
פג ה שכ2 משפמחחטן ת ו ר גא

 בדין, ובטבילה נדה באיסור זהירה שהיאמוהזקת
 שיש וגם החמורה, נדה לאיטור חשודה נעשיתדלא

 בעוה-ר. מזלזלות שהרבה ביון כשוגגתלההשיבה
 להעמידה אטור בשם הברבה עליה שנכתבסבלא
 ק-ב דף בשבת כמפורש ערומות שעומדותבמקום
 ערום. השם בפני לעמודדאטור

 מוקירו,ידידו
 פיינשטייןמשה

 מפפימן

ביהכ"נ לבנין קחים משה שבנין המקורבאור
 תש-כ. כטלוכ-א
 עלבוים הלוי יחיאל מוהר-ר הרה-ג ידידימעיכ
שליט"א.
 ודאי ביהכ-נ לבנין שקודם מקוה בנין בדברהנה

 הרי כי לתקלה, ח-1 לחוש אין אם אףפשוט
 בין שלום לעשות וגם ושבת פו-ר מניעת בזהיהיה
 וגם קודם, הוא מהם אחד כל שבשביל לאשתואיש

 זה. בשביל ביהכ-נ וכ"ש ט"ת אף למכורשצריך
 דף במגילה מפורש הא ושבת פו"רדבשביל

 בראה תהו לא מטעם אשה לישא ט"ת שמוכריןכ-ז
 סימן הב"ש כתב פו-ר ויים שכבר ואף יצרה,לשבת

 ולא דשבת ורא מדנקט ט-ת שמוביין טק-בא'
 טק"ט ונ"ג טימן להמג-א הוא ובן זרבו דפרוקרא
 ישנו הא ושבת דפו-ר זה וטעם שם, במחצה"שעיין
 שבעיר. הנשים לכל שהוא ביותר עוד מווה בבניזגם
 מקוה שם שיש רחוק למקום ליטע יכולין אםואף
 לילך יוכלו שלא נשים הרבה נמצאות בעירודאי

 מזה שבאים אטורות, יהיו וי"ט ובשבתותלמרחוק
 מוכרין הא שם סק-' ולהח-מ ושבת. מפו-רלמניעה
 אשה בלא לאדם לעמוד האיטור בשביל גםט-ת

 כשהמקוה לחוש יש ודאי שזה עברה, הרהורימחשש
 זה בשביל ימים הרבה שתאחר מקום ברחוקהיא
 ביהכ"נ למכור אך וי-ט. שבתות ומצד אונםמצד
 חמירא מם-ת, מכ"ש מדינא שרשאי אף בנוישבבר
 שלא הכחות בבל להשתדל שצריכין לעניןמס-ת
 לענין י-ג סעיף קנ-ג טימן באו.ח בדאיתאלמבור
 והוא אשה ולישא תורה ללמד וה"ה שבויםפדית
 זס-ת מזבנ', לא דאינש דדירתיה מטעם ג' דףמב-ב
 סק"ב בט"ז כו ומפורש זה טעם שייך דלאמוברין
 א"א אם אבל עיהש. רנ"ב טימן ביו-ד טק-אוש-ך

 בשביל ביהכ-נ גם למכור צריך אחדים מעותלהשיג
 המג"א דברי בבאור ל"ב ט"ק במחצה"ש בדאיהאמקוה
 לענין וכ-ש אשה לישא לענין וה"ה פ-שלענין
 בנו לא שעדיין קדימה לענין כ"ש וא"כמקוה.

 מקוה. לבנות תחלה שצריביןהביהכ"נ
 בבר לאשתו איש בין שלום לעשותובשביל

 לעשות לענין נ-א בר-ט משה אגרות בטפריבארתי
 ליכא שאם שם להתפלל שנעשה ביהכ"נ בחדרמקוה
 שמו למחות תזרה דהתירה מהא שמותרין אחרמקום
 ה' בבבוד זלזול יותר שהוא בקדושה שנבתב"גדול
 בין שלום לעשות בדי מדאורייהא חמור איטורוהוא
 דהתם למידחי וליבא גמור ק"1 והוא לאשתו,איש

 למיכתב שמותר מזה למד אחיתופל דהרי בכךהכשרו
 יהודה ור' י"א דף במכות בתהומא ומישדא אחטפאשם
 שלום לעשות כדי ת-ח בבבוד זלזול להתירלמד
 וא-כ בספרי, עיהש ס"1 דף בנדרים לאשתו אישבין
 נמי לבד זה בשביל המקוה בנין להקדיםב-ש

 שלום חטרון נחשב לזמן אף תשמיש ומניעתשצריבין
 והם כולהו. שאיכא וכ"ש קמ"א, דף בחזליןבדאיתא
 כשיש וכ,ש הפשוט. זה לדין גדולים מקוריםכבר
 ח"1 וכאביזרייהו נדה באיסור ליבשל לתקלהלחוש
 בזה. לפקפק מהואין

 מוקירו, ידידווהנני
 פיינשטייןמשה

 מגטימן
 שמעה של לחצרענפים ונומים ראובן ברשדת שעומרבאילן
 תשכ"ב. ניסןד'

 גרינכלאט אפרים טוהר"ר הרה-ג ידידימע"כ
שלים"א.
 ענפים ומטים ראובן ברשות שעומד אילןובדבר

 בחדושי כארתי אני הנה שמעון, שללחצר
 במקום האילן בגוף רק תלוי ממוו ילדיני ב"מטוף

 שכל אף ראובן בשדה עומד אם הקרקע מןיציאתו
 בשל הוא האילן של ועליונו הענפים וגםהשרשין
 יוחנן א-ר רבין מדאמר והוא לראובן שייךשמעון
 מביא הנוטה אילן ואחד למיצר הטמוך אילןאחד
 הסמוך דאילן דסתרי תרתי הוא שלבאורהוקורא
 גם או מקצתן או חברו בשל השרשין הוולמיצר
 בהענפים הנוטה ובאילן השרשים בתר אזלינן ולאכולן
 הוא אם ובין השרשים בתר אזלינן בעצמו גםואולי


