אורח חיים שאלה מ י יא יב

נודע

כזו לכתוב מחדש ולכן אינם מתקנים  .וא״כ כשס שמחזירץ בשבת ספר
שנמצא ט פסול לארץ כן אין איסור למיח ספרים הללו בארון הקודש .
ואמי יש לדחות דספר שנמצא ט פסול אכתי כשרים שאר ט מ ט טרה
שבאותו ספר עצמו וכשר לקרות בהם כמטאר באו״יו ט ׳ קמ״ג ס״ד במ״ה .
ועוד דספר שנמצא ט מעות דבר הרגיל הוא וי״ל לב ב׳׳ד מתנה עליהם .
מ״מ נ״ל להקל .ויש לי סמך מדברי רש״י במסכת שבת דף קמ״ו ע״ב בד״ה
ס?ה אותיות  .וכתב רש״י זה טעור לספר תורה שנמ pאו בלה למות
בקדושתו,ומדכתב לשק בקדושתו משמעקדושט ממש  .מכל זה נלע״ד שאץ
איסור .ץכל זה אט אומר שמצד קדושת הארץ איט איסור  .אבל אכתי אסור
בלא״ה שמא יטאו לידי מכשול לקרות מ מ ט  .והט מטאר ביו״ד סי׳ רע״ס
שספר טרה שאיט מוגה אסור להשמט יותר משלשים יוס אלא יתקן י או
יגגז .ולרוב המרדה אקצר .דברי הד״ש :
ת ש ו ב ה להרב רבי מגחם גאווארי :
י א ש ר שאל מה נשתנה סדר פיסוס הקמורת שאו׳ אתה מ ח ה׳או״אמה
שלא מציט בשאר הקרבטת בפ׳ המגיד וכיוצא  .מ ה הטסח במור
או״ת סי׳ קל״ב לא נזכר אתה מ א ה׳ או״א רק אתה מ א שהקסירו ט ׳ .
ואס גס על זה הוא שואל למה בפ׳ התמיד ושאר קרבנות אין אומרים אתה
מ א שהקריט  .מ ה הסעס פשוס לט שאמרו קודם לק אין כאלמט ט ׳
אתה הוא אלהיט ט׳ עד אתה מ א מושיעט .ולק במה דמסייס פתח אתה
מ א שהקמירו ט׳ וזה פשוס  .ומה שנהגו לומר חרוזים הללו קודס לכן
ט י ט לט שמעשרת ולכן אומרים איין כאלהיט שלא נאמר כחי ועוצם ידי
עשה הטל רק הכל מה׳ ניתן לט ולו נאה לברך על העושר .ועי׳באבודרס״ס:
ש א ל ה רוחב לבבו כפתחו של אולם .כל רז םםגו לא נעלם .כבודו
מלא עולם .ה״ה אדמ״ו אב״ד ור״ט ג״י ע״ה פ״ה כ׳׳ש מו״ה
יחוקאל םג״ל ג״י :
כ ש ה י י ת י בשר דרעזין ראיתי שטמין להקל ולצאיז בשבת בכסא מקרא
פאמשעזא ושסוענץ אותו נכרים בץ ידיהם .ושאלתי לחכמים
דשס אמאי לא מיט כי מ א עובדא דטל והשיט שכמה רבטס שראו ולא
פצו פה ולא מיחו .ונס השיבו מעמיס לט דעתם שאינם מיושטס בטני
ונס הוא ע ד הש״ע  .ואמרתי לשאול מאת אדמ״ו מאון אב״ד נר״ו להאיר
שני בספקתי ואני אומע להס  .ומממת ששל הציטר מוסל על אמ״ו
אמרתי אולי אין שמן מופנה לבוא במחיצתו הקודש ע״כ באתי בכתבי השפל
לבקש תורה מ ט מ  .וללמוד אני צריך .הכ״ד תלמידו המבקש האמת ועומד
על משמרתו תמיד תהלתו בט  .הר!׳ אליעזר זוסמאן גלונא  :־

תשובה
י א א ם דרעזץ מוקף חומה ויש שס שרוב באופן שאץ איסור מצאה שס
בכל השר מותר לישא בפאמשעזא אטלו לש שאין רביס צריכת
לו ודלאכמג״א סי׳ ש״א בס״ק כ״ז וק מטאר ברש״ל בהדיא  .ומ׳ בב״ח סי׳
תקכ״ב שכ׳ בהדיא בשס רש״ל שבשבת אט׳ רביס צ״ל טץ לשרוב אמר משמע
שתוך העירוב אפילו בשבת מותר  .ואף דעת המג״א שלא כתב ק ט י ט לתק
דברי העור להצילו מקושיית הב״י .אבל דעת הרי״ף והרמב״ס שלא הביאו,
דץ זה לענין שבת משמע דבשבת לא שייך דץ זה דאס לא ערט אפילו בלי
סעס שבדא דטל אשור ובמקום ששרט אפילו אץ רביס צטכץ לו ש ת ר .
ודברי הב״י בסי׳ ש״א ובסי׳ תקכ״ב נלפמ״ד סתט להדדי קצת ואץ כאן מקומו:

שאלה
י ב נ ש א ל ת י על דבר בטן הגג על ביתו של הקצץ ר׳ ליב ק״פ שמא
לס״ד נטץ לו מאד ואס ישבתו הבעלי מלאכה כל ימי
חוה׳׳מ ישאר הבית זמן רב בלי מחסה ומסתור מזרם וממסר אח״ב בימות
משמים ט אח״כ ילקט כל הבעלי מלאכה לבק המבצר וש יודע עד כמה
לא יטג לשטר ב״מ ,בק רוצה להתיר לו לבטת בחוה״מ והוא בקיטלת :
ו ה נ ה תשל נשאלתי ואסרתי במוחלס ואח״כ כאשר מידו לי כל אמתלאות
מ״ל והצורך והדחק מ מ ל שבדבר  ,רשוט על משכבי סליקו ומצאתי
מקום לכחא דטתרא  .אמנם בתנאי שיסטמו עש שטס או שלשה מבית
מני מ מ ל ב״ד מו״ש ואז דרינא בהדייהו להתיר ממעשם שאברר בע״ה :
ה נ ה מתחלה נעיין במן זה בשבת רו״ס עצש מה מ ט ומשם יטרר מ ן
חוה״מ .מ ה מקור מן זה בריש פרק ש שהסך ובשר או״מ ט ׳
רמ״ד .ומא תלוי באשלי רברבי .שר״ת רצה להתיר ולמד ק״ו מאריסי שדה
שמותר אף שמשבית תלק משראל בעטרתו בשבת מ״מ מותר מסמם נכרי
אדסתא דנפשיה עביד ק״ו בבטן בית בקיבולת שאין שבח לישראל כלל במה
שבונה בשבת  .אמנם ר*י נחלק עליו ואמר ו ק מ א הסכמת גמלי מוסקים
ודמו ראיית ר״ת דלא דמי לאריסות דשדה משום דשדה מ א רגילים לשלם

ביהודה

ד

ז

לקבל שלה באריסות למחצה ולשליש ולרביע  .אבל בבגין רגילים לשטר מלי
יום ביום ואף שזה שכר בקיטלת מ״מ הרואה איט אומר בקיטלת עביל אלא
שכירי יום נ י נ ט  .ולט זה ט׳נלע״ל בקסלתט שרוב הבניניס שטנים טהוליס
המה בקיטלת ובפרס כיסוי הגגיס חקרתי ולרשתי טסב והנה לאו לוקא
רובם אלא ט ל מ בני עיר טנק בקיטלת  .א״כ הרי הבית כמו שלה העטיה
באריסות ומותר בקיטלת לליכא חשלא כלל  .ומיי זה לומה ממש למרחץ
ותטר שאסר בסי׳ רמ״ג .ומ״מ כתב שם סעיף ב׳ שאפילו מרחץ ותטר אס
לרך רוב אנט אוט מקום ליתן באריסות מותר .הרי מטרש להליא שהולטס
בזה אמרי מנהנ המקום .אלא שנלע״ל שעליין איט לומה לשלה .לבשלמא
שלה לכל העולם דרק באריסות וא״כ ליכא שוס חשש אפילו אורטס
למקלט להתס  .אבל בית אף שבעיר מאת לרכס בקיטלת מ״מ במקומות
אחרים ובמג העולם לרך לבטת בית בשכירי יוס  .וא״כ בשלמא שלה ליכא
חשל כלל לא מבט עיר ולא מאורחים  .אבל בית אף לליכא חשלא לבני
העיר איכא חשלא לאורטס הבאים לקהלתט מראו שטנץ בשבת ויאמרו
שכירי יוס נינמ  .והא להתיר בסי׳ רמ״ג במרחץ ותטר אס מנהנ רוב אנשי
מקום וט׳ ולא טיש לאורטס שלא ידעו מנהנ המר^ס  .נלע״ל לשס מיירי
שאין המרק עומל ברשות ישראל רק מתוך שרוחצים ט בחול יולעיס בו
שמא של ישראל ויחשלוהו בשבת ששכר את מכרי וא״כ אורחים שיטאו לא
ילעו כלל שמא של ישראל וליכא חשלא כלל מניימ .ועי׳ במג״א סי׳ רמ״נ
סק״ל ולו״ק :
א מ נ ם נלע״ל ללט זה עכ״ס יש להתיר בחוה״מ שהרי כתב הב״י בסי׳
רמ״ל וז״ל .כתוב בתשובה אשכנזית יהולי שהוא לר ביישוב לבלו
אסור לו ליתן לנכרי מעות לשטר וט׳ ובשבת וביו״מ אלנ״ג לליכא מתא
למקרבא להתס לתוך התטם  .והא לשרי תלמולא התם מ י ט לליכא מתא
למקרבא להתס לתוך התחום אבל הכא הרי עירו מקרבא להתס וא״כ
בני ביט משט ליה ואורחים למקלט לנביה חשלי ליה עכ״ל הב״י .ועס״י
תטבה זו כתב רמ״א בהנ״ה בסי׳ רמ״ל סעיף א׳ ואפילו אס לר בין אינם
יהוליס יש לחוש להאורחיס הבאים שס או לבני ביתו שימשלו אותו עכ״ל.
וכתב המנ״א בס״ק ו׳ עיין פ״נ לשביעית מ״א שכתב הטי״ס בשם הירושלמי
ללא חיישינן לעוברים ושביס מפט מראית עין רק לבני עירו .וצ״ל לבפביעית
הקילו עכ״ל המג״א .ו מ ה ההכרח לומר הסעם שהקילו בשביטת מיט
משוס לאין איסורו ממיר כמו איסור שבת ויו״ס  .ומעתה אני אומר לחוה״מ
רוב הפוסקים הסכימו שאין איסור מלאכתו כלל מלאורייתא רק עיקרו מדרבנן
וקראי אסמכתא בפלמא נינמ  .ואטלו למי פוסקים לס״ל שמלאכתו
מלאוטיתא מ״מ רוב הלימוליס שמביאים התנאים מ א רק ק״ו או עשה לחנ
המצות תשמור רק לעת יטל שהביא ל״ת לכל מלאכת עבולה לא תעשו
וזה ולאי אסמכתא בעלמא  .ולא מציגו בשום מקום שיהיה חייב מלקות על
מלאכת חוה״מ .וא״כ נלע״ל שאין להחמיר ט יותר מבשביעית ואס לא חפשו
בשביעית למראית עין של אורטס רק לבני טרו נס בטה״מ אץ לטש למראית
עין של אורחים .וטון ללחשש חשל של בני העיר אץ חשש בקהלתט בגגיס
שהרי ט ל מ בקיטלת טניס א״כ מותר לבטת מ נ בקיטלת בחוה״מ :
ו ע ו ד אט אומר שע״כ לא אסר בתשובה אשכנזית מחשש אורחים אלא
כשהמלאכה מ א בביט של ישראל שלר בס או סמוך לה ממש באופן
שכל הרואה יודע ומכיר שטא מלאכת ב״ב הזה דאז •איכא חשש אורטס
ט ט א ו שמה ויראו שהיא מלאכה של ישראל ויחשדו שמא עשוי ע״י שכירי
יוס  .אבל אס מ א רחוק מביט מה בכך שיטאו אורחים ומנץ ידעו ויביט
הנך אורחים שמא מלאכת ישראל כלל רק יסברו שמא ביתו של נכרי ומלאכת
נכרי מ א  .בשלמא מה דאסר בגמרא אפילו אם המלאכה מ א חוץ לתטס
רק שיש עיר אחרת של ישראל תוךהתטס ,ט י ט כיון שהעיר ההיא סמוכה
שס תוך התטס א״כ בני העיר ההיא בקיאים בדבר ויודעים שבית זה
ומלאכה זו של ישראל הוא ויחשדו ׳שנעשה ע״י שכירי יוס  .וכן מה שאסרו
בחוה״מ אטלו טץ לתטס אין המעס כמ״ש המנ״א י בסי׳ תקמ״נ ס״ק• ג׳
דחיישיק טטאו שס אנשים ממקומות אחרים .זהאיט דהרי כבר כתבתי
דבטה״מ בלא״ה ליכא חשש מרטת עין של אורחים רק החשש דגני עירו
מקלט המס דבטה״מ מותר לילך טץ לתטס ובט המיר בק איס במעשיו
ויודעים שטא מלאכתו ואינם יודעים שעשוי בקיטלת .אבל לאורחים ממקומות
אחרים אץ חשש כלל דאינהו לא ידעי כלל שהיא מלאכת ישראל ומהך סעמא
אפילו בשבת ויו״ס שט  .ובזה אין אט צריכי; למי שכתב המג״א בסי׳
רמ״ד ס״ק ח׳ במה שהתיר הש״ע אם מתה המלאכה חוץ לתטס וגס אץ
עיר אחרת של ישראל תוך התחום  .וכתב המג״א דליכא למיחש טקלעו
אורטס לשס דמסתמא אק דרך ישראל לשטת אלא אצל ימדיס עכ׳׳ל.
ומא מחק גמל .ולמדי בלא׳׳ה ניחא דמה בכך טטאו שם אורטס ממקומות
אחרים אינמ לא ידעי כלל שהיא מלאכת ישראל ותדע שכן מ א דאל״כ קשה
מ״ש ממרק ומטר אס מ נ מ רוב אנט אותו העיר וכו׳ וכנ״ל ולא חיישיק
לאורטס  .ובזה נדחה ג״כ מ״ש הס״ז בסי׳ רמ״ד ס״ק ג׳ ע״ש דלמדי אץ
כאן סתירה כלל:
ו א נ י תמה על הס״ז י שמא מ ה סבור שהך דסי׳ רמ״ד סותר רק להך דס״ס
רמ״ג מ״ש רמ״א באס אץ רוחצץ  pאוק שבביתו כנראה מדברי
הס״ז סי׳ רמ״ג ס״ק ג׳  .ולק כתב כםי׳ רמ״ד ס״ק ג׳ לדחות  pדסי׳
רמ״ג

