
י  םו שבט או״ח סימן סיח הלו
 השמיעה, ויהי׳ נפ״מ בענין הרדיו מס מי שמועה ומתיר
 לעצמו להחזיקו בביחו עבור עניני מסחר וחדשות מכ״מ חלר)

 השירה בודאי אסור לשמוע.
 וראיתי בספר שעריס מצוינים בהלכה המסונף לס׳ קצשו׳׳ע
 סי׳ קכ״ו — ד׳ שכ׳ דהראדיו ששומעין חדשוח
 ודברי מסחר, ובין דבר לדבר משמיע גם שירים על כלי שיר
 וא״א לצמצם י״ל דאזלינן בחר רוב חשמישו, והעיקר והרוב
 נעשה למסחר וכו׳ ודומה למש״כ השו״ע או״ח סי׳ חנ׳׳א ס״ו

 דאזלינן בחר רוב חשמישו וכו׳ ע״כ.
 ודברים חמוהיס כ׳ דאין הכלי קובע אלא השמיעה קובמח
 דאסור לשמוע כמש״כ הרמב״ם ומה לי אס הכלי
 אין רובו לכך, ומה דאי אפשר לצמצם זה יחכן דאז אינו
 מכוון לאיסור הנ״ל, ומה דהביא מאו״ח סי׳ חנ׳׳א מהכשר
 כליס דאזלינן בחר רוב חשמישו, על ראי׳ זו לא צריך להשיב

 כלל.
 והנה להלכה כח׳ הרמ״א או״ח סי׳ חק״ס ס״ג די״א דוקא
 מי שרגיל בהם כגון המלכים שעומויס ושוכבים בכלי
יון שנחרבו ט והא ו י ש י פ ג ד > י כ "  שיר או בביח המשחה ע
 כ״כ הכלי שיר הלב יווע שזה נקרא רניל בהם כיווע ממנהג
 המחזיקים כליס אלה, ומכ״ש הפוחחיס הרריו בבוקר בעת
 קימה בחכניח זמר הבוקר וכיו״ב בערב ובעח סעודה ואיסור

 גמור הוא ע״פ הלכה.
 ולמעשה לבושחינו ולצערינו כמעט נשכח הלכה פסוקה
 הזאת, ואין לנו למוד זכות גמור, ומיהו עכ׳׳פ
 אלו השומעים הכלי שיר שמשמיעים זמר קודש וזמר מצוה
 לעורר הלבבוח, ומכ״ש בעח סעודח חתונה מותר, במקום
 שאין איסור מיוחד לכך כמו בירושלים מיכ״ק כידוע, או למי
 למי ששומפ לפקח מצבוגו שי״ל שבגדר מצוכ כוא, כאשר כבר
 כ׳ הגאון מהרש״ג ח״ב סי׳ קנ״ה — ופשיטא דאין זה גוחן
 היחר ללמוד כלי שיר ולהחזיק סחס ט״מ לשורר סחס, וגורם
 חמור מזה שהולכם ללמוד במקומוח אסורים, ובאים שם לידי
 איסור חפרובח אנשים ונשיס, וגס צריכים לשורר בפה ולהכשיל

 3קול 3אשה טרוכ. ע־ע ח־ח ם- קב־ז-ב
 ועיין 3ספר יוסף אומן המפ׳ מאחד מגאוני אשכנז שמלפגי
 מאוח שנה 3הל׳ ט׳ 3א3 שהרטים טל 3טלי ה3חים
 של פראנקפורט, טל שהם לומדים 3נוחיהם כלי שיר נגד

 ההלכה המפורשת.
 והנה אין בידינו ל3טר 33ח אחת הפרצה הזאת, ואשרי
 אדם שומט לי לא לפרוץ 3זה, וטכ״פ חלילה להחזיק
 33יח הכלי שיר שקוראים כהיום אורגאן שכולל כמה כלי שיר
 ורבותינו ואבותינו הקפידו מאד טל זה, ומי יחן שדורינו
 יבין שכל החיים שלנו וכל הנהגת הבית בית חרדי ויראי ה׳
 צריך שיהי׳ משוער טייפ הלכה ושו״ט ובכלל זה טנק הנ״ל,
 ובזכות זה נזכה לראוח בשמחח גאולחינו ופדוח נפשינו.
 הכ״ד ממכם מצפה לרחמי ה׳

 סימן ע
 עניני ט׳ באב שנדחה — הלכה למעשה

 א — מקורו בש״ס עירובין מ״א — ובחעניח י״ב פ״א —
 ואר׳׳א בר״צ ופטם אחח חל ט׳ באב בשבח ודחינהו

 ואשר שאל טוד באיסור הוצאה בחוה״מ שכ׳ בשם הטמודי
 אור לאסור, וכ׳ כב׳ שכן מטין בשס החזון איש זי״ע
 — אולם במאירי מו״ק י״ח ט״ב מבואר ואין איסור הוצאה

 ומשאוי וטלטול בחוה״מ — וצ״ט להלכה.
 סוגיא דטלמא ודאי כמאירי אזלי ולא אסרו הוצאה בכלל
 המלאכות האסורוח במוטו כאשר יראה סחימח
 הרמב״ם פ״ז מיו״ט והטור סי׳ חק״ל כאשר כ׳ מוחרין בכל
 מלאכה מה״ת אלא שחכמים אסרום במקצח מלאכוח וכו׳
 כאשר מפרט בסימנים של אח״כ ומולא הוזכר אף מימרא
 א׳ בגמ׳ ובטור ושו״ע סרך מלאכה מטעם הוצאה, והי׳ בזה
 רבוחא גדולה דאף הוצאה שהיא מלאכה גרועה, והיא בעצם
 חי׳ כאשר האריכו חוס׳ ורמב״ן ריש מס׳ שבח ואטפ״כ אסורה
 בחוה״מ, ודאי משמט מזה כמנהג הטולס מאז דלא אסרו

 זה במוטד.
 ולא זו לשיטח רש״י ביצה י״ב ט״א דגם ביו״ט מה״ח הוחר
 לגמרי מטטם מחוך אפי׳ שלא לצורך כלל, אלא מורבנן
 אסרו טלטול וכוי, ולהרבה שיטוח אין טירובי חצרות כלל
 ביו״ט, וא״כ מסחבר ובחוה״מ בפרט להסובריס מלאכח
 חוה״מ ורבנן לא אסרי חרחי ורבנן במלאכה גרוטה, מכ״מ
 גם להחוס׳ והראשונים החולקים שם יראה כן וכיון שבמאירי
 מפורש, כל כך בפשיטוח להיחר, וכן כנראה הי׳ מנהג הטולם
 מטולם אין בידינו לאסור, ואף ובביאור הלכה, סי׳ חקל״ו
 ד״ה ומוחר משמט דפשיטא לי׳ דיש איסור הוצאה ביסודה
 בחוה׳׳מ, מכ״מ הראה לי ח״ח בישועח יעקב או״ח סי׳ חרכ״ט
 דמדבריו יוצא מפורש דדעחו כנ״ל דאף שלא לצורך כלל אין
 איסור הוצאה בחוכ״מ, ואיך נתרץ כמפורש סי׳ חקל״כ
 דאיסור פינוי ממקום למקום ואפילו מעיר לעיר אינו אסור
 אלא אלא משום טירחא, ובמקרים ידועים מוחר לגמרי ולא
 חשו כלל משוס איסור הוצאה שלא לצורך, והנלטנ״ד כחבחי.
 והריני דוש״ת בידידות — מצפח לרחמי ה׳

 סימן םט
 ד׳ סיון תשד״מ לפ״ק.

י היקר מזכה הרבים בנש״ק הרב ר׳ ישראל מ  כבוד מ
 פולק שליט״א — בני־ברק — נועי׳.

 אהדשה״ט באה״ר.

 אשר שאל כב׳ אוחי בטנין גדרי איסור שמיטח כלי זמר,
 הנה ז״ל רבינו הרמב״ם פ״ה מהלכות חטניח הי״ד —
 וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר, וכל מיני זמר וכל משמיטי קול
 של שיר אסור לשמוח בהן, ואסור לשומען מפני החורבן,
 ואפילו שירה בפה טל היין אסורה שנאמר בשיר לא ישחו יין
 וכוי, וכבר כתבתי בשו״ת שבט הלוי יו״ד (קמא) סי׳ נ״ז
 דמסיפא דלשון רבינו שלא התיר רק שירה בפה שלא טל היין,
 א״כ מה זה שכ׳ טוד ברישא וכל מיני זמר וכל משמיטי קול
 של שיר אלא דרמב״ס סגר טלינו את השטר ואסר כל משמיטי
 קול שבעולם, אפילו אינו כלי מיוחד לכך, ומסברא הנ״ל
 ואפילו שמיעת פאטאפאן היינו בכלל כלי שיר יע״ש לדינא.

 ויש לעמוד על מה שכ׳ הרמב״ם וכל משמיטי קול אסור
 לשמוח בהן, וא״כ מה זה שמוסיף עוו ואסור לשומען
 מפני החרבן, ויראה מזה ויש איסור על הכלי ואיסור על
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