ם כלשת צואה של ליכלוךדוקא
 דבר דמ"מ פסול אינו דם של טיפה הבגד על נטףאם
 נ"ל בהלכ"ד הרמב"ם שכהב ומטושטשין חידוש[זה

 באמת ואז יבוש ידי על ירד שלא גדול ליכלוךדהוא
 לפסול. א"א בודאי אז שכהבנו וכדומה אבק אבלפסול

 ע"א י"א שבועות תוספות של הב' לתירו'ןאבל
 לפי וא"כ וכו', עניות אין שייך בכלי שרק מכלבד"ה
 שרת כלי אינו שחיטה של דסכין להסוברים קשהזה
 דאינו דאף משום ואולי להקנו, אפשר אי אמאי כןאם
 לו יש לעבודה בו שמשתמשים מכית אבל שרתכלי
 הלי"ד לפ"א ]ובחידושינו שרת, כלי של הדיניםפרטי

 לשיטת וכן הרמב"ם[ על אפרים ברבבות בזההארכנו
 אין מטעם לכבסו א"א מ"מ לעיל שהבאנוהריטב"א
 ועי' בזה. ודוק עבודה בהם עחסים דמ"מ וכו'שיות
 ברוך מקור ובספר ט"ו. סוטה איתן מצפה בהגהותעוד
 שרת. כלי נקראים בגדים אי מ"ש ה' סימןח"ב

 עבודתו כיבסו אם כהב בקודץע בחומר ישראלובתפארת
 רמב"ם על אפרים רבבות בחידושינו מזה וכהבנוכשרה
 בספר עהן מקומו. קנה ושם הל"ט פ"ג סוטההלכות
 משכן בספר ועהן שרת. בכלי מ"ש ב' סימן דודמקדש
 משה ר' הרה"ג לידידי תשל"ט ברוקלין ז' סימןמשה

 שרת וכלי סכין בדין שכתב מה שליט"אסאכשבסקי
 בדין ארוכה תשובה לי והשיב שם לו שהערתיומה

 יקר ]והספר משם. קחנו ז' בסימן בארוכה בסכיןפגימה
 שהביא מה פ"ח דף זבחים הישר אור ועהןמאד[

 בדבריו. שהעיר ומה זי"ע דיסקין מהרי"למשו"ת

 כהב מדלא שדחק י"ט זבחים אורה קרןועי'
 דהני מוכח מיתה לחחב בפי' מטושטשין דיןהרמב"ם
 בהמאור כהבנו וכבר וכו' בגדים מחוסר בכללאינן

 בעבודה דמיפסל לן מנא ולכאורה מזה, שנה כ'מלפני
 כשלובהם בע"כ מיתה חיב ליכא דבמקורעים נאמרואם

 דמדו בזה פסול דאיכא אף בכיהתם חשיב אלובגדים
 קזלמה ר' הרה"ג לידידי לשלמה אשר בספר ועהןבד,
 בזה. לעורר רק ובאנו וקצרנו נ"א. סימןברמן

 רם.מינצן
 עור יפניבענין

 מגדל בחוברת שהדפסתי מה פה  מעתיקהנני



שצזאפרים חייםאורחרבבות

 חב"ד אלחנן אור גדולה ישיבה ע"י ערצ"לאור
 המערכת של הם והערות שם וז"ל )ב( וקאליפארניא

 טה.למ

 זצ"ל, רודניק ר"י הרה"ג המנוח ידידי ע"ינשאלתי
 אפשר ואי המנין להשלים לאחד קוראים אם הדיןאיך

 לפני עובר אם להצטרף רוצה לא והוא אחר,להשיג
 דהמבטל היות דיעבור היא העיקרית והשאלהעור.
 עור. בלפני עובר ג"כ עשהמצות

 הוא אם עור דלפני בלאו לחקור דיש בזהוהנראה
 שלא ו' דף דע"ז כעובדא לאו באיסור במכשילודוקא
 עשה מצות בהעדר במכשילו אבל לנזיר, הן כוסיושיט
 אמאי החוס' דהקשו י' בגיטין ועהן עובר. כן גםהוא
 דחשידי מצוה לשם שמרה לא דילמא חובתו ידייוצא
 קיום בהעדר אפי' עור לפני דאיכא הרי עור,אלפני
 וממילא ל"ד[, סי' שפר אמרי בספר ]ועחן עשהמצות
 בע"ז ר"ת ושיטת עובר. ג"כ מנין משלים דאיןבאופן
 דלית במידי אף שחך עור דלפני תיפוק ד"ה בחוס'כ"ב
 יוכל שלא במכשילו ממילא מדרבנן. אלא איסוראבה

 עובר. אז שני טוב ביום לולב כגון דרבנן מצוהלעשות

 רק הוא עור דלפני ולומר, לחלק ישולכאורה
 אם אבל תתן. לא שכתוב כמו מעשה עביד דקאבאופן
 אם אפילו מבואר כבר אבל עובר. אין מעשה עושהאין
 חחם חפץ בספר עהן עובר, ג"כ מעשה עושהאינו

 דלפני בלאו עובר הרע לשת דהמקבל ד' אותבפתיחה
 שום עושה אינו דהמקבל ואע"ג מכשול. תתן לאעור

 מ"מ מעשה עושה דאין אף בתפלה וממילאמעשה

עובר.
 מרוצח בפי"ב הרמב"ם ממ"ש יש גדולהוראי'
 משמע א"כ עור. אלפני עובר הגונה שאינו עצהבמשיא
 נטה ולזה בעשה ג"כ אלא כך הדין בלאו דוקאדלאו
 א(. למנין יכנס לא אם דיעבור הנ"ל ידידידעת

 חבירו את רואה אחד אם לחקור יש זהובענין
 כי עבירה לו אין הדבר עושה שחכירו ובזמן דברעושה
 או לעכבו מוזהר אני אם יודע, אני אבל מזה, יודעאינו
 דלפני בלאו דחקרו בהא ראי' להביא יש ולכאו'לא.
 ראי' והביאו עובר. אני אם חן שתה לא הנזיר אםעור

 דעל עובר שנהן איך וממילא בנתינה הואדהעיקר
 כיד עחן עבר. כבר שנתן ואיך החורה הקפידההנתינה
 למאור נר שו"ת ועיין ב(. שס"ז אות הלמד כללימלאכי
 ל"ה, בסי' הנ"ל לידידי יצחק שדה וספר נ"בסי'

 עשה לא אם אף להזהירו עלי זה לגבי אםוממילא
 חסדא, ר' ד"ה י' דף סוכה בריטב"א ועי' ג(.העבירה
 הוא אבל אשה 2שער שרואה האחד הדברים תוכןתסכיר
 אשה, של שזה יודע ואני איש, של שער 2ההחושב

 חושב שהוא היות ק"ש יקרא שלא להזהירו עליהאם

 ראש על רק זה אם ערוה הף שער ואולי א"ש, שלשזה
 אשה, משער שנעשה אפי' לא נכרית פאה אבלאשה

 איש של שזה חושב הוא ואם ראשה על לא שזהכית
 אמאי להעיר יש ולכאו' ד(. בזה ועיין ערוה, זהאין

 עור דלפני דלאו מרוצח פי"ב בסוף הרמב"םהשמיט
 בסהמ"צ עי' בזה, דנו וכבר דנהרא עברי בתרי רקהוא

 וכתב זצ"ל פערלא להר'" נ"ז פרשה ל"ת גבילרס"ג
 לזה. ישוב צריך מ"מ דע"ז, הגמ' סוגחת דחהדהוא
 ועיין ודו"ק. דנהרא עברי ב' בין חולק ספר בקריתאבל

 בדף אליהו עוגת ובס' ס"ב, סי' ח"א צבי בניןבשו"ת
 ראובן ברכת ובס' מ"ו, סי' הישועה ממעיני ושו"תצ',

 וכ"כ עור, לפני שייך נח בבן אמאי להעיר ישכ"כ
 ז' אות א' סי' ע"ז בחזו"א וראיתי מזיד. חבירואם

 יעשה לא שאחר לראות יש אחד כל שעלשהסביר
 בין דהוא סובר שהוא משמע וא"כ המקום. לפניעבירה
 יש גופא וזה ו(. לחכירו אדם בין ולא למקוםאדם

 הוא עור הלפני אם דרבנן, באיסור ובעיקרלחקור,
 ס""ה, סי' או"ח יצחק כית בשו"ת ועחןמהחורה,
 כ"ו כלל ו' מערכת ו' בכללים חמד בשדיובעיקר
 כלל לשד"ח חכמים דברי בקונטרס וכ"כ בזהשהאריך

 להשלים לו כשקוראים לעזור נכנס לא אם עכ"פל"ו.
 ולעזור להכנס וישתדל ז( בלאו דעובר נראהלמנין
 שמים. שם לקידוש דיעשה במנין להתפלללציבור

 דאפי' דכית מהרמב"ם בראיתו כונחו אולי א(]
 מבטל ידו כ2שעל מכ"ש א"כ עובר הוגנת שאינהבעצה
 הרי הרמב"ם מדברי דוקא הביא למה וצ"ע עשה,מצות
 הרמב"ם מדברי אך ספ"ג. קדושים בת"כ דרשההיא
 עצה להעז 2(צריך עור דלפני הגדר עיקר דזה משמעשם

 ובעיקר בזה. האחרונים האריכו וכבר היפוכו ולאהוגנת
 באיסור אפי' שייך אי האחרונים האריכו כברנידתו
 וש"נ דבריו בסוף שצחן חמד בו~די עי'דרבנן,

 סוף להצ"צ דינים בפסקי ג"כ ועי' הדנים,לאחרונים
 ירושלים צפע"נ ושו"ת ח', רכ"ז סי' צ"פ ושו"תח"ב.

 ע' ח"ב לועיא ביאורים ליקוטי ובספר ס"ה.ההסכ"ה

 שחך כ"ז אין אך שליט"א. אדמו"ר מכ"ק מ"שפב-ג
 בגדר אינו דלכו"ע למנין השלמה לענין שאלתולעיקר
 מעשה בעושה או לחבירו במכערל אלא עורלפני

 נכשל ידו דעל או בפועל, הכשיל דלא הגםהכשלה
 להביא יש לזה )וראי' מעשה עשה לא דהוא הגםחכירו
 עור לפני משום הקברים לצהן דצריך א ה- מ"קמגמ'
 ואינו מצוה דמבטל אם למנין השלמה לענין אבלע"ש(,
 לפני לגדר שייך זה אין מ"מ וכו' מצוה עושי עםנמנה
 - מצדו. הכשלה שום כאן דליכא כית כללעור

המערכת[.
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 בזה שהאריך מה ואו במערכת חמד בשדי עי'ב(
 המערכת. - בזה. הדנים אחרונים מכמהומביא

 אם שוגג חבירו אם שדן מה שם חמד בשדי עי'ג(
 למצוה בהשמטות המנ"ח בדברי וע"ש עור לפניאיכא
 המערכת. - עלן(. ודאתאן )בד"הרלב

 מפורש דין דהא כלל מובנים אינם כאן דבריןכל
 קיער משום בה אין נכרית דפאה עה סי' או"חבה2ו'"צ
 על הוא ואפי' כנגדה ק"ש לקרות לענין ערוהבאשה
 המערכת. - ס"ד. אדה"ז בשו"ע ע"ש - האשהראש

 המערכת. - באריכות. שם חמד בשדי ג"כ עי'ה(

 ג"כ אינה לחבירו אדם בין עבירה וכי מובן אינוו(
 דאינו יומא בסוף ערוכה וש"ס למקום, אדם ביןעבירה
 את שירצה אחרי גם אבל חבירו את שירצה עדמהכפר
 המערכת. - כפרה. צריךחבירו

 המערכת. - א. הערה לעיל ראהז(

 )א(. ח"ו,- אור מגדל קובץ המערכת חבריכבוד

אחדשה"ט.

 בענין מ"ד עמוד עד ל"ג מע' באריכות שכתובבמה
 ב"ר האבות. נולדו בתשרי י"א בר"ה עי' הולדת.יום

 י"א - ט"ו שמו"ר בניסן. בט"ו נולד יצחק י"בפמ"ח
 המשכן נגמר בכסלו בכ"ה פ"ו פסיקתא מקומות.ועוד
 פקודי ומ"כ יצחק. נולד שבו בחודש וכו' מקופלועמד
 יצחק, בו שנולד בחודש המשכן להעמיד נתכויןהקב"ה
 יום הוא יצחק של הולדתו יום לעולם שם תוארוביפה
 וכתב משה נולד אדר בז' י"ג מגילה לעולם.שמחה
 נזיר תוס' ועי' המיתה. על שתכפר הלידה כדאירש"י
 ועי' גדולה. שמחה שמחו משה של הולדתו ביוםי"ד
 כדי ביהח2ע בחר הבהיר ממדרש תק"פ סי' חי'נפש

 שנולדו ובזכות כמותו שני באדר שנולדו אנשיםשיבחר
 עליהם זכותו חגן בודאי משה של הולדתובזמן

 לבנה מקדשים בשבועות. נולד דדוד ךדועבמלחמה.
 ולישראל ללבנה ומקדשים דוד בן נולד כי ט"בבמוצאי
 בני עי' כעומר בל"ג נולד רשב"י להתקדש.קיעתיד
 בעומר. ל"ג מאמר אדר חודשיששכר

 שמחה ליום הולדת יום ליחס עדש רואיםהרי
 שהחחנו שעשה כתב קמ"ה סי' יו"ד כת"סובשו"ת
 עי' יו"ט עשו ס' בבן מבואר ובגמ' שנה. לנ'לכשהג"צ

 לעשות שמנהג יאיר בחות עיין ע'. ובשבת כ"ח.מו"ק
 הולדתם, ביום חגגו שגדולים רואים א"כ סעודה.אז

 בזה. וקצרתי מקורותועוד

 כענגיס הרב מהרה"ג מ"ש נ"ובעמוד
 בענין זצ'י

 ם י ר פאחיים
 ח"א אפרים רבבות בשו"ת שכתבתי מה עי' "2נה,מצה
 דוד הלל הרב לידידי משה זכרת ובקונטרס ש"ה,סימן

 כ"ט. בעמוד שליט"אליטוואק

 רמא.מינין
 פקו"נ וודאי פקו"נספק

 כת"ין סוגיות עיצמספרי

 להציל סכנה לספק עצמו להכניס אדם חייבהאם
 ר"י להרה"ג מיהודה שבט בספר סכנה. מוודאיחברו

 על אם נסתפק א' בפרק הראשת בקיער זצ"ל,אונטרמן
 ולהציל ולבוא שבת לחלל מותר נפשות דיני שלעדות
 מערי יוצא לא הגולה דאם ראיה והביא ממות.האיש
 דוחה זה שאין שכן כל נפשות דין על להעידמקלט
 נוגע זה ואין דבר לכל יוצא לא שהגולה ודחהשבת,
 עכ"ל. עדות, הגדתלדין

 דבר, לכל יוצא אין אם לי מה להבין ישאמנם
 אם לצאת יכול אינו אדם להציל אם לדת לנו ישהעיקר
 ידחה שלא שכן כל עויצא דוחה אין נפש פיקוחכן

 והוא אחר מטעם לדת יש אלא יחלל, שלא דהחנושבת
 וכמו אחר להציל כדי בסכנה עצמו להכניס מחךבדאין
 עצמו להכניס מחךב אי ט' בפרק המחבר שםשדן
 הכריע לא להלכה והנה חברו. להציל כדי סכנהבספק
 סכנה בספק עצמו להכניס מחויב אי הנ"להמחבר
 יתכן זה לפי כן ואם ודאית. מסכנה חברולהציל

 עדותו ידי על חברו להציל לצאת צריך אינושהרוצח
 מחיוב אי לעיל הנזכר ספיקתו אבל הוא. כןיהלכה
 יורה תשובה בפתחי מצאהר סכנה. בספק עצמולהכניס
 שחקר אליהו יד לשו"ת שציין סק"א רנ"ב סימןדעה
 רשאי אינו ע"ה וניצול ת"ח המציל אם שם וכתבבזה
 בשו"ת ועיין מותר. כהניצול ת"ח אינו המצילואם

 נ"ג[ אלף סימן הוא ]ובישנות תרכ"ז סימן ח"גהרדב"ז
 שוטה חסיד ה"ז נפשות ספק שם יש ואם שםוסיים

 היד ובדברי עכ"ל. דחבריה מודאי עדיף דידהדספיקה
 לע"ה. ת"ח בין חילוק מצא היכן להבין ישאליהו

 ולא סכנה שם אין אם הדין מה לחקור ישקצת
 דמים. שופך בכלל הוא אם נהרג והוא והציל,הלך
 טבעא דקא כגת שוטה חסיד כ"ב דף בסוטהוהנה
 אמאי וצ"ע וכר ארעא אורח לאו ואמר בנהראאיתתא
 רשע ונקרא דם ממש שפך הא שוטה חסיד רקנקרא
 נקרא לא הציל לא דאם משמע וא"כ שוטה, חסידולא
 בסוטה שם חריבה מנחה ובספר אמאי, דצ"ע אףרשע
 מזה. שדיבר מצאתי אתרעל

 להכניס מחךב ישראל כלל דלהציל נראהאבל



אורחרבנות

 כשהלכה לסכנה עצמה הכניסה אסתר דהא בספקעצמו
 שו"ת ועחן ופשוט. כדת, שלא בזמן הביתן לגינתלמלך
 זצ"ל גרינוולד הרב הרה"ג המנוח לידידי יהושעחסד
 כ'. סימן א'בחלק

 בדיני להעיד משם יוצא דאץ דהא לומר ישואולי
 אבל לעדות הוא פסול וממילא נפש דהרג משוםנפשות

 לא הוא ואז בשוגג בהרג הכא אחרי דהא יתכן לאזה
 סימן ח"ג יעקב שבות בשו"ת וראיתי לעדות.נפסל
 לעדות. נפסל לא בשוגג שהרג שמי שכתבקמ"ז

 להציל בסכה עצמו שלהכניס לעיל במ"שאמנם
 בפרשת חכמה במשך ראיתי מחהב, הוא ישראלכלל
 המבקשים האנשים כל מתו כי שכתב לך בד"השמות
 לילך צריך היה לא חיים היו דאם מוכח נפשיך,את

 להכניס צריך אינו אליו צריכים ישראל שכלאע"פ
 לעיר שהגולה במשנה לרבנו יצא ומזה בסכנהעצמו
 צרהה בן כיואב אליו צריכים ישראל כל אפילומקלט
 והביאו רוצח, מהל' הל"ח בפ"ז כתב וכך יוצא,אינו

 מדבריו מבואר וא"כ ט'. בפרק שם יהודההשבט
 וממילא לצאת, עליו חיוב התורה הטילה לאשלגמרי
 דלגמרי שומרין לו שימסרו מיהודה השבט קושיתתרד
 שם שכתבו האחרונים קושית חדד וכן חיוב עליואין

 דליתי ב'[ אות פ"ב בבועז ישראל בתפארת]והובא
 אין חכמה המשך דלדברי יציאה, איסור ולידחיעשה
 אונטרמן הרב נתכות לזה כן גם ובודאי כלל. עליוחיוב
 לבץ בינו הקשר לגמרי שניתק הטעם כתב שהואזצ"ל
 עם קשר לה שיש מצוה של חיוב עליו ואץהעולם
 למצות לצאת רוצה אם הדין איך אנל החיצוני.עולם
 לדברינו הנה . לא או בידו מוחץ האם נפשפיקוח
 ונקרא ועושהו מהדבר פטור דהוא מוחין בודאיהנ"ל
 סקנ"ז בחו"מ תכ"ה סימן השולחן בערוך אבלהדיוט
 שם אבל לדינא. ונ"מ בידו מוחץ דאץ דאפשרכתב
 לצאת, יכול לצאת רוצה דאם ראי' הביא מיהודהבשבט
 והפרדס הלי"ב, חובל מהלכות בפ"ח שמח באורועין
 לרבנו דמנ"ל למלך המשנה ]ובדברי תשי"ח אדרמשנת
 וספר א', חלק המשנה במרכבת עחן זה בספקלהכריע

 פרק ה"א ר[ובהחער סימן זצ"ל מטוריג להגאת אהרןנר
 ]ולא ס"ד סימן שמעוני מילקוט לרמב"ם מקור צחןא'

 נ"י, קופרמן הרב הוצאת חכמה משך ועיין שמן,מצארר
 דרך של מאלפת דוגמא לפנינו חכמה המשך עלשכתב

 שבכתב בתורה מקור לנו לגלות רבינו טולפר,סנותו
 בעצמם כקשחו"ל פה שבעל מתורה לנו החיעהלהלכה
 רבינו מגלה דנן במקרה לדבריהם, המקור את צחנולא
 אשר כי חו"ל לדעת המקור הוא בשמות פסוקינוכי
 הכלל, מן יוצא ללא אבסלוטי דץ הוא שמהינוס

 לתשועתו. צריכים ישראל כלואפילו

שצט ם י ר פאחיים

 הגאת למרן כהן משפט בספר באריכות ראיתישוב
 להכניס דמחהב שכתב קמ"ד בסימן זצ"ל, קוקרא"י
 ישראל. כלל להצלהעצמו

 חיוב עליו אז למציל סכנה דאין דבמקוםהיוצא
 למציל ודאית סכנה דיש במקום שאלתינו אבללהצילו,
 אם הדץ ואיך חברו. להציל נפשו למסור מחהבהאם
 בספק עצמו להכנס המחהב סכנה בספק הדץ מהפטור,
 ס"ב מציעא בבא עחן סכנה, מודאי חברו למצילסכנה

 דלבן אחד מים בקיתת פטורא ובן ר"עבמחלוקת
 ובביאור חייב, ולר"ע חברו מלהציל פטורפטורא

 איש חזת רצ"ו, מצוה חינוך במנחת עחןהמחלוקת
 על שאלה ובהעמק כ"ו. סימן ליקוטיםסנהדרץ
 קודם חיותו ספק אם שנחלקו כתב קמ"זשאילתא
 פ"ח א' בעוער מיהודה בשבט ועיי"ש חברו. שללודאי
 בודאי זה כר"ע, פסקו שאלה והעמק המנ"חולהלכה
 פ"א משנה כסף עחן למציל, סכנה ובספק למציל.סכנה

 לסכנה עצמו להכניס דאפילו הלי"ד רוצחמהלכות
 מ"ש עוד ועי' ספק. והוא וודאי שהלא וטעמוחחב,
 לא בשו"ע אבל תב"ו, סימן חו"מ יוסף ביתבספרו
 בפתחי ועח"ש בסמ"ע, עח"ש וטעמו זה, דיןהביא
 שפוסקים טעם שנתן אזוב אגודת מספר שהביאתשובה

 הכ"מ שמ"ש כתב ובמנ"ח זה דין הביאו לאהראשונים

הנ'י
 ומ"מ באימה, לקבל אנו צריכץ הירח~למי בשם
 די"ז. צ"עלמעשה

 ונ'י
 הראשונים השמיטוהו דע"כ

 הרדב"ז את שם הפ"ת הזכיר וג"כ עכ"ל. כן ס"לדלא
 למעלה.שכחבנו

 הל"ז ונפש הגוף נזקי הלכות הרב שו"עועיץ
 י"א סכנה בספק ליכנס ואפילו שכתב החציא[]לבעל
 חולקים ה,ם ודאית, ממיתא חברו את להציל כדיעוצריך
 השולחן בערוך ועח"ש להקל, נפשות וספקבזה

 ולא בפלס הענין לשקול הש וכתב לעילשכחבנו
 דרך ושם נאמר ובזה מדאי יותר עצמו אתלשמור
 אורחותיו ששם זהו כ"ג[ נ' ]תהלים אלקים במסעאראנו
 מלא, עולם קיים כאילו מישראל נפש המקחםוכל

 סכנה, לספק עצמם להכניס מחרבים רבים ואםעכ"ל.
 דלא, דכתב הל"ח פ"ז רוצח הל' שמח באורעח"ש

 סתם בץ מחלק קמ"ד - קמ"ב סימן שם כהןובמשפט
 כיחידים דדינם האומה רוב שם שאץ זמן כלרבים

 בתורת נפשו למסור אדם דחחב ישראל כלללהצלת
 ועין צ. דף יבמות עחן מילתא ומיגדר קועההוראת
 ווךן הרב הרה"ג המנוח לידידי ההלכה לאורבספר

 זה בבושא להאריך יש ]ועדיין ט"ז, י"ד בדפיםזצ'י
 המכביד[. על להאריך שלא כדי ברמווכחבבו

 עשרת ניחצה מדוע להוסיף יש דרוש פיועל
 רארה היתה התורה כי רבים, ולא יחיד בלשתהדברות



אורחרננדתת

 אחד נפש המקחם והוא מ"4ראל, ליחיד אפילולהנתן
 נכנסין אלף אמרינן כך ומשום מלא, עולם ק=םכאילו
 יהיה אחד ורק ללמוד יכנסו שאלף כדי יוצאואחד
 אחד ידי על להנהן ראויה התורה היתה כילגדול

 יכהן בספר ועהן הארכתי ובדרוש בזה ועי'שדקבלה,
 התורה. עלפאר

 סימן ט"ו חלק אליעזר ציץ ותשובות בשאלותועהן
ע,.

 רמנ.מימן

 נקרננות אנר מחוסרנפסוי

 כת9[ ומהרות קד,טים עי אפרים רננותנמספרי

 מדין פסול הוא האם אבר, מחוסר פסולבדין
 בזבחים התוספות ומדברי הוא, אחר פסול אומום,
 נ"א מע"ז ראיה ונ"ל מום, מגדר דהוא משמעדט"ז

 וכו' פטור לע"ז מום בעלת בהמת זובח התםדאמרינן
 בפסול נכלל הוא אבר שמחוסר ש"מ אבר במחוסראלא
 נאמר דלא בו פוסל אין דמום בעוף ולכאורה מום,בעל
 ש"מ בעוף פסול אבר מחוסר אבל בבהמה אלאתמים

 אמאי מום מטעם דאי מום מטעם לא הוא אברדמחוסר
 דהתם עוף ד,4אני לדחות הה4 אבר, מחוסר בעוףפסול

הו'י
 מיוחד ריבוי הה4 העוף כל ולא העוף מן גזה"כ

 בזה. ועין אבר, מחוסרלפסול

 דמחוסר הא א"כ תמים בעוף פוסל לא שאםואף
 בביאור האריך וכבר העוף, מן מטעם הוא פוסלאבר

 במשנה ועהן ע="ש, רפ"ו מצוה חינוך במנחתהדברים
 ממעשה ובפ"ט הל"ז, מלכים מהלכות בפ"ילמלך

 אסור אבר דמחוסר זה מכל ומבואר הל"ז,הקרכנות
 הוה לא דלהם שבעין בדוקין כגון מותר ומום נחלכני
 הל"ה הזבח מאיסורי ובפ"ב בע"ז. שם וכמבוארמום
 קלוטה רגלו אי הירח4למי דברי למלך המשעההביא
 אבר. מחוסר משום או הוא מום משום אי חמורכשל
 פסול מטעם לא הוא אבר שמחוסר משמע בודאיוא"כ
 שמום דברים יש אבל מום, מטעם דהוא יתכן אומום,
 ערופה כעגלה כגון פסול אבר ומחוסר פוסל לאלבד
 בירה4למי והיא פוסל, אבר ומחוסר פוסל לאדמום
 י"ז דף ובתמורה איפשטוה, דלא ובעיא ערופהבעגלה
 גבי בפרשה דכתיב וקלוט שרוע והלא ד"הברש"י
 כן ואם חסרון, בלא נינהו, הגוף פסול והנימומין
 מטעם אלא אבר מחוסר מטעם לא שהוא מזהמשמע
 את לפשוט רקם"י מדברי לד=ק אפשר דכן מום,בעל
 הירושלמי.בעית

אפריםחיים
 טריפה מקבלין אי נסתפק במנחות אמתוהשפת
 אסור דטריפה ילפינן קט"ז בזבחים ולכאורהמעכו"ם,
 ועיין טריפה, כן אבר, שמחוסר וכמו נח,לבני

 דטריפה הוא דקושטא אלא, ד"ה ה' בע"זבמהרש"א
 אסור דטריפה האמת דלפי דסובר משמע נח, לבניאסור
 סובר דכן וכתב תורה, בטל בשיטתו כתב וכן נחלבני

 ובהגהותיו ז', דף לע"ז בהגהותיו עח"ש חחםהתורת
 על מכ"ז העירו לא ובאחרונים דסוטה לירח4למישם

 חילמא כתב קט"ז זבחים מאירות ובפניםהשפ"א,
 ,4לא וכו' טריפה למעוטי דפריך וכו' טריפהלמעוטי
 אף ולעולם כך כל עולם לקיום חזי שלא טריפהקח

 מדבריו מבואר א"כ וכו' להקרבה לב"נ מותרתטריפה
 אלא קרבן פסול מטעם נח בן אצל פסול טריפהשאין
 זרע בספר הדברים וביאר לחיות, ראוי שיהיהמטעם
 זכעו שכתבנו ומה עיי"ש ל"א אות כ' סימןאברהם
 שחיטה מהלכות בפי"א המלך שער ועין לדבריו,לכוון
 ע"ז בהוס' מבואר נח לבן דאסור אבר ומחוסרהל"א,

 וא"כ בדבר, מוזהר נח ובן גמור, איסור שהוא ע"בה'
 בודאי טריפה יקריב אי טריפה בענין גדולה נפ"מתהי'

 לא. או אבר מחוסר כדין מיתהיתחחב

 שבעין בדוקין אף עכו"ם בקרבן מום הטלתולענין
 בע"מ להקריב אסור מ"מ אבל מום הוי לאדאצלם
 מקבלים שלא כמו וא"כ שלנו, המקדש בבית,4להם
 מטיל והלא טריפה, מהם מקבלים לא כן כמו מום,מהם
 רקם"י מדברי לאו על דעובר משמע עכו"ם בקדשדמום

 בשביל סבורים שדהיו וכו' ואמרו בד"ה נ"וכגיטין
 בו, יהיה לא מום על יעבור בקדשים מוםשהנייל
 ובמנ"ח לכאורה, נכון דיוק וזה לאו על דעוברומשמע
 מכאן. נסהויע לא ואמאי בזה, נסתפק רפ"זבמצוה

 בלאו, עובר אינו מום דמטיל ראי' שם מביאעוד
 להביא לי ונראה כ"ג אות י"ד סימן אברהם בזרעוהוא
 ואפילו מקיזין אין בד"ה ע"ב ל"ג בכורות מרש"יראי'

 להתרפאות, שיכול במקום מום עואוין שאיןבמקום
 וחכמים רבי, לפי עובר במום ג"כ דאסור משמעוא"כ

 שם שברש"ש אף מום. הו"ל דלא דמותרסוברים
 יו"ד באחיעזר ועחן אסור. עובר מום בבעל דאףהקשה
 הרה"ג המנוח להידי יצחק שדה בספר וע=ן ל"ה,סימן
 רש"י כונת אין ואולי ט', בסימן זצ'י רודניק יצחקר'
 שדתרפא במקום דיקיז כוונתו אלא עובר מום ממששם
 מום, יעשה לא זו זריקה ע"י ששם בגב או ברגלוכגון
 דבר הוא שמום שכתב י"א דף פסחים רש"יועהן
 מום יהי' ולא עויקיז יתכן וא"כ לקדמותו חוזרשאינו
 הרקם"ש מדברי אמנם הרש"ש, קושית תודוממילא
 ממש. מום על לה דמפרקםמשמע

 בסוף בהשמטות ו' דף תמורה מקובצתובשיטה
 עובר מום קבוע מום אלא לי אין ס"א כתבהמסכת



אורחרגגות

 בלאו עובר ג"כ עובר דבמום מבואר וא"כ ת"ל,מנין
 איש בחזת ועין המנ"ח, כדברי ולא הרקם"שוכדברי
 על מכאן דהעיר ד' אות ל"א סימן ח"ב קדשיםהישן

 אנו דכאן קשה, לא דמכאן ראיור שובהמנ"ח,
 במקדק2 מדבר ובשיטה עובר מום הטלת עלמדברים
 מקובצת השיטה מדברי קשה לכאורה אלא עובר,מום
 יעבור הקריבו אם ג"כ עובר דבמום שמשמעהנ'ל
 שנחלש עובר שלא כתב רפ"ה במצוה ובמנ"חבלאו.
 בשבט ראיתי בכהונה, מום דההנו פסול זהו אםבידו

 שמצדד אברהם אשל מספר דמביא רצ"א בדףמיהודה
 ובזמנו כאן, מקומו ואין בזה, לדת תש מום, דהףלומר
 זצ"ל זילבר אליעזר ר' הרה"ג המנוח ידידי ליכתב

 ק"מ דף חולין בצל"ח לעחן אר"ז ענפיבעמח"ס
 ומשמע אבר, מחוסר היינו דמום וראיתי שםועחנהף
 כיומא וקצרהר להאריך, תש מום, פסול בגדרדננס

 תשמ"ב. רבנו משה ו2ל אדר ז'דהילולא

 רמג.סימן
 תאחר גי זענין עצרתתשיומי

 כתי[ הש"ס עי אפרים רגגות~מספרי

 יש השבועות דלחג מבואר י"זבחגיגה
 דכבל ד' בר"ה לרבנן הדין איך שבעה, כלתשלומים
 רגל חל אם דין מה כסדרן שלא אף עוברתאחר
 ו2עבר לאחר מיד תאחר כבל עובר אם בעצרתהאחרת
 ההה2לומין ימי שבעת לאחר אלא עובר שאינו אוהרגל
 פשוט לדבר תפס אבן ובטורי החג, קרבנותכדין

 תאחר, דבל דינא לענין גם נמשכים שבעהשתשלומי
 אדם אבל הובא י"ט דף ביצה בוה2"י אבל בדבריו,עחן
 עצמו ביו"ט אילימא אימת הסוכות בחג חודתומביא
 חולו של טוב יום שהיא מפני בעצרת ולא אמרתוהא
 טובה עצה לאשמעינן אור דקא והחנו וכו' מועדשל
 ואפילו הסכות בחג יביאנה תודה עליו שיש מישכל
 עכשיו יביאנה לא שאם נדרו, אחר ראשת רגלהוא

 לא בפסח בעלותו שהרי לירושלים בשבילה לבאיצטרך
 טוב יום שהיא בעצרת ולא שבה, חמץ מפנייביאנה
 לענין עצרת ואם כסדר, שלא רגלים ג' שאיחרהנמצא
 בעצרת להביא יכול הרי שבעה כל תשלומין לה ישזה

 ההה2לומין ימי בז' תקריבנה לו ו2ליעף רגלשהוא
 בשבילה להתאחר שיצטרך רקם"י כוונת לפרש]ודוחק

 כן[, משמע לא דלשונו עצרת, לאחר אחד יוםכירח2לים
 ו2עבר וכית הה2לומין תאחר בל לענין דאין ע"כאלא
 תאחר. כבל עבר מיד עצרת של ראשתיום

תא ם י ר פאחיים

 רמד.סימן
 קרקע זו גאין פפח קרגןחיוג

 נתין הש"ס עז אפרים רגגותצמספרי

 בתירא בן יהודה וף כתבו ג' בפסחיםתרספות
 דפטור וכו' קרקע. לו היה שלא י"ל לרגל, עלהשלא
 למלך ובמשנה חו'ל. נציבין א"נ מראיה כמומפסח
 מראיה דהפטורים מצינו היכן תמה פסח מקרבןפ"א

 מפסח, פטור בחו"ל דהדר מצינו והיכן מפסחפטורים
ומראיה.

 עצם מראיה דפטור קרקע לו שאין דזהונראה
 בחיובו צדדי פטור יש אלא הראיות ככל היאהראיה
 מ"מ הראיה מן דפטור אף נראה ובזה קרקע לושיהיה
 בא שהרי בקרבן נתחייב במקדש ונתראה באאם

 הראיה. בעצם פטור הוא וכו' סומא משא"כונתחחב
 את דחינכו בגמרא מדאמרינן ו' חגיגה אבן טוריועהן

 מצוה שאינו דמה והקשה ראיה. במצות הנביאשמואל
 נראה אבל קרקע ליה ולית היה קטן והרי חינוךאינו
 וכך כך בין בקטן הא ליכא דחיוב ואף מצוה הףדודאי
 המצוה למעשה הוא אותו דמחנכין זה וכל חיובא,ליכא

 ממילא ותרד קרקע. לו באין אף איכא המצוהומעשה
 דלא הראיה פטורי כל דמ"ש למלך המשנהקושית
 מפסח גמרינן קרקע לו ואין מפסח, נמי פטוריםאמרינן
 שחך לא הראיה בגוף חסרת הוי הראיה פטורי כלוא"כ
 זו שאין מצד הוא פטורו כל שהרי הפסח מןלפטור
 הפסח ולא נגרעה הראיה שרק לפסח ול"שראיה

 כלל, נגרעה לא הראיה דגם קרקע לו באיןמשא"כ
 אם ולכן מראי' פסח גמרינן בזה התורה פטרהובכ"ז
 הבאת מחיוב פטור אלא שאינו כשר ה"ה הפסחהביא
 זה. בכל ועהן הפסח בעצם פסול ולאהפסח

 רמה.סימן
ידיעות
א

 טוב בזה להתמצא ורהצים עירובין מס'הלומדים
 פרוש חחם להרב ציורים עם חי פירוש הספרשיקנו

 לעזר. להם יהי' חה קונטרסים בכמה והואמירח2לים
 תהנו. עירובין על בסופה והב ספר לקנותוכן

ג

 הל"ה פי"א רהצח בהל' הרמב"ם דבריידוע
 ולפי"ז מאיסורא. חמירא דסכנתא קט"ז, סי'תור"ד
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 מובא כ"ג אות פ' עמוד אברהם נשמת בספרראיתי
 בכל סמים דלקיחת שליט"א אויערבאך הגרש"זבשם
 זו. בהגדרה נכללצורך

ג

 כשערות הגוף ממותרות אינם הזקן~מערות
 ניהנו אלא לגלחן. צריכין מותרות שלהיותםהראש.
 בספרו חי איש בן הרב כתב כך הידור. בשבילבאדם
 ר"מ. עמוד פסח של הגדה על חייםאורח

ד

 פסוק ע"ג פרק תהלים על לועז מעםבילקוט
 כתבי"ז

 וז'י
 באיזה מתקשה אדם שאם כאן יש ורמז

 רשם הכנסת בבית הענין וילמוד ילך תורה. מדברידבר
 אותו.יבין

ה
 רבינו הוא מ"ד, ואיכא הרי"ף שכותב מקיםבכל

 ד"ה רב"ע סימן ח"ב התשב"ץ בשו"ת כתב כךחננאל,
 מקומות. בהרבהומצינו

ו

 שפיררשו נראה אומר היה וא"א כותבכשהטור
 הבית כתב כך לתלמידיו, או לבניו כן אמר פהשבעל
 היה מיהו ומ"ש ד"ה רפ"ה סימן משפט בחרשןיוסף
 לתלמידיו או לבניו כן אמר שבע"פ ונראה וכו'אומר
 בתשובה. ולא שלו בפסקים נמצא לא זה אם שםוכותב

ז

 שכולל המלך חק הספר לרכרש טיבהעצה
 הרמב"ם סדר עפ"י שונים בענינים וביאוריםחידחמים

 קרלנשטיין העניך חנוך ר' הרה"ג ידידי מאתז"ל
 וטוב מאוד חשוב ספר והוא תשמ"ג משנתקוליט"א
 נכתב יהודה למטה הספר לרכוש טוב וכן הספר.לרכרש
 ברוקלין שליט"א העס טוביה משה ר' הרה"גע"י

 ענינים כ"ח ובו התלמוד בית ישיכת מלומדישתמ"א
 והיתר איסור קשער הספר לרכרש טוב כן בש"סחשובים
 הלומד שליט"א ברוס מנדל משה ר' הרה"ג ע"ינכתב
 דיני טבלאות ובסופו תשד"ם, בברוקלין ונדפסשם,

 בב"ח.תערובות

ח

 מציעא בבא מסכתא שלומדים לאלו טיבהעצה
 לרכרש מציאות, ואלו אוחזין, שנים הפרקיםבפרט
 יצחק ר' הרה"ג מידידי חלקים ב' היקרהספר

 ספרו בשיקאגו וכעת לודז מעיר שליט"אמונדרוביץ
 מעיני הספר רשם תשמ"ג בשנת לאור כעת יצאח"ב

 היקר בספר ומובחרים יקרים פנינים וימצאוהישועה

 ם י ר םאחיים
 חשובות הערות נציין הש"ס על בחידועוים ואי"ההזה.

 כי"ר. אמן בעזהי"ת לדבריווראיות

ם

 תיבת מנגד מבחהן שדי שכותב במזחההדין
 כתוב היה שלא מפה נ'י סאדל הרב אצל וראיהיוהיה,

 אם דע אבל שיכתוב. המזחה ששם דלפני לוואמרחן
 כתב וכן דכשר, שדי כתוב שלא ונודע המזחה קבעכבר
 לכתוב שכח ואם ח"ל רפ"ח סימן ביור"ד החייםהכף
שם

 הנ'י
 מזחה מצות ידי יצא בדלת וקבעה המזחה על

 עכ"ל.וכו'

 וז"ל לי כתב קיליט"א פיישר משה ר' הרה"גתדידי
 אין ואם עתה לכתוב אפשר הלא שאלתו מביןאיני
 ממזחה בטל יהיה שלא פשיטא לו שיכתוב מימוצא
 עכ"ל. עח"ש בטור שמוכח כמו שבמנהג דברמשום

 מנהג היה וכך איתא ה"ה פי"ח סופריםבמס'
 לפני ומקרבו מוליכו עשרה שלש בן וכו' ביררשליםטוב
 שיזכה עליו ולהתפלל ולחזקו לברכו כדי חקן זקןכל

 עכ'י. טובים ובמעשיםבתורה
יא

 ראה כ' פ"ב סוף במלואים סופר חתםבמנהגי
 מביא השאר ובין סופר חתם לדרשת בהקדמהבארוכה
 משה הישמח בעל הגה"ק דברי מתוךשהבינו

 עכ"ל עח"ש הרמב"ן נשמת משורש הואשהחת"ס זצ'י

יב

 ג' אות בפ"ה סופר חתם מנהגי דבורהבתומר

 עכ"ל. זכרת משם המוציא פירורי אכלכתוב

יג

 החת"ס על כתבו א' אות בפ"ט דבורהבתומר
 השמים מן שנפל למן )זכר חטים אכל בשלח פ'בשבת
עכ"ל(.

יד

 כ' סקי"ג ג' סי' חו"מבסמ"ע
 עם שידע עד ח'י

 ואם ז"ל למהר"ש כ' קמ"ז סי' ריל מהר'י כ' ירשבמי
 דידעתי דין בשום הקהל אצל תשב לא לעצהיוהסמע
 זה בפ' ואמרו הפכים שני הם בתים כעלי דעתשפסקי
 היו לא שביררשלים הדעת נקח עועוים היו כךבורר
 וכו' עמהן ישב מי עם יודעים היו אא"כ בדיןירשבין
 ל'. באות הגולה בבארועח"ש
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 רמו.מימן
 אפרים רננות חיקי יג'הופפה

 אדר מחודש יעקב באהלי בחוברת שנדפסבמה
 מתפלל. האבל שאין הימים בענק נ' בעמודהה2מ"א
 תמ"ג. סימן ח"א אפרים ברבבות שכחבנו מהיעףין

 אב מנחם מחודש הנ"ל בחוברת שם שכתובבמה
 הברכות מברך החתן שאק בזה ל"ב בעמודהה2מ"ב
 קמ"ט. סי' ח"ג ברכב"איעויין

 קודם בלטעום ס"ב סי' ח"א בר"א שכתבנובמה
 עמוד תורה באור כעת בזה שכתב מה עהןהתפלה
 ברק בני רחמים, כסא מכולל כהן אליהו ר'תקל"ג

באריכות.

 עשיית בדין קע"ז סימן ח"ב ברב"א שכחבנומה
 מהא עדיפא או גרידא סוכה מצות הכשר הוי איהסוכה
 לידידי סוכה הל' אור"ח על פרי מנחת בספרעהן

 מירושלים שליט"א רוטנברג פנחס יערעהו ר'הרה"ג
 שכתב מה הסימן בריש תרכ"ה סימן )הה2מ"ב(תוכב"א
 על להשען שמותר בענק בח"ב שכחבנו מה וכןבזה.
 בסימן ודעת טעם בטוב שכתב מה עח"ש הסוכהדפנות
 .הדל"ח

 רבבות חלקי בג' להלכה שכתבנו עניניםבהרבה
 מידידי שנתכבדתי ירנן יצחק שו"ת בספר ראיתיאפרים.
 מושב רב שליט"א ברדא יצחק ר' הרה"גהמחבר
 ענינים ובעוד בענינים דן הספר וברוב )תשמ"א(שרשרת
 ומי ולמעשה להלכה הם ודבריו נגענו, שלאחשובים
 ולמעשה. להלכה ותענוג עונג ימצא בביתו ספרושיכניס

 חלקי בג' ולמעשה הלכה בעניני שכחבנובמה
 הרה"ג מידידי יקר בספר כעת נתכבדהר אפריםרכבות

 תובב"א בירושלים כעת שגר שליט"א שטרן בצלאלר'
 ד' חלק החכמה בצל שו"ת מתורות נהניםוהרבה
 כיעוין שכתבנו ענינם בהרבה דן יור"ד אור"חובחלק
 למעשה חדשים דברים ועוד מדבריו, הרבה ויהנושם
 ספרים עוד להוציא ויזכה בספרו הרבים את לזכותחכה
 לדברינו פעוגע מה דבריו כל להעתיק וקשהלאור
 יהודי בית לכל ספרו להכניס טוב ולפי"ז המקום,מחמת
 מדבריו.תהנו

 דברים אפרים רכבות חלקי בג' שכחבנובמה
 בהלכה תורה קנין שו"ת ספר כעת קניתילהלכה.
 שליט"א הורביץ ד. א. הגאת הרב בה2םממחבר

 דן תשמ"ב משנת ובח"ג בירושלים כעתפגורישב
 רכבות ספרי להם שאק וכנראה שכהבנו עניניםבהרבה
 מביאים הנ"ל שספרים ענינים בהרבה דן אני כיאפרים

תג ם י ר פאחיים

 הלומדים ציבור ועל עליהם להקל כדי מצחנים%א
 היטב. עח"שלספרי

 כעק שדן ראיתי אפרים רכבות חלקי בג'מ"ש
 ולנר הרב לאור שהוציא כעת שקניתי בספרדברינו
 ישראל דברי בשם זצ'ל וועלץ ישראל ר' הרה"גמזקינו
 שכתבנו ענינים בהרבה ודן תש"מ משנת ח"אאור"ח
 הנחוצים זקינו כת"י לאור שהוציא לנכדו יתרדהעח"ש
 בכל נשמעו ודבריו האיש היה גדול כי תורה בןלכל

מקום.

 בטריה עם שעת לבישת בענין ברב"אבמ"ש
 משה הרב תשמ"ב אלול תורה באור מ"ש עחןבשבת,
 מכל המורם להלכה ומסיק באריכות שליט"אלוי

 ע"י המופעל יד ק(עת בה2בת לענוד אסורהאמור
 בשבת דולק נר למטלטל דומה וה"ז חשמליתסוללה
 פשוט לא זה המחבר אמר עכ"ל הדעות לכלדאסור
 הפסיד לא והמקילכדבריו

 הרבה שדן עהן אפרים רכבות חלקי בג'מ"ש
 באר בשו"ת תשובות אלי כתב וכן שכתבנובענינים
 שלעזינגער יפה אברהם ר' להרה"ג שני חלקשרים

 )ירושלים גענף הדת דמחזיקי ואב"ד רבויליט"א
הה2מ"א(.

 ח' וחלק ז' חלק חמנים מועדים ספר קבלתיכעת
 בג' מ"ש הענינים בכל כמעט שדן וראיתי ט'וחלק
 ופלא דבריו כל להעתיק וקשה אפרים רבבותחלקי
 לצורך שאלותיו שמברר אפרים לרכבות צחןשלא
 שליט"א ידידי המחבר דרך שאק וכנראההרבים
 באחרונים. ולעהןלהסתכל

 בעמח"ס ויליט"א רוטנברג יק(עיהו ר' הרה"גתדידי
 דן מ"ה בסי' ח'ל ח"ג על הערות לי כתב פרימנחת
 אמאי בצדקה. שיך אי כוונה צריכות מצוות בדיןכת"ר
 בעינן בצדקה דגם ליה פשיטא ז"ל שהחת"ס הזכירלא

 ח"ב חסד אהבת בספר בזה שהאריך וכמו לשמהשתהא
 מזונות אכילת בדין קי"ב בסי' ובמ"ש ב'. אותפכ"ג
 שנדפסו בתולדותיו אליהו לב בס' יעוי' טה.ושתיה
 בירך בדין קכ"ו בסי' מ"ש בזה. מ"ש הספרבתחילת
 שכתב קפ"ז בסי' החחם כף עי' ברהמ"ז במקום ג'מעין

 מעק כברכת בדיעבד יצא מה"ת ברכות מנק אקדלמ"ד
 דכל מוכח מ"ז בס' לו שצין אדם בנשמת אולםג'

 מוכח וכן סדר"ל דאמרינן ספק שברכחי בדברהנפ"מ
 מחוייבים דלא בנשים אף וא"כ קס"ח בסי' הט"זמדברי
 ברכות דמנק מדרבנן, לכה"פ יצא לא ותורהכברית
 דהנוסח הראשונה ברכה ידי דיצא נראה אלאמעכב,
 יתחיל וא"כ כ"ה ס"ק קפ"ז בסי' וכדאי' מעכבאינו

 קפ"ג בסי' המ"ב מסיק בדיבור רהפסיק ואף לךמנודה
 לא כולה את לגמור כדי ושהה במויד בשח דגםסקכ"ה
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 מברכה יתחיל וא"כ בהמ"ז לראש לחזור דצריךביירה
 בא' להסתפק ד,2 עיכול. כדי עבר שלא כ"זשניה

 בסוף שאכל המזת את רק המחיה בעל לפטורשכית
 שאכל הסעודה על בברהמ"ז שחייב כלל ושכחהסעודה

 מטץ ברהמ"ז של הראשונה הברכה את פוטר בכה"גאי

 רק לפטור כית אם ומ"מ פה"ע, שפוטר בפה"אדהוי
 פרי אי לעיק יש וצ"ע. העץ טץ יצא לא האדמהאת
 עכ"ל. ברכה לענין מחו"ל לפרי קודםמא"י

 לי השיב שליט"א ברנשטחן יצחק ר' הרה"גוידידי
 ח"ל. הזאת השאלהעל

 מחוץ ופירות ישראל מארץ פירות לפניוביש
 לפי לע'"נ ואעויב ? קודם יברך פירות איזו עללארץ,
 פ"ח וברמב"ם ע"א, מ"ד דף בברכות ראשת,מושכל
 חותמין ישראל שבארץ מבואר ר"ח, סי' ובאו"חהי"ד,
 "ועל חותמק ובחו"ל פירותיה", "ועל ג' מעיןבברכה

 פירות את מחשיבק כמה עד זה מדץ ורואיםהפירות".
 א"י את התורה משבחת ח' פ"ח דברים ובתורהא"י.
 חשובים. שפירותיה כש"כ וא"כ הטובים, פירוהיהבגלל
 א"י, בהם שנשתבחה בפירות חשיבות שישוכמו

 פרוסה לענק כמו אחרים, פירות לגבי בברכהלהקדמתם
 החיטין, על דמברך שעורים, של ושלימה חיטקשל

 א"י. פירות על קודם לברך יש כן קרא, דאקדמימשום
 עכ"ל. פרוסה. אבל ד"ה בחוס' ל"א דף בברכותרצין

 ספר כעת קבלתי אפרים רבבות חלקי בג'מ"ש
 ביטת אליהו ר' הרה"ג מידידי אליהו בריתשו"ת

 בהרבה ודן בריה, כפר רב תשמ"ב( )צפתשליט"א
 ספריו. שאר להוציא ךזכה שכתבנוענינים

 דברי בשו"ת עחן אפרים רבבות חלקי בג' מ"שכן
 זקן שיליט"א יאלעס הרב הרה"ג לידידי אליעזראפרים
 דאחרי ומסכים שכתבנו ענינים בהרבה שם ודןהרבנים
 שיש לראות ושמחתי במכונה, הידים לנגב אפשרנט"י
 וקשה דן שאני בענעים ממש ודן כדברינו, פוסקעוד

 תשמ"ג.  בשנת נדפס עח"ש,להעתיק

 כלים טבילת בענק הראשונים בחלקיםמ"ש
 צבי תפארת לבעל ששאלתי מה מצרף העיבחוה"מ
 והתשובה שלי היא השאלה פ"א סימן בח"בוהדפיסה

 שלו.היא

 משום בחוה"מ כלים להטביל אפשר אםשאלה:
 טעמים ב' יש בחוה"מ תשובה: - מנאמתקן

 מנא. מתקן משום והב' טירחא משום אחדלאיסורא,
 ע"א סי"ג במו"ק ועי' מותר, נפש אוכל לצורךובחוה"מ
 ד"ה ע"ב י"ב בתוס' ועי"ש טירחא משוםבחוה"מ
 בה מלאכה יש אם רק מותר לבד דבטירחאמכניס
 יש כלים ובטבילת י"ג. בדף באריכות אורה בקרןעי"ש

 ם י ר פאחיים
 טירחא, בו יש אבל מנא כמתקן דמיחזי משוםה

 מותר. בודאיולצורך

 באסקילעטער בה2בת ללכת בענק בח"גמ"ש
 לי והשיב שליט"א קארנמהל הרב לטידישאלתי
 פ"א סימן ב' חלק צבי תפארת בספרו התשובהונדפסה
 שלו. היא והתשובה שלי היאוהשאלה

 - בשבת. באסקילעטאר לילך מותר אםשאלה:
 מעצמו, ופוסק הולך אם אפילו אסור לפענ"דהה2ובה:
 החשמל כפתור דוחק בק החילוק מבינים אינםאנשים

 בעגלה נוסע כשאר נוסע הוא והשנית מעצמו. הולךאו
 כדבר נראה זו גזירה באמת כי בדבר חילקו לאוחז'ל
 ח"ו השבת כל שתתבטל מפני גזרו חז"ל אבלתמיהא

ח-
למבין.

 ספר בהדפסת שהחיינו בענק הראשת בחלקמ"ש
 יצחק ר' הרה"ג ידידי של לספרו בהקדמה מ"שעהן
 זה. בשק ח"ג תליתאי במהדורה שליט"א אהלבויםהק'

 בסעודה ז"ב בענין הראשונים בחלקיםמ"ש
 כ"ו. סימן ח"ג יצחק בשאילת מ"ש עהןשלישית.

 השעת מחוג להזיז בענק הראשונים בחלקיםמ"ש
 ל"ג. סימן ח"ג יצחק בשאילת בזה מ"ש עי'בשבת

 לאור החמץ לבדוק בשין הראשונים בחלקיםמ"ש
 מ"ד. בסי' שם מ"ש עי' בזה. שבת ונרותעלקטריק

 מה מסעדה לו שיש מי הראשונים בחלקיםמ"ש
 מ"ש עח"ש בשר. לאכול שמבקשים הימים בט'יעשה
 נ"ג.בסי'

 עהן וכדומה החיות בגן לבקר בענק ברבב"אמ"ש
 תשמ"ב. בה2נת בברוקלין ונדפס ע"ו בסימן שםמ"ש

 שלא לאלו למכור בענק הראשונים בחלקיםמ"ש
 פ"ה. בסי' מ"ש עח"ש וכדומהיברכו

 פנס לאור חמץ לבדוק הראשונים בחלקיםמ"ש
 לכתחילה וז'ל א' ח' ע' חן מנחת בהגש"פ עי'חשמלי
 הצורך במקום אבל דוקא. הנר לאור י"ד בליללבדוק
 בטרי באור או קטן פנס ע"י ג"כ לבדוקמותר

 א'. או' ובאורים הערות רציי"ש)פלעשילייט(

 שיתי טבל. בו שבישלו בכלי הדין מהנשאלחו
 אברהם דברי שו"ת ספר קניתי ואח"כ הגעלהדצריך
 וכתב בצפת ור"מ רב הלר זידא אברהם ר'להרה"ג
 צריכים דהכלים נראה וסחם הענין לברר י"חבסימן
הגעלה.

 הגשם מוריד בענק אפרים מרבבות בח"גבמ"ש
 חחם מכלכל בספר דברינו על שכתב מה עיןבסגול



אורחרננות

 הברכה זאת בשנת בירושלים נדפס חלקים  שניבחסד
 ל"ה. בעמודבסגול

 מ"ש עין אפרים רבבות חלקי בג' שכתבנובענינים
 וכעת תרכ"ט בוסנת לראשונה נדפס מכסף נבחרבשו"ת
 חפוטא אברהם ר' הרה"ג לידידי הערות עםמחדש

ו~ליט"א.

 זה ובחלק אפרים רבבות חלקי בג' שכתבנומה
 ספרים עוד ובשם בשמי שכתב מה עחן חנוכהבענין
 בספר שליט"א שלזינגר אליהו ר' הרה"ג ידידיובשמו

 בדבריו. היטב עחן וביתו אישנר

 מטלית לעשות אפשר אם כ' סי' בח"א שכהנומה
 הרה"ג המנוח לידידי משה שאילת עחן קטן טליתגדול
 אחרי וז"ל ל"ח בסימן שכתב זצ"ל וסרמן משההרב
 ממנו הציצית הסרת אחר קדושה של שין בזהשאין
 כ"א סי' אור"ח ועי' קטן טלית ממנו לעשותומותר

 בשם מש"כ ס"ב חחם והארחות סק"ב מגדיםובלקוטי
 גדול מטלית לעשות דמותר ה' סי' לעולם חחםשו"ת
 יהודה בית ובס' כ"ט סי' יור"ד בדה"ח וכ"כ קטן,טלית
 עכ"ל. כ"ט סי' יור"ד עיעשמהר"י

 צריך אין דטאוסטער אפרים ברבבות שכתבנובמה
 שליט"א פיינשטיין משה ר' הרה"ג מו"ר בוסםטבילה
 הלכות משנה שו"ת לאור יצא תשמ"ג טעת כעתהנה
 ו~ליט"א קליין מנשה ר' הרה"ג נפשי מידידח"ט

 הולכים אנחנו והנה בטבילה. דחייב כתב קס"בובסימן
 לבאר המם טבילה שאי"צ הגרמ"פ כדבריבשיטתינו
 משנה בעל ידידי דעת לחות רק פה ובאנו להלכההענין
 למועד. חזת עוד ואי"ה שליט"אהלכות

 בעי שחיטה ו~ל סכין אי אפרים ברבבותבמ"ש
 ומזלג מטבילה. דפטור דכתב קס"ג בסי' עח"שטבילה

 ברכה בלי דיטבול קס"ט בסימן שם כתב הואחשמלי
 טוב. מה כלים שאר אם יטבילנוואם

 החתן דאין הטעם אפרים ברבבות שכחבנובמה
 בסי' מ"ש עיי"ש דינו מה רוצה אם ברכות השבעמברך
 עח"ש. לברך לחתן להטע דאפשר דיתכןרל"ד

 ידידי מ"ש עחן גבס על תפילין הנחת בעניןבמ"ש
 נויברט הר"י הרה"ג תשמ"ג טבת בהמעיןהרה"ג
 השמאלית ידו שחבושה מי וז"ל ל"ד בעמודו~ליט"א
 זרועו קשעל הגבס על תפילין להניח דצריך נראהבגבס

 סי' ח"ב יעקב )חלקת הימנית ידו על ולאהשמאלית
 מונח התפילין בית ואם מ"ו סי' ח"ב יצחק מנחתמ"ג(
 יברך הגבס על הן הרצועות ורק חציצה בלי הבשרעל
 מברך אינו הגבס על מונח הבית גם אם אך יד שלעל
 לרבבות ציין ולא עכ"ל, ראש של על תברך יד שלעל

אפרים.

תהאמריםחיים

 זה ובחלק אפרים רבבות חלקי בג' שכתבנומה
 ר' הרה"ג לידידי רב לך עשה בספר שכתב מהעחן
 תשמ"ג ה' חלק אביב לתל הראשי הרב הלף דודחחם
 לציין לו היה ובנקל שם מבוארים מדברינווהרבה
 לשאלות תשובות למצוא להעזר יכול והיהלספרי
 לעיין ובבקשה האחרונים בספרי מעחן שלאוכנראה
 חשוב. הוא כיבספרו

 כעת הנה אפרים רבבות חלקי בד' שכחבנומה
 חיררי שמעת ר' הרה"ג מידידי צדק וחערי שו"תקבלהו
 כתבנו שאנחנו ענינים בהרבה שם דן והואו~ליט"א
 תשמ"ב. בוסנת ונדפס כן גם בספרי חץומביא

 בקבוקים פתיחת בענין פעמים כמה שכחבנובמה
 בזה מ"ש עחןבשבת.

 ידק-
 יצחק אברהם ר' הרה"ג

 סימן ההסמ"ג ירושלים אוצרות בחוברת שליט"אהופמן
 פהוחת של חשש של זה דין בארוכה לבארל"ח

 שם ונוטה בשבת הברגה בפקקי שסגוריםבקבוקים
 טעם בטוב הענין בירר כי בדבריו היטב עחןלהחמיר
ודעת.

 הוצאה מגילה מסכתא על צדק מעגלי בספרעחן
 ראש קרלנשטין צבי דוב ר' להרה"ג תשמ"ב שנתשניה
 ענינים הרבה שהביא תשמ"ב אשדוד פונבי"וישיבת
 אפרים. ברבבותשכחבנו

 השנה בראש שמחה בענין שצ"ח סימן בח"אמ"ש
 צי. בעמוד שם מ"שעח"ש

 בזה מ"ש עחן בשבת בקרת נסיעה באיסורמ"ש
 לאיסור טעמים ג' כ' סימן אור"ח אהרן דבריבשו"ת
 נכדו ע"י שנדפס זצ"ל גולדמן הלף אהרן ר'מהרה"ג
 תשמ"א. ירושלים גולדמן ש' ד"רהרופא

 אי קטן של נ"ח הרואה בענין אפרים ברבבותמ"ש
 דרוק חחם ישראל ר' הרה"ג ידידי לי כתב לברךצריך

 הידועה בהחקירה זה ספק את בשיעורו שתלהו~ליט"א
 לבני הף ניסא פרסומא עיקר וכל הדר חובת הף נ"חאי

 נימא אי לרה"ר גם הף המצוה דצורת או"דהבית,
 עכ"ל וצל"ע מהני קטן דהדלקת צ"ל כית חובתדהוא

שליט"א.

 ו' אות קנ"ה סימן ח"ב אפרים ברבבות שכתבנומה

 בסוד"ה מ"א סימן באור"ח ח"ה דעת ביחוהעחן
 לדברינו. שהכיא קפ"ו עמוד וכו'ובשנה

 לצאת אפרים ברבבות פעמים כמה שכחבנובענין
 בשו"ת בזה חץ המיקראפת. ע"י מג"לה בקריאתיד"ח
 וחזר כעת מ"ש עחן קי"ט בסימן אליעזר אפריםדברי

 שבט מחודש הפרדס לצאת, שא"א וכתבמדבריו
 בדבריו. עחן ט' בעמודתשמ"ג



אורחרננותתו

 אם נשאלתי אפרים מרבבות ח"ג בסוף שנתבנומה
 ידידי בזה לי כתב וכו' ר"ל מת על בט"ב הספדעושין
 בט"ז יעףן וז"ל שליט"א זילברברג יחיאל ר'הרה"ג
 עח"ש בט"ב מת להספיד דמוהר סק"ו תקנ"טסימן

 עכ"ל. בסקי"ז מביאווהמ"ב

 מהרמ"א ג' אות ר"ח סימן בח"א שכחבנובמה
 כעת ראיתי אותו, דמחזירין שבת אשר לקל אמרבלא
 תשמ"ב ברק בני העזר אבן חלק שלמה ברכתבספר
 שכתב וטליט"א טנא שלמה ר' הרה"ג הוהרקלידידי
 באריכות והוסיף הרמ"א את והביא ג' באותבפחץחה

 ביום כי ונראה וכתב שם לעיין נא והשאר בקיצורוז"ל
 יותר והשבח השיר את להביע אדם מסוגלהשבת
 שביעי מקדשי עם זה ביום כי החול בימותמאשר
 אשר החול מאבק ומתנער עילאית בקדושהמתקדש
 הרוחניות לדרגות ומתעלה החול בימות עליונדבק

 עכ'ל. וכו' שבת שלהעליונות

 להחעמל דאין א' אות רכ"ב סי' בח"אבמ"ש
 עמוד תשמ"ג ירושלים אסיא של ד' בכרך עהןבשבת
 בזה. מ"שמ"ט

 בכמה בשבת דאסור מיקראפון בענין בח"גמ"ש
 קכ"ג. בעמוד מ"ש עח"שמקומות,

 ופסח תפלה, בעניני אפרים רבבות חלקי בד'מ"ש
 הראש נזר ספר כעת קבלתי ועוד, ככולו, ורובובכוסות,
 ירושלים שליט"א זועפלד אשר ר' :"ג , מידידיח"ב

 למדני ספר והוא שכתבנו ענינים בהרבה ודןההממ"ב
 ףלמוד הספר לקנות תורה בן לכל טוב ומאודמאוד
 ופוסקים. שבש"ס ענינים ובהסברת בהבנת חדשהטרטה

 ב' אות ל"ח סימן ח"א אפרים ברבבות שכתבנומה
 מ"ש עחן בשו"מ. כרצונו שעשאני יברכו אםבנשים
 ה'( אות י'ע סימן )פאלק אליהו מחזה בשו"תבזה

 האשה וז"ל י"א סימן השחר ברכות הל' מהרי"ץופסקי
 על הדין את שמצדיק כמי כרצונו  עיעשאנימברכת
 לאשה דאין חולק ופר"ח )רד"א( עליו שבאההרעה
 עכ"ל. ע"ש בגמרא נזכרה שלא כלל זו ברכהלברך

 תרופה לוקח אם אפרים ברבבות שכחבנובמה
 הלכה בספר מ"ש ע~ן נהנה כי עליה מברךמהוקה
 ירחסלים ח"ג רגנשברג הרב מכון הוצאת ח"גורפואה
 קצנלנבףגן הלף מרדכי ר' הרה"ג רע"ד בעמודהמ~מ"ג
 .שליט"א

 קפנדריא לעשות בענין ק"כ סי' בח"אבמ"ש
 ר' הרה"ג מידידי ימים והארכת בספר ע~ן נטרםבעזרת

 בזה שכתב מה ל"ז בעמוד שליט"א פ"ם יחזקאליעקב
 עיי"ש. לנו. זכר ובשפלינו לספרינווהביא

 ם י ר פאחיים
 מ"ש עיין לויה במצות תקל"ב סימן בח"גמ"ש

 שליט"א סופר חיים יעקב ר' הרה'ע ידידי בזהכ"כ
 ל"ה. עמוד )תשמ"ג( יעקב ויחיבספר

 ידי דיוצאין א' אות ש"נ סימן בח"א שכתבנומה
 בקובץ ע~ן בהן דוקא לאו טוב יום שמחתחובת
 פחה יצחק הרב מ"ש ק"ל עמוד ב' חלקתחומין
 פרטה לא דהתורה מסתבר וכך והוסיף לדברינושליט"א
 אלא שמרגיש, במה שמח אדם כל אלא השמחהצורת
 סימן אור"ח ברוך מנחת וע~ן עכ'ל, ב~ן מעלהסרש
ע"ז.

 ברכת מברכין דאין שכ"ח סי' בח"א שכתבנומה
 פסח סדור בספר בזה מ"ש ע~ן העומר ספירת עלהזמן

 גרוסמן זלמן ר"ש הרה"ג לידידי תשמ"ג ח"בכהלכות
 ד'. הערה קמ"ט בעמוד מירושליםשליט"א

 שפטרני ברוך ברכת בענין קנ"ז סי' בח"אמ"ש
 ר' להגאון הזכרון בספר מ"ש ע~ן לא, או ומלכותבשם
 עמוד המ~מ"ג ארה"ב טלז זצ"ל סורוצקין ברוךרפאל
 יצחק בית יטרבת ראש טזנר חיים אברהם הרברפ"ט

יוהנסבורג.

 דברי שו"ת ע~ן באיש ראש גילף בענין בח"גמ"ש
 י"ז. ט"ז סימן אור"חישראל

 מה עיין בסגול או בפתח הגשם מוריד בעניןמ"ש
 ל"ט. בסימן שםשכתב

 נרות הדלקת של הברכה של הנוסח בעניןמ"ש
 ע'. בסי' מ"ש עח"ששבת

 עיי"ש במעריב ומטר טל ותן אמר בלאמ"ש
 ל"ח.בסימן

 פורים סעודת בעניני אפרים ברבבות שכתבנומה
 בשין לאבינים, ומתנות מנות משלוח מנות.ומשלוח
 נשים בענין וברהמ"ז, במגילה אחרים להוזמאקטן

 מחחת במצות נשים בשין ומגילה, בחנוכהוקטנים
 טננבףם צבי ר' הרה"ג ידידי בזה שכתב מה ע~ןעמלק,
 כ"ב כ"א כ' בסימנים )תשמ"א( ח"א ארז עץבספרו
 ומצות עמלק מחחת מצות בענין דן כ"ד ובסימןכ"ג,

 ממנו נדפס  וכעת מאד יקר הוא והספר בנשים.שקלים
ח"ב.

 הפעלת לגבי בשבת בעלחה הדר בענין בח"גמ"ש
 הנורה, שהוציא חשמלי מקרר לפתוח ובעניןהמים,
 בזה שכתב מה ע~ן בשבת. הטלפון של תקעולהוציא
 משנה בספרו שליט"א קל~ן מנשה ר' הרה"גידידי
 מ"ח וסימן מ"ז סימן חיים אורח ח' חלקהלכות
 אי אלי, תשובה קע"ו בסי' מ"ש ועח"ש אלי.תשובה
 שכבר בענינים עוד שם ודן עחרות. ב' מקרבגשר
 אפרים. רבבות של בחלקיםכחבנו
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 מה עהן מכהן להתברך ה' אות צ"ז סי' בח"אמ"ש
 ט"ז. בסימן שםשכתב

 בהורה ואמר בנונה ס' סי' בח"ב שכתבנומה
 י"ו. בסימן מ"ש עיי"ש קודם אחרונהברכה

 להרה"ג התורה קריאת הלכות קודש מקראיבספר
 ח"א אפרים לרבבות צהן צ"ב סימן בסוף דרוק זלמןר'

 תשמ"ג(. ירושלים )נדפס שמ"חסימן

 חד בחיתולים בשבת להשתמש שהתרתימה
 שבקצות. הדבק הדבר פותח היתה והשאלהפעמיים
 ר' שהרה"ג תשמ"ג אהר תורה באור כעת ראיהיהנה

 שבירר אחרי רכ"ה בעמוד כתב שליט"א יוסףעובדיא
 שבנקל באופן עשףות המדבקות ואדרבה וז"להענין
 השימוש בעשעת ולהפרידן לפותחן אפשר אםיהיה
 לפהדח נכון טוב מהיות ומ"מ להקל ישיפיכך

 עכ"ל. שבת מערבהמדבקות

 לידידי שדך פאת בשו"ת בזה לי שהשיב מהועיין
 אז ועי' מ"ה בסימן זצ"ל מונק ר"ש הרה"גהמנוח
 ל"א. סימן ח"ינדברו

 בענין א' אות תכ"א סימן בח"א שכחבנובמה
 ציץ שו"ת לאור יצא כעת הנה בפלפפון לסכךלהתיר
 לאור וז"ל ח' אות כ"ח בסימן וכתב ט"ו חלקאליעזר

 דאין דמר שאלתו בנידון לנו יוצאת הלכה האמורכל
 הסוכה את ולסכך להקל הסומכים על לערערמקום

 קודש בהררי יסודתו כי המה שרביםבבלאפפונים
 למשמעותו ולהסרים לב"ב למחות מקום שאיןומכש"כ
 אין אם לישראל הנח בבלפונים, לסכך בכזאתשנוהגים
 עכ"ל. וכדין כדת ומנהגן הן נביאין בנינביאין

 הידים לנגב שאפשר אפרים ברבבות שכתבנובמה
 המאיר שרגא בה2ו"ת כעת ראיתי אףר שנושבתבמכונה
 לנט"י שבודאי מדברינו יוצא ממילא שכתב ד' סי'ח"ד

 או במפה דוקא ולנגב לשפשף לדקדק צריךלסעודה
 ובכל דוקא לא שכחבנו כפי אבל עכ"ל. דבריםבשאר
 בזה. ועהן לנגב אפשרדבר

 האבני בשם א' אות כ"ז סימן בח"ב שכחבנובמה
 בשו"ת עי' עה"ש. תפילין של הקשר להודר לאנזר
 דלא העולם נהגו כבר אבל שכתב ט' סימן תורהיגדיל
 דבריו. בכל עהןכן

 התפללו שלא בששה פ"ה סי' בח"א שכחבנובמה
 לי שהשיב התשובה והבאנו בצבור תפלהלענין

 התשובה הדפיס כעת הנה שליט"א, חב"ד שלהאדמו"ד
 עח"ש. ל"ב סימן תורה יגדיל בספרו אלישנכתבה

 תקל"ג סימן ח"ג אפרים ברבבות שכחבנובמה
 בשו"ת שכתב מה עהן ראש לגילף תורה לימודבענין

תז ם י ר פאחיים

 וכיו"ב תנ"ך שילמד קס"ה בסימן וז"ל תורהיגדיל
 כלל נ'י שאין מובן וכו' ראש בגילף סרשבולשומעים
 וכיו"ב אונס מתוך לא כהנ"ל ישבו מהם שכו"כובפרט
 עכ"ל.וד"ל

 בסוכות. טיול בענין אפרים ברבבות שכתבנומה
 הרב רמ"ג עמוד כ"ד חלק בנועם בזה שכתב מהעהן

 שליט"א. אבינרשלמה

 מה עהן בשבה טלית קיפול בענין שכתבנומה
 סי' באור"ח סתהון חחם לר' חיים ארץ בספרשכתב
 כסדר בשבה הטלית לקפל שנוהגין ודעתו ס"גש"ב
 הראשת.קיפולו

 ולא מנעליו חולץ אם אפרים ברבבות שכתבנובמה
 חהם אורח בנימוקי עהן ידים. נטילת בעי אינוגע
 שכתב ג' אות ד'בסימן

 אם גם מחמירים דשמעתי וז'י
 נט'ע צריך כן גם ידיו נגיעת שום בלי וכו' מנעליוחולץ

 כן שכתב סקי"ב שם תמיד בעולת עיץ אבלעכ"ל.
 שכתב פלא ולפי"ז סקי"ט. בא"א שם בפמ"גוהובא
 כלל. מקור שום אין ולזה דבריו בסוף אור"חהנמוקי

 עי' לחזרה שמו"ע בין להפסיק לא בח"אמ"ש
 מהרה"ג שהובא כ"א עמוד תשמ"ג אלול שלמהבכרם

 זצ"ל פרביזנא אבד"ק הףריץ הלף יעקב אברהםר'
 באמצע להפסיק בישראל כן יעשה לא בקיצורשכתב
 לדברינו. סיוע וזה ש"ץ. החזרת וקודםהתפלה

 בהפלה. נשים בענין אפרים ברבבות שכתבנומה
 גוריץ להרב הרמב"ם על אברהם אור בספרעהן

 הלל לענין מ"ש פ"ח פ"ז עמוד מגילה הל'טיליט"א
 בעמוד שליט"א סנדר להרב ציון מאורי ובספרבנשים,

ה'.

 מ"ש עהן בקטן חינוך בענין אפרים ברבבותמ"ש
 דושינסקי הרב להרה"ג י"ד סימן ח"ב מהרי"ץבשו"ת
זצ"ל.

 קול"ן יצחק ר' להרה"ג אליהו מנחת בספרעהן
 ענינים בהרבה שדן תשל"ח בה2נת שנדפסשליט"א
 ספרו. קבלתי כעת ורק אפרים רבבות חלקי בג'שכחבנו

 בית בכל מאד נחוץ ספר ח"ז משה בארבה2ו"ת
 משה ר' הרה"ג לידידי תשמ"ג בשנת שנדפסיהחי
 ג' אפרים רבבות שו"ת לספרינו הביא שליט"אשטערן
 בהרבה ודן לנו. זכר שבה2פלינו כוחו וישרפעמים
 אפרים. רבבות חלקי בד' שכחבנוענינים

 זצ'י שבזי שלום הרב תולדותבספר
 ירושלים ח"א

 ענינים בהרבה דן שלוחה מנחה שו"ת בחלקתשל"ג
 בה2נת שנדפס בח"ב וכן אפרים. ברבבותשכתבתי
 ורק שכחבנו משין דן מנחה סלת שו"ת בחלקהה2מ"ב
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 ושו"ת ענינים הרבה שם ה,ם הספר אצלי נתקבלכעת
 אפרים. רבבות חלקי בד' שנגענובענינים

 לי כתב מלחקוואד נ"י לפחנסקי ליב ארי' ר'ףדידי
 וז"ל. ח"ג עלהערות

 בתוך מפסיקין אם ס"ג בסימן שהסתפק במהא(
 סי' במ"ב בהדיא כתוב בזמנה. ק"ש בשבילפסודז"מ

 זאת. ידע לא שכת"ר ופלא מפסיקין. שכן סק"ינ"א

 לא אברהם קשעד למקור שאל י' אות כ' בסי'ב(
 ועוד פ"ז דף בב"מ מפורשת גמרא הוא זקנה.היה

מקומות.

 זצ"ל החזו"א שטעם שנ'ל קע"ב בסימן כתבג(
 שלא משום הוא ביחד שנים תכולו אומרין לאמדוע

 מקבלין שאין משום ולא הבריאה. על עדותאומרים
 אודות שקרארר מסיפור בהדיא משמע וכך בשבתעדות

 הספר ואין ח"א )כמדומני הדור פאר בספרהחזו"א
 לאיזה אמר שכך הדף( את לצהן לעח"ש תח"יכעת
 סטףץ. בעיר עראי כרב כיהן שהוא בשעה הביתבעל

 לא לף המטה ט' אות כ' בסימן שהזכיר מהד(
 בתקרא הפסוק על הפייטן דברי ופשוטו כוונתוהבנהו
 הנ"ל. ידידי עכ"ל עח"ש מ' פסוק כ'עפרק

 התורה קריאת הלכות על קודןם מקראיבספר
 ההסמ"ג, ירושלים שליט"א דרוק זלמן ר' הרה"גלידמץ
 וטוב יקר ספר והוא פעמים ג' אפרים לרבבותהביא
 ס"ת. של ענינים בכל כמעט דן כי הבית לתוךוהביאו

 לי כתב ושליט"א דרוק ח. ישראל ר' הרה'עףדידי
 כונה צריכות מצות גבי כ"ח סימן ח"ג בספרו מ"שוז"ל

 מ"ש עפ"י י"ל והנה לחבירו. אדם שביןבמצוות
 מצות על מברכין דאין י"ח סימן בהשובההרשב"א
 ע"א ג' ד"ה גמ' ממשמעות ואפשר במקבל.התלתת
 וראה גמור צדיק הף בני שיחיו ע"מ צדקהבנודר
 גבי לשמה צריך שאין יהכן וא"כ שם. ותוס'פרןם"י
 עכ"ל.צדקה

 גבוה מדרש בית ע"י שיוצ"ל אוריתא תורניבגלית
 ר' הרה"ג נשמת לזכר משה יד נהניה תפארתלתורה
 מ"ז בעמוד תשמ"ג תשרי בגלית זצ"ל לין הלףמשה
 לרבבות שלט"א זילבר בנימין ר הרה"ג מ-דיהביא
 היטב עהן בבלפת סיכוך בענין תכ"א סימן ח"אאפרים
בדבריו.

 אפרים ברבבות הראשונים בחלקים שכתבנומה
 והארכנו נרות ב' רק לו ואין דחנוכה ג' ביוםבעומד
 במילי צית מאורי בספר בזה שכתב מה עהן בזה.הרבה
 שם. עחן לדברינו צהן ולא רל"ז עמודדחנוכה

אפריםחיים
 שורץ יואל ר' הרה'ע לידידי המלכה שבהבספר
 לרבבות הביא קכ"ב עמוד בהשמ"א נדפסושליט"א
 בביאורים "מ"ה בעמוד וכן קפ"ב סימן א' חלקאפרים

יי  וכן קפ"ד. סימן ח"א אפרים לרבבות צחן מ"חאות
 בדבריו. עחן הפעם עוד שם לספרי צהן מ"טבאות

 לתה. מצות בדין תקל"ב סימן בח"ג שכחבנובמה
 שורץ יואל ר' הרה"ג לידידי ישראל אהבת בספרעחן

 יש שכתב קל"ח עמוד אורחים ליף במצותושליט"א
 אבל וכף אורחים ללות נהגו לא הזה בזמן מדועלעהן

 הכנסת דיני דביאר בספרו ועחן מבואר. זהבדברינו
 עיי"ש. באורחים חשובים ענינים ועודאורחים

 זכור פ' קריאף לענין אפרים ברבבות שכתבנומה
 נ"ה. ע' ופורים אדר בס' בזה מ"ש עהן מעוברתבשנה

 כמה המגילה בקריאת י"ב כרך בנעם שכתבנומה
 ופורים אדר בס' בזה מ"ש עי' איכה בנגינתפסוקים
 צ"ה.עמוד

 עע בעי אי מנות בשולח ח"ז בנעם שכתבנומה

 ג' קנ"ב עמוד ופורים אדר בספר בזה מ"ש עהןשליח
קנ"ז.

 דבר בשלח ובנעם, אפרים, ברבבות שכתבנומה
 ופורים אדר בספר בזה מ"ש עחן לאכלו, לו אפשרשאי
 קס"ה.עמוד

 הרה'ע מו"ר בשם קצ"א סימן בח"ג שכתבנובמה
 נקרא אחר אדם בהפלת שליט"א פיינשטין משהר'
 ושליט"א פישר נפהלי שמואל ר' ידידי לי כ' שמיםבידי

 שע'ץ מפורש החומש על בסופו טהרות עלדבחזו"א

 אין לי והנה כהנ"ל, ודלא אדם בידי נקראתפלה
 בתרא בבבא והוא הישן החזו"א אלא הנ"ל,החזו"א
 וז"ל דברים, על ס"ב סימן בסוף בליקוטיםוסנהדרין
 את מניח הוא ברוך המקום וכו' יתן מי כ"ו ה'דברים
 רעהו את להכריח רשאי האדם אבל האדם, בידהבחירה
 ביטול הף ולא בפיווי בין בכפי' בין ית'לעבודתו
 כאיש ישראל וכל בבחירה עושה דהמעשה כיתהבחירה
 משתדלים הדור צדיקי בין שיהי' יתן מי והינואחד
 אינו ב"ה המקום אבל יתב' לעבודתו העם לבלקרב
 לברואיו. הזר יתיחס לא דא"כ הקירוב את בלבבםנותן
 ותפלתו הקירוב על ית' לפניו מתפלל יש אםאמנם
 כית לברואיו. הקב"ה עשעושה הקירוב מתיחסנשמע
 היה ב' ד' ע"ז דאמרו והיינו נברא. תפלת ע'ץסעעשה
 לקב"ה לו אפשר היה ועי"ז ור"ל וע אתה לומרלהם

 עכ"ל. תפלתם עא שהוא כית הקירובלעשות

 להניח שאסור קפ"ו בסי' במ"ש הנ"ל לי כתבעוד
 בעמוד מועדים הל' קיצור בס' עי' ולצאת לבדהס"ת
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 ההורה ספרי את להחזיר נוהגים אק באם ס"אמ"ה
 אותם לכסות להזהר לפחות הם צריכים הקודן2לארת
 עכ"ל. הבימהעל

 בכוס מים לערב לא אפרים ברבבות שכחבנובמה
 בצל בה2ו"ת כעת ראיתי הח"ם כף מספרהבדלה
 להלכה ומסיק דבריו שמביא ז' סימן ח"דהחכמה
 שמבדיל בכוס מים יתן לא מזוג. "ן על להבדילדמותר
 אחר בכוס יערבם להבדלה בהן מים לערבב רוצהעליו.
 עליו שמבדיל הכוס להוך המזוג היק את יערהואח"כ
עכ"ל.

 והתפלל המועד. בחול שחרית בתפלת שטעהמי
 האם תפלתו שס"ם לאחר ונזכר טוב. יום שלשחרית
 הספרים עפ"י הוא דכן נראה ולהתפלל. לחזורח"ב

 הרדב"ז, לתשובת הביא ד' סימן ח"א קטנותהלכות
 סימן ח"ב תורה קנין ט"ו. סימן ח"ב ח"ם לבשו"ת
 מכל המורם שם וס"ם ל"ז, סי' ח"ה דעת יחוהי"ז.

 יצא לא המועד בחול טוב יום תפלת שהמתפללהאמור
 כי זאת כתבתי ולהתפלל. לחזור וצריך חובתומץ

 לחזור צריך ו2לא לערער יצא ואחד פסקתי וכךנשאלהר
 שום בלי שמחויב וההלכה עמדי כן לא ואניולהתפלל
 ולהתפלל. לחזורשאלה

 שורץ יואל ר' הרה"ג מידידי כשר ממת בספרע=ן
 עמוד חחמוד לא איסור בקונטרס וי2מ"ב נדפסשליט"א

 כדי לאנערם ספרים מלשלוח להזהר ראוי שכ'פ"א
 רק אותם קונים הם רבות שפעמים כית אותםערקנו
 יכול לו שנשלח בספר רוצה אינו אם הבושה.מפני

 כית והשולח בו להשתמש בלי בביתו אותולשמור
 בממון הזהרו בספר ראה ויטלנו יבא שולחו למישיודע
 בתוכם שנשלחו מכתבים כ"כ קמ"ו. עמודחבירכם
 טוב להערב רוצה ואינו תשובה. עבור ובוליםמעטפות
 מאתו כשידרשנו לו וישיב שלח מי ירשום אםיעשה
 עכ"ל. ר"י סימן ח"ב מברזען מהר"ם שו"תראה

 הערות יש בסופו אור"ח על אליו2ע גדולותבספר
 לספרי ומביא שליט"א סופר ח=ם ר' הרה"גממידי
 ספרי. את שמכיא למקומות ואציין אפריםרבבות

 על כ' י"ד עמוד סופר יד הנקרא בחיבורושם
 שבה שמקבל מי דק על ז' אות ע' אות רס"א סי'שו"ע
 צכי ארץ ושו"ת ט"ו אות השולחן ערוך ע' כ'מוקדם
 רס"ג וסי' וט' ח' א' רס"א סי' שבת ותורת קי"גסי'

 קפ"ג, סימן ח"א אפרים רבבות ושו"ת וב"חאו"א
 קי"ב. סי' אור"ח שלמה לך האלףושו"ת

 י"א אות פ"ג אות ע"ע רס"ב סי' שו"ערצל
 אחר ונזכר מנחה להתפלל בשכח ונזכר מנחהבהתפלל
 מ"ט סי' וח"ב נ"ז סי' ח"ג ח=ם לב ע' הנר.שהדליק

תט ם י ר פאחיים

 ר"מ, ועמוד קפ"ב עמוד ח"א אפרים רבבותח2ו"ת
 הלכות בריש זה בספר גם המחבר )אמר קפ"זוסימן
 מנוחה ובית הח"ם וכף חי איש ובן מזה( כתבנושבת
 עכ"ל. אמת זרע הרבמשם

 לשבת הנעלים להחליף צריך אם אות רס"בובסימן
 וכף צריך דאין י"ג סי' אור"ח ח"ד פעלים רב עי'כתב
 להחליף יש חסידות ממידת אבל דינא לפוםהח"ם
 דחלוי כאן ירח2לים הוספות רצי' לאלפים בחסדושכ"כ
 שכחבנו מה עהן המחבר )אמר בגד בכלל נעליםאם
 לשת במענה יעקב קהלות רצי' י"א( סימן בח"זבזה
 הש"ס וגליוני ע"ו סי' ח"א שאל וח"ם קפ"ז ס' מ'מע'

 רבבות ובשו"ת וק"ט מ' סי' דוד ובית כ"בקדועךן
 ח"ג ישורת ליסחץ שם וצ"ן קפ"א סימן ח"אאפרים
 בזה מ"ש לראות זה ס' לי ואין בזה שחקר כ"דדף

 עוד בס' ועי' דבריו( נביא בח"ה בל"נ המחבר)אמר
 המחבר )אמר שם פעלים וברב ח' א' רשב פ' חייוסף
 חי איש בן המחבר לרב הוא חי בני יוסף עודבספר
 הספר לרכוש וטוב מאד וחשוב יקר ספר פעליםורב

 הספר(. לקנות וזכיתי מחדש לאחרונהעשהדפסיהו

 שבת נר הדלקת בענין אפרים רבבות בחלקימ"ש
 הדלקת בפרט ועוד וז"ל שכ' ל"ז אות רס"ג סי'ע="ש
 ובח"ב ח"א יצחק כוכבי בשו"ת בארוכה עהןנר

 המחבר )אמר חלקים בו' נדברו אז ושו"ת שםובקונ"א
 ושו"ת בזה( ג"כ שם ודן חלקים ה' עוד יצאובנתים
 הדר חובת ס' וסוף קפ"ד קפ"ב סימן אפריםרבבות
 זה. דין פרטי כל נתבארוששם

 על מצוה בר לעשות השו"ע בדברי רכ"ה סימןעל
 עשו"ת י' אות כ"ב באות שם כתב י"ג בן שנעשהבנו

 אור"ח שליט"א גרינבלט מהר"א לידידי אפריםרבבות
 מצוה בה בענין גם ושם בארוכה )ח"א( קנ"חסימן
 הליקוטים בשם כן כתב סק"ד שם דבמג"אוצ"ע
 ט"ס הוא פ"ח כאן מ"ש ולכן פתרונו וצ"ב כ"טסימן
עכ"ל.

 מקוה להשיק דמותר אפרים מרבבות בח"אבמ"ש
 מהרה"ג מרדכי יד בשו"ת בזה שכתב מה עהןבשבת.

 בה2נת מכת"י שנדפס זצ"ל הי"ד ראטטענבערג מרדכיר'
 בדבריו. ע=ן ד' בסימן בל"קואדתשמ"ג

 באגרות אלי ותשובה מקומות ובכמה בח"אמ"ש
 יתנהג איך שחרית לפני לאכול הצריך בחולהמעשה

 ו' סימן מרדכי יד בשו"ת בזה שכתב מה ע=ןבקידוש.
 ז' ואות ו' אות בביאורים שם באריכות ע=ן ב'אות

 לפני קידוש ועל מדינא חמר על הבדלה לענקשהכיאו
התפלה.

 ורחץ פעם אומרים בקדש מדוע בח"א שכחבנומה



אורחרבבורןתי

 עמוד י"ג בדרה4 מרדכי יד בדרשות עהן רחצהופעם
 רחצה רחץ פעמים רחיצה העשות ועל רחצה ד"הקע"ז
 בדבריו. עח"ש נ"לוכו'

 עהן שבת כבוד בענין פעמים כמה ברבב"אמ"ש
 זצ"ל מרי אבא לזכר עךעורים בספר בזהשהאריך
 שלט"א סולובייצק הלף יוסף ר' הרה'צ לאורשוהוציא
 ואילך. נ' מעמוד החל תשמ"גירח4לים

 בליל הלל אמר בלא דינו מה אפרים ברבבותמ"ש
 יש וז"ל קכ"ז בעמוד בספר עח"ש משלים, איפסח

 ביו"ט הלל אמר שלא דמי זה טעם לפילהסתפק
 המועד בחול אחת פעם לגומרו חייב פסח שלהראשת
 לא שמא או בחג, הלל חובת ידי יצא לא אחרתשהרי
 עכ"ל. הראשת ביום אלא בפסח שלם הללנתקן

 עהן ביחד מלבושים ב' לבישת בענץ ברבב"אמ"ש
 חיררי שמעת ר' הרה"ג לידידי ח"ב צדק שעריבשו"ת
 לובש אם דאה"נ ונראה וכ' בזה מ"ש ב' בסי',4ליט"א

 דקשה זה לטעם לחוש יש זה בתוך זה כובעיםב'
 ללבוש שלא נזהרים דיש עם נחובי מס' והיאלשכחה,

 לחבשם נזהרים והכפה הכובע אפילו ביחד מלבושיםב'
 בזה. מקילים דהעולם ראיתי ואני עכ"ל, זה אחרזה

 נט"י בעי אי ישן ולא ממטתו בקם ברב"אמ"ש
 תשמ"ב. בשנת ונדפס דבעי, דדעתו ד' בסי, שםעחן

 ניגוב בעת יצר אשר לברך דיכול ח"א ברב"אמ"ש
 ח"ב צדק שערי בשו"ת דברי על שדנו מה עהןמיו
 עח"ש. באריכות ח'סימן

 שבא באבל ב' א' קס"ד סי' ח"א ברבב"אמ"ש
 התפלל. כבר והוא מנין ה,4 שם ואחיו הכנסתלבית
 דאפילו דכתב כ"ה סימן ח"ב צדק שערי בשר"תעחן
 קדיש ואומוים שני במנץ הוא אם שם לא אחיואם

 מרבה נקרא זה ואץ פעמים מאה אמר אם אפילודיאמר
 בדבריו. עחןבקדישים

 על ברכה כוס של ברכה יעשה דלא בח"גמ"ש
 ח"ד לנפש במרפא כך לי שהסךב עחן מלא שלאכוס
 ז'. א' עד א' א' ס"הסימן

 ואם הברכות בץ להפסיק אפשר אם ברבב"אמ"ש
 מה עיי"ש וב"ש ב"ה בברכות יענו והכלההחהן
 ז'. באות לישהשיב

 לי שהשיב מה עיי"ש מפזרו ורוח רוקק בענץמ"ש
 א'. א' ס"טבסי'

 שהשיב מה עיי"ש בתפילה להבדיל בשכחומ"ש
 ה'. א' עד ב' באותלי

 ה'. באות לי שהשיב מה עח"ש בקטלוג בוררמ"ש
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 עיי"ש שחור. חדש מבגד אבק במנער שנהבנוומה

 ו'. באות לי שהסךבמה

 עח"ש נרות ב' דחנוכה א' בליל הדליק באםמ"ש
 ה'. באות לי שהסךבמה

 ידידי שכתב מה עחן גלילה. בקונטרס בנועםמ"ש
 בקונטרס שליט"א הופמן יצחק אברהם ר' הגאתהרב

 כהלכתה, ס"ת הגבהת בעשחת ליושנה עטרהלהחזרת
 בשנת בירושלים ונדפס תורה, של לאמיתה הדיןובירר
 עח"ש לפ"ק הזאת התורה דברי את יקים אשרברוך

ותהנה.

 יעקב יצחק ר' להרב ישראל בת הליכותבספר
 ענינים בהרבה דן תדש"ם שנת ירושלים שליט"אפוקס

 שכתבנו מה ובפרט אפרים רבבות חלקי בד'שכתבנו
 דברים יראה שם והמעחן דבריו להעתיק וקשהבח"ד

 רבבות ספרינו והביא לנו זכר בשפלינו ממששכתבנו
 ל"ט ל"ג כ"ח בעמוד והם בספרו הנ"ל בעמודיםאפרים
 לו ותודה של"ז של"ב ש"ד רצ"ג רצ"ב ר"ג קצ"חק"א

 לדברינו.שהביא

 בח"ד חחם אורח על ותשובת שאלותבאוצר
 הובא שפירא הרב של מהרש"ל מכת הוצאתובח"ה
 למוציא ותודה אפרים רבבות מספרינו דבריםהרבה
 כי שו"ת האוצר את לרכוש וראף לספרי שהביאלאור
 יקר. ספרהוא

 אפרים רבבות חלקי בד' שכתבנו עניניםבהרבה
 שפע לספר הנספח יציב דברי שו"ת בספר כעתראיתי
 מרן האדמו"ר כ"ק ע"י תשמ"ג בשנת נדפס ח"בחחם

 צאנז אבדק'ק שליט"א הלברשטאם יהודהיקוחואל
 הענינים מברר כי שם לעהן ונא הדברים להעחוקוקשה
 שלי. לספרים לקרא ועוד כיהודה יהי' וזה נפלאבסדר

 שכהב מה עיין רבב"א חלקי בד' שכתבנומה
 הלף שבט בה4ו"ת הדברים לצהן וקשה מדברינובהרבה
 שם מבוארים מדברינו והרבה הה4מ"ג ברק בניח"ה
 להעחוק.וקשה

 ספר פורים הל' על לאור יצא תשד"ם א' באדרכן
 צינער גבריאל ר' הרה"ג מידידי גבריאל נטעייקר

 פנינים וידלה שם ולעהן הקונטרס לקנות ונא,4ליט"א
 .יקרים

 דוד ר' הגאון מהרב ביתה הליכות ספר קניתיוכעת
 לרבבות והביא הה4מ"ג ירושלים שליט"אאויערבאך

 שנ"ג, קנ"ו מ"ט מ"ג מ' ל"א כ"ב ה' בעמודיםאפרים
 מצות בכל יקר ספר והוא לנו, זכר שבשפלינו לוותורה
 ואי"ה יהודי, בית בכל הספר להכניס וכדאי אקשהשל

 תש המקום קצר כאן כי בדבריו ואדת אצחןבח"ה



אורחרננרת

 תורה לבני ומעשה והגדולה החשובה עבודתו עלנוחו
 חשבים. ספרים עוד להוציאףזכה

 פוטר הגביע עם גלידה באוכל ברבב"אבמ"ש
 ד' אות נ"ד בסי' המזרח בשער עיין הגביע אתהגלידה
 שכן שהכל רק מברכים גביע עם גלידה באכילתשכ'

 ט"ו. רי"ב החיים כף עוד ועחן לגלידה. טפלהגביע

 בכובע בשבת לצאת אסור כ' סי"ב פ"ד סי'בקיצור
 כבר בארנו אנחנו אבל )קאפיל, קטן כובע עלגדול

 שם המורח בומער ראיתי וכעת בזה(. להקלדנוהגין
 ובאמת עכ'ל, באלה להקל מנהגינו שכתב ז'באות
 בזה. להקל נוהגים דהעולםראיתי

 י' בנימין ר' הרה"ג מידמץ חד,2 ספר נדפסוכעת
 וכן שם עהן אלי תשובה כתב חי"ב נדברו ובאוזילבר

 אפרים מרבבות דברינו את והביא לנו וכרבשפלינו
 בטוב שהאריך ל"ה בסימן עח"ש בפלפת סכףבענין
 וה. ברין ודעתטעם

 בספר בוה מ"ש עיין בבת קריש אמירת בעניןמ"ש
 הלף שלמה ר' הרה"ג לידידי ס' סימן ח"ב יוסףשארית

 תשד"ם בה2נת שנדפס מספרו ובח"ג שליט"א.וואהרמאן
 שמריהו ר' הרה"ג ידידי לו השיב א' אות תכ"טובעמוד
 עח"ש שכוה, דבר לחדש אין דלמעשה שליט"אשולמן
בדבריו.

 אפרים מרבבות הביא כ"ח סימן חי"ב נדברובאז
 עח"ש. לב"כ להקשיב שמו"ע באמצע להפסיקעמצריך

 לא אם תפלה עניני בסוף וה בחלק שכתבנומה
 נדברו אז עהן בצבור תפלה נקרא לא הש"ץ עםמתחיל
 נקרא ממש מתחיל כשאינו גם דדעתו כ"ג סימןחי"ב
 תפלה הף העשרה עם או ש"ץ הוא ואם בצבורתפלה
 והמדקדק כך משום להתפלל שלא יסרב ולאבצבור

 עכ'ל. אותו מוניחין אין ביחד י' שיתחילולכתחילה

 בסימן עיי"ש אצבעותיו ישלב שלא ברבב"אמ"ש
 לתחוב שלא מקפידים העולם אבל דכ' א' אותכ"ה
 תפלה בומן שלא גם לשניה אחת מיד האצבעותישלב

 יסוד בספר ומביאו מווהר מובא שכן ליוכמדומה
 עכ"ל. הכולל בה2ער העבודהושור~ם

 בשפלינו ב' אות נ"ג סימן חי"ב נדברו אזבשו"ת
 שם. עהן אפרים לרבבות וציין לנווכר

 פסח בספר מ"ש עי' רבב"א חלקי בד'מ"ש
 שליט"א גרוסמן שלמה ר' הרה"ג לידידיכהלכתו

 ב' לרכוש וכדאי מדבריו נביא בח"ה ואי"המירח2לים,

 ופסח. הגעלה בעניני שלו החשוביםהספרים

 מה עהן מזחה בעניני אפרים רבבות בחלקימ"ש
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 ישראל ר' הרה"ג ידידי במוחה נחתים חניםשנתב
 בחודש תורה באור בנהרבות רב שליט"אפחנהנדלר

 נ'. בסימן ההה2ד"םשבט

 כיסף בענין אפרים רבבות חלקי בד' שכחבנומה
 נ"א בימן הנ"ל תורה באור מ"ש עי' לאנעויםראש
 כ"ץ דפרדס ואב"ד רב שליט"א בלף משה ר'הרה"ג
 ספרים הרבה מחבר ברק בני והסביבה גבוריםתל

 תהנה וכן תורה, באור מ"ש ותהנה, עח"שחשובים
 ספריו.בלימוד

 ספרים כמה קבלור ספרי שגמרתי אחריוהנה
 וכעת שכחבנו .דברים שם דנים שהם וראיתיחדשים
 טובים שכולם הספרים אצהן אלא הדברים לצהןקשה
 בדבריהם. אדת בח"ה ואי"ה לקנותםשכדאי

 דוד ישראל ר' להרה"ג והומנים ישראלבספר
 והלילה היום זמני עניני ביאר שליט"אהארפענעס
 הה2מ"ג(. אלול )נדפס עח"שבאריכות

 כהן צבי ר' הרה"ג מידידי לשבועות פסח ביןבספר
 זכר ובשפלינו אלו בענינים רינים חידושי הרבההביא
 תשובות ח' שם הביא כן בדבריו, נדת בח"ה ואי"הלנו

 נ"ו. בעמוד זצ"למהחוו"א

 מידידי שבת הל' אור"ח על השלחן לחמיבספר
 שליט"א שנעעבאלג שלמה אליעזר יודא משה ר'הרה"ג
 בריני שבת בעניני ארוך ביאור כתב תשד"ם בה2נתנדפס
 והוא הספר לרכוש וכדאי עח"ש וסוררה ובניןמוקצה
 נדה. הל' על טהרה ידות שלהמחבר

 שנת שניה מהדורה ח"ג שבת הלכות פסקיבספר
 הביא פאדוווער אליעור אפרים ר' הרה"ג לידידיתשד"ם
 שליט"א פיינשטהן רמ"ש הרה"ג ממו"ר דיניםהרבה
 ספרי מחבר שליט"א שטרן משה ר' הרה"גומידידי
 הספר. לרכוש וטוב ו"ח. משהבאר

 לימוד ע"ד והערות עיונים קונטרס קבלתיכן
 נדפס המחבר שם בעלום וח"ב ח"א מ"ב אור"חבה2ו"ע

 ואי"ה הקונטרס לרכוש וטוב תשל"ח בה2נתבירושלים
 לדפוס כעת מכין שאני בח"ה בספרים אדתבעזהי"ת
 יתברך. הבוראבעזרת

 בלחם ש"ח בסימן הנ'ל השלחן לחמיבספר
 הנקרא כלי ח'ל כ' ד' אות ד' סימןאברהם

 רעקארד"ס וכן בעצמם הטחפ"ס וגםטיפרעקאררדער

 האסור לדבר עומדים הם וגם עליהם שמקפידכית
 ועהן עכ"ל. כיס חסרת מחמת מוקצה לכו"ע הףבשבת
 וז"ל שכ' א' אות מ' עמוד ב' פרק יהודה שלמיבספר
 יתקלקלו שלא עליהם שמקפידים חשמל דבריכל



אורחףנבורןתינ

 פטיפון קסטות קול רשם כגת לאיסורומלאכתם
 ח' א' )ובהערה אוטמאטי מזכיר טלפת מגהץתקליטים

 כתב צ' סי' ח"ג יעקב שבחלקת להעיר "2 ח'לכ'
 אפי' בשבת שיחות שיקלוט שבת מערב להעדיכושאין

 לערוך אסרוד הקודמים בספרי המחבר ]אמרבחו"ל(.
 לערער יצאו ובע"פ בספריהם וכמה הזאת המכונהאת
 וממשיך לאסור[ אעמודה משמרתי על אני אבלעלי

 מכונת מלחם צנימים שעושים כלי רדיו יהודההשלמי
 מקדחה השמלי כף גילוח מכונת מחשבכתיבה
 אביזריהם וכל הם תפירה ומכונת אבק שואבחשמלית
 כיס חסרת מחמת ח"ל כ' ט' אות )ובהערהמוקצים
 בארה"ב דגם שליט"א אלישיב מהגדי"ששמעוד
 כי הוא מוקצה זאת בכל ביוקר עולה לאשטלפת
 שכף שליט"א זילברץ2טיין הגר"י העיר עליו(מקפידים
 מקפיד ואין בקלות מתקלקל ואינו שביר שאינוהשמלי
 לצורך לטלטלו מותר הדחק ובשעת הוא מוקצהעליו
 שימוש לו שאין לאיסור שמלאכתו ככלי ומקומוגופו
 חשמל חוטי וכן יהודה השלמי וממשיך גופו(לצורך

 מחמת כתב י' ובהערה הם מוקצים להםהמחברים
 וממשיך 2יליט"א אלישיב מהגרי"ש שמעתי כיסחסרת
 בין בחשמל שפועל בין כ"ז וכותב יהודההה2למי
 כעת פועל כשאינו ואפילו )סוללה( בבטריהשפועל
עכ"ל.

 ישראל ר' מהרה"ג מוקצה טלטולי בספרועהן
 בעמוד בזה מ"ש מאנגלית רובו שליט"א באנדערפינחס
ע"א.

 בימי להסתפר מוהר לרפואה אם נשאלתיכעת
 שכ' ס"ג תצ"ג סימן השולחן לערוך והראיהיהספירה,

 דמותר להסתפר לבריאוחן צריך דאם הוא ופשוטח"ל
 כהן הרב לידידי הנ"ל בס' וכן דמותר. ועניודעכ"ל,

 י"ב בא' כתב ר"ס עמוד לשבועות פסח ביןשליט"א
 בכל להסתפר שנוהג מי כ' י"ג ובא' לנ"ל וצהןדמוהר
 הראש מיחוש לו יש קועה אפי' ישתהה ואםע"ש

 לו שמותר שכתבו יש מיד להסתפר היאותקנתו
 ובהערות עכ"ל כהרגלו העומר ספירת בימילהסתפר

 כ"א סי' הד"ט ועקרי י"א סי' שמואל עולת צהן כ'אות
 י"ב א' בעומר. הנוהגים דינים עובד בית סידורסק"ד
 דין חידוש זה ובאמת עכ"ל, סקי"ו תצ"ג סי'כה"ח
 וע"ז עמהם להתחשב הה2 די"ו אמרו גדוליםעכ"פ
 הגדולים. לפסקי לשמוע מצוהנאמר

 זצ"ל הכהן משה ר' להרה"ג למשה הלכהבספר
 ברק בבני ובה2ניה בגירבא תשי"א בשנת ראשונהנדפס
 וכן בא"ד ח"ל ב' אות י"ח בעמוד כתב תשד"םבשנת
 כשיעשה שהחחנו לברך פה נוהגין שאין בוכרונירשום
 כו"ע ידי לצאת נכת ומ"מ תפילין. ולובש מצוהבר

 עליו ומברך חדש בגד איזה או חדש טליתללבוש

 ם י ר פאחיים
 יוצא ובזה התפילין על גם בברכתו ףנת ונו'שהחחנו
 וכו'. חובהידיד

 אברהם ר' להרה"ג השלם אברהם בריתבספר
 קי"ג בעמוד כתב תשמ"ג ברק בבני נדפס זצוק"להכהן
 ונתחברו הוא מה תיבות שני היא מהו, וז'ל כ"ואות
 עכ"ל.ח"פ.

 ביו"ט בחו"ל א'ע בן בענין זה בחלק שכתבנומה
 חול אצלו כי בחו"ל עלחה יקבל דלא גליות שלשני

 צ"ז סעיף ח' בה2ער אפרים בקוער מבואר כךהמועד
 ב' א' אדר שבט המאור חוברות ועהן בלשונו.עהן

 ו2ליט"א קרויז שלום הרב ידידי שכתב מהתשד"ם
 בדבריו. עין באריכות זה ענין בביאור י"בבעמוד

 בנעילת ה' סימן ח"א אפרים ברבבות שכתבנומה
 ידידי לי כתב כאיש דדינם בנשים וקשירתןנעלים
 בספרו לעיין לי שליט"א אוערבאך דוד ר'הרה"ג
 הגרש"ז דודו בשם שם והביא ד' עמוד ביתההליכות
 מלהניח בידה שמוחין דכית ח"ל שליט"אאורביך
 של ולקשור לנעול לה ףש ורחיצה כסיכה הר"זתפילין
 עכ"ל. תחלהימין

 נחלת בספר עחן המטה, תחת אוכל בעניןמ"ש
 תשמ"ג וכעת תקצ"ו, בשנת בףלנא ראשונה נדפסאבות
 שליט"א קלחמן מאיר ר' הרה"ג ידידי מחדשהדפיסו

 ע"ב כ"ח בדף דכתב הגר"א של אחיו מנכדבירושלים
 המטה תחת מאכל דבר להניח שלא מאד ליזהרוז'ל.
 הי' אף אלא ממש המטה תחת ולא ארעי, בדרךאפי'
 לאכול לא עליה שי2ע ונזדמן בהיבה או הספסלתחת

 פרי שו"ת ]ועח' מאיסור' סכנת' חמיר כי ההו',המאכל
 בחוש הדבר תראו אם ואף קנ"ט[ סימן ד' חלקהשדה
 על שלא בנח דעו אבל האוכלין, אדם לשום מזיקשאין
 מחשש ביותר הוא הנפש חשש כי אמרו לבדוהגוף
 כגחלי דבריהם כי ומסהכן ביוהר מזיק הוא ולנפשהגוף
 הן וחנועתינו מעשינו כל כי הנפש עד מגוף בועריןאש
 עליונים בעולמות מתקחם או פוגמים ח"ו לרע אולטוב
 סדומית מלח מצף שאין אף אחרונים מים נט'עוכן

 עכ"ל. ומאוד. מאוד בוה לוהר צריךבומנינו

 אמרי בספר עי' מלכה מלוה אכילת בעניןמ"ש
 וצ"ל, פרומקין יואל ר' החסיד הגאת צוואתקודש
 ח"ל. י"ח ובעמוד וכתב מחדז2 הדפיסו הנ"לףדידי
 לבקש ולא מלכה מלוה סעודת לעשות לנהוגאח"כ
 פסק וכפי הגמרא כדץ רק האחרתים. ו2להיתרים
 על המפה בפריסת ולעשותה ממש. בעצמוהשו"ש
 אפילו במ"ש שולחנו אדם יסדר לעולם כמ"שהשולחן

 עכ"ל. לכזית אלאא"צ

 הקדושה בסוף 2שחחר שששאלתי הש"ץבדבר



אורחרננורצ

 הו"ל כי פעמים, יאמר דלא עניתי וכו', ימלוךפעמים
 ושאלתי אותו. דמשתקין פעמים מחים מחיםכאומר
 דעתו חות שליט"א ברנשטחן יצחק ר' הרה"גלידידי
 ח'ל. בזה לי השיב אשר חהבוה

 בסוף חור ביו"ט אחד חק מעכת"ר, כתבעוד
 או מותר האם וכו' ימלוך הפסוק על פעמחםהקדושה

 באומר כמו דין לו יש וכו' ימלוך דהפסוק ונ"ללא?
 וכן אותו, שמשתקין ל"ג בברכות דחנן מחיםמחים
 אלוקים הוא ה' ורק שמע, שמע שמע, בקריאתבאומר
 ועין רק"צים, ו' כנגד מכות דהוא פעמים, ו'אומרים
 עכ"ל. אמר, ד"ה ל"ד דף שםבתוס'

 הוצאה זצ"ל מאלין ליב אריה ר' חידושיבספר
 הנה ח"ל ספרו בסוף כתב תשמ"ב. ברק בניחרשה
 שציור בפוסקים בראשונים קצת עית אחרי לע"דנראה
 המוחה במקום שלא בכותל המוחה שקבע היכאוה

 כי היטב, עח"ש וכו' לכו"ע כלום ולא עשה דלאבודאי
 וחבל החידוש, בכח במינו היה יחיד האיש היהגדול
 מקום להקים חכה חנצב"ה, משתכחין ולא דאבדיןעל

 בענין ועין ולתפארה. לשם התלמוד בית ישיבהתורה
 בית עם אדם חיי הספר שבסוף המוחה בקונטרסוה

 רפ"ט בסימן שליט"א זילבר רב'ץ הרה"ג לידיזץברוך
 באריכות. מ"ש עח"ש י"אס'ץ

 שוכן שהתחיל לפני רגע בשבת שנכנס הש"ץבדבר
 וחצריך נ"ג סי' ריש במ"ב לו והראיתי טעות והעד,

 וה אחרת ונשמת, ואשרי שאמר ברך יאמרו~לפחות
 וה על להוהיר רש מוקדם לבא והתחיל לבטלהברכה

 הסמוכה ברכה הוא שישתבח יודעים לא הרבהכי
 ואמר יחיד אפילו ב"ש אומר שלא ומי לב"שלחברתה
 כל ואו בנחת למחות יש לבטלה ברכה הו'לישתבח
 נכת. יעשה ישמעאחד

 היוצאות הפרוצות הנשים על להעיר ישוהנה
 אשר והמטפחות מצח ובעוות צנועות, בלחובתלבושת

 וכלימה בושה לאותה אף באיר פורח כמעט ראשםעל
 הדין. ביום ע"ו ממהומה

 ומצות תורה שומרי אנשים הרבה להוהיר ישכן
 הרבה ראיתי כי בבגדיהם קמעטנו ספק שום יהי'שלא

 ולמוכיח יונעם ולשומעים בזה נוהרים ואיןשנכשלין
 למצוה.חוחשב

 "צשה בחבורה לעשות שאפשר מצוה כלכן
 )משלי מלך הדרת עם ברוב כדכתיב ביחיד ולאבחבורה

 ת"כ חו"ל ואמרו ע'. יומא ס"ד ופסחים כ"ח(י"ד
 למעוט מצוה העושים מרובים דומה אינו כ"וףקרא

 עם רב הף דשלשה משמע ס"ב ובמנחותשעושים.
 לעורר. רק ובאנו זה בכלועין

תינ ם י ר פאחיים

 וכן וכו' חוקה ביד הסדר בלילכשאומרים
 הורוע להגביה אין וכו' נטף' ובורועכשאומרים
 בורות מנהג הוא כי לדעת עליהם כן והנוהגיםמהקערה
 כהונה ברית בספר כתב כך לבטלו. ומצוה מגונהומנהג
 י"ח. אות פ' מערכת אור"חחלק

 אברהם של בבריתו להכניסו מברכים בבריתמדוע
 ולא בסיני ציוף משום בנינו את מלין אנו הריאבינו
 להרמב"ם המשניות פירוש )עין נצטווה דאברהםמשום
 ר' להרה"ג שי"ח נועם בספר וראיחו רחולין(בפ"ו

 היקר, ח"ל כ"ט בעמוד שכתב זצ"ל קטלורשניאור
 אברהם בומן שהיתה הברית דכריוטע הוא בוהדהביאור
 הדורות לכל ברית כריוטע של ההתחלה היהאבינו,
 של וו בו~לשת מקושרים הם הרי שלכשימולוהבאים
 הברית כריוטע כי אבינו אברהם עם שהיתה בריתכריוטע
 אלא נפסקה, לא אבינו ואברהם הי"ת ביןשהיתה
 פעם בכל ומתחדשת חחרת והיא לדורות,ממשיכה
 תורתו על שחחרת תורה מקום להקים חכהעכ"ל.
 משיח בהסליחת עבורינו יושר למל"ן יהי' לו הואחכות
 הראש היה וחשוב גדול כי חנצב"ה בב"אצדקינו
 שיני בכל בכח מלעמול ומן חסך ולא וצ'ל,ישיבה
 כי"ר. אמן ישראל כלל כל על תגן חכותו הציבורכלל

 מאמרות" "חמשה היקר הספר קניתי ממשוכעת
 יקרים, פנינים שם ומצאתי זצ'ל ממונקאטשמהאדמו"ר

 בח"ה לתפלה בעיקר הנוגע דברים מספרו אביאואי"ה
 מאד. יקרוהספר

 חלק דעת יחוה הספר אצלי נתקבל ממש כעתכן
 שנת ]והוא אש יהבות חוצב ד' קול בשנת נדפסששי

 בוה דנים אנו שמדבר השאלות בכל וכמעטתדש"ם[
 המחבר על לי ופלא אפרים. רבבות שו"ת חלקיבג'

 לספרינו, צין ולא הספרים בכל לו רב שידיוו~ליט"א
 לכף אותו דן ואני וה, בחלק שם שדן דברים כמהוכן
 הפשוטים. ולא החשובים, מספרים רק שמביאוכות

 אות ע"ט סימן ח"ב אפרים ברבבות שכחבנומה
 חור והלא בנו בחר אשר התורה בברכת כתוב אמאיי"א
 בוה לי כתב התורה, יקבלו אם לראות העולם אומותעל
 בדרך ל"החב ונ' ח"ל נ"י, שפינראד דוד הר'ידידי
 ו~לא כדי רק ישראל. בכלל הקב"ה בחר דבאמתפשוט
 אם שואל היה אילו העולם לאומות פה פתחתיהיה
 להאומות חור ע"כ מקבלים ההנו התורה לקבלרהרם
 ד"ה שם ברש'ץ ה'( )כ"ב בלק בפרשת מצינו והוכעין
 העולם לאומות הקב"ה שנתן שם שכ' עמו בניארץ
 שאילו לומר לאומות פה פתחת יהא שלא כדינביא
 להם העמיד משו"ה למוטב חורנו נביאים לנוהיה

 עכ"ל.נביאים



אורחו4נ~ונווצתיד

 מברך אק אז בניסן י"ד ליל קודם חמץ בורקאם
 תל"ו סימן ברמ"א כמבואר לבטלה ברכה ספקבגלל

 מילות את שיהרהר כדאי אבל שם הלכהובביאור
 בפוסקים מבואר כי בפיו לבטאם בלא בלבוהברכה

 לבטלה. חשש אין לבדשבהרהור

 שליט"א בלום הרב מידידי לרעת תורה בספרועיק
 לדברינו והביא לנו זכר שבה4פלינו שמות בראשיתעל

 חל אם רפ"ד בעמוד שם כתב וכן רכ"ב קפ"גבעמחים
 ביום לאפות או לבו4ל דאסור ו' וביום ה' ביום טוביום
 רעת ביחוה כ"כ שכ"כ וראיתי שבת. לצורךה'

 זכה ובנתיים באריכות. זה ענין ומבאר ל"ב, סי'ח"ו הנ'י
 ספרים התורה כל על הם הספרים ח' ח"זלהדפיס
 בעמוד לדברינו הביא בח"ז ובשפלינו מאדתשובים
רכ"ה.

 יכריז דאחד ק' אות מ"ח סימן בח"ב שכתבנומה
 זלמן אפרים ר' הרה'ע ידידי לי כתב בקול.יע"ו

 כוונתו במ"ש הנראה כפי ח"ל ,4ליט"א,שטרנבוך
 יושר דבאמרי לי כמדומה בקול. התפלה באמצעשיאמר
 שלא שהקפיד החזו"א, בשם מצאתי במק"אועכ"פ
 אמירתו בזמן התפלה באמצע ויבא יעלה בקוללומר
 לפני כעומד דהוא בתפלה כן כבוד זה דאקמשום
 עכ"ל.המלך

 אז שיהחיל שבת לפני בוואשמאשין כליםלהכניס
 מכונה בדריער הכיבוס אחר בגדים להכניס אולעבוד,

 בזה יש אי בשבת, ונתייבש ע"ש, בגדים,המחבשת
 בחוברת בזה שכתב מה עהן קול השמעת איסורמשום
 הלמידי ע"י שיו"ל תדש"ם אהר מחודש שלמהכרך

 שליט"א שפיצער חיים אברהם ר' הרה"ג באבוב,ישיבת
 כברוקלין, אברהם חח ומח"ס החיים אור דקהלרב

 באריכות. הענק לבררוהאריך

 בזה שכתב מה עיק משהו על ראשונה ברכהלברך
 אות כ"א פרק א' שמיאל נביא על שמעת נחלתבספר

 שליט"א קרסנר שמעון ר' הרה"ג שחיברג'
 אחד לכל וכדאי חשובים ענינים שם תשמבאלטימור,

 ויזכה שמואל, ועל יהה4ע, נביא על ספרולרכוש
 בהצלחה. ספרים עוד לאורלהוציא

 ב' אות קס"א סי' ח"א אפרים ברבבות שכתבנומה
 ל', לאחר החביב חברו את ברואה שהחהנו מברךדאק

 בעמוד תע(ד"מ סימן המזרח באור לדברינו שציקעהן
 קזליט"א. פרימר אברהם אריה ר' הרבר"ד

 הדלקת  בענק אפרים רבבות חלקי בד' שכחבנומה
 שכתבו מה עיין עדים, בלי ולהלוות וחנוכה שבתנר
 תשד"מ, כ' אדר יעקב באהלי בחוברת ת"ח כמהבזה

 סקותרא. דחסידי וכולל ישיבות ע"ישיו"ל

 מ י ר פאחיים
 ירידי מ"ש תשד"מ ניסן מ"ד העמק בחוברתעהן
 וכו' ס"א בעמוד שליט"א זילברברב יחיאל ר'הרה'ע
 מובאים מהערוהיו והרבה נחמיה, ימי ספר עלהערות
 כעת. להעתיק וקשה אפרים רכבות חלקיבד'

 שלא הוא האב דמורא מבואר ס"ב ר"מ סי'ביור"ד
 הדין איך לחקור תש להתפלל. לו המיוחד במקוםישב
 במקום דוקא שחרית להתפלל לאביו קבוע המקוםאם

 ועוד וסעריב, מנחה שם להתפלל לבן מותר האםמיוחד
 שלו קבוע והמקום דוקא לשבת קבוע ש"ץ האבאם
 בספר וראיתי בשבת שם להתפלל לבן מותר האםפנף
 ליטוואק דוד הלל ר' הרה"ג לידידי ואם אבכבוד

 בזה. וצ"ע בזה חקר רכבר ה' אות כ"ז בעמודשליט"א

 עד תקח כך, תעשה טהרה, הפסק שלהבדיקה
 )ולא ונקי לבן גפן צמר בד או רך בד חהיכתכלומר
 הקח אלא רכה. היא שאין מפני חדשה( בדתקח

 מקום עד עמוק באצבעה ותכניסהו מבובסה,משומשת
 בכל עצמה את לבדוק הצדדק לכל ותסובבנושמגעת,
 ומקנחת מעט רק מכניסתו ואם וסדקים. בחוריםמקום
 הבדיקה לפני הכלה שתבקש וטוב מועיל, זה איןעצמה

 שתראה עליה, לסמוך שאפשר נשואה מאשההראשונה
 ברצוני אלא לכל וידוע פשוט וכ"ז הבדיקה. אופןלה

 יש טוב וביום בשבת לעשות שצריכה דלבדיקותלהוסיף
 בשבת לקרוע אסור שהרי מראש, בדיקה עדילהכק
 בשבת וקרעה נכשלה אשה כי זה את וכתבתי טוב,תום

 להכין צריכה כי דלא ועניתי עשתה טוב אםושאלה
 שבת מערב לכל כידוע ומכינה ששמעה וב"המע"ש
 הידוע. דבר בזה לעורר רקובאנו

 ידי לצאת צריך דבשבת פעמים כמה כתבנוכבר
 הפרוסה על בעצמו יברך ולא מהבוצע משנהלחם

 כעת יצא אחד ורב משנה לחם לו חסר כישמקבל
 תש אעמודה משמרתי על אנכי אבל בכתב עלילחלוק
 שכתב זצ"ל הגר"א הנהגת החדש רב ממעשה ראיהלי

 יוצאין המסובין שאק מאד הקפיד וכן ח"ל ד'באות
 כברכת וגם בבציעה מוציאם כשהבוצע אלא משנהלחם

 וצ"ל ורבנו שם כתב ומ"מ ובהערות דוקא.המוציא
 כן גם לצאת צריך משנה לחם חובת שלצאתהזהיר

 הגר"ז בשו"ע מבואר וכן המוציא. ברכהמהבוצע
 מהבוצע המוציא ששומעין במה שיוצאין)רע"ד(
 )ס"ק קס"ז סימן במ"ב כן ומפורש בבציעתו.ומוציאם

 בעצמם שמברכים אלו כן ואם בושעה"נ. ע"שפ"ג(
 מצוה מבטלק לבד בבציעה ויוצאק המוציאברכת
 שלא וצ"ב כך על להזהירם וראף משנה. דלחםגדולה
 ג"כ זצ"ל סופר החתם )ובהנהגות בזה לדקדקנהגו
 טענתו. ונפלה לדברינו ראי' חה עכ"ל(, בזה שנזהרמביא

 הציצית ראשי קשירת בענין שכתב ז' באיתועה"ש
 דאמר משמו החסיד מתלמידו ששמעהי כמדומהמביא



אורחרננררצ
 כתב ומ"מ ובהערות הציצית. קעךרת על כמוסיףדהף
 בסוף לקשור קפידא שאין נראה ז"ל האר'ץבכתבי
 זצ"ל והגר"א בקעךרתם חפץ שהיה נראה היואדרבה
 בגמטריא ציזמת עם קשרים שה' מפני שהקפידנראה
 אין קשרים ה' במספר לכות טעם ערש וכיתתרי"ג
 אלו מקשרים למנוע יש לדעתו ולכן לכתחילהלהוסיף
 לא יתפרק קילא כדי רק דעביד כית ז"ל האר"יולדעת
 בחלקים אפרים וברבבות עכ"ל, וא"ש לחשבתשייך

 מזה. כתבנו כברהראשונים

 נוהגין הש כתב סי"ג כ"ה כ"ב סימן השלחןבקצות
 ובבדי הס"ת חזרת בעת יהללו אחר מזמור לדודלומר

 לא אדמו"ר ובסידור אחרונים שם כ' סקס"בהשולחן
 כתב בס"ו שם לאמרו נוהגין ומ"מ כלל מזהנזכר

 ע"י או טליתו ע"י הברכה קודם הס"ת לנשקונוהגין
 שם במג"א כ' סקכ"ד השלחן ובבדי הס"ת שלהמעיל
 נשתרבב ומזה הקריאה אחר הס"ת לנשק מביאסקי"ג
 תפילין לגבי זה וכעין הקריאה קודם גם לנשקההמנהג
 עכ"ל. כ"ח כסימן ובחליצתן בהנחתן לנשקןשנוהגין
 ליזהר ויש הקריאה ואחר קודם דמנשקין המנהגרדוע
 את לנגוע וטוב האותיות את הטלית עם לנגבלא

 לקרא מתחיל מאיפה יראה רק טוב הכי חההעמחים
 עד לדעת מקפידין ג"כ חב"ד אנשי ואצל מברךואז
 כמנהגו. נוהג וכ"א יקרוא מקוםאיזה

 זה ומביאים ש"ק ביום פת שאופים נחתומיםיש
 לקנות שלא לראות יש לכאורה ש"ק, במוצאילחניות

 בזה, ועין עבירה עוברי ידי דמסהע משום הפתאת
 כ"ד. סימן שמואל מנחת בס' בזה מ"שועהן

 בים יחד להתרחץ ונעךם לגברים מוחלטאיסור
 סי' אבה"ע הפוסקים אוצר עחן וכדומה. נחליםבבריכה
 קס"ד, מעמוד ח' חלק טוב יום טהרת סקי"א,כ"א
 הלף שבט שו"ת נ"ו, סי' אה'"צ משה אגרותשו"ת

 שו"ת ע"ה, סי' ח"ז נדברו אז שו"ת קפ"ה, סי'אבה"ע
 סי' ח"ג רב לך עשה שו"ת קמ"ז, סי' ח"ש משהבאר
 רי"ג. ע' המקורות אל ל"א, ע" ח"א יחזקאל ביתמ"א
 באגרות עח"ש רפואה לצורך מעורבת רחיצהולגבי
 עניתי ואני מ"ב. סי' ח"ג רב לך עשה ושו"תמשה
 עצמי על לקבל רציתי לא כי לפוסק שישאללאחד

 לדמות אפשר ואי נכונה תשובה וקבל וטילפןהאחריות
 כל ישאל רפואה בענין דא ובכגת לשני אתדמעשה
 כי"ר. אמן ממחלות בנ"י את יציל והרתמן לפוסקאחד

 כתב בעלה, בפני מעיזה אשה אין חזקהבענין
 דבזה"ז ה"א ח"ל ס"ב י"ז סימן העזר באבןהרמ"א

 לחומרא, אלא נאמנת אינה ופריצותיה, חוצפהדנפישי
 כ'- ס"ז, קנ"ד ובסימן מעיזה. דאינה חזקהדאיתרע
 נאמנת, אינה חצופות נשים שיש דבזה"ז ה"אהרמ"א

תטו ם י ר פאחיים

 נאמנת. אמת שאומרת ואמתלאות אומדנא ישואם
 מהמהר"ם הם הרמ"א ומקור סק"כ. בפ"תועח"ש
 שלהי במרדכי המובא אישות בהלכות בחלקהמ~ובה
 בדורות אבל שכ' קכ"ו, סימן זאב בנימן ובשו"תנדרים,
 קצת דיש ועוד להאמינם. אין פרוצות נשים ערשהללו
 לו דיש לפניו( שנדון )במקרה דמשקרת ואמתלאסברא
 לו שאין טענתה את המערער )דבר אחרת מאשהבנים
 כשאין משמע זאב הבנימין מסיק ומזה אנעךם,גבורת
 וכו', מעיזה האשה אין דחזקה נאמנת האשה בניםלו

 דברי על כותב הש"ך ל"ג. סימן מוהרלב"ך שו"תועהן
 בפתחי הוב"ד ס"ז אנשים גבורת בספרו הנ"להרמ"א
 מהר"ם בשם מהמרדכי זהו ח'ל ז' קנ"ד שםתשובה
 וכן הפוסקים כל אדרבה אחר, פוסק בשום החכרולא

 הלכה כן הורו וקצתם נאמנת בסתם כתבוהאחרונים
 הש"ך דברי בקביצות ולכאורה בדורותיהם,למעשה
 יוסף בבית עחן פוסק, בומום המהר"ם נמצא קילאהאלו
 המהר"ם, כדעת שהם הרמ"ה דברי את שמביא י"זסימן
 שליט"א ברדע יצחק ר' הרה"ג ידידי קיל בספרווראיתי
 ושמא ח'ל ע"ז ק"ס בעמוד שכתב והלכה, משפטבשם
 ידידי כוונת הבנתי ולא עכ'ל, וצ"ע אותם מזהההוא

 בל לכל וראף חשוב הוא הספר )אגב בזה.שליט"א
 אצל הספר את להשיג אלו בענינים קשעוסקתורה

 או 543 ד. ת. ישראל ארץ גן רמת בביתו הנ"להמחבר

 המחבר והוא מהספר. נחת הרוו 748786 מספרבטלפת
 וטוב ב"ח שו"ע הקיצור על המזרח שער הספרשל

 להעיר. רק זה בענין ובאנו זה( ספרו את גםלרכוש

 שלט"א, פחנר משה מר הנכבד מידידינשאלתי
 וכמה הש"ץ היה והוא מצומצם מנין במנחהשהיה

 טוב אם יחכה שלא אמרו וכמה עליהם וחיכההתפללו
 ס"ד, קכ"ד סימן באור"ח דמבואר לו ועניתיעשה,
 לא לכתחילה כתב ס"ד עמוד בצבור התפלהובספר
 העשרה כל שיסחמו עד התפלה בחזרת הש"ץיתחיל
 שאם שכתב מי יש בתפילתו מהם אחד האריךתפילתם

 לההחיל יכולים המתפללים יתפזרו שיסחם שימתינועד
 אות בביאורו מקורות להביא שהאריך ועיי"שבחזרה
 בה שאין במנתה או בערבית שם כתב ועוד ס"ח,ס"ז
 כדי שסחמו בששה די אי הפוסקים נחלקו הש"ץחזרת
 עד שימתין וטוב דוקא תקשעה צריכים קדישלומר

 צ"ה ובעמוד עמהם לענות שיזכו כדי כולםשיסיימו
 א"כ אלא ההם"ץ בחזרת מתחילים אין לכתחילהכתב
 שומעים תקשעה אין שאם תפילתם העשרה כלסחמו
 הפוסקים אחד לדעת לבטלה להיות ברכותיוקרובות
 אחד בעוד התתפלה בחזרת הש"ץ התחיל אםבדיעבד
 ועח"ש בציבור תפילה זו הרי בתפלתו עומדמהעשרה
 בשם סקי"ט, במ"ב ועח"ש ל"א, ל' אותבהערותיו
 שאם החזרה קודם ש"ץ שיתנה שטוב שלמההשלחן



אורחרבבותתמז

 ובפרט נדבה תפלתו תהיה מכוונים תשעה יהיולא
 בבירור שיודעים אנשים גם לעשרה לצרף נהגושהעולם
 והוא עכ"ל. דהס"ץ לחזרת ומכונים מקשיכים הםשאין
 וסחם בזה שהאריך ס"ג קכ"ג סימן שלמהבעילחן
 מצומצם מנין אלא מתפללין אין שאם ונ"ל זהבלשת
 אחרין אמן  תקשעה שא"ל התפלה בחזרת הש"ץשיחצה
 בתורת ההיא התפלה שיהא לברכוהיו ויכונואחריו
 הרה"ג ממידי הוא בציבור התפלה וספר עכ"ל.נדבה
 כירחסלים בתשל"ח נדפס שליט"א פוקס יעקב יצחקר'

 תפלה הלכות לדעת כדי בספרו וללמוד להשיגוכדאי
 תפלה הלכות בנ"י את ללמד בזה וזכה עיצריךכמו

 מהשמים. רבושכרו

 דכפין כל אומרים פסח בליל מדוע שהקשיהיבמה
 כוס אחרי  העני את ומזמינים הקידוש אחריוכו'

 משום ברדע, יצחק ר' הרה"ג יזידי לי ענההראשת,
 הוא שבא בזמן א"כ כוסות מד' לו פוחהין עילאשהדץ
 מדרצ קיק אבל קידוש. ואמר הראשת כוס אתמקבל
 קידוש. קודם ולא שם זה אתהתקינו

 כהב ק' א' קפ"ט סי' ח"ב ברבב"א שכחבנובמה
 עיליט"א, שטרנבוך זלמן אפרים ר הרה"ג טידילי

 לה ומחתי ברמ"א הוא לאכיונים למחצותדהמקור
 כהב לשו"ע בביאורו ז"ל והגר"א דמגילה פ"קמהרא"ש
 לשלוח ויש וזל"ק כיום להיות בדוקא דצריךהטעם
 וקאי וכו' ומשלוח ושמחה משתה ימי כמ"ש ביוםמנות

 כשם לפי"ז והנה כתיב ימי משם ואמרואכולהו
 ה"נ כתיב דימי מטעמא בלילה יצא לא פוריםשסעודת
 עכ"ל. לאכיונים ומחצות מנותבמשלוח

 חידושי משה יזץ החשוב הספר לידי נתקבלכעת
 כיוד שנפטר זצוק"ל הכהן משה רבי מהרה"ג ח"בש"ס
 בהסבט בט"ו המחבר בני ע"י ונדפס ההסכ"ו.ניסן

 כית אצל הספר את לקנות וכדאי יקר ספר והואתד,ס"ם
 טבדיה. אחוה שכונת כהןהרב

 או המערבי בכוהל שמתפלל מי רצניתינשאלחר
 שבה בערב עמהם מנחה התפלל ולא הכנסתבבית
 מעה דלא ועניחר שיר. מזמור עמהם יאמר אםקודש
 שאומרים כששומע אבל כלה, ובואי שיר מומורעמהם
 עמהם לומר יכול שבה כבר קבלו שהצבור כיתברכו
 דמילתא. לרווחא שבה מקבל שאינו חצאי עםעכ"פ
 אחר מחודש תורה באור בזה מ"ש באריכותועהן

 עיליט"א. אוולאי משה הרבהההסד"ם

 הרה"ג ידידי באריכות שכהב מה בחוברות שםעהן
 עליו שנסגר באחד באירע עיליט"א פיעהנדלר "צראלר'

 אם רק לצאת יכול ולא הכסא בבית שבה בלילהדלת
 בדבריו. עהן יעשה מה הדלת"צברו

 ם י ר פאחיים
 ובאה אחד לאף יגלה עילא דבר על נשבעאחד
 דאזלינן אמרען מי והוא בכתב לענות יכול אםהשאלה
 או אסור וא"כ הכהיבה גם לאסור וכוונתו כוונתובחד
 אלא מפיו התרא לא והוא אזלינן דיבורו בתרדלמא
 עחן דיבור, בלשת נכללת אינה והכחרבההדיבור
 נדר או שנשבע מי הל"ח פ"ו נדרים בהלכותברמב"ם
 וצ"ע בכתב לו לכתוב מותר הר"ז חבירו עם ידברעילא
 ע"א ט"ז נדרים על ח"ב משה מץ בספר ועהןבזה,
 באריכות ומאריך נדרים בהלכות ותשובה שאלהשכתב
 תלמוד. צריך עדיין הדבר ולדידי השאלהלברר

 דא"ר תפלה בשומע ונימרה ע"ב כ"טברכות
 את יאמר דאם אמרינן לא אמאי ולכאורה וכו'חצחום

 משה במץ שם וראיהי למיטרד. אחר תפלה בשומעזה
 לאיטרחץ דאחר לומר שחך ולא ח"ל שכהב ברכותעל

 לאיטרחץ, אחר ולא תפלה כבתחלת חשיב תפלהדבסוף
 שפיר. אחר ולדבריו עכ"ל, )נר"ו( אמו"ר אמרוכן

 מאחד ששמעחר במה נ"י וכו' הרב ידידיכבוד
 העי מרדיו שיר קול לשמרצ השנה דהחררמתלמידיו,

 פה אוחר ששואל מי שנה מל' יותר שזה להודיעורוצה
 דיש פסקתי פעם כל אני נותן שאני בעויעורים וכןבעיר
 הספירה בימי הרזיו דרך שיר כלי משמיעתלהמנע
 ולא אעמודה משמרהי על ואני בעומר, ל"ג עדולפחות
 יחוה שו"ת בספר שאסר כ"כ ועחן דעתי. אתאשנה
 ל'. סי' ח"גדעת

 לעשות מותר חצאים הנקראים )שידוכין(אירוסין
 ויקחים אבל ומחולות בריקחים אפילו הספירהכימי

 הספירה. בימי בהחלט אסור הרשות לדברומחולות
 מאד חמור עת והוא לעולם, אסורים מעורביםורקחים
 זאת. וסעושים אלה את יציל והרחמן פלילירצת

 התחיל שאחד בזמן עבירה עשו אםנשאלחר
 עלה אחר הש"ץ ולחזרת קדיש חצי ואמר אשריבמנחה
 ראיהי דלא ואמרחר הש"ץ את או שהחליפו אומרתואת
 אי בדבר איסור שיש לומר אבל אז שיחליפומימי
 לומר.אפשר

 ש"ץ היה דאחד נשאלחר כנסת כית מאותווכן
 ואחרי עשרה שמונה לפני קדיש חצי ואמרבמעריב
 דאין טענתי וג"כ וסלם קדיש ואמר אחר עלהשמו"ע
 במי ולגעור בדבר איסור ד"ם לומר אבל כךעושץ
 ולומדי מקורא אבקש שגיתי ואם אפשר, אי כךוסעושה
 דבריהם ואדפיס האמת, על להעמידיני אפריםהרבבות
 שלי והכתובה לדפוס. כעת מכין אני אשר בח"הבל"נ
 חודה מכיר אמ ובכלל הספר. וסל הוסער של לדףמעבר
 מדפיס לא שאני ואפי' הערות לי ששולחים אלולכל
 פנאי מחוסר אלא מביטול לא ח"ו וה משיב ולאהכל

 כל הומן במשך אבל לכולם  לענות זמן לי שאיןוהקושי



אורחרבבות

 וחודה נדר בלי יהברך השם בעזרת תשוכחו יקבלמנהב
 מה כל על להם חשדה טחמים, ולא שמחכיםלאלו

 הערות.שכוחנים

 מבאלטימור, נא שכטר נחמן הרב מידידינשאלחו
 שיש ביתו לחצר הקטן בנו את לקחת יכול בשבהאם

 דיש משמע ס"ב של"ט דמסימן ואמרחו לשוחות.עירוב
 סי' במ"ב מבואר לדעא אבב אסור, או מותר מחונפ"מ
 שלא דנהגו הפוסקים כתבו זה בלשת סקכ"אשכ"ו
 לבא דמצף במקוה או כלל בנהרלרחוץ

 לט-
 סחיטת

 את שיח-ד שבזמן חשש יש פה וג"כ עכ"ל, וכו'שער
 לשחות לילך עדכול ואמר אותו יסחוט הוא שחיההבגד
 ובעולם שער סחיטת חשש יש דעדיץ עניחו אבלערום
 אחד רב עם ודברחו בשבה. לשחות שלא נהוגהתורה
 מידידי בקשתי אז יסחוט. ו2לא דיזהר דמותרוטען
 דוד מנחת שו"ת מח"ס ו2ליט"א רוזנברג דוד ר'הרה"ג
 לי. העדב אשר וזה ההלכה לבררג"ח

 פול לסוךמנתג לילך מותר אי מר לן דבדקבמאי
 מותר, שהוא שאמר מא' שמע ומעכ"ת לשוט,בה2בת
 טעותו. ולברר בזה לדת אמרים בקוצר עכ"פאביא

 לשוט דמותר ס"ב ו2ל"ט בס' המבואר לפי אף]א[
 המג"א כהב כבר מ"מ סביב, שפה שיש ובמקוםבשבת
 במקוה או בנהר כלל לרחוץ ו2לא דנהגו שכ"ובסי'

 טעמים, כמה רצוד שער סחיטת למץ לבוא דמצףבשבת
 כלל בשבת לרחוץ שלא דהמנהג בס"ו ההציא פסקוכן

 מש'7 ופלא כ"א, בס"ק המ"ב וכ"כ בעלמא,לתענוג
 טבדלה דגם בסופו אדם ד"ה שכ"ו בסי' הלכהבביאור
 כבר מ"מ קדושה, להוס' רק טובל אם למנרצ ישבה2בב
 אפי' בקוחרית בשבה לטבול ישראל ערי בכלנהגו
 ח' ס"ק קל"ג סי' בקצהו"ש ועחן קדה2ה,לתוס'

 שכ"ו סי' הלכות בשונה רצחן שמותר, לבארשהאריך
 בפנים ]עחן בשבה טוש ליקח שאסר מחזו"אשמביא
 לרחוץ שלא להלכה שכשהגינו נהבאר כבר א"כשם[

 בזה. דברים עוד ךשבשבת,

 "2 אם אלא בשבת שטין דאץ דינא הך כעיקר]ב[
 והרי"ף רשא בין עצומה מחלוקה בזה ךש שפהלה
 סי' בקצחה"ש באריכות רצין להאריך המקום כאןואץ
 נהבאר לא הפוסקים ובכל זה, ענץ בירור באריכותקמ"ו
 גובהם, ערעור למקומם המים שמחזרת השפה היטבדי

 משם יעקרו שהמים שאפשר דכל שנלענ"ד מהולפי
 דין לה אץ ךותר כאמה גבוה אעו השפה אםההנו
 סי' שמואל בהולדות רצחן ההלכה, מעיקר להחורושפה
 אע"פ בבית בריכה או דבמקוה שחידש ר אותנ"ח
 את מעמדת הבית דמחיצת מטעם מחער שפה להעואץ
 אבל עח"ש, לה יש שפה דין רצ"כ לצאת, שלאהמים

תט ם י ר מאחיים

 הולכים המים שלנו פול'ס הספוימעג ברובענ"פ
 איסור. בזה שיש בוודאי חוץ פני על מוה8פהלמעלה

 כשהמים פול בסוךמינג לרחוץ מותר אי הנה]ג[
 שכהב ג' ס"ק שכ"ו סי' לדוד בתהלה עחן פושריןהם

 ע"פ והנה בה2ב(ז, או מע"ם פושרים נעשה אםחילוק
 בסי' שנתבאר מטעם לדת יש אך פושרין, הם המיםרוב
 מקום בה2ום מצאחו ולא חמה, עא לבשל דמותרעד"ח
 חמה עא חמץ או פושרים במים לרחוץ בענץלהעיר
 אצל לעמוד אסור הרחיצה שאחר שכ"ו בס" נהבארגם
 מותר אי לדת ה,2 שעליו, המים שמחמם מדורה אואש

 רצחן וצ"ע, שעליו, המים ךהחמם ה~2מש נגדלעמוד
 פושרין בץ חילוק מזבאר שלא שכתב בההל"דשם

 עח"ש.לחמים

 כ"א סי' בהלכה מצףינים בשערים ראיתי וכעת]ד[
 שבת ומנחת שבה ותוס' לדוד תהלה מס' שהביאסק"א
 תפארת מס' והביא בשבה רחיצה אסור מצטער אםדגם
 מקלחת החת בה2בה לעמוד לאסור כ"ח ס"אדם
 עח"ש. צתנים מים עליוחישטף

 משה באר בה2ו"ת מצאתי בספרים ובחפשי]ה[
 בה2ב(ז לשוט גמור באיסור לאסור שכהב נ"ו סי' ג'חלק

 ולכן בשבה, דלותא לידי שיבוא מטעם פולבסוומעינג
 סחיטה, לידי עדבא אסור בוודאי ובבגד ערום, אפי'אסר
 פול בסוךמונג להחור דיבואו לאסור כהבושוב

 לכרמלית מרהא הוצאה מטעם אסור ושםבכרמלית
 הנ"ל. מכל העיר שלא ופלאעח"ש

 סי' ה' חלק יצחק מנחת בה2ו"ת ראיחו שוב]ח
 ברען( סשן )בל"א זאעעבאדע בשבה ליקח לאסורל"ב

 עי"ז דבאים וגם טעמיםמכמה
 לט-

 שבה חילול
 השמש, אצל קצת עומד ואח"כ בבריכה לשוטכשהולך איוצחהי הטעמים שרוב ובוודאי עח"ש ודרבנןדארהתא
 אמרו כבר כלל השמש נגד לעמוד לא שיזהרואת"ל
 ו2ליט"א. מידי עכ"ל לק2עורין דבריך נתת א"כחכמז"ל

 דאסור בפירוש ראי' הנ"ל מכל המחבראמר
 אולי כן וגם משגיאות, יצילנו והרחמן בה2ב(ץלשחות
 עובדא משום או דחול, עובדא משום בזה לחושיש

 דחול עובדא נקרא מה גדרים דיש לאסור א"אדחול
 נהבאר פנים כל על דחול עובדא נקרא דלא יתכןהה
 דאסור.כבר

 שעדפס ללדת עת בה2ם קונטרס קבלתיוכעת
 החלפרין צבי אהרן חחם ר' הרה'ע ע"יבתדש"ם
 בענעי חשובים ענעים וכוהב ממאנשעסטער,שליט"א,
 ל"ח בעמוד והנה בספר. וללמוד לרכוש וטובלידה
 בעלה אם אמנם חחבות נעדם ג"כ חנוכה בנרכתב
 אבל החולים בבית להדליק מחךבית אינה בביתמדליק



אורחףצצצצןןןתיח

 הנרות את ערשאירו חרזהר אם שם להדליק רוצהאם
 שהבעל הזמן קודם להדליק צריכה וגם שעה חציאצלה
 ובחלקי ט"ז, אות מקומות במראה ועח"ש בבית.מדליק
 זה. בענץ כהבנו זה בחלק וכן אפריםרבבות

 חייבת חולים בבית ביולדת כתב ל"זובעמוד
 לשהות לה קשה ואם שבת בכל כמו והבדלהבקידוש

 לחם על בלילה תקדהם מאחר, לשמוע יכולה ואינההן
 כדיה או שכר כמו מדעה חמר על תקדהם ובבקרמשנה
 ההן על לעשות יכולה אעה אם הבדלה וכן חלב,עם

 בהסבילה לה קשה ואם מדעה, חמר או השכר עלתבהל
 מדינה, חמר שום לשהות יכולה ואינה והשחרה,האכילה
 וכשמתפללת לטעום לה מוהרת והבדלה קידושבלא
 מקדש בשיעת קידוש חובה קץ לצאת תכות שבתבליל

 קודש בין המבז-ל ברוך תאמר שבת ובמוצאיהשבת,
 לקדץם יכולה מכן לאחר ואם תטעום כך אחר ורקלחול
 החיוב ושעדיין זמן כל כן לעשות חיבת להבדילאו

 בהסב~ץ( ג' יום עד והבדלה השבת יום כל קידוש)דהחנו
 לבר, הברכה אלא רכולו אומר אעו ביוםוהמקדהם
 משה ר הרה"ג יז-די כתב מ"ב עמוד מקומותובמראה
 במוצאי להוציא א"א טעלעפאן על ח"ל שליט"אשטרן
 בכל מזה כהבנו ואנחנו עכ"ל, הבדלה מצות קודששבת
 עוד בקונטרס ועח"ש זה, בחלק וכן אפרים רבבותחלקי
 חשחכים.ענינים

 ב' זצ"ל גוטמאכר אליהו רבי שו"ת לקץ הגיעכעת
 בתדש"מ בירהסלים נדפס שוי,צ חלקי ד' עלחלקים
 המדינות באנקד אור"ח בחלק ט" בסימןועח"ש

 ובחלק גשמים. ושאלת בהזכרת דינו מה מא"יהרחוקות
 המוכנת ארוכה תשובה נכתוב ובח"ה מזה. כתבנוזה

 בענין י"ב בסימן תח"ש בעזהי"ת זה בעניןלפנעו
 הקרבנות הזכרת את השמיטו אשר באו מקרובחדשים
 הספר ובכלל י"ג, בסימן עח"ש וכן המוספיןבתפילת

 של תלמידו שהיה וכידוע גדולים חידושים בוקם
 בךחל ח"ל ז' אות קל"א סימן ביו"ד ועח' זצ"להרע"א
 מתענים רוב שאם תצ"ב במשבצות איתא עשרהבאין
 ואני ויחל לקרא ערש להשלים עכ"פ בעירואיכא
 שצשאר דאף הצ"ב בסי' אור"ח של בגלית זהכתבתי

 קם צבור בתעמת המפטיר ברכת על בספקהמשבצות
 לקרות אין ודאי לדהסלים בליכא אבל בברכותלהקל
 לא אחד אף חסר אם לומר אין דהם"צ חזרת בעניניוגם
 רק יצלו השלמה באיכא אך בעיר השלמהמהני

 דבריו. העתקתי לכן לדעא מאד נוגע חה עכ"ל,המחענים

 הובאו תקס"ו סי' אור"ח שלום נהר בספרועהן
 ס"ת שנפל כענין שכתב אחרונים ספרים בעודדבריו
 אותם על בה"ב הענית וגזרו התאתו בעתלארץ

 בשומע ענינו ואמרו ךחל וקראו הכנסת בביתשצמצאו
 ואני עכ"ל. עשו שכדין ג"כ ההם"ץ גם כיחידיםהפלה

 ם י ר פאחיים
 בה"ב לההענות כ"כ להחמיר שאץ מפוסקשמעחר
 בעת הכנסת בבית שהיו אווע כל יהענו א' יוםעכ"פ
 ציבור, חענית בכל כמו פדית ומעות הס"תנפילת
 לאותו שייכים שהם אף הכנסת בבית היו שלאואווע
 ידם, השגת כפי לצדקה הושצנית פדיץ יחנו כנסתבית
 דאין נראה מזחה ובנפלה זה. על לחלוק המם בזהועהן
 מה מגילה או נביא של קלף ובנפלה לההענות.חחב
 לא בשבת המזחה ובנפלה במעות. דיפדה ומסתברהדץ

 כי בזה ועהן כמתקן דהו"ל בהסבת לכאורהיחזיתה
 לעורר. רקבאנו

 בו שאין דבר בשבת בישל עכו"ם אם הדץאיך
 טוב ביום לאוכלו מותר האם עכו"ם בקסולאיסור
 הכנה דזה ומסתבר הכנה של מחשש השבתשאחרי
 בהסבת. לאוכלו ואסורמדרבנן
 ג"כ שחך מיתה חייב ששבת בעכו"ם איסורהאם
 מלומדי בלום מתחיהו ר הרה"ג הזידי טוב ךוםבהסבת
 נכתוב בח"ה ואי"ה לזה העירני ודעת תורהכולל

 אסורה ביו"ט דאמירה ה"ה ולכאורה בזה.ההסובה
 דביו"ט חוץ שךם טוב ךום דשבת שבת, כמולעכו"ם
 שוה ךו"ט שבת שבות של הדץ אבל מותר, נפשאוכל
 ופשוט. טוב ביום לו לומרואסור

 איסור קם אם נ"י פקסר נפתלי שמואל מר'נשאלחר
 את לנקות נזיל בחומר משתמש אם בשבת ריחמוליד
 בחלק ואי"ה מים, שם שמערבבין מהם כמה ההםהפה
 ר' הרהיע של בנו והוא שאלתו על תשובה נכתובה'

 ופגשתיו בלונדת, עולם חח ישיבת ר"מ וסליט"אמרדכי
 בתורה. גדולוהוא

 שכתב ש"ז סימן סוף שבת תוספות בספרעהן
 הצד. מן כטילטול הף שנים ע"י מוקצהדטלטול
 בספר הביאור, שכתב מה ועהן דץ. חידוש זהיכאורה

 אלישיב רי"ש הרה"ג מ"ו מ"ט, עמוד ללדתעת
 שרגא חחם ר הרה"ג המחבר של וגיסווסליט"א,
 משמו. הביאו שליט"א שנעעבאלגפחב"ם
 מה הובא וביאורים בחידושים פ"ה בעמודשם
 דבשבת ביולדת אפרים מרבבות זה בחלקשכחבנו
 דברי את שם ביאר הנרות. מדליק הבעלהראשונה
 במקום נמצאת האשה שאם פשוט דלכאורההמג"א
 ואעה אכילתה במקום לברך לה חייבת קשהיאאחר

 אז ביחר שניהם נמצאו אם אלא בעלה בהדלקתנפקעת
 וסליט"א מאאמו"ר ושמעהי מדליק, שהבעל המג"אכ'

 דין לה קם שהאשה הטעם כל דהא לזה הגוןטעם
 חוה של חטאה חרקת משום הוא הנרות להדליקקדימה
 את שמאירין הנרות מדלקת לכן עולם. וסל נרושכיבתה
 נשמה לעולם מביאה שהאשה בשעה אבלהעולם.
 אדם. נשמת א' ונר מזה. גדול היקת לך אין א"כחדשה
 צורך אין הראשונה שבהסב~ץ חרקנו דמילתא לסימנאלכן



אורחרננות

 שכבר החטא תקת משום הנרות להדליקלהאשה
 המנהג ולכך לעולם. נשמה הבאת עש החרקתנעשתה
 שם. עכ"ל ודפח"ח מדליקשהבעל

 כומנוטלת בבקר ידים נטרלת על מברכתאקוה
 ק"ש אומרת או עשרה שמונה מתפללת אם רקהידים
 לברך יכולה אין או קצרה תפלה מתפללת רק אםאבל
 סימן אליהו מחוה בשו"ת מבואר כן מ-ם נטרלתעל
 עחן א' בפרק ביחה הליכות בספר פסק וכן עח"שי"א
 שרק "צ כי לנשים ואת להודיע וראף בדבריהם,היטב
 תה נטא על ומברכות אני מודה ואומרת הידיםנוטלות
 ובהציעור די"ו. וללמדן להוהירן וראף לבטלהברכה
 לא דזה ובטענוח ברעש התחילו כששמעו לנשיםעצחור
 ואמרהי מ-ם תטילת אני מודה אומרות רק והןיתכן

 היא תורה אבל וה דין להאמין קשה להן והיהשיפסיקו
 יכפר הטוב ד' שגיחר ואם הנכת, הדבר את ללמדרצלעו
 טרצה ואני צודקים הם ואם יודיעתי והקוראיםבעדי
 ונא טרצה, שאני מודה אני כי ה' בחלק וה מפסקאחוור
 הת"ח דעת בח"ה להכניס ואשמח וה דיןלברר

 זה. בדיןוהפוסקים

 שאכל מאחד בהצבת שלישיח בסעודהנשאלחר
 אם לו ספק וכן עיכול, זמן עבר אם לו וספקבביתו
 ספק דהוה חחר אינו שביעה עףער אכל אפילובירך

 עמוד אלעור פקודת כהב שם הזצלחן ובברכתספיקא.
 עמוד ו' ר בירך ולא ששכח מי ד' מנוחה ביתל"א
 שנהכונהר וברוך עכ"ל, מברך אעו ספיקא ספקקע"ה
 לא לשואל שפסקהי ההלכה היא דכך ונראהלדבריו,
לברך.

 עשה הבית ובעל משפחה אצל שבצץ בלילאכלהר
 הברכה ואחרי לחלק והתחיל החלה וחוךהמתרא
 כך אחר וטענהי ניגת. סתם אלא מילים לא לנגןהתחיל
 הוא כי להאכילה המתרא בין הפסק הף זה דעהי~פי
 דאין הציהי ואת לי מנין ושאל מהחלה שטעם לפנינען
 כשבאהר אבל לי, נראה נך הסברא מן אבל ראי'לי

 ידידי וצל בספרו ראיהי בספרים לחפש והתחלחרהביחה
 דעדה ראב"ד שליט"א וףס יצחק ר הרה"גהוהרק

 ט' סימן ח"ו יצחק מנחת שו"ת בספרו שכתבהחרזית,

 כלשת וסים ראיות והביא הפסק הף ניגת איהשאלה
 הף בודאי הברכה סיום אחרי בניגת להתחיל אבלוה

 והאכילה המהמא ברכת בין ומכ"ש אמן, לעניתהפסק
 ושמח להנ"ל והראהר עכ"ל,  כנלפענ"ד בזהת:יוצא
 יש וא"כ ידע, לא די"ז אבל הרבה שלמד קזאףואמר
 הף להאכילה הברכה בין המהמא אחרי דמגתלפרסם

 גדול וראף הדץ, יודעים ולא מנגנים הרבה כיהפסק
 האקצ גהול כי עליו לסמוך שליט"א ויס וייןדורעו
 אז לי חצה אתו התכתבהר במנשסטר ויין בהיותוועוד
 וכמה לענין, הצה למטרה קלע ורעמיד ספקוהרעל

תיט ם י ר פאחיים

 ובאנו יצחק, מנחת שו"ח בספריו הדפיס אלימתשובחרו
 שישמע מי ואשרי מאד, נחוץ לדין הציבור לבלעורד
 תובב"א. עיהיק מירהצלים שבא דינולפסק

 בענעי ו' אות קנ"ג סימן וה בחלק שהעתובמה
 בראנדסדארפער מאיר ר הרה"ג יזידי לי השיבסוכה

 אונגרין בטץי שכחמע ורב החרדית בהעדה מו"צוצליט"א
 בהצם, קנה שו"ת מחבר תובב"א בירהצליםוהסביבה

 )סוכה הש"ס בדברי קושיתו דברי על אלי במכחבוח"ל
 היה כך אומר צדוק בן אליעור ר הניא ע"ב(מ"א
 בידו, ולולבו מביתו יוצא אדם ירהצלים אנשי שלמנהגן
 חולים לבקר הולך וכר בידו ולולבו הכנסת לביתהולך
 )שם בחצספתא והוא וכף בידו ולולבו אבליםולנחם
 נוהג אבדלות אין דלכאורה מע"כ בזה והקשה י"ב(פ"ב
 פשוט הדבר נלע"ד אמנם המרצד. ובחול טובביום

 ניחום מ"מ ובחו"ה, ביו"ט נוהג אעו דאבילותדאעפ"י
 )סי' אור"ח בהצו"ע כמבואר בחוה"מ נוהג שפיראבלים
 מת אם ביו"ט נוהג אבילות שאין ראע"פ סע"ו(תקמ"ח

 הוא וכן וכו' לנחמו ברגל בו מתעסקים ברגל מתלו
 בחול ברגל מתו הקובר סע"ו( תקמ"ח )סי'ביור"ד
 הוא ומקורו וכר. לנחמו ברגל ומתעסקים וכו'המרצד
 בתחילת קברו ע"א( )כ' קטן מרצד דמסכתמבר-תא
 בו נתעסקו שכבר בו מתעסקין רבים ואין וכו'הרגל
 מ"מ בומנעו, כן נוהגים ראעו לא כי )ואם יעו"שברגל
 תקמ"ו )סי' החחם בכף רצחן ההלכה. הוא דכןיאי
 קפ"א( )סימן ברונא המהר"י שו"ת בהצם ל"ה(אות

 הלכו הקבר מן וכקשחורו סוכות בחוה"מ מעשהשאירע
 יעו"ש אבלים מנחמים ביו"ט דאפילו לנחמו האבלעם

 ברכת אומרים ואין ע"א( )כ"ו שם היא מפורשתומשנה
 ופוטרים ומנחמין בשורה עומדים אבל במרצדאבלים
 הרבים.את

 )שם בהצו"ע היא מפורשת הלכה בשבת אפילווהרי
 הוא ומקורו בהצבת אבלים לנחם דיכולים רפ"ו(סימן

 תחלקו דמחודים. הלל כבית ע"א( )י"ב דץצבצץמברייתא
 לא או בחול שאומרים כדרך לנחמו מותר אםהאחרונים
 עיקר. כל קושיא כאן שאין פשוט הדבר ועכ"פיעו"ש,
 בעגלא ונוכה ירהצלים צית בנחמת ינחמעוהמקום
 העאולתו צדקעו משיח של שופר קול לשימעתדידו

 עכ"ל וכר הדו"ש מנאי בב"א, "צראל שלףשועתו
 קושיהינו. ירדה שליט"אמ-די

 שליט"א קרלנשטחן העניך חנוך ר' הרה"גףדיזץ
 על המלך חק ספר מחבר אשדוד, פחצמ"ו בגרחעאר"מ

 נסתפקהי כלים טבילת בענין ח"ל לי כתבהרמב"ם,
 וההנו לא. או טבילה צריכה אם במסמת הדץהאיך

 אוכלים ומחזיקים קבול בית להם ערש כלים רקדהרי
 לה שיש חשיב ממצה אם לעחן ףש טבילה, צריכיםהם
 קשעובר מעבר ככלי רק דהף דילמא או קבול,בית



אורחו4~צנורצתכ

 עכ"ל. כלי של קיבול בית שם עליה וליכא דרכוהאוכל
 מה' השולחן כערוך מצאחו לשאלתו תשובהוהנה
 מה וכן ח"ל שכ' ל' סעי' ק"כ סימן יור"ד כליםטבילת

 טבילה טעת מהכות של הוא אם החמץ בושמסעים
 ראיהי וכן להטביל. רה2 ספיקתו נפשטה א"כעכ"ל
 שיליט"א כהן צבי ר' הרה"ג למ-די כלים טבילתבספר
 ציין ומקורו טבילה צריכה מסננת ח"ל רי"ט בעמודשכ'

 סק"א ל"ז סימן דה2ולחן ומסגרת הנ"ל השולחןלערוך
 "2ראל בטהרת וכתב ד' אות "2ראל טהרת סק"ח,דר"ת
 מסננת דטובל פשוט הדבר וא"כ עכ"ל, בברכהדטובל
 לי נראה פלסטיק של מסננת אבל בברכה. מתכותשל
 לטבול. צריךדאץ

 כלי להטביל צריך אם ח2אל אחד לי נדלפןכעת
 הרה"ג ידידי מ"ש וע"ן ובברכה. דכן חמיחואלימנאום

 בשו"ת וכן והוראה. לתורה בחוברת שיליט"א בלוטר"א
 דיש משמע הנ"ל ומכל כלים טבילת ובספר יצחקמנחת
 שו"ת בזה דן מועיל אי הגעלה ולענץ בברכהלטבול
 בזה. וקצתו משהאגרות

 כשמכבסץ "2 כ' קמ"ח סי' ח"ד מהרש"םבשו"ת
 להכפיל נוהגץ וכו' הציצית יתקצר שלא וכדיהטלית
 הכביסה ואחרי תפירה ע'ע הכנף בתוך הציציתולתחב
 תעשה משום בה ואץ בחזרה ומציאים התפרקורעים
 עח"ש. בה מתבטלים הציצית דאץ העשף מן%א

 דם אינו בביצה( )שנמצא בשר קורט עודוכ'
ומוהר.

 ספק הט"ק ונשאר בכונה שלא טלית ובנפל עודוכ'
 להקל.ברכות

 לא בכלל נכרית גם אם נשים ב' בץ לעבורובדץ
 בלא וסחם בלא הפוהח פסוק לומר והנכת להכריעאדע
 מהחשש.לצאת

 וכו' הגם אסתר בהענית מילה בדץ ומ"ש עודוכ'
 בנדחה. רק להקל ואץ כהרמ"א נוהגין אנוחולק

 שהח"ינו לומר מותר שנדחה ט"ב ובמוצאי עודוכ'
 אבד"ק הצדיק מהגאון בעיניו כן שראה בא"אכ"כ

 עכ"ל. שבירךבארדיטשוב

 כי וטעמו בתים. ארבעה "2 ראש שלבתפילץ
 השמע, חח2 הריח, חח2 חח2ים, ארכעה בו ישבראש
 בית רק "2 יד של ובתפילין הטעם, חח2 הראיהחח2
 חח2 והוא אחד חח2 רק "2 ביד כי וטעמואחד,

המשח2.

 הנקץ הרצל יהודה להרה"ג בנים בניבשו"ת
 הגדול של נכדו והוא תשמ"א בירח2לים נדפסשליט"א

 ם י ר םאחיים
 וצ"ל הנקץ הרב הרה"ג אחד לכל עתר שהיההידת
 פיעשטין משה ר' הרה"ג ורבי ומורי תודה, עזרתמנהל

 והרבה מחבבו תמיד היה טוננים לחחם שיבדלשליט"א
 כתב וצ"ל. הענקץ הרב על גדולות לי אמרפעמים
 הגאת כשנשאל ח"ל קע"א עמוד א' במאמר ספרובסוף
 הפסק היא מילים בלי נגעה אם ז"ל קוטלר אהרןר'

 הענקץ שהרב לו ואמרו בשלילה תחילה השיבבתפילה
 וזה עכ"ל, אוסר אני גם כן אם ואמר כן לעשותאוסר
 הף מילים כלי דצגעה לעיל שכחבנו לדברינוראי'
 ע"ד. סי' ל"2ראל עדות רצ" לאכילה. המהמא בץהפסק

 גשם היה הכנסת מבית כששחזרחו שבת בלילאירע
 הביתה וכשבאנו רחוק שגר אורח והזמנהי גדולנורא

 להחליף לנו דיש אמרתי אז רטובות היו ממשהגרבחם
 יד בספר כך ראיחו וכעת סחיטה. מחששהגרבחם
 אם וכן שכ' ד' אות אליהו הליכות בקונטרס ח"גאליהו

 לגבי שם ודן אחרות ללבח2 צריך הפחמקאותנתלחלחו
 בזה. וע"ן שפסקתי במה צדקחו כן ואםשבת,

 לרב אלא בד"ה כתב ע"ב ל"ו דף סוכהברש'ע
 בשני אפילו דהא חנינא דר' קשיא הדר וה אץדאמר
 הואיל כעינן הדורה מצוה דהא נפיק לא לרבנמי

 פסול יכש פרקץ בריש כדאמר עליו שמים שםומזכיר
 דבעען ואוקימנא שני ביו"ט ל"ש ראשת ביו"טל"ש
 שמ דמזכיר רש"י כונת מה לכאורה עכ"ל, וליכאהדר
 פה המצוה, בעצם עיכוב אינו שמים שם הלאשמים
 חידושי בספר וראיחו הדר. של בחפצה הוההעיכוב
 וסהם בזה ערוכה מערכה קי"א בעמוד והגרי"דהגר"מ
 קיומו בעצמ ב' ביום הדר עויהי' דכעי הדר שלשפסול
 והודאה השיר שמים שם הזכרת נאמרה לולב מצותשל
 מצוה דהא רש"י כ' ולכן ותהנה שם דבריו בכלע"ן

 ע"ן ומ"מ עליו. שמים שם ומזכיר הואיל בעינןהדורה
בזה.

 בת כבודה כל כתוב הא לעבודה יוצאות נערםאיך
 דכתב ע"ה סימן יעקב צור בשו"ת וראיחו פנימה.מלך
 עמא. חזי )ופוק ופשוט עכ"ל שרי להתפרנסדבכדי
 בזה(.וע"ן

 איך מבו~לוחו יותר בו דמצוה זה בדץנשאלחו
 כך, כל מהודרת תהי' לא המצוה יעשה הוא אםהדץ
 ואם מהודר, מכתבו ואץ ס"ת לו לכתוב הרוצהכגת
 על ובחידושי עויף איזה מהודרת, תהי' סופר"2כור
 קשה ועחרקי בזה, הארכתי דקדחשין פ"ב ריש עלהש"ס
 כי השבחר לא ולהלכה בזה חקרו שכבר וראיחומחדחו,
 לבעל אברהם בית בספר ראיתי וכעת אצלי. ספקהדבר
 הרה"ג ידידי מחדש לאור שההמא נ"ט עמוד אדםהחח
 כבר שם חה2מ"ג בירח2לים ווליט"א קלהמן מאירר



אורחרבבות

 מ"ט סימן מבי"ט בתשובת וצ'"צ וסשם בזהנסתפק
 הלומדים. בזה וידתו בזה להעיר רק ובאנועכ"ל.

 וענין שם וכהב בח"ג והוא מבי"ט בשי"תועהנחר
 לכתחילה אלא התורה מן מעכב אינו המצוההידור
 באהרוג ואפי' וכו' במצוה לפניו להחנאות האדםקשצויך
 איזה להודיע אלא הידור לענין אינו הדר בושכתוב
 וכו' אתרוג והוא לשנה משנה שהדר הוא עץ פדיהוא

 נתכין לזה ואולי חידחם הם המבי"ט דבריובאמת
 בזה. ועין במבי"ט וצ"עשכהב

 כבר ס"ז ס"ח כ% אדם החה דבספרו ראיחרשוב
 בדבריו. עין השאלה אותהכתב

 להן אמרחר תדץם"ם לנקךם שנהטעי ההסבועבהםיעור
 אומרות אם רק לעשות אפשר הברכה מיםשננדלת
 נתקנה נט"י של הברכה כי אח"כ שמוע"ש אוק"ש

 ולכן לבטלה. היא הברכה אז מתפללות אין ואםלתפלה
 ומה לפחות נשמה ואלקי יצר ואשר אני מודהיאמרו
 דמסיבות שאמרו כהנה היו אבל הכל יתפללו אםטוב

 דלא אמרחר אז חםמו"ע שמע לומר יכולת לאפרטיות
 מהם לוקח ואני די"ז שמעו שלא וצוחו נט"ייעשו
 וקראהי בהלכה מכואר שכך הראתי אבל חשובהברכה
 וראו ביתה ומהליכות י"א סימן אליהו מחזהבספר
 חיוב ולכן כהוגן שלא עשו כה שעד וטענו צודקשאני

 שלא לנאדם די"ז לעורר בספרי שלומדיםלאנעוים
 רהברכו ח"ו, לבטלה מברכה אוהן יצילויודעות

מההסמים.

 לכאורה עקךו. ק~ל זרעו להכדית ע"א ה'פסחים
 העקוב בספר וראיתי זה. על בתורה ציף "םאיפה

 נדפס שליט"א קאהן דוד ר' הרה'צ מידמץלמ"םור
 )מטעם עמלק ס"א וז"ל שכהב תשמ"גבברוקלין
 ציף. "ם עליהם כי שפיר אחר ולפי"ז עכ"ל,צענזור(
 של הדפוס טעיות הרבה מביא כי מאד יקרוספרו
 הספר. את לרכחם וכדאי ילנאהש"ס

 לא היום אותו ומעד רש"י כהב י"ב, כ' ב'מלכים
 חנ"ך על דוד אהל בספר וכתב וחיה. חולה אדםהיה
 כנסת אנקף קבעו הכי שמשום והרגשתי וז"לח"ג

 שניה בברכה המחרם מחיה אצל חולים רופאהגדולה
 חולים רופא שהקב"ה ענין, אותו מעין שהוא י"חשל
 הרב הוא והמחבר עכ"ל. וזז"ק המחרם כתחיתה"ז
 ספרים ג' נ"ך על דוד אהל לאור והוומא הנ"לקאהן

 תש"מ, בשנת נדפס והשצי תוצל"ו, בשנת נדפסהראשת

 חשובים ספרים וכולם תשד"ם בשנת נדפסוהשלישי
 המחבר הידי ףזכה מהם יהנו הספרים לקנותוכדאי
 לאור. חשובים ספרים עוד להתמא ומליט"אהרה"ג

 ידידי וז"ל כתב קע"ב עמוד וציתים בהערתשם

תכא ם י ר םאחיים

 שאמירת פסח דבליל העיר נ"י וייצמאן יעקבהרב
 העבודה את ועבדהם בכלל שהכל עבודה היאההגדה
 הלקט בשבלי כהב זה מטעם שהדי תורה הףוגם

 הרי בהגדה "םראל לעמו תורה שנוק ברוךשאומדים
 עכ"ל. עבודה שהיא תורה כאןעףש

 ר' הרב אחי חוק לי שכהב מה פה מעחרקוהעי
 פתמני"ז ישיבח מלומדי גורביץ צבי שמעת הרב"צקב.
וז"ל

 בקידושין אמירה ודץ כאמירה כחרבהבענין

 הובא ף אות תפ"ט סי' פסח הל' תשובהבשערי
 כאמירה כהיבה אמרינן אי העומר לספירת בנוגעשאלה
 כשתכלית כאמירה כתיבה אמרינן דרק שמסיק לאאו

 הלכות ש"ם במקום אבל דעתו לגלה הואהאמירה
 ל' סי' רע"א בשו"ת וע'"צ כאמירה כתיבה איןדיבור
 והנה העומר. לספירת בנוגע זו בוםאלה מאריךשגם

 קידחםין ריש המאירי מדברי רא" להביאאמרחר
 כמו ודלא דיבור הלכות כשקם אפי' כאמירהדכתיבה
 תשובה. ההםערישמסיק

 מדבוים ואשוה דכשא"ם ו' דף קידושין בגמ'כהוב
 מקודשת היא פרוטה לה נווק והוא קידושעבעסקי
 דיבור הל' דאין נראה ולכאו' כלום לה אמר דלאאע'צ

 עסוקין שהם כגת ודעתה דעתו וכשברורבקידהשץ
 לכאף מבואר אמנם כלום. לומר צריך אינו עניןבאותו

 שין באותו בעסוקין מקודשת דרק שם המאירימדברי
 ולכאו' קידושע לשת הוא אמר עסוק שהיו בשעהאו

 בקידהשץ דיבור הלכות דיש הוא דשיטתו מדבריונראה
 סגי ולא קדושין חלות של מה"ש חלק הואוהדיבור
באומדנא.

 בקידושי אי פירקין ברקם ראשונים מחלוקת"ם
 לא או לי מקדחםת את הרי לומר הבעל צריךשטר
 ברשא אבל צריך דאין בכסף בד"ה מכואר ב'ברש"י
 אע"ג אמירה דצריך כתוב שטר בד"ה שם הרי"ףעל

 הרי"ף על רשא קךטת ולכאף דעתו השטר מכחדברור
 דיבור הלכות דיש המאירי בדעת שכתבנו כמוהוא

 שטר דבקדושי מבואר שם במאירי אמנםבקידושין.
 דיש הוא קךטתו לכאף הא וצ"ע אמירה צריכיםאינם
 בלא סגי שטר בקידושי אמאי בקידושין דיבורהל'

 דכחרבה סבור דהוא בדעתו לומר צריך ולכאו'אמירתו,
 אמר כאילו הוא לי מקודשת את בשטר שכתובכאמירה

 השערי שמסיק כמו ודלא דיבור הלכות שיש הגםכן
 שהבאנו.תשובה

 הקשערי נצגד מקור עוד להביא אפשר לכאו'והנה
 הגבח-ם בוןלטי הובא הריא"ז שמביא ממהתשובה
 דבקידושי מז"ה בומם הרי"ף( בדפי ה' דף)קידחמין



אורחו4צצננרר2תכב

 הוא שבדבורו לי מקודשת את הרי לומר הרא צריךכסף
 לקידושין וה הרי אמר אם אבל הכסף ידי עלמקודש

 ולכאו' לקדושין שדעתו שברור הגם כלום אמרלא
 דיש המאירי בשם לעיל שכהבנו כמו מדבריונראה
 עליו שהולק שם בריא"ו )ועי בקדושין דיבורהלכות
 באומדנא דסגי משם שמבואר ענין באוהו עסוקץמכה
 הלות של מהפועל הלק וזה אמירה( צריכים%א

 לומר צריך דאין כהב שטר קדושי לגבי אמנםקידושין.
 כסף בקדושי שאומרים כדרך לי מקודשת את הריבפה
 בגט לה שאמר כדרך לקידושין וה הרי לה אומראלא
 לקידחסין וה הרי של האמירה )ולכאו' גיטך וההרי
 הלכה ש"ם כית הא וצ"ע והיתה( רצאה מטעםהוא

 לי מקודשת את הרי אמירת קיצריכים כסףבקדושי
 משום לתדץ צריך ולכאו' שטר קידחם שאני אמאידוקא

 תשובה. הומערי כנגד הכרה ועוד כאמירהדכהיבה

 בד"ה א' אות ל' סי' מילואים שבאבני מצאחושוב
 בנוגע כאמירה כהיבה אי שאלה הובא מבעאעי

 מהל' דיש וכהב לא או לי מקודשת את הרילאמירת
 הוא דגם מבואר מדבריו ולכאר ע"ש בדברהפוסקים

 מבואר וכן בקידושין דיבור הלכות דיש בפשטותתפס
 שכהב וכו' ובקדושין בד"ה ט' אות ל"ה בסי'מדבריו

 את הרי שיאמר וצריך מעכב האמירהדבקידושין
 שליה נעשה אינו קידושין בר דאעו ועבדמקודשת
 המאירי כשיטת הוא דשיטתו נראה עכ"ל וולאמירה
 אות כ*ץ ס' מדבריו אמנם הנ"ל. בריא"ו כהובאוהמו"ה

 ראיהי עוד בד"ה האות בסוף ע"ש להיפך מבוארט'
 דיבור דצריכים כהב ששם ההפלאה דעת שמביאוכו'
 וכהב עליו הולק והנה בד"ה ושם בקידושין המעשהעם

 באותו עסוקין של הגמ' ומביא באומתא סגידבקידושץ
 ל' בס' עצמו הוא שכהב למה וסהר לדבריו לראי'ענין
 אות חסם ולכן בד"ה ב' אות כ"ו בסי' וע"ע ל"אובסי'
 דיבור הל' דאץ הוא דשיטתו דמבואר האות בסוףי"ה

 זה בענין סוררות כמה נמצא באומדנא וסגיבקידושין
 נ"י. אהי ההן עכ"ל צע"ג. ודבריו מילואיםבאבני

 שליט"א קרלנשטיין העניך הנוך ר' הרה"גךדידי
 הדין איך שליט"א אהד הכם עא נשאלחו וז"ל ליכתב
 אהר, למאכל טפל בתורת הדזע פרי אכל אהדאם

 ענבים שאכל כגת עצמו בפני פרי אותו אוכלואה"כ
 היה העמה בתוך וכשהיו עוגה, בחוך רק אותםואכל
 פרי בורא ברכת הענבים על בירך ולא לעוגה, טפלוה

 מברך מחו עצמם, בפני ענבים רק אכל ואה"כהעץ,
 דאולי האהד, הלקים לשהי יתהלק וה וספקשהההנו,

 היה טפל בדורת הענבים את אכל כאשר דאף לומר"ם
 עליה בירך שלא אעפא שההיינו עליה לברךצריך

 הטפל את ופוטר העיקר על דמבדך הא דאהיבופה"ע
 אולי שהההנו ברכת אך הנהנין, ברכת דץ על רקההנו

 ם י ר פאהיים
 דכשאוכלו לומר הימצי ואם טפל, על אפי'מנרך
 רק מברך שההחנו כי שהההנו, מברך אינו טפלבתורת
 אה"כ אם להסתפק "ם אד הברכה, עיקר את בירךאם

 דאולי לאו, או שהההנו לברך צריך בפנ"עכהבאוכלו
 אעו א"כ וה פרי אכל כבר הרי דבמציאות דכיתי"ל
 וה פרי אכל כבר שהרי שההחנו. ברכת עליו לברךיכול

 שההחנו וה פרי על לברך יכול שאינו ויוצאמקודם,
 וצ"ע.כלל

 אכל כאשר עליו לברך דצריך לפענ"ד, נראהולי
 מברך אעו טפל שבתורת אעפ"י כי טפל, בתורתאותו
 הרי שהההנו ברכת לענין מקום מכל הנהנץ, ברכתעליו
 לאו, או ממנו ונהנה אוכל הוא במציאות אם הלויוה
 ברכת על רק שיך דזה וטפל, עיקר בדץ תלוי והואין

 שליט"א. ידידי עכ"ל בזה. צ"ב ועדייןהנהנין,

 הענבים על לברך לו ריש נראה המהבר%י
 שהההנו עיקר כי העוגה בדוך שאוכלם בומןשהההנו
 וכאן שאוכל בומן נוהגים ואנו הפרי שרואה בומןנתקן
 וכמו מיד. שההחנו לברך לו היה בודאי או ואכלשראה
 עח"ש בנועם פירות על שההחנו בקונטרסשבארנו
 נפשטה. וספיקתו פשוט הדץ ולכאורה גדולקונטרס

 בשבת שהיה בענין לעיל וה בסימן שכתבנובמה
 לי כהב שליט"א רוזנברג דוד ר' הרה"ג הידימדברי
 וו"ל. שליט"א ברנשטיין יצהק ר הרה"ג יזידיבוה

- : בזה"ל כ'מעכת"ר  לה שיש מאשה נשאלהו 
 בנה לקהת בשבת ורצונה קטנה, שהיה בריכתבהצירה

 שתוריד בומן כי עלי מעיק וה אבל לשהות, שנדריםבן
 הדין דמעיקר ונ"ל ע"כ סהיטה, להץ הבא הבגדיםאת

 הערוך על ההולקים להשיטות אפילו כי מוהר,הדבר
 דפסיק וסוברים האי, ד"ה ע"א ו' דף כתובותבדוס'
 וכית דרבנן רק הוא האיסור אסור ליה ניהא דלארישיה
 הבא שלא להיות יכול דהרי רישיה, פסיק אי"זדבנ"ד
 דגם פשיטא לפיכך בגדיו, שתוריד בומן סהיטהלהץ
 ערש בבריכה השהיה ועצם לכתהילה, דמוהר יחזהם
 שמא למגור דליכא מותרת צד מכל גבוהים כוהליםלה

 דף שבת בגמ' שמשמע וכמו שיטץ, של הביתיעשה
 ש"ב בסי' וכן וברמב"ם. ב' סעי' של"ט סי' ,חסו"עמ'
 אסור עליו שמקפיד הדש בגד דדוקא כ' בהגה א'סעי'
 סהמא הדש דבגד כ' ד' אות ובמ"ב ממים,לנערו
 לא הרי נ"ד אבל סהיטה, להץ ויבא עליו,מקפיד
 אם איכפת מה כי מהמים, ים הבגד את לבצרמקפידין

 הדץ, מעיקר זה כל לכך, עשוי הוא הרי מים עםהוא
 מפרשים, מהרבה משמע עסקען, בת"ה דלא כיתאולם
 רצונם אי עקב מסהיטה, להזהר שישכהו להשושדיש

 עכ"ל! מוה להזהירו וכדאי מים, מלא בגדלסהוב



אורחרבבררצ

 להס דיש מים בבריכות דאף נראה המחבר%י
 לאסור יש מ"מ בשבת. לשוט לכו"ע דמוהרגידודין
 היכר, ההיכר אק ולשחות לשוט מיוחד שהואמאחר
 זילותא כ"כ מזה יהיה הק"ן בימי נחרר אם עודואסור.
 ולכן שבת. חילול לידי הדבר יבא ספק שבלא עדדשבת
 ובבגד ערום, אפילו אם בשבח, לשוט הוא גמוראיסור
 יהירו אם וגם סחיטה לידי יבא שמא משום אסורים

 להחרר יבואו לבסוף מחיצות המוקף פולבסווימינג
 מרה"ר הוצאה משום בלא"ה אסור ח2םבכרמלית
 שמכשיל הדין את ליתן עהיד שהמהיר באופןלכרמלית
 סימן ח"ג מקוה באר שו"ת וע9ן הרבים, אתומחטרא

 המים בבריכת בשבת לשוט שרי אי נשאלתי וז"לנ"ו
 מחיצות. המוקף המדינה בלשת פול סווימינגהנקרא
 ולמעשה ערום כשהוא שרי הדין עיקר דעפ"יהשבהי
 לאסור. יש וא"כ עכ"ל בהחלטאסור

 דוד ר' מידידי ח"ג רבבות על הערות מביאהנגי
 וז"ל. נ"ישפונארד

 שוליט"א גריפכלאט אפרים ר' הרב מרןמע"כ
 ג"ח. רבב"אבעמח"ס

 ח"ג, רבב"א החשוב ספרו את קבלחראחדשה"ט
 זה. על והארות הערות איזה ליךש

 ק"ש קרא ספק דבדין המ"א ק' הביא ס"ד בסי'א(
 וספק דרבנן הוי הברכות הא הברכות, עם וקוראשחוזר
 על שליט"א מאאמו"ר תי' שמעתי והנה . לקולאדרבנן
 ק"ש )הל' הר"מ על ק' הי' דבאמת שנים. ג' לפניזה,
 ועי' הברכות עם חוזר מסופק דאם שם דכ' הלי"ג(פ"ב

 ספק הוי הברכות הא הרשב"א ק' שהק' שםבכס"מ
 דהר"מ שליט"א אאמו"ר וחר' לקולא. ליזל וצריךדרבנן
 דמברכק המצוות ברכות כשאר אינן ק"ש דברכותסבר

 שמע מקריאת וכחלק ק"ש מעק הוא אלאעליהם
 הל"ז( פ"א ק"ש )הל' לעיל מכס"מ ראי' והביאעצמה.
 ואמת ךציב אמת אומר שאיני דכל הר"מ שםדכ'

 הרמ"ך בשם כ' שם והכס"מ יוד"ח, אעוואמונה
 זו, ברכה ידי יצא שלא ה9נו יד"ח, יצא לאדמש"כ
 כלל הברכות אמר לא אפי' יצא ק"ש חובת יזץאבל
 שלא שמי הוא פשיטא שא"כ וא"א וז"ל, הכ"מ כ'וע"ז
 י"ל, לכך ברכה אותה יד"ח יצא לא ברכה אותהאמר

 שעשה שכשם מאמעים שאנו אלו דברכותדכית
 ק"ש "מעק העחרדה בגאולה יעשה כן מצריסבגאולת

 כראוי ק"ש ידי יצא, ק"ש דידי נהי אמרם לא ואםק"
 לגבי מ9רי דוה דהגם אאמו"ר ומוסיף עכ"ל יצאלא

 וע"ז שלפניה ברכה לגבי ה"ה מסתמא אחרונהברכה
 דכית המג"א[ ק' מיישב ]וממילא הר"מ מתוץהי'

 כדי ולקרות לחזור צריך א"כ ק"ש קרא אם לודספק
 ולק9ם לחזור צריך כשחוזר וא"כ ק"ש, מצוותלק9ם

תכנ ם י ר פאחיים

 הברכות גם לקרות צריך מש"ה הכס"מ( )כמש"ככראוי
 אאמו"ר. עכ"ל מהק"ש חלק שהםכית

 קשעולה בלע"ז עלעוועטער לגבי הביא רנ"ז. סי'ב(
 ששמע והביא להעלות, מוהר אי הפסק בלי בשבתךורד
 באחר להחרר. נוטה שדעתו זצ"ל הענקק ר' הג'בשם
 מחדץ2ות, נזהר שאני ...אף הטהור: לשונו למרןלעורר

 אעו אבל "2ריא", יוסף יקראונו שלא תמידוחח2שצי
 דמנ' הני בכל כב"ה פסקינן דהא לאסור טעם בזהרואה
 האדם ע"י נעשית שהמלאכה דבר בכל וי"ח, י"ז,שבת
 המשמיעים ברח9ם ואפי' ממילא אזלא ובשבתבע"ש
 שבדבר נפסק קול בהה2מעת להמחמירים ואפי'קול,
 כמבואר קשעות כמורה מותר מע"ש שמהוקןהידוע
 ע"כ. וכו'בשו'"נ

 הס' בשם כ' טעלעפאן מדריך לגבי רע"ג בסי'ג(
 טלטולי בס' ויל"ע כשמל"א. שהוי כהל' שבתשמירת
 שהביא בדנר פ. י. הר מאת מוקצה הל' עלשבת
 דהוי קיליט"א הגרמ"פ מרן רשכהבה"ג מאתששמע

 שליט"א דדעברעצין הגאב"ד מאת ח2מעחרכלשמל"א.
 מיוחד דאינו כית להיתר שמלאכתו כלי הוידאדרבה
 לטלטל שרי א"כ לאדרעססע ג"כ הוי אלא לצלצלדוקא
 זה כתב שכבר ראיתי אח"כ רצוד לצל מחמהאפ"

 שאענו טעם עוד וז"ל: שם מוסיף ועוד א'בקונטרס
 הטעלעפת, על לצלצל הוא דהאיסור כשמל"א,בכלל
 ע"כ. כלל קויכת שום בוך הטעלעפת אקולזה

 עכ"ל. שפתראד דוד רב,בכבוד

 קריאת באמצע אם אחד מרב שנשאלתיבמה
 יכול שמע באמצע אם או ק"ש, לקרוא יכולההורה
 לרן דב אברהם ר' הרה"ג ידידי לי כתב קרה"41לשמוע
 בשעת שמו"ע בשין ששאל מה וז"ל ברק מבנישליט"א
 להיתר ראיה להביא יש ולכאורה ההורה.קריאת

 שם וע9נחר עכ"ל, סקכ"ה ס"ו סימן ברורהמהמשצה
 רק ופה באריכות הדין לבאר יש ומ"מ דמותר,ומשמע
קצרנו.

 סימן יו"ד חלק ד' בחלק פעלים רב בשו"תוע9ן
 ז'ל מלובלק מהר"א מהגאת אליהו יד מספר הביאכ"ט

 ההן לא עור לפני משום לגוי ספרים למכורדאסור
 ח"ו אותם יבזה דילמא ספרים בזית משם ועודמכשול
 שנאמר אע"פ כי כתב תהלים ספר להם למכורובענק
 להניחו אק ודאי עכ"ז התהלים ספר מכבדיםקוהם
 כמה יבצר ולא מספריהם למעלה להניחו אובפ"ע
 לך ואק שלהם המירס ספרי תחת מונח עךהיהפעמים
 ל"ב ובסי' עכד"ק. הקודש לספרי מזה גדולבזית

 להזמק אשורית בכתיבה נ9רות להדפיס אםשאלה:
 ג"כ בהם שכוחבים ךש וכלה חתן לשמחת אנשיםבהם
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 למעבד אריך אי וכיוצא טובמצא אשה מצאפסוקים
 כי כן העושים ביד לגעור וצריך אסור דודאי והשיבק,
 הם דההם וכיוצא שלומים אגרות מן טפי גר"ציזה

 דרך אין אלו נחרות ואלו לאשפה נזוקין ולאנשמרים
 והילדים ומיד חוכף אוהם משליכק אלאלשומרם
 ובודאי החצר זבל עם לאשפה ונזרקק אוהםמקרעק
 עימו יאיר והי"ת אסור. בו כירצא כל וכן זהוצדבר
 קניתי  וכעת עכ"ל. דבריו, כל רצ"ש אכי"ר.בתורהו
 הוא ותשהמתו מלחבלק הגדול להגאת אליהו י"דשו"ת
 גדולים. חידושים מלא הספר וכל עח"ש מ"חבס'

 1 פהי מעוברתשנה

 :תשובה

 נוסף בהם עשים ישנם מדרצ מעוברת? שנהמהי
 העבוי-ההורחו? הלוח לפי השנה לחודעויחודש

 הקדמות: כמה להקדים עלינו זה ענין הבהרתלעמם

 הלוח מפורסמים עשה לוחות שלחצה כיום"מנם
 הערבי. והלוח הנוצרי הלוחהעברי-התורהי,

 ? מה ולפי נקבעו כיצד אלו, לוחות שלחצת בקמה

 השמש השמים, מאורות פי על היא השנהקביעת
 הערבי והלוח דהפמש, פי על הוא הנוצרי הלוחוהירח,
 עפ"י הוא והאלהי המחוכם העברי ואלו הירח, פיעל

 כאחת. והירחהשמש
 : בפרוטרוט זאתתכאר

 מט-
 אנו רואים ביומו יום

 הולכת אם כי אחד במקום עומדת אינה השמשכי
 חחרת היא בבוקר ולמחרת ששוקעוו4 עדומתקדמת
 בו המקום איפו אתמול, זרחה בו המקום אולםחורחו4
 מדרצ? - מחר תזרח בו המקום ולא היום,זרחה

 דההנו - היומית ההנרצה - לשמש הנרצותשהי
 דהחנו אחת יממה במשך הארץ כדור את מקיפהשהיא
 ההנרצה היא השניה וההנרצה ושעות, וארכעעשרים
 מזרח בצד השמש נמצאת אביב בימי דהחנוהשנחות.
 ובאמצע יותר, צפונה לאט לאט פונה היא קיץיקראת
 שוב הסחוו בימי ומגיעה דרומה חחרת היאהקיץ
 דרומה יותר פונה היא החורף ובימות השמים,למזרח
 דההנו זה, הנרצה השמש עחצה בו הזמן חלילה,וחזרת
 חחרת ששהיא עד מסףם במקום השמש עמדה בומהיום
 וחמשה ששים מאות שלש הוא בדיוק מקום לאוהושות
 הקברצ הנוצרי הלוח תהו חמה, שנת הקרף והואימים,
 365, קברצ: הוא יהיה מספר שנה כל השמש, פיעל

שס"ה.
 שהי ללבנה גם יש הנרצות, שחו לשמש קוישכשם
 היומית להנרצתה המקבילה היומית, ההנרצהחצרצות,

 דההנו חדשית, הנרצה - השניה וההנרצ השמש,של
 שבעוד אלא השמש של השנחות להנרצה הדומההנרצה

 ם י ר פאחיים
 עחצה יום 365 של בזמן זאת הנרצה עחמהשהשמש
 עשרה שחום יום ות,צעה עהסרים במשך זו הנרצההירח
 השעה את חרלקו )חז"ל ,צעה של חלקים ו-793,צעות
 חלקים(.ל-1080

 ב- הירח של החודשית החצרצה זמן את נכפילאם
 סבובים עשר שנים הירח עחצה בו הזמן כי נמצא12

 חלקים. והחע"ו שעות שמונה ימים, עש"ד הואכאלו
 המוסלמים. של הלוח נקבע פיה רצל לבנה, שנתחוהי

 מאחר אלו מלוחות הוא שונה העברי השנהלוח
 "שמור א( )טז, דברים בספר המתבארת הלכהףשנה
 חז"ל דרשו מכאן לה"', פסח רצשית האביב חדוםאת
 בו שחל החודש כי תמיד לשמור הגדול וין הבית,צעל
 האביב. בתקופת תמיד יהיה הפסחחג

 על העשה נקבעת היתה אם כך? על שומריםוכיצד
 חל היה שתמיד מכית שמירד, בכל צורך אין החמה,פי
 )פרק בראקףת בספר אולם האביב, בתקופת הפסחחג
 והיו השמים בדקיע מאורות "יהי נאמר: יד( פסוקא,

 כי למדים אנו ומכאן ושנים" ולימים ולמרצדיםלאותות
 ההנו ואילו הירח, פי על גם להקבע חיכ השנהלוח

 לא הפסח שחג קורד היה הרי הירח, פי על רקקובעים
 על יתרה החמה קצת שהרי האביב בתקופת תמידיחול
 רק השנה חדשי יהיו ואם יום, עשר באחד הלבנה,עשת
 באחד שנה בכל חל היה הפסח קשחג הרי הירח, פיעל
 ולאט החמה, שנת לפי הקודמת העשה לפני יוםעשר
 לסחוו יותר וחחר לחורף ומגיע חחר החג היהלאט
 צריך הפסח חג כי התורה ציוף את סותר חה וכו'וכו'
 האביב. בתקופתלחול

 החמה, לשנת הלבנה עשת חשבת את להשוותכדי
 נצטוו האביב, בתקופת תמיד יחול הפסח שחגישמור
 הגדת בלשכת בירהמלים )קוישבו הגדול וין ביתחברי
 להוסיף המקדש(שבבית

 מט-
 ללבנה. נוסף חודש פעם

 חודש נוסף שנים כמה כל ? מוסיפים כיצדואולם,
 מעוברת, שנה היא ההצמ"א ששנת רואים אנו הנה ?זה

 שנה שוב ואח"כ מעוברוו4 שאינם קצים שחוולאחריה
 ואחרי תשמ"ג)מ"ד?( שנת הזו העשה היאמעוברה.
 ואחרי שוב כך ואחר מעוברת, שנה תהיהעשהיים
 ולעחום שנחרים של הפרש לעחום יש מדדצעשחוים
 בלבד. אחת שנההפרש

 במשך כי ראינו החשבת, את ונעשה הבהובכן
 עשר בכאחד השמש אחר הלבנה מפגרת אחו4עשה
 כומלושים וצל פיגור "צנו שנים שבוצלחצ נמצאיום,

 שלישית שנה כל מוסיפים ההנו ואם ימים,וארכעה
 שהחודש משום משחוה, החשבת ' היה לא אחד,חודש
 ימים. ארבעה חסרים רצדיין יום שלקףם הואשנוסף
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 לפי אם כי שנים, שלש כל מוסיפים אין כךמשום
 מוסיפים שנה, עשרה תשע של בתקופה אחר,סדר
 האחת השישית,השמינית, השלישית, : בשנה אחד,חודש
 עשרה, והתשע עשרה השבע עשרה, הארבעעשרה,
 לכך: סימן הה2נו עשרה תשעה מחוך שנים שבעדהחנו
 אדז"ט"."גי"ח

 תומע של בתקופה כי חז"ל חישבו זה סדרלפי
 משתווה מעוברות, שנים שבע שביניהם שניםעשרה
 חמה. פעות עשרה לתשע מלא בשווית אלושנים

 אמר ולקוצרים פה ונקיים בזה להאריך עודויש
 המחבר. ה'.ברוך

 בלשון מאדכם כתוב מדוע ד' בחלק שהערנובמה
 רז"ל ומשיב מהשואל זה על תירץ ראיתי כעתרבים,
 כאן כתוב לא מדוע נפשכם ובכל לבבכם בכליעבדו
 ובכל נפשך ובכל לבבך בכל פעאמר כמו מאדכםובכל
 יש לאחד בממונם שים אינם שהרבים משוםמאדך
 ממונו לפי אחד וכל מעט ממת יש ולאחד הרבהממת
 מאדכם, בכל יהיה וממילא לשמים לבו שיכוןובלבד

ודפח"ח.

 הרבה עמל שליט"א שוחאט מנחם גדלי' הרבידידי
 בח"ד אבל הערות, עמה-ם כשמונים לי ושלח ספריעל
 ואי"ה הסליחה ואהו הערותיו את להכניס לי קשההיה
 ג' א' מ"ח בסי' בח"ב מ"ש לי העיר והוא ה'.בחלק

 ד' שם כי פסוק לומר שלא זצ"ל לאפין הגר"אהנהגת

 נדפס שלא הרב בסידור גם כ"ה תפלה. בשוםאקרא
 עכ'ל. תפלה שום קודםהפסוק

 במדינה פה הרגל שנעשה לאחרתהנשאלרר
 לשמור כדי השבוע כל התעמלות עושים אנשיםשהרבה

 מותר האם גבו( את ל",2ר כדי )או גופני כושרעל
 של רפואה שאין במקום כמובן בשבת. כך גםלנהוג
 אסיא בספר ומצארר וחפשתי סממנים. שחיקתגדרת
 נא שיף יצחק הרב בזה שדן מ"ט עמוד ד'חלק

 לבי עדשן אבל דמותר. נפהרה שאלררנו דבריווממסקנת
 להתעמל דאסור אפרים מרבבות בח"א כחבנו כינוקף

 שלו הפוסק את אחד כל לשאול טוב ולכןבה2בת,
 מותר ואיך מצב באיזה בדיוק לו יאמר שלוהמצב
 לו שבאררר התנאים פי על לו שמותר עניתיולשואל
 בזה. ועהן וכדומה שבת חילול חשש יהי' שלאבדיוק
 החתם דבדי ידוע חדשים דברים מוצאים פעםוכל
 וללמוד היא תורה אבל התורה, מן אסור דחדז2סופר
 לענות עלינו וחוב דז2ואל דרר ציבור ב"ה יש כיצריך,
 יתן והרחמן לברר, לנו אפשר אם הנכונה ההלכהלהם
 להורות. איך לדעת ולהשכיל להבץ בעהלנו

 בסבת ידו לרחוץ דאסור זה בחלק שכתבנומה

 סופר אברהם מר' אברהם נשמת בספר עחןבשבת,
 לידו( הגיעו לא עדיין אפרים רבבות )שספרי נ"יאברהם
 לרחרן הבא אחות או רופא וז'ל שכתב קס"בבעמוד
 נוזל סבת אין אם בחולה טיפול אחרי או לפניידיו

 בהערותיו ועח"ש רגיל בסבור יזיו את ירחץבנמצא
 הרב ספרו ובסוף דמקיל דין חידוש וזה י"דאות

 באורך מ"ש ראה וז"ל לו כותב ו2ליט"א יוסףעובדיה
 עכ'ל. בזה להקל כ"ח סי' אור"ח ח"ד אומרביב"צ

 מידידי זרעים בדיני אמונה דרך ספר לאור יצא]כעת
 גדולה מלאכה ועשה שליט"א קניבסקי חחם ר'הרה"ג
 מהכלל[. היוצא באופן שמסדר הספר לרהושוטוב

 וראיתי מאד, חמור איסור הוא הרע לשוזעת
 לפני שני בחלק הלשת בה2מירת חחם החפץ ו2לבספרו

 בעוני נענש הרע לשת בעל שהוא מי וז"ל שכ' נחפ'
 בני שטבע בעיני הוא לפלא ובאמת וכתב בלשונו,עחן
 להצלחה גדולים מאנשים וברכות סגולות לחפשהאדם
 אם והברכות הסגולות כל להם יועילו ומה פרנסהעל
 וכו' ורכילות לה"ר של החטא בזה מורגל הואח"ו
 לדבר לא הוא לעשירות דסגולה מדבריו נלמדוא"כ
 כי ואחד אחד כל בלב יכנס שזה והלואי הרע,לשת
 עליו, לחלוק וא"א , קדוש מפה יצאו חחם החפץדברי
 מזה. ונפסיק האבן לב שיסיר רצתיהי

 לה מותר בשבת אם תחי' סימה מבתינשאלרר
 התסרוקת, על לשמור כדי נוזל ומערות עללהתיז
 כהלכתה שבה שמירת בספר שכתב מה להוהראתי
 נתל קמערות על להררז דאסור שכ' נ"ד י"אפרק

 ולא לקולי ושמעה הסרוקת, על לשמור כדי)ספרה(
 בשבת. בזהמשתמשת

 בהתרת השנה ראש בערב חחבות נשים דגםנראה
 שנקדם והוסיף ס"ב פכ"ח לבנות חיים מקור עחןנדרים,
 עושים. שצבור נדרים התרת לשמוע לב"ה לבאנוהגות
 את שזיכה שליט"א הלף הרב הרה"ג ליד*ד*עח"ש
 החשובים. בספריוהרבים

 בספרו ו2ליט"א דלבצקי שריה ר' הרה"גידידי
 ממנו הספר לקבל זכיתי )ולא מועדים הלכותקיצור
 י"א ע' בח"א כתב אחד( אצל בברקלין ראיתיואלא
 לאחר אשתו נדרי את להררר יכול שהבעל ח'הערה

 ספרו(. לי "2לח )ואולי עכ'י לשליחשתמנהו

 בפסחים מבואר הלא בלילה נוסעים איךנשאלרר
 והשבתי יום. בעוד למלת והחנו טוב בכי דיכנסב'

 זה אז ובמכונית, בחוץ עלקטערי אור שיששהיות
 הנר דאור כ"ה שבה רשא ע" זה לנידת כיוםחשוב



אורחושוצוצןרןתכו

 לנסוע בזמנינו והורגלו הונהג כבר ולכן כיממאחשיב
בלילה.

 תמח המצרים בין הל' על גבריאל נטעיבספר
 הספר, לרכוש וצריך נחוצים דינים הרבה אסףתשד"ם
 ל"ו בעמוד לנו זכר ובשפלינו פה. בעל הדיניםולדעת
 לו שיש מי כתב מ"ב ובעמוד עח"ש, כ"ד אותבהגהות
 להשקות וכ"ש אותן לגזח לו מותר עשבים עםחצר
 לששון )שיהפכו אב מר"ח הימים ט' על זה וכתבאוון

 משא נקרא זה דאין פשוט כתב ובהערותישמחה(
 רבבות בשו"ת וכ"כ לאסור. טעם אין ממילאומתן
 עכ"ל. שע"ד סימן ח"אאפרים
 לעטוף יכול מלבושים המוכר כתב נ' בעמודשם
 פשוט כתב ובהערות לקונה. להראות חדש בבגדעצמו
 )שעוד הנ'ל בטעמים שם ודן לבישה נקרא זהדאין
 כי"ר(. אמן למועד יהפךהשנה

 פחות וקטנות קטנים לחנך אין כהב כ"ח בעודשם
 לילה, בתענית לחנכם והמנהג שעות בתענית הט'מגיל
 מקאשף הגה"צ ממכתב העולם מנהג הוא כןוכתב

 עכ"ל.שליט"א
 שאינו מי התענית( )דביום כתב ל"ד בעמודשם
 באר משו"ת ומקורו קורא, בעל להיות לו איןמתענה
 כ"ז סימן ח"ב אבי בית לשו"ת וציין כ"א, סימןעשק
עכ"ל.
 בושם במי להשתמש להתיר יש כתב ס' בעמודשם
 כ"ק מרן מפי וכהבה זיעה, במקום ספרעיהנקרא
 חז"ל, אסרו דלא שליט"א קלתזענבורג מצאנזאדמו"ר
 מטהרת ומקורו אלו, בימים מותרת סיכה עודוכתב

 שם. עכ"ל סט"ז תקנ"א סימןהשולחן
 דמנהגינו אפרים ברבבות פעמים כמה כתבנוכבר
 ר' המנוח ידידי דעת וכן הדברות, בעשרתלעמוד
 א' סי' אור"ח ח"ב עבדי בישכיל זצ"ל הדאיהעובדיה
 דעת יחוה בספר עליו והעיר א' סי' סי"ח אור"חובח"ז
 מתשובת כ"א סי' בח"א יוסף עובדיה ר'להרה"ג
 שליט"א פיינשטהן משה ר' הרה"ג ומו"רהרמב"ם,

 לעמוד דיש באור"ח כ"ב סימן ח"ו משה באגרותכתב
 דעת וביחוה שליט"א. דוד ר' הרה"ג ידידי בנו דעתוכן
 וכתב לעמוד, דלא ודעתו עליהם העיר ח' סימןח"ו
 שמיע ואילו הרמב'ט תשובת נעלמה ממנו גםאולם
 שכן חסידיו לכל הוא הדר בו. חחר היה בוודאיליה
 כתב ולא כך שכתב ותמיהני עכ"ל, חחר להיותראוי
 לו עונים והיו הרמב"ם תשובת ולבנו משה אגרותלבעל
 ואגב חחר, שהיה כותב איך אבל דעתם, חותמה

 ופליטת הנ"ל, הגדולים עם להתכתב שכחחריפותא
 קצרהה. כי ודויק שסיים והראי' פה, היתה שלוקולמוס
 לעמוד, שאין דשתו ס"ד קמ"ז סי' אור"ח ציוןובבני
 שאין הכותב דדעת ק' עמוד תדש"ם סיון במוריהועי'

אפריםחיים
 בזה. וצ"ע בזה טוב ועחןלעמי
 תכור עמם אומר בא"י ביו"ט הנמצא חו"לבן
 יזכור אומרים אז חו"ל בני של מנין לו "ם ואםבזמנם
 לידידי שמחות יסודי בספר הביא כך חג שלבאחרון
 ר' הרה"ג מרן בשם קוליט"א פלדר אהרן ר'הרה"ג
 ובעמוד קמ"ז, עמוד בספרו שליט"א פיינשטחןמשה
 סימן אור"ח אפרים רבבות שו"ת ועהן ח"ל כתבק"נ

 לצאת שצריך שם עוד עהן הענין לבירורשמ"ב
 עכ"ל. התפלה אז אמר כשלא יזכור שאומריםמהמקום

 ידידי כתב תשד"ם פינחס פ' לדעת תורהבעלת
 מו"ר את ושאלתי ח"ל שליט"א. בלום מת' ר'הרב
 התפלל בריעבד אם שליט"א, פאם הכהן אברהםהג"ר
 להתפלל לחכות לו וקשה המנחה פלג אחרימנחה
 לו מוטב אם אח"כ סעודתו ולהתחיל בזמנהערבית
 אם אח"כ סעודתו ולהתחיל בזמנה ערביתלהתפלל
 אחרי לקד,2 מותר או מבעו"י ערבית להתפלל לומוטב
 דמוטב לי והגיד בזמנה, ערבית ולהתפללמנחה

 כך אחר ולאכול ולקדש מנחה אחרי ערביתלהתפלל
 נאמן. ופסקו האיש וגדולעכ"ל,

 אברהם הרב המדפיס מידידי מכתב קבלתיוהנה
 מקומות באיזהו שכתב מה ח"ל שליט"א גליקדוד

 אודות הדפוס, בבית כעת הנמצאיםבתשובותיו
 אכתוב לזה קודש, בשבת לפותחם מותר אםהבאטלעך

 אשר זצלה"ה צעלים האבדק"ק המפורסם הרה"ג כילו
 כותב קא. ווחן קדם הפירמא עיל המכשיר רבהיה

 שנה החודש בעולת נדפס היתה זו )תשובהבתשובה
 של גליונות האלפי בין חפשתי המחבר אמר -א'(.
 אז אמצא אם ואי"ה זה גליון את מצאהה ולאתורה
 לדבר חכיתי האיש הי' גדול כי בח"ה דבריו כלאדפיס
 - וחשוב. גדול ואדמו"ר מדות נעים היה בד"תעמו
 אוסר אני קדם 21ל גרעי9זשוס של הבאטלעךח"ל

 רבנים שיש ששמעתי הגם בשבת לפותחםבפירוש
 אז אמר )הרה"ג עמהן. מסכים איני אני אבלשמההרין
 קצת נשבר פתיחתם שבשעת כאלו באטלעך עלשכוונתו
 הבאטלעך אבל קאפ טותס בלע"ז חדש דעקלונעשה
 הנדפס 9לעסטיק עם מכוסה ורק מיוחד כיסף להםשיש
 שלא לדקדק צריך רק אסר, לא בזה ההשגחהעליו

 המדפיס. ידידי עכ"ל הפהוחה( בשעת האותיותלמחוק
 שבחלק לתשובה הנוגעים הדברים שציין כוחוויישר
זה.

 בפ' אם זה בחלק דנים שאנו במה מצאההואגב
 בעולת ראיהה בסגול או בצירי זכר לומר ישזכור

 יוסף שהרב ע"ט סימן ף בקונטרס ראשונה שנההחודש
 דיעףבה רוחני מנהל שליט"א ליבערמאן כהנאדוב

 את ושאלתי ח"ל: בזה כהב הבושם ערוגתומתיבתא



אורחרבבות

 וקורא מופלג קורא בעל שהוא שליט"א מצעליםהגאת
 זה. בכל ועיין כלל, לקרות חחר ואינובצירי

 הרה"ג ידידי תמרים פרי קובץ מעורך קבלתיכעת
 דוד ישראל ר' הרה"ג והוא חוברות כמההעורך

 שדנו וראיתי והזמנים ישראל מח"ס שליט"אהארפענעס
 לסימנים אציין ורק מרבב"א זה בחלק שדנתי במהשם
 לדפוס הדברים להכניס כעת קשה כי לעח"שונא

 ונתמניתי תר"ש בתורה מאוד מוצלחיםוהחוברות
 פרי חוברות ולקנות לקבל ישתדל שכ"א וטובלקבלם
תמרים.

 זכרי' מנחם ר' הרה'ע כתב ז' סימן קשליפויובקובץ
 שלא חנוכה נרות להדליק יכול אי קשליט"אזילבער
 מאיר דוד ר' הרב כתב ט' ובסי' עח"ש,בביתו

 שהולכים לאברכים נרות הדלקת שליט"אגאלדו2טחן
 דוד ר' הרה"ג ידידי כתב י' ובסימן הוריהם. אצללאכול

 בו"ק. בקו"ק בשבת לעיין מותר אי קשליט"אראזענבערג
 יכול אם נ"י פילאפף לחב זלמן הרב כתב ה'ובקובץ
 עיין להם צריך שלא המפתחות בקשר ביו"טלצאת
 שם ודן מהקשר שיוציאם טירחא אין אם שכ'בדבריו
 הרב דן שמיני ובקובץ ביו"ט הגעז של האשבלהקטין
 הרבה שכחבנו מנות משלוח בענין נ"י פעלק אלי'יוסף
 וכן להעתיק. שקשה רבים שעים וכהנה כהנהבזה.
 הק"ן למעונות הזמנים ולוח הלכות קובץ לרכושכדאי
 מחבר הנ"ל מידידי בקאנטריס להזהר שיש דיניםוהרבה
 ישמור עליו רעבור הקונטרס שישיג ומי והזמניםישראל
 תורה בכולל להשיג אפשר ובקל איסורים מהרבהעצמו
 ספרים. מוכרי אצל וכן שלו הקונטרס אתתראה

 הצבור עם המתפלל כ' ס"א תפ"ט בסי'המחבר
 בלילה יזכור ואם ברכה בלי עמהם מונה יוםמבעוד
 דהברכה דס"ל המחבר דדעת הגר"א כתב תספור,יברך

 וכו' תברך שיחזור זה לענין המצוה אתמעכבת
 מועיל מה א"כ המצוה את מעכבת ברכה דאםולכאורה

 מה וא"כ כלל מצוה ידי יצא לא הא עכשיו סופראם
 בספר טוב ביאור וראיהה וחפשתי בספירתו. ישחועלת
 געלב יוסף הרב לידידי ב' סימן ח"ב יוסףברכת

 לעיל שכחבנו מה שם וסחם תשמ"א לחקוועדשליט"א
 פסח קרבן כמו הף ספירה ימי תוך שנחגדלדבקטן
 של ספירה מעשה שנקרא דכל מצוה ידי לצאתדיכול

 קטן ודאי ולכן מצוה קיום עליו יש ממילאתמימות
 בכל עח"ש בברכה שנחגדל אחר אפילו לספוריכול
 ותהנה.דבריו

 רש"י כתב אנשים ג' ל"א מטות השבועבפרשת
 א"2 כי למלחמה יצאו צדיקים רק הא ולכאורהצדיקים.
 חוזר ליוצר "2תבח בין שדיבר בידו חצבירותהירא

 להבין וצ"ב הלכו צדיקים רק וא"כ המלחמהמעורכי

תכז ם י ר פאחיים

 ישראל מטות לכל ד' בפסוק ח2ם צדיקים. רש"י,כוונת
 ובפסוק אלף י"ג היה וא"כ לף שבט לרבות רש'יכתב
 וצ"ע. אלף עשר שניםכתוב

 מכת ע"י כעת שיצאו החדשים הספרים להשיגטוב
 הספרים כל לרכוש וטוב ספרים ה' שקבלתיירושלים
 ירושלים. המכון ממנף ולהיות לאורשמוציאום

 איך ח"א יור"ד שלומדים בעויעור מאחדנשאלהה
 מוקצה. דין לו יש אם הגעלה וצריך שנאסר בכליהדין

 ומצאהה בספרים חפשהה הביתה וכשבאתי דלאואמרהה
 וכ' מוקצה, דאינו שכ' ק"ב עמוד יהודה שלמיבספר
 שם להכניס אפשר כי שליט"א אליפויב רי"ש הרה"גבהמם
 טבילה, הטעת כלי וכן שם עוד וכתב יבישים,דברים
 ואפילו עוד וכתב טעמו, ל"ו באות עי"ש מוקצה.אינו
 כי מוקצה אינו כסכין קיבול בית לו ואין שנאסרכלי
 דסכינא דוחקא אומרים דאין קר. בדבר לחתוךיכול
 בשאלות מדאי יותר הארכנו עכ"ל, חריף בדבראלא
 הלומדים, לתועלת יהי' שזה ואקוה רמ"ו בסימןשונות
המחבר.

 רמז.מ'מן

 על מהקדמה העתק נחרן דבר פה מעתיקהנני
 על סופר הכתב את לאור המוציא שכתב חוליןמסכתא
 וז"ל: הרבים לתועלת היה וזה ההקדמה, אתחולין

 תפילין. בענין רבהמודעה

 לטוטפות והיו ידיך על לאות וקשרתם בתורהכתוב
 בכל תפילין הניח חכמז"ל אמרו מכאן כפול עינךבין
 קדושת זה על נוסף עשה מצות שמונה מקחםיום

 בטור כדאיתא מאד הרבה ושכרה מאד גדולהתפילין
 המניחן שכל תפילין מצות גדולה וז"ל ל"ז סי'או"ח
 כל רבא ואמר יחיו עליהם ה' שנאמר ימיםמאריך
 ומתפלל ק"ש וקורא בציצית ומתעטף תפיליןהמניח
 בו אני מערב אבח ואמר עוה"ב בן שהוא לומובטח
 אני מערב אמר פפא רב בו שולט גיהנם של אששאין
 הוא מניחן שאינו מי וכל נמחלין עוונוההו שכלבו

 זהיר להיות אדם צריך לכן בגופן ישראל פושעיבכלל
 רובא שכמעט הזאת הגדולה המכשלה והנה עכ"לבהן

 גאוני רעשו וכבר פסולים המה בעוה"ר דתפיליןדרובא
 מרן שכבוד אני זוכר וגם מאד הרבה וה עלעולם
 לכל קורא בקול זה על הרעיש בימיו זצ"ל סופרהכתב

 בזה טעותם עם מהמת דרובא רובא ]והנההקהלות
 ונקראים ורצועות גבם על ושי"ן בתים להם ישבאמרם



אורחי14נגור2תכח

 מניח מ"מ הזה תפילק כשירם אינם גם אםתפ%ק
 מן שאיננו רק בזה תוצא יהחץ א"ם ככלתפילק

 רק חסר שאם יודעים אינם והם וחסטיםהמדקדקים
 הכל אם ואפילו בחפילק הנאמרו ההלכות מןאחת

 לגמרי המה פסולים חסר י' של עוקצו רקבשלימות
 לבטלה[ ברכות שתי ומברך כלל תפילק הניחוכלא
 או תפילין קמצריך מי טוב היותר היעוצה העצהיכן

 יחקור אב"ד ורב שלו אב"ד לרב ילך צהרת אומזוזות
 תרא מומחה סופר על ודרישות חקירות בשבעףדרוש
 יותר מרבים שמים ירא להיות צריך הסופר כישמים
 צריך וז"ל כ' סעיף ל"ב סי' או"ח בש"ע ועחןמשוחט
 ]ואפילו אחת אות יתר או חסר אם אפילו וכו'לדקדק
 ונמצאו פסולים כ"ה[ סעיף שם כדאיתא יו"ד שלקוצו

 שרף וגם לבטלה ברכה יום בכל מברכים אותםהמניחם
 מרובה הסופר עונש ונמצא תפילק מצות בלא יוםכל
 השם לדבר וחרד שמים ירא מאד להיות צריךלכן

 ממנו יקנה והרב עכ"ל והרקונן תפילק בכתיבתהמהעסק
 בלי כשרים וציצית ומזוזת תפילק זוגות איזה פעםבכל

 זה דבר לעשות יכול הרב אק ואם לו תמכרםפקפוק
 מכיר אשר שלו בתים מבעלי אחד איש לויעמיד
 במרמה יבא ולא אמונים ואיש שמים ירא שהואבעצמו
 לפי וציצית ומזוזות תפילק לקנות דעתו על יסמוך%א
 מאת רק כשרים שהמה וידיעתו עיניו וראותשכלו
 ודרש חקר אשר משם לקנות הרב לו יאמר אשרהמקום
 זה הוא כי עליו ושאומר שמים לשם נגיע בליבאמנות
 אצלו. לקנות יכול אשרהאיש

 ביוקר הוא שמחירם ותלונותם מתרעמים רביםוהנה
 וכדומה הספרים ממוכר בזול לקנות יכוליםותפילין
 ביוקר באמת להיות צריכים המה כשרים אם באמתאבל
 תדוע יותר בזול הוא תמיד פאבריקסארבחט כיכידוע
 וכל לגמרי פסולק המה האלו תפילין כי לכלוגלף
 בעושים והנה זאת יודע אלו בענינים ומבקהיודע
 בזול היותר המלבוש אפילו מלבושיםלעצמן

 אדם בני בין לבא כדי לובשים אשרמהמלבושים
 בתכלית נמכרים אשר תפילין מזוג מאד ביותרמחירם
 שנים איזה רק מתקחם אינו כזה מלבש נא ראההיוקר
 כל יתקחמו היטב שמרם אם מצוה לבר הנקניםותפילין
 אם שנים בשבע פעמים ב' אווע שיבדקו ]רק חייוימי
 ח[ סעי' ל"ט סי' בש"ע כדאיתא לפרקים רק מניחןאינו
 בכל מקחם ידיהן על אשר פרוטות איזו יום לכלומגיע
 שהבגד ואומרים חושבים והרבה עשה מצות שמונהיום
 והיופי ההידור בחכלית יהא הבריות בק בו ילךאשר
 ה,ם רב סכום נותן אחת שפעם ואמר בזה מקמץואיננו
 במצוה נאמר מה ועתה שנים כמה ממנו הנאהלו

 קו"ח. של בנו בן קו"חהשי"ת

 ם י ר מאחיים
 המומחים מגדולי אחד רופא יבא שאם ףדתגלף
 הארצות בכל ושם יד לו אשר ]פראפעססאר[המובהקים
 מבנדח אשר סמים מיני )רעצעפט( הפתקא עלתכתוב

 אחד כל מאד הרבה ושנים ימים לאריכותשמרצילים
 ממונו חצי לכה"פ לו נותן הי' רבה בשמחהואחד
 וכהם"כ שמרציל ואולי האי כולי זאת ובכלורכושו
 בחוה"ק נאמן הרופא ית"ש הקב"ה אוהנושמבנדח
 תמי ימיכם ירבו למען ומזוזה תפילק מצותלאחר
 ולבבו בעצמו אחד כל ימצא אשר רוח והנחתבניכם
 פתחו על כשירה ובמזוזה עליו כשרים תפילקבהנחת
 אותו מקדשות אלו ומצות זה בגדו על כשיריםובציצית
 לה' ונאמן כשר יהודי איש להיות אותוומכשירים
 אשרי כדכתיב ולקחם המצות אחר ולחזוריתורתו
 תאריכו הזה ובדבר מאד חפץ במצותיו ה' יראהאיש
 אמן הזה כהיום ולחיוהרנו הימים כל לנו לטובימים
 עכ"ל.ואמן.

 רמח.מימן
 ח"ג אפרים ירב1ותהערות

 כש"ת נפלא ובקי חריף הרה"ג עוז יידנולכבוד
 שליט"א. גרינבלאט אפריםהרב

 ומאד ח"ג אפרים רבבות ספרו קיבלתיאחד,~ה"ט
 תמיד מקחם כי הגאולה מקרב ומע"כ לקראתושימחתי
 לעולם גאולה מביא אומרו בומם דבר האומרמחז"ל
 מסת לפי וארשום תורה של כדרכה הערות איזה ליתש

 לידי. דמטי קמא קמאהפנאי

 רשות בלי הטייפ להקליט רשאי אי דן תקצ"ובסי
 משיעור נדיפ לעשות רשאי אי בחלמיד ונפ"מחבירו
 שבלימוד נראה ולפע"ד עיי"ש. אח"כ ולפרסם רבושל
 ס"ק רצ"ב סי' חו"מ הש"ך כמ"ש להעתיקו רשאיתורה
 ד"ת שגונב למי לבזות שאק התוספתא בשםל"ה

 ודובא ברשות שלא אף ד"ת להעתיק שההררוומעתיקן
 או"ח ח"ס בו~ו"ת רצי' סק"ו. י"ד סי' במג"א להלכהגם
 ברשות שלא מספר להעתיק מותר אי שהאריך ב'סי'

 ועי' עיי"ש. ומותר חשש שום ליכא יקרע לא אםופסק
 שסברתו א' אות ע"ה סי' ח"ב חיו"ד יצחק ביתבשו"ת
 מספרים להעתיק רק שמותר הח"ס משיטתשאני

 חסר לא וזה נהנה זה והף היזק לו שאקהנדפסים
 שיוכל בודאי לו שמפסיד מכתבים לעהרקמשא"כ
 עח"ש.למחות

 להקליט לאסור לדת מקום הי' דבריו לפיוא"כ
 וא"כ הח"ס דברי את הביא שלא פלא אךהטחפ,
 שלא חבירו מן להעהרק רשאי שתלמיד נלע"דלהלכה



אורחרננות

 חשש יש מסחר לעשות אך מתוכו, ללמודברשות
 וכדומה דאסור, ומסהברא מותר אי צ"ע חיותופסקא
 בעיה"ק הנדפס ירושלים אוצרות בירחתשראיתי
 מנח"י בעל האדיר מהגאת ארוכה תשובהירחמלים
 שלא המציאות יקר ספר להעודק רשאי אישליט"א
 חזון עוד ואי"ה בו, לעהן כעת תח"י ואין חבירוברשות
 בזה.למועד

 ברוך אחר מידות י"ג לענות מותר אי דן נ'בסי'
 כן שכהב ח"ב מהרש"ג בשו"ת קדמו כברשאמר,

 להוכירם העולם מנהג רק גמור חיוב שאיןבפשיטות
 בדיוק. הסימן לציין תח,,1 ואיןעח"ש

 אם בסוכות גדול שנעשה בקטן נסתפק תכ"ובסי'
 על אני ותמה עיי"ש. מפורש מצאתי ולא בסוכהאוכל
 ע"ב כ"ו דף סוכה מפורשת גמ' ראה שלאמעלתו
 לי' מיבעי ליה עביד מאי האזרח כל האי שםדאיתא
 בכורים בתוס' ועי' בינתים, שנחגדל וקטן וכו'לגר

 שצריך בחוה"מ שנחגדל בקטן תרל"ז סי' ערל"נ()לבעל
 מטעם הברכה חיוב עליו הי' עכשיו דעד שהחחנולברך
 סי' וכבכ'" עח"ש חדשה מצוה נתחדשה ועכשיוחינוך
 י"ב. כלל לתורה ציונים ובספרהדל"ז

 בו' שברכה אשה אי חכ"א בשם העיר תכ"ובסי'
 אכלה ואח"כ כביצה ואכלה בסוכה לישב החגימי

 עח"ש. לבטלה ברכה הוי אי הסעודה שאר כלבביתה
 שכבר וראיתי לוה מדעתאי כיוונתי אני גם באמתהנה
 אם ומ"מ וז"ל סכ"ו נ"ב קיער הבית כברכת כןכהב

 המוציא פריסת רק בסוכה לאכול רוצה אינההאשה
 עכ"ל. נ"ל כן לברך רשאי אינה בבית אוכלתואח"כ
 פטורות שנשים דכית כ"ו אות בינה בשערי שםוהסביר
 חיוב לידי עצמם להביא יכולים ורק שהו"ג מ"עדהף
 רוצים ואינם כבית לאכול רוצים באמת אם וא"כולברך
 המוציא פריסת שאוכלים אף חיוב לידי עצמםלהביא
 מקבלים ואין פטורים שהם כית לברך אסוריםבסוכה
 והצעתי חכמה דבר והוא עכ"ל, סוכה מצותעליהם
 שדעתו לי והשיב שליט"א מפאפא אדמו"ר כ"קלפני
 איכפת מאי א"כ בסוכה מחיוב שכביצה דכית כןאינו
 בסוכה מחתב וה חלק מ"מ בבית, הסעודה שאוכללן

 באיש לחקור מעכ"ת מש"כ אך עכ"ד. לברךתכולים
 כבית הסעודה שאר אכל ואח"כ בסוכה כביצהשאכל
 כן אינו בודאי לפע"ד ע"כ, לבטלה ברכה הףאי

 צריך וה מאכל על וא"כ בכביצה בסוכה מחתבדבאיש
 דאטו לזה מודה הבית הברכת ואפי' בסוכה לישבלברך
 יגמור ואח"כ בסוכה כביצה האוכל סכנה בו שאיןחולה

 לברך דיכול ופשויטא לברך רשאי אין וכי כביתסעודתו
 וז'ו. הוא, כן וה"נ בסוכה מחתב שכביצהכית

 יו'צ במוצאי הקדחם המלך אמר אם דן תכ"גבסי'

תכמ ם י ר פאחיים

 ימות דבכל להדיא שכהב דה"ח בסידור עי' יצא,אי
 חוזר. אינו הקדוש המלך אמר אםהשנה

 בטעות הפ"ת דברי הביא א'( )אות ת"לבסי'
 בעולה"ח נא לעיין ימחול הפרים, מנין באמירתבחוה"מ
 ע"ז. להעיר מש"כ תשמ"א טבה( או)כסלו

 התה"ד חומרת מובא לא מדוע העיר ב' באותשם
 עיי"ש. כלי תיקת שהף בחוה"מ טליתו קופל הי'שלא
 חוה"מ במלאכת הכלל שהרי צ"ע וה פסק באמתהנה
 אומן מעשה או בטררחא התלף דברים רק אסורשאינו
 יאסר ולמא טירחא ולא אומן מעשה אינו טליתוקיפול
וצ"ע.

 פלא וראה יחידי, בסוכה לישן רשאי אי ג'באות
 בעל הגה"ק אביו בשם לסוכות משמואל שםבספר
 אלא בסוכה המטה קיעל קר"ש לקרות אין כי נזראבני
 עכ"ד. שימורים ליל כמו המפיל וברכת ראשונהפרשה

 ראשונה בליל מוקצה הף אתרוג אי דן הל"דבסי'
 שכעין וזכרתי עח"ש ומנו קודם הוי קיעדיין סוכותקול
 אדמו"ר כ"ק עם זצ"ל מצעהלים הגה"צ כ"ק דנוזה

 כ"ק ודעת בלילה מוקצה שופר אי שליט"אמפאפא
 בלילה, שופר ומן שאין מוקצה דהף מצעהליםהגה"צ
 יום הוא ר"ה הוה שחג כית מפאפא אדמו"רודעת
 מרש'" הערתי וכששמעתי בליל מוקצה אינותרועה
 עליה חל היום דכשקיד,ם ולולב ד"ה ע"א ל"ג דףסוכה
 וז'ל לעולם ה"ג ד"ה בע"ב שם וכ"כ עכ'ל, מצוהומן

 עכ"ל המצוה ומן מטא כבר היום כשקיד,ם מידדבלולב
 בלילה אינו שלולב דאע"פ ש"ס סי' ח"ב באו"ווביאר
 יום התחיל כבר היום כשקיד,ם מ"מ ביום, למחר אםכי

 הוא. כן וה"נ עח"ש לנטילתו ראףשהוא

 בקיעה לאכול שלא ליוהר יש אי דן תל"אסי'
 בספרו מהראב"ד העיר שלא פלא בסוכה, בווישהכלי
 הנדפס ח"ס ובהגהות הרי"ף בשם רמ"א סי' דעיםתמים

 בוה. הדל"ט סי' ובדע"ת עח"ש ב"ח חברבלקוטי

 מחתב אי בא"י הוא חו"ל בן אי דן הל"טבסי'
 באוצרות לעהן נא ימחול עצרת בשמיני בסוכהלאכול
 עח"ש דפטור שכהבתי תשל"ט בשנת כמדומהירחמלים
באריכות.

 על תענית קבלת מהני אי דן ג' אות שפ"בבסי'
 תענית קבלת של הנוסח להעתיק כדאי עח"שחצאי
 נוגע כי עח"ש החיד"א של הקודש עבודת בספרהנדפס
 רוצים שאנשים פעמים הרבה שכיח כי למעשההוא

 כוח להם יהא אי ומסופקים שוכבי"ם תעניתלההענות
 נכת ע"כ מספק התענית לקבל רוצים ע"כלהחענות

 מכונו. על הכל וא"ש החיד"א של הנוסחלאמר-



אורחןשבבדתתל

 שלישית סעודה לאכול התחיל אי דן רש'אבסי'
 דןסתה כית עשרה לזימת לצרפו מותר אי השקיעהאחר
 הט"ז דעת שהרי ספיקו הבנתי לא עח"ש. איסורבזמן
 בודאי דווקא שתיה או אכילה דאיסור סק"א רצ"טבסי'

 רס"א לסי' וציין לאסור, אין חשיכה בספק אבלחשיכה
 מילין רביעי ג' הא ביה"ש דעויעור מבואר דשםוכותתו
 אחר מינוט 59 עד וא"כ חשיכה ספק חהו הלילהקודם

 סק"ב של"א בסי' המג"א וכ"כ גמור, יום הוידה~קיעה
 שהשיג סק"א שבת תורת בספר ויעי' עח"ש, מילהגבי
 חובת עליו חל לא ע~עדיין דכית וכתב המג"אעל

 מאי חעדכה קודם להבדיל אסור דלכתחילההבדלה
 וגדולה עיי"ש. שבת עונג חובת ואדרבה לאסרו ישטעם
 רצ"ט בסי' ז"ל מבוטשאכהם להגה"ק בא"א פסקמזו

 נוהגים דש"ק שלישית סעודה לבטל שלא כדיח'י
 ביותר קטנים או גדולים כוכבים והנה בבה"ש,להקל
 שרבים מה ובצירוף השמשות כבין והו"ל הכרעאין

 אוכלים שאינם שם אנשים שיש ומה אהדדימדכרי
 להקל דנהגו הרי עכ'י, ג' סעודה אז לאכול יותרמוטל
 סק"ב, קצ"ט סי' הצית בע~ער במ"ב וכ"כ בביה"שגם

 לזמן ורןםאי לכו"ע איסור זמן זה שאין בודאיוא"כ
עמו.

 ימחול ביו"ט הגע"ז לכבות אסור אי דם רע"זבסי'
 סימן אזוב של קלח בקונטרס אזוב אגודת באגדת*חן

 בטעמא, מילתא עיי"ש ביו"ט הגעז לכבות שאוסרו'
 זצ"ל מצעהלים להגה"צ מרקחים מגדלות בשו"תוראה
 עח"ש הגעז לכבות בהחלט להתיר תורה דעתשדעתו
 נפלא.באריכות

 י"ג ביום וכלה חתן בתענית דן ג' אות קכ"הסי'
 אחד בשבוע פעמים שני בתענית לנהוג האיךבטבת
 לההענות מחויב דלכתחילה להלכה ונראהעח"ש
 בתענית להקל יש ההענית להם שקשה מי אךפעמיים,
 מדינא הוא בטבת עשרה צום של תענית כי וכלהחתן
 ואצל ממנהגא רק הוא וכלה חתן תענית משא"כדגמ'

 או"ח בכנה"ג וכמבואר זה מנהג נתפשט לאהספרדים
 ביום לההענות שלא נהגו קושטא שבעיר תקנ"טסי'

 סק"ב ת"ע סי' או"ח בברכ"י החיד"א וכ"כהנשואין
 מתענה החתן שאין מדינות ובכמה הצבי בארץשמנהג
 ואם כ"ג סי' ח"ב יהודה בית בשו"ת וכ"כ חופתוביום
 ס"א סי' באה"ע הרמ"א וכמ"ש להחמיר מנהגינוכי

 קודם. בטבת עשרה של ההענית מ"מס"א

 אדמו"ר כ"ק את ששאל מאחד שמעהוועובדא
 ועכי"א זי'"נ זצוקלל"ה מבעלזא מהר"א מרןהגה"ק
 הי' בטבת י"א וביום טבת ט' ביום "עראל לארץשבא
 אכל לא באווירת ישראל לארץ שבא וביום חופתו,יום
 . דרך היה וגם לאכול מה היה ולא כשרות מחמתכלום

 ם י ר פאחיים
 לפני וכשנכנס  ששה[ לשלשים קרוב אז ]וכנהוגארונה
 צריך אם שאל שלום לקבל פנימה בקודשולפנים

 רצופים פעמים ג' יתענה נמצא א"כ כי למחרלההענות
 לי אק הלא רבי ואמר עדתענה, ז"ל מרן כ"ק לוואמר
 מה וכי ז"ל מרן כ"ק לו אמר רצופים, ג"י לההענותכח

 ודו"ק. תחענה. הכח, להחלישההענית,

 אנשים ד' בשביל ההורה בקריאת דן צ"טסימן
 המצרים בין בקונטרס לעחן ימחול הקריאה שמעושלא
 ס"ת להוציא דסגי שהארכתי א' סימן התשובותבחלק
 עח"ש. הקריאה שמעו שלא אנשים ג'בשביל

 בירור. איזה אכתוב רס"חלסי'

 הנקרא מהמקרר מאכל להוציא מותר אםשאלה
 ראוי ויהא עדתרכך כדי ראשת ביו"ט בלע"זפריעדזדער

 הכנה. משום אסור האם שניליו"ט

 להתיר המג"א מדברי ללמוד יש נלע"דתשובה,
 לשחיטתו, שלישי ביום בבשר י"ג ס"ק ת"ק בסי'שכתב
 מותר צלי כ"א לאוכלו אסור יהא יו"ט אחר ישההואם

 להדחת דמי ולא לאכילה, וראוי הואיל ביו"טלהדיחו
 עושה דהחם דמי דלא שכ"ג סי' כמ"ש דאסורכלים
 מים עליו ששופך כאן משא"כ שמדיחו בידיםמעשה
 כלים שהדחת הכונה עח"ש, וכו' ירקות כמו שריוהוא
 הדחת משא"כ אסור, חה הדבר בגוף מעשה כעושההוי

 הרב בשו"ע ח"ל מותר, בעלמא טלטול רק שהואהבשר
 וכו' לטלטלו שמותר כדרך לשרותו מותר ס"כשם

 שאין אף חול לצורך מעשה שום לעשות שאסורואע"פ
 סי' כמ"ש ולשפשפם כלים להדיח יכול מלאכהבו

 ששורה רק בידיו הבשר מדיח שאינו כית מ"משכ"ג
 בידים מעשה ע~עושה כלים להדחת דומה אינואותו

 אותו שאינו פעולה שכל מבואר הרי עכ'י.שמדיחן
 כן, לעשות שרי בהדבר תיקת שנתהוי הגם החפץבגוף
 כית שיתרכך מאכל להוציא שמותר בנ"ד הה"נוא"כ
 הכנה משום בי' ליכא הדבר בגוף פעולה עושהשאינו
 ביומיה. לאכילה חזיאם

 נ"ב ושער הבית בברכת ראיתי סוכה. הל' עלהערה
 שאר גם ואוכל פת כזית רק שאוכל דהיכאסי"א

 כזית רק אוכל שאינו אף עליהם סעודה וקבעמאכלים
 "ם ולפע"ד עכ"ד. בסוכה לישב ומברך בסוכה חחבפת

 במס' דאיתא מפת רק סעודה קביעת דבעינן ראי'להביא
 רבי אמר מיתבי סוכה בעי לא ופירי ע"ב ע"ט דףיומא

 הביאו שמוע בן אלעזר רבי אצל תורה לומדיםכשהחנו
 לסוכה חוץ ארעי אכילת ואכלנום וומבים תאניםלפנינו
 כאכילת אכלנום אימא לא, קבע אכילת אין עראיאכילת
 אכילת פת ואכלנו קבע אכילת אכלנום איבע"אעראי
 עצמו שקבע אף הרי ע"כ. לסוכה חוץ בהדחהועראי



אורחרננות

 לסוכה פטורים פת עראי אכילת ורק קבעלאנעת
 הבית. כברכת דלאמבואר

 בפי' ז'ל היים ההפץ בשם מש"כ תכ"זבעמוד
 פיו לההזיק האדם על דקאי טמא פחוח כלי וכלהקרא
 להגה"ק עה"ת דכלה באגרא כן מבואר כבר עח"שסגור
 נהת. ותרוונו עח"ש יששכר בניבעל

 והשי"ת הספר קצת עברתי בעת ברעיוני עלהכ"ז
 נפלאים הידושים להרש בשנים רבות עוד שיזכהיעזור
 היקרים. בספריו הרביםולזכות

 הסוכות הג אסרו ביום ציננער גבריאל ידידוכאו"נ
תשמ"ד.

 רמט.מינ~ן
 תורהייסוד

 הלכה ט"ו בפרק אישות בהלכות נתבהרמב"ם
 זה הרי אשה נשא ולא שנה עשרים עמעברו וכיתב'

 וטרוד בתורה עסוק היה ואם עשה מצות ומבטלעובר
 במזונות יטריה שלא כדי אשה לישא מתירא והיהבה

 להתאהר מותר בזה הרי התורה מן ףחבטל אשתועבור
 כתב רוקה ובמעשה המצוה. מן פטור במצוהשהעוסק

 להתאהר. מותר שנה עשרים עדשזה

 התורה לימוד מצות לדמות אפשר איךולכאורה
 בשביל להפסיק צריך תורה בתלמוד כי מצותלשאר
 רמב"ם )עין אהרים ידי על להעשות אפשר שאימצוה
 אות פוטרים אנו למה כן אם פ"ג( תורה תלמרדהלכות
 תורה. תלמוד במצות עוסקמשום

 פאה ריש אליהו בה2נות בגר"א למבוארואולי
 )ובשו"ת למטה ולא למעלה לא שיעור לו איןדת"ת
 דההיוב וביאורו בזה( הארכנו אור"ה על אפריםרכבות
 שאם אלא בלילה ביום בו והגית ככתוב היום כלללמוד
 פטר אז אהרים ידי על לעשות אפשר שאי מצוה לויש

 שמע קריאת קרא וכדאמרינן אהת בתיבה בתורהעצמו
 לו ביש אבל בו והגית המצוה קחם וערביתשוחרית
 היום. כל ללמוד צריךפנאי

 דוחה מצוה שום אין ללמוד היוב כשישלפי"ז
 יש אלא המצות מכל גדולה תורה תלמוד ומצותההיוב
 היום כל למד לא אפילו תורה תלמוד דיוצאיםאופנים
 נקרא עשרים דאהר אף אשה דלישא הרמב"ם כונתחה

 יכול דהרי לגמרי ביטול זה אין מקום מכל מצוהביטול
 זה אין כן אם כך אהר או2ה לישא המצוה אותולקחם
 ושפיר אהרים יזץ על להעשות אפשר שאי המצותבכלל

תלא ם י ר פאהיים

 פטור שהוא הרמב"ם כתב לכן אהת בתיבהעצמו
 דבמקום תורה בתלמוד שכן וכל במצוה עוסקמטעם
 למעשה. וקודם גדולה ההלמוד ללמוד היוב לושיש

 הוי תורה ללמוד דהולך כ"ה סוכה ברש"יועין
 הלא הקשו וכבר סוכה. ממצות ופטור במצוהעוסק
 ומפסיק אהרים ידי על להעשות אפשר אי סוכהמצות

 שמה באור שם )עין כזאת מצוה בשבילמלימודו
 בן מהרי"ה תשובת ראיתי כן תורה( תלמודבהלכות

 תורה ללמוד ההולכים בהורים קפ"ז סימן זרועאור
 דהעוסק רבם כבית שהם זמן כל המצות מכלפטורים
 בן מהתיהו דהרב שם והביא המצוה מן פטורבמצוה
 בבית שלומד לרב רבו בבית בהור לי דמה הקשהר"י
 והביריו. כר"ש אלא מיפטרידלא

 בהורים דנקט רן2'ע וכן דכוונתו לומרוצריך
 מקרא לבנו ללמד מהתב האב דהרי ללמודההולכים
 לספר בהקדמה ועחן בקדושין, כמבואר וגמראמשעה
 לתלמידים ההיוב דעיקר והוא בזה. שכתב מה טלאגלי
 פה. שבעל תורה בדברי הלימוד דרכי הףהיום

 ללמד האב מצות זה בניכם את ולמדתם כ"טובקדושין
 לאגמוריה איהו מהיוב אבוה אגמריה לא והיכאהבן

 דאי צ"ע ולכאורה ולמדתם. פעם עוד מדכתיבנפערה
 ועוד נפערה. לאגמריה איהו מהיוב הרי אבוהאגמריה
 אהד כל מהויב הרי לזה מיוהדת דרשה בעינןלמה
 ההיוב על מחרי דהגמרא ונראה היום כל ללמודואהד
 על האב היוב שיש כמו הלימוד, דרכי ולידעללמוד
 הלימוד דרכי נפערה לאגמרי אהר על היוב יש כןהבן
 אבוה. אגמריה לאאי

 ונקטו או"ז והר"ה רן2"י אחרי זו דבמצוהונראה
 דרך לקנות דהחנו רבם, אצל תורה ללמודהולכים
 אפשר שאי אף אהרות ממצות פוטרת זו ומצוההלימוד
 ללמוד במצות כן שאין מה אהרים, ידי עללהעשות
 לעשות מפסיקין הלימוד, דרכי קנה שכבר אהריתורה
 שו"ת אהרים.)ועין ידי על לעשות אפשר שאימצוות
 יבמות הערות וקובץ נ"ג סימן סוף הו"ב דברמשיב
 ק"ג ושאי' סק"ד ה' שאי' שאלה והעמק ת"ע.אות

 דוד ביד כתב לו ההגונת אשה מוצא אין ואםסקי"ד.
 אין לבסוף נושא ואם איסור אין דאז סק"ו פט"וה"ג
 סימן ה"ב יור"ד מהרי"ט עי' שהו5 אלא מ"ע מבטלזה
 א'(. סי' אבהע"ז לב וחקרימ"ז

 לי כתב עוליט"א גיפטר מרדכי ר' הרה"גוידידי
 ללמוד ההולכים שהבהורים יזידי סבור וכי ת'לבזה

 יתבטלו התפילין הנהת שבה2עת מפני מתפיליןפטורים
 זה הרי בתמידות הקבועה מצוה שכל אלאמהלימוד
 זה יש קבועה כאעה ןרק תורה כלומד ונמי סדרבכלל

 שלא בעצמו שלומד דמה ועוד בלימודו. ביטול פוטר ואינו תורה ללמוד היוב לו "2 עמעויץאמרינן



אורחו4וצוצורצתלב

 במ' ועהן תורה. לימוד ככל הוא הרב עויעורבשמיעת
 ג"כ שהוא מגילה למקרא תורה ביטול בענקמגילה
 בדברי שכתב ומה ואכמ"ל. עח"ש השיעור זמןלענק

 עכ"ל הדברים הם הן שכן ודאי פ"ו לענקהרמב"ם
 שליט"א.יזידי

 ראש שליט"א גורב"ן אברהם ר' הרה"גףדמץ
 עחן בזה לי כתב שליט"א בגיסהד יוסף ביתישיבה
 על בספרו זצ"ל חחם החפץ של הנפלאיםבדבריו
 בפיך ה' חודת תהי' בלמען בפסוק בא פרשתהתורה
 י"ע זכותו זצ"ל הח"ח דברי לי ,2צהן לו וחודהעכ"ל.
 כי"ר. אמן ישראל כלועל

 אפרים ר' הרה"ג ממידי יקר ספר קבלתיוכעת
 בהסם ברק בני ישתדל משנת שליט"א שטרנבוךזלמן

 הערות כיאורים חידושים ליקוטים חבולתיששכר
 כבירורוהארות

 יסוז-
 והגדרי תורה תלמוד הלכות

 שם שכתב מהדברים והרבה חבולון, יששכרשותפות
 לקבל כדי בו ולעין הספר להשיג וטוב לענינינונוגע
 כזה. יקר ספר קשהוציא חלקו ואשרי בתורה,חיזוק

 רנ.סימן
 ייידים שמותקריאת

 לידידי תורה חומשי חמשה על ודעת טעםבספר

אמריםחיים
 מועדים בעמח"ס שליט"א שטתבוך משה ר'הרה"ג
 שכתוב ט"ז פסוק מ"ח פרק ויחי על כתב ט"ח,זמנים
 תקרא הנערים את יברך רע מכל אהר הגאל המלאךשם
 בקרב לרוב תדגו ףצחק אברהם אבהי ח2ם שמיבהם
 )בדרשה המלבי"ם הגאת פירש כ', הוא ע"זהארץ
 בגלות נמצאים שבניו ראה שיעקב כבוקרשט(לקהילה
 בגולה שישאר ההנו האבות, שם בהם שיקראוהתפלל

 ולא המילה, בזמן שנקראו כפי היהודייםבהסמותיהם
 גמים. של בשמות שמכנים בימעו שמצףכמו

 ששם זצ"ל איש החזת מרבינו שמענווחידוש
 בעת שנקרא מי ולדבריו אותו, שקורין כפי נקבעהאדם
 אחד, בשם רק לו לקרוא וממשיכק שמות כב'המילה
 יש השמות בשני רצונם אם ולכן אחד, שם אלא לואין

 בלאו רצונם ואם השמות, בשני תמיד לקוראולדקדק
 ראף לדעתו אחד, בשם לבנם כך אחר לקרואהכי

 אחד. בשם לו לקרוא בלידתולכתחילה

 לחולה מוסיפים ולכן מזלו, גם קובע האדםח2ם
 שמצף כמו ללועזי, שמם המשנים ואותם אחר,שם
 טובה מאבדים ועוד, ז'אק מוריס, ג'והן, כגתהיום
 מאד ליזהר ויש העיקרי, שבהסם נשמתם בשורשהרבה
 ומזלו ששמו המקורי, היההץ בשמו אחד לכללקרוא
 כמה רואים הרי עכ"ל. אותו. שמכנים כפינקבעים
 שיחיו. לילדים הנכונים השמות קריאת הואחשוב

 חיים אורח על אפרים מרבבות רביעי חלקנשלם
 חיים ומלך ההודאות א-לברוך
 עולם בורא לא-ל שבח ונשלםתם
 )תדש=ם( "ישתדל" שנת פסח ערב שני יוםסיימתי

 טענסי. מעמפיס,פ"ק
 ר ב ח פח

ח



תלגאפרים חייםאורחרבבות

 להסנות יוכיחסרון
 להשאיר במקוס אמרתי אז הספר בסוף עמודיס שבעה שנשארו היות המחבראמר
 שיצא עד זמן לוקח והספר מאוחר שהזמן אף עניניס כמה עוד להוסיף חלקהנייר
 הוספה זה המחבר אמר החלי וזה תשמ"ה שבם בר"ח זה את מוסיף והננילאור.

 רנ"ה לסימן וממשיך ר"נמסימן

 רנא.מימן

 הכר תחתאוכי

 ל"2ת, ונפל הכר תחת אוכל דהניח באחדאירע
 המטה תחת אוכל שמניח כדין לאכול יכול איה2אל

 פעמים כמה שכחבנו וכמו עליה שטומאהשמבואר
 כתוב כי אליו נוסיף דלא דהבו והשבתי אפרים.ברבבות
 לי מנין ושאלני הכר. תחת כתוב ולא המטהתחת
 תשמ"ה טבת ח'" וכעת לו אכתוב לכשאמצאועניתי
 באמצע שכתב ס"ב סימן אור"ח חחם קב בשו"תראיתי

 יש אם הכר תחת אוכלין הנחת ולענין ח"להההסובה
 עינך חזי שפיר עליה שורה רעה רוח חששג"כ

 חשש בזה שאין ז"ל מהרש"ם מהגאת כת"יבתשובת
 ועי' עיי"ש מי"ב מכלים פכ"ד הר"ש מדברי וכ"מכלל
 לדוד מזמור כשם שהביא סקל"ז קט"ז סי' בדרכ"תג"כ
 להניח שנוהגין מה זה בכלל שאין ברור דברח'ל

 שלא וכדומה חומו לשמור כדי לכסת כר ביןהתבשיל
 עח"ש ממש שתחתיה בקרקע אלא המטה תחתמקרי
 של עריסה תחת ומשקין אוכלין ולענין דבר. עמאוכן

 בזה שנשאל י"ט סי' מה"ת יור"ד לבו"מ בת' עי'הינוק
 מזה א' סי' אור"ח לדוד קרן ובת' ע"ש להקלונוטה
 תחת מונח שהיה אוכל לאכול מותר וא"כ עכ"ל,באורך
 ז'. בסימן שכחבנו מה ועייןכר.

 רנב.מימן
 היייה באטצע בתה או בנה את הטניקיתאשה

 נמיהצריכה

 נשים לפני נותן שאני השבועי בשיעורנשאלתי
 את או בנה את המניקה באשה הדין איך תפלה.בדיני
 פעם כל הצריכה פעמים כמה הלילה באמצעבתה
 והשבתי המאכל. נוגעת לא כי לא או ידיםנטילת
 הרה"ג לידיזץ ושאלהו כך. אמרהי הסברא ומןדצריכה
 שליט"א קאהן דוד ר' הרה"ג מדכש ומתוק הנעיםאיש

 הנה המניקת. האשה אודות מ"ש ח"ל הרבה,בעמח"ס
 כשם כתב ד' אות ו' סימן אור"ח משה הדרכימלשת

 הרוח בלילה נטל אם דאף הא"ח בשם וגםהאבודרהם

 שיש משמע הלילה, בסוף היזים על ה2ורה חחררעה
 דסובר משמע וא"כ עכ"ל, הלילה באמצע גם רעהרוח

 הלילה. באמצע שמניקה לפני ידיה ליטולדצריכה
 חק ספר מחבר שליט"א קרלנשטין רח"ה הרה"גידידי
 אם שאלתו לענין ח'ל בזה לי כתב הרמב"ם עלהמלך
 צריכה אם התינוק את השינה באמצע מניקהאשה
 להקפיד יש וודאי לענ"ד לא. או פעמים ג' יזיהליטול
 שוב להן אמרתי ולפי"ז עכ'ל. ואכמ'ל ידיהשתיטול
 ידים. נטילת ליטול פעם כל דצריכהההלכה

 יחיאל ר' הרה"ג מידידי מכתב קבלתיוכעת
 בלילה מינקת בענין ח'ל לי וכתב שליט"אזילברברג

 הדד, בפי תיגע שלא תיזהר ועכ"פ מפורש מצאתילא
 הרב מפי שמעתי אגב השחר. עמוד עלה כבר אםבפרט
 שיש ז"ל מאביו ששמע הי"ו זלזניק י. אברהם ר'הגאת
 מסר פוטוצקי שהגר"ף שמעת זצ"ל מהגר"אקבלה
 שחרית של רעה הרוח נפסק השם קידוש עלנפשו

 יומא יוה"כ ובתוס' ביאור, וצריכים נפלאיםוהדברים
 כשחרית ליטול מותר אמאי הקשה מדחה ד"ה ע"בע"ז

 עכ"ל הללו בדורות מצי רו"ר אין הלא וט"ביוה"כ
 שליט"א. הנ"לידידי

 שכ' א' סי' אור"ח ח"ה עבדי ישכיל שו"ת)ועי'
 כדי בעריסה המוטלים והקטנות הקטנים ידי ליטולדיש

 ולהלכה הקטנים ידי ליטול דצריך הרי בטהרה.שיגדלו
 מוטלים אפילו שהביא וחידושו די"ז הביאוהרבה
 בזה(. ועחן יונקיםבעריסה

 כתב שליט"א ברנשטין יצחק ר' הרה"ג ידידיאבל
 באשה דעתך מה בזה'ל: כ' מעכת"ר וז'ל: בדהלי

 נוגעת לא כי לא, או נטא הצריכה להניק, בלילהשקמה
 בנטא חייבות ג"כ שנשים דכית ונלענ"דבמאכל?

 שתיגע חשש דיש וכית י', סעי"ק סי"ד במ"בכמובא
 )שם סכנה בזה שיש בעינים, או באזניים בחוטםבפה
 ידיה, תיטול שהמניקה רצף לפיכך י"א( ס"קבמ"ב
 חייב מהמטה הקם דהרי באוכל, נוגעת שאיננואע"פ
 חשש שיש גם ומה י"ח( סעיף ס"ד )שו"עבנט"י
 היא דאם פשוט ההונוק. של הנ"ל האברים בכלשתיגע
 ההונוק, ח2ל ועלה הנ"ל האברים בכל לנגוע שלאתזהר
 עכ"ל. הבוקר על לסמוך להמותר



אורח דך2 וצוצו4תלד

 רנג.םימן
 סציצית לפמור במלית עימישיעור

 שלמה יצחק ר' להרה"ג העומר מלאבספר
 ע"ט בעמוד כתב תשמ"א, ירושלים הוצאת זצ"לבלויא
 הצדיק הגאק רבינו קודם נשאל כי זכורניח"ל

 ארבע למעשה, הלכה שאלה דיסקין מוהרי"לרשכבה"ג
 כמה הציצית מן פטור עגולה אחת כנף עשה אםכנפות
 שיעור צריך או שהוא כל בעגול סגי אי עיגולעויעור
 כל בעיגול דמדאורייתא זצ"ל רבינו ע"ז והשיבמסוים.
 משיעור שיעגל עד פטור אינו מדרבנן אבל פטורשהוא
 משני אצבעות ג' עד אצבעות ג' מן דהיינוהכנף
 אצבעות ד' בערך חוט יקפינו העיגול שמשךהצדדין
 וחפשתי זצ"ל. רבינו מאת שמעהו כן פחות ולאוחצי
 ולא זו חקירה נמצא אם האחרונים בתשובתע"ז

 רבינו של פסקו על ח"ו אהרהר לא בכ"זמצאהר.
 הדין על מקור למוצא מהמורים אבקש אך זצ'יהצדיק
 שם, עכ"ל ויאדיר הורה ויגדיל ע"ז וחקורהנזכר

 בזה. תורה דעת לחותובבקשה

 ב' אות קצ"ד סימן ח"ג מרדכי לבושי שו"תועיין
 ע"י ראק"ק בגד מתקנים בלא"ה המדקדקים והנהדכתב
 בזה. ועיין השיעור כתב ולא עכ"ל, כידוע הקרנותעיגול

 נ"ל ע"כ וז"ל שכ' י' סימן וקציעה במורועיין
 הבגד לפטור בלבד הקרנות עיגול על לסמוךשאין

 שיעור בכדי מתפשט העיגול שאין כל ונ"למציצית
 כ"ז ר"ל אצבעות שלש דהיינו הכנף מן דציציתהרחקה
 ולרוחב לאורך זה שיעור במדידת ניכריםשהכנפים
 אבל מעכב אינו הכנפים קצות שמתעגליםאע"פ

 מעתה בכנף ניכר ורוחב אורך אין שוב יותרמשנמשך
 הד"ט דינים עקרי ועהן עכ"ל. הבגד כנפי נתבטלוודאי
 אז עגול עצמו הבגד אם שכ' ע"ח אות ב' סי'אור"ח
 אין אף מרובעת חתיכה הוא אם אך מציצית פטורדוקא

 עכ"ל, בציצית חייב עגולות רק מרובעותכנפותיו
 י"ב עמוד יקוינים מעורר בס' ועיין הנ"ל. ממו"קומקורו
 כל על חובה וזה וכ' העיגול שיעוד בעניןמ"ש

 מלמטה עגול א' קרן המלבושים כל כן לתפורהחחטים
 בפניו שלא לאדם דזכין מזה להבעלים לשאולוא"צ
 מי וכשרואין וכו' בכך מדקדקין הבעלין אין אםואפילו
 אפילו להוכיחו צריך כדת עיגול בלי בסדוקשהולך
 וראיתי ס"י במ"ב עיינתי ואח"כ עכ"ל. פעמיםמאה

 נקרא כמה עד צ"ע וז"ל וכו' ולא ד"ה הלכהבביאוד
 חודו שיעגול משהו דע"י לומר סברא דאין עגולותבשם
 עדיף יהא דלא מציצית הכגד שוב תפטר הכנףשל
 ס"ב בזבחים שם דקח"ל המזבח מריבוע הבגדריבוע
 בחולין ק~"ל ואפ"ה מעכב הקרנות וכן המזבחדריבוע

 ם י ר פאחיים
 ולא בשר כזית או מטפח פחות המזבח נפגם דאםי"ח
 קרן של חודו במקום נפגם אם בין נ"מ שום שםנזכר
 ועי' כשירה גווני דבכל משמע במזבח מקום בשאראו

 בטל דלא דהטעם שכל בתוד"ה ע"א מ"ח דףבסוכה
 המזבח בין לחלק אפשר אך ריבוע שם עדייןממנו
 דן דכבר הרי עכ"ל, וצ"ע לענינינו בכמותו גדולשהוא
 נשארת עדחן להלכה השאלה וא"כ הח"ח כ"כבזה
 בזה. ועחן העיגול של השיעורכמה

 רנד.מימן
 תפילה בעניןבירור

 אחר והלך בציבור, מנחה התפלל אחדהבעיה,
 היה לא אבל מתפללים עשרה והיו אחר כנסת לביתכך
 עשרה. השמונה לחזור העמוד לפני להתפלל שיוכלמי

 יכיל ולא התפלל שכבר ואמר הש"ץ הוא שיהי'וביקשו
 ביחידות.והתפלו

 לא. או עשה טוב אם שנשאלתי השאלההעשיה,

 לעמוד לו והי' עשה טוב דלא נראההתשובה,
 השמו"ע. לחזור ורק לחש תפלת להתפלל ולאבשקט

 ראש בגמרא עיין כך. אמרתי אני ומניןהראיה,
 מוציא שיצא אע"פ כולן הברכות כל ע"א כ"טהשנה
 מוציא יצא לא שאם היין וברכת הלחם מברכתחרן
 ישראל כל שהרי רש"י וכתב מוציא, אינו יצאואם
 שאינו ויין הלחם ברכת אבל למצות בזה זהערבין
 ובזו ברכה בלא הזה מעולם ליהנות שאסור אלאחובה
 ולא ליתהני לא האדם על חובה קשעינו ערבות כאןאין

 עכ"ל.ליבריך

 יצא אי המצות דברכת מכאן משמעמשמעות,
 יצא ובפורים השנה בראש האיש אוהו ולכןמוציא,
 וא"כ אותם ומוציא ומברך לחולים והולך ומגילהשופר
 וא"כ עשדה שמונה מבדכת ומגילה שופד ברכתמ"ש
 אותם ולהוציא ש"ץ להיות ויכול עדבות ברכתהו"ל
 שיכול אחד יש אם כי שיכול א' המנין בין שאיןובפרט
 ההם"ץ. יהי' שהואמוטב

 בשו"ע. די"ז נזכר לא מדוע שאלני א"כתמיהה.

 צריך הי' לא והשו"ע פשוט הדין כיתשובה
 קויצא אע"פ הברכות דכל כבר הביא כי ד"זלהביא
 הגמרא. כדברימוציא

 להתפלל רוצה אם נראה אבל להתפלל. רוצהאם
 אין ציבור רק כי נדבה תפלת להתפלל יכול שובבלחש



אורחרבברוו

 אין ק"ז סי' אור"ח בה2ו"ע וכמבואר נדבהמתפללין
 אבל בציבור זה אבל כל. נדבה תפלת מתפלליןציבור
 שבציבור בזמן נדבה תפלת להתפלל יכוליחיד

 יכול יחיד אבל שכ' סק"ט במ"ב עיי"שמתפללין
 וא"כ עכ"ל, בצבור אפילו חידוש ע"י נדברלהתפלל
 נדבה. להתפלל בלדה2 ג"כ יכולהנ"ל

 בשחרית אחר, בזמן אחד שאל ומזה שניה.בעיה
 לפני עשירי ונכנס ביחידות והתפללו מתפללין ט'שהי'

 שהתפללו היות ואמרתי הש"ץ לחזור וביקשושמו"ע
 סופר וחתם ברדב"ז מובא וזה יכולים איןביחידות
 שאחד ומה כיעו"ש. ס"ט בסימן ברורה המשנהשהביא
 נדבה ויתפלל התפלל כבר שהעשירי אחר, בזמןטען
 אז מתפלין ט' דיש היות נראה הש"ץ לחזור יוכלווהט'
 כלל מתפלל לא אם אפילו או נדבה להתפלל יכולא'

 עמדו לכתחילה אם אבל לצרפו. אפשר שם נמצאאלא
 סי' צבי בהר כתב עשרה אח"כ להצטרף ע"מלהתפלל

 תפלת להתפלל ויכולים הקודשה חובת פרחה דלאנ"א
חובה.

 להתפלל יכולים שהתפללו י' דיש באופןיפי"ז
 נדבה זה כי יכולים לא השמו"ע לחזור אבל שובנדבה
 לדעתי, טעות זה שאפשר טען שאחד ומהבצבור,
 כ"א ס"ס השולחן בקצות ראיתי חיפוש אחרובחיפוש

 יחד להתפלל רשאים יחידים קשעשרה ופשוט וז"לשכ'
 אבל שם מפורש והוא לעצמו נדבה תפלת כ"אבלחש
 ומהיכי בצבור אפילו נדבה תפלת להתפל יכוליחיד
 נדבה בלחש ביחד להתפלל רשאים עשרה יהיו לאתיתי

 הש"ץ חזרת לומר שאסור היא הכונה אלאבצבור,
 וכו' הש"ץ חזרת היא הצבור שתפלת נדברהבהורת
עכ"ל.

 נדבה תפלתו להתפלל יכול שהתפלל מי א(סיכוס.
 ט' ג( אחרים. להוציא ש"ץ להיות ויכול ב(בלחש.

 השמו"ע לחזור יכולין לא י' או ביחידותשהתפללו
 ועי' וצ"ע. תקע"ט סימן בח"ג שכתבנו מה ועייןבצבור.

 אחרים להוציא ביצא הדין איך שלישית.בעיה
 והודאה שבח ברכת שכ' במאירי שם עי' השבחבברכת

 ש"ץ ומ"מ חבירו את מוציא אדם אין חובה שהןאף
 לחזור יכול שהתפלל ואע"פ בקי שאין מימוציא

 חובת ידי הבקיאים אף הרבים את ולהוציאולהתפלל
 שיכול מי ביש דאף לדברינו ראי' ומכאן וקדושה.קדיש

 בה2אלתינו וכ"ש הש"ץ להיות יכול הואלהתפלל
 ברכת ומגילה הלל המאירי וממשיך נכונה,דפסקנו
 דומות שאינו אע"פ מוציא שיצא ואעפ"י הןחובה
 המגיה הרב וכתב מצות. שאר של ברכותלמטבע

תלה ם י ר פאחיים

 דבה2בח רבינו כתב ולעיל והודאה שבח הם כיהנוונה
 עכ"ל. מוציאאינו

 יצא אי לפנינו מונח ספק עדהן יש בשבחסיכוס.
 שקצתו ואף נכת, נראה הדין הסיכומים ובג'מוציא,
 ועיין כחבנו. והנלע"ד נכת הדין להאריך שישבמקום
 ובמלואים ס"ג אות ס"ג בעמוד בדבור התפלהבספר
 נראה והעיקר בזה, אחרונים חבל שהביא ר"נעמוד

 בזה. ועי'כהרדב"ז

 להיות יכול לא כבר התפלל דאם שכחבנו מהוהנה
 כך דלא לי נראה כעת התפלל. לא אם רקהש"ץ
 כבר התפלל אם נפ"מ דמאי כן. לעשות יוכלדלעולם
 בלחש תפלה פה התפלל שכבר או אחר, כנסתבבית
 הובאה ההלכה ועיקר לציבור. רם בקול להתפללוחזר

 להבין יש שלכאורה אלא סק"ה סקכ"ד ברורהבמשנה
 בלחש שנית להתפלל שא"צ כתב המ"ב מדועדבריו,

 הכנסת לבית להכנס תפלהו אחר לפניו)כשמזדמן
 הדעת על יעלה למה פשיטא, דמקמ"ל עבורם(להתפלל
 רם בקול שחוזר קודם בלחש שנית להתפללערצטרך
 בזה.ועיין

 מהש"ץ שיוצא מי אם ישיבה. מבן לשאלהבירור
 לאותו וצריך קכ"ד בסימן כמבואר מוציאודהש"ץ
 מראש ש"ץ שאומר מה כל לכות ש"ץ בתפלתשיוצא
 פסיעות ג' ופוסע משיח ואינו מפסיק ואינו סוףועד

 לעמוד אז מחויב האם לעצמו, שמתפלל כאדםלאחריו
 כעונה. דשומע לעמוד חחב בודאי תשובה הש"ץ.כמו

 העם שכל י"א שכתב מהרמ"א שם לקחתי זהופתרת
 לעולם דראוי המ"ב וכתב התפלה הש"ץ כשחוזריעמדו
 כתב וכן כעונה, שומע מטעם הש"ץ חזרת בעתלעמוד
 אמות ד' בתוך לישב דאסור הפ"מ בשם הציתבשער
 מהש"ץ היוצא ודאי וא"כ מהש"ץ, היוצא בקי אינושל
 לומדים אנו אם דעתי לפי להלכה נראה כן לעמודצריך
 דהיוצא שם כתב החחם ובכף והמ"ב. השו"ע כונתדכך

 תחילה והודאה באבות ולזקוף לכרוע חחבמהש"ץ
 השולחן בזה ועהן בעצמו מתפלל שהוא כמווסוף
 נוסף בבירור )עהן זאת. בנקודה לעיין יש עכ"פדפליג
 הנראה וכחבנו הלכה(. ובירור השולחן זה בספריםבזה
 להחמיר. ולמעשה להלכה הנפ"מלע"ד

 אמר ולא שכח שאם בדין מופלג ת"ח עוררניכן
 לכוון לסמוך דיכול בה2ו"ע שם שמובא וכו' ויבואיעלה
 לחזור, בדוקא רוצה אם הדין איך הש"ץ, דבריעל

 פשוט כך כל לא דזה ראיתי אבל דיכול אתר עלועניוד
 כתב והוא רשאי דאינו ב'ץ בשם כ' שם בברכ"יכי

 לברר ויש דיכול, מקור לנו יש לכאורה א"כדרשאי
 המעיין לב ולפתוח להעיר רק פה באנו כי זאתנקודה



אפרים חייםאורחו4צצבררצתלו
 סימן בסוף לדוד תהלה בספר עח"ש וכן הדץ,עדברר
 ע"ב. י"ד עמוד ברכה בעמק ועהןקכ"ד,

 סימן בח"ב מאירות הפנים דברי את לצחן "2ק
 שם לתיבת ברוך תיבות בין ריח ליתן דצריך שכ'מ"ב
 בזה. שדן מי ראיתי לא ועדהן שם ועהן וכו'כבוד

 בהלכה התלמיזים עם פילפול אחרי נתבררק
 לש"ץ ומחכים ענו והקהל וכו' ברכו אמרכשהש"ץ
 אם וכו' ברוך חוזר שהש"ץ בזמן הדין איךשיחזור,
 נאמנים, ממקורות ונתבאר לעמוד צריך או לישבמותר

 משה באר בשו"ת כך פסק יפה לשבת, ומותרדאפשר
 קודם למ2ב להציבור שרי השבתי וז"ל ב' סימןח"א
 פשוט די"ז ולכאורה עכ"ל, ברהמל"ו הש"ץשגמר
 ת"ח טען ולפי"ז ונקבלנה. זה נגד טענה יביאוהטוען
 יש ג"כ א"כ שמו"ע בברכות לעמוד "2 אםמופלג
 שגומר דהש"ץ היא וכוונתו אמן, בענחת בהלעמוד
 אלא אמן כשאומר לשבת א"א אמן ע"ז וענוהברכה
 לו מאין נ"י ר"ח ידידי וטען לשבת. וא"א לעמודצריך
 דבלי וטען מהברכה, חלק אמן כי דפשוט וטענתיזה

 שיזי עד וחפשתי דצודק, ועניתי לפסוק, א"אראיות
 כתב ושם אור"ח על חחם מקור שנדפס לאחרונהמגעת
 גם עמידה עשצריכה ברכה שכל עוד ונ"ל וז"לבס"ד
 וכו' אמן העונה דגדול עמידה צריך אחריה שעוניןאמן

 אחר שעונה אמן כל ה"ה שם כתב הלכותובקיצור
 באמן אז לעמוד דמ2 וכוונתו עמידה, עשצריכהברכה
 קשעורר, וטוב ההלכה, היא וכך הכרע לנו "2יפי"ז
 מטהרים שמימיו טהור מקור ומצאתי שעיינתי,וטוב
 מקור הספר נקרא זה ומשום ולתפלה, למחשבההדעה
 התורה, מן מקור והוא תורה אלא חיים אין כיחחם
 לב על להטריח לא כדי יותר נאריך ולא בזהועיין

המעהן.

 ראש שליט"א לין יצחק ברוך ר' הרה"גומו"ר
 לי כתב והסביבה, שמואל קרית ורב חחם מקורכולל
 הרדב"ז, עם ס"ט בסי' השו'"נ מחלוקת בענין וז"לבזה,
 אבל כשו'"ש, ולא כהרדב"ז דנהיגי כ' התת"סאמם
 שם הכריע המ"ב אמנם כשו"ע, פסק הלא החחםבדרך

 כמבואר דברהמ"ז דומיא החת"ס שסובר וכמוכהרדב"ז,
 עח"ש אבל הצירוף. מינחהו דפרח ע"ב נ'בברכות
 ממנו פרח קשלא יתכן לרדב"ז דגם הלכהבביאור
 שליט"א. מו"ר עכ"ל הרב בשו"ע שפסק וכמוהצירוף,

 לי כתב שליט"א ברנשטיין יצחק ר' הרה"גךדידי
 יכול בצבור התפלל שכבר דמי פוסק מעכת"ר וז"לבזה

 ר"ה מהגמרא ראי' ומביא אתרים, להוציא ש"ץלהיות

 ערצא אע"פ כולן הברכות כל דאמרינן ע"א כ"טדף
 לזה זה ערבים "2ראל כל שהרי ופרש"י וכו'מוציא
 ומגילה שופר ברכת כדץ הש"ץ חזרת ודין וכו'.למצות
 מטעמו, לא אבל נכת, הוא הפסק לענ"ד הנה וכו'.וכו'

 וכמו הברכות, לכל כלל דומה אינו הש"ץרחזרת
 ע"ב, כ"ה דף ה"ג פ"ג ברכות בירח2למישמובא

 מבקש אחד כל עדהא אומר דהחתי שאנידתפילה
 דחנן דכית הוא בש"ץ והטעם עח"ש. עצמו, עלרחמים
 דף )שם בקי לשאינו יוציא ציבור שדה2ליח רבנןשתקנו
 להחזור יכול התפלל שכבר אע"פ לכן ע"ב(ל"ד

 חובת ידי הבקיאים אף הרבים את להוציאולהתפלל
 קצת בשם בסוגהן המאירי כתב וכן וקדושה,קדיש
 מיוחדת. תקנה בזה היתה כיגאונים,

 שכבר לענ"ד נראה מעכת"ר של הפסקובעצם
 האחרונים כתבו וז"ל: ה' סע"ק קכ"ד סימן במ"בהובא
 חזרת להתפלל לו ונזדמן בלחש, התפלל כבר הש"ץאם

 שנית פעם בלחש יתפלל לא אחר צבור בשבילהש"ץ
 שכבר אע"פ אחרים להוציא יכול שהוא משמעע"כ,

 י"ל ש"ץ, בתור בצבור התפלל אם ואפילוהתפלל,
 אחרים להוציא יכול שהש"ץ התקנה קחמתקשעק
 התפללו. לאקשעוד

 שיצא אע"פ הם, חובה דברכות ומגילה הללאולם
 שאר של ברכות למטבע דומות שאין אע"פמוציא,
 "לענ"ד המגיה שם שכ' ומה המאירי. שם כ"כמצות,

 כ' ברכות ד"ה ולעיל והודאה, שבח הם כיהכוונה

 וכנראה ע"כ. מוציא", אינו והודאה שבשבחרבינו
 אינו, זה אולם דלעיל, דבריו את סותר דהמאירישר"ל

 כשופר חובה ברכת בין לחלק המאירי של כוונתוכי
 המצות בכל כי ומגילה, הלל ובין וכדומה,ולולב
 על רק היא והברכה הברכה, עצם לא היאהמצוה
 וחבירו לחבירו מברך זה ולפיכך ולולב, כשופרהמצוה
 נוטל וחבירו מברך זה בלולב וכן התקיעות,שומע
 היא הקריאה קשעצם ומגילה בהלל משא"כ וכו'הלולב
 וכמו הקריאה, עצם על הוא התיוב וכלהמצוה,
 מגילה, "מקרא" ועל ההלל, את "לקרא"שמברכים
 ברכה אלא אחרים ידי מוציא שאינו אומר החרריפיכך
 שא"א כמו הקריאה, של עצמה במצוה ולא המצוה,על

 זהו כי בלקיחה, תבירו את ולהוציא ולולב אתרוגלקחת
 שאינו פי על דאף המאירי אומר זה על שכגופו,מצוות
 כית זאת בכל המוות שבכל הברכות למטבעדומין

 החפצא כגוף מעשה, של בענין לא היא עצמהשהמצוה
 כברכות דינם לפיכך בלבד, קריאה רק אלא המצוה,של

 עכ"ל. ופשוט. מוציא, ערצא שאע"פחובה



אורחרננרת

 רנה.סימן
 מרחשת ז' אחרי המתפוו אינן

 נרך נתפות יאמרמה

 האחרונים בשם קי"ז סי' במ"ב הובאהדין
 מרחשת ז' אחרי א"י דבן בסק"ה הברכ'ע להםשהסכים
 כמקומו שואל שנה תוך לחזור דעתו אם לחו'לשבא
 דישב מאבל נשאלחן אבל ומטר, טל ותן דאומרוהוא
 כבר ובא"י היחיד הבן והוא ההוא בזמן אביו עלשבעה
 לו עניתי יעשה, מה כחו"ל ולא ומטר טלאומרים
 בן כמו יאמר החזרה ותפלת טו"מ יאמר לחשדבתפלת
 תשרי תקופת אחר ס' עד עדיץ הנוסח כך כאן כיחו"ל
 הדין שחך כצבור כי לו, עניתי דטוב ואקוה לומר,לא
 ובן לי, נראה וכן ביחידות לא אבל חדצודדו לאעשל
 אומר לא לחש בתפלת אז לא"י זמן באותו שבאחו"ל
 אז העמוד לפני להתפלל דמוכרח מזדמן ואםטו"מ
 החכמה בצל בשו"ת ועהן ומטר, טל ווע יאמרבחזרה
 ס"ב. סימןח"א

 עליו תמיד אלא נכת שלא בטענה יצא אחדורב
 להיפך טען שני ורב ומטר. טל ותן בחו"ל לומרלא

 עיינתי אז טו"מ. ותן רם בקול יאמר התפלהדבחזרת
 סק"ד תצ"ו סימן תשובה בשערי וראיתי בדי"ז,שוב
 החהבה לפני ועובר לחזור ודעתו בא"י חו'ל בבןשכ'
 חול, של רם ובקול יו"ט של בלחש יתפלל שניביו"ט
 לא רם ובקול טו"מ אומר דבלחש נראה הכא ה"הוא"כ

 דפסקתי ואמר לרגע בטילפת מא"י פוסק עםודיברחה
נכונה.

 חנוכה הלכות על גבריאל נטעי בספר ראיתיוכעת
 בעמוד שכתב שליט"א צינער גבריאל ר הרה"גמידידי

 שכבר חשת ז' אחר לחו"ל בא אם ח"ל ד' אותנ'
 מטר לשאול והתחיל שהואיל י"א בשאלההתחיל
 בהיותו גם יפסוק לא א"י כבני חשת בז' השניםבברכת
 יפסיק שכצאתו וי"א כבא"י ימשיך אלאבחו"ל
 בברך מלשאול שיפסיק להכריע ונראה מטרמעשלאול
 בהגהות מ"ש ועיי"ש תפלה בשומע ישאול רקעלינו
 אז התחיל אם אעמודה משמרחה על ואני ח'. ז'אות

 לאלפים חסד הרב מדברי לי יש וראיה שואל.בלחש
 בז' בא"י התחיל ואם ח"ל שכ' י"ד סעיף קי"דבסימן

 עדהן שאומרים בעוד לחו"ל ובא יצא ואח"כבחשת
 מפורש הרי א'ע כבני מטר ושואל מנהגו ומשךברכנו
 מפורש וכן זצ"ל, פאפו אל"צזר ר' להרה"גכדברינו
 זצ"ל אלגזי ישראל "צקב ר' להרה"ג צבור שלמיבספר
 נראה הפעוט ולי ח'י ח' א' באמצע ע"ב קכ"טבעמוד
 מה לפי א'ע כבני ששואל הסוברים כדעתלהכריע
 לתקופה ס' תוך גשמים ששאל חו"ל בן דאפי'שיתבאר

תלז ם י ר פאחיים

 שפסקנו ומה בזה דעות דהביא ועח" עכ'ל חחראינו
 אם ח"ל כ' ה' באות שם גבריאל ובנטעי כדבריוהוא
 כמנהג חו'ל כבני עהוג הש"ץ בהחזרת אז ש"ץהוא

 י' א' בהערות ועח"ש עכ"ל, שם שנמצאהמקום
 ויש לדברינו, זאת בנקודה דמסכים רב כהתושמחחן
 לקוצרים. ברוך נאמר פה אבללהאריך

 לעיין וצריך ח"ל כתב שם במ"ב שםוהנה
 מקורם שם כי אהרן יד ובס' שמואל דברבתשובת
 שמואל ר' להרה"ג שמואל דבר בשו"ת ועחנתיעכ"ל,
 ערצא מי ח"ל שכ"ג בסי' וכ' זצ"ל אבוהוב אברהםבר'
 מטר שואל יהא אימחן לחזור ע"מ לחו"למא"י

 ס' ביום או א'ע כבני במרחשת בשבעה אםבתפילה,
 דבכגון נראה תשובה חו"ל. כבני תשרי התקופהאחר
 שאילת מעץ שהוא כית בו שנמצא כמקום ינהגדא

 בני כשאר זמן ובאותו מקום באותו לו הצריכיםצרכיו
 על שמתענץ בזמן אליה שבא מי והלא העיראותה

 ג"כ והוא בה המתפשט חולי איזה צרת על אוהגשמים
 שישתתף בודאי וסכנה צער באותו העירבאותה

 וביד עכ"ל, שעוי שום בלי העיר אנשי בכללבתפלותיו
 אלפאנדרי משה כר' אהרן ר' להרה"ג קי"ז סי'אהרן
 אעפ"י לחזור ע"מ לחו'ל מא"י ערצא ומי ח"ל כ'זצ'ל
 א"י כבני שואל הגשמים בזמן לחזור דעתושאין

 משם ע"ד סי' ח"א הל"ק בספרו ז'ל חגיזמהר"ם
 זצ"ל יצחקי מהר"א מהרב ושמעתי ז"ל קישמהר'ע
 ז'ל גוטה שמהר"ז זלה"ה מלכו מהר"י שמעזלה"ה
 וכתב מהריק"ש על שנחלקו אחרים גדוליםוכמה
 בסי' שמואל דבר בעל הרב פסק וכן חו"ל כבניושואל
 שם וראיתי ז'ל פ"ח ס' באו מקרוב חדשים ועתהשכ"ג
 כבני שואל לחו"ל שבאו א'ע שבני הוא ודעתישכתב
 כמו שנתים או שנה אחר לחזור דעתו אץ ואםא"י

 כבני שואל בא"י ובנים אשה להם שיש א"ישלוחי
 שיש ואף שכתבנו כמו דיעות דיש הרי עכ"ל,חו"ל
 י' בנימץ ר' הרה"ג ידידי דעת נוטה וכן להיפוךדיעות
 באות כ"ד בכלל אדם החח על ברוך בית בספרוזילבר
 זלבר יחיאל ר' הרה"ג ידידי בנו בזה האריך וכןס"ב.

 ספרים הרבה מעוד והביא הלכה בירור בספרועשליט"א
 כל כדעת לנקוט יש ודאי ולדינא שם שכחבהרצתו

 כבני שואל מיד לחזור דעתו ואפילו הללוהגדולים
 א'ע כבני ששואל מי ולדעחן עכ"ל, בה הנמצאהעיר

 לעשות. יש דלכתחילה מסחבר וכן הפסידלא

 א' מת"ח בע"פ הוראה ושמעתי ח'ל שם עודוכתב

 ויוצא תפלה בשומע ומטר טל ותן יאמר מספקשלעולם
 בתורת לדת נראה אלא נראה זה ואץ ממנ"פ כו"עידי
 בה הנמצא העיר כבני דשואל הללו הגדולים ע"פודאי
 לסמוך אפשר ולדעתי עכ"ל, מיד לחזור דעתואפילו
 ודעתינהו תפלה, בשומע דישאול הגדולים עללכה"פ
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כחבנו והנלע"ד בזה, ועהן השנים בברכת דשואלהיא
הקמח לקט בספר ועיק משגיאות. יצילנווהרחמן
 וכו' בני דק בא"ד ח"ל ע"ב י"ג בעמוד חגיזלהמר"ם
 בא"י ובנים אשה להם יש אם בחו"ל כשהם א"יובני

 כבני שואל הגשמים בזמן לחזור דעתם שאקאעפ"י
 לערער ואק פסקנו ונכת לדברינו סהעתא חה עכ"ל,א"י
 אלא ישאל דלא הסוברים כדברי יעשה והמתעקשבזה,
 אץ כבן יעשה מתעקש שלא ומי חו"ל כבןיעשה

 כבר הםיהי' לברכה ומטר טל השנים בברכת אזההסאל
 יום בכל תמיד אוהנו ומפרנס זן שהקב"ה ברכהיש

 שפגעתי מאלו וסליחה כי"ר. אמן שעה ובכל עתובכל
 בקרוב צדקינו ומשיח כמותם, פסקתי ולאבכבודם
 כסולת מבואר יהיה והדק הבעיה את יפשוטבימינו
 ממש. בימינו במהרה בקרובנקיה

 חלק הלכות ובמשנה טו"מ, דשואל פסוקוהברכ"י
 והוא כהברכ"י משמע המ"ב דבדברי כ' כ"ט סי'ה'

 ר' הרה"ג ידידי בתשובת היטב עהן א'ץ כבןד,~ואל
 החחם בכף ועח"ש בספרו שם שליט"א קלהןמנשה
 כתב הספרדי אלעזר פקודת ובספר ובסי"בבסקי"א
 ובקול א'ץ כבני אומר בלחש אז ש"ץ הוא דאםכדברינו

 דישאל פסק ח"ב השולחן ובזה חו"ל. כבני אומררם
 ח"א בהלכה המצויינים בשערים ועהן תפלה,בשומע
 ק"ו כעמוד מ"ש שליט"א ברוין הרב הרה"גלידידי
 וכ"כ כדברינו, סוברים אלו דכל ג"כ ומשמעע"ב.
 אומר רם דבקול הקודש בעבודת לחיד"א אגודלבקשר
 כבני אומר דבלחש לדעתו דמוסכם ומשמע א"יכבני
 שפסקנו. וכמוא"י

 ר' הרה"ג ורבי למורי משה אגרות בשו"תועיק
 שביאר מה קי"ז סימן אור"ח שליט"א פחנשטייןמשה
 לשאול. אז דמהחילק בחו"ל התקופה סדראת

 אחר בחו"ל טעה אם פסק קי"ז סי' לדודובתהלה
 דוד מנחת בספר ועהן חחר. אין טו"מ ואמר חשתז'

 ס"ה בסימן שליט"א רחנברג דוד ר' הרה"ג לידידיח"ב
 חחר אין הנ"ל זמן קודם אפילו דבטעה לומרדמצדד
 ועיין יצא אז אמר אם בחו"ל פה שבא"י זה לכ"שוא"כ
בזה.

 בספר עהן ומטר, טל הזכיר לא השאלה בלילואם
 בסימן זצ"ל וועלץ ישראל ר' הגאון להרב ישראלדברי
 לחהם דצריך ונכת מא"י חה לחזור, דיש דדעתוצ"ח
 יש טומ"ט והן בחו"ל יאמר דאם זצ"ל הפוסקיםלדעת
 שפסקנו. כמו יעשה וא"כ לחזור דצריךלחהם

 פלדר ר"ג הרה"ג לידידי ישורין ביסווץועי'
 בשו"ת ראיחן וכתב ש"ז. כעמוד מ"ש בח"או~ליט"א

 בח"ז שליט"א שטרן משה ר' הרה"ג לידידי משהבאר

אפריםחיים
 וטו"מ דאומר דפוסק משמע בדי"ז דמאריך ר"אעמוד
 קי"ז סי' שלמה שלחן בס' ועין כדברינו. נכתוהדין

 אם וה"ה ח"ל חידהם שם וכתב שם השולחןובמסגרת
 ע' יום עד מרחשון מז' לט"מ מלשאול שכחו א"יבני
 מזכירץ. אק דבחו"ל כית מחזירין אק התקופהאחר
 התקופה. אחר ע' כונתוומה

 בן ח"ל שכתב ס"י כ"א סימן השולחן בקצותועיק
 בארץ שנמצא לארץ חהן ובן לארץ בחהן שנמצאא"י

 )ומקורו בה שנמצא העיר כבני ישאל אחד כלישראל
 ההחיל ואם וכותב וממשיך קי"ז( סי' מברכ"יצהן

 שואל לחו"ל יצא ואח"כ חשת במר בז' בא"ילשאול
 וממשיך סק"ד( משע"ת צךן )ומקורו א"י כבניוהולך
 כבני בחזקה ישאל בחו"ל ש"ץ נעשה אם ומיהווכותב
 וא"כ ט"ז( סימן להחיד"א גודל קשר צוין )ומקורוחו"ל
 ומטר טל ותן בחו"ל בלחש דשואל כדברינופסק

 נפשט. הדין ולכאורהלברכה

 מכ"ק בשו"ע וביאורים תשובות תורה יגדילובספר
 כ' מ' סי' שבאוח"ח שליט"א מליובאוויטשאדמו"ר
 ורוב ברכ"י בחו"ל. א"י לבן גשמים שאלתח"ל

 וכ"כ בהוה. מקומו כנוסח ינהוג שכ"א כתבוהאחרונים
 הענין גם זה לפס"ד לצרך יש ולכאורה השוחןבקצות
 לחזור שבדעתו פסקו לא מה מפני צ"ע חהשודדו.דלא
 וילע'ץ כיחיד, בש"ת מטר ישאל הגשמים ימיבמשך

 הברכ"י דעת שכתבנו וכפי עכ"ל, תח"י ואינובברכ"י
 לכאורה. פשוט חה ברכנו בברכת בחו"לד,~ואל

 דכתב הלכה בירור כעל ידידי דברי לי מובןולא
 עיעתי כי העיר, אותה כבני דיאמר כהבר'ץ לפסוקדיש
 בז' כעירו הנמצא א"י בן ח"ל בסק"ז קי"ז בסי'שם

 ובא יצא ואח"כ ביום בו א"י כמנהג ושאלבמרחשת
 ס' יום עד רבים ימים פשו ואכתי מועטים בימיםלחו"ל
 מו' לשאול ההחיל דכבר דכית נ"ל התקופהאחר

 יהי' בא"י בעודנו הן בז'( וצ"ל ט"ס )כנראהבמרחשת
 כחוכא להוי דלא א"י כבני וישאל כמנהגו מהםךלו

 א"י, כבני ד,~ואל בפירהם דפסק הרי עכ"ל,וטלולא
 יאמר לרם בקול בתפלה אז ש"ץ הוא דאם כ'ובסק"ח
 היא וההלכה הספיקות כל ירדו ולפי"ז חו"ל,כמנהג
 כעזהי"ת. שכחבנוכמו

 י"ט בע' זצ"ל טוקצינסקי רי"מ להרה"ג א"יובספר
 לחו"ל ערצא א"י בן או לא'ץ שבא חו"ל בן ח'עכ'
 שואל שנה באותה לחזור דעהו אם הפרי"ח דעתלפי
 המקום כבני שואל לאו ואם משם, ערצא המקוםכבני
 לחזור שדעהו מי דאף פוסק הברכ"י אבל לשםשהלך
 לשם, שהלך העיר אותה כבני שואל שנהבאותה
 חשון ז' קודם שבא )בין לאץ שבא חו"ל בןולדעתו



אורחרבבריצ

 אח"כ( שבאובץ
 שו~

 א'ץ ובן א"י, כאנשי ומטר טל

 ואם ומטר, טל ישאל לא חשת ז' קודם לחו"לעויצא
 )וחכמי בחו"ל גם פוסק אינו בא"י לשאול התחילכבר

 ובעובדא עכ"ל. כהברכ'ץ( לפסוק נהגוהספרדים
 ז' אחרי יצא כי לשאול כבר בא"י התחילדנשאלתי

 עובד בית כ"כ ועיין לשאול. דימשיך פסקתי ולכןחשת
 הנמצא א"י בן וז"ל קס"ח עמוד הסידור עלהספרדי
 כמה ואחרי ביום בו א"י כמנהג ושאל בחשת בז'בעירו
 רבים ימים פשו ואכתי מצרימה וירד יצא מועטיםימים
 בז' לשאול התחיל דכבר כית התקופה אחר ס' סוףעד

 הגם א"י כבני הץ2אל מושך לו יהיה בא"י בעודובחשת
 כ"כ ועי' קי"ז. סי' ברכ"י עתה. לעת בחו"לשהוא
 ערצא א"י בן שם וממשיך שם. ברכה מחזיקבספרו
 בתחום הוא בחשת ובז' מא'ץ בחשת ז'קודם

 הגיע דלא אף חו"ל כבני ישאל בדרך מחזיקועודנו חו'י
 לו דיש א"י דבן דסובר כהרדב"ז הנוהג ברכ"י.לעיר
 א"י כבני בחשת בז' שואל בחו"ל והוא שם ובניםאשה
 כבני ישאל בלחש אדעתיה. ולאו ש"ץ א' יוםונעשה
 שאל שלא א"י בן ברכ'ץ, חו"ל כבני ישאל ובחזרהא"י
 דאם הרי עכ"ל, ברכ"י חחר חשת ז' בליל בא"ימטר
 בדין ובכלל שכתבנו, וכמו א"י כבני אומר קודםיצא

 אור"ח איש בחזת מ"ש עהן השנים בברכתהשאלה
 י"ח.סימן

 שכ' ס"ג אור"ח על קי"ז סימן חחם בתורתועיין

 א"י בבן הדין האיך שהביא מה ד' א' עבה"טח'י
 יאמר א"י דבן ועבכ'ץ בא"י חו'י בן ובהפוךבחו"ל
 ע"ב בו הנמצא עירכבני

 ע"כ( וצ"ל ט"ס דיש )נ'י
 צ"ע ולי תח"י הנ"ל הספרים כל ואין וכותבוממשיך
 הארצות כל ינהגו לא למה הראשונים תמהו כברדהלא
 א"כ עבב"י, בחשון בז' לשאול א"י כבני מבבלחרן

 שם. עכ"ל לעיל ועמש"כ לחזור שדעהו אעפ"יבא"י חו'י בן וכן בחשת בז' בחו"ל א"י בא ישאללעולם

  שנדפס שו"ע על חחם מקור בספר ראיתיוכעת
 עכ"ל, שם הוא באשר בצבור מתפלל לא"י מחו"לאו לחו'י מא"י דההולך פשוט נ"ל ח"ל וכ' מכת"ימחדש
 הרב ובהגהות בזה הדנים לאחרונים ציין שלאותמיהני
 אם רבינו, בכונת להסתפק יש ח"ל כתב שםהמגיה
 במתפלל אבל אחריהם, נגרר הוא בציבור שרקדעהו

 של וכדעהו משם, שיצא כמוקם נוהג הואביחידות
 משם שיצא מקום כמו מזכיר שלעולם שסוברמהריק"ש

 אפילו ציבור שיש למקום שהגיע דכית רבינו דכונתאו
 שכ' ברכ"י השוה אבל אחריהם, נמשך לבדכשמתפלל

 או ישוב למקום הגיע אם שאלה גבי לחלק סבראשאן

תלט ם י ר מאחיים

 לחו'י. שהלך א"י בבן שני יו"ט בדץ שמחלקין נמולו
 עכ"ל, ודו"ק כלל ציבור החכר לא הלכות בקיצורומיהו
 להתם מהכא וההולך ח"ל הלכות בקיצורועיי"ש
 לא דעהו וא"כ עכ"ל שם הוא באשר מתפללוההיפוך

 שכתבנו.כמו
 לזה מקורות לו יש שכתבנו כמו ו2עושה מיעכ"פ

 ועיין בדי"ז. רחב בירור צריך ועדהן להחזירו לנוואין
 מא"י שבא מי ח'ל שכ' נ"ה אלפים ב' הרדב"זבשו"ת
 שמעתי לא זו תשובה הגשמים. את שואל מתילמצרים
 דעתו שאם מגילה ממקרא ללמוד סויש נראהאבל
 בז' א"י כבני שואל הגשמים שאלת בזמןלחזור

 הזמן כעויעבור אלא לחזור דעהו אין ואםבמרחשת
 יקדים למה כי שם שהוא המקום כבני שואלהגשמים
 ומסתברא להם. צריך אינו והוא הגשמים עללהתפלל
 לחזור דעהו שאין אע"פ בא"י ובנים אשה לו יששאם
 שהרי א"י כבני שואל הגשמים זמן שיעברו עדאלא
 ארץ לבני אפי' קללה סימן זה ואין להם צריךהוא

 הוא זמנו שהרי בחשת בז' גשמים להם ירדו אםמצרים
 שאל שאם סובר אני הטעם ומזה צורך. להם שאיןאלא
 מחזירין אין במצרים לתקופה יום ס' תוך הגשמיםעל

 תדע קללה סימן הזה בזמן הגשמים שאין לפיאותו
 את ששואלין מא"י שאינם מקומות כמה יששהרי

 בודאי דלדעתו הרי עכ'ל, במרחשת בשבעההגשמים
 בחו"ל הנ"ל וישאול לשונו, שכתבנו כפי נכונהפסקנו
 הקטנה. לדעתי נכת והוא ופשוט מיד חחר כי א"י,כבני

 הדביר לפתח אחרת בקונטרס שכתב מהועיין
 ויטאל שמואל ר' להרה"ג קי"ז לסי' ח"ב ברישהנדפס

זצ'י
 שם שנמצא כמקום דן2ואר דסובר ומשמע ז' באות

 דבריו. לבאר ויש ותהנה עיי"שומ"מ

 שטרן משה ר' הרה"ג לידידי משה באר שו"תועהן
 ע"ו את רצ"ד עמוד בח"ז דדעברצין ראב"דשליט"א

 לחזור ודעהו בחו"ל בן שהוא א"י בן נשאלתי ח'ישכ'
 חשון מז' טומ"ט לשאול יתחיל אם בא"י והוריולאח"ז

 מז' יתחיל בהם תלוי הוא אם השבתי חו"ל, כבןאו

 ואם חו"ל, בכן יתחיל בהם תלוי אינו ואםמרחשת
 א'ץ כבן מרחשת בז' יתחיל אז לתקופה ס' בתוךיחזור

 ועומד שם ומשפחתו בא'ץ בדר דבודאי דלפיו הריוכו'
 דעליו בא"י לשאול כבר והתחיל שבוע אחרילחזור
 וכמו חו"ל כבן רם ובקול א"י כבן לחשבתפלת
שכחבנו.

 הרה"ג מידידי גשמים גבורות קונטרס קבלתיוכעת
 דן ב' ובפרק בתדן2"ם( )נדפס שליט"א שורץ יואלר'

 בדבריו. עהן פה שכחבנו בעניןבאריכות
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 נד כחגורה..................עמוד ציצית לבישת ב.אות
 נד עמוד הכנסת בית של טלית על ברכה ג.אות
 נד עמוד הציצית.............................. לבדוק ד.אות
 נה ................עמוד ותפילין טלית להשאיל ה.אות
 נה ציציתעמוד הטלת של החיוב חל מהי ו.אות
 נה כציצית..............................עמוד חציצה ז.אות
 התיק עם תפילין הניח א. אות טו.סימן
 נה עמוד יעשה....................................................מה
 נה השמשות........עמוד בין תפילין במניח נ.אות

 נה בתפילין.............עמוד קחמא של קשר ג.אות
 של ברצרצות מילה של סכין לשפשף ד.אות
 נה עמוד .........................................................תפילין
 נו התפילין...............................עמוד לנשק ה.אות
 שמהדק לפני בשכמל"ו לענות ו.אות

 נו ראש........................................עמוד שלהתפילין
 נו תפילין....עמוד כשמניח הטבעת להוריד ז.אות
 נו בתפילין....................עמוד הדעת היסח ח.אות
 נו התפילין...........................עמוד להשחיר ט.אות
 נז ..........עמוד המרצד בחול תפילין להניח י.אות
 נז התפילין...............עמוד חליצת בענין יז.סימן
 נז .........עמוד התורה ברכת בירך ספק יח.סימן
 נח א.........................עמוד באדר ניד יט.סימן
 או תפילין עם ביחידות להתפלל כ.סימן
 נט תפילין..................................עמוד בלי מניןעם

 נט עמוד קודם אשה עשני שלא בירךאם
 ס עמוד ............ בעמידה לתודהמזמור
 ס עמוד ................... אדירים מיםבענין
 סא כעונה.................עמוד שומעבדין
 סב בשחרעמוד כתפלה יצא שאחדמנין
 סב עמוד בצבור................ תפלהבענין
 סג השדה.עמוד שיח לקונטרסמלואים
 ק"ש וצל ראשונה פרשהלקרא

 סד .....................................................עמוד רםבקול
 סו שמעעמוד קריאת של בפרשיות סדר כט.סימן
 סז הרוח...................עמוד משיב הזכרת ל.סימן

 סז עמוד כהנים בברכת אמן ענחתנענץ
 סח כהנים.....עמוד בברכת אמןעניות
 סט דודעמוד ויאמר רחום והואבענין
 סט אפים...............עמוד בנפילתנטרם
 ע עמוד אפים לנפילת ישב אםהש"ץ
 איזה קדושה אחר מקצתןיצאו

 עא עמוד לומר.......................................... "שקדיש
 עב עמוד ......................... ברוריה תפלת לז.סימן
 עד התורה.........................עמוד קריאת לח.סימן
 הקריאה וקוא וה' בב' טעה לט.סימן
 עד ........................................עמוד  שעבר שברצשל
 עד וולישי.עמוד ללף לקרא אפשר אם מ.סימן
 עה שפטרניעמוד ברוך האב מברך מרר מא.סימן
 עה התורה...............עמוד טעמי עינת מב.סימן

 כא.סימן
 כב.סימן
 כג.סימן
 כד.סימן
 כה.סימן
 כו.סימן
 כז.סימן
 כח.סימן

 לא.סימן
 לב.סימן
 לג.סימן
 לד.סימן
 לה.סימן
 לו.סימן
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 דינים פרכר ]הרבה התורה קריאת מג.סימן
 עז עמוד ..................................................... זה[בדין
 פב עמוד חכמה ראעדת אמירת א. אות מד.סימן
 פב עמוד ............. התפלה באמצע המפסיק ג.אות
 הדרבות מהש"ץ "סמע אם ספק אם ג.אות
 פב עמוד ..........................................................דא"א
 אם השמיעה ימי ז' בתוך ר"ל אבל חתן ד.אות

 פב עמוד .................................. העמוד לפנימתפלל
 פג ישתבח................................עמוד שכח ה.אות
 פג קדיש..........עמוד באמירת רגליו לחבר ו.אות
 פג איש..........עמוד קול תשמע לא אשה ז.אות
 פג הס"ת.......................עמוד כתב לראות ח.אות
 פג קודשעמוד ארת שאין במקום אפים נפילת ם.אות
 פד הטליפת.....................עמוד ע"י הבדלה י.אות
 פד בהםבת....................עמוד כת"י לעבור יא.אות
 פד ............................עמוד בתחנת עמידה יב.אות
 תפילק ברכת אחרי אמן ענחת יג.אות
 פד .....................................................עמוד ראששל
 פד במעריב..............עמוד שם כי התחיל יד.אות
 פד שבת..................עמוד במוצאי לחכות מו.אות
 פד ..........עמוד בפורים הניא אשר תפלת מז.אות
 פד תפילין..עמוד עם דר"ח מוסף התפלל יז.אות
 פד קודמעמוד לישראל וקראו מצוה בר הי' יח.אות
 פה ע"שעמוד של במנחה הרוח משיב שכח ים.אות
 פה .יגדל.......................עמוד לומר המנהג כ.אות
 פה .......עמוד ואמר ובנחה לומר המנהג כא.אות
 פה עמוד ............................ השחר ברכות כב.אות
 פה תברךעמוד יחזור אם אמן ענה ולא שמע כג.אות
 פו במנחהעמוד לשומו"ע אשרי בין טלית בא כד.אות
 פו ..........עמוד בשבת בם תנוחו אמירת כה.אות
 פו העומר..........עמוד ספירת אחר קדיש כו.אות
 פו לבת..........................עמוד שם נתינת כז.אות
 פו הדעת..................עמוד בחונן הבדלה כח.אות
 פז בבת.............................עמוד קדיש כם/א.אות
 פז דר"ח........עמוד במוסף יע"ו אמר כם/ב.אות
 ברכת באמצע שנשההק ש"ץ י.אות
 פז עמוד .................................................. שלוםעדם
 פז שבת...........עמוד של במוסף השירה יא.אות
 אומר האם שבת ליל מעריב ביחידות המפלל יב.אות
 פז עמוד ................................................ אבותמגן
 פז למנקעמוד תפילק מניח שאק מי לצרף יג.אות
 פח הקודש.............עמוד בלשת להתפלל יד.אות
 פח הים.................................עמוד שירת לה.אות
 פח מעומד.................עמוד השחר ברכות יו.אות
 פח המתפללעמוד של ד"א בתוך לסמוך יז.אות
 פח התפלל.......עמוד אם קידחם להוציא יח.אות
 פט ..................עמוד תחינות לומר כענין ים.אות

 פט כלבים...........עמוד ב' בק ללכת לא ם.אות
 פט עמוד ק"ש אמירת כעת הציצית לאחח מא.אות
 פט דזמרהעמוד פסוקי באמצע בתורה לקרא מב.אות
 פט קטורת.................עמוד אמירת דילוג מג.אות
 עמוד וכו'................... בתהלות לעמוד מד.אות
 עמוד ..................... אדירים מים בענק מה.אות
 עמוד מנחה.......................... זמן כענק מו.אות
 עמוד ישיר.............. ואז לתודה מזמור מז.אות
 עמוד .... חלולים חלולים נקבים נקבים מח.אות
 עמוד ףו"כ................. ר"ה בין הבדל מם.אות
 עמוד ................. ובמגילה בתורה עמידה נ.אות
 שמונה מתפלל שאחד כעת עמידה נא.אות
 צא עמוד .........................................................עשרה
 צא עמוד בש"ץ..................... ס"ת אחיזת נב.אות
 צא עמוד ......................... בגט גר חתימת נג.אות
 צא שבתעמוד במוצאי וברהמ"ז במעריב טעה נד.אות
 צא שם..................................עמוד נתינת נה.אות
 צא עמוד ............. ומטר טל אמירת בענין נו.אות
 צב עמוד מצוד................ בר ביום תחנת נז.אות
 צב האבלעמוד בבית המעלות שיר אמירת נח.אות
 צב עמוד ק"ש............................... קריאת נם.אות
 צב עמוד שמו"ע בסוף בשמו פסוק אמירת ם.אות
 צב עמוד .................. בסיום הדרן אמירת סא.אות
 אם לחוד שהתענו יחידים עשרה סב.אות
 צב עמוד ................................................. תחלקורין
 צב עמוד ............................ מעריב תפילת סג.אות
 צב עמוד זכירות............... הששה אמירת סד.אות
 צג בשורה............................עמוד עמידה סה.אות
 צג ..................עמוד למעריב מאוחר בבא סו.אות
 צג לילהעמוד חדשים שכמה במקום להתפלל סז.אות
 צג פסוקים................עמוד ב' רק בקרא סח.אות
 צד המלשינים.................עמוד על בנוסח מם.אות
 צד ............עמוד למנק שבת מחלל צירוף ע.אות
 צד נקוה.................עמוד כן ועל אמירת עא.אות
 צד עמוד רחום והוא יאמר אם ברכו ענה עב.אות
 קודם מלאכה לעשות מותר האם עג.אות
 צד השחר................................................עמודעמוד
 בשסחם ש"ץ לחכות צריך כמה עד.אות

 צדתפלתו..........................................................עמוד
 צד עמוד גואל ברכת קודם ענינו שאמר ש"ץ עה.אות
 צד יו"כ..........עמוד לפני הנעלים חליצת עו.אות
 רק ערש במקום אפים ליפול עז.אות
 צה עמוד ................................................ פסולהס"ת
 צה מאוחר....עמוד יהי' אם ק"ש לקרא עח.אות
 צה עמוד הרוח משיב לומר ששכחה אשה עם.אות
 צה עמוד הש"ץ... עם וברוך קדחם לענות פ.אות
 צו טו"מ.עמוד ותן לומר ששכחה אשה פא.אות
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 וכר יום היום יום עול שיר אמירת פנ.אות
 צו עמוד וביו"ט...............................................בר"ח
 צו הכנסתעמוד בבית להתפלל נדה אשה פג.אות
 צז לגר..................................עמוד תפלה פד.אות
 צז ויציב...............עמוד אמת אמר בלא פה.אות
 ושמע נצור אלקי באמצע העומד פו.אות

 (?11ו- חי(? קזנאנה צינ:וור  רויייוו נ1ז.14ח-נ
 צז עמוד .........................................................קדהשה
 צז רובה.עמוד עם הכנסת לבית להכנס פח.אות
 צח מנחה....................עמוד אחרי עלינו פם.אות
 צח עשרהעמוד שמונה אחרי הרב על להמתין צ.אות
 צח שבת...עמוד בליל אבות מגן תפלת צא.אות
 צח ףחל....................עמוד קריאת בענין צנ.אות
 צח המועד...........עמוד בחול הבן פריון צג.אות
 אם רם בקול התפלל אחד אם צד.אות
 צט ................................................עמוד קדישאומר
 צט כולן............עמוד שכר נוטל הגולל צה.אות
 צט באוףרת.......................עמוד המתפלל צו.אות
 (ננ( 'םנוונ...............................ונמוז- קו-יאוז ש:ז.14ח-נ
 תפלת חוה"מ בשבת בהתפלל צח.אוז
  'ק  111111- ........................................... 7ם1:וז 'ם7'נומ(1ש
 ולא רבה אהבה ואמר ברה"ת אמר בלא צם.אוז

 ק וננוח-לנוו...............................................................
 'ק נ:קן"ן..............וננווז- ו:ו'רדו נוקזיינ: ב:(?נוו- כ;.14וורז
 קא חםראל.עמוד א"ן ךבת י על ברכה קא.אות
 קא התפלהףף9999"ף.עמוד מסח לםנמ ק1.אות
 ק(? ;1נ1ים...............................וננווז- ננ1ילת ':;ג.14ח-נ
 'ק(? 7םבונ......................וננוח- נוונין 1:1-נ:רו ג;ד.14ווז
 ון(? ע,:,רו. דורנני,ם ב:ב:יירו  מוו:וו נוונין ב:רנ:רז 'ןדת..14ח-נ
 'ק(? ו-ו-נ:בן.........קנכווו- 1:,וז-ינ( וו(?כ,ר ב:נ(ונו: ג;ו.14וורז
 'קנב ........וננווק- ב:רורו-ו: וזון-,וו ;-(?'(1 'קו-י(?וז ווז.14ווו.נ
 קב לתורהעמוד ערלה אם מתענה וםאץ מי קח.אות
 קב עמוד ............ בתפלה בא"י חו"ל בן קם.אות
 קב עמוד .................. במנחה אפים נפילת קי.אות
 קב עמוד במנחה............................ ק"ש קיא.אות
 קב עמוד ישתבח........................... ברכת קינ.אות
 קג בקריש.......עמוד ישרה ברגל עמידה קיג.אות
 זה זא"ז, אחים לב' לקרא קיד.אות

 קג עמוד ................................... למפטיר חהלאחרת
 קג באוףרון........................עמוד מתפלל קטו.אות
 קג הש"ץעמוד חזרת בעת בספר לעיין קטז.אות
 קד וכתובים...............עמוד נביאים בענין קיז.אות
 קד בו...........עמוד פוגעין קנאים בענין קיח.אות
 קד בהפלה............................עמוד נשים קים.אות
 קה באוףרת...עמוד ביושן המפיל ברכת קכ.אות
 קו .................עמוד בחוה"מ יע"י שכח קכא.אות

 בתפילהעמוד ולהמערך מעשרה ביצאו קכנ.אות
 עמוד ................................. תפלה כח קכג.אות
 הרוח משיב של ההכרזה שכח קכד.אות
 שחרית..........................עמוד התפלל לאועדין
 בהםבת...............עמוד התמיד פרשת קכה.אות
 שבת.....עמוד בליל החן על קידוש קכו.אות
 הקב"ה............עמוד של שלום ענין קכז.אות
 ...................עמוד תורה ספר כתיבת קכח.אות
 הברית...........עמוד ביום שם נתינת קכם.אות
 בעת רצת יהי כן אמירת ק5.אות

 .....................................עמוד ב"כ אמרשהש"ץ
 למפרע...............עמוד כהנים ברכת קיא.אות
 עמוד ............................. אנשים מנין ק5נ.אות
 .................עמוד בשבה הדרך תפלת קיג.אות
 ..עמוד נקי שאין במקום מצוה לקיים קיד.אות
 ............עמוד לקב"ה קרוב להתפלל קיה.אות
 עמוד ד"ר תואר לו שיש רב קבלת ק5ו.אות
 אשרי............................עמוד תפילת קיז.אות
 ................עמוד לעכו"ם ד"ת ללמד קיח.אות
 תפלה הש"ץ בשמו"ע להתפלל קים.אות
 עמוד .................................................. החולהעל
 קיא .........עמוד כסדרן השם שם כתיבה קם.אות
 קיא זמירות............עמוד אנעים אמירת קמא.אות
 קיא שנה...............עמוד המעביר ברכת קמנ.אות
 קיב ..עמוד אחר איש של גלףה לקרא קמג.אות
 קיב עמוד בשכמל"ו.................... אמירת קמד.אות
 קיב עמוד בצבור... לתפלה נשים לצרף קמה.אות
 קריאת אחר שאומרים רצת יהי קמו.אות

 קיב עמודהתורה........................................................
 קיג ..............עמוד הש"ץ בחזרת עמידה קמז.אות
 קיג ...עמוד נדבה שתפלתו יתנה הש"ץ קמח.אות
 שאינו יהורי ע"י תפלה לצאת קמם.אות

 קיגדתי..עמוד
 קיג הרוח.עמוד משויב לומר הפסקה זמן קנ.אות
 שקורין תורה בספר נונות קנא.אות

 קיד עמוד .................................. האות לקראלתינוק
 קיד המתפללעמוד קטן של ד"א תוך לישב קננ.אות
 קטו קודש...........עמוד ארון על להשען קנג.אות
 קטו קמ"ה................עמוד לאות הוספה קנד.אות
 קטו אור.....................עמוד יוצר ברכת קנה.אות
 נטרלת על בירך אם זונר אין א. אות מה.סימן

 קטוידים...........................................................עמוד
 קטו אחת..............עמוד יד נטל כבר אם נ.אות
 קטו מזונותעמוד מיני בורא הלחם על בירך ג.אות
 לפני אחרונים מים נטל בלא ד.אות
 קטו ..............................................עמוד המזתברכת
 קטז ידים................................עמוד נטילת ה.אות

קו
קו

קו
קו
קז
קז
קז
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קח
קח
קח
קט
קט
קט
קט
קט
קט

קי
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 קטז תחילה..................עמוד ימין יד יטי ו.אות
 קטז ..........עמוד ברהמ"ז לפני מוכן הנני ז.אות
 קטז לזימת..............................עמוד צירוף ח.אות
 קיז נט"י................עמוד על לברך בשכח ט.אות
 ברכת שמברך בו2עה הסכין לכסות י.אות
 קיז עמוד ................................................. ו2לשמעין
 קיז בדרך.........עמוד בנמצא ידים נטעת יא.אות
 קיז ..................עמוד בבקבוק ידים ליטול יג.אות
 קיז להמוציא........עמוד נט"י בין הפסקה יג.אות
 בעת פירורים להשאיר מו.סימן
 קיז ...............................................עמוד המזתברכת
 לברכה פרס אכילת בכדי כזית מז.סימן
 קיח ......................................................עמודאחרונה
 קיט בזמנינו..........עמוד ביצה בשיעור מח.סימן
 קכ .........................עמוד אחרונים מים מט.סימן
 קכא עמוד ברכות עניני ובעוד היין ברכת נ.סימן
 קכב ג'עמוד חלק אפרים לרבבות הערות נא.סימן
 ברכה של כוס דעי נב.סימן
 קכה עמוד פגמו...................... מכוס שתה א.אות
 קכו פגום.........................עמוד כוס לתקן ג.אות
 חם טה שתית אחרי אחרונה ברכה נג.סימן
 קכו עמוד .............................. ארטיק האכילתואחרי
 גרכות גדיני נד.סימן
 קכז הלעיסהעמוד בעת הברכה בין המפסיק א.אות
 קכח עמוד פת זית וחצי מזונות זית חצי ג.אות
 קכח עמוד .............................. שהכל ברכת ג.אות
 קכח עמוד קניידליך............. עם עוף מרק ד.אות
 קכח שהכלעמוד במקום נפשות בורא עשה ה.אות
 קכח עמוד בה2בת...... האילנות ברכת לברך ו.אות
 קכח ...................עמוד בט"ב הגומל ברכת ז.אות
 קכח ........עמוד תותבות שינחם עם לברך ח.אות
 קכט .............................עמוד החמה ברכת ט.אות
 קכט הרין......................עמוד צידוק ברכת י.אות
 קכט בכותל..............עמוד שהחיינו לברך יא.אות
 קכט עמוד ....................... קרים עם בנאני יג.אות
 קכט בחתונה..........................עמוד אכילה יג.אות
 קכט עמוד .... ראשונה ברכה לברך בשכח יד.אות
 קכט עמוד עוגות...................... על ברכה טו.אות
 שקרים או אגוזים על ברכה טז.אות

 קכט עמוד ..................................... בשוקלדהמחופין
 ברכה יברך אי הסעודה לפני פירות האוכל יז.אות

 קל ......................עמוד יפטרוה הבהמ"ז אואחרונה
 קלא עמוד זימת............................... בדין יח.אות
 קלא עמוד עבים.......................... בנתפזרו יט.אות
 קלא עמוד שמברך.................. לפני לבדוק כ.אות
 קלא עמוד במשקין............. עיכול שיעור כא.אות
 קלא עמוד ........ פיתא דהא רחמנא ברוך כג.אות

 קלג ערלה................................עמוד בדין כג.אות
 ויומא ולג' דר"ה ולג' דפסחים לג' השמטה כד.אות
 קלג ממרים.........עמוד בהל' וביאור שקלים,ובהל'
 ]והו2למה באווירון, בנסיעה הגומל כה.אות
 קלג כ"ב[................................................עמודלאות
 קלג ת"ח...................עמוד בגד על רבב כו.אות
 קלד ...................עמוד שבראו פה"ע אמר כז.אות
 קלד בכיסניןעמוד הבאה פת על הלחם עשה כח.אות
 קלד ביחד............עמוד ברכות ב' לברך כט.אות
 קלד טלפת..........עמוד דרך ברכה השומע ל.אות
 קלד בה2מיעה.....עמוד חציו ברכה לצאת יא.אות
 קלד וכלה........עמוד חתן סעודה בברכת לג.אות
 קלד אבטיח..........עמוד גרעיני על ברכה יג.אות
 קלד בה2מים................עמוד לו הי' בלא יד.אות
 קלד בפיו...........עמוד הבדלה נר לכבות יה.אות
 כל על ברכה ולעשות להנות יו.אות
 קלה עמוד ................................... הקב"ה שבראמה
 קלה עמוד ל"א.................... לאות המשך יז.אות
 קלה עמוד חכמים שטבעו ברכה משנה יח.אות
 קלה תרופה....................עמוד על ברכה יט.אות
 קלה עמוד בת.... על שפטרני ברוך ברכת מ.אות
 המוציא ברכת אחר אמן ענה נה.סימן
 קלו עמוד ............................................ הטעימהלפני
 קלז עלינו....עמוד או תחנת קודם מה נו.סימן
 קלח עינינו................עמוד יראו אמירת נז.סימן
 בשמו"ע וכו' שם כי לומי נח.סימן

 קלט עמודבמעריב.....................................................
 שמו"ע ולפני מעריב ט' בהתפללו נט.סימן
 קמ לועמוד היחכו עשירי יבא שעה שבעודנודע
 צריך אם הלימוד מתוך לישת בנפל ס.סימן
 קמ עמוד ק"ש................................... לקרואלהעירו
 זקינו אחרי קריש אמירת בענין סא.סימן

 קמבמעריב.......................................................עמוד
 קמ המטה.......עמוד שעל ק"ש בענין סב.סימן
 סג.סימן

 חיני
 קמא הגומל............עמוד בברכת

 מצוה הבר ביום שרוצה קטן סד.סימן
 קמד לחה4........................עמוד הקודש מןלהוסיף
 קמד טובעמוד ויום שבת תוספחו קבלת סה.סימן
 וחנוכה שבת נרות הדלקח סו.סימן

 קנ עמוד ......................................................בעלקטרי
 הדלקת בעת העינים לכסות סז.סימן
 קנא ........................................................עמודהנרות
 קנא שכח...............עמוד נרות הדלקת סח.סימן

 קנא ...........................עמוד מנחה בתפלתנשים
 קנב ..............עמוד נרות הדלקת אחף סט.סימן
 קנז בע"ש.........עמוד מנחה התפלל לא ע.סימן
 אם יארצייט לו ביש בה2נ~ז ר"ל אבל עא.סימן
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 קנז ..................................עמוד העמוד לפנימתפלל
 קנז משנה............................עמוד לחם עב.סימן
 שבת בליל בגדים להחליף עג.סימן
 קנח ...............................................עמוד קידה2אחר
 קנח שבתעמוד בליל עליכם שלום אמירת עד.סימן
 קנט גדלו...........עמוד כשאומר לכרוע עה.סימן
 בשבה וקראו טעו א. אות ער.סימן

 קסא עמוד ................................................. סדרותב'
 ברכה לפני הקריאה אחרי הקדיש לומר התחיל 5.אות

 קסב עמוד .....................................................אחרונה
 קסב הס"תעמוד שגולל בעת הגולל אומר מה ג.אות
 אותיות ]ע"ט התורה קריאת בענין עז.סימן
 קסג בפנים[...........עמוד עהן התורה קריאתבעניני
 קעה אחדעמוד בשבת הפטרות ב' לקרא עח.סימן
 בעל לומר אפשר אם שבכתב דברם עט.סימן

 קעה עמודפה............................................................
 קעז ........עמוד ינתחזק חזק חזק לשית פ.סימן
 קעז בשבת..............עמוד מוסף תפלת פא.סימן
 קעז ..עמוד מוסף קודם התורה קריאת פב.סימן
 קעח עמוד בשבת ויבא ויעלה רצה שכח פג.סימן
 בצהרים שבת מזונות אכילת פד.סימן
  ילוווו של"ןית...............................וונווו- נאנוז-הלו2נו
 ולזנ(זוז ג'2נו מונילי ו2ני ב:סב:וז לק'נ:ות2 פו-ו.סינהן
 קעח עמוד .......................................... הרביםלרזמות
 קפ עמוד טוב יום בשבת מתנה נתינת פו.סימן
 קפא בטחתעמוד בכפתור בשבה לצאת פז.סימן
 קפב עמוד בשבת............ רובה טלטול פח.סימן
 קפב עמוד בשבת........ לעכו"ם אמירה פט.סימן
 טוב ביום שבישל ממאכל ליהנות צ.סימן
 קפג ..............................................עמוד עשהעכו"ם
 קפד בשבה.............עמוד עצמו למדוד צא.סימן
 משקל להפסיד כדורים לקחת צב.סימן
 קפד ........................................................עמודבשבת
 קפה ...................עמוד בשבת מחיקה צג.סימן
 פילער פיטיטו עם להשתמש צד.סימן
 קפה עמוד .......................................................בה2בת
 קפו בשבת..............עמוד בגד לשטוח צה.סימן
 עליו שיש בקבוק בשבת לפתוח צו.סימן
 קפו עמוד ............................................. קעפסטהסט
 אומר שחרית המתפלל א. אות צז.סימן
 קצג ...............................................עמוד פורקןיקום
 קצג לנשים.............................עמוד הזכרה נ.אות
 קצג ...................עמוד בשבה דגים לטלטל ג.אות
 קצג חשמלית.............................עמוד דלת ד.אות
 קצג הפה................................עמוד הדחת ה.אות
 קצג שיר............עמוד מזמור לומר בשכח 1.אות
 קצג ...............עמוד לחם על אוכל מריחת ז.אות

 ........עמוד הקש שסביב הנייר לקררצ ח.אות
 .......עמוד גומיה ע"י פלסטיק לקשור ט.אות
 המיזוג על יציאה הפתח להזיז י.אות

אויר...........................................................עמוד
 בית................עמוד נעלי עם לצאת יא.אות
 לקטן....................עמוד נשרצ לסבב י5.אות
 בשבת...................עמוד דלת להחזיר יג.אות
 בה2בת....עמוד הנורה להוציא בשכח יד.אות
 בפיו................עמוד סוכריה להוזמא טו.אות
 ....................עמוד בשבת שן הוצאת טז.אות
 בשבתעמוד נפשי וברכי אבות פרקי יז.אות
 ........................עמוד בעמידה קידוש יח.אות
 באשה.............עמוד והבדלה קידוש יט.אות
 בשבתעמוד עליה ונוצה כובע עם לצאת כ.אות
 עמוד שבה............................. קבלת כא.אות
 נרות הדלקת לפני צדקה לתת כ5.אות
 עמוד ........................................................בשבת
 נרות.................עמוד בהדלקת סומא כג.אות
 ..................עמוד בשבת עתת הבאת כד.אות
 במשקפים............עמוד בורג להשים כה.אות
 השולחן.........עמוד על נרות הדלקת כו.אות
 .................עמוד מהעוף העור להסיר כז.אות
 פרטית...........................עמוד הסקה כח.אות
 בשבת...............עמוד עכביש לנקות כט.אות
 הנרותעמוד הדלקת אחר מים לשתות י.אות
 בעמידה........................עמוד קידוש זא.אות
 שבת...................עמוד בליל קידוש י5.אות
 .............................עמוד הפת לכסות יג.אות
 בבוקר...............עמוד בשבת קידוש יד.אות
 ע"ש.....עמוד בר"ח הצפרנים לגזוז יה.אות
 .עמוד ר"ח בע"ש ג' בן ילד לגלח זו.אות
 ר"חעמוד שהוא ו' ביום צפרנים ליטול יז.אות
 רציו"טעמוד בע"ש הצפרנים קציצת זמן יח.אות
 עמוד ורגל שבה לכבוד להסתפר זמן יט.אות
 בע"שעמוד בחוה"מ הצפרנים ליטול ם.אות
 ר הצפרנים............................עמוד לזרוק מא.אות
 ר ביצה.................................עמוד לבשל מ5.אות
 ר ............................עמוד טי לתוך לימת מג.אות
 ר קצוצות..עמוד ביצים על מרגרין לתת מד.אות
 ר בוצור...............עמוד חי בשר להשים מה.אות
 ר ........................עמוד בשבת מתנה לתת מו.אות
 רא בשבת..............עמוד חשמלית שמיכה מז.אות
 רא עמוד הטבלאות שסביבי הנחר לפתוח מח.אות
 רא נחלת...................עמוד שקיק לפתוח מט.אות
 רא בשבת........................עמוד נפש פיקוח נ.אות
 רא ....................עמוד בשבה לחה כתיבה נא.אות
 רא אורג................................עמוד מעשה נ5.אות

קצג
קצד

קצד
קצד
קצד
קצד
קצד
קצד
קצד
קצה
קצה
קצה
קצה
קצה

קצו
קצו
קצו
קצו
קצו
קצו
קצז
קצז
קצז
קצח
קצח
קצט
קצט
קצט
קצט
קצט
קצט
קצט
קצט
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 רא בה2בהעמוד החודש ברכת לברך כשכחו ננאות
 רב שבהעמוד קודם רפואה לקחת בההחיל נד.אות
 רב כשבת...........................עמוד ים בגד נה.אות
 שותות דלא ]וטעם בהבדלה נשים נו.אות
 רב .............................................עמוד הבדלה[מכוס
 רב ..................עמוד הנעלים האבק להסיר נז.אות
 הם אם הזקן או מהראש שערות נח.אות

 רב כשבת..............................................עמודמוקצה
 רג .................................עמוד בץ2בת פנס נם.אות
 רג ...............................עמוד כשבה מגילה ס.אות
 רג בשבת............................עמוד במספר סא.אות
 רג שבע.......................עמוד מעין ברכת ס5.אות
 רד בשבת......עמוד נרות המדליק איש סג/א.אות
 רד בשבה...................עמוד נר הדלקת סג/5.אות
 רד השכר.................עמוד על בקידוש סד/א.אות
 רד ואכסנאי...........עמוד במלת האוכל סד/5.אות
 רד ........................עמוד בשבת סחיטה סה/א.אות
 רה .........עמוד כשבת בסבת להשתמש סה/ב.אות
 רז עמוד עשב............ ע"ג ידים ליטול סו/א.אות
 רז עמוד בשבת............................. בורר סו/5.אות
 רח עמוד ................................ גלידה מקל סז.אות
 רח כסף...................................עמוד נהר סח.אות
 רח עמוד שנסדק....................... נהר כוס סם.אות
 רח עמוד ........................... בשבת מסחיטה ע.אות
 רח עמוד בשבת............................. ספריי עא.אות
 רח עמוד הכנסת.................. בבית לוחות ע5.אות
 רט הכנסת.................עמוד בבית תפילות עג.אות
 רט עמוד ס"ה..................... לאות המשך עד.אות
 רט עמוד בשבה....... משה ישמח אמירת עה.אות
 רט עמוד שבת................... למוצאי הכנה עו.אות
 רט עמוד ................................. חם בקבוק עז.אות
 בסבת רחיצה ס"ה/ב לאות המשך עח.אות
 רט עמוד .........................................................בה2בת
 רי שבת...................עמוד מתי ירדע אין עם.אות
 רי .............עמוד בטריה ע"י שעובד שעת פ.אות
 רי בשבה..............עמוד ברחוב דף מצא פא.אות
 רי ..............עמוד שרויל על שעת ענידת פ5.אות
 רי בשבת..............................עמוד מחברת פג.אות
 בו שיש בבגד כשבת לצאת פד.אות
 רי ...............................................עמוד רפף'..כפתור
 ריא עמוד מוקצה.................. לגבי מזחה פה.אות
 ריב וקסמין......................עמוד ביין בורר פו.אות
 ריב ..............ומוד כשבת בתכולו עמידה פז.אות
 ריב עמוד הסטים מעל לבה2ל אפשר אם פח.אות
 ריב בשבה..................עמוד ברדיו עוידור פם.אות
 ריב עמוד כשבת שחל ביו"ט דהי לכה אמירת צ.אות
 ריג הנרות.................עמוד הדלקת מקום צא.אות

 אחרי לעיר מחוץ לנסוע בצריך צ5.אות
 רטז .......עמוד כשבת לתחנה ללכת יכול אםשבת
 רטז עמוד ...... שבת בשחל תכולו אמירת צג.אות
 ריז ס"ה/א.............................עמוד לאות צד.אות
 ריח בץ2לום................עמוד בואי אמירת צה.אות
 ריח עמוד . בשבת מנ"יר חיתולים הדבקת צו.אות
 ריח העגלהעמוד מעל והרשת הגג לפרוס צז.אות
 ריט דם.............עמוד בה שנמצא ביצה צח.אות
 ריט עמוד ................... כפתורים בלי בגד צם.אות
 ריט עמוד גיהוץ................................. קרש ק.אות
 ריט כשבת............עמוד התינוקות לשדך קא.אות
 ריט .........עמוד ר"ח שאז במוצ"ש יע"ו ק5.אות
 ריט ...עמוד בלחש שבת נרות על ברכה קג.אות
 רכ כשבתעמוד במים תפוחים מיץ להפריץ2 קד.אות
 רכ שבהעמוד קבלת על חכם התרת מועיל אי קה.אות
 רכ בשבה................עמוד עלקטרוני שעת קו.אות
 רכ ....................עמוד כשבת מוקצה סבת קז.אות
 לשום בה2בת נעפקין קיפול קח.אות
 רכא בשבת......עמוד המכנסים ובקיפול השולחןעל
 רכא ביין..........עמוד לגמיו מלא שתיית קם.אות
 רכא ...עמוד בשבת אוכל קפסאות טלטול קי.אות
 למכונת בה2בה כלים להכניס קיא.אות

 רכא י.רחיצה........................................................עמ,
 רכב ..........................עמוד הבדלה בענין קי5.אות
 רכג בפסחעמוד חמץ של בכלים מוקצה קיג.אות
 רכג בשבה................עמוד בקבוק לקרר קיד.אות
 יום של קידוש בין ההבדל קטו.אות

 רכג עמוד ..................................... לילה שללקידוש
 באות לוגמיו מלא שתחת בענין קטז.אות
 רכג בזה...........................עמוד דברים הוספתק"ט
 רכד בשבהעמוד סעודות ג' באכילת אשה צח.סימן
 רכד שבתעמוד במוצאי נועם תהי אמירת צט.סימן
 רכד ג'..עמוד יום עד הבדלה א. אות ק.סימן
 רכד להבדלה..........................עמוד אבוקה 5.אות
 רכד לבנה..........................עמוד קדח2 קא.סימן

 רכה לבנה.................עמוד קידח2 בענין אותיותד
 רכה עמוד בר"ח שלם הלל אמר א. אות קב.סימן
 רכה הלל................................עמוד אמירת 5.אות
 רכה שלם...................................עמוד הלל ג.אות
 רכו בהלל................................ומוד דילוג ד.אות
 רכו אתרוג..........................עמוד עם הלל ה.אות
 רכו ...................עמוד חודש דראש קרבנות ו.אות
 רכו להללעמוד ונתאספו ביחידות התפללו קג.סימן
 רכו עמוד דר"ח בקריאה טעה א. אות קד.סימן
 רכו חדסרם.............עמוד וראשי סהם לא 5.אות
 רכז בה.....עמוד נסתכל ולא הלבנה קידש ג.אות
 הלל חצי אמר שלם הלל שאומרים ביום קה.סימן



 בתשובה לדופקיפתחתמו

 רכו דינו................................עמוד מה נוכרואח"כ
 רכח חמץ...........................עמוד בדיקת קו.סימן
 רכח .....עמוד הכסא בבית חמץ בהקת קז.סימן
 רכח בכרפס.עמוד ענט"י ברכה בעשה קח.סימן
 איך הסדר בליל חתן ש"ם הדין אז קט.סימן
 רכט ...................................עמוד הכוסות עםעושים
 יציאת סיפור של עשה מצות קי.סימן

 רכטמצרים........................................................עמוד
 ולא מצרים ממאת סיפור אומרים מדוע קיא.סימן
 רכט .................................................עמוד בהללסגי
 צריך אי הסדר לליל אורח נשמומין קיב.סימן
 רל המצות......................................עמוד לולהקנות
 ערב פירות אכילת א. אות קיג.סימן

 רלאפסח...........................................................עמוד
 רלא לכרפס....................עמוד צנק לאכול נ.אות
 רלב בכרפס.............................עמוד הסיבה ג.אות
 רלב ...............................עמוד חמץ מכירת ד.אות
 רלב ...............................עמוד חמץ בדיקת ה.אות
 רלב ובעצמו...........................עמוד בכבודו 1.אות
 רלב פסח..........................עמוד בליל הלל ז.אות
 רלג עמוד בים.................. המצרים טביעת ח.אות
 רלג עמוד בהגש"פ........................... ביאור ט.אות
 רלד עמוד ....................................... אפיקומן י.אות
 רלד היום..........עמוד מעין להוכיר שכח יא.אות
 רלד התבשילין.................עמוד ב' אכילת י1.אות
 רלד וכו'............עמוד ארמי הדרש בענין יג.אות
 רלד בכורות...........................עמוד תענית יד.אות
 רלד המצה............................עמוד בציעת טו.אות
 ההגדה סיפור בדבר נשים טז/א.אות
 רלד פסח................................................עמודבליל
 רלה כלימעמוד הגעלת על מברכים אין טז/1.אות
 רלה עצמו....................עמוד שמנקה תנור יז.אות
 רלה חמץ..............................עמוד בדיקת יח.אות
 רלה ..........................עמוד הקערה טבילת יט.אות
 רלה בשהחיינו.......עמוד אמן לענות נשים כ.אות
 מובחך קיר על דמם יגיע אשר כא.אות

 רלולרצק..........................................................עמוד
 ו"יו ...........................ן3נווז- 1:יוז'ן נ:ויוז נמנו14.1%ורנ
 ר"יו 7ק:ו-נ!1(............................ע,:,רד. זנננון נטנ/נ:.14וורנ
 ויויו .................זנכווו- כוש:רי~ם יזניי4,רו )(ינ5וו- נ:ד..14וו"נ
 ויויו ............................ז3נןוק- צו-י~ם ,ט וץיו-ווז נ~ד:.14וו"נ
 ר"יו ג:וו-ן-................................ע,:,רד. (1ג:יויוז כ:114.1,"נ
 רייו ז3כ,רד. ג!)(וץ ובייייי וזעוייו-ינם 7םיו- (1נ1ייו.רו כ:ז.114,"נ
 ר"יו (1)!יקןונןן..........................ז3כ,רד. (1נבי1'י1 כ:דץ.114,"נ
 קיונ1ו- יך.114,"נ

 ויויז .................ז3נןוק- וי)!נ(וץ ווץ נבוווו.

 ר'יו ....................זנכווז- בבעווזבה כווז 4,כויו-רו 'ך14.14וורנ
 ולו .עמוד כוסות לד' ענבים מיץ זטתחת ינ.ייחן
 בשהחיינו אמן בעניית נשים יג.אות
 רלו ....................................................עמוד חגבליל
 רלח בסדר..............................עמוד לעשן יד.אות
 רלח שליח....עמוד ע"י הגדה ידי לצאת יה.אות
 רלח ........................עמוד גדיא לחד טעם יו.אות
 רלח ישנה.................................עמוד מצה יז.אות
 רלח ................עמוד מצרים יציאת סיפור יח.אות
 רלח חרוסת...........................עמוד עשחת יט.אות
 רלט ...............................עמוד חמץ מכירת ם.אות
 רלט ........עמוד בשבת אילן ברכת לברך מא.אות
 רלט בשבת...................עמוד שחל ערופ מ1.אות
 רלט .........עמוד פסח בערב נרות הדלקת מג.אות
 רלט מצה.............................עמוד אכילת מד.אות
 רלט .......עמוד בשבת שחל בער"פ סיום מה.אות
 רלט כלים.............................עמוד הגעלת מו.אות
 רמ עמוד בשבת............. שחל פסח ערב מז.אות
 רמ עמוד ....................... עניא לחמא הא מח.אות
 רמ עמוד מצה.......... אחרי מרור אכילת מט.אות
 רמ עמוד טוב. יום של שני בליל המבדיל לומר נ.אות
 רמא עמוד ............................. שרויה מצה נא.אות
 רמא עמוד מוקצה................ לגבי קטניות נ1.אות
 רמא עמוד כפולה.............................. מצה נג.אות
 רמא עמוד .......................... החמץ שריפת נד.אות
 רמא עמוד הגדול............................. שבת נה.אות
 רמא עמוד מרור................................. בלע נו.אות
 רמא עמוד נשתנה................................ מה נז.אות
 רמב עמוד מצרים יציאת סיפור על ברכה נח.אות
 רמב עמוד .......... הוה בומן מרור אכילת נט.אות
 רמב עמוד נ"ו...................... לאות הוספה ם.אות
 רמד ...........עמוד המרור על בנ"ר ברכת מא.אות
 רמד .עמוד שחרית של ק"ש ומן הגיע מ1.אות
 רמד .................עמוד מצרים יציאת סיפור מג.אות
 רמד חמץ.......עמוד למכור אשתו למנות מד.אות
 פסח בליל מצה שיעור חצי באוכל סה.אות
 רמד חגרע................................עמוד בבל עובראם
 רמה עמוד המועד........ בתוך חמץ במצא מו.אות
 רמה עמוד חמצו... למכור יכול אבל אם מז.אות
 רמה עמוד .................. חמירא כל אמירת סח.אות
 רמה עמוד פסח......... ערב פירות אכילת מט.אות
 רמה הסדרעמוד בליל לעצמו קידוש לעשות ע.אות
 רמו עמוד חמישי כוס הסדר בתוך לשתות עא.אות
 רמו תבשיליל............................עמוד שני ע1.אות
 רמו הנביא.............עמוד אליהו של כוס עג.אות
 רמו פסחעמוד של א' ביום הרוח משיב קיד.סימן
 מקויב אמר בשחרית דפסח ב' ביום קטו.סימן



תמז בתשובה לדופקיפתח

 רמז עמרד .........................................................הרוח
 רמז ...................עמוד תבשילק עירוב קטז.סימן
 טוב יום דליל בקידחם טעה קיז.סימן
 רמז עמרד .............................................. בשבתשחל
 צריך אם שבת בערב שחל יו"ט קיח.סימן
 רמח עמרד ..................................... לחמים ג'להניח
 ולא טוב יום של התפלל בשבת בחוהה"מ קיט.סימן
 רמט שבת.......................................עמרד שלהזכיר
 רנ עמרד המגילות.............. אחרי קדיש קכ.סימן
 בחו"ל הנמצא מא"י נהן קכא.סימן
 רנ עמרד שני............................ ביו"ט לדוכןהעולה
 ביו"ט לשחטו יו"ט ערב ז' בן עגל קכב.סימן

 רנעמוד
 רנ עמרד ................... טוב ביום מלבן קכג.סימן
 עלי' לגבי ביו"ט בחו"ל א"י בן א. אות . קכדסימן

 רנא עמרדלתורה........................................................
 רנא .........עמוד ניסן בחודש יזכור אמירת ב.אות
 רנא הצורך.........עמרד מכפי יותר להוציא ג.אות
 רנא עמרד יו"ט....................... בליל לבועל ד.אות
 רנא עמרד ................... בחוה"מ יין לשתות ה.אות
 רנא טוב..עמרד ביום אורחים עבור לבשל 1.אות
 רנב עמוד חצות..... אחר פסח ערב לתפור ז.אות
 רנב המועדעמרד בחול יו"ט תפלת התפלל ח.אות
 רנב עמרד המועד......... בחול בשר אכילת ם.אות
 רנב לחשדכהעמרד סמוך טוב יום ערב להזהיר י.אות
 רנב עמרד טוב............. ביום הנר הדלקת יא.אות
 רנב ביו"טעמוד נר הדלקת להזכיר שכח יב.אות
 להיות שחל טוב יום בענין יג.אות

 רנב עמרד שבת.............................................במוצאי
 שבת במוצאי הבדלה נר להדליק יד.אות
 רנג ביו"ט...............................עמוד שהדליקומנרות
 רנג יזכור..............................עמרד אמירת טו.אות
 רנג המועדעמוד בחול מבגדו האבק להסיר מז.אות
 רנד ...........עמרד שנתקלקל יחידי ו2ל בור יז.אות
 רנד המועד.......עמוד בחול כתיבה בענק יח.אות
 רנד הפסח.....עמרד עליו שעבר חמץ קכה.סימן
 רנה העומרעמוד ספירת בעניני אותיות ז, קכו.סימן
 העומר ספירת לספור נשחרשש קכז.סימן
 תו עובד........................עמרד הוא כי ישכחשמא
 רנו עמרד העומר בספירת כעונה שומע קכח.סימן
 רנז העומר.....................עמרד ספירת קכט.סימן
 רנח העומר.............עמוד בספירת קטן קל.סימן
 רסז עמרד א' ביום בעומר ל"ג נשחל קלא.סימן
 פרקים ב' וקרא רות מגילת על לברך קלב.סימן
 רעג האחרונים...................עמרד פרקים יקראואחר
 רעג דץ2בועות.....עמרד בקריאה טעות קלג.סימן
 רעד ..עמרד שבועות עד להסתפר לא קלד.סימן

 המצרים בין עניני קלה.סימן
 רעד לת"ב............עמרד טניס נעלי לקנות א.אות
 רעד השבועות......עמוד בג' רהיטים קנחת ב.אות
 רעד ........עמרד לאבל חדשים נעלים קנחת ג.אות
 רעד בט"ב....................עמרד לתורה עליה ד.אות
 רעד בט"ב...............................עמרד לעשל ה.אות
 רעד קינות.......................עמרד בזמן לדבר 1.אות
 רעה בט"ב....................עמרד לשחות חולה ז.אות
 רעה שבועות.....עמרד הג' בתספורת נשים ח.אות
 רעה ......עמרד הימים בט' הצפרנים נטילת ם.אות
 רעה י"זעמרד בליל וחתונה תספורת איסור י.אות
 רעה ...עמרד הקרבנות פר,2ת בט"ב לקרא יא.אות
 רעו עמרד האזינו............................. שירת יב.אות
 רעו עמרד .............................. ט"ב הפטרת יג.אות
 רעו עמרד ............... המצרים בבין לשחות יד.אות
 רעז עמרד בט"ב..... יחד שאוכלים חולים מו.אות
 רעז עמוד ו'..... ביום שחל בטבת עשרה מז.אות
 רעז עמרד אמה......... על אמה לשייר קלו.סימן
 אב מר"ח חדשות מהדרות תפילין להניח קלז.סימן
 רעח עמרד ................................................... ט"בעד

 במלוה הימים בט' בשר לאכול קלח.סימן
 רעח עמרדמלכה........................................................

 רעח חזתעמרד ע"ש גופו רחיצת בענין קלט.סימן
 רעט עמרד בט"ב............ שינים משחת קמ.סימן
 רעט עמרד הכפורים יום לפני השנה יאש קמא.סימן
 רפ תשובה..............עמוד כפרת בדין קמב.סימן
 רפ תשובה.........................עמרד בדין קמג.סימן
 השנה ראהם עניני קמד.סימן
 רפ ....................עמוד ראשונות בג' בקשה א.אות
 רפ .........................................עמוד סליחות ב.אות
 רפ ..........עמרד השנה בראש יו"ט תוספות ג.אות
 רפ שופר.................................עמרד עויעור ד.אות
 רפא ...........עמרד ימין בצד שופר תקיעות ה.אות
 רפא ..............עמוד כשמברך השופר לאחוז 1.אות
 רפא .......עמוד השנה דראש בקריאת טעות ז.אות
 רפב השלום.............................עמוד עושה ח.אות
 רפב תקפ"א.................עמרד בסימן הערות ם.אות
 רפב היום..עמוד אור לפני בסליחות טלית י.אות
 רפג דר"ה...........עמרד ב' בליל שהחיינו יא.אות
 רפג השנה.................עמרד בראש שמחה יב.אות
 רפג התקיעות.............עמרד באמצע לדבר יג.אות
 רפג .....עמוד בעשי"ת וכו' זכרינו אמירת יד.אות
 רפג השנה..........עמרד כל הקדוו2 המלך מו.אות
 רפד בשבת......................עמוד שחל ר"ה מז.אות
 רפד בדכש...............עמרד המוציא טבילת יז.אות
 רפד .................עמרד מלכנו אבינו אמירת יח.אות
 רפד בר"ה..............עמרד ומפטיר קריה"ת ים.אות

רעד
רעד
רעד
רעד
רעד
רעד
רעה
רעה
רעה
רעה
רעה
רעו
רעו
רעו
רעז
רעז
רעז



 גתשוגה לדופקיפתחתמח

 רפה במנחהעמוד בר"ה לדוד מזמור אמירתכ.
 רפה ...............עמוד תשליך אמירת בעניןכא.
 הוצאת בעת התפלות אמירתכב.
 רפה ................................................עמודבר"ה
 רפה כ"א.....................עמוד לאות המשךכג.
 רפה בר"ה...................עמוד אפים נפילתכד.
 רפו עמוד ......................... בר"ה שהחיינוכה.
 רפו עמוד ............ התקיעות בין רצת יהיכו.
 רפו עמוד ויו"כ.. בר"ה ותשובה הכריעותכז.
 רפו ר"העמוד בליל ותפוח דבש אכילתכח.
 רפו עמוד וברבים................ ביחיד תשובהי. רפו עמוד בר"ה....... קולות מאה תקיעתכ%.
 רפז עמוד ....................... לשמחה מועדיםיא.
 רפז עמוד שופר תקיעת לפני לאכול אשהיב.
 רפז עמוד .............................. בארץ ומלוםיג.
 רפז עמוד ישראל.................... עם גאולתיד.
 רפז עמוד ...................... הרע לשת בעלייה.
 רפז עמוד .................... להרע רגלים ריצתיו.
 רפז עמוד ....... חדשות לפנים השנה ראשיז.
 רפח עמוד ............................ תשובה דרךיח.
 בסימן היטב בבאר ביאור קמה.סימן

 רפח עמודתקפ"א......................................................
 רצ לקטן.........................עמוד תקיעה קמו.סימן
 רצ נדרים..........עמוד התרת א. אות קמז.סימן
 רצ .........................עמוד נדרים התרת זמן ב.אות
 רצ א'...........................עמוד לאות הוספה ג.אות
 רצ עשרה............עמוד בפני נדרים ההרת ד.אות
 רצא נדרי............................עמוד נל קמח.סימן
 רצא תשת.....................עמוד נא אל קמט.סימן
 כפור יופ עניני קנ.סימן
 רצא כפור............עמוד דיום ברדף נשים א.אות
 רצא אזכרה.....................עמוד אלה בפייט ב.אות
 רצא נדרי......................................עמוד כל ג.אות
 רצא כפור.............עמוד יום בערב אכילה ד.אות
 רצא כיפור....................עמוד ביום מפטיר ה.אות
 רצב כיפור........................עמוד ביום לזמן ו.אות
 רצב אכילתןעמוד כדרך שלא עיו"כ אכילה ז.אות
 רצב סוכה.......................עמוד אכית קנא.סימן
 רצב בסוכה............עמוד עקומה דיפן קנב.סימן
 מן פטור מצטער א. אות קנג.סימן

 רצבהסוכה........................................................עמוד
 רצג הסוכה.....................עמוד את להוריד ב.אות
 רצג בפלפפונים.........................עמוד לסכך ג.אות
 רצג סוכה...................עמוד באכילת נשים ד.אות
 רצג סוכות........עמוד בליל הכזית אכילת ה.אות
 רצג בסוכה........עמוד לישב לברך בשב"ק 1.אות
 רצד המועד........עמוד בחול אבלים ניחום ז.אות

 סוכותעמוד המועד בחול בקריאה טעה ח.אות
 הסוכה................................עמוד בנין %.אות
 בסוכות..........עמוד הסכך שם בשוגג י.אות
 ...............................עמוד ישנה סוכה יא.אות
 הפרי......................עמוד עצי לקצת יב.אות
 שאסור.........עמוד במקום סוכה בנה יג.אות
 בפלפפונים.......................עמוד לסכך יד.אות
 פסול.................................עמוד סכך %ו.אות
 סוכה.....................עמוד תחת לישת %ז.אות
 בסוכה....................עמוד ידים נטילת יז.אות
 בסוכה............................עמוד חולים יח.אות
 .........................עמוד גג על סוכה יפ.אות
 מפלפפונים..........................עמוד סכך כ.אות
 בהכת"י.............עמוד בטעות נשמט כא.אות
 .....................עמוד לסוכה שחךן נף כב.אות
 עמוד בסוכה............................ קורות כג.אות
 עמוד הכביסה....... חוטי תחת סוכה כד.אות
 שהי' אתרוג על ברכה לעשות כה.אות
 עמוד המטה...............................................תחת
 עמוד .......................... בסוכה מצטער כו.אות
 עמוד הסוכות..... בחג התורה קריאת כז.אות
 עמוד הערבה......................... חביטת כח.אות
 עמוד נא............... הושיעה והו אני כפ.אות
 עמוד כ"ח...................... לאות הוספה י.אות
 עמוד .. הראשת בליל בסוכה מצטער יא.אות
 המצותעמוד ומכל מסוכה דפטור חולה יב.אות
 עמוד בסוכה דבר כל לאכול להחמיר יג.אות

 רצח עמוד הלולב........... בנינוע נשים קנד.סימן
 רצח תורהעמוד בשמחת התורה סיום קנה.סימן
 רצח עמוד תורה........ שמחת א. אות קנו.סימן
 רצח תורהעמוד שמחת בליל התורה קריאת ב.אות
 רצח עמוד ..................... ס"ת בלא קריה"ת ג.אות
 רצט עמוד חנוכה........ בנס היו נשים קנז.סימן
 ש הנסעמוד באותו היו הן שאף בענין קנח.סימן
 שא חנוכהעמוד בליל לביתו מאוחר בבא קנט.סימן
 אם הם קודש הללו הנרות קס.סימן
 שב .......................................עמוד השמש עלעולה
 שב חנוכהעמוד בנר מורידין ולא מעליו קסא.סימן
 שב חנוכה.עמוד נרות בהדלקת טעה קסב.סימן
 שב המנורה.....עמוד הדלקת א. אות קסג.סימן
 שב ...................עמוד בחורים ידליקו היכן ב.אות
 פדור הדלקהעמוד בלי שבת בליל נ"ח ראיות ג.אות
 פדוך בזה"ז.........עמוד חנוכה נרות הדלקת ד.אות
 שג טהור...............עמוד בשמן חנוכה נס ה.אות
 שג המנורה.......עמוד הדלקת בזמן  עבודה 1.אות
 שג עמוד ............ מברך אם המדליק סומא ז.אות
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 שג חנוכה.............עמוד נר להדליק כנות ח.אות
 ו2ד ..............עמוד חנוכה נרות של גובהן ט.אות
 שד זמנהעמוד שעבר לאחר חנוכה מנר להדליק י.אות
 ו2ד חנוכה...........עמוד נרות הדלקת זמן יא.אות
 שד המנחה.....עמוד פלג לפני ביתו עזב יג.אות
 ו2ד חברו....................עמוד עם המשתתף יג.אות
 שד חנוכה.........עמוד ר"ח בשבת קריאה יד.אות
 שד ..........עמוד עדיף מה שבה תר נ"ח טו.אות
 שה ההדלקה..............................עמוד זמן טז.אות
 בלכנק בחנוכה הנמצא חיל יז.אות
 שה ידליק.................................................עמודהיכן
 המאורע כל שכתב הרמב"ם בדברי יח.אות
 שה חנוכה..................................................עמודשל
 שה חנוכה..עמוד כנר בפרוטה השתתפות יפ.אות
 שה מזו................עמוד זו הנרות להרחיק כ.אות
 עבורו להדליק שליח לעשות פא.אות
 שו .........................................עמוד בע"ש חנוכהנר

 שו ידליקעמוד איפה קרובו בבית כשנמצא פג.אות
 שו באהל.עמוד בטיול חנוכה נר הדלקת כג.אות
 שו מברך........................עמוד סומא אם כד.אות
 בם שמדליקין זכוכיות להטביל פה.אות
 שו .................................................עמוד חנוכהנרות
 שו שבה.עמוד לפני חנוכה נרות הדלקת פו.אות
 שו השמאלי...................עמוד בנר מדליק פז.אות
 על מזכיר אם וחחר רצה בברהמ"ז כששכח כח.אות
 שז ................................................עמוד שובהניסים
 קה ..............עמוד ההדלקה לפני לאכול כט.אות
 קה ההדלקה.....עמוד באמצע ברכה בשמע י.אות
 קה ..............עמוד בעמידה להדליק לברך יא.אות
 שח .....עמוד ביתו כו2עחב להדליק הזמן יג.אות
 שח חנוכה.......................עמוד כנר קטנה יג.אות
 שח חנוכה.......................עמוד כנר אשה יד.אות
 שח חנוכה......................עמוד כנר אורח יה.אות
 שח .......................עמוד מדליק היכן חתן יו.אות
 שח מהישיבה..........עמוד הנוסעין בחורים יז.אות
 שח הללו...........עמוד הנרות אמירת זמן יח.אות
 שח הנרות................עמוד לראות המצוה יט.אות
 הכנסת בית נרות לאור להשתמש פ.אות

 שחבבוקר.........................................................עמוד
 שט במנורה..עמוד אחר בדבר להשתמש פא.אות
 שט ......................עמוד שכבה חנוכה נר פג.אות
 שט עמוד בולטות חיות צורות עם מנורה פג.אות
 שט עושות..עמוד הנשים שאין המלאכה פד.אות
 שט התורה.................עמוד בקריאת טעו פה.אות
 שט וחנוכה..........עמוד שבה נרות הנחת פו.אות
 שט בחנוכה...........עמוד מצוה בר נעשה פז.אות
 שט בחנוכה..............עמוד להתענות חתן פח.אות

 שט באףרק.................עמוד נ"ח הדלקת פפ.אות
 שי בחנוכה....................עמוד בחו"ל נמצא נ.אות
 שי השמש............................עמוד קדושת נא.אות
 שי הראיה...............................עמוד ברכת נג.אות
 שי חנוכה..עמוד נר לקנות דברים למכור נג.אות
 שי בספינה.........עמוד חנוכה נר להדליק נד.אות
 שיב דחנוכה...............עמוד בקריאה טעם נה.אות
 שיב מבחוץ...........עמוד חנוכה נר להניח נו.אות
 שיב יצאעמוד אי נרות ב' א' בליל בהדליק נז.אות
 שיג נ"ד.....................עמוד מאות המשך נח.אות
 שיג הכנסת...עמוד בבית להדלקה ערעור נט.אות
 שיד בפרוטה......................עמוד השתתפות ס.אות
 שיד הללו.................עמוד הנרות אמירת סא.אות
 שטו ופורים..........עמוד בחנוכה הקריאה סג.אות
 שטז בכותל.........................עמוד להדליק סג.אות
 שטז עמוד .......... כשניצחו הנורה הדלקת סד.אות
 שטז המנורה........................עמוד לראות סה.אות
 שטז עמוד .......................... המזבח חנוכת סו.אות
 שיז עמוד חנוכה................... כנר אכסנאי סז.אות
 רצה חנוכה בשבת נששנח קסד.סימן

 שיז עמוד . הנסים על שוב האומר וחחר,בברהמ"ז
 שיט חנוכהעמוד כנר בפרוטה להשתהף קסה.סימן
 שכ עמלק....עמוד זכירת מצות מביל קסו.סימן
 שכב ...עמוד עמלק זכר קריאת בשין קסז.סימן
 שכב עמוד זכור פרשת קריאת בשין קסח.סימן
 שכג עמוד זכור בפ' י"ג בן כנעשה קסט.סימן
 שכד זכור..............עמוד פרשת קייאת קע.סימן
 מגילה הל' במ"ב הערה קעא.סימן
 שכד עמוד תרע"ז..............................................סימן
 צריך לאביתים במתנות אם קעב.סימן
 שכז הנותן................................עמוד הוא מילדעת
 שכז עמוד בפורים התורה קחאת א. אות קעג.סימן
 שכז אסתר..................עמוד בתענית חולה ג.אות
 שכז מנות......................עמוד השני שיעור ג.אות
 שכז אסתר..עמוד בהענית יתענה לא חתן ד.אות
 שכז המגילה...........................עמוד קריאת ה.אות
 שכח בשהחיעו..........................עמוד כותה ו.אות
 שכח ...........................עמוד בפורים נשואין ז.אות
 שכח ........................עמוד מגילה לו באין ח.אות
 שכח ...........עמוד מנות משלוח על ברכה ט.אות
 שכח בפורים..........עמוד ין בשתחת אשה י.אות
 שכח ..עמוד מגילה לקריאת ת"ת מבטלין יא.אות
 שכח במנחה............עמוד המגילה קריאת יג.אות
 שכט המן............עמוד כני עשרת כתיבה יג.אות
 שכט ........עמוד לפורים חנוכה בין הבדל יד.אות
 שכט עם........עמוד ברוב המגילה קריאת פו.אות
 שכט בישיבה............עמוד המגילה קריאת יז.אות
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 שכט סעודתיהו......................עמוד מחלפי יח.אות
 שכט המגילה.........................עמוד קריאת יט.אות
 שכט המגילה..........................עמוד קריאת כ.אות
 שכט עמוד פסוקים ט' בפורים התורה קריאת כא.אות
 ו2ל פורים................עמוד בסעודת כותה כ5.אות
 של השקל............................עמוד מחצית כג.אות
 של עמוד מעוברת בשנה וכור פרשת קריאת כד.אות
 של ..........................עמוד המגילה גלילת כה.אות
 של אסתר....................עמוד בתענית חתן כו.אות
 שלא ...........................עמוד פורים שמחת כז.אות
 שלא המן..........עמוד בני עשרת כתיבת כח.אות
 שלא בשתיה...........................עמוד אשה כט.אות
 שלא .................עמוד בפורים שמחה חיוב י.אות
 שלא ..עמוד שכוהב בעת המגילה קריאת יא.אות
 שלא פורימעמוד לפני מנות משלוח בשלח י5.אות
 ו2לא וכור........................עמוד פ' קריאת יג.אות
 ו2לא .................עמוד פורים של הקריאה יד.אות
 שלב בפרים..........................עמוד משתה יה.אות
 שלב מזל....עמוד חודש הוא אדר חודש יו.אות
 שלב קטן..................עמוד בפורים תענית יז.אות
 שלב ........................................עמוד פחט יח.אות
 שלב השקל..........................עמוד מחצית יט.אות
 שלב המגילה..עמוד קריאת באמצע לצאת ם.אות
 שלב עה"נ....עמוד שלש מעין הוכרת טא/א.אות
 שלג עמוד קטן בפורים הנסים על אמר טא/5.אות
 שלג עמוד יצא.......... לא פה על קראה ט5.אות
 שלג עמוד אסתר............................ תענית טג.אות
 שלג עמוד ... טעמים בלי המגילה קריאת טד.אות
 לברך ובשכח המגילה הודאת טה.אות

 שלג עמודהברכות.....................................................
 ו2לג עמוד בפורים...... פסוקים ט' קריאת טו.אות
 שלג עמוד המגילה שמעה אם שנסתפקה אשה טז.אות
 שלר מייקראפאזעמוד ע"י המגילה קריאת טח.אות
 כביתו פרטי מנין לו שיש מי טט.אות

 שלד עמוד ....................................... המגילהלקריאת
 המגילה בקריאת מצומצם מנין בהיה נ.אות
 שלד ................................................עמוד יצאואחד
 שלה המילות.....עמוד פירוש לדעת צריך נא.אות
 שלה וכר................................עמוד לקרא נ5.אות
 שלה בפורים........עמוד יץ בשתיית נפרם נג.אות
 ו2לה .......עמוד בפורים מצוה בר בנעשה נד.אות
 שלה מנות.....עמוד למשלוח לחם בשלח נה.אות
 שלה ריבנו...............עמוד את הרב ברכת נו.אות
 שלה ששולחים...................עמוד מנות ב' נז.אות
 שלו משפחתו...עמוד עבור מנות משלוח נח.אות
 שלו אדר...עמוד חודש בכל אשה לישא נט.אות
 שלו המהימעמוד תחית מעין הוא פורים יום פ.אות

 שלו ידע...........................עמוד דלא עד פא.אות
 שלו מ"ח...................עמוד לאות הוספה פ5.אות

 שלו לחם.....עמוד בלי פוריםסעודת
 שלו ריבנו........עמוד את הרבברכת
 שלח מנות......................עמודמשלוח
 ו2לט אפרים.......עמוד לרכבותהערות
 שמב ח"געמוד אפרים לרכבותהערות
 שמג ח"געמוד אפרים לרכבותהערות
 שמד ח"געמוד אפרים לרבבותהערות
 שמה ח"געמוד אפרים לרבבותהערות
 שמח עמוד ............... ירושליםקדושת
 שמט עמוד ח"ג אפרים לרכבותהערות
 שנ ולבתהעמוד ליולדת שברך מינוסח
 שנ באנפרם.............עמוד ראשכיסוי
 שנג עמוד ......................... מדינהחמר
 שנג עמוד אגוזים מפצח לטבול א.אות

 שנג עמוד טבילה בעי אי קופסאות פותח 5.אות
 שנד ברמב"מעמוד הערות אותיות י"ח קפח.סימן
 שנו מוסרעמוד ספרי על סיום לעשות קפט.סימן
 שנו הקודש........................עמוד נהבי קצ.סימן
  שנו תינוקותעמוד בי למי א. אות קצא.סימן
 שנח עצמועמוד את אברהם מל לא מדוע 5.אות
 שנח עמוד וי.............................. תוך במל ג.אות
 שנח במקלחת................עמוד לחפוף קצב.סימן
 שנח נומים...עמוד עם שטבלה אשה קצג.סימן
 שנט עמוד לחלל....................... בתת קצד.סימן
 שנט עמוד מילה בברית הכוס שהית קצה.סימן
 אם במילה האב שאין במקום קצו.סימן
 שנט עמוד ....................................... שהחחנואומרים
 שנט מציצה..............עמוד בלי מילה קצז.סימן
 שס מילה..........................עמוד בדין קצח.סימן
 שס מין......עמוד שכתבו תורה ספר קצט.סימן
 המוחה שסביב לנייר אם ר.סימן
 שס .................................................עמוד קדושהיש

 ימים כמה ודר בחו"ל בית בשוכר רא.סימן
 שסא יומעמוד לל' מצטרף ,2עזב מה אי וחוריצא
 כשמומרת אשתו קול לשמוע רב.סימן
 שסב נדה..............................................עמודכשהיא
 ב"ה או בס"ד לכתוב רג.סימן
 שסד ..............................................עמוד הדףבראש
 שסו מעשרעמוד ממעות לימוד שכר לשלם רד.סימן
 א5ייות עניני רה.סימן
 שסח בנו...........עמוד לחתתת ללכת אבל א.אות
 לבית אשתו עם לנסוע אבל 5.אות

 שסט ........................................עמוד להולידהחולים
 שסט בשבת....................עמוד מקום שינוי ג.אות
 שסט בנועמוד לחתתת מעשר מעות לתת רו.סימן

 קעד.סימן
 קעה.סימן
 קעו.סימן
 קעז.סימן
 קעח.סימן
 קעט.סימן
 קפ.סימן
 קפא.סימן
 קפב.סימן
 קפג.סימן
 קפד.סימן
 קפה.סימן
 קפו.סימן
 קפז.סימן



תנא בתשובה לדופקיפתח

 שסט .....עמוד צדקה בענין אותיות כ"ו רז.סימן
 שעד התורה.......................עמוד לימוד רח.סימן
 ועעד השם........................עמוד מחיקת רט.סימן
 ועעד לאשה.................עמוד אדום בגד רי.סימן
 ועעה חלה....................עמוד בהפרשת ריא.סימן
 ועעה סינר.............עמוד ללבוש לאיש ריב.סימן
 ועעה וללכתעמוד פתוח הגמרא להכין ריג.סימן
 ועעו למצות.........עמוד מקדימין זהזין ריד.סימן
 שעז מזוזהעמוד לכתיבת שליח לעשות רטו.סימן
 ועעח ...עמוד ות"ח זקן כיבוד במצות רטז.סימן
 ועעח מגולים.........................עמוד מים רט.סימן
 ועעח באבל...........עמוד קדיש אמירת ריח.סימן
 קר ולאחד חם לכולם אם ריט.סימן
 ועעח לעשות...............................................עמודמה
 שעט ...............עמוד תשחית בל איסור רכ.סימן
 ועעט ספרים..........עמוד בחנות לעיין רכא.סימן
 ועעט לקנות..........עמוד שליח בעשה רכב.סימן
 שפ ......................עמוד קדושין טבעת רכג.סימן
 וכלה חרע עמידת א. אות רכד.סימן
 שפ ...............................................עמוד החופהתחת
 שפ ראשתה........עמוד שנה אשתו לשמח ב.אות
 שפא החתן.......עמוד לימין הכלה להעמיד ג.אות
 שפא לכלה...............................עמוד ברכה ד.אות
 שפא קיטעל..................עמוד שלובש חרע ה.אות
 שפא החרע.....עמוד סביב מסתובבת הכלה 1.אות
 וב"ש ב"ה לענות רכה.סימן
 שפא ...........................................עמוד ברכותבשבע
 תחתמה ביום שנכהבה כתובה רכו.סימן
 שפב בלילה................................עמוד והחופהביום
 יכול אם ז"ב בסעודת אכל שלא מי רכז.סימן
 שפג עמוד ברכה..............................................לקבל

 ולוחות הראהעתות לוחות רכח.סימן
 שפג עמודהאחרתות..................................................

 התורה פסוקי על ביאור רכט.סימן
 שפד .....................................עמוד ט"ז פרקבמדבר
 שפד היומי.............................עמוד דף רל.סימן
 שפה טבףה.......................עמוד חמי רלא.סימן
 שפה יחיה.............עמוד מרצות שתא רלב.סימן
 שפה חיים.................עמוד בעלי צער רלג.סימן
 שפה מצוה............עמוד לדבר רץ רלד/א.סימן
 שפה אמת........עמוד אמירת בענק רלד/ב.סימן
 ליטלה עתיד ואתה בביאור רלה.סימן
 שפו לבא...............עמוד לעודד בי ולהחדרהממנו
 שפו מצה.................עמוד אכילת זמן רלר.סימן
 שפז אור....עמוד מגדל לקובץ הערות רלז.סימן
 שפט ....................עמוד הפסח אכילת רלח.סימן
 שצה כהתה..........עמוד בבגדי כיבוס רלט.סימן
 ק(צו עור...................(נמוד לפני בענין רמ.סימן
 שצח פקו"נ..עמוד וודאי פקו"נ ספק רמא.סימן
 ת בקרבנותעמוד אבר מחוסר בפסול רמב.סימן
 לענין עצרת תשלומי רמג.סימן
 תא עמוד ................................................... תאחרבל

 באין פסח קיבן חיוב רמד.סימן
 תא ....................................................עמוד קוקעלו

 הכותרות תחת - אותיות י"ד רמה.סימן
 תא עמוד ........................................................ידיעות
 אפרים רבבות חלקי לג' הוספה רמו.סימן
 וצ חשובים[.....................עמוד ענעים ממאה]יותר
 תכז תפילין..עמוד בענין רבה מודעה רמז.סימן
 חכח עמוד ח"ג אפרים לרבבות הערות רמח.סימן
 הלא תורה......................עמוד לימוד רמט.סימן
 תלב ...........עמוד לילדים שמות קריאת רנ.סימן

 שמו יהא להבא גם ויזכני כען עד דסייען רחמנאבריך
 עולמים. ולעולמי לעולם מבורךהגדול

 טענסי, מעמפיס, פק"ק התדש"ם אלול כ' המפתחותסיימתי
ארה"ב.

המחבר
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