
 רא"םקרני ר פם. , ,.
כולל

 בענינים ומהם שונים, בענינים נחמדים וביאורים ותשובותשאלות
 הדור ברולי עם ונתן שנשא מה למעשה,הנוגעים

 שונים. הורניים בירתונים שהפייוומה

 המחברמאת
 כש"ת והיראה התורה אוצר סוע"ה המפורסם הגאוןהרב

8וה-זז-

 וצוק'ע  נ*לסגב41ל. טמן ישון ,4"יש "ל י מריבזוקטפיייר אר-י

 והמל מץ ספר בעהמ"ח זצ"ל מץנשטטער אברהם משה ר' מרן חגאתבן
 זצ"ל מוינעשטער מענרל מוהר"ר המפורסם הגאוה"צ שלבנו

 תובב"א ירושלים בעיה"ק וההוראה התורה מגדולישהיה
 זצ"ל אורנשטיין אורי ר' והגאון בירווילים ראב"ר לוי ריי"ל הגאוה"צ להרבניםונכד
 ש"ס על אורה קרן ספר בעהמ"ח זצ"ל קארלין אבד"ק יצחק ר' מרן הנורא הגאוןחתן

 97"ק תש"ז לסליחות בראשון בטהרה נשמתויצאה

 ירושלים בעיה"ק הזיתים בהד נקבד צוואתווע9"י

[ע

 הדרשות אוצר של כת"י מאמתחת דרשות שלשה הוספנו הספרבסוף
 זצ"ל מוינעשטער 'אברהם משה ר' הגאון המחברמאבי

,ך
 המחבר הגאון אלמנת ע"י לדפוסנמסר

 מוינעשטער יצחק ר' המחבר בן ע"י ונערךנסדר

 --י4- לאעטוזט ווצכנסוצעתק
 יארק ו נימ8.0אססם"ששם8ה*"שא1

 לפ"ק תשי"א שנת תשס"ב ואיסע"י

 : המחבר אלמנת אללפנות

 585ו[ ,5%ז~5אוכ44א , 800 א,אדוק 5.1ע4 ,אז[א8%00 .א.ץ
 מוינעשטער ליבא מרת להאלמנה שמורות הזכויותכל
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 הרור פנרולימכתבים

 זצוק"ל קוק ה5הן יצחק א5רחם ר' מרן הגאת אדמו"ר 5א פאת פפת5יפשני
 תו55"א ירה%לי5 5עיה"ק "פראל, לארץ חראהפיהר5

 תרצ"ה תשדי, ז' יוםב"ה,

 מוינעשטער אורי מו"ה הנעלה הרה"ג ידי4נלכ'
 באה"ד וגמח"ט וברבהשלום

 דעיון בדבד הנכבד מכתבו היקר, ידידיאהרשהיין,
 בידי עלה אשר האוסף עם הש=ס הדפסתשל

 ידידינו ע"י הגיעני ברורה", "הלכה בשם לסדרובע"ה,
 ע"ז נתעורדו פה גם והנה שליט"א. לעווי ר"יהדה"ג
 ועם המכון עם מקושר הוא הענין וגם שונים,בחוגים
 שתי של זמן במשך כי שליט"א, פישל רי"אהנדיב
 למס' השוונות השיטות על וביאור בקיבוץ סדדושנים
 הלומדים שיתדגלו הפנימית מטרתי היא שזהביצה",
 הלכה של לבירורה הסוגיא האטת בדרךללמוד

 את סדרתי זה בשביל שבעיקר הדאשוניםממקודות
 הסוגיא, את להאיד מרוכזת בצודה הדמב"םדברי
 חידוש צד שיש מקום בכל ה5וסקים דבריואחריו

 שדבריהם המהלך לפי האחרונים דברי ועדבדבריהם,
 הדברים לבאר הרוצה שהלומד כדי מהסוגיאנובעים
 סידורינו. ע"י בזה יעזר בכתב וכש"כ בע"5אפי'
 תיקון צריכים הדברים יהי' הדפוס עם שבקשרמובן

 אומץ להוסיף  יעזרנו יתברך שבחסדו ונקוהומילוי,
 הגד~ים. ברחמיו המוגמר עלולברך

 היציאה פרק על כעת עומד הוא הרעיוןועכ"8
 לרבים להודיע רציתי לא ואנכי בעז"ה, ה5ועלאל

 בעוה, הש"ס כל על לגמרה בסמוך רקמעבודתנו
 הכחות יתר עם בפעולתו להתאים כבודו שיוכלואקוה
 לברר עוד בע4ה ונראה בזה. דגלנו על יעמדואשר
 בברכה חותם בזה והנני הבע"ל. במכתבים דברים5רטי
 באה"ר. דוש"ת ידי"ע ונפש כנ"הנאמנה

 עוע הכהן יצהע אברהמהק'
 ישראל( לארץ הראשי)הרב

 תרצ"ה טבת לחדש י"ט ג' יוםב"ה

 מוינעשטער אורי מו"ה הנעלה הדה"ג ידי"נלכ'
 וכט"ס. וברכהשלום

 מכתבו קבלתי שבועות מאז "יקי ייייי 1,אהרשהיי
 גורמות שהן טרדותי עוצם לרבים וידועהיקר,

 של שהרעיון ידידי לכת"ר אגיד וכעת דברי,איחוד
 זה, בצד זה אחד עמוד על ביחד וירושלמי בבליהדפסת

 הצדיק הגאון וכמו"ח ישראל, גדולי על חביב מעולםהי'
 יהי' טוב ומה מאד, לזה משתוקק הי' זצ"להאדד"ת

 חכמים, עיני להאיר הפועל אל זה קדוש רעיון יצאאם
 שתי של מחכימות אותיות ע"י תורה, שלבאמיתה

 נבנו שכבר ואחדי לזה, זה דודים שהםהתלמודים,
 איך והאחרונים הראשונים גדולי ע"י קודשמכונות
 הא שייך לא זה, לעומת זה התלמודים אתלהעריך
 נתקרבו כעת ואדרבא וגו', ולבא וליוצא ע"פ י'דחגיגה
 את כ4א ומאירים משלימים שהם עד לןה זההענינים

 אל להוציא כת4ר בעזדת יהי' והשי"ת חבירו,דברי
 אורה לעמוד בע"ה שיהי' הזה הגדול הדבר אתהפועל
 התורה. שדמותעל

 מאד הש"ס, עם ברורה ההלכה הדפסת עניןוע"ד
 וגבורה, בינה ובעלי יכולת, בעלי ימצאו אםאשמח
 טוב ומה הזה, הגדול התפקידה את עליהם יקחואשד
 יהיו ודקוותי' ככת'ר וחכמים כנים אנשים אםיהי'

 כנהומ שלו' זה והי' זאת, שמים מלאכת בסודהבאים
 באה"ד. דוש"ת ידי"עונפש,

 פוס הכהן יצהע א[2ר1(מהק'
 ישראל( לארץ הראש*)הרב

ק  לאעטלצט ושכנסא
 --ץםםעש1-:1מנ8*הה"8.01אס%0ששזם8הי"ש"%
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 הרור מגרולימכתבים
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 תרצ*ה חשוז כ*דנעה*י

 הרב נעלה, ומאד הנכבד ידידי לכבוד וברכהשלום
 שליט"א מוינעשטער אורי מו"ה כש"ת החו"בהגאון

 לוי יצחק הרה"ג ידידינו ע"י קבלתי הנכבדמכיזבך
 ונהניתי בח*ת, הדוגמאות על עברתישליט"א,

 וראוים ישר, בדרך בהלכה, ונותן נושא שכתר"המאד,
 שאמרם, למיהדברים

 עם ביחד בבלי ש"ס לאור להוציא מחשבתוע"ך
 אופן באיזה דעתו, לסוף ירדתי לאירושלמי,

  עדיין שהידושלמי בשעה בה כזה, דבר לעשותרוצה
 של המכריע הרוב לפני )עכ"פ החתום, כספדאצלינו
 הדורות, גדולי ע"י נתפרשו, קטעים ורקת"ח(,
 דור.שבכל

 הראשי הרב מו"ר אחי כבוד של ברורה ההלכהעטך
 אנכי בבלי... ש*ס לכל בעגע שליט"אלא"י

 ת*ח עם נ"י, פישל הרי במכון כשנתיים, זה,מתעסק
 להוסיף הראויה, והכוונה הנכונה, הדדך למצאמצויינים,

 ובירור ההלכה, מקורות את הרב, של ברורה, ההלכהעל
 המפורסמים, הפחות, לכל בהלכה, הראשונים שיטותכל
 הראשונים שיטות ולברר למצא בידינו, שיעלה כמהועד
 היו ושלא מאוחר, יותר בזמן לאהך שיצאו ספריהםבין

 הדבר השו"ע, מפרשי ז*ל, האחרונים בידינמצאים
  מקוה, אני אבל רבים, סבוכים בו ויש פשוט, כ"כאינו

 מסכת כל על משא חומר  בידינו יש  שבברשלאחר
 המסכת לסדר בעה"י בידינו שיעלה לזה, הדרושביצה
 להוציאה שנוכל תקוה לי ויש לערך, קרוב, בזמןהזאת,
 בתורה שעוסקים ת"ח לפני דוגמא, בתור בעה*י,לאור

בעה"י
 מוהר"ר הרה"ג והנעלה הנכבד ידידי אתהנה

 ויגע עמל אשד לת"ח הכרתיו ז"ל מוינעשטעראורי
 ורבותינו מגפ"ת שמעתא ולאסוקי להבין תורהבדברי
 שנשארו מהכתבים ענינים איזה וראיתי ובתראי,קמאי
 על להעלותם ראוים דברים בהם שיש ומצאתיממנו,
 יצחק ר'  הגצלה המדפיס בנו עושה וטוב הדפוס,מכבש
 ולכבוד אביו לכבוד הדפיסם וגם הרברים שסידרנ"י

 זכרונם הן שדבריהם לת'ח הראוי עולם לזכרוןהתורה
 רא"ם. קרניבשם

 התורה, לומדי לכבוד וחותםהכותב
 תשי"א. הראשון, אדר ז'ביום

 פיינשמיין,משה
 ירושלים תפארתר"מ

-א4-

 אורי מוה"ר כש"ת בתו"י... הגדול הרב . ..
 לאוקמי וזכה למודו על הרבה שקדמוינעשטער,

 בלמודו, פרי עשה וגם גידל דשמיא ובסייעתאגירסא
 לאור שהוציא בקונטרסו כתבו מפי נוכחתי כןוכאשר
 הנז' הרה*ג לכבוד רבנן  שבחוהו כבר והנה טרפות,בה'

 שבאמריקא הרבנים גדולי מאת לכתבים המגיעבשבח
 לסמכהו עליו מקודם נתנו וגם ת"ו, ירושליםומפעה"ק
 . . . בישראל ולהורות לדון חכמיםבסמיכות

 פראנע במוהריייר פמוז ~ן[ך'נאום
 ואב*דרב
 תובב"א ירושליםדעיה"ק

 הגונים. ת"ח שלמאורגנים
 אצא עוד ומאין ידו, על תעשה הזאת שההוצאה מאד שמח אהיה זאת,,. בהוצאה יסכים כתר*האם
 פנותיו. בכל לו אשד ולכל לו והצלחהבברכה

 הרב, כערכו ומכבדו מוקירו הנאמן ידידוכברכת

 9י9 תכתורוב
 התלמוד( לדרישת פישעל הערי)מכון

--י*4-"



 הרור מגרולימכתבים
 שליט"א טאמאשאדו בנימין בהצה ר' מרן הגרול הנאון טהרב והערותמכתב

 גיטין תיקון ופפר ב"ח שהם אבני פפרבעהמ"ח
- - 4 ן - -

בעה"י
 הספר את לי שלח שי' מוינעשטער יצהקמר
 הרה"ג ידידי ברכה שהשאיר ראם" "קרניהחשוב
 מוינעשטער אורי מוה"ר צמ"ס חו"ב בתו"יהמצויין

 וביקש ומשוכלל, כלול בדפוס נמצא והנהו בכת"י,ז"ל
 עליו. והסכמתי חו"ד לכתובממני

 ח"ת ורוב גדול, לת"ח מוסכם הי' ז"ל אביוהנה
 לכבד דוצים והמהוללה הכבודה ומשפחתוואשתו ואמי בניו אך בחייו, להדפיס זכה זה בספרושנמצא
 ומכונסים מקובצים דבריו כל שיהיו רצונוולמלא
 לעולם, ונאה להם נאה לצדיקים כנוס כי אחד,בספר
 ספר לראות אני ושמח רוח נחת לי יש בודאיוא"כ
 מידידי, היו ז"ל הגאון ואביו שהוא ז"ל אביו שלשלם

 שדבדיהם לצדיקים נפשות עושין איןוכמאמרם
 זכרונם.הם

 בתורה עמש"כ ומתנה התנאים משפטי ט' סי'על
 שנדפסו כמו שם נדפסים הדברים כי להעיר, מה ליאין

 הי' אילו כי שם שהעירו ומה ח"ב, שהם אבניבספדי
 חבל ואומד נאנח אני ע"ז משיב הי' בודאיחי
 דאבדין.על

 גיטין תיקון ספדי על ט"ז בסי' שהעיר מה עלאך
 קצת. להעיר חפצי עכשיו עד דבריו דאיתיולא

 יעקב המשכנות את הביא ז"ל המחברהרה"ג
 היכא גם נקרא לעיר דסמוך כ"ה סי' באהע"זשכתב
 ע"א, ד"ד מגיטין הוא מדאיותיו ואחת מהעיר,דרחוק
 מהעירות הם לודים וכפר וחגר דרקם שםדאיתא

 כמבי דהוי אמר ורבב"ח לא"י, ומובלעותהסמוכות
 דהי' ע"ב דכ"ו בסוכה 5י' ורש"י לפומבדיתא,כובי
 סמוך. נקרא מהעיר רחוק דגם אלמא פרסאות ו'דחוק
 דסמוכה יו"ט 9' ריש וברה"ש מגילה בריש דאמרי'והא

 ממש, כהעיר לחושבה זהו יותר, ולא מיל עדנקדאת
 המחבר שהעתיק ההעתקה מתוך שהבנתי כפי תו"דזהו
 המשכנ"י. אתז"ל

 להסתפק מוכרח ואני תח"י המשכנ"י איןהנה
 ק"ל, מההעתקה הבנתי וכפי המחבר, שהעתיקבהקיצור

 עיי"ש, מתא קולוניא בצד לענין 32 צד גיטיןתיקון בספרי נזכר וכן רחוק, אפי' נקרא דסמוך הוא דכןנהי
 דרבב"ח שם כתב דרש"י לפענ"ד, מובנת איננהראייתו
 מובלעות על קאי וכו' אתרא ההוא לי חזי לדידידאמר
 סמוכות ועל לפנים, בולטות 8רסאות וה' ד' דהואו5י'
 ממובלעות רחוקות דסמוכות כתב רק כלום 8י'לא

 עיר לענין מעירובין שהביא שם ודאיותיועיי"ש.

 וסנהדרין זיין, בכלי עלי' יוצאים לספרהסמוכה
 עושין שאין ע"ב דט"ז שם ובגמ' קמא ר"פבמתני'
 כמה כלל נזכר לא שם לספר, הסמוכה עירעיה"נ
 להגמ' מתני' בין לדינא נ"מ דאין ואף סמוכה.נקרא
 בספד, עיה"נ עושין אין תנן דבמתני' בלשון, הבדליש
 שם ובש"ס ה"ד, עכו"ם מה' בפ"ד הרמב"ם כתבוכן

 דמגילה דגמ' שכתב וע"מ לספר. הסמוכה עיראיתא
 הנה מיל, עד וזהו ממש לעיר לחושבה איירוורה"ש
 נקראת דעיר ועוד מהרי"ו בשם הד"מ את הבאתיאנכי
 דנדרים מגמ' כן והוכיחו עיר, של עיבורה עדדק

 דמגילה הנך תקשה לכ' וא"כ ד--6, בצדעיי"ש
 איפכא לחדש נראה לפענ"ד אך דנדרים, אהךורה"ש

 אחרות בעירות איירי ורה"ש דבמגילהמהמשכנ"י,
 וכלישנא האחרת העיר מחלק כלל נחשבות שאינןלגמרי
 עיד דמשמע וכו' הרואה עיר שכל בדה"שדמתני'
 התחום בתוך דאפי' משכחת ולפעמים ואחרת,מיוחדת
 לעיד מיעטה דהש"ס וכמו לגמדי, אחרת עיראיכא

 יותר היו דאי ההרים, בין היושבת ועיד בנחלהיושבת
 לאו דהא ושומעת, דרואה למיעוטא איצטריך לאממיל
 נתמעטו ומ"מ קרובות דאפי' ע"כ אלא נינהו,קרובות
 אחרות עידות והם שומעת, ואינה רואה דאינהמטעמא
- האחרת. להעיר כלל שייכותשאינן  מה זה ו5רט 
 שם גיטין תיקון בספרי וכמש"כ לברד צדיך עירנקרא
 סמוכה היתה שאם התקינו ותק"ש מגילה לעניןובכ"ז - נפניתי. לא עדיין אך להאריך צריך זהדבפרט
 כירושלים נחשבת מיל היתה ואם לכרך נחשבתמיל

 איתא דבמגילה חזי ופוק ותוקעיז. קרובה דהיאמאחר
 נראה כן קרובה, איתא וברה"ש לו הסמוך וכלכרך

 לחדש.לפענ"ד
 רש"י 8י' דבסוכה צ"ע, רש"י דדברי אעידואגב

 שם ובגיטין פרסאות, ו' היו לפומבדיתא כובידמבי
 לפומבדיתא כובי מבי דהיינו דמובלעות רש"יפי'
 זה, שירגיש מי ראיתי ולא 5רסאות, וה' ד'היינו
 כי וכתבו במ"א דפי' רש"י שפי' ע"מ הרגישורק
 מקומו. ידעולא

 קרן בלשון יתורגם ראם" "קרני השם כיאקוה
 ז'ל המחבר דברי ויתקבלו הוד, וקרני משה פניאור
 להמשפחה דוח נחת ויהי' בקבר, דובבות שפתיוויהיו

 והרמה.הכבודה
 ט"ז ה', יום התורה, קרן הרמת למעןהבעה"ח

 תשי"א. א'אדר
 )מביט( מאמאשאוו בנימיןמשה



 הקדמהבמקום

 לגיסי ויד זכרון להציב ה' דבר בספר ולהוק מלים אלו אי לשרממ בואי עת ידיתרעד
 חי לכל חיים שבק אשר ז"ל, מוינעשמער אורי מהור"ר וכו' וסופר חכם הג' הרב ה"ההנעלה
 משלש יותר זה עכשיו עוד הדמעה חמה עוד והפרחתו. שגשוגו עלייתו ימי בעצם ימיו,בדמי

 נשגבים, עלי' ימי רוממות, היי על בארעא, דבלי' שופרא האי על מאתנו, הפרדו מיוםשנים

 ושאיפה. רנקוה חלום מלאי רעננים היים על הגיעה, נפש עדי הלב וכואב לעינינו. חלפוישנגוזו

 ריקות ורק מוף, האין באופק שנאבד בודד צליל נשאר באמצע, השיר וידום החלוםויפמק

 בני שכבה-בימי-ראיתי נהדר עלי' זוהר על אפמים-חבל מכל צללים עם ריקותנשארה,
 מועמים. והמהעלי'

 גלוי גם ואף - והנהדרה, העדינה נפשו מוהר הרם, ערכו ולהבינו לשערו ידעו רביםלא
 רצונו עם ישותו, בכל לעינינו מופיע מתגלה אמנם הי' לרגלו, נר הי' אשר הגדולה האמת עםלבבו

 לא עושר הייו, אוצרי נשארו התום כמום זאת ובכלי לכל, חזות להראות אור, להעלוועהאדיר

 וגבורתו כוהו הי/ ..זה הומי'. קרי' ברהובות ענק צעד, בצעדו לכת צנוע האיש ויהיישוער,

 שאיפותיו כל נשימה, כל הגה, ההיים,-כל אם-מפר כי היו, חיים רק לא וחייו, . . . ואנשיםלאל'
 פנימיות בכל הרניש מהזתנו ועעודתנו כל המפר, לעם נאמן כבן הספר, הי' חייו, חלום כלומאוייו,
 1;מו. עתו מרצו חייו הקדיש ולזה המפר, הוא ונשמתוהייו

 לא זהו לידו, בא אשר ספר כל הרגיש אשר בזה הצמיין הביא לחמו מזה אשרכמדפיס

 אלה הם הלא ובעיקר אם כי לסדר, עליו מתות אותיות לא הקודש, מלאכת אם כי טלאכה,רק

 ועורה. של באהלה יושב מחבר והגה הרה אשר נשמה חיי של חיים ממעין ומחשבה רעיוןתולדות

 תיקון הצריך במקום ויתקן מתוקן, דבר יוציא כי לזה, נפשו נתן הגדולה התממרותו לבו חוםובכל
 במפר התבוננותו עמקי בעת המראה הי' נהדר ומה ונשמתו. פיו מרוח המפר את ויחי'ויהדר

 מביע הוא הת9עלות ובאיזו התלהבורג, כולו מתמלא והוא רעיון, או אור ברק רואה והוא יד,כתב
 ועומקה. ,נשמתו מאויי בכל הספר עם החי הפפר הי'-איש זה והפלאתו:התרשמותו

 דמפדי' ר"ל על ים9רו עת במנילה, רז"ל דברי הם מתאימים כמה הרעיון עלועולה
 הסרא וי - אמר שורתא בכ"ד הלכתא תני דהוה דישראל בארעא דשביח מרבנן צורבאלההוא

 ואמרו אתו, ושכיב ותוספתא מפרי ספרא הלכתא תני דהוה וההוא - רבה גברא דישראלארעא

 תקיפי בין מה חזי הא מפרי-וממיימים, דמלא צני הי נם9די', היכי אמר מר, לימ9די' לר"נלי'
 על העולה דישראל דארעא תקיפי של ההוד בזה, רואים אנו בבל,-שועים לחסידי דישראלארעא

 יתירה בשמעיות נקנה שמע,.הקל תא רק הוא בבל חמידי אצל חזי, התא ראשית בבל,המידי
 חזי- הוא-תא דישראל דארעא תקיפי אצל מרחוק, הבנה שמעיות, רק הוא וההישג נפש,בעמל

 הלכתא תני של ושנית-הערך התורה. בחכמת ממשיות של נהדרה וההישג-הופעה נשגב, אורגלוי

 לספריו, נפשו המוסר הלומד, העליון, האיש הוא במל ספרא: מלא צנא רק הוא בבל חסידיאצל

 תקיפי אצל הוא כן לא ספרים. המון של אוצר הקלימה, כח הכלי, רק הנהו הוא להספרים, הואבמל
 הנהו הוא המעמיק השוקד הלומד שם רבה, הגברא הוא הלכתא התני שם דישראל,דארעא
 זוהר ועל לבו, לוח ועל הי', תורה מפר אם כי צנא, לא הוא העליון האיש שם בעצם,התורה
 עליונה. חכמה הוד היים, אלקים דברי עבריהם משני כתובים חקוקיםנשמתו



 הקדמהבמקום6

 ה' תורת מוינעשפער, אורי ר' הרה"ג ז"ל נימי של שמו ינון דישראל דארעא תקיפיובין
 היא החיים, טלחמת לחם עמה עמה, ועתידו חייו תקות שזר חלם עמה אפו, נשמת הייו, הדהי'

 פארותיו, וישלח וישנשנ, לשעה, משעה ליום, מיום ויעלה האיש ויגדל השנותיו. אופקימלאה
 אשר הארז ונפל ויקצץ הנרזן והונף ידו הדה הכורת, עלה ימיו ובדמי רברבא, לאלנאויהי

 השמימה, בפהרה ועלה שבהו"הי, לפ"ק, תש"ז למליחות בדאשון ממושכה, מחלה ואחריבלבנון,
 רבה. גברא לישראל אבדה וי . . . שופרא האי שחבל

 הדפוס אור רואים אשר ומהם כבר, בדפוס עלו אשר רבים מכתביו, צריר לכם האועתה,
 חשב מאשר שירפופים רק היו לדפוס, מוכנים היו לא כי ביד, הבא מן לקהנו ראשונה,8עם

- הנה,ומאשר  כי וכוחו הגדולה ידו בעצמו הרניש נדולות, ליצירות הצעות ברעיונו נשא אמנם 
 אך שונות, יצירות ועוד להירושלמי, הבבלי בין השוואה ליצירה התחלה בכתביו ומצאנורנ,

 האור. וכבה חלום-השאיפה נפמק היצירה באמצעלדאבוננו

 עלה נ"י, יצחק ור' נ"י נחום יעקב ר' הנ' ובניו תחי' ליבא מ' הצדקנית רעיתוועתה
 ובנו רוחו, ולהניוני ז"ל המנוה הנדול לניסי ושם יד ליתן זו שמים למלאכוז והתנדבו לבםעל

 שלימה משכורתו יהי מתוקן, דבר להוציא הסידור עבודת ויעבוד שכמו הפה נ"י יצחק ר'המדפיס
 פעמו מעיינים, ידידים ואתם הרבים. את מזכים והנם . . . מכבדו יקיימו בעת 9עלם ה'וישלם
 בקבר. דובבות שפתותיו ויהיו במפר, התכוננו פוב, כי העץמפרי

 בורובסקי בהרש"ייוסף
 יומף בית דבהכ"נרב

--4*.--

 שליט"א מוינעןטטער ליב יקקב ר' הגאון המחבר משחימכתב
 להרמב"ם וטהמ"2 רמב"ם", ש"ט מן ביצה "מס'בעהמ"ח

 התשי"א שבט יודב"ה

 נ"י מוינעשטער יצחק ר' המדפיס אחי ולבן תחי' ליבא מרת מנב"ת הנכבדהלגיסתי
 המת מצות בזה ולקיים מדפיסים, שהנכם רא"ם" "קרני הספר של טהדפים העתקהקבלתי

 אחריו. שהשאיר מכתביו חלק להדפיס פטירתו לפני שצוה ז"ל, אורי ר' הרה"ג הגדול אחישל
 וטבעו. טיבו ונתפרסם גברא איתמחי כבר כי ולהסכמתי, לדידי צריך אין שכמותו וגדולז"ל, לאחי בתשובתם התורה גדולי בהם דנו וכבר לי, ידועים ענינים הרבה בו וראיתי בהספרעיינתי
 לעולם. ברוך יהא המחבר של וזכרו התורה, גדולי מאת ברצון יקובל הספר כי מקוהוהנני

 ולומדיה, התורה לכבודהכותב

 )מועעשטער( הרט"א פן ליביעקב



 הטחבר בן טאח אהריםרברים

 עלי גפל כלל הכנה ובלי מראש צפיהבלי
 לדפוס. ולהכשירו להכינו, הזה, הספר למדרהגורל
 בכמו הרגלתי לא גם ערכי, טיעופ ידעתיואני
 יוצר ידי מע,טה אוטן של ספר לסדר ובפרפאלה.

 לספרא ומפורסם ידוע היה אשר ז"ל,כאאמו"ר
 שנדפסו גדולים של ספרים וכמה נפלא, וסדרןרבא
 גברא האי על מעידים זו במדינה האחרוןבזמן
 ז"ל. אאמו"ר ע"י נתהוו ושכלולם שסידורםרבא,
 עסק ימיו שכל הוא בזה, יש הפרגיות מןוכמה
 ידי שלו וספרו שכלולם, וביופי ספריםבסידור
 ובלתי זו, במלאכה זרים בו, טמשמשיסזרים

 והלואי דבריו, עמקי לתוך ולירד להביןמסוגלים
 באמצע פתאם כי נתקן. שלא וק"ו נקלקלשלא

 ורשימותיו כתביו כל ונשארו הכורת עלהעבודתו
 בלב המלאכה, אל נגש אני לכן ממודרים.בלתי
 נקשן. לדא דא וארכבותי ורתת, יראהמלא

-*-
 לנאון צריכין וגדול, גאון על הערכהלכתוב

 היא, זופרתא מלתא לא בשמות לקרא כישכמותו,
 אדס. של ושם שם כל ופי' שקרא מאיר בר'מצינו
 חז"ל אמרו הראשון אדם של השמות קריאתעל

 משלכם, מרובה חכמתו למה"ש הקב"השאמר
 הי' ז"ל אאמו"ר י"ז(. פרשה בראשית)מד"ר
 המפרה אל לקלע ידע כי הסגולה, באותהמחונן
 לא ואני ומהברו, הספר את ולסמן להעריךלציין
 עם ולבוא גדולים במקום לעמוד בנפשיאדמה
 כולו שנמסר גמקום בהפדוזדור אפילוהספר

 הענק במחיצת לבוא הננס הוא מי כילרשותי,
 ישרו. ולהגיד לבוא אםאף

 תקצר לי, וירווח אשיחה אמרתיואם
 מעפ אף רבים בת בשער להודיע מהכילהיריעה

 שלם ספר לזה וצדיכים עיני, שראו ממה המעםמן
 אסתפק ע"כ גדלו, ופרשת צדקתו אתלתאר

 ושרטופים. קוים איזהברשימת
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 בירושלים נולד ז"ל אורי ר' הרה"ג מוריאבי
 ונרטמנך פהורה בסכיבה נתגדל שם תרם"ח,בשנת

 מגזע מחצבתו ירושלים. חכמי באבקוהתאבק

 היוחסין שלשלת דור אחר דור מפורסמים,גאונים
 הגאון של בנו ה"ה וטפורמטת, רמהממשפחה

 בעהמח"ס זצ"ל מוינעשטער אברהם משה ר'מרן
 מוינעשטער רם"ם הגאוה"צ של בנו והציל""גנון
 ראב"ד לוי ריי"ל הגאוה"צ להרבנים ונכדזצ"ל,

 חתן זצ"ל אורנשפיין אורי ר' והגאוןבירושלים
 זצ"ל קארלין אבד"ק יצחק ר' מרן הנוראהגאון

 מורי אבי והוא ש"ס. על אורה קרן ספרבעהם"ח
 השולשילתא והמשיך אבותיו בעקבות הלךז"ל

 הנזר הומר השלשלת נפמק ובהסתלקותודדהבא,
 משתכחין. ולא דאבדין על וחבל העטרה,והורמה

 בלתי כשרונות בו נתגלו ילדותו טלמשחר
 אמרו רואיו וכל נער יתנכר במעלל? וגםמצויים,

 ותפימה עמוקה בהבנה מחונן הי' לגדולות, הועדכי
 עם לפלפל זכה לימים צעיר בהיותו ועודמהירה,
 התורה מגדולי שהי' מוינעץןפער רם"מ הגאוןזקנו

 י'(. סי' )ראה עיה"ק בירושליםוההוראה
 נפלא שקדן הי' הגאוניים לכשרונותיונוסף

 יצא שלא כמעם האחרון יומו עד ילדותוומימי
 פומא פסיק דלא וכמעם חלכה, של אמות ד'מתוך

 נפלא בקי הי' גדול, בעיון הי' לימודו וכלמגירמא.
 הוראה, ובעל גדול מחדש התורה, מקצועותבכל

 גדולי העידו ע"ז ואשר באו"ה, מצויין הי'וביחוד
 ובא ההקדמה, בסוף נביאם אשר דזמנינו,הדור

 זו. ובמדינה בא"י הדור גדולי עםבכתובים

 ענותנותו ופרשת צדקתו גודל יתנהמי
 להפליא, עד הי' בהלכה והעמקו עיונווקדושתו,

 הי' וגדול קטן דבר וכל עצמו, על לממוך רצהולא
 כמו יתרה 'בענוה ודבותיו חבריו חו"דשומע
 לירד הי' עמלו כל הלזה. במפר הקוראשיראה
 של אמיתו להבין הלכה, של עומקה בתוךוללון
 הראשונים רבותינו דבדי ולוזרץ לבררדבר,

 והיופי המאוד לגלות לה0בירם, זי"ע,והאחרונים
 מתמה הוא בדבריהם שדן במקום וגםשבתורתם,
 דבריהם. עומק לתוך ייד שלא ואומרומקשה

 תורה, של אהלה מתוך מש לא חייו ימיכל
 כמה והפיץ וכתב פעל המרובים טרדותיו בימיגם
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 מבתי-המטבחיים באחד זבחים, של מקומןבאיזהו עבודתי כשהתחיל תר9"ז בשנת רוחו.מפרי
 ובהמה אדם ע"ד רכים, למעשים ראיה עד שםהי' וטמושכה, כבדה כעבודה מסוכל שהי' אףשנים, מתשע יותר 'כהצגיח בתור שם ושימשהגדולים,

 התורה מגדולי ורבים העולם, את הרעישאשר דיבי" "סניא הנפלא הקונטרס את הדפיםההיא בעת שקט, ולא נח' לא והוא עליו, הועמסהאשר טשמע תרתי הקשה עבודה ואחריות יחד,גם
 הערות וכתבו ,דעתם חוות והעלו עמו,המכימו
 ד'(. ג', ב', א', מי' )ראה עליו.השובות

.-*-

 דפוסינו, בית ע"י נתיסד תרפ"טבשנת
 בימים רבים. ימים ומציה מדפיס בתור שםושימש
 גדלותו עצמו את מועטת- במדה הראהאלו

 הניהו לא בגבולו שנפל וכתב-יד ספר כלוגאוניותו.
 מדפיס הי' הספרים. מחבל4 עם ושו"טמלהשתתף

 רק לא מתענין הי' הוא הזה, בדור במינויהיד
 מ"ד( סי' ע"ז )ראה שנדפק, ובמה בהבנתם גםאם כי האותיות, בסידור רק לא ההדפסה,במלאכת
 הספרים ברוב באו והערוחיו חידושיותשובותיו,
 והעריך והכשיר סידר גם דפומינו. בביתשנדפסו
 ספרים הרבה קישט גם לדפוס, ספריםהרבה

 יתרה חבה זה.,מתוך כל. את ועשהכהקדמותיו.
 ונפטר האחרון, וומו עד פרס לקבל ע"משלא

 הספר של ןובהעריכתו בסידור, עבודתובאמצע
 ט'(.: סי, )ראה ח"ב שהםאבני

:.י..  ל9"ק. תשי"א אדר, ז' ג',יום

 התורה היכל הקובץ לאור יצא תרצ"גכשנת
 שליט"א, בורובסקי יוסף ר' הרב גיסו שלבעריכתו
 המערכה. בסידור לעינים לו היה ו"לואאמו"ר
 שעת הי' לא אולם דף, על דף הירושלמי עםביהד בבלי התלמוד את להדפים בדעתו הי' ההיאובעת

 נתקיימה לא לדאבוננו הטהורה ומהשבתוהכושר,
 ואחיו( ז"ל קוק הגראי"ה כמכתבי ע"ו)ראה
 את לעשות היאך עד"ז מאמרים הרבהוכתב

 מצויין היה ז"ל אאמו"ר הזאת. הקדושההמלאכה
 מופר של עט היה עטו הספרות, בשדהומפורסם
 הרבה וחידש ספרים, הרבה ביקר גםמהיר,

 הדפום בית לעבודת השייכים כעניניםהידושים
 כ'(. י"ט, מי' )ראהבהוה"מ

 ותשובות לשאלות הקדיש מזמנוהרבה
 כספרים נדפמו מהן רבות למעשה, הלכהבעניני
 נפשו משאת אבל תורניים. ובירחוניםשונים
 ענותנותו ובגלל בעוכריו, הי' חומרים3ורמים - מיוחד. במפר לאור ולהוציאם לקבצםהיה

 בטח אשר עם נדיבי על להכביד לבלושימתו
 הקונטרס זה. נעלה לתכלית מכם6ם מווילימהיו

 ממנו. והיחידי הראשון הנסיון היה דיבי""סניא
 בדפוס לסדרם עוד ובמחשבתו עבודתוובאמצע

 החסרון את למלא אפשרות ולא כח בי ואיןגלמוד נשארתי ואני מאתנו, נקטף עליו, הטובה ד'כיד
 הקוראים לי ויסלחו דאבוה. כרעא בראלהיות

 חסרון ימצאו אם האשמה יטילו ועליוהמעיינים,
 האשם. בי רק המחבר, על לאבמפר,

 קרוע, ובלב בדמעהכותב

 המדפיס מוינעשטער,יצחק

; ל ; - = ;;==
 עולם לזכרון בספר נא יוחק .-:.

 רבנן ומוקיר רחים החשוב הבחור של .:קיו.
 ז"ל שבתי אהרןמר . 1'. ..

 ז"ל המחבר הרה"ג שלבנו
 תנצב"ה. ואהובה, יקרה נפש שופרא האי על 4בל עטופיהמטנ"הה ויעזוב תרצ"ג, אלול כ"ב ביום שנה כ"ג כבן בהיותו מעלהשלה ונשמתו ימיו, בדמי הכורת עלה לדאבונינו אך ברכה. בו ראורואיו וכל ואנשים, לאל' ונחמד נעים הוא גם ויהי וסרוריהם,הספרים מלאכת חייו למקור הוא גם בחר וסופרים חכמים למש9חת כבןאשר

 .'-----ע-=__--..



 רא"םקרנ'
שאלות

 א.סיטן
 ריבי סניאקונטרם

 תחובה, מחט בו לנמצא ונפק"מ דיבימהי,סניא
 השמות שינוי ע"ד טתומה, הוי אי שע"גולחלב
 הא מהבמ"ע, פרטי ציור ובהמה, באדפבמ"ע
 לפרש הפ ה*נימי הכרס זהו דיבי דסניאדהעיד
 פלפול זו, אלא זו לא בדרך או זו אף זו לאבדרך
 דיבי סניא ע"ב, נ' דף חולין הסוגיא בפי'רחב
 הפאר ה*נימי בכרס ודאי ונכלל העור מעיהוא
 דסניא דהחלב להלכה מסיק ספק. הואהכרס
 לנקרו. וצריכים סותם ואינו טמא חלב הואדיבי
 אחת. במכונה כשר עם טרפה שמנקיפ מהע"ד
 אם לחזור ודעתו לחו"ל שבא א"י בןע"ד
 למסחר. כשעושה א"י כמנהג להתנהגיכול

 בזה. ז"ל קוק הגראי"ה מרןותשובת

 שהוא ריבי, הסניא שעל השומן ע"ר שאלה,א(
 הוא אם יבואר, כאשר בבהמה הקרבבחלק

 כמה לענין ואסור, טמא חלב הוא או טהור,שומן
 תחובה מחט נמצא אם א( מזה: המסתעפיםדברים
 בהחלב קצת מכוסה המחט וראש דיבי, בסניאמעל"ע
 ניקב לא אם אף פוסקים )ולכמה ריבי, הסניאשע"ג

 חלב הוא ואם סותמתו, הקרום או והשומלמעל"ע(,
 מ"ט חולין דרב מימרא 1(, כירוע סותם אינואסור
 הפוסקים. ובכל עיי"ש סותם אינו טמאע"ב

 דיבי, סניא שע"ג והקרום החלב ניקוי לעניןב(
 בשם וידוע העור המעי וגם העב המעיהנקרא
 "קאעסאום" נקרא ואנגלית וברומית"באנגערזעסא

 אותו וזורקים אותו, אוכלים אינם מקומות בהרבהאשר

ותשובות
 פה ובמדינה בדברינו, ולהלן ניקור בספריכמבואר

 באטליזים ונמכר בשר, למילוי הרבה בומשתמשים
 חרושת לבעלי גם ונמכרים והבוטשערס, הקצביםע"י

 לשימוש כשרים המטבחיים מבית ישרהוואורשט,
 הדחה, בהכשר שם אותם שמכשירים אחריולאכילה,
 כדי במלח, ועומדים כבושים כשהם והדחה,מליחה
 השומן שיבואר, וכפי כמובן, רב זמן לעמודשיוכלו
 והוא ניקור, וצריך גמור חלב הוא דיבי הסניאשע"ג
 כרת. באיסור גם ולי"א תאכלו, לא חלבבכל

 נבלת שחלב 2(, נבלות טומאת לענין נפסיימג(
 מטמא, ואינו מיטמא, אינו טהורהבהמה

 מלאכה לכל יעשה מדכתיב ע"ב כ"ג בפסחיםכדדרשינן
 8"ב עייז הכשר, צריך ולפיכך תאכלוהו, לאואכול

 באכילה, שאסור חלב שם, ובתוסי"ט מ"ט,דעוקצין
 ברמב"ם ועיין מ"ט, דבכורים בפ"ב ועיין לך,טתרתי
 העוף, חטאת בס"פ ועי' אוכלין, טומאת מהל'5"ג
 שם וסתם שאבוה"ט, מהל' בפ"א הרמב"ם פסקוכן

 וצ"ע. זה, לגבי חלב נקרא איזו פרט ולאדבריו

 בהראותי בקצרה ע"ז להשיב יכולתי באמת וןוה(ד(
 כרס הוא דיבי שסניא הראשון המקוראת
 מראשוני מקורות את ולהראות ע"ב, נ' בחוליןהפנימי,
 ו,ם"י, ופסקי גרולות, הלכות בעל ה"ההפוסקים,
 בלאו גמור חלב הוא דיבי סניא שחלב בהםשמפורש

 אולם להלן, דבריהם יבואו כאשר תאכלו, לא חלבדכל
 וסוגיא הפוסקים, בספרי מבואר בא לא שהדברמפני
 בפרט, דיבי סניא של וענין בכלל, הפנימי דכרסזו
 באורך, בזה בא הנני ביותר, מהסתומות היאהיא

 וכשואל רבותיו, לפני הדן כתלמיד הפרטים, כלבבירור
 ההוראה, גדולי לפני הדברים ומציע כענין,ומשיב

 ז"ל( הר"ן של )חבירו חלאוה הר"מ בחדושי בזה עיין2(
 בהנבלה נגע מ"מ דהא טהור נבלה דחלב ע"ז שהקשה פסחיטע"מ
 דקאמר נבלה רק מטמא נבלה חלב דבאמת לחדש הרוצהוכו'
 התם קאמר לגבוה רק טומאה דא"ל פשיטא ולהדיוט טרפההיינו
 פ"ב יעי' בש"ס, סוגיות כמה נגד שהוא נפלא והדברעיי"ש,
 יש קושיתו וע"ד כחיה, ט"נ מטמא הכוי חלב גף'טבכורים
 וצ"ע. גזה"כ הוא דכךלומר

 זצ"ל מלובאוויטץ הגאה"ק מהאדמו"ר צ"צ שו"ת ועיין1(
 ואיסורא רב שם כדאמר אסור דמדאורייתא י"ח ס"או"ח

 מדאורייתא. איסורא בבל לבני דאסור דאייתרא חלב וגםדאורהתא
 ע"א נ"א חולין רש"י ועי' רנ"ג, ס" ח"א דשב"א תשו'ועי'
 אסירי תרווייהו ולדידן וכו' קמא כלישנא מסתבר והכיד"ה

 מידי אי בגמרא לישנא תרי דאיכא היכא דכל קמאוכלישנא
 לחומרא. אזיל הואדאורהתא



 ם " אך דיבי פ2יאקו2פרפ י נ רק2
 תפוצות בכל למעמסה הלכה ע9*י בזה ידונו ה מ הש

 לחקן ויבא, ויעלה, ע"י, זכות יתגלגל ואםישראל,
 אחב"י יכשלו שלא פה, במדינה המטבחיים בבתיתקנה
- חלב,באיסור  שכרי. זה והיה 

 ערוכה סוגיא הוא זה, לענין הראשון המקור ווץנוץה(
 הכרס המשנה בפירווו ע"ב נ' דףבחולין

 נתן העיד רב, אמר יהודה דב אמר שניקבה,הפנימית
 נתן ר' משום רבי לפני דצ9ודי טבחייא ריש שילאבר
 ברייתא )והוא דיבי, סניא הפנימי, הכרס היאאיזו

 דיבי טניא קרחה, בן יהושע ר' אמר וכןבפירקין(
 לוי בן יהושע ר' אמר וכן גירסא שנמצא בד"םועיין
 קל"ח, ל"ת בסמ"ג ועיין עיי"ש. ישרה יותרוהיא

 יוסף רבי כת"י ואמוראים תנאים טדר בשםשמביא
 לגבי אף בכ"מ, לוי בן יהושע כר' ש9וסקין עלם,טוב
 3( עיי"ש. ושמואל רב לגבי וכש"כ יוחנן,ר'

 מורי, לשון בודי"ל קראשטי"א דיבי סניא שסירשייי
 מצאתי וכך בראשו, וסתום ככיס עשויוהוא

 מכיר( ר' שחיבר מלין )ספר מכיר רבי של ביתבאלף
 ואפילו וכחוש מאוס שהוא לפי דיבי סניא ולשון4(

 ברוב, ושיעוריה חיצון קרוי הכרס שאר וכללזאבים,
 מקום עצמה הפבצ"א מן שמעתי, אחרינאלשנא

 עכ"ל נראה, והראשון וכו', הטבחים שםשמנקבים
 מעיקרו, באמת מופרך אחרינא, והלישנאעיי"ש.
 וכו', דיבי סניא תרי הנהו נקח, להלן הגמראמסוגית
 אחרינא, הלישנא פירוש ולפי וכו', להדדי שפכיואם
 דפרעי היכי )כעין הטבחים שם שמנקבים מקוםשהוא
 בזה, מקומות תרי שייך מאי שם(, שבטוגיאטבחי
 ועיקר, נראה, הראשון ולכן להדדי, שפכי יצויירואיך
 יבואר. כאשר והפוסקים המפרשים כל פירשוהווכן
 בפרט, דיבי ודטניא בכלל, דכרס זו סוגיא ווונהו(

 עמומות ומהיותר ביותר, הסתומות מהלכותהוא
 ופירשו, ודנו. עמדו, התלמוד בעלי רבותינושב9רק,
 הש"ס מפרשי ואחריהם מהו, והחיצון הפנימיכרס
 הפירוש, של שירושם לנו לפרהב הם, גםעמלו

 חכמזול נסתפקו מדוע היא הראשונהוהשאלה
 עד הדברים, שארי מבכל יותר כרס שלבפירושם
 דציפורי, טבחיא ריש של להאקספרטיזהשנצטרכו

 בשו"ת ועיין חדא, ד"ה ע"א ל"ה ע"ז תופ ועיין3(
 בבללי ועיין זה, כלל על חולק דהרמב"ם ג' סי' חיו"דמהרי"ט
 כדעת ז' ס" בתשובה הרשב"א שדעת שמביא לכגה"גהתלמוד
 ק9"ח, ס" וכתבים בפסקים כתב וכן והסמ"ג, )והרא"ש(התוס'

 א/ ס" והרלג"ח ל"ו סי' הרא"ם בשו"ת הדא"ם דעתוכן

 דקי"ל די"א סוף ב' כלל הרא"ש משו"ת שמביא חו"י בשו"תוע"
 ע"א, ל"ט גיטין ע"ב, ס"ב עידובין וע" מקום, בכליריב"ל
 ע"א. צ"ו ב"ב ע"4ג כ"ב קידושין כ"ז, ד"דמגילה

 עוד ולהוטיף דיבי, סניא הוא ה9נימי דכרםולעדותו
 הללו העדויות ואחרי וכו', אמר וכן ועוד,כיהודא
 ע"ד האמוראים בין שם ומחלוקת בבירא*, כרטא"נפל
 שמואל ואף מהו, יודע איני הודה, מהם ואחדכרס,
 כבשבילי האנטומיא בחכמת בודאי ובקי רופא,שהיה

 מקום וטובר מהו, הפנימי כרס דן הוא גםדנהרדעי
 זכינו לא פירושו ואף בפירש"י, עיי"ש מילת, בושאיז
 סניא בענין וכן בסוגיא, עיי"ש נכון, אל ולהביןלדעת
 וחתום." סתום נשארדיבי
 הפנימי, כרם הוא דיבי דסניא דהא לדעת, וננלינוז(

 רש"י עיין היא, והלכתא ד י ע ה בלשוןנאמר
 על, בד"ה דהעיד לשון לגבי שכתב ע"ב י"חחולין

 ברא"ש הוא וכן 5(, היא הלכתא העיד דכל הלכתאוהכי
 דטוגיא מלוה מהל' ב9"ז הה"מ לשון הוא וכןשם,

 שם, רש"ש בהגהות ועי' היא, הלכתא העיד דכלדעלמא
 יוסף לקט בח' מקינון להר"ש הכריתות בספרועיין
 בדבר בקי של דהעיד ראיה להביא ויש ל"א,ס"ק
 בן מנחם העיד מ"ח, 9"ז דעדיות ממשנה היא,הלכה
 שהיה שמפני שמפרש שם בראב"ד ועיין וכו',סגנאי
 העיד וא"כ 6(, היא והלכתא עדותו, קבלו בענינובקי
 הלכתא נתן ר' משום רבי לפני דציפורי טבחייאדריש
 במשהו וטריפתו הפנימי, כרם הוא דיבי וסניאהיא,
 מזה יבואר ועוד טרפה, ספק ולא טריפה, ודאיהוא
 כמו בטוגיא שם זה בענין דנים ובכ"ז בדברינו,להלן
 בספק. המוטלבדבר
 בבירא" כרסא "דבפל דהא לשער אפשרות יש ווונוץח(

 השמות העם בלשון נשתנו שבאמת משוםהוא,
 רב אמר ל"ו, שבת עי' גרה, במעלי העיכול כלישל

 אני אף אביי ואמר וכו', ביהמ"ק שחדב מיוםחטדא
 עשרה 8"ג בויק"ר ועיין כסי, לבי הובליליאאומר
 הזה למעי קורא ושם וכו', הגוף את משמשיןדברים
 ועיין בובר, הוצאת זוטא מד"ר ועיין עביא,כריכה
 לפטרוכא", דיבי "ומטניא החכמהי עה"8 ז' רבהקהלת
 אביב תל דביר הוצאת לפרלמאן הרפואה מדרשועי'
 לד"ר הרפואה וחכמת התלמוד בספר ועי' א',צד

 העיכול אברי של שמות שינוי דבד על שהעירוקצנלסון,
 מקמאי, חד ע"ז עמד כבר כי מהם ונעלםבבהמות,

 "חלוף וז"ל. כ"א, סי' בתשובותיו מפאנו הרמ"עהוא

 מלות על לשון מרפא בספר הבלע"ז 9ירושי עיין4(
 בדפוסו לאור שיצאו וש"ס בתצ"ך לאגדע משה מהרבבלע"ז

שב9ראג.
 נראה זו שמרש"י שמביא צ"ד ס" חו"י בשו"ת ועיין5(
 בעדיות. דוקא ולאו היא הלכתא העיד מקוםשבכל

 בדבר ושמואל רב דמליגא דהיכא צ"ד 40 בחו"יוע"
 לאיסורג כרב לפסוק דיש ולממוגא לאיסוראהנופ

 "שעי' בן יהודא העיד ה"ח 8"ה שביעית בתוס' ועי'6(



ב ם " אר ריפי פניאקתפרפ י נ רק

 קהלת, במדרש הבא הללו הכלים של בשמחעיהםהסדד
 דקרי מאן דאיכא אמרי בגמרא שהרי המעיין, יטרידלא

 דכתיב מאי החלבים ע"ד וכו', כסא בילהובליליא
 חשם קרבא דחפי פריסא דא הקרב את המכסההחלב
 הדקים, ואחריהם וכו', הכרס כולל הזה במקוםקרב
 אנו חייבים וכאן וכו', לקרב התחתונים הכליפוהם

 שיש ישראל, נשי וכל הטבחים, את ביותרלהזהיר
 עיי"ש. עכ"ל כרת, חיובבדבר

 מן שמעט דיבי, לסניא בנוגע לשער ישוכן
 בפרטיות ממנו מזכיריםהפוס'
 שבהרבה מפני ניקור,לגבי

 לאוכלו ולא לזורקו נהגומקומות
 עי' ניקור, בספרי כמבוארכלל
 ע"ש. בהעיטור ומקורובב"י
 סוגית שנבאר טרם ךוו%ווט(

 לכרס בנוגע הןהגמרא
 דיבי לסניא בנוגע והןבכלל,
 צורת בזה מתחילה נציירבפרט,
 קרבו, ועל כרסו, על מעייםהבני
 בבהמה מונחים שהמהכמו
 הושט ו8עולתם, סדרם לפיבחיי'
 שבו הידוע לכרס מחוברהוא
 וסוף מהושט, אליו המאכלנכנס
 הכרס, בתוך ונחבא נכנסהושט
 לכרס, סמוך בושט טפחוזהו

 סמוך בכרס טפח)כלומר(:
 הכוסות, לבית מרזב עאי המאכל נכנס מהכרסלושט(,
 כקשת, מתוח הוא אשר להקיבה וממנו לההמסס,וממנו
 אסור )וחלבו דאייתרא, נקרא הגוף, לצד העליוןלצד

 גמור חלב )וחלבו דאקשתא נקרא ולמטהמספק(,
 ובחז"ל הכתוב, בלשון פדר ונקרא הקרב, שעלחלב

 פעולת ומתחיל העיכול, פעולת נגמרת בהקיבהפריסה(,
 השנים מעי הנקרא אהשוערא, מעי דרך להדקיםהסינת
 קפוץ והוא שלמה, כאמה ארכו השור שאצלעשר,
 *ריש בתלמוד ונקרא הכבד, תחת הבטן בימיןכקשת,
 שממנו באמתא(, מעיא ריש זהו פוסקים )ולקצתמעיא'
 המעיים המלופפים להדקין רירו או המאכלמסתנן

 נקרא )ובגמרא סתם דקים עפי"ר ונקראיםהסובבים,
 ע"ב, מ"ח דף חולין עיין דכנתא, והדוראכנתא

 מחוברים והדקים ה"ה(, מאכ"א מהל' 8"טוברמב"ם

 דוד בחסדי ועי' שביעית, לקטף שיש ר"ט משום ר"ע לפניהבשם
 היא. הלכה עדות דכל וידועשם,

 אלבישיילד. )דייטש( דוד לר' דוד צנה בספד עיין7(
 הל' מיללעד הוצ' הגאונים מן פסוקות בהלכות ועיין8(
 ר"י 13' שגיקבה הפגימית כרס האי, דב ל"ו סימןטרפות
 כדסאתא תרתין י"ב( )שם בדובה קטנה בכרס טפח בגדולהאומר

 שמתחלק בזה, בו עסוקים אנחנו אשר דיבילהסניא
 המעיים, סוף הוא ששם למטה לימינו אחד מצדלשנים,
 ו,1*י של ראשון )כלשון בראשו וסתום ככיסועשוי
 או בלינדארם, העור, מעי ונקרא ע"ב( נ'חולין

 למעלה, לשמאלו משתרע הוא השני ומצד"קאעסאום",
 קוראו אדם בספרו ירוחם )שרבנו העב, המעיוהוא
 ונכפף לגבוה שהמתעקל מעז( סי' ב"י ומביאוסייגו
 בציורנו מסומן והוא הקיבה, תחה הבטןלרוחב
 קוראים ואחרים אחדים בסיבובים ומסתבב 7(, ה'באות

 נקרא קהלת ובמד' טבחייא,לזה
 הוא שם )אשר דמעיא""לבנת
 החלב ושם דאקשתא,החלב

 המעי על ופרוס שוכבדאקשתא
 המלופפי' להדקים גם וסמוךהזה

 שמזכיר וזהו דכנתא,והדורא
 כל שעל הקרום להסירהרמ"א
 סי' הגהה דכנתא. והדוראהדקין
 אופינ- הר"ד דן וע"ז סט"זס"ד
 מתעקל הוא ומשם ז"ל(היים
 והוא למטה, ויורד העצה,אל
 או חלחולת הנקרא הישרהמעי

 הטבעת פי אל שיוצאכרכשתא
 8וס' )ולקצת יוצא, הרעישמשם
 באמתא(. מעיא הרישזהו

 הנוגע כל נתבררמהנ"ל
 ששייך מה רק נבליט 8הלהציור,

 ריש מקום זהו א( בהציור; המסומניםלהאותיות
 העור המעי ב( רש"י(. )שיטת 8וסקים להרבהמעיא
 ובאדם ולשמאל, לימין מתפרד 8ה ג( דיבי.סניא
 מעיא ריש זהו ד( האפענדיקס. והוא הספיח 8היוצא

 הבטן ע"8 שמשתרע מה ה( הגאונים. לשיטתבאמתא
 אחדים. בסיבובים מסתובב והוא דאקשתא, לחלבמתחת

 דאייתרא חלב ז( התורה. מן שאסור דאקשתא חלבו(
 מעוקלים הם המלופפים )הדקים במחלוקת.ותלוי

 כמובן(. ומרובים שוניםבעיקולים
 כרס לעיל שהבאנו נ' בחולין הגמרא סוגית ךו(%הי(

 פירקין, שבריש המשנה על סובבת מהוהפנימי
 רוב שנקרע או במשהו(, )רש"י, שנקבה הפנימיתהכרס

 שני יש כאלו הראשונה בהשקפה מזה שנראההחצונה,
 בפירוופא זה בשביל ונסתפקו 6(, בבהמהכרסים

 וכו', הכוסות לבית הסמוכה קטנה ושט בה שיש גוולהאינון
 אולם קטגה, בכרס בהמשנה גירסה לו שהי' שנראה פלאוהוא

 שהוא העב המעי נגד מכאן קטנה כרס כי לומר נוכללשיטתינו
 במשהו בנקב הכרסים שני קמא ולתנא הכוסות לביתסמוך
 דוקא ולר"י ברובה שלת"ק נקרע בענין עליו חולק יהודאור'

 בטפח, הגדולה וכרס בנקרע ברובה הקטנההכרס

 5(אוד~שןאו ש0 4שוזד4(

 ו,לן','.
 בתייפ בבהפה מובחים שהעבפי



 ם "" אך דיבי פניאקונטרפ י נ רק
 לעמוד יש בסוגיא, שם וטריא השקלא ובכלדמתניתין,

 הפנימי כרס בדיון א( ארבעה! שהם דברים שניעל
 וודנו מאלה ויש ג( החיצונה. כרס מה בדיון ב(מהו.
 כרס בדבר דעתם וסתמו ה5נימי, כרס עלבעיקר

 לכרס בנוגע גם דבריהם שפירשו ויש ד(החיצונה.
 ואיזהו דריוב*ח משמיה במערבא כאמריהחיצונה,

 עיי"ש. הכרס, רוב את החופה בשר החצונה,כרס
 מקום יש שם שדנים הפנימית נרס חיזהו ובעניןיא(

 זו". אף זו "לא בדרך א( פירושים:לשני
 דברינו את נפרש והבה זו", אלא זו "לא בדרךב(

 זהו דיבי שסניא דהעיד הא רב אמר יהודא רבכשאמר
 סובר הוא אם בכוונתו להבין עלינו הפנימי,הכרס
 הידוע, הפנימי הכרס בתוך נכלל דיבי הסניא ם גש

 כאן, הפירוש ויהיה הפנימי, כרס עיקר זהו לאאבל
 המסס שע"ג חלב לענין צ"ג דף להלן שמצינוכמו

 הקרב, שע"ג חלב וזהו שם, הגמרא שקאמרהוביה"כ,
 את המכסה חלב עיקר זהו ולא 9( שם: רש"יומפרש
 ף א ש הכא לפרהם נוכל כן וכמו עיי"ש, וכו',הקרב
 כרמ עיקר זהו לא אבל הפנימי, כרס בכלל דיביסניא
 לפרש אפשר או וחיצון, לפנימי שמתחלק הידועהפנימי
 הסניא שדוקא סובר שרב היינו זו, אלא זו לאבדרך
 הכרס עיקר הוא וזהו הפנימי, כרס נקראתדיבי

 כרס( )הנקרא הכרס שאר כל וזולתו, במשהו,שטריפתו
 ברובו. וטריפתו חיצוןקרוי
 בחד, לנו גלה דיבי סניא על בפירושו רש"י וו(נו(יב(

 לעיקר, לו שנראה ראשון ללשון בחד, לנווסתם
 לנו מפרש בראשו וסתום ככיס, העשוי זהו דיבישסניא
 ברוב", ושיעורו חיצון קרוי הכרס שאר "וכלבפירוש,
 החיצונה, הכרס ע*ד לנו סתם שם, אחרינאוללישנא
 להשני. חש לא עיקר שהראשון מפניואולי
 שהוא ראשון ללשון פירושו להבין עלינו אולמיג(

 בארעא *יציבא מעין יהיה שלא כמבוארהעיקר
 ברובו, יהיה כרס הנקרא שהעיקי שמיא' בשמיוגיורא
 ע*נ, עליו עדיין עמדנו שלא דיבי, סניא הזהומעי
 זה שדוקא ופעולתו, מהותו וטבעו, טיבו, מהלדעת
 ר,צוי לו לקח ומאין משהו, נקב לגבי הפנימי כרסיקרא
 טבחיא, ריש של בעדותו כוונות ולהכניס כן, לפרשז"ל

 הפנימי, כרס הוא דיבי שסניא שבחיוב, דבר עלשהעיד

 טחלב זה שגם לך לומר אלא בפירושו הר"ן וכ"כ9(
 עיי"ש. הכרסשעל

 ולפי אימא בד"ה ע"א מ"ד בדף רש"י שפירש ומה10(
 פנימי ליה קרי החזה צלעות בין המיצר במקום נחבאשהוא
 החצ1גה במתניתין קר1י הכרס שארוכל
 החצונה במתניתין קרוי בלישניה מדייק רש"י כי לראות,יש
 שבישי זה שטפח ה5נימי לכרס בנוגע רק הגביל בעצמוורב

 ומאין החצונה, כרס על שבשלילה, דבר על לאאבל
 כרס יהיה דיבי הסניא לבד הכרס כל ששאר לדעתולנו

 ולא כרס במו,צג המשנה השתמשה ומדועהחצונה,
 הזה. המעי על בעצמהציינה
 שם האטוראים ליתר בפירושו רשאי לנו סתם וכןיד(

 אנחנו ואין עצמה, בכרס וחיצה פנימיתדקרו
 אבינא רב דאמר הא למשל, יפרנס איך מה, עדיודעים
 הכרס זהו לכרס הסמוך בושט טפח דרב,משמיה
 הסמוך זה טפח דוקא כי לומר אפשר האםהפנימי,
 במשהו, ונקיבתו ה5נימי, כרס בכלל הוי בכרסונחבא
 עיקר שאר וכל קמ*ל, מאי ושט משום דאי כרס,משום
 ומדוע 10(, ברובו וטריפתו לחיצונה, נחשב יהיההכרס,
 טריפתו בכוב"כ הלא עיקר כל כרס בשם זה טפחציינו
 כזה, ג*כ שהקשה במהרש"א )ועיין ושט, משוםבמשהו
 פירוש לפי לומר נצטרך מזה וחוץ בזה(, ארי' בלבועיין
 על יחלוק דרב משמיה אבינא רב כי , א ק 1 ד שלזה
 דוקא הוא דיבי דסניא דהעיד דרב משמיה יהודארב
 הסמוך דטפח משמיה יאמר אבינא ורב הפנימיכרס
 לא בפלוגתא ואפושי הפנימי, כרס דוקאלושט
 כידוע.מפשינן

 דכרס דסובר התם, שמואל לדעת להבין יש וכןטו(
 אף שנראה מילת, בו שאין מקום הואהפנימי

 בו שאין מקום דאף קאמר דאף שם רש*ימפירוש
 ובאו"ה במרדכי טפורש וכן הפנימי, כרס נקראמילת

 אליבא לנו נתפרש ולא בדברינו, להלןהמובאים
 לעוע מצאתי שלא ולפלא מהו, 4;חיצונה כרסדשמואל
 ובהבנתה סוגיא דהאי בפירושא שיעמדו הש"סבמפרשי
 מ5ני לדינא נפק*מ שאין מפני לא אםבפרטיות,
 כמאן, הלכתא אפסק דלא מטעם בכולהושמטרפינן
 שם. הסוגיא במסקנתכמבואר

 לא בסוגיא שם הונא רב בר דרבה אליבא וכןטז(
 נכלל מה ואף החיצונה. כרס מהו לנומבורר

 ונעתיק הגמרא, שם וטרי קשקיל ה5נימי בכרסאליביה
 שם. זו מסוגיא לנו השייך כלבזה

 ע"בו נ' חוליןגמרא

 כל חנינא בר יוסי דרב משמיה א( במערבאאמרי
 החיצון כרס ואיזהו ה5נימית, הכרס ווהי כולו,הכרס
 אמר הונא רב בר רבה הכרס, רוב את החופהבשר

 אבל מיניה, ידעינן לא החצתה כרס ומהו הפנימי ככרסגדון
 הכרס שאר כל יה" פנימית שאיגה החצתה שמסמנתלהמשגה
 לד~ק לרש"י למה זה לולא כי החצונה במתניתיןקרוי

במתמתין.
 הירושלמי ע"ד בזה להעיר אתי מקום הנה הערה:א(
 יצאו אשר פרידלאנדער ס"ט יהודה שלמה ר' הוצאתקדשים



 א"םר דיבי פניאקתטרפקרני
 רפרעי היכא אויא רב אמר מפרעתא מאימפרעתא.
 הקרקע את הרואה הכרס צד מפרעתא: )רש"י:טבחי.
 המעים את להוציא הבהמה כשפותחיז מידהנראה
 טבחי(. דפרעי היכא דמפרשוהיינו

 רב א"ל הונא רב בר כרבה עברי בנהררעאושם:
 כולהו א"ל מאי שמעתתא הני כולהו לאמימראשי
 ריבי סניא כלהו )ר,ם"י: 11( הונא רב בר בררבהשייכן

 אבינא וררבי וכו'(, מילת בו שאין ומקוםואיסתומכא
 אפסק רלא וכיון מאי )רש"י: מאי. מערבאדבני

 בנקב הכרס בכל וטרפינן לחומרא עבדינןהלכתא
 12( שם. הסוגיא כאן ער וכו' מערבא כבניבמשהו

 ונזכרו מעשה שראו מצאתי בהאחרונים ו114דנבךיז(
 על עמדו למעשה הלכה שאלה ומתוךהלכה

 אם 11 שבסוגיא טבחי רפרעי והיכא מפרעתאפירוש
 בבינת ועי' החיצונה, לכרס בנוגע קאמר רוקאמפרעתה

 לבטן סמוך שרקרוה עז לענין כ"ו סי' או"ה שעראדם
 שם לצדר ורוצה הפרש שיצא כיון הכרס שניקבונראה
 על יסורותיו שתומך ועיי=ש טרפה ספק רק זהשאין
 הוא הפנימי רכרס הי"א רעת שם שמביא הטורדברי

 זו אלא זו לא בררך מפרעתא א ק ו ר היינומפרעתא
 פריעה )מלשון שמתפרע טבחי רפרעי היכאשדוקא

 האמיתי, הירושלמי ושאינו זיוף של וחשדים ערעורים עליוורבו

 ז"ל, 5לאצקי רמ"ד להגאון ירושלים" שלום "שאלו בס. ע"זע"

 כרס איזהו שילא בן דהעיד הא 8"ג בחולין שם שמביאוממה
 הגאון עם הצדק כי לראות טבחיי דפריי היכי וסימני דיביסניא

 בזה נכשל הזייפן המסדר כי מתוכו מזויף שהוא זצ"ל,מ*לאצק
 כולו הכרס כל במערבא אמרי איתא בתלמודנו הלא כי מדעתשלא

 וכפירוש מפרעתא, אומר הונא רב בר ורבה הפנימי הכרסזוהי
 מערבא בני של סימנים זה ואין טבחיא דפרעי היכא אויארב
 דיבי סניא וגם כמוהו עבדי ובנהרדעא הונא רב בר דרבהאלא
 אמרי דכל י"ז בסנהדרין ועיין מערבא, בני של סימנם זואין

 ועיין השוחט, פרק במעיו"ט ועיין ירמי,, ר' הואבמערבא
 ולחדש להעיר גם ויש בסתו"א, ועיין ח"ג הראשוגיםבתולדות

 וברי"ף אמרי, מערבא ובין במערבא אמרי בין חילוקדיש
 דריוב"ח משמה אמרי במערבא הגירסא דכרס בסוגיין 9הוברא"ש
 ודבני כדרבה, שייכן כולהו כדמסקינן מערבא" "בני שיסתוהוא

 בני של סימנם זה אין טבחיא דפרעי דסימנא אלמא מאימערבא
 זה לחידוש סיוע וקצת מערבא. בני של שיטתם זה ואיןמערבא

 טרסה אחת בכוליא לקתה גבי ע"א נ"ה חולין בגמראמצאתי

 והוא אמרי( במערבא ברי"ף הגירסא שם )וגם במערבאאמרי

 לכולהו שאילתינהו נחוניא א"ר וכו' חריץ למקום לקותאדמטאי

 הלכתא לי ואמרו הטריפות( על הוראות מורי )רש"י,טרופאי
 9ה החטיא והסדרן מערבא. בני שיטת שזהו נראה פפא ברכרכיש
 בזה. ב~יופו שיתפס הבן מבלי המטרהאת

 הפרי )בהסבר טבחא כשפרעו ממנו שנתגלהוחתוך(
 מיד שנראה למעלה הבטן בחלק אבל ב'( ס"קתואר

 הוי הכרס את החופה בשר תחת הבהמהכשפותחיז
 רלא משום טרפה ספק הוי ולרידן 3,(, ברובו רקטרפה
 החופה בשר דק מערבא ולבני כמאן הלכתאאפסיק
 אבל ברובו שטריפתו החיצונה כרס זהו הכרס רובאת
 )וכן הפנימי כרס הוא הבשר אותו שתחת הכרסכל

 הרמב"ם לשון להלן ברברינו ועי' הפוסקים, כלפסקו
 ועיין בזה, הבנ"א פסק שמרחה בפת"ש ועי'בזה(,
 14(, בזה שרנים בתראי גאוני להקת שמביא שםבד"ת

 ובספר פ"ג סי' ח"ב קמא ומשיב שואל ביחודועי'
 שעמרו מ"ח סי' ובדיקות שחיטות הלכות על דודבית
 לענין קאמר דוקא אם מפרעתא של הפירוש מתוךבזה
 אינם אבל החיצונה כרס לגבי למפרעתא שממעלמה

 נכלל מה מפרעתא רס"ל רמאן אליבא כלוםמעורריט
 רפרעי היכא ומקום מפרעתא רוקא אם הפנימיבכרם
 כררבה( שייכן )כולהו שייכן ומלשון זו אלא זו ולאטבחי
 רעתו על הכרע אין אבל אליביה שייכן שכולהומשמע
 עיי"ש. כולהו בד"ה רש"י מפירוש משמע וכןבזה,
 האוקימתות ליתר בנוגע שיעוררו מצאתי לאוכן

 שקשה דיבי רסניא והא ושמואל ררב הא לעילשהבאנו

 בר"ה כרבה ומסתברא שכ' כרס בערך בבעהע"ט וע"11(
 ר"א דהלא *לא והוא כוותיה ס"ל אשי רב דהא כריוב"חדלא

 כוותיה ס"ל אמימר וצ"ל כאן דט"ס נאמר אס ואף כן, ס"ללא
 לפסוק לסתור ראי' זה הלא אבל בשר, בערך הוא כןכאשר

 שכתב )תי"ד( האו"ז דברי על ופלא אשי, רב נגדכאמימר
 אשי רב הלא אבל בתראה דהוא כאמימר הלכתא 8וסקוהר"ח
 דאמימר קמיה ר"א יתיב ל"ז ובמנחות אמימר, לגבי בתראההוא
 מדברי וה און כי נראה ע"כ אשי רב בימי שנסטר ס"חוב"מ
 הר"ח כי במרדכי באמת מבואר וכן היא, הגהה ואיזההאו"ז
 התב"ש כדברי כריוב"ח ש*וסק הרמב"ם דעת וכן כריוב"ח.פסק
 מ"ז. סי' אלשקר מהר"ם בת'ועי'

 והר"ח שהאלפס תרכ"ו סי' פא"ט המרדכי וכ"כ12(
 ה"ה מהל"ש פ"ז הרמב"ם בש" הכ"מ כתב וכן כריב"ח,פסקז

 אפרים רבינו בדעת הבעהע"ט כתב וכן ס', סי' מא"טוהיש"ש
 ראיה ומביא החופה, בשר שמואל דאמר מהך נ"ב מ"דוראייתו
 דעת שכן סק"ד מ"ח סי' בש"ד בפרמ"ג ועי'מריוב"ח,

 הפוסקים.כל
 נגר שהוא הכרס ושאר וז"ל חולין ברשב"א עייז13(
 אולם עכ"ל, החיצונה כרס דהיינו ברובו והשדראהצלעות
 תורה. בשל להחמיר דיש כתב ש"ג בית"בבתהה"א

 כרס שניקב בהמה בדין שי"ק מהר"מ בשו"ת ועיין14(

 אם מיב"ח יותר וחיתה הפרש להוציא רופא ע"י שלהה*נימי
 אש עמודי בשו"ת ועי' שם, עיין ס"ס מטעם לגוי למוכרהמותר
 או"ה. קונטרסלהרי"א



 א"םר דיבי פניאקונפרפקך3י6
 על לעיל שהקשינו וכמו קאמרי, שבדוקא לומרמאד
 הכרס שאר וכל דיבי דסניא בהא רש"י דפירשהא
 טבחיא ריש של עדותו מתוך זה לנו מניין חיצוןקרוי
 לעיל.כנז'
 בחדא זו סוגיא לחתות אין כי לומר נלענ"ד ךלכןיח(

 מהם ויש בדוקא שבמשמעותו ישמחתא
 לפרש שבאו במה ותלוי זו אף זו לא בדרךשמשמעותם
 לפנימי לשנים הכרס את שמחלקת המשנהבפירוש
 כמו דרכים מכמה זה בשביל בה שנסתפקווחיצון

 שם הוא אם בכלל כרס מהו להגביל א(שהזכרנוי
 אותו שקוראים )כמו התחתון הבטן לחלקהכולל

 בפרטיות( שנזכרו מה )לבד )סטאמעק(איסטומכא
 שמצויינים וכמו מהבטז ידוע לחלק פרטי שם שהואאו
 פנימי לציין ב( וביה"כ. המסס, קבה, החלקיםיתר

 את בדבריהם שהגבילו ו"ם שבמשנה שבכרסוחיצון
- והשלילההחיוב  יחד. גם - והחיצון הפנימי 
 שעלינו ויש - הפנימי - החיוב רק לנו שהגבילוויש
 כאחד שכולם שבהם השוה הצד דבריהם, מתוךלדון
 לכל בו נכלל ומה מהו הפנימי המשנה לפר,םדנים
 לכרס דומה הפעולה שמצד אם ליה כדאית וחדחד

 שהוא מצד ואם כרס, של השם מקור מצד אםהידוע,
 רב אמר אבינא רב לדעת שלפניו, מהחיצון פנימייותר
 הנכנס הושט של הטפח ם ג הפנימי הכרס בתוךנכנס
 ם י נ פ ב הנחבא שבכרס המקום שהוא הכרסבתוך
 בו שאין המקום גם ולשמואל  הצלעות, ביןבתוך
 שאינו הכרס חלק שאר מכל הוא ששונה )שאףמילת
 לכל וכן הפנימי כרס בכלל נכלל הוא גם וחלק(חד
 כרס על בפירחם בא שלא שם האוקימתותשאר

 כולו הכרס כל אמרי שבמערבא עד מהוהחיצונה
 החופה בשר החיצונהז כרס ואיזהו הפנימי כרסהוא
 הכרס. רובאת
 דיבי סניא והעידעל דציפורי טבחיא ריש ךכ%[נאיט(

 רבי לפני עדותו ונתקבל הפנימי הכרסשהוא
 חלקים כולל שהוא מפני דהכרס היא הלכתא העידככל

 הפנימי ראי ולא וחיצון לפנימי מתחלק הנהוידועים
 הפנימי, הכרס הוא הוא דיבי וסניא החיצוןכראי
 העיד כל של עדותו בגדר נכנס לא כי ובדורפשוט
-הלכתא  רק היתה עדותו כי החיצונה כרס מהו 
 שלילית לא אבל דיבי, סניא מהו, הפנימי כרסחיובית
 15( החיצונה. כרסמהו

 הכרס שאר וכל דיבי סניא גבי יש"י תירש ו1ואכ(
 דדש"י ולומר ליישב לענ"ד נראה חיצונהקרוי

 והוא עדותו. מתוך ולא אחר ממקום ע"ז עמדז"ל
 טרפות אלו דריש במשנה השנוי דסדרמדיוקא
 והדר הדקין קתני והדר הקבה, נקבה קתנישמתחלה
 נכנס שמתחלה הטבעי כסדר לא שזוהי הכרסקתני

 הבמ"ע וציור בצורת לעיל כמבואר וכו' להכרסהמאכל

 באמת והטור שברא"ש( המעיו"ט ע"ז עמד)וכבר
 ריש של עדותו ולפי עיי*ש הטבעי כסדר ונקטםהפכם
 סדר מדוייק הפנימי כרס זהו דיבי דסניאטבחיא
 ביותר, הפנימי באמת הוא שהס"ד מפני כמשנההשנוי
 משנתינו של טעמא נתגלה ומזה הדקים, אחרהאחרון

 וכל הפנימי הכרס הוא שהוא המשנה קאמרה דוקאכי
 נ"ז בבכתית נמצא זה )וכעין חיצון. קרוי הכרסשאד
 העיד גבי משנתינו של טעמא נתגלה רביאמד
 16( עיי"ש(.שם,

 סול לא מערבא ובני דיוק רק זהו באמת אבלכא(
 הפנימי קרוי כולו הכרס כל ולדידהו הזה,הדיוק

 שכתס וכמו שבמקרא הקרב בשם נכלל הכרס שכלמפני
 וכן חלב לענין לעיל המובאת בתשובתו מפאנוהרמ"ע
 מתרגם וכן גוא", "בית ב ר ק ה אונקלוסמתרגם
 ובמקומות גוא בני הקרב כ"ב כ"ט שמותהיב"ע
 על עמדתי )ובמק"א .כריסא" מתרגם הוארבים

 ואכ"מ(. בזההשינוים
 לסניא המקרא בלשון דבר שורש למצוא יש ךננןכב(

 כרס( מתחלפות )ובאותיות כרש שהואדיבי
 *בית יונתן ותרגם נ"א( )ירמי' כר,טו מלאמלשון

 בתוכו ואוצר בראשו וחתום סתום שהנהואוצריה"
 טרם מדאי( יותר כישו במלוא )וביחוד הרפשמותר
 זה בשביל ונקרא החלחולת ע"י מהגוףשיוצא
 העור.המעי
 דיבי דסניא דהא חדתא מילתא לנו תצא ךל53"ךכג(

 דהעיד מהא הוא הלכתא הפנימי הכרסהוא
 כרס מהו לענין אולם טרפה, ודאי הוא במשהווטריפתו
 בפסק תלוי זה דפירוש העדות בא לא שע"זהחיצונה
 ועיין שם, ובהאוקימתות שבגמ' וטריא שבשקלאהלכה
 בגמרא ואיפלגו מ*ז סי' אלשקר מהר*מבשו"ת
 פנימי דכרס דאמר מאן דאיכא מלתא דהאבפירושא
 כרס שנקרא אחד צד בו שיש עצמו בכרס הןוחיצון
 כל אמר בר*ח ור*י חיצון, שנקרא אחד וצדפנימי
 ופסק במשהו ליאסר הפנימי הכרס זהו כולוהכרס
 עכ*ל, כריוב"ח ז*ל הרמב"ם וכןרש"י

 לפסק הנה שם הגמרא סוגית שנפרש איך נוכ'יפכד(
 דיבי סניא לענין גם לחומרא, פסקינןהלכה

 מודאי במשהו ונקיבחן הפנימי הכרם בכללשהוא

 כי קאמרה דוקא העדות של שהברהתא גאמר ואם15(
 על זו מבריחא להקשות להגמרא היתה הפגימי, כרם זהורק
 הבריתא על החולקים וכו' ור"י ושמואל רב האמוראים הגיכל

 מפלגי דלא גלווה גבי פא"ט ברי"ף וע" מהבריחא,בתיובתא
 עי"ש. מייה תיובתא להו אתבען איפלגו ואיאמתגיחא
 דאין רי"ז ס" הפרדס בספרו בעצמו כתב ובאמת16(

 עיי"ש. החיצזן כרס ואיזה הפגימי כרס איזה בקיאיןאנו
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 דלא וכיון מאי ובד"ה שם רום"י ועיין בר"ה,בדדבה שייכ* כולהו שם הגמרא וכמסקנת ביאדנוכאשר
 בנקב הכדס בכל וטרפינן לחומדא עבדינן הלכתאאפסק
 ר,1"י תופס שמבואד וכמו וכו', מערבא רבניבמשהו
 בראשו, הסתום הוא דיבי שסניא לעיקד ראשהלשון
 וכן דיבי, סניין תרי גבי נ"ח בדף רש"י מפו,םוכן

 סי' טדפות הל' באו"ז מבואר וכן שם הר"חמפרש
 רבינו ופי' ומסיים הלשונות, שני שם שמביאתיוד
 ירוחם' רבנו מפרש וכן עיקר, נראה הראשוןשלמה
 המעי הוא דיבי א י נ ס ד מ"ז סי' הב"ימביאו
 אותו, וזורקין לדקין מחובר והוא סייגו הנקדאהעב
 לקא ס"ק נ"א שער הארוך והיתר באיסור הוא וכןוכו'
 רזם*י פסק כדס ונקיבת וכו' באו"ז כתב מייתיד"ה
 במשהו נקובתו שבכרס מה בכל שהיינופא"ט

 ש~א במקש וגם דיבי בסניאואפילו
 כרס ד"ה תרכ"ו ס"ק במרדמ ועחן הבר. ם ואערק

 וגם הגאומם ובתשובת ר"ח וגם ו"ם"י פסקהחיצונה
 ואיזה פנימי נקרא איזה אמודאי דפליגי כיוןהאלפסי
 וכבני לחומרא ככולהו עבדינן חיצונהנקדא
 י ב י ד א י נ ס ב וגם הכרס בכל דטדפי א ב ר עמ

 טבחי דפרעי במקום וגם מילת בו שאין מקוםוגם
 אעפ"י הרי"ף בשם מביא דהמרדכי )והא עיי"ש.וכו',

 הוא דיבי דסניא הא השמיטו הרא"ש וכמו"כשהרי"ף
 בהא זו שבסוגיא האוקימתות כל כללו שהםפשוט
 שייכי כולהו שם הגמדא כמסקנת מערבא ודבנידרבה
 של אוקימתות הני כל הרמב*ם גם השמיט וכןוכו'
 מהל"ש 8"ט עיין מערבא, כבני ופסק הפנימי כרסמהו
 ועיי"ש הכדס רוב את החופה בשר כיצד קרועהה"ה

 כרס לענין מהל"ש בפ"ו לפסקו מתאים וזהבכ"מ,
 וז"ל שם ובב"י בטור מבואר וכן להלן(, המובאשניקב
 י ב י ד א י נ ס הפנימי כרס איזהו וכו'ובגמרא
 הוא וכן ז"ל, ירוחם מרבנו הראשון פידש"יומביא
 שהוא פירש"י י ב י ד א י נ ס וז"ל, שם,בדרישה
 עי"ש. בראשו וסתום ככיס עשוי הפנימיכרס
 שסניא לעיל, המובא מכל וביארנו שבררנו 81מריכה(

 הפנימית, כרס מטעם במשהו בנקב נטרףדיבי
 ואסור, טמא חלב הוא שעליו שהחלב פשוטנראה

 ושינו הפנימי תיבת שהשמיטו מה יתורץ ובזהז1(
 ה' שחושב בהסמ"ג צ"ע אולם הפנימי הכרס המשנהמלשון
 ראייתרא הקיבה שעל החלב וביניהם כרה עליהם שחייביןחלבים

 וצ'ע. דחייתרא על גם כרת שחטב 1ראה שמזהודאקשתא
 ד' בה"ג מדברי מוכח וכן ג' סי' הב"י כגה"ג עין18(

 לחלב דדמי משום כריסא מדבעי ומ"ש שם וסיים ע"בקל"ב
 זהו תקו"ג כל אף תקו"נ הקרב את מכסה מה הקרב אתהמכסה
 לראובני ראש ובספר שאלה ובהעמק בשאלתות ועי' ע"כ,חלב

 מרחיגסקי. ר"אלהגאון

 וכן אותו, שיסתום דבד לו ואין סותם אינווממילא
 שניקב כרס ה"ו מהל"ש בפ"ו מפורש הרמב"םפסק
 שעליו החלב שזזרי אותו שיסתום דבר לך ואיןטרפה
 הבאנו )ולעיל ז'--ח', הל' מ"א בהל' פסק וכןאסוד,
 כרס הוא כולו הכדס שכל מערבא כבני שפסקכבר

 חיצון(. קרוי הכדס רוב את החופה בשר ורקהפנימי
 טרפה שניקבה והכרס וז"לי ס"ג עשין בסמ"ג הואוכן
 17( טמא. שעליו החלב כי סתימה שום מחללתואין

 הגדולים, מאורות משני יוצא מפורש נאוראה

 צד הל*ט 1דולות בהלכות ה"ה הפוסקיםמראשוני
 ועל וושטא דעל תדבא וז"ל; הילדסהייטעד( )הוצ'529

 וכו' כריסא דעל וכו', י ב י ד י נ ס ועלהובליליא
 בפסקי מפורש הוא וכן וכו', חלב כל משום כולהו8,(

 תרבא וז"לי ק"ח סי' בובר( )הוצאת האורה בס'רש"י
 קשתא ועל י ב י ד א י נ ס ו והובלילא וושטאדעל

 כל משום אסודין כולהו וכו' כריסא דעלדכרכשתא
 שם(. בובר בהערות )עי' תאכלו. לא דם וכלחלב
 כריסא* "דעל שהביאו )ומהא ויטרי, במחזוד הואוכן

 הוא דיבי דסניא הפידוש לעיקר שאחזו פשוטנראה
 דאי הראשון כפירוש בראשו וחתום ככיסהעשוי
 להכפיל להם ולמה  עצמו בכרס והו הלא השניכפידוש
 שכתבו וושטא דעל והא כריסא, ועל דיבי, סניאדעל
 רב לפיוד להכרס הסמוך שבוושט הטפח שזהוברור
 מתשובתו לעיל שמבואר וכפי שם, דרב משמיהאבינא
 הכרס כולל הזה במקום קדב ששם מפאנו הדמ"עשל
 ועי' כדת, חיוב משום בדבר שיש מזהיד הוא הריוכו'

 לענין שגגות, מהל' פי"ג משל"מ של הנפלאהבהגהה
 בזר ועיין כרת, לענין התורה מן שאסוריז הדקיןחלב
 בנחלת ועי' בזה, כ' שער האווך( או"ה על )פירושזהב

 פוילין מדינת בני על שמתמיה מ"ה, סי' ח"בשבעה
 של הכרס שעל בחלב להזהר שיודעים ההם(,)בימים
 ועיין נזהרים, אינם מתנא דתותי ובתרבא ריינוס,בני
 בה"ג ועי' שמואל, אמונת בס' זה בענין שכותבמה

 אכילה לגבי מזבח לגבי דקריב תרבא כלובהאשכול
 המכסה דחלב א( ד"ז הוריות ר,1*י ועי' אסור,נמי
 אפילו דהרי בו, מודין הצדוקין שאין דבר הוי הקרבאת

 מזה שנראה הפנימי, כדס ניהו מהו פליגיאמוראי

 ר"א שבין בהויכוח תי"ג סימן טרפות הל' באו"ז עייןא(

 בכלל שהדקין שאמרת ומה הדברים בתוך ר"י לו שמשיבור"י
 דברי אלא אלו אין הקבה ולא וביה"כ המסס וכן קרבקרומן
 קרב. בכלל שהכל מודה ר"י גם הרי וכו'נביאות

 להגר"ח קפ"ב סי' בבלי הוריות הרה"ח בחידושיועיין
 את המכסה בחלב הוא ד"ה בד"ז רש"י ע"ד זצ"להירשענוון

 מה על מתמיה 1פלא בד"ה ושם וכו' הפנימי כרס מהו וכו'הקרב
 גבי שעל חלב ח'---ט', הל' פ"ז מ"א בהל' הרמב"םשהשמיט
 הלבים שלשה רק שם חושב הרמב*ם כי בכרת. שהואהכרס



 א"ם1 דיבי פניאקונטרפקרני
 ראיה להביא יש זו )ומרש"י תליא, בהא דהאפשוט
 ואכמ"ל(. הכרס, חלב לענין אפרים רבנולשיטת
 ד"ד. כריתותועי'

 שאצל "דחלב נ"ב סי' חיים ברכת בשו"תועי'
 ה' אות בציורנו )עיין גמור". חלב הוא דיביהסניא
 בלא"ה וגם דאקשתא(, חלב תחת מונח שהוא ב'ואות
 על מדובק הוא הפריסה שהחלב כיון איסור בויש

 צ"ט, ס"ק ס"ד סי' בד"ת ומובא עיי"ש, חלב",אותו
 סי' שאל וחיים חיו"ד, לאברהם זכור ספר גםומביא
 יצחק בבית ועיין קע"א. סי' יו"ד אמת זרע ובס'ט"ז,

 תנינא להר,ם"ק ובטוטו"ד ע"ו, י' יו"ד ח'להרי"ש
 עיי"ש. בבהמה, דיבי הסניא נחסר לענין קט"ו,סי'
 ח' שאלה ס"ד סי' חלב הלכות דעת חקי בספרועי'
 עיי"ש. שביניהם, החלב עם י ב י ד א י נ ס הוגם
 ז' סי' מ"א יו"ד מליבוביץ להאדמו"ר צ"צ בשו"תועי'
 מהחלב חלב "חתיכת ניקר שלא שנחשד שו"בלענין
 9,(, אצבע" הטבחים בלשון הנקרא דיבי הסניאשאצל
 חלב חתיכת על דן והוא חלב ס"ד שע"ג לחלבוקורא
 מ"ח. סי' בתבו"ש ועי' זה,שאצל
 דיבי הסניא דחלב וברור, פשוט נראה הנ"ל 1זכלכו(

 ועיין ניקור, וצריך סותם ואינו אסור חלבהוא
 ובעמו"ז ח"א מ"ו סי' יצחק( אהל )לבעל יצחקבבית
 העיטור בעל בשם י"א ס"ק ח"א ס"ד ובסימןשם,
 עליה ומקליף דכנתא הדרא ונוטל וז"ל ניקור.וספדי
 שזה מפני לבן כבד עליה שמונח במקום חלב שלקדום
 א ני ס וגם וכו' הקרב שעל לחלב סמוך הואהצד

 שתי ושעל הקרב שעל חלב הן: ואלו כרת, עליהםשחייבים
 שעל החלב הוא וביה"כ המסס שעל חלב הכסלים ושעלהכליות
 ומפלפל הכרס של חלב עיקר הרמב"ם שהשמיט ונמצאהקרב,
 בשו"ת שמובא כטו פשוט הוא הדבר לענ"ד אבל עיי"ש,שם

 הזה במקום קרב ששם בזה, בדברינו שמובאים מפאנוהרמ"ע
 כריס, קרב היב"ע מתרגם וכן הכרס, כולל חלב( לענין)היינו
 וזהו קרב המקרא לשון פה אוחז שהרטב"ם פשוט נראהולכן
 מעל הוא וביה"כ המסס שעל )וחלב שבקרא הקרב שעלחלב
 וב8"ו הקרב, שעל חלב וזהו צ"ג, בחולין רש"י שמפרשכמו

 מהל' ב8"א ועיין המשנה, לשון אחז שניקב, כרס שכתבמהל"ש
 החלב הקרא לשון שם גם שאחז י"ח הלכה הקרבנותמעשה
 ב8"ו שם ג"כ הוא וכן הקיבה, גבי שעל חלב הקרב עלאשר
 וכשמפרש וכו' והכרעים הקרב שנאמר במים ומדיחן הולךה"ו
 דרך כידוע הגמרא לשון אוחז וכו, הכרס" מדיחן"כמה

 בזה.הרמב"ם
 כרס בפירוש מזכיר הוא הנ"ל הי"א מהל"שובפ"י

 שעליו החלב שהרי אותו שיסתום דבר לו ואין טרפהשניקב
 )ויקרא וכרעיו וקרבו ירושלמי ות' היב"ע מתרגם וכןאסור
 ב ר ק ה על אשר החלב כל ואת מתרגמים וכן וכריסו י"ג(א'
 ס"ה. ס" )חיות( מהר"ץ בשו"ת ועי' כריסא,על

 ומה שם, בעמו"ז ועיין שביניהם, החלב עם בידי
 כבד עליה שמונח מקום לאותו דכנתא הדודאשקוראים

 נכון אינו הוא הקרב שעל לחלב סמוך ההוא והצדלבן
 הדקין וברמב"ם בגמרא נקראו דכנתא הדוראבי

 ניקור מספרי יצחק בבית המובא כל )ובכללהמלופפים.
 וצריך משובש הזה במקום והעיטוד מהעיטוד,הוא
 המסתבב העב מהמעי חלק באמת וזהו מדוייקת(.הגהה

 דאקשתא לחלב מתחת המשתדע אחדיםבסיבובים
 ה'. באות מסומן בציורנוכמבואר

 ר"ד שהגאון כ"ה סי' יחזקאל כנסת בספר ו13ייןכז
 הידוע הספרים אוצר )בעל ז"לאו8ינהיים

 החלב נידן גדול סער הקים שבאכספורד(הבודליאנא
 בהגהה ז,ל הרמ"א ע"ד לדון ויצא מעיא ריששעל
 ריש שעל הקרום רק להסיר שצריך סט"ו ס"דסי'
 הדבוק השומן לא אבל בו הדבוק החלב עםמעיא
 ואתו באורך, עיי"ש להקרום, שמתחת עצמהבטבחא
 בשו"ת ועי' שלו, בשו"ת יעקב שבות בעל גיסוהחזיק
 שהאריך עיי"ש ס"ד סו"ס בכו"פ ועיין הנ"ל,כנ"י
 שיעיין ומי הנקב. סותם אם מעיא ריש שעל חלבבענין

 שמות מעירבוב בא ההוא בדור הסער כי יראהבציורנו
 ושניהם לו ועלתה דוד וגם אמת ותורתו אמתומשה
 ועיין יחד, צדקו ז"ל אופינהיים דוד ור' הרט"א,רבנו
 20( ואכמ"ל. דכנתא, הדורא שם בענין בדברינולעיל

 מגמרא שביארנו דיבי סניא שע"ג החלב אולמכח(
 ניקור, ומספרי ואחרונים ראשוניםופוסקים

 חכמז"ל קבלו שכך או הכרס, שע"ג בחלב נכללשזה

 כשעורה חלב הטבח אחר נטצא אם בדין ועיי"ש19(
 וע" מ"ד, סס"י ובש"ע ה"ח פ"ז ברמב"ם מיד אותומעבירין
 לאצטרופי, דחזי ח"ש בכלל הוא אם וקרומין חוטיןבדין
 ס"ו. סי' חיות מהר"ץ בשו"תועי,

 בזה קנ"ב וס" קי"ח ס" הישנות ב"ח בת' ועיין20(
 הרמ"א( גם )ואחריו שהכלבו להטבחיא הדבוק החלבלענין
 הוא להטבחייא שהדבוק להכלבו הי' שקבלה ות" בזהטקילים
 רש"י. כשיטת סובר שהכלבו פשוט אבל דחוק, תירוץ וזהטהור
 לא ולכן החומרא מצד רק לנקר ומצריך הגאונים כשיטתולא

 ר"א. לדעת בזההק8יד
 שהגיה כמו בהכלבו שהנוסח שניה מהדורא בבד"הועיין

 ועתה בכ"י מרן לפני שהיה חיים מאורחות ומביאוהרד"א
 הקיבה צד כתוב באמת ונמצא סק"נ ע" האו"ח טחדשנדפס
 ראם( הר"ש גם העירני )וע"ז הרד"א כהגהת לגמרי אותוגוררין
 מהכלבו. אחר נוסח שהעתיק ז' ס" ג"ה 8' ביש"שוע"

 עיקר זה כי מדרבנן רק שאסורים מהקרומים וז"א21(
 שברמב"ם לי יראה לשון על לעמוד ויש שבברס, הואחלב
 אסורין והקרומים החוטין אלו שכל לי יראה הט"ז ממא"ס8"ז

 ולא א"ר חלב אלמא ומש"כ ב' צ"ב בחולין ת"ע והואמד"ס
 קרומין. משום ואוליחוטין



ה כם " אך דיבי טניאקרנפרפ י נ רק
 אין בודאי אסור. חלב הוא דיבי הסניא שע"גשהחלב
 להקרום. ושמתחת הקרום החלב כל מלנקר שיקילמי

 בו שיש גמור דחלב מודים הכל 21( להקרוםובנוגע
 קרום תותב והוא )הכרס( הקרב שעל חלב מטעםכרת
 עי' קו"נ, בפירוש תלוי שזה ונקלף קרום אוונקלף
 המכסה החלב, את עה"5 בתו"כ ועי' ע"ב, מ"טחולין
 בהתודה ועיין 22(, ז"ל הגר"א בביאור ועי' הקדב;את

 למלבי"ם.והמצוה
 החלב והפריסה הקרום שתחת להחלב ו[ןנוג%כט(

 תלוי כרס שהוא דיבי סניא ע"ג אשרעצמה
 באו"ז ועי' הידועה, יואל ורבנו אפדים רבנובמחלוקת
 פוסקים שאנחנו וידוע באורך שביניהם ומתןהמשא
 נ"ד סי' פג"ה ביש"ש ועי' לאיסור, אפריםכרבנו
 ספק כאן שאין אומר ואני וז"ל שם לשואלושהשיב
 סותם. אינובודאי
 ע" ניקור, בלא דיבי הסניא מלחו אם ול%ניןל(

 24(, בזה הרמ"א מש"כ 23( ק"ה סי'ביו"ד

 מה ניקור בלא מלחו אם דין לענין באחרוניםועי'
 ש*סק 9"1 סי' מהדי"ל בתשובת ועי' ניקור,שצדיד
 שנעשית החלב ממנו נקרו ולא הטבחיא מלחודאם

 מברעזאד להגאון דעת בגילוי ועי' וחנ"נ, ח"דהטבחיא
 בפת"ש ועי' בזה, הגרשוני בעבודת ועי' ט"ו, סי'ז"ל

 דניאל. חמודי בשם שמביא מ"הסס"ה
 בתשובת עיין 26( הודח ולא שנמלח כדס ולנ13יןלא(

 בבית שמנקים מה ולענין קצ"ד, סי'רדב"ז
 וגם ונבלה טרפה עם כשרים אחת במכונההמטבחיים

 שעה מחצי ושוהים מעליהם החלב את שמנקריםטרם
 אפילו ונבלה ולטרפה להחלב לחשווצ יש בערך שעהעד
 ס"ק פג"ה חמודות בדברי ועי' 26(, היס"ב אין המיםאם
 אפילו חלב משום מיהו וזולי הר"ן בשם שמביאס"ג

 ראיות שמביא י"ג ס"ק ס"ט ס"ד ס" בהגר"א עין22(
 שם וכ"כ כר"א הרמב"ם דעת שג"כ וכתב מה"ת שאסורלר"א
 וז"ל הרטב"ם רברי על טק"א מ"ח בסי' בר"מ וכ"כבכה"ג
 יש איסור בו שנהגו שאותן א"ז בשם ב' כלל באו"הוכ"כ

 ובפרמ"ג סק"א בתב"ש ועי, סותם, אינו דאם"להחמיר
 סק"איבמשבצות
 הוי אם מנוקר שאינו דבשר קכ"ז סוס"י בט"ז וע"23(
 בזה, שיטתו על שמשיג שם בנקוה"כ ועי' איסוראאתחזק

 נ"ט בדף ח"א מהריב"ל בשו"ת בזה השיטות כל באורךוע"
 אפילו החלב בה שיש החתיכה אוסר שה" המרדכי בשםשמביא
 ס' יש א8ילו ס' בה שאין והיכא החלב מן ס' החת" בשאריש

 עה"ש. החתיכות כל אוסרת היא החתיכותבשאר
 מאויר"א שמואל רבינו שאל ג"ה 8' במרדכי וע"24(

 מחלבה ניקרה שלא בשר חתיכת על מקינון נתנאל רבינואת
 או לחתיכה מחתיכה מפעפע חלב אם שספק וכו' והשיבוכו'
 מה צ"ז ס" צאלון מהרי"ט בשו"ת ועיין עיי"ש, מסעפעאינה

 מבליע מבשל, דאינו דאע"ג למיחש איכא שניבכלי
 בבית חום דהלא בבישול תלויה בליעה שאיןהוא

 כדאיתא מבליע ואפיעה שני כלי כחום איננוהשחיטה
 וכו'. אינש ליסחף לא התם נמי ואיתא דחוליןפ"ק
 בישול(. הוא הרי היס"ב דאי היס"ב שאין נראה)ומזה
 שהמים בתמידות להשגיח ומחוייבים צריכיםועכ"פ
 הא"י דעת על זה להניח ולא פושרים ק ר יהיולא

 חמים שיהיו טוב הנקיון מהירות שלצודךהמנקה
 כידוע.ביותר
 הזה" העב המעי "דבכל המבואר, מכל ננזצאלב(

 דיבי( )סניא הסתום ממקום אחד מעישהוא
 וצריך אסור, חלב משום בכולו יש )חלחולת(, סופועד

 שמשתרע מקום עד הסתום בראשו א( גרידא. אוניקור
 טמא וחלבו י ב י ד א י נ ס חלב משוםלמעלה,
 הבטן תחת למעלה המשתרע באמצעיתו ב( סותם.ואינו
 ומדובק ובה"כ( )המסס הקרב שעל חלב תחתומונח
 ניקור צריך הוא שהמקום מודים הכל דאקשתאלחלב
 משום דכנתא הדדא לזה קוראים אם קגרים שמא)ולאו

 הסיבוב והוא טבחייא, או בו שיש האחדיםהסיבובים
 שמות(. בשאר או ה' באות בציודנו שמסומןהראשון

 החלחולת לחוץ ויוצא שנגמר במקום הזה המעי בסוףג(
 גרירא. וצריך הגאונים לשיטת באמתא מעיא דישוהוא
 כנסת בשו"ת עיין גרירא( )או גרידא ו[ן%ניןלג(

 בחלב שגרידא העלה שהרד"א הנ"ליחזקאל
 כולו. אסור מובגו התורה מןהאסור
 זיידיל ר' של עדותו למסור הנני דברי ו[ן3יוףלד(

 שבארץ לפני שהעיד בירושלים המנקריםדאש
 לאוכלו. שרוצים אלה בעד דיבי הסניא מנקדיםישראל
 כלל(. לאוכלו שלא נהגו הרבה)כי

 מבשר הבשר עם החלבים מליחת דשאגי דמסיק בזהשכתב
 שהם כיון הבשר עם דחלבים חלבו, הוסר ולאשנמלח
 וכל האי כולי חמיר לא יחד שנמלחו אעפ"י מאחיו אישנפרדים
 הוא שהחלב כיון גמור חלב חלבו שהוסר קודם שנמלחבשר
 ובזה וחוטין בקרומין אלא הקילו ולא טסי חמיר בבשראחוז
 עה"שי מאכ"א מהל' בפ"ז הרמב"ם דברי דיוקמיישב

 י. סי' ט"א המשולש ובחוט תשב"ץ, בת, וע"25(
 בבא רק ביטול דאין הראב"ד בשם הרשב"א ועף26(
 ראשונים שיטות ולהרבה בטל, אינו כך שעיקר כל אבלבאקראי

 בתערובות ביאתו שתחילת בדבר כזה ביטול ענין כלל שייךלא
 בס' )וע" הי"ד מו"מ מטומאות פר"א וע" מל"מ ע" בטל,לא
 מה"ת בנו"ב וע'י ו'( אות ע"ב סדע"ט לכריתות הקודשנזר
 דעתו ובדרבנן ע"ז חולקין והרמב"ם מיגש דהר"י נ"וסימן
 ודאי כחלב וכרת תורה באיסור אבל ולהקל, עליהםלסמוך
 זיו בתפארת וע" קל"ד, ס" ובמג"א בב"י וע" להחמיר,יש
 שיש בענין דרק זה חשש לגמרי שמדחה חדש בענין כ"טסי'

 כןי לומר דוחק אבל לזה חששו הרחקהחשש
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 לנקר שמחוייבים בצזר טראה בזה, האמור ךנדכללה(

 ביחוד, דיבי והסניא הזה, העב המעיכל
 וצריכים שעליהם, האסורים והחלביםמהקרומים
 ומכש"כ לטהור טמא בין להבדיל שידעו לזהבקיאים
 כרת איסור בספק שהוא כזה בענין לסמוךשאסור
 יהודים האינם כהמנקים נאמנים אינם על עכ"5ולאו
 מניין, הבדלה דת, ואין דעת אין שאם המטבחייםבבית

 אלה ובין להקצבים שנמכרים אלה בין לנקרוצריכים
 עצמם המטבחיים בבית במלחם ונכבשיםהנכשרים
 כשרים בתור הוואווה2ט חרושת לבעלי אח"כונמכרים
 עין ומעלים מהמכשלה שיודע ומי ולאכילה,לשימוש

 טונו"ח, באכילת הרבים מכשילי בכלל הוא הרימזה
 מבטלים הם הרי לכתחילה באיסודים עיניהםוהמעלימים

 ז"ל מפאנו כהרמ"ע גדול לנו ומי לכתחילה,איסור
 ,2* כנז"ל. ע"ז להזהידשהזהיד

 ומסניא העב מהמעי בהם שבה2לו הכלים ולנוניןלו(
 רבנים שאלת צריכים כדין ניקור בלידיבי,

 לכל הדברים נמציע רק ואני מובהקים, הוראהמורי
 ובקשתי ההחהאה, גדאי הגדולים רבותי לפניפרטיהם
 הגדולה, דעתם לחוות נא שיואילו לפניהםשטוחה

 למעשה. בנוגע והן להלכה בנוגעהן

- [ך-  
 חתימת עם אמרתי טוב, מה ובזמנו במקומו,כך1נר

 אדמו"ר מכ"ק תשובה, בזה להעתיקהחוברת,
 קוק הכהן יצחק אברהם מרן ותפארתו, ישראלגאון

 הדם חוטי ניקור נידן תרפ"ה, בשנת לי שהשיבזצל"ה,
 בהג"ה, ס"א ס*ה בסי' הרמ"א חומרת שהיאשבחזה,
 כידוע, שם אותה מנקרים שאין ישראל אדץוממנהגי
 וואורשט חרושת בית אר"י בן ע"י נפתח ההיאובשנה
 ועמלנו החזות, בניקור בקישויים שם ופגשוכשר,
 שהבעה"ב היסוד על בזה היתר צד איזולמצוא

 ע"ב, י"ח חולין אביי ולסברת אר"י, בן הואמביהח"ר
 עבדינן להו כייפינן דאנן כיון ישראל לארץדמבבל

 זה הרי דלדידיה ונמצא לחזור, דעתו וגםכוותייהו,
 חתיכה כל על לומר לו יש דא כגון ועל היתר,בגדר

 חוה"מ, גבי שהפך מי דבפ' וכהא נעשית, היאבה2בילי
 שיש אע8"י תמרים, שכר ואחד שעורים, שכראחד
 הרמב"ם 5סק וכן החדש, מן ושותה שמערים ישן,לו

 רק שייכה שהיא הראב"ד השגת ועיין מהליו"ט,ב9"ז
 לחוות אז ושאלתי הוא. מנהג לגבי הכא אבלבחוה"מ,
 בכל אדמו"ר וכ"ק וי*ע, מרן כ"ק של הקדושהדעתו

 אם מותר אמר אם בעגין סק"ט צ"ט בס' בפ"ת וע"27(
 דיצו מותר דאמר מרמב"ם שמביא ומה כמזיד או כשוגגהוא
 מפורסמים הוראה לבעלי ולא ללומדים שאל אם ואפילוכמזיד
 כמזיד.דדינו

 בזה, היתר צד לשום הסכים לא שלו, הקודש חיבתחום
 הדין יסוד שמלבד היקרה, בתשובה יבוארכאשר
 בנוגע והסתורי, חשוב ערך לה יש שבה, למקץ2הלהלכה
 וממנק ישראל. לארץ הגולה שבין השוניםלמנהגים

 הקדושים הגאונים רבותינו חרדו כמה עד לראות גםיש
 מכל לשמרם בהלכה, יסוד או חומרא, מנהג לכלז"ל,

 איסור לגבי אבתרי' נענה מה דיתמי, יתמי ואנןמשמר.
 ולאו. כרת בושיש

 תר9"ה אייר, ח' ירושלים,ב"ה,

 שליט"א מוינעשטעד אורי מוה"ר הרה"ג היקרלידידי
 באה"ר. וברכהשלום

 חומרת בענין להקל מקום יש אם ששאלעך'י1ז
 חוטים בניקור בהגהאה ס"א ס"ה בסי'הרמ"א

 הנה אותם, מנקרים שאין א"י, מנהג מפנישבחזה,
 לעצמו לנהוג רוצה א"י בן אם רק שייך הזה הספקכל

 בפסחים שתי' כאביי קיי"ל הוה אם אז מקומו,כמנהג
 להו כייפינן דאנן כיון לא"י דמבבל י"ח, ובחוליןנ"א

 מסתימות ובאמת בזה, לדון מקום היה כוותייהו,עבדינן
 ואין לחזור דעתו של החלוק כאא הביאו שלאה5וסקים
 דאנן זו סברא חדה2 לא דאביי דס"ל נראה לחזורדעתו

 דרבב"ח, העובדא של ההכרח מ5ני כ"א להוכייפינן
 דעתו רבבוח לבבל מא"י אפ"ת אח"כ דמתרץוכיון
 תלוי והכל לא"י בבל בין חלוק לנו אין שוב הוהלחזור
 וקיי"ל שם הרי"ף וכ"כ לחזור, דעתו ואין לחזורבדעתו
 וכן המקומות, בין חלוק אין וממילא הוא, דבתראכד"א
 וקיי"ל שכ' בפסחים שם הרא"ש מדברי יותדמתבאר
 המקום מנהג אחר לילך לאדם ויש בתראה, דהואכר"א
 מגרומתא אכל דד"ז כ"ה כו' שם להשתקעשדעתו
 לבבל לחזור דעתו היה לא כי לא"י. בעלותודרו"ש
 שבין החלוק בטל רוא דלד' דס"ל מזה ומבוארכו',
 לחזור, דעתו ואין לחזור בדעתו תלוי והכל לא"יבבל

 לעצמו, עושה שאדם למנהגים שייך שכ"ז הואו9שוט
 ג"כ ינהיג קולא של מנהג שכל לומד שייך לאאבל
 אסוה בעצמו להתנהג שאפילו לאחרים, שלו הקולאאת

 שינהיג הדעת על יעלה ואיך המחלוקת מ9ניבפרסום
 לאחרים.זה

 דברים אפילו כתב בחולין הדשב"אי121זיךךשי
 תולין אין בעלמא, חומרא משוםשנוהגים

 לשם, שהלך המקום חומרי משום בזה וישבטעות,
 של זו בחומרא נוהגים אשכנזים קהלות שכלומאחר
 אחינו תפוצות שגם פשיטא החזה חוטי בניקורהאו"ה

 ממקומות מקובצים הם ואם זה, בכלל הםשבאמריקה
 תוס' כמש"כ להחמיר מועילה סברא היא זאתשונים
 תוס' ולפ"ד להקל, ולא שתי בד"ה עוא י"דפסחים
 השני, לתירוץ מילי הני בד'ה ע"ב י"ח שםבחולין
 תלוי הדבר דבשניהם וא"י אבבל הם ר"א דבריעיקר
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 צ"ג חולין דהתוס' מתוך מתבאר וכן לחזור,בדעתו
 בצליון ז"ל הגרע*א עליהם שרמז משום, ד"הע"ב

 צריך לא"י מבבל דגם אבא בר דד'ש בהאהש"ס,
 קיי"ל דלא ונמצא לחזורנ בדעתו דמקומו חומראלנהוג
 לדינא. כלל לחו"ל א"י בין זה בעניןלחלק
 כאן, יש הפסד איזה יודע, איני השאלה בגוףאבל

 גם מותר ודאי לתחת וחתוכה בחתיכהשהרי
 אלה אפילו הגידין את כלל לטול וא*צ מליחה,ע"י
 מנהג איזה יש ואם דם, משום אסורין מדינאשהם
 שחוששין משום היינו לרבים כשמוכרים אותםלנקד
 לתחת, חתוכה שתהי' ישגיחו שלא או אותם יחתכושלא
 חתיכה ע"י במליחה לנהוג שרוצה שמי פשוטאבל
 להחמיר מנהג משום בוה דאין לתחת, וחתוכהיפה
 עצמות בקרבת הם שהחוטין שבמקום הוא ופשוטכלל,
 ב', סעיף שם בשו"ע כמבואר והעצם הבשר גםיחתכו

 בזה. הרשב"אוכמש"כ
 ניקור על הדמ"א שמש"כ להעיר ראיתי אגב1ךרן-

 כ"א כוונתו אין בעלמא חומרא שהואהחוטין
 שמקורם שבחזה חוטין על אבל שבאזנים, החוטיןעל
 בדין שלפנינו באו"ה שהרי כן אמר לא האו"המד'

 בכלל הם החזה שחוטי כתב ח' סעיף כ' סי'קרומין
 מן שיורדין מהם נמשכים שהם מתוך הלחייםחוטי

 הצלעות שמתחברין במקום ולמטה הכתף מןהלחיים
 דינא מעיקר הוא לדעתו הזה הניקוד וא"כלחזה,
 שמ"מ אלא הוא, דלועא ובכלל א' צ"ג שםדגמרא
 כמש"כ. ומליחה חתיכה בהן דמהניפשוט

 ידיו מעשי בכל הצלחה בברכת חותם בזהוהנני
 באה"ר. ודוש*ת מוקידו ידידו ונפשכנה"י

 עוף הכהן יצףע אברה%הע'

 - ג-
 מכל או צדדים, משני רק צריך אם המליחה,%1'יך

 שליטאא, הרה,ג אביו כבוד שצדק ודאיהצדדים,
 ולשון הצדדין מכל למלח צריכין לכתחילהשלדידן
 מקום ישאד שלא עד מלח עליו יפזד שבשו"ע,הרא"ש
 צדדים ושני אחרים, פירושים סובל אינו מלח,בלי
 שלמים עופות שאלת מפני בזה נגרר והלשון דוקא,לאו
 אמרו ולא צדדים משני שמדברים וחוץ תוך להםשיש
 מונחת שכשהחתיכה ההי6וך לענין כאא צדדיםשני

 רק הפיכה בלא צדדיה, מכל מלח עליה לזרוקיכולים
 ולמלוח להפוך מוכרחין מונחת היא שעליו השניהצד
 א' סי' אואה לשון וכאה מיוחדת, בפעולח עצמובפני
 בידיו המלח לשפשף צריך ולקדירה ר"י ואמרס"ז,
 מקום ישאר שלא עד בשר, של הבקעים בכל הבשרעל

 צריך שעכאפ יודה הו,צבאא שגם ספק ואין מלח,בלתי
 לא לאוה דאם במלח מכוסה החתיכה של הרובשיהי'

 כהרא"ש דקיי"ל ולדידן יפה, יפה ומולחו לומרשייך
 כל למלח שצריכין ודאי בשיטתו  שעומדיםוה9וסקים
 צריך וגם מפורש כתב בב"י המובא ובסה"תהצדדין,
 המיקל הרשב*א ואפילו צדד*ם, מכל הבשרלמלוח
 מלחינן דאפשר והיכי בב"י שם הובאה בתשו' ג"ככתב
 צדדים, שני אמר ולא יפה, יפה דמו להפליט צדדיוכל
 סי' כה"ב פרק ביש"ש מהרש"ל וכ"כ צדדין, כלכ"א
 צד, כל במלח שיהי' הוא הגמטר מליחת דעיקר6"ג
 קאי הפוסקים בלשון צדדים שני לפעמים שנאמרומה
 הדברים לענין או המליחה, 9עולת בעת ההפיכה עלרק

 צריכים החיצון, מצד אותם שמלח שאע"9החלולים
 צדדים שני קוראים שזה הפנימי, מצד מליחהג"כ

 חתיכה כל של הצדדים שכל פשוט אבלכמש"כ,
 קיי*ל דלא ואעפאי מדינא. יפה מליחהצריכים
 ביש"ש, מהרש"ל כדכ' בידיו, שפשוף לגביכהאל"ה
 מקום ישאר שלא עד המקומות כל של בהדיןמ"מ
 כוותי'. קיי"ל מלחבלא

 עוע הכהן יצהע אברהמהע'

 ב.סימן

 ל " נ ה ן י נ עב
 לוי( יצחק והרב הטחבר, אבי חרל9, הר8)תשובת

 כרפ בכלל הם אם דיבי םנ*א וגם הכרפכל
 חרהטת בבית למו"ם דעהטה היכי בכהטהו.וטרפתו
 הוא 8הטפילו ולומר להתיר ול'"ט מפורפם, דברהוי

 לחזור. דעתו כאין חוי פמפחר מתקשר אםעו,טה.
 כבמקום לנהוג י,ט אם א"י. בני 8הטבילבעהטים
 אם הסניא למלאות אא"פ אם אף שמה.שעושים

 טקודם שמא לחו,ט י* מקודם, חחלב בחטרתלא
 מהן "ט להעיד. חעיד בין מחלק החלב. עםמלחו
 לחיות אפשר הלכח. ,טאינן וישנם הלכהשהן

 טותם. שאינו אף 8חורחלב

 - א-
 תרצ"ז שנת ניסן לחדש כ"ג יוםב"ה

 למב"י ח' דחו"ל פסח של חגאסרו
 שליט"א מוינעשטער אורי מוה"ר הנעלה הרה"גלכבוד

 וכט"ס. וגרכהשלר
 בו, שכיבדני דיבי" "סניא קונטרסו אתעבל1ןי

 כשאלה, הזה הענין את בירר הדבר לעצםוהנה
 ושם, 9ה נתעוררתי היקר, קונטרסו על כשעברתיאולם
 הנני קדש חבת ולאות הכחב, על זה להעלותאמרתי
 זה. לוממציא
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 סימן שור התבואות דברי להזכיר מהראויא(
 דיבי הסניא וגם .הכרס "כל שכתב סק"ד, סוףמ"ח
 בכלל הם הנזכרים דכל מילת בו שאין במקוםוגם
 על לחלוק יכיל ומי ע"ש, משהו בנקב וטרפהכרס,

 כ"ב סי' חיו"ד מהד"ק נו"ב שו"ת יעייןהתבו"ש,
 קדוש אחד וראיתי עיני פקחתי ועכשיו בזה"לשכתב
 יחיד ממש היה הזה והגאון וכו' תבו"ש הגאוןמדבר
 ע"ש.בדודנו
 טומאת לענין דנפק"מ כותב הוא בסק"ג שםב(
 ובכ"ז דאסודים, חלבים כמה ישנם באמת הנהנבלות,
 מה' 5"א הרמב"ם על והערתו ומטמאים, מיטמאיםהם

 חלב, נקרא איזה 5ידש ולא דבריו שם דסתםשאוה"ט
 יעיי"ש. קמ"?( )מצוה חינוך המנחת בזה קדמוכבר

 גדשום רבינו של 5ירושו הזכיר שלא פלאג(
 כעין דיבי דסניא אחרינא בלישנא ב'( )נ' שםחולין
 אחרינא להלישנא מתאים והוא זיבה, לשוןמסננת
 באות פי' הערוך וכן דב, שהשנואי דמקום שםשברש"י

 זה הרי רש"י דברי להב*ן שנתקשה ומה סן,סמך
 הונא רב בר בדרבה שייכן דכולהו הגמ' מסקנתלפי

 ר,ם"י וז"ל טבחי, דפרעי היכא דהוא מפרעתא,דאמר
 כולן מילת בו שאין ומקום ואיסתומכא דיבי סניאשם

 לה טרפת וכי למטה, או למעלה או עומדים צדבאותו
 להו מקיימת בו, הנמצא במשהו בנקב צד אותולכל

 הבית ביסוד מ"ז סי' דוד בית בס' ועייןלכולהו,
 לפנים בירושת"ו, המפורסם הרופא בשםשהביא

 שסדר ז"ל מזיא מ. א. ד"ר ת"ו ראש"לבמושבתנו
 גרשום. רבינו כפירוש כןהדקין

 לנקניק הביח"ר על להקל שדציתם הספרבסוף
 לא ובאר"י ארץ-ישראל, בן הוא שהבעה"ב היסודעל

 לאר"י דמבבל אביי ולסברת שבחזה, דם החוטימנקרים
 דעתו וגם כוותייהו, עבדינן להו כייפינן דאנןכיון

 כגון ועל היתד, בגדר זה הרי דלדידיה ונמצאלחזור,
 נעשית, היא בשבילי חתיכה בל על לומר לו ישדא

 דאע"פ חוה"מ, גבי יו"ט מהל' פ"ז הרמב"םוכדברי
 הנה החדש, מן ולשתות להערים מותר ישן לושיש
 קוק הגראי"ה עוזנו גאון רבינו לו השיב שכבראם

 לו ואסור המפורסם דבר שהוא כיון לאסור,זי"ע,
 שינהיג הדעת על יעלה ואיך המחלוקת, מפנילעצמו

 הדברים לכאורה זצ"ל, רבינו של עכד"ק לאחריםזה
 הלא המחלוקת, מ5ני הטעם לרבינו לו דלמהמפליאים
 הערמה שאין בזה"ל כתב )ה"ח( יו"ט בה' שםהרמב"ם

 בבית א"כ עכ"ל, כיו"ב כל וכן לדואה, ניכרתזו
 הדי מסחר, בשביל שהוא מפורסם דבר דהואחדושת
 הערמה.ניכדת

 שיטת דהזכיר לי, מובנת לא השאלה עצםאולם
 עבדינן להו כייפינן דאנן כיון לאר"י דמבבלאביי

 ולא לאר"י, בא חו"ל כשהבן זה כל א"ככוותייהו,
 ה"מ ב'( )י"ח חולין בפירוש אביי שאמר וכמולהיפך,

 ע"ש, לבבל מאר"י א"נ לאר"י ומאר"י לבבלמבבל
 יש מה בחו"ל, הוא ארץ-ישראל דהבן שאלתוובנידון
 חוץ-לארץ? כחומרת ינהוג דלאלהסת5ק
 הרבה, בזה לדון יש לחזוד, דדעתו דכתב האגם

 רדב"ז, בשו"ת מבואר דכבר הב"ב, עם שם הואאם
 דעתו שאין כמו דדינו סק"ז( תצ"ו )סי' במג"אהובא
 דכיון הדדב"ז, שיטת הפר"ח של הסבדו ולפילחזוד,

 מרווחת 5רנסתו שמוצא כל ביתיה לאינשידעקרינהו
 במ"ב הובא משם, זז אינו לשם שהלך מקוםבאותו
 בני-ביתו, את הביא לא שעוד במקרה ג"כ לדון יששם,
 בית- כהמקח שונים מסחרים עם שם דהתקשרכיון

 כאין הוי כנ"ד, מזה, פרנסתו שמוצא וכדומה,חרושת
 אחריו. יבואו שב"ב בטוח שכמעט לחזור,דעתו

 הרמ"א דמש"כ שכתב זצוק"ל רבינו בדברישם
 כ"א כוונתו אין בעלמא, חומרא שהוא החוטיןדניקור
 מעיקר הוא שבחזה חוטין על אבל שבאזנים, החוטיןעל

 כן משמע לא אדם החכמת מדברי הנה דגמ',דינא
 ג' ג"כ להסיר ונוהגין אוקט"ו( כ"ח )כלל שםדז"ל
 אחורי חוטין נוטלין וכן מבפנים, החזה אצל אורךחוטי
 חומרא, אלא אינו ובאמת דם, מלאים שהם לפיאזנים,
 בפירוש כתב הרי עכ"ל. בעלמא שומנא דק דםדאינו
 מצד ולא מנהג, משום דהוא האזנים חוטי בניקורגם

 אוק"א( ס"ה )סי' יו"ד הפמ"ג בפידוש כתב וכןהדין.
 אזנים ואחורי שבחזה חוטין ומשו"ה בזה"לבמש"ז,
 ששים א"צ ובשלם נטלם לא ואם חומרא, אלאאינו
 דגמ' דינא הוא שבחזה דחוטין רבינו ולפ"דע"ש,

 ממני. מופלאים, רבינו ודברי ששים,יצטרכו
 עושים אם להסתפק יש שאלתו, כעיןאמנם
 לא והם ארץ-ישראל, בשביל ודק אך בחו"להנקניקים
 כמנהג להתנקר צריכים הם אם באר"י רקנמכרים
 רק שיומכרו אחרי באר"י כמו שמס5יק אוחו"ל

 ועוחזל"מ. הטרדא, מפני אקצר וכעתבאר"י,
 בלונ"ח, באה"ר דוש"תידי"ע

 תרלייפ ד[בולוןןזייגד
 ארץ-ישראל דאשון-לציון ואב"דרב

- [ך-  
 תרצ"ז אייר לח' ט' ג' יוםבעזה"י

 ת"ו ירושלםפעיה"ק

 יחי' אורי' הר"ר אהובי לבני וכ"ט וברכהשלו'
 עקזעמפלארים בשני דיבי סניא הקונטרם ממך9[נלןזי

 טוקאצינסקי רי"מ גם יונה, לגיסי אחדונתתי
 שכתבת הקודמת התשובה מפליא והוא הקונטרסקיבל
 על זאת, לך להודיע אותי ובקש לספרו בנוגעלו

 לך עשית בכלל דעתו. שמעתי לא עדייןהקונטרס
 מהיר. וסופר גדול לתעח בעיה"ק טובשם
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 צאות הערות בו יש טוב הוא הקונטרסבכלל
 אלא נכון, הוא חולין בגמ' הביאור וגםמבקיאות
 הלשון ליישב צריך היית דרכך 9י שעל לישכמדומה
 נקובתו שבכרס מה בכל או"ז מום באו"השכתוב
 שהבאת המרדכי בל' וכן דיבי", בסניא "ואפי'במשהו
 ביאורך דלפי דיבי" בסניא "וגם הכרס בכלדטרפי
 הסניא על אדרבה הא גם ומאי אפי' מאי מובןאינו
 העדות. עיקר הי'דיבי

 שהענין לי ואמר הקונטרס קבל הורוויץ הרי"גגם
 והוא הקונטרס קיבל ליב יעקב חתנו וגם למנקריםשייך
 לך שיכתוב לי ואמר ש"ק על 5ה והי' בחיפה מנקרכעת
 אמר בחיפה ג"כ שהוא מנקר ישעי' שר' אמרוהוא
 החלב מסירין אין אם דיבי הסניא למלאות שא"אלו

 עכו"ם ע"ז נאמנים יהיו וה בשביל וכי לוואמרתי
 אפשר וגם החלב כל יסירו לא שמא עברהועוברי
 אצלי הי' תמול במליחה. ונאסר המליחה אחרישיסירו

 אלטר ר' המנקר עם שיתראה לי ואמר לעווי יצחקר'
 5ה. המנקרים ראששהוא

 כה"י, דושו"ט אוהבכם אביכםוהנני

 נדוינעש~ערמשה

 ג--
 ת"ו ירושלים תרצ"ז, אייר כ"אב"ה
 הי"ו מוינעשטער ר=א הרב עוזידי"נ
 5עם התוכן על עברתי דיבי" "סניא הקונטרססבלתי

 בזה מציג אני הוקרה ולאות ושלוש,ו9עמים
 ; הערות אלהאי

 אשתעשע אני למנקרים, בעיקר זה שייךבעצם
 אחר.בשטח
 הגמרא בסוגית להעיר שהרגשת מה הרגשתךא(
 שילא בר נתן העיד רב אמר "אד"י ע"ב: נ'חולין
 זו אי נתן) רבי משום רבי לפני דצפורי טבחיאריש
 הראשונים מדברי וכו', דיבי" סניא הפנימי כרסהיא

 בענין ע"ב י"ח חולין הגמרא בסוגית והרא"ש()רש"י
 הלכתא, דהכי מוגרמת, על ב"א רעח העידהגרמה:
 מדברי מעיר אתה ועוד היא, הלכתא עדותדכל

-הראב"ד  סגנאי בן מנחם העיד מ"חי 5"ז בעדיות 
-וכו',  בקי והיה צבע שהיה סגנאי בן מנחם וכשבא 
 מדברי גם שרשמת מה )אגב, עכ"ל. דבריו קבלובענין
 נמצא לא כי טעות, שיש נראה 5"ז, מלוה בה'הה"מ
 נכונה היא לכאורה זו העדה הזה(. במקום דמזכל

 לך למה באמת כי כך, אינו האמת לפי אבלועצומה,
 של הוהעיד" כל לפנינו הנה והראבעד, והדאושרש"י
 ה"העיר" כל על והנה להלכתא, שהקבעועדיות

 של  עדותו על ורק כלום ומוסיף מעיר אינוהראב"ד
 העדיות שכל מזה, מבינים אנחנו מה סגנאי, בלמנחם

 שכך העיד הלכה, של בצודה תנאים מ5י נאמרואמנם
 משום ולא נגד, או שסותר טי ואין ההלכה,נתקבלו
 שכל באמת נכון זה לפי מקצ~ית, ובקיאותמומחיות
 סגנאי בן מנחם של ה"העיד" כן לא היא. הלכתאהעיד
 אלא בעדות, הלכות למסור בר-הכי לא שהואצבעי
 מומחה של בידיעה ורק אך תלויה זו שההלכהבעיקר
 ובקיאות במומחיות קשורה זו הלכה נכון יותרובקי
 מדוע ובקי מומחה צבעי היה סגנאי בן שמנחםומכיון
 עאכו"כ קפילא דמאי על טומכים )אם עליו נסמוךלא
 ש"בר דיבי בסניא כן לא אך סגנאי(. בן מנחםעל

 מומחיותו מתוך העיד לא בצ5ורי הטבחיא דיששילא
 ידיעה מתוך וכך כך אומר ושהוא יודע שהואומקצועו
 הוא אלא ידיעתו, נתקבלה ושכך ומומחיותבקיאות

 9"ק חולין גופא בתוספתא )אגב רבי לפני העידרק
 בך העיד אלא: וכו' רבי לפני שהעיד הנוסחא; זואין

 מאי ובכן נתן, רבן משום וכו(, נתן רבי משוםשילא
 משאר קרחה בן יהושע רבי וכן נתן רבי דבדיאלומיה
 להלכתא נתן רבי משום עדותו את נקבל למההתנאים,
 הדמיון זה ומה ונשנו, שנשמעו העדות משאריותר
 שקצרתי. אף ו5שוט מובן זה ה"העיד",לכל

 כי מופלא, יותר הדבר הרי דבריך לפי אםב(
 מזכירים ולא כלל מביאים לא הרא"ש הרי"ףהנה
 לפי וה ואיך שילא בר של ה"העיד" דברי אתכלל
 הדעה את להשמיע להביא צריכים היו שבכ"אדבריך
 ולא מעלה לא ה"העיד= שכיון שאמרתי כמואלא
 וכו' העיד כל של בהכלל נכנס ואינו כללמוריד
 שאמרתי.ומטעם

 זו, בסוגיא הרא"ש על חמודות בדברי עי'ג(
 שיסתום מה דבר לו "שאין הרמב"ם; דברי אתמביא
 זו השואה לפי אסור", שעליו החלב שהריאותו

 בדבריהם, כלל נזכר לא דיבי והסניא להרא"ש,הרמב"ם
 בר דברי עם התחשב לא הרמב"ם שגם לומראפשר
 סניא על הראשונים מדברי ראיה לפ"ז ואיןשילא
 ותרגיש ותרכ"ז, תרכ"ב חולין, במרדכי עייןדיבי,
 בתרכ"ז ורק דיבי סניא כלל מזכיר אינו בתרכ"בשנוי,
 הגאונים. בשםמביא

 דיבי סניא ע"ב נ' הולין רש"י דברי ולולאד(
 וכו', ברוב" ושעורו חיצון קרוי הכרס שאר "וכלוכו'
 דיבי הסניא שגם העיד שילא שבד ומפרש; אומרהייתי
 יותר, ולא דיבי הסניא רק לא אבל ה5נימי בכרסכלול
 דיבי סניא שרק נאמר שבאם להולם קשה באמתכי

 התחשבו לא איך תמוה באמת זה הרי חצון קרויוהשאר
 מזה, כלל להזכיר מבלי והרמב"ם הרא"ש הרי"ףבזה
 ,1 העיד באם כי מזה יוצא לדינא גדולה נפקותאוהרי
 היא "במשהו" הקרס שנקיבת יוצא דיבי הסניאשדק
 שהוא, מקום באיזה לעולם, טדפה ספק של בגדררק
 סי' )5מוג מוצאים אנו רמז, כל מוצאים אנו איןולזה
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 הנזכרים המקומות בשאר וודאי ספק של רמזיםמ*ח(
 והמרדכי הרא"ש שרש"י "למפרעתא" מחוץבגמרא
 זה ומ5ני לכולהו הלכתא נקטינן הספק שמפנימפרשים
 הר"ז כך סוברים ה5וס' שרוב מכיון לומר ה5מ"גרוצה
 אין שבאמת מה ודאי, בגדר ונכנס ספק מגדדיוצא
 אבל המקומות שאר על המדובר זה כל אבל לזה,הכרע
 ודאית, טרפה שבמשהו ברור זה הרי דמפדעתאבמקום
 דיבי סניא על רק העיד שילא שבר נפרש אםאבל

 לעיל שהזכרתי כפי מאד הדבד תמוה הרי לא,והשאד
 לא והרמב"ם הרא"ש הרי=ף השמיטו איך)ג'(

 רבי לפני העיד סו"ס הרי זו דעה כלללהשמיענו
 דיבי הסניא שרק קצוני כך כל ובאופן נתן דביובלשון
 נפרש אם אבל - לא. והשאר ה5נימי הכרסהיא
 דיבי הסניא שגם לומר רוצה שהעיד מה שילאשבר
 מקום שיש היטב מיושב ה5נימי בהכרס נכללהוא
 מטעם רק שבאמת ויש בודאית טרפה במשהושנקב
ספק.

 זה שאין ומכיון במשהו נקב לענין זה כלה(
 מהראשונים אין החלב לגבי הרי ספק, מגדררק

 מזה, 5חות ואולי מספק יותר על ראי'ומהתלמוד
 סותם, אינו ובכ"ז טהור להיות יכול שהחלבכלומד
 הרי סותם החלב שאין מפני מזכיר שהרמב"םומה
 כרת חיוב בכ"א דיבי, סניא כלל מזכיר אינוהוא

 היה שהתלמוד ספק אין כן אלמלא כי מאד,מסופקני
 ובה"כ. המסס חלב על לנו שמשמיע כמו זאת,משמיענו
 אחדונים גדולי סכ"ס אלה, כל אחדי אבלו(
 הכח- צריך דיבי, הסניא שעל חלב בפירושמזכירים
 תערובות לענין אך וברור, מפורש יותר להיותדהיתרא
 אלה בימים )אתראה הרבה. לעיין יש כליםוהכשרת

 המנקרים וזקן ראש הוא מנקר )מנדלזון( אלתר ר'עם
 ואודיעך(. 5יו את ואשאל ת"ובעיה"ק
 עי' בקונטרסך מזכיר שאתה מעי ריש בעניןז(
 סי' יו"ד רע"א ובחדושי י"א, סעי' ס"ד סי'ב5מ"ג

 יקירי. ממך מת5רד אני הלכה דברומתוך
 שלום. לךואומר

המוקירך,
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 ירושלים ע"י עברי כפרנוה-יעקב

 הלזה: הקצר מכתב באואח"ז

 תרצ=ז תמוז כ"גב"ה
 הי"ו מוינשטער ר"א הרב עוזלידידי

 שלא אמרו וכלם מנקרים שאלתי דיבי הסניאבענין
 המנקרים אחד אותה, וזורקיםמשתמשים

 שבירושלם בברור יודע שהוא לי אמר לבמ"עהמיוחדים

 אברהם ר' הי' שמו מעים לבני המנקרים ראש אחדהי'
 בניקור, מומחה והוא הכרתיו, אותו( הכרת )אוליגבור

 כן רוצים שהי' רחוק ובמקרה זורקים, היו כיובשמו,
 מה זהו דיבי, הסניא את מנקר היה נקניקים,לצרכי
 להוסיף. לישיש

 נאמנך, שלך שלום,שבת
 יוי יצמפהרב

 ג.סימן

 ל " נ ה ן י נ עב
 קונטרסו על מהרש"ק הרש"דהערות

 ז"ל המחברותשובת

 אם שקו"ם שבר,צ"י. כל"א שהעיקר ראיותמביא
 הפנימי. כרפ או החיצון כרם לפרש הוימפרעתא
 שכוונת בר,צ"י שמפרש דכהצ"א בעל עלמתמה

 הויצונה. כרם על הרארבר"ה
ט

-- א
 ? מהו ריבימניא

 כבר למעשה. הלכה זו, בשאלה לנגוע באתילא
 ממני. יותר ומלומדים גדולים בהנתחבטו

 גוף של באנטומיא בקי הנני מלאכתי שלרגלאני,
 לא עוד זו ששאלה מהנסיון להראות רוצההבהמה,
 כראוי.נפתרה

 את המחבר הרב לנו מציין דיבי" "סניאבפונמרמ
 בקיאותו וכיד דיבי, הסניא של ומהותומקומו

 הוא שעליו שהחלב להלכה: 5וסק הוא עליו,הטובה
 השאלה ובירוריו ציוניו כל אחרי והנה ואסור. טמאחלב

 ? דיבי סניא מהו עומדת:במקומה

 דבריהם שאחרי המפרשים של 5ירושם את נקבלאמ
 הוא דיבי שהסניא הקונטרס, מחבר גםנמשך

 חולין דרש"י, ראשת )בלשון בראשו הסתוםהמעי
 קישקע( בלינדע )די העור= "המעי הנקרא ע"ב( נ'דף

- החלחולית אצל הירכים בין הדקין בסוףומקומו  טמא שעליו החלב אם וטריאי להשקלא מקום איןאז 
 הסובבים הדקין יתר כמו הזה, המעי על כי טהור,או
 חלב שום אין דכנתא", קהדרא ונקראים הכנתאאת
-כלל - טהור ולא טמא לא   הוא אחד מצד רק 
 שהוא הדקין( שבין )השומן הכנתא אל לארכודבוק
 שנוהגים ומה ס=ג(. מ=ו סימן )יו"ד וסותם טהורשומן
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 מעט גם אותו( שוורקיפ )במקומות המעי לאודךלקלף

 המובלע הדם חוט עד אצבע ברוחב הכנתא שלמהשומן
 חומרא רק זוהי הכנתא, אורך כל פני על ועוברבשומן
 רק לקלוף צריכים מהכנתא יסוד. כל לה שאיןבעלמא
 הקרב, שעל בחלב נוגע שהוא משום העליון, הקדוםאת
 ומותר. טהור שומן כולו הוא הקרום שתחת מהאבל

 ממנו שיצא החוט את לפתוח כדי כן, שנהגוואפשר
 מליחה. ע"יהדם

 ו"הראשו7 שכתב שם( )חולין ז"ל דש"י דבריורולא
 שדוקא הנסיון, מתוך אומר הייתינראה",

 הפנצ"א הוא דיבי שהסניא עיקד. אחרינאהלישנא
 שילא בר נתן של ועדותו הפנימי. הכרס כלומר,עצמה,
 "שהכדס בגמרא( )שם דבי לפני דצפורי טבחיאדיש

 במעדבא דאמדי להא מתאימה דיבי", סניא הואהפנימי
 הוא החיצו7 "שכרס )שם( חנינא בר' יוסי ד'משום
 כרס הוא כולו והכדס הכרס רוב את החופהבשר

 מאוס שהוא משום לא דיבי, סניא ונקדאהפנימי".
- דאשון בלשון רש"י כדברי לזאבים אפילווכחוש  הבהמה בבשר דבר אין כי מכחישו, שהמציאותדבר 
 אלא - הרעבים הזאבים ובפרט הכלבים בושימאסו
 בלשון רש"י של כפידושו ממנו, זב שהפר,םמשום
 וטיט רפש פדש. הוא סניא העדוך: גם כתב וכןאחרון.
 זב, פידושו דיבי וטיט. סין תדגומו כ'( נ"ז)ישעיה
 דוב. ידוב תדגומו כ"ה( ט"ו )ויקרא זוביזוב

 ואמת. נכון הוא הזה שהפירוש לנו מיאהוהמציאות
 בית-הכוסות ההמסס, בבהמה: כלי-העיכולבכל

 משום מהם, הפרש יזוב לא אותם כשננקובוהקיבה,
 האוצר שהוא הגדול הכדס מלבד ריקנים, הםשלרוב
 כמו )ולא אוצריה" "בית נ"א( )ירמיהו כרשומלא יונתןי וכדמתרגם הושט, דרך הנכנסים האוכליםלכל

 הסתום שהמעי מזה, להוכיח רוצה הקונטרסשמחבר
 הכרס(. הוא הרפש- מותר את בתוכוהאוצד

 יודע בבהמה, וכלי-העיכול המעים בהדכב שבקימי
 בכרס ומתקבץ הושט דרך נכנס האוכלשכל

 בית-הכוסות אל מעט מעט שופך האחרון זההגדול.
 הקונטרס, מחבר כדעת מדזב ע"י )לא ככובע בוהדבוק
 מכשיד הכוסות ובית טרפות( אלו במשנה רש"יועיין
 כגון לעיכול, ראוי שאין זה את לעיכול. האוכלאת

 גסה בהמה של שדרכה דבד וכל מסמריםמחטים,
 הבליעה לבית קרובים שלה שהחניכים מפנילבלוע,
- להחזיד יכולה שאינהממקום  בתוכו, משאיר הוא 
 וההמסס לההמסס. שופך הוא לעיכול הראויואת

 דקות ומחיצות כתלים מלא הוא פנימיותיושבמלא
 ושופך מבית-הכוסות שקבל האוכל את טוחן עור,של
 העיכול פעולת נגמרת ששם הקיבה לתוך מידאותו

 הדק המעי ע"י הדקין לתוך הסינון פעולתומתחילה
 חתכתי פעמים כמה מעיא". "ריש בתלמודשנקרא
 זב לא והפרהב העיכול כלי בהעלשת החלל עדבסכין
 שיש הפדש מעט את לחוץ שידחק דבר אין כימהם,
 מלאה כשהיא עגל-יונק של בקיבה )לבד מהם אחדבכל
 מלא הגדול הכדס אבל להחמיץ(, שהספיק טדםחלב
 דקק כמו רך שם הפרש לרוב, ומשקין. אוכליןתמיד

 הנקב. דדך הפרהם מיד נשפך הכדס אתוכשמנקבים
 מהכדס, יוצאה גדולה בליטה כעין נמצאותלפעמים

 מלמעלה, כדסים כשני נדאה הארץ על מונח כשהואעד
 שאמרו מה וזהו להדדי וו2ופכים אחד הוא למטהאבל
 להדדי שופכין אי וכו' דיבי סניא "תרי נ"חי()שם

 דאיה להביא רוצה הקונטדס שמחבד כמו )לאכשרה"
 מעיקרא, מופרך רש"י של אחרינא שהלישנאמזה,
 ומפני בזה(, מקומות שני לומד שייך אין שבכרסמפני

 והחלב דיבי", "סניא הכדס נקדא לכן ממנו זבשהפרש
 עיקד זהו כי ואסור, טמא חלב שהוא ודאישעליו
 הקרב. שעלהחלב

 המשנה "שמדברי הקונטרסי מחבר שכתב זהונול
 כאלו ראשונה, בהשקפה נראה, פרקיןבריש

 להעיר, אני רוצה וחצון", פנימי בבהמה, כרסים שנייש
 בעל- בכל יש באמת אלא ראשונה", "בהשקפה דקשלא
 והמשקין להאוכלין האוצד הוא הפנימי כרסים. שניחי

 דיבי הסניא הוא דבדינו ושלפי הושט, דרךהנכנסים
 "כרס", חז"ל בלשון נקדא הוא באדפ גם ואשרבבהמה

 אינו שפירושו: שויא, לא כדיסה דנהים עבדאכמוי
 כדיסא אוי כריסו, את בו ממלא שהוא הלחם אתשווה
 בכח נשאות הרגלים כלומר, פ"ע(, )בב"ר רגליאטעין

 בשר כלומר, הבטן, הוא החיצון והכרס ועוד.האכילה,
 תחת נחבא מיעוטו )כי הפנימי הכדס רוב אתהחופה
 "כרס", בשם הבטן נקרא חז"ל ובלשון החזה(צלעות

 ואחת בגבה אחת שערות שתי כרי; כדיסיכמוי

 ועוד. שיניה בין כריסהבכריסהי

 החופה שבשד שם( )חולין מערבא בני פרשו באמתוכן
 כרס הוא כולו, הכרס וכל החיצון כדסהוא
 כלומר, "מפרעתה", שאמר הונא רב בד רבה גםהפנימי.
 לפרש, אלא בא שלא ודאי )שם(, טבחי דפרעיהיכא
- מפרעתה אמר ולכן החיצון, כרס זהמה  כדפירש 

 קרביה, להוציא הבהמה בו שפותחין "מקוםהערוך"
 דעתו ואם פתוחה". כלומד מפודעת, שחיטהכדאמרינן

 להערוך לו היה הפנימי, הכרס על הונא רב בד רבהשל
 וכן קרביה". "להוציא ולא פרשה" "להוציאלומר:
 הרמב"ם הרי"ף, הראשונימ: הפוסקים מגדולי גםמשמע

 בני של הפירושים שני אלה את דק שהביאווהאשר"י,
 יתר כל את והשמיטו הונא, רב בר דבה ושלמעדבא

 דעתם שגם וודאי הפנימי, כרס של במהותוהפירושים
 החיצון. כרס זה מה לפר,2, רק אלא בא לא שרבד"ההיא
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 ולא הלכה להורות אלה_ בדברו ברצוני איןכאמור,

 הרבה של ,הקדושים דבריהם. עללחלוק
 הנסיון, מצד לי מה.,2ידוע רק הצעתימהראשונים.

 ויעמידני ממני יותר ; זה בענין שבקי מי יבואואם
 את בתודה ואקבל שגגתי על אודה טעותי,על

 ודעתו,דבריו
 מהרשייף רובשפואל

 - ב-
 המתברתשובת

 הרב יצא העברה שנה י"ב--י"ג חוברתבהיהורי
 "סניא החשוב במאמרו מהרש"ק דובשמואל

 קונטרסי על ובקרת תשיבה מעין שהוא מהו",דיבי
 העליתי בו אשד מקרוב זה שהוצאתי דיבי","סניא
 ההלכה בחקר שם לדיוני ה9רק, על הלזאת השאלהאת

 )בחולין דיבי וסניא ה9נימי דכרס בסוגיאוהמעשה
 בלשון רש"י שיטת שלפי שם ובררתי ע"ב(,ד"נ

 בראשו הסתום הרחב המעי' הוא דיבי שסניאראשון
 וקדומו במשהו, שנקיבתו כרס בכלל הזה המעינכלל
 והרב בקונטרסי, כמבואר סותם, ואינו אסורים,וחלבו

 ממסקנותי הרבה על החשובה בקדתו מתחמהרש"ק
 לבלי ולקלעם חציו לירות ידע חרוץ וכמבקרשם,

 שלשון רש"י דברי על בניני ביסוד המטדההחטיא
 המבקרים של האמצעים בכל והשתמש נראה,ראשון

 החריפה ובבקיאותו המרובים, בנסיונותיו"המודרניים"
 הלשון לדחות ובפילולוגיה, לשון, בחקריבאנטומיה,

 . . . ממילא עזוד וכשל עוזד וכשנפלראשון,
- כבר 9טרני בעצמו החשוב המבקר באמתווענוע - במקצתלכה"פ   ומלהבן הבקדת על מלהשלג 
 כי הוא מאמרו שכל:,יסוד אחדי ושיטתי דעתיעל

 אומר הייתי נראה והראשון שכתב רש"י דברי"לולא
 בזה אשר עיקר", אחרינא הלישנא שדוקא הנסיוןמתוך
 עלי לא ותלונותיו ספיקותיו, בקדתיו, כל כיהודה
 המאור רבנו בעקבות רק יצאתי' הלא אני כיהמה,
 המפרשים בצעדי צעדתי ואך ובפסקיו, בפירושוהגדול

 מעט אך מהם )ואשר בשיטתי'. ההולכיםוהפוסקים
 אתי מצויינים יותר ועוד בקונטרסי, וציטטתיציינתי
 השתדלתי רק ואני השניהן; בתוצאה אי"הויבואו
 ובדברי בכלל, שם בהסוגיא עיון" "הצריך אתלהבליט
 ליישבם, להבינם, בהם, חקר להעמיק בפרט,דש"י

 הגדול רבו בדברי וכתלמיד"דן , ם מ יי ולקלתרצם,
 למצוא להשיגם, תורתו של' בעמלה עמלתיהחביבים

 ג', שנה י"ב--י"ג, חוברת "המסלה", בירחון נופס1(
 . טכחו-. דפרעי "מפרעתא השםהחת

 התלמוד החשוב בס' )ועי' . ם ד י מ ע ה ל ודרך
 9סק ומדחה שמשיג קצנלסון ל. לד"ד הרפואהוחכמת

 בעצמו והוא משהו בנקב ס"ד טריפות לעניןרש"י
 זאת(. דרכו על תפארתו תהי' לא כימבין
 לבור חפשים היינו והכרעתו 9ירשןי לולא אמנםואמ

 כמומ מי אבל לנו, הישרה הדרך אתלעצמנו
 כי מהרש"ק, הרב מבקרי למכובדי גם למדיעדעים
 במקרא לא ורגלנו ידינו מצאנו לא רש"י דברילולא
 אשר זו בסוגיא ואף הלכות, בפסקי ולא בתלמודלא

 לביאודם, זכינו ולא בהמפרשים בה חזון כלנסתם
 בפירושו עינינו האיר הגדול רבנו ש ר פ מ ההנה

 הטבע, בחכמת בקיאות על בטח המיוסדתובהכרעתו
 תאמין ומצאת ויגעת יחד גם והקבלה ההלכההלשון,
 המתאימים וב9סקיו בפירוש רש"י שיטתלהעמיד
 באגור ועי' קבלה דבדי )שדבריו ה"ג בעלל9סקי
 ולענ"ד וקבלה(, בחכמה תלויים וניקורם חלבשעניני
 אין אשר נ"ח שבדף ס"ד דתרי מסוגיא נםמוכרחת
 להדדי שפכי דלא או שפכי של מושג שום כלללצייר
 כרסים(, שני פשוט לא )אם בתרא כלישנא עצמובכרס
 הכי לפרש מהמפרשים אחד אף אישתמיט לאוהרי
 בספר באורך ס"ד תרי בענין )ועי' עצמו. בכרסתס"ד
 דק"ק ר"מ בריאל הדב ובנימוקי הספרדי אמתזרע

 סי' ח"ג מבי"ט בת' ועי' שם ובהשמטותמנטובה
 ס"ד תרי בין גדולה נפ"מ שיש בפוסקים ועי'קנ"ט
 ביוצאים אף מהניא לא ובבמ"ע להדדי שפכי אםדכשד
 כאצבע(, עד כלין אא"כ אחדממקום

 באיזה רש"י הכרעת בדבר לתלות קשה זהו1~1זעו1ן
 א ד ק מ ש אחרי , ה ר ק מ או גירסאטעות,

 והפוסקים המפרשים מיתר יוצא מפור,2 זהקדש
 ועי' רש"י, שיטת וקבלו שקיימו ואחרייםדאשונים
 הפירושים ב' שמביא אחרי תי"ד סי' ח"אבאו"ז
 ועי' עיקר", נראה הראשון שלמה רבינו עי8י'ממיים
 טרפה דיבי וסניא י"ב סימן ה"ט הלקט בשבליג"כ

 ככיס העשוי והוא בלע"ז בודיל דיבי סניאפירוש
 דמי בנטול יתר כל טרפה דיבי סניא ותרי בראשווסתום
 בסי' הב"י מרן מביאו ירוחם בדבינו ועי' כנקב,דהוי
 ועי' וכו' כפה"ר נראה ירוחם רבנו ומדברי וז"למ"ז
 וכו' בודיל ע"ד 5ירוש דקין ערך בעיטור ועי' שם,בד"מ
 8"ג המציאות( )מיקרי חולין על אליעזר בדמשקועי'
 לעיקר לו נראה רש"י של ראשון שלשון מ"ז סי'חולין
 בערך ועי' ה9ירושים ב' מביא הלא בעצמו הערוךוגם
 ועיין הסנאיז חולדת דכלאים משנה שמביאחלד

 וגם מ"ח, דף 5"ב וע"ז 9"ה, דף שביעיתתוספתא
 הפירושים. רבובזה
 דבריו בתוך שליט"א מהרש"ק הרשאד העיר עוך,(

 לפירוש בנוגע דיבי" "סניא קונטרסיעל
 שלדעתי עאב, נ' חולין בר"ה רבה במאמרםפרעתא



ם א"םר ריבי 5ניאקונטרםקרני
 וציינתי הפנימית, כרס מהו דבר"ה מכווןבקונטרסי,

 וע"ז ואחרונים, הראשונים רבותינו בדברי בזהלעיין
 מפרעתא, באמרו רבר"ה כי מהר,2"ק, הרבאומר
 לפר,2 אלא בא שלא י א ד ו טבחי דפרעי היכיכלומר
 והרמב"ם הדי"ף שאף בבטחה ומסיים החיצון, כרסמהו

 מפר,2 שדבר"ה היא דעתם שגם ודאי וכו'והאשר"י
 5נימה בהרי"ף שמואל רבי ראה לא אבל החיצון.כדס

 וכן מפרעתא, ארבר"ה הפנימית כרם איזהומפורש
 מפרש שכן שמביא שם בר"ן ועיין באשר"י,הוא

 וכן עח"ש, בפרקין באגודה וכן להלכה,הרשב"א
 כרס כלומר טבחי דפרעי היכא ירוחם ברבינומפוו,2
 יקר )ספר חולין על אליעזר בדמשק ועייןהפנימי,

 רפרעי דהיכי שר"ל ע מ ש מ רש"י מפי'המציאות(
 מ"ח סי' כנה"ג הרב אולם וכו', חיצונה מקדיטבחא
 הנ"ל, הדמש"א משמעות מדחה סק"ח הב"יבהגהות
 והד"ן ל9יר,2ב"א 9יוץ2"י בין הדביקים ביןשמפדיד
 שני לפני היו שלא להעיר וכדאי האלפס,ע8"י

 התשב"ץ תשובת והכנה"ג הדמש"א הללוהמאורות
 רש"י בדעת מפורש שאומר מ"ז סי' המשולשבחוט
 שם ומביא הפנימית, כרס הוא טבחא דפרעידהיכי
 שאין מה שלפניו ברי2"י היו שכן שנראה רש"ילשון

 עכ"פ 9לא. והיא בתשובה עיי"ש שלפנינוברש"י
 מהו לפדש בא שרבר"ה המפדה2ים מכל יוצאמפורש
 באחרונים בקונטרסי שציינתי וכמו הפנימיתהכדס
 ע"ז ולימד וה ובא הטור, לשון מתוך ע"זשעמדו
 דיבי שסניא רבי לפני טבחיא ריש דהעיד האשגם
 דרבר"ה דמפרעתא הא כמו הוא הפנימי כרסהוא
 וזהו כלל. דנו לא שבוה החיצון לכרס בנוגע לאאבל
 היכי מפרעתא כמו דיבי שסניא חידושי כלקוטב
 הלכותיו, לכל הפנימי כרס מכלל המה טבחידפדעי
 ואינו אסור חלב שהוא חלבו ולגבי במשהו נקבלגבי
 הבנת עפ"י ורש"י הבה"ג 9סקי ולאמת לקייםסותם
 ראשונים וה9וסקים המפורשים כל כדעת שםהסוגיא

 עיי"ש. בקונטרסי כמבוארואחרונים

 לפרש שרבר"ה יוצא מפורש הנ"ל מכל עכ"פאולמ
 מה לכל מתאים זה אשר הפנימי כרס מהובא
 ובהציונים עיי"ש י"ז סימן בקונטרסי בקיצורשכתבתי
 לשון דיוק מתוך רק שעמדו בהאחרונים שמהשציינתי
 עניים ואם תודה ודברי התורה דרכי הם וכךהטור,
 תורה ומכיר אחר, בטקום הם עשירים זה במקוםהם
 מדעתי שונה שדעתו שאע9"י המכובד למבקרי בזהאני
 להגדיל בית-אל העולה הדרך היא אחת ררכנוהרי
 יש9טו זה את הישרה הדרך ואיזהו ולהארירהתורה
 ציון. בשעריהבאים

 מוינעשיעראורי

 ד.סימן

 הנ"ל בעניןעור

 קירשבוים והרמ"מ שליט"א, פורת מוהר"יהערות
 ז"ל באראשאנטקי ר"מוהרב

 בש"ם מקומות מביא הרקין. בכלל הוא דיביםניא
 המררכי על תמי' חיא. הלכה לאו העיררלשון
 להטט. הםמוך בכרם רםפח הך שהשמיט 9"גחולין
 כשיתמשים איך ריבי טניא דהוא הסתוםמ;י

 לנקניק. דנאמקדמת

 - א-
 וכו' בתש"ק המפורסם הדה"ב יקירילירידי

 שליט"א מוינעומטער אורימהו"ר
 תחכמוני שבתיושב
 י. נ, יארק,ניו

 קונטרם עוז ידירי יקדת קבלתי באה"ד.אתרש"ת
 העמיק בו אשד דיבי סניא ע"ד בשו"תחשוב

 נ' בחולין הפנימי דהכרס סוגיא ולפרש לבארוהרחיב
 הבנה בבקיאות הלכה של לעומקה מו"מ ואחריע"ב,

 ניקבו בכלל אינו דיבי סניא כי לדון יצאוהסברה
 אסור וחלבו כרס, מטעם נקובתו איסור אלאהדקין,
 רב דברי יסוד על דן זה וכל הכרס, שע"ג חלבכטעם
 דצ9ורי טבחיא ריש שילא בד נתן העיד רב אמריהודא
 הפנימי, הכרס היא איזו נתן רבי משוס דבילפני
 דיבי.סניא
 להריא, 9וסק בשום נזכר לא שהענין אחדיךהנה

 שחלב נראה הפוסקים דכל מריהטאואדרבה
 ואני בקונטרסו עיינתי הדקין, חלב הוא דיביהסניא
 כמה להעיד דעתי על עלה אשר את בזה לודושם

 אמריו. בתרי בין עבדי מדי לי נתבארו שלאתמיהות

 היתה הדקיז ניקבו בכלל דיבי סניא והריא(
 בפירוש הפוסקים וכשדנו כרס, בשם לידון יצאתולמה
 שניהם ידי יצא שמים שירא ופסקו באמתא, מעיאריש

 אשתמיט לא איך הדקין, וסוף ראש של החלבלהסיר
 ואם דיבי, הסניא חלב ענין באותו להזכיר מינייהולחד
 לפי הרי להזכירו, חשו ולא לאכלו רגילים שאיןמפני
 וזורקין סייגו נקרא העב המעי כל ירוחם רבנופידוש
 סניא נגמר היכן מקום בשום נזכר לא ולמהאותו,
 הדקין. שוב מתחילין בדיוק והיכןדיבי

 יש טריפות ח' רב בר חייא אמר מ"ג בדףב(
 והריאה והלב והקרום הוושט נקובת ופירש"יבנקובה
 חדא הכוסות ובית והמסס הפנימי כרס והדקיןוהקיבה
 דיבי סניא שנקובת נאמר ואם עכ"ל, תמניא האהוא
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 ובשלמא נקובי, תשעה להו הוו מיוחדת טריפותהיא

 גבי .דהא משום כחדא למיחשב אפשר ובה"כהמסס
 מ"ב בדף רש,י שמפרש כפי דמי' וכחד סמכיהדדי
 למיחשב אפשר איך אבל כחד, חשבינהו בד"הע"ב
 מוה? זה המרוחקים דיבי וסניא ה5נימי כרסכחד

 זאת בכל הפנימי הכרס אחד משם ששניהםואע8"י
 כרסים. שני שיש להזכיר צריךהי'

 של העדות להבין בכלל קשה דין מן וברג(
 להלכה היא דקבלה כ"ת כדברי שאם דיבי,סניא

 הוא ה5נימי הכרס של שהפירוש עדות בתורתלמעשה
 הכרס של הדין עיקר במשנה חסר הדי דיביסניא

 דיבי סניא שגם 5ה בעל הוספה זו ואם הידוע,הפנימי
 רבנו הי' הרי לשניהם, מכוונת והמשנה כרסנקרא
 )כפי בבהמה, כרסים שני להזכיר ל5חות צריךהקדוש
 זאת את ויבין חכם מי כי לפניו(, שהוגדההעדות
 ומרוחקים שונים אברים שני כוללת במשנהשהכרס

 מזה.זה
 שייכן כולהו ע"ב נ' בדף אמימר דברי לפיה(
 לה אסברה ורש"י מפרעתא, דאמר הונא רב ברבדרבה
 כלן מילת בו שאין ומקום ואסתומכא דיבישסניא
 טרפת וכי למטה, או למעלה או עומדין הן צד"ובאותו

 מקיימת בו הנמצא במשהו בנקב צד" אותו ולכללה
 הוא העור שהמעי כ"ת פירוש ולפי עכ"ל, לכולהולהו

 כלפי ומכון נראה המעי ראש אותו אין הריהכרס,
מפרעתא.

 כתב בסופו ע"ב( )נ' החופה בשר בד"הו(
 קח5נשית ל י ע דל וראי מ א ל וכרש"יח"ל
 דיבי סניא הרי כות דברי ולפי עצמו", בכרסוחיצתה

 מד"ק ,צרש"י נאמר א"כ )אשר בכרס. כלל מקומהאק
 זה אבל נת4 ר' דעת את להוציא י א ר 1 מ א ל כ1
 להאמר, ניתנהלא

 וק"ל"
 דהא מדעתו דבר חדש מקונטרסו כ' באותז(
 שאר *דוכל שילא בר דנתן עדותו על רש"ידכתב
 מתוך ולא אחר ממקום זה לכד חצון" קרויהכרס
 רבי של עדותו בתוך יבאר שרש"י תמוה והדברעדותו.
 דברים או בעצמו, המעיד לסברת מתנגדים דבריםנתן
 דייק רש*י כי שם שכתב מה וגם בעדותו. נכנסושלא
 זו וכי אתמהה במשנה, השנוי הטרפות סדר מתוךלה

 טריפות לי*ח סדר אין בכלל והרי בסדר, אינהבלבד
 המרה ניקבה הרי ועוד שיף(, מהר"ם )עי'שבמשנה
 בין המשנה הכניסה יהודה ברבי יוסי מר'שנשנית
 סדר במשנה אין כ"ת הסבר לפי ואפילו לדקים.קיבה
 אוכל שכותב ר,ם"י בדברי לדייק צריך זה ומלבדשלם,
 קיימינן דיבי בסניא אנן והרי חצון" קרוי הכרסשאר
 קרוי הידוע הכרס *~ל צ"ל והי' מהכרס, חלקשאינה
 דנין שאנו נראה הכרס" שאר *וכל ומלשוןחצון",

 הכרס. אותו בתוך מיוחדיםבמקומות

 למשל יפרנס "איך ר,ם"י על תמה י=ד באותח(
 לכרס הסמוך בוושט טפח דדב משמי' אבינא דא"רהא
 זה טפח דוקא כי לומר, אפשר האם ה5נימי, הכרסזהו

 במשהו, ונקובתו ה5נימי כרס בכלל יהי' בכרסהנחבא
 וטריפתו לחיצונה נחשב יהי' הכרס עיקר שארוכל

 מפורש אפשר אי נדמה שלכות מה הנה עכ"ל.ברובו"
 וכו' טפח אימא בד"ה ע"א מ"ד דף ברש"יבהדיא
 הנז' באות שהזכיר המהרש"א קושית וע"דעיי"ש.
 כך בין והא עיקר כל כרס בשם זה טפח ציינושלמה
 אליבא לה מותיב ז"ל הוא במשהו, טריפתו כךובין

 לה מפרק והוא בוושט, טפח הוא דהפירושדהס"ד
 הסמוך בכרס טפח הוא דהפירוש דהמסקנאאליבא
 נקובתו החלק אותו שדק קאמר שפיר ואזלוושט,
 איך קושיתו וע"ד שי"ף(. במהר"ם ג"כ )ועיי'במשהו
 רב על יחלוק דרב משמי' אבינא שרב לומראפשר
 דהא בהדיא אומרת הגמרא הרי דרב, משמי'יהודא
 דיבי סניא אמימר דברי ולפי פליגא, ודאי אבינאדרב
 לא לוושט הסמוך דכרס וטפח מפרעתא, בכללנכלל
 רב אמר דר"י ההיא כי קשה לא )ובכלל בזה.נכלל
 העיד בלשון שבא ואע8"י לה, אמר נתן רבימשום
 ואכמ"ל(. בזה, לדון יש לה אמר יחיד משם דרקכיון

 להבין .דיש כ"ת כותב מקונטרסו ט"ו באותט(
 קאמר, דאף שם מפירש"י אף שנראה שמואללדעת
 עכ"ל, ה5נימי כרס נקרא מילת בו שאין מקוםדאף
 רש"י מבאר נ"ב: בדף דהרי כ"כ לי ברירא לאוו

 אלא במערבא כדאמדי למתניתן מפרהצ "לאדשמואל
 דברי ולפי עצמו". בכרס דהיינו מילת בו שאיןמקום
 נכלל מילת בו שאין מקום הרי נ': בדףהגמרא

 בכלל דנכלל ומכש"כ הונא, רב בר דרבהבמפרעתא
 דשמואל לומר אפשד ואיך מערבא, דבני ה5נימיהכרס

 אתא.לאוסיפי

 נקבו בכלל הוא דיבי שסניא נראה טעמי הליןמכל
 רבי משום שילא בר נתן של ועדותוהדקין,

 כרס, נקרא דיבי שסניא הפירוש אין דיבי סניא עלנתן
 כרס זהו דיבי סניא כנגד המכוון בכרס שהמקוםאלא

 הסניא לראש מכוון זה אם למודעי צריך )וע"זהפנימי
 והדבר הבטן(. תחת המשתרע לחלק או מתחלתו,דיבי

 טפח כמו דהגמרא, ה5ירושים משאר גם כךמבואר
 טפח שאותו דוקא הכוונה שאין לכרס הסמוךבוושט
 לוושט הסמוך בכרס שטפח אלא כרס, נקיאבוושט
 שאמר הונא רב בר רבה דברי זה וכעין כרס,נקרא

 שלפי טבחי, דפרעי א כ י ה מפרש אויא ורבמפרעתא,
 שהטבחים המקום שאותו הכוונה אין הארוך5ירוש
 אלא במשהג ונקובתו כרס נקרא בבהמה5ותחים
 כרס הוא א ת ע ר פ מ ד ג נ כ ש הכרסשמקום
 בד"ה ע*ב נ' בדף ברש"י להדיא מפורש וכןהפנימי,
 וההוא ולמטה המצר מן דהיינו ר"א פירשה כברא"ל
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 שגם לאמר מאד יתכן ולכן הוא". מפרעתא ד ג נכ

 כלפי המכוון הכרס חלק פירויפה דיבי סניא שלההגדרה
 שכתב כ"ד באות שהביא המרדכי ודברי דיבי,סניא

 בכל דטרפי מערבא וכבני לחומרא דכולהו"עבדינן
 וגם מילת, בו שאין מקום וגם דיבי, בסניא וגםהכרס,
 דיבי שסניא לאמר מכריחים אינן טבחי" דפרעיבמקום
 לאמר נראה יותר אדרבה כ"א לעצמו, כרסהוא

 הרי כי עצמו, הכרס חלקי על רק ודן מדותיושהשווה
 הם בודאי טבחי דפרעי והיכא מילת בו שאיןמקום
 זאת ובכל מערבא, בני בדברי ונכללין עצמובכרס
 וק"ל. בפרטות,הזכירם

 וכ"ת הנז', ההערות כל בחפזי העליתיהנה
 ויודיעני עליהן יעבור זה במקצוע המיוחדותבידיעותיו
 באה"ר, דורש"ת והוקרה אהבה רגשי בכל והננידעתו.

 בב"א. בדנה לציון לעלות יזכנווהשי"ת

 בקליוולאנד יב פורת,ישראל

 - ןך-
 התרצ"זיין סיון י"דב"ה

 שליט"א מוינעשטער אורי רבי הרב ידי"עלכבוד
 יע"א יארקניו

 לזכור ושמחתי עוז, ידידי יקית קבלתיאתדשהיי~,
 יזכנו אולי ה'. בחצרות בהסתופפו עברוימים

 לי ויסלח הורתיו, חדר ואל נוהו אל והשיבנוהשי=ת
 מאהבה בתשובה עתה עד אחרתי הטרדות מפניכי

 הכבוד.ומפני
 שהליחה הראשונים דבריו לחזק עומד הנז'בגזכןןבו

 שעל שעל חלב הוא דיבי הסניא אתהמכסה
 הסוגיא לבירור בנוגע והנה התורה. מן ואסורהכרס,
 במכתבי בארוכה באתי כבר דחולין דגמראעצמה

 באופן ביאור הצעתי ושם דאוריתא, בפלפולאהדאשון
 לכבודו להעיר רק באתי ובזה הקושיות. כלשיסורו
 הכרס הוא דיבי שסניא סברתו לפי גם להלכהבנוגע
 מסמורת לקבוע אין אז שגם גמורה, עדות ע5"יהפנימי
 חיים. אנו מפיהם אשר הפוסקים דברי פשטותנגד

 בספרו קצנלסון הר' דברי אחרי נמשך כבודוא(
 האמוראים ביאורי כי ששיער הרפואה וחכמתהתלמוד
 ויש זו, ואצ"ל בזו שנשנה מהם יש הפנימי הכרסבענין
 דר*ק )שגם כזו השערה סמך שעל וכמובן זג אףבזו

 בונין אין ממנו( נודף פלפול שריח אומרבעצמו
 למקףבה.הלכה

 מפי הלכה למדין שאין רבותינו אמרו הריב(
 שהראשונים מפני מבאר וו,ם"י ע"ב( ז' )נדהתלמוד
 הלכה ללמוד אפשר ואיך חברו, בדברי איש דקדקולא
 בגמרא ביאורה בא שלא עמומה בסוגיא מימראמפי

 וד,1*י בפירהיה, לשונות שני יש ברש"י וגם עיקר.כל
 "מופרך אחרינא שהלישנא כ"ת כדברי אומראינו
 ביאורי )ולפי נראה. שהראשון אלא מעיקרו",באמת
 ודו"ק(. כלל מופרך ההוא הלשון אין הקודםבמכתבי

 העיד בלשון שנשנה שמפני שהניח היסודג(
 מפורשת משנה למר אשתמיטתא כמוהו, הלכהבודאי
 דברים ארבעה העיד מהללאל בן שעקביאבעדיות
 וכו' בך חזור לו אמרו וחכמים המרובים, מפיששמע

 ופה בשמועתם, עמדו והם בשמועתו עמד שהואמפני
 במכתבי מזה קצת רמזתי )וכבר יחיד בשם דקהעיד

 מפרשים אמוראים כמה דידן בסוגיא וגםהקודם(,
 שונים.באופנים
 נגד לפלפל לנו מה דין, כל מן לברר אבלד(
 בפ"ז שכתב ז"ל הרמב"ם הגדול רבנו דבריפשטות

 הדקין והן המעים וחלב הלב חלב אסורותממאכלות
 ן מ 1 ש כ ן ה והרי מותרין, ן ל כהמלופפין

 מחלב כלל זכר ולא וכו'. המעי מראש חוץ מותרשהוא
 הדקין שעל חלב כותב ס"ד בסי' והטחר דיבי. סניאעל

 מן לצאת משמתחילין אמה באורך א ק 1 ד ואסור
 ש1מן 1אילך מכאן אבלהקיבה,
 ומותר.הוא

 מכיון אבל דעתי, עניות לפי כתבתי הנז' כלה(
 שביאורו הסכימו כבר הזמן מגדולי שהרבה כותבשכ"ת
 המה מי לדעת משתוקק אני מאד למעשהלהלכה
 בתשובוהיהם. לה אסברו ואיך שליט"אהגדולים

 ולאסוקי הרחבה מתוך תורה ללמוד יזכנווהשי"ת
 דהלכתא. אליבאשמעתא

 בלונ"ח, דוש"ט מוקירו ידידוהכ"ד

 בקליוולאנד ינ פורת,רשראל

 - ג-
 תע"א פפא"מ תרצ"ז אלול י"ט ה' יוםב"ה

 מהור"ר טובא חו"ב המפורסם הרה"גכבוד
 )שליט"א( מוינעשטעראורי

 יארקניו
 קבלתי, עהה זה דיבי" "סניא קינטיסיאחדשהיין,

 הנני ע"כ בדבדיו, שאעיין מאתי בקש נ"יוכ'
 אתר. עללתשובה
 שהוא וברור פשום הוא דיבי הסניא שעל השומןע"ך

 רש"י ופסקי בה'ג בשם כ' וכמ"ש טמא,חלב
 דיבי. סניא דעל תרבא בלישנא ויטריומחזור

 ובדתא(
 מ~

 האמוראים ליתר בפי' לנו דסתם י"ד באות
 כי כו' עצמה בכרס וחיצון פנימית דקרושם

 דרב משמי' ר"י על יחלוק דרב משמי' אבינארב
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 בם ז' ארש

 בחי' יעיין כו' כרס דוקא הוא דיבי דסניאדהעיר
 משמי' דאמר אבינא דרב להדיא דכ' שםהרשב"א
 והשאר לכרס סמוך בושט טפח דהיינו רב אמרדגניבא
 וברש"י זה, טפח ררוקא הרי ברובה, החיצונה כרסהוי

 כרס קרוי שהוא בכרס יש צר מקום ע"ב( נ')חולין
 מדאמרי' וכן החיצונה, קרוי הכרס שאר וכלהפנימי

 בר מפרעתה ר"ה בר בדרבה שייכן שמעתתא הניכל
 מערבא ובני לכרס סמוך בושט טפח דס"ל אבינאמד'

 בר דרבה הרי פליגי ודאי דהני כולי הכרס כלראמרי
 הפנימי דכרס השי' כל כולל מפרעתה דאמרר"ה
 הוא זה צר מקום דכרסא, איסתומכא דיבי סניאהוא
 השי' ובעלי מילת בו שאין ומקום ולמטה, המיצרמן
 הוי זה דדוקא ס"ל א' כל כי ר"ה, בר כרבה ס"ללא
 כבו' וכמ"ש חיצון, דקדוי לא והשאר הפנימיכרס

 צר מקום ברש"י וכן דיבי, סניא גבי מרש"יבעצמו
 הכרס שאר וכל הפנימי כרס קרוי שהוא בכרסיש
 קרוי הוא וכו' ולמטה המיצר מן וכן חיצונהקרוי

 לכרס, סמוך בושט טפח דאמר אבינא ודרבהפנימי,
 ארבה פליגי ודאי כולו הכרס כל דאמרי מערבאורבני
 משום מפרעתה, בכלל ל"ה בושט דטפח ע"כ ר"ה,בר

 הכרס כל דאמרי מערבא לבני וכן חיצון, קרוירהשאר
 ר"ה בר מרבה יותר מחמירין הפנימית, כרס הואכולו
 שיטת גם מערבא, רבני בהך נכללות השי' שכלבאופן
 מ"ש לפי בושט טפח דאמר דרב משמי' אבינארב

 ג"כ זהו בודאי לושט סמוך בכרס טפחהמהרש"א
 ל"ה לכרס סמוך בושט טפח אמרי' ואי כרס,בכלל
 המרדכי דברי אצלי וצ"ע מערבא, דבני כרסבכלל
 וכבני לחומרא, בכולהו רעבדי תרכ"ו סימן פ"גחולין
 במקום וגם דיבי בסניא וגם הכרס, בכל דטרפימערבא
 זה דבאמת טבחי, דפרעי במקום וגם מילת בושאין
 איסתומכא ג"כ פי' לא מדוע לפרש בא ואםפשיטא
 9י' ומדלא ולמטה, המיצר מן זהו צר ומקוםדכרסא,
 מערבא הבני רברי דלפי ע"כ לכרס, סמוך בושטטפח
 דף שם השאס רברי ולפי הפנימי, כרס בכלל ל"הזה

 כרס זהו לושט סמוך בכרס טפח אימא ע"אמ"ד
 ומרוע מערבא, דבני בהך נכלל דזה ע"כה*נימי,
 לושט. סמוך בכרס רטפח הך המרדכיהשמיט

 הפנימי דכרס דס"ל רשמואל ט"ו באות מ"ש ו)ךןב(
 שם מ9ירש"י אף שנראה מילת, בו שאיןהוא

 וכן הפנימי, כרס נקרא מילת בו שאין מקוםראף
 אליבא לנו נתפרש ולא וכו' ובאו"ה במרדכימפורש
 לקח מאין ידעתי לא מהו, החיצונה אכרסדשמואל
 מקום שם 9י' דרש"י קאמר, אף דשמואל מקורוכבודו
 ברותחין שגוררין צמר אותו שם שאין חלק בכרסיש
 ע"א נ"ב דף לקמן מרש"י אדרבה יותר, ולא הכרסמן

 את החופה בשר ס"ל דשמואל להיפך יוצאמפורש
 טעמא הוא מידי שם ואמרי' טריפה ברובו הכרסרוב
 שמואל אמר נחמני בר יעקב ר' האמר לשמואלאלא

 מפרש לא רשמואל רשוי ופי' מילה, בו שאיןמקום
 מילת בו שאין מקום אלא במערבא כדאמרימתניתין
 דבשר טריפות האי מוסיף ואיהו עצמו בכרסדהיינו
 ברבינו ~ייוש וכו' לי' גמירי דגמרא אמתני'החופה
 רוב את החופה בשר שאמר אמורא הוא מיגרשום
 או דתנן דמה סבר לא והוא שמואל, ברובוהכרס
 הכרס רוב את החופה בשר זה החיצונה רובשנקרע
 אמר נחמני אמר יעקב הפרק בזה למימרי'דחזינן
 ושאר הפנימי כרס זהו מילת בה שאין מקוםשמואל
 רוב שנקרע או דתנן ומה החיצונה, כרס זהוהכרס

 אלא הכרס רוב את החופה מבשר אמד לאהחיצונה
 החופה בשר לשמואל לן תיבעי ועדיין עצמומכרס
 להדיא הרי נטול, ברוב או קרוע ברוב הכרס רובאת

 כרס הוי מילת בו שאין מקום אותו רוקארלשמואל
 קרוי השאר וכל שהוא, מה בנקב דשיעורוהפנימי
 השיעור הכרס רוב את החופה בשר או הכרס ביןחיצון
 דכל רטרפי מערבא כבני שפסק והמרדכיברובו,
 אבל מילת, בו שאין מקום ג"כ כולל במשהוהכרס

 קרוי דהשאר ס"ל מילת בו שאין מקום דס"ללשמואל
 החיצון.כרס

 להגאון לירושלים שלום משאלו 9 בצד שם ש ו~דייג(
 פלאצקי דן מאיר ר' צ"ל ז"ל, מ*לאצקרמ"ד

 דוואהרט. אבד"קז"ל

 רבים רבמקומות מתיוב"ע כ"א אות 11 בצד ~ד'ישד(
 מתורגם בטן באמת כריסא, קרבמתרגם

 מתורגמן עיין מעים, מתורגם ובשאר דכרסבלישנא
 הת"י על יהונתן ובאהבת ומעה כרס אות הבחורלר"א
 ט'(. ח' א')ויקרא

 חלב לענין כ"א סימן מפאנו מימ"ע ו~דשייכה(
 דף חולין רש"י עיין הכרס כל כוללקרב

 שניקב המסס או כרס כגון סותם אינו טמא ע"במ"ט
 מהו וכו' סתימה אינה סותמן הקרב את המכסהוהלב

 אכרס קאי ע"כ וזהו חי'. של הכרס ניקב אםשיסתום
 את המכסה חלב ודוקא כ"ש בנקב דשיעורוהפנימי
 כשהחלב ועכ"פ סותם אינו טמא חלב רהואהקרב
 דחלב וא"נ סתימה, הוי הפנימי בכרס סותםטהור
 דכרס לומר אפשר איך טמא. הוא ריבי הסניאשע"ג
 סתימה מועץל שניקב דיבי הסניא ג"כ שהואהפנימי

 רפסקי' לפי ז"א אבל טמא, הוי לו שסביב החלב כלאם
 דחלב הפנימי כרס הוי הכרס כל א"כ מערבאכבני
 רק לו שאין דיבי בסניא ובאמת סותם, דוקאטהור
 לו,ם"י, והאורה הה"ג וכמ"ש סותם, אינו טמאחלב
 והנה חלב, כל משום אסור דיבי סניא שעלדחלב

 ע"ה סימן 762 בצד דכ' ראי' אינו שם ויטריממחזור
 וכו' הקרב ושעל ההמסס שעל הלב מה"ת חלבדין

 שע"ג החלב את ליטול וחייב 768 צד ע"טובסימן
 )ט"ס הכרס גבי חצעל וביה"כ ההמסס ושעלהקיבה
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 דקרב הקרב, את המכסה חלב זהו ואולי כולה.הקרס(
 דיבי מסניא דחלב מזה ראיה ואינו הכדס, כלכולל
 529 צד הילדסהיימער הוצאת מבה"ג אבלטמא,

 מהסניא דחלב יוצא מפורש ק"ח סי' לרש"יומהאורה
 שהביא נ"ב סי' חיים ברכת בהעו"ת וכמ"ש טמאדיבי
 הסתום מעי ואצלינו גמור. חלב דהוא כ"ה באותמע4כ
 דנא מקדמת משתמשין אינם דיבי .הסניאדהוא

 בתורת ועיין ניקור, משום בודאי )ווארשט(לנקניקים
 מביאליסטאק מאלין שמחה להג"ר כוט דף השלםניקור

 ממנו היוצא והענף דיבי הסניא את להשליךדהמנהג
 גערא, הנקרא חלב של ענף נמצא דיבי, הסניאבמקום
 צ,ט. ס"ק סוד סימן תשובה בדרכי שהביא ממהוהוא

 ה"ה דיבי הסניא נחסר לענין 14 בצד וגן'ישו(
 דיבי סניא הם קישקעלעך הטריפה'נעבעופות

 קס"ו סי' תנינא ודעת טעם טוב בשו"תכמ"ש
 חיים בשו"ת ועיין טריפה. שהוא רסעא סי'ובמהדו"ג

 דינים בחי' יו"ד שלום ובמשמרת י"ז סי' ח"אשאל
 מ*ז בסי' ועיי"ש להכשיר הביא ל"ד אות מ"ולסי'
 אות קס"ג סי' ח"ב יושר אמדי בשו"ת ועיין ב'אות
 ועיין בהפס"מ, להכשיר הסתומים עוף במעי במחטח'

 ל"ב סימל ח"א משיב מנחם שו"ת בספרי מזהמ"ש
 דיבי הסניא בענין במקום וכתבתי 8"ח, דף כ"האות
 אבל דיבי סניא בקונטרסו להדפיסו יאות בודאיאשר
 כולא כי טובי דטרידנא ובפרט לחפש, כעת ליקשה
 רמיא. עלי דמתאמילי
 הראב"ע במ"ש חדש דבר אגב פה מעיר והנניז(

 וחלב בקדזעים דוקא כ"ה( ז' )ויקרא חלבבענין
 בפי' ועיי"ש  בוה שטעה כתב והרמב"ן מותר,חולין
 ועגל ו'( י"א )ישעי' בראב"ע ועי' ו', אות אב"עעל

 ממיני מין שהוא פירשתיו ומריא יחדו, ומריאוכפיר
 ובודאי אסוד שחלב כאן הודה הרי אסור, וחלבוהשור
 ואכמ"ל. לחוליןג"כ

 מכירו, בלתי הדושה"ט ידידו בזהוהנני
 בכוח"ט.ומברכו

 עירשבוימ מענדילמנחמ

 - ד-
 תרצ"ז אייר לחדש ח' ב' יוםב"ה

 מוינעשטעד אורי מהו"ר חו"ב הג' להרב והשלוםהחיים
 אליו. ולהנלוים לושלום

 החלב אדות ונותן הנושא ספרו קבלתיאחד'יט,
 חן תשואות לו נותן ואני דיבי, הסניאשעל

 אל וכיון זו עמומה הלכה של לעומקה יורדובעד
 ולמותר המלה, מובן במלא ואמיתים כנים ודבריוהאמת
 שמתחלה שהגם יראה ע"ב נ' בחולין המעיין כילהאריך

 רוב"י ופירש בבירא כרסא נפל יצחק בר נחמן רבאטר
 כלום, לנו פיר,טת לא הוא היכן יודע ואינךהואיל
 רב בר בדרבה שייכן דכולהו הגמרא למסקנתאבל
 ואיסתומכא דיבי" "סניא רש"י ומפו,ם אסי, ורבהונא
 יותר לחומרא ר,ם"י 5סק ולבסוף מילת בו שאיןומקום
 נטרפת דיבי דסניא דהדין ונמצא הונא רב ברמדרבה
 נכללת דיבי הסניא שעל והחלב בתקפו נשארבמשהו
 דרבה המימרא דהביא ברא"ש ועיין הכרס, שעלבחלב
 ב"ר כרבה הלכה דאמר מאן איכא ו9וסק הונא רבבר

 חנינא, בר יוסי כר' הלכה דאמר מאן ואיכאהונא

 דבר, עמא וכן חנינא בר יוסי כר' לחומרא פסקורש"י
 שניקב הפנימי כרס כל ז"ל הרא"ש פסקי בקיצורועיין
 טבחי דפרדי היכא אוסרין ויש לרש"י טרפה שהואכל

 דיבי הסניא שנכללו הונא רב בר רבה של)מימרא
 עכ"ל, להחמיר ונהגו מילת( בו שאין ומקוםואיסתומכא

 שהחלב שס"ל אחרונים שהביא תשובה בדרכיועיין
 מסכים אני הקיצור גמור. חלב הוא דיבי הסניאשעל
 כת"ר.לדעת

 והצלחתו, דו"ש כבוד ברגשי מאתו אצאובזה

 חו8"ק בארישנמסי, מרדכירפאל

 ה.מימן

 המפרקה כל חתיכת עם שחימהבענין

 שחיטה. דרר חותך או המפרקת שובף ביןמחלק
 מפני רק בשחיטה פמול דאין האורה מספרמוכיח
 דאמור האורה ממפר מחרש באיכרים.  דםשבבלע
 ב5המה. המפרקת כםו המימנים שני בעוףלשחוט

 . . . . . עמודי מעל עתה זה עלה אשר זה בעניןהנה
 נ"י וויינבערג כמוהרי"י הרה"ג מו' דבריעל

 הממשלה גזירות לרגלי בברלין לרבנים בבהמ"דרב
 בשחיטת לכהא9 להתיר ונוטה באורך דן אשרשם

 בתשובתו ז"ל משה השיב בעל הגאון דברי ע9"יעופות
 צבי זאב הרב הגאונים הרבנים יצאו וכנגדו כ"גסי'
 ממונקאטש האדמו"ר וכ"ה בברלין הגאב"ד קלייןהכהן

 הרמ"א מרן דעת ע8"י הנהוג האיסור על לעמודהנוטים
 יסובבו יחד גם והאוסרים המתירים דבריהם וכלז"ל,

 הראשונים גאונינו ע"י מכבר נאמרים דברים עלבעיקרן
 לאיסור הראשון המקור הראב"י מרבינו ז"לוהאחרונים
 ראשון יצא אשר משה השיב בעל הדב רבינו עדמפורש
 לעמוד בזה בא ואינני לכה"8, עוף בשחיטתבהתירו

 ובעיקר כ"א למעשה הלכה מנקודת רק לא זה עניןעל
 נזכרו לא אשר חדשים ממקומות הלכה מחקרמצד
 חשיפת ע"י להתגדר הניחו ומקום עתה, עדעדיין
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 בספר אור וראיתי מצאתי אשר קדם וגנזימטמונים
 מחד,ם והוול הנדפס זאל רש4י היצחקי לרבינוהאורה
 להבין הענין כל לנו יואר ידם על אשר באבער ש.ע"י
 במקום הסתומים דבריו את 9ה המפורשים דבדיומתוך
 הדרך לנו יראה זה אשר עוז, ולימד זה ובאאחר

 גלוי ע"י ז"ל הראשונים דבותינו דברי בהבנתהנכונה
 זכינו לא אשר שונים בכתבי-יד מאתנו הטמוןאור

 עוד.לגלהזם
 דש"י דברי הוא לזה הראשון המקור כידועוהנה
 אתא למאי וקרא שם דנאמר הא על ע"א כ4זבחולין
 כל יחתוך שלא שם רשוי ופי' גסטרא לשוידלא

 ותו דמו את הוצא חטהו משמע דהכי לשניםהמפרקת
 ואמר ובאשר"י במרדכי הידועה ההגהה באה וע"זלא
 כל וחתך שחט שאחד הי' שמעשה מאיר רבנאלן

 ולא ואסר רש"י מפירוש ראבי4ה ודקדקהמפרקת,
 רש"י פירש כך ומפרש מאיר דבינו למורינהירא
 יותר. צריך אין לא ותו דמו את הוצאחטהו

 גדולים הרים שני בין מחלוקת לנו יצא כן כיוהנה
 לא, ותו אלו דבריירשוי בהבנת וראב"י מאיררבינו

 פירושם מאיר ולרבינו ואסור, לא ותו כוונתםשלראב"י
 אבל בשחיטה התרתם לענין יותר צריך ואין לאותו
 כמו זה בשביל נאסר לא המפרקת כל בשחיטה חתךאם

 אחר שהרי היא מלתא בטעמא שם מאיר רבינושאומר
 בבשר כמחתך זה הוי כדין בשחיטהשהוכשרה
 הוא.בעלמא

 טעמים נולדו ראבי"ה של להדקדוקומסביב
 כל חתיכת אסור יהי' באמת מדוע שוניםמטעמים
 היא, וכהלכה כהוגן מאיר רבינו שאלת והריהמפרקת
 וויינבערג והרב באורך, משה השיב בעל הגאוןומביאם
 הדברים על לחזור ואין . . . בדבריו בקוצרמזכירם
 בדבריהם ועייוש זה בענין שמעונין למיהידועים

 הטעם לומר אפשר רש"י לדעת גם אםשמפלפלים
 באברים דם מבליע משום שהוא והאו"ז הרשב"אשל

 הרב נוטה ולזה שני, בית ריש הבית בתורתכמבואר
 כי עליו משיג קליין והרב וויינבערג מוהדי"יהגאון
 עצמו את סומך עלט אשד משה השיב בעלהגאון
 אף בשחיטה, ו8סול אסור דהטעם סובר וויינבערגהרב

 רק ולכאן, לכאן מצדד משה השיב בעל הרבשבאמת
 המפרקת שובר בין שמחלק שבאשר"י הגהה דברימביא
 להוכיח שרוצים באחרונים ועי' שחיטה, דרך חותךלבין
 השובר רוח בשם שמואל דאמר הא על רשוימדברי

 דבריו יתר בין שם שמפרש בהמה שלמפרקתה
 להתאנח כח בה אין צרתה מתוך מפרקתהוכששובר
 באברים נבלע והדם ושוקטת נחה והיא דםולהוציא

 בחותך. לא אבל בשובר דוקא שזה רש"י שדעתוכו'
 בספר רשוי שכתב מה מצאתי זה ראהוהנה
 משלי( )הפיזורים מפרקתי דין קוה סי' שני חלקהאורה

 בשעת המפרקת עצם לחתוך לטבחאסי
 שלא כדי ולבהמה לחק שעחםק כדרך יטה, חש

 שלא עד בהטה של פפרקתה החותך מר דאמדתפדכס
 )העים( את מחל הבשר את מכמד ה שץ נפשהתצא

 למיחרש דליכא ונהי באברים דם ומבליע]הברטת[
 הויתא זבנינן דלא משום ולגזילה בשר לכובדהאידנא
 השבא כן וכמו איכא, מיהו דם הבלעת במשקלבישרא
 המו"ל, באבער הרב הערת עפ"י ק"י סי' והיתרבאיסור

 אין כי יוצא מפורש אלו רש*י דבדי מאתוהנה
 בפ' ובדבריו המפרקת כל בחותך שחיטה ופסולאיסור
 ופסול איסור לשום כלל כיון לא לא ותוהשוחט
 או יותר, צדיך אין מאיר רבינו כ8ירוש אלאבשחיטה
 להלן. לפרהם לנו נראהכאשר

 הטעם אותו משום הוא הרי בדבר איסור ישואם
 עם מסכים שזה דם הבלעת משום הרשב"אשכתב
 אומצא אפי' לעולם אסור שישאר כ"ה בפ' רשוישיטת
 שיהי' ב8סקיו כאן רש"י מפרש הי' אל=כ, כיומליחה
 נראה וכן מליחה, ע"י או באומצא לאוכלםרשאי'
 ואפשר לשובר, חותך בין נפק"מ שאין מפהפשוט

 במקום החותך בהגמרא גם לפניו הגירסא הי'שלרש"י
 בד"ה בגמרא שם ו,ם"י דברי מדוייקים ויהי'השובר
 שחיטתה שבשעת לפי שם גם שמדייק מכביד זההרי
 הוא בגמרא בפירושו שגם נראה הרי טרודה,היא

  בשעה מפרקתה וחותך השוחט הטבח על שקאימפורש
 בפסקיו. בכאן כמו ממששחיטה

 ולהעמיק לעמוד אנחנו צריכים אחד דבר עלאולם
 שעושין כדרך אומרו והוא בזה רש,י של ב8סקחבר
 כן עושין כי נראה אשר בזה כוונתו מה ולבהמהלחי'
 באמת עושין ומדוע לעוף, לא אבל ולבהמה לחי'דק
 לעוף. ולא ולבהמה לחי' רקכן

 רשאי בשיטת הסוברים ודעימיה להרב4יוהנה
 לשיטתיה תקשה המפרקת כל לחתוך שאסור לאותו

 אחד, סימן רק צריך אינו לכתחילה גם בעוף כישסובר
 לחטהו אתי ושחט שקרא רש"י של הראשון הפשטולפי
 דמו יצא בעוף אחד בסי' אם ממ"נ הרי דמו אתהוצא
 הטעם אותו מ8ני בעוף הב' סי' לשחוט אסור יהי'הרי
 שלא נאמר ואם בבהמה, המפרקת חתיכת לא ותושל
 ויהי' עדיין ושחט זה אין הרי אחד בסי' דמויצא

 הטימנים. שני בעוף גם לשחוט לכתחילה צורךלכה"8
 השיב בעל הרב גם מקשה מהופך בענין אך זה)וכעין
 באולין לשיטתו בזה ו,ם'י כי ונלע*ד עיי"ש(,משה
 צריך איע לכתחילה גם בעוף כי סובר אשרר8"ב
 אחד. סימןרק

 שכמו רש"י לשיטת חדש דבר לחדש נלע"דולכן
 הסימנים ב' הוא השחיטה עיקרשבבהמה

 בעוף כן באברים הדם מבליע יהי' שלא דםלהוצאות
 שיקרא ככולו רובו או אחד בסי' הוא שחיטהעיקר
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 זה הלי השגי הסי' גם שחט ואם דמו את הוצאושחט
 רש"י דברי מדוייקים יהי' ובזה באברים דםמבליע
 עח1חיטתן ולבהמה לחי' שעושין כדרך כאןבפסקו
 המפרקת יחתוך ואם דמן להוצאת הסימנים בשניהוא
 בעוף כן לא אבל באברים, דם להבלעת יגרום זההרי'
 תפרכס שלא כדי משום המפרקת לחתוך כן עןשיןאין

 אחד בסי' שחיטתו הרי בעוף כי דם מלהוציאהתשהה
 דם להבלעת גודם זה הרי הב' הסי' גם שוחטואם

 שלמים וכן רבים אשר זה הוא גדול שחדושואע"8
 שנראה ומה היא תורה אך ע"ז, ימוררו תורה_מגדולי
 שיועילו תורה גדולי ע"י ויאדיר תורה ויגדיל כתבתי,לי

 בהאורה. בפרקו אלו רש"י כוונת נכון יותר בדרךלפרש

 משנתו כרברי לטועים ח"ו לעשות שלא כדיאולם
 הראשונים הגאונים אותם כל רש"י רבינושל

 רבותינו וביחוד מהאורה האור ראו שלאוהאחרונים
 ע6"י אסרו והם היין אנו שמפיהן ז"ל והרמ"אהראב"י
 רש"י,דבדי

 מקור להם יש הם גם הם כי לענ"ר נראהולכן
 ומבוארים המובאים הטעמים מכל לא אולםנאמן
 ממקור אם כי לעיל הנזכרים המקורות בכל זהבענין
 ע"ז במס' מפורשת גמרא והוא יהלכון, אחרקדוש
 של 81 לענין שיביאה מי ראיתי לא אשר י"גדף

 וכו' חיעקר בהמה מר אמר שטן הגמרא וז"לגסטרא,
 והחרים הקדיש ואם בזהמ"ז וכו' מקדישין איןורמינהו
 דלת נועל  עיקור ואיזהו כו' תיעקר בהמהוהעריך
 תקלה לידי בהו אתו מישחט ונשחטיה וכו'בפניה
 יחתכנה גיסטרא בד"ה ופירש"י וכו' גסטראולישויה
 ליכא ותקלה מהר דמתה קדשים בזיון ליכא האלשנים
 ומפירוש זו, מסוגיא תרתי חזינן הרי מינה, אכלידלא
 ראשון הלשון כמו בזה מפרש רש"י כי חדא בזהרש"י
 של העיקרי הפירוש נראה וזהו לשנים יחתכנהבחולין
 ושחט היינו שחיטה של לשון כי והשנית גיסטרא,לשון

 מתה שהיא הייע הסימנים שחיטת רק הואשבקרא
 זו יפה מיתה לה בררה שהתורה מיתה השחיטהע"י
 שזאת לשנימל המפרקת כל חתוך ע"י מיהה לאאבל
 לפי לא אכל האדם ראות לפי מהירה מיתה היותיוכל
 נצטרך ולא ושחט, של לשון ומשמעות התורההשגת
 וזהו ממונקאטש, אדמו"ר כ"ק בדוחק נפשנאלדחוקי
 הלשון היינו אתי למאי וקרא בחולין שם רש"ישמכוון

 המפרקת כל יחתוך לא אבל דמו את חטהו ושחטשל
 ורשוי גיסטרא, אם כי ושחט ולשון לא ותולשנים
 לשון איע שגיסטרא ושחט של הלשח מפרשכדרכו
 מטעם ולא שמה דין שום פוסק איננו אבלושחט
 הראבי"ה רקדק זה ומדקדוק שמה, קמפריש ואיסורפסול
 אבל בשחיטה פסול ולא איסור. לא כאן אין כישאם
 לא ותו זו היא וגיסטרא לשון ושנוי השם שנוי כאןיש

 הרמ"א כדעת לאסור באשכנז נהגו זה ומטעםושחט,
 בשחיטה איסור או פסול שום משום לא אבלז"ל

 בהאורה לפנינו המוארים וה1"י בפסק מפורשכמבואר
 למעשה ההלבה בענין לסיים פוסק אינני ואניכנ*ל,
 ואני שיח" ורבנן למרנן מניח אני כי השעה,לצורך
 בענין שמצאתי החדשים המקורות על לעורר באתירק
 לענ"ד.זה

 1.סימן

 בבי~'כ מחמברין
 שנקף1ה ובין מראה, לשינוי רם קיים ביומהלק
 חמטריף. מקע1ה נעשח שלא או הממריףמעףטח

 שליט"א  מוינעשטער אורי ר' כש"ת הרב יד"נכבוד

 דברי על הערותיו וע"ד רבה, באהבהאןדשהיי1
 חיו"ד, ט"ו י"ד ס' על זצק"ל הגאוןמועח

 גם שם, לעיין  ה"י הספרים אין כי ידעתי לאבאמת

 שחוזר במה הנוב"י דעת להביא כ"ת שהאריךאחרי
 שינוי כל לאסור בעצמו והורה התבו"ש עללחלוק
 על לעורר כ"ת הביא ומזה הרמב"ם, כדעתמראה
 ג"כ הביא זצוק"ל, מקוטיין מו"ץ אלתר ר' והגאוןמו"ח
 והגאון מלבוב נאטאנזאן שאול יוסף מוהר"רהבאון
 שהגאון כתבו הללו והגאונים ל"ב ס' הבשם ערוגותבעל

 לו עלה ולכן הרמב"ם מדברי תיכה השמיטנובוי

 והכריע י"ג, כס' תשובותיו נגד הכי הרמב"םלדברי
 אין באמת אבל נכונה, היא התב"ש דעת כי זהמפני
 בעצמו דבריו נגד למתור ראי' שום הרמב"םמדברי

 ראי' שום הרמב"ם מדברי דאין והאריכובתשובותיו
 אחרי לכן ע"י, מראה שינוי איזה ולאסורלסתור
 בדברי לערער במה לנו אין הללו הגאונים שלדעתם
 זצ*ל.מו"ח

 וספר ספר כל את ולבקר ולחפש לערער ישובכלל
 לדכר ואין כרבריהם, שלא גדולים, היותרמהגאונים

 רי"א הגאון נגד להעיר כתב בעצמו שמו"ח וכמוסוף,
 הסמובה בריאה יו"ד בם' יצחק עין ספרו עלמקאוונא
 כפי בזה הסכים וכן ע"ש, נגדו להורות ויצולדופן

 ובכ"ז זצק"ל הכהן שמחה ר' הג' הגאוןששמעתי
 מקומו. על נשאר ושאר הנ"ל רי"אהגאון

 כתב ר"ח שהגאון ס"ח המשולש כחוטועיין
 הנוב"י דברי וז"ל דנוב"י שהעיר במה מקאפילילהגאון
 תילים תילי עליו שנדרש משנה ולא מקרא לאאינם
 להבעל דאשתמיט ספק ובלי לדבריו סנגוריןלעשות
 לגרולי ג"כ מצינו הלא הרעש ומה בב"ב, הגמראנוב"י

 ועיין אשתמיטתי, א1רו בש"ס וגם בן,הראשונים
 מהי"מ שנעלם לי כמדומה שכתב נ"ג חגיגהבטו"א
 ע"ש. הרמב"ן היא והיא עיש גיטין הגמראסוגמה
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 א"ם ר עוקליפ
 ולר"ה ור"8 רבא דא"ל ע"ב ק"ל נוחלין יש בב"בועיין
 ידוע זה כי ובפרט ע"ש, וכו' בדינא פיסקא אתיאכי
 ממכתביו באחד זצ"ל אלטשולער ד"ע הגאון שכתבכמו

 בכתובים בע"ח נשאר לא מעולם כי זצ"ללמו"ח
 חד"ת.בעניני

 תמיהת על לתמוה כ"ת שכתב במה תמיהתוו[ךעיער
 יותר לקותא אין כי שכתב במה זצ"למו"ח

 מזה כי וכו' לחוץ ניקוב ולא בבה"כ מחט מתחבגדולה
 בקוץ הלא כי כ"ת דתמה וכו', שהביא מה מו"חהביא
 באמת לומר יש הלא קו"ד בלא לחוץ ניקוב שלאומחט
 לי מובן אינו וע"ש כלל, הזיק ולא לאחודיו חזרכי

 חולין הרשב"א בסברת בזה לומר יש כי כלל,תמיהתו
 ואינו צריך אינה בדיקה דאפ' ואפשר וז"ל ע"במ"ו
 דהתם לומר בוושט קוץ לה ולישב דרוסה לספקדומה

 מעשה בה שהוחל כלומר בבהמה הרעותא בהאתילידה
 אמרי שהרי המעשה בגמר מסופקין שאנו אלאהמטריף

 המעשה בגמר מסופקין שאנו קוץ לה ישב אם וכןוכו',
 שכן וכיון לאו אם לחוץ ויצא לינקב הקוץ גמראם

 הוכחת שום בו שאין בזו אבל בדיקה צריכאמספק
 בלחה לתלות יש זו סירכא שהרי התחלתו ולאאיסור
 צריכה אינה בדיקה אף כלל נקב מחמת שלאהבאה
 מחט שתחוב היכא הסברא בזה י"ל ולענ"דעכ"ל,
 מסו8קין שאנו אלא המטריף מעשה בה שעשהבבה"כ
 מעשה שנגמר להוכיח בא דם והקורט המעשהבגמר

 שיבוא וגם אחר, מצד שיבוא שכיח דלאהמטריף
 ביה בגמעי וושט גבי דוקא דזהו שייך לא נמימאחוריו
 לגבי לא אבל לאחוריו, דנחזרים למימר איכאופעי
 ואי אסור, ומש"ה מנין דם קורט א"כ דנייחאבה"כ
 כיון הא א"כ אוסר לבד מראה שינוי דגםאמרינן
 יש הא המחט שתחב כמו הטריפה במעשהדמתחיל
 משא"כ ממש, דם קורט דוקא הוא וע"כ שב,לאסור
 כלל, טריפה מעשה נעשה דלא אברים בשאר בועאגבי
 אסר לא בודאי הר,1ב"א שכתב סירכא כמו הוידזה

 ואתי זצ"ל מו"ח הוכחת וזהו וע"ש, מראהבשינוי
 דסבירא אליבא רק טרח שהוא אחרי לדידי'שפיר
 להפמ"ג כמו כלל שינוי שום הוי לא מראהדשינוי
 לשונו, כתב שכ"ת כמו נמי משמע השני חוטומלשח
 מעשית שהוא משמע ק"ד שמשמעות אמר הואכי
 בעינן דדוקא בזה דעתו גילה הוא והרי צרור,לדם
 כן מסיק הוא וג"כ מראה, שינוי ולא ממש, דםקורט
 דוקא הוא שדעתו לומר בזה, שטרח דהנוב"יאליבא
 הוא רבריו שכל בקיצור יעו"ש דבשר דלקותאמשום
 אוסר, מראה שינוי דאין דס"ל אליבא דוקא לאמרנוטה

 כלל. ספק בלא להכשיר יש תערובות משוםובהצטרף
 ימים ואריכת ושלום חיים וברכה כבודברגשי

 ומוקלרו, ידידו טובים.ושנים
 סעמרער אביגרוריונד[ש
 א. ל. דראקאווייס, ואב"דרב

 ז.סימן

 שקלים פ' מאי ושמואל רב מהלוקתבענין
 ענינים כמה עור יבוארובו
 ד,--וץ חוברת התורה, היכל מקוכץ מיוחדה)הו?אה

 כרב דהלכה חפלל מגילה. במם' ר,צ"י לדברייושוב
 הלכה. בטסק כשנח' ולא בפברא כשנחלקו רקהוי

 המקובלים בדברים מחלוקת באפשרותחקירה
 פר,ציותי' בהחליף ל"ז במנחות רחב פלפולבאומה.
 רב דמחלוקת הפנ"י לפי' ראיות מביאטסולות.
 8הצבת. שחל אדר בר"ח דוקא הואושמואל

 שמעון רבי הגאון הרב העיר א' קובץ התורהבהיכל
 חיים תורת ישיבת ראש א( שליט"אווינוגראד

 דברי על שכתב ע4א ל' מגילה ברש"י ת"ובירושלים
 שיטת הוא שזה תשא בכי וקורין מקדימין בד"הרב

 8' מאי ושמואל רב במחלוקת הקודם בדףשמואל
 שר-2"י ונמצא ישראל בני את צו שם רב ודעתשקלים
 דיוק באמת וזה לרב שמואל דברי פה בפירושוהחליף
 ז"ל, בו,1"ינפלא

 בזה להעיר שיש מה אקדים ע"ז בתשובהוהנה
 פסקינן זה מדוע עיון צריך כל ראשיתולהקשות

 המוסכמת ההלכה נגד רב נגד כשמואל להלכהאנן
 לע"ע מצאתי שלא והפלא באיסורי, כרב הלכהבכ*מ
 שמביא קב4א ה' מערכה בשד"ח ועיין ע"ז, שיעירמי

 ולא מהכלל, יוצאים שהם ענינים כמה שם רבבערך
 בפלוגתת וכתב טרח ובאלפס ב8רטיוה זה עניןזכר
 שזה כרב והלכה מקדימין בענין השניה ושמואלרב
 הרי מהכלל יצא הראשונה שבמחלקותם שאףרמז

 להכלל חזר ענין באותו ג"כ שהיא השניהבפלוגתתם
 מהכלל יצא באמת מדוע שעורר מי ואין כרב הלכהשל

 הראשונה.במחלוקת

 כאן, אביאם הנ"ל הגאון דברי עלי שחביבים מפניא(

 הנ"ל: בקובץ לשונו וזה ז"ל, מורי אבי בדברי גכ~ו שבבראעש"י
 הגשארת קטנה הערה להעיר הנני התורה" ב"היכל האכסניאלכבוד
 אדר ר"ח איתמר ע"א ד"ל במגילה העבר: מפורים למנהלי

 מאחרין חמר ושמואל מקדימין אמר רב שבת ערב להיותשחל
 לשבת תשא בכי וקורין מקדימין אמר רב ד"ה ברש"יועיי"ש
 חמרו הקודם דבעמוד יפלא ומאד עכ"ל, במתנה כדתנןשעבר
 ושמואל ישראל בני את צו אמר רב שקלים פרשת ומאיבגמרא
 רש"י בא זה ואיך וטריא, השקלא כל עי"ש תשא כיאמר

 בזה, הארכתי ובחדושי לענ"ד, וצ"ע לרב שמואל דבריומחליף
 וקורין מקדימין אמר רב שמפרשים ובהר"ן הר"ח בפי'ועיין
 עכ"ל. ועיי"ש, תשא בכי דקורין כרש"י כתבו ולא שקליםב8'
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 רההיא בסיומא נפלא דיוק עוד על עמדתיושניוז

 בכי וקוריז מקדימין בד"ה שם ברש"יפסקא
 קףבה ולכאורה במתני'", יכדתנן שעבר לשבתתשא

 כרתנן בזה רהם"י כיון למה מובנים ואינםלהולמם
 "במתניתין" כדתנן ראשון המשקל בפשיטות כוונתו:'אם

 הלא מקרימין בע"ש להיות חל שאם שלנו במשנההוינו
 לפשוט רוצה להלן והגמרא במשנה, ככהמפור,ם

 בתוך לא ומשיבה בע"ש אפילו יאו מאימהמשנה
 מקרימין של הפשט לפר,ם כוונתו ואם דוקא,השבת

 זאת לפרהם לו הי' הלא שעבר לשבת דהיינו "לשעבר"-
 "לשבת היינו לשעבר שהפשט גופה בהמשנה המקוםעל

 לפרהם רב גבי הכי עד ונטיר המתין זה מה ועלשעבר"
 המשנה. שלפשט
 מצאתי העיר בני בפרק שבאלפס ברש"י פלא זהוך114(

 ותחת אחר נוסח פסקא דההיא בסיומאאמנם
 שזה בגמרא' מפרש "וטעמא שם נמצא במתני'כדתנן
 דרב וטעמא בסברת הגמרא דברי על שמוסבמראה
 כרתנן שמסיים בגמרא בפירושו אבל מקרימין,למה

 לכאורה. הבנה שום להם איןבמתני'

 כבאלפס בהגמרא והם"י שכוונת אומר הייתי זהו1ו9ני
 תשא בכי קורין ו נ ח נ א למה טעם ליתןהוא

 ו8סקינן שמואל נגד כמותו שהלכה רב דעתנגד
 להכלל והררינן שקלים פ' מאי במחלוקתכשמואל
 וע"ז דמקדימין, בהא השניה בפלוגתתם כרבהלכה
 כדתנן ,( תשא בכי וקורין שמסיים בזה לנומרמז

 הוכרע שממנה הקודם ברף בברייתא היינו"במתניתא"
 שחל אדר ר"ח דשמואל כוותיה תניא כשמואלהלכה
 לא זו שהראי' וכו' תשא בכי קורין בשבתלהיות

 איתותבו לרב הפירכות שאר שכל במקוםאיפרכא,
 כדתנן לשון 8עמים כמה ומצינו בגמרא, ע"שונתיישבו

 הסוגיא באותה באלפס ברש"י ועיין ברייתא, עלגם
 וכו'. שלישית שבת איזהו בברייתא כדתנן זט"ובד"ה

 שמסיים במה רהם"י לנו מרמז שבאלפסו21רשחי
 ענין כמעט שהוא אף כי בגמרא מפרשוטעמא

 הררינן שעברה לשבת מקדימין לענין בכ"ז אבלאחד
 הנאל בשר"ח המבואר כפי כרב הלכה שללהכלל
 כרב דהלכה רכללא שכתב למראה נחמר מס'שמביא
 בפסק 8ליגי כי ולא דנפשייהו בסברא כש8ליגיאיתמר
 8' מאי לענין הראשונה מחלוקת אצל ואםהלכה,

 הוספות הגליון בצדי רשוס מצאנו ז"ל המחכרבכתבי-יד
 הערות. בתור ונדפסים הנ"ל, מאמר עלאלו

 ושמואל ד"ה ע"ו פסחים ברש"י ממש מצינו זה וכעין((
 דהא כשמואל הלכתא בהא באיסורי כרב דהלכתא ואע"גאמר
 בציון מתנית" הרבה המהו ובמה כתתיה "מתניתין" תרתיתניא
 בגמרא דקדי מצינו וכן ע"ש, ברייתות שתי המה הלא באמתכי

 באשר הלכה 8סק של מחלוקת כעין זה הרישקלים
 בהסוגיא ע"ש חבירו מד אחד של בסברתו הכרעשאין
 במחלוקת אבל כדלעיל ושמואל כוותיה תניא כיועוד
 ובהא וסברא, טעמא בגמרא מפרש הרי מקרימין שלזו

 כרב. הלכה לכללאהדרינן
 מה הוא כלל בררך זו בסוגיא להבין שיש מהאולמ

 להבין בחקירה עומר הנני הימים מכברשמזה
 שקלים פרשת מאי ושמואל רב בין המחלוקת דבראת

 שהיה הקריאה היא מה ספקות נולדו איךואפשרותה,
 לישראל להם שתיקן משה ומתקנת 2( קרם מימינהוג
 ב"ק עי' בחג חג והלכות שחרית, בשבת קוריןשיהי'
 הל"א מהל"ת פי"ב ברמב"ם ועי' ל', ומגילהפ"ח
 הל"ח,ופי"ג

 בדברים ופלוגתות מחלוקת להבין אנויכוליני
 להעלות להם גרמא שהזמן במצותמחודשים

 וגזירות תקנות מתוך מחודשים בדברים או השולחן,על
 מאוחרים בזמנים רעות חלוקי נתהוו איך אבלוכו',
 מאז זה באומה ומקובלים נהוגים הי' אשרבדינים
 בזמנם בהקבעם אשר מררבנן במצות או התורהבמצות
 עומרת והשאלה העם, בין  למעהטה ידועה צורהקבלו
 כה ער והנהוג הנעשה כל להפוך ככה על ראו ומהאיך

 חייש רב כי עליו מעיר תלמודינו אשר ורב 3(,למוטעה
 מני העם למנהג חש לא למה ל"ב( )מנחותלמנהג
 שבציבור בקריאה כזה בענין רבר עמא מה חזי ופוקקדם
 יש זו וחקירה שנה, בכל הולך שסובב כנישתאבבי

 שלמי סמיכת מחלוקת בענין ענינים. בכמהלחקרה
 רגל, בכל הנהוג דבר ט"ז(, )חגיגה ביו"טחגיגה

 יטה כ"א בערב בש"א בק"ש, וב"ה ב"שבמחלוקת
 דבר והוא י'( )ברכות כדרכו קורא כ"א ובה"אויקרא,
 ציצית חוטי במנין וב"ה ב"ש מחלוקת יום, בכלהנהוג
 אחת ציצית מצות היתה ובדורותם מ"א()מנחות
 במלבושיהם ומפורסמות גלויות היותרמהמצות
 בתפילין מחלוקת בענין וכן ההם, בימיםובבגדיהם

 רבותינו בין הראשונים, בדורות היום כל שלמ"ע
 והראב"ר להרמב"ם ג"כ המיוחסת ז"ל, ור"תרש"י
 קורם התפלין היו איך כבר מקשים רבים אשרז"ל,

 בבבלי ומצינו ונחזי, תפלין וניתילמחלקותם,
 בירושת להם שבא בתפלין השתמשו כיובירושלמי

 תפלין הללו ע"א צ"ב בסנהדרין ועי' אבותיהםמאת
 יחזקאל, שהחי' ממתים ומהם אבא אבי לישהניח

 מקיסין אין ד"ה ע"א ד"מ דקדושין ס8"ק בתוס' תנןלברייתא
 הש"ס. בגליון וע"ש התס תנן ד"ה ע"ב 8,'זובחולין
 ס" מג"א ועי' בלשון, בד"ה י"ג ברכות בתוס' עין2(
 הנ"ל. דף ברכות על חיות הדצ"ה בחדושי ועי'קל"ה,

 הוריות על הירשענואן להרב הרה"ח בחוושי בוה עיין3(
 קאמעלהארד. להרב בח"ב מכתביס בחלופי ועי'בבלי,



 א"ם ך ושקלים פ' חטמואלפאי רט טעניןטחלוקתקרני28
 הללו הזקן הלל אמר ה"א מעירובין פ"יובירושלמי

 אלו, כגון ענינים בהרבה צ"ע וכן הן, אבאמאבי
 היבי עזרא ונהזי ד"ה ע*ב נ"ב ברכות תוס')ועי'
 שו*ת בעל הגאון טהם בהרבה העיר וכבר עיי"ש(,תיקן
 לא אבל קצ"ב סי' הנפלאה בתשובתו ז"ל יאירחות
 4( כלל. בדרך להשאלה ארוכה לעלות בידועלתה

 המחלוקת אין אלו בגון בל כי לאמוד נראהולעבייד
 המצות במעשה לעכובא שהם עקרייםבתנאים

 הענינים ככל ה 1 צ מ ה י א נ ת ב כ"אעצמה,
 שונים. ממנהגים מנהגים בהם היו אשר הנ*להרשומים

 לבין המצתע במעשה העקריים הדברים בין יהחזליס
 חלוקי בהם שיהי' אפשר אשר המצוהתנאי

 האי רבינו תשובות מתוך ללמוד אפשר שוניםמנהגים
 ואחת הנה אחת המה מפוזרים כי אם אשר ז*ל,גאון
 זה. בענין ושלמה מסוימה שיטה מהם נשקפה עכ"זהנה
 )סי' בת*ר הובא בתשובה ז"ל גאון האי רבינווד"ל

 חובותינו מידי עצאים שאנו הדבר כיקי"ז(
 ~ו' אבותינו מירושת בידינו הוא וברור נכוןוכו'
 רק שהם בתנאים לעיכובא אינם שהם עניניםאבל

 בקריאת ובנ"ד שונים מנהגים היו לחיוב, ולאלמצוה
 ובני מנהגים, כמו בנראה הי' בקדיאה הרי שקלים,9'

 שם( )מגילה שנין בתלת לאורייתא מסקי האמערבא
 צד יוט )בסי' לוין ב*מ לדר' ח=ד קדם בגנזיועיין
 לענין גאון האי רבינו ונשאל תשובות, בשרידי102(
 ובתשובה! ובו' שקלים 8רשת בשבת דמכנפיגברי
 ואם פרשה, של ההפטרה קורין רוצין אם ברור דברזה

 "שחייבין" מצוה אינה עצמה שההפטרה מניחיןרוצין
 בשבת התורה שקךיאת ואמנם ע"ש, בה להזהראנו

 הקריאה תנאי אבל כנ"ל, משה מתקנת היאשחרית
 לגבי הרמב*ם ל' ועיי"ש לעכובא לא מנהגים כברהם

 בזמנם ושמואל ורב העם, נהגו וכבר במועדיםקריאת
 אחד כל אחד, מנהג על הדבר ולהעמיד להכריערצו
 בזה. דעתולפי

 על ישב כבר בעצמו גאון האי רבינו ניוגזצאתי
 ע"א( ל"ד )ר"ה אבהו ד' תקנת בענין זו,מדוכה

 ובהריטב"א 6( ר"ה באלפס המובאה שלישיתבתשובה
 שבא קודם וכי ז"ל האי רבינו ונשאל וז"ל ל"ד ר"השם
 בודאי כי והשיב, ובו', תשר"וו בקסרין שתיקן אבהור'

 ובין גנח, בגנוחי בין מאלה אהד בכל תורה"ותרועת
 ושברים מקולות לקץ?ות התורה' "שכוונת יליל,בילילי
 שעיקר ז"ל גאון האי רבינו לזה כיון ולענ"דוכו'.

 כגה"ג אנשי מכדי 1ר ל"ג ובדכות כ"ב בבדכות ועהן4(
 ה"ב 8"ה ברכות בידושלמי וע" תקנו, היכן נחזי וכויתקנו
 ובא נוהג שהוא דבד יוהנן דבי קומי בעא תא בדשמעון
 עליו. חולקיןחכמים

 קולות, וו?ברי מקולות תרועה לעשות התורהכוונת
 ופשטיה נהדי' ונהרי' המצוה מתנאי כבר זהואיך?

 אהת עבודה סדד והנהיג ותיקן, אבהו ר' ובאומנהגי'
 אשר בארן אחד גוי ישראל לעם כיאותבתקיעות
 מפירוש גם נראה וכן אחד, ה' הוא גדולתותפארת
 אבהו שרו שמפרש בך*ה שם בפירושו חננאלרבינו
 ולא אהד' מנהג *נוהגין הכל שיהי' ביניהןהשלים
 כחלוקה.תראה
 היא )ואולי נפלאה רביעית תשובה מצאתי זהוראה

 מרבימ שבריטב"א( הנ"ל התשובה שלסופה
 השני חוט שזירת את תשלים אשר ז"ל גאוןהאי

 בזה, ז*ל גאון האי רבינו בשיטת הנהדרהשבמחרזת
 הרמב"ם על בהגהותיו עוז מגדול בעל הגאוןומביאה
 שם הראב*ד השגת על שעומד הוד פ"ג שופרהלבות
 הפשתיה", ובמטמונים בקשתיה *ככסף עליה כותבאשר
 ר"ה בהלכות שפירשה ז"ל גיאת בן לר"י ומצאתיוז"ל

 שכל ז"ל גאון האי ורבינו שרירא רבינומתשובת
 האי ורבינו שרירא רב אמר והבין וז"ל קבלהדבריהם
 לה תיקן מדידיה לאו אבהו דר' תקנתא דהאזצ*ל
 ישראל, בכל הקדמונים בימות מנהגם הי' וכןוכו'
 יבבות תרועות ומהן קלות, יבבות תרועות עושיןמהם

 כי חובתן ידי יוצאין ואלו ואלו שברים שהםכבדות
 הן, תרועות קלות ויבבות הן תר~ות כבדיםשברים
 וכו' חלוקה שאינה ואע"פ כחלוקה נראה הדברוהי'
 בהא אביי וקאמר מנהגן, לפי ואלו מנהגן לפיאלו
 כי ומר אתריה כי מר אלא היא פלוגתא ולאופליגי
 בה שיהי' תקנה לתקן ראה אבהו ר' וכשבאאתריה,

 אבהו רבי תקנת נמצאת וכו' אחד מעשה ישראלכל
 ובזה עוז המגדול בעל שם ומסיים עכ"ל מנהגילבנופי
 דרך והוא בפיה"מ ר*מ פירש וכן הקושיות כלנתרצו
 מוסתר נסתר סוד בו יש האמת, דרך על וגם מאדנכון

 עכ*ל.בנימוסי
 בזה כמוס סוד מ"ע בעל הגאון בדברי ישואגזגמ

 זה ומי ז"ל, הרמב"ם דעת גם כן כישכתב
 איך זה סוד דבר להבין וצריך ליריאיו, ד' בסודיבוא
 וז*ל ובהלבותיו בפירושו הרמב"ם לשון פשטותיפרנס
 בה לנו נסתפק בתורה האמורה זו תרועה ה"ב 8'גשם

 בספרו ו' סי בינה אמדי בח, חיות מהרי"ץ בתי עיין5(
 שה" והתקינו התקין או תיקון לשון בין שמחלק התלמודמבוא
 התקין התקלה כשראה ד"ג תקגות כגון קדומה תקנה כברשם

 תקגה התקינו ככה וקצת ככה הנהיגו כשקצת או חדשהתק1ה
 בוה בחורך עהן אבהו. דד' מהא כלל העיד שלא עה"שמוסכמת
 ג"כ שמסביד קכ"א מענה ומטפחות מענות הלק יוחאי בןבספד
 הגמדא מימי עוד ספקות מחליפי היא זו קדומה שמהלוקתכזה
 באודך ע""ש שיטתו כפי לדודות לקבוע דצו וד"ת רש"יואך

 בזה. דבדעו עםשמסכימים



יי ם א ר שקליפ 8, טאי חטטאל רט טחלוקת בענק י נ רק
 יודעין אנו ואין הגלות ורוב השנים אורך לפיספק
 ר' עד כי מהסוברים הוא כי נראה וכו' היאהאיך
 ממש ספק משום זה בענין מהלוקת שורר הי'אבהו
 לצאת מכרחת ההלכה מצד זה והכריע אבהו ר'ובא
 הסוברים דעות עוד הריטבעא שם מביא וכן הספקמן
 פשוט הוא שבגמרא לי' ומספקא 8ליגי וראי בהא כיכך

 הסוברים אלו שגם שנאמר לא אם ע"ש ספק שםשהי'
 ספק רק שזה ז"ל גאח האי רבינו לדעת יסכימוכך

 זה ודבר וכנ"ל המצוה  עיקר בהיוב לא המצוהבתנאי
 ד' בסוד הבאים בעם אשר לקדושים רק אמנםמסור

 התורה. כוונת עומק להבין חןויודעי

 זו בתשובה ז"ל גשו האי רבינו לדבריוכמטד
 שיעורר מי ראיתי לא אשר פלא בדברמצאתי

 נמצא לא דר"ה בסוגיא ירושלמי דבתלמוד והואע"ז
 מושב שם שנעתקה בקסרין אבהו ד' דתיקון האכלל

 כתובות בבלי בגמרא כמבואר מטברי' והישיבההנשיא
 דקסרין( רבנן ב8' חוב הראשונים בדורות )ועי'פ"ד
 והי' יוהנן ר' תלמיד ישראל בארץ מהאמוראיםושהי'
 מוזכרים והוראותיו דקסריז ומרבנן גדולחשוב

 ובדמאי בבוצרה אבהו ר' הורה כירה 8' שבתבירושלמי
 ולדבר ע"ש, אבהו ר' שהנהיג מנהג אף מוזכרס9"ב
 שתא דריש ביומא בציבור הנעשה שבתרועות זהתיקון
 השוב מאורע שם הי' שלא מראה שזה כלל, נזכרלא
 ז"ל, גאח האי רבינו כדעת זו בתקנהכ"כ

 המיוהסת שבתפילין המחלוקת ענין ג"כ נביןולמ~י"ך
 והראב"ד, הרמב"ם ורות, רש"ילרבותינו

 ורבא, ולאביי לרב עךד ליחסה אפשר באמתואשר
 הפרשיות, הנחת בסדר לשנוי המקור לנו יש מהםאשר

 בפ*ג ברמב"ם ועי' יטאר כאשר ע"ב, דל"דבמנו~ת
 ובכ"מ וכו' הפרשיות סדור כיצד הל"ה תפיליןמהלכות

 וכו' רבינו יורנו שאלתמי על לוניל לחכמי תשובתושם
 מהגאונים שקבלו מרבותינו, קבלנו תלמידיךונחנו
 וכו' באמצע הויות דבעינן, 6(, בראשם האיורבינו

 כי ואחרי דבריו, יתר בין שם להם הרמב"םובתשובת
 והיא האי רבינו של התפילין 8תחו הנאמניםההכמים
 הראב*ד בהשגות ועי' 7(* וכו' שכתבתי הסדר עלכתובה
 אומר אינו ז"ל גאון האי שרבינו ג"כ שמביאשם

 בהל"ק ועי' כ"ב עשין בסמ*ג ועי' עיי"ש,כהרטב"ם,
 6( הוא הי' שכההאה שם הל"ת ז"ל הרא"ש~בינו

 ורביגו והקורא, ד"ה ע"ב ול"ד מנחות בתויעין
 תם, רבינו כדברי מפרשהאי

 8י"ח כלים טהרות לסדר האי רבינו בפירש ועיין7(
 ד' לתוכו ומכניס בתים ד' ש"ר לתפלה יש קציצה 8"מ"ח

 וזה וכו' יביאך כי וה" קדש שמוע אם וה" שמעפרשיות
 רש"י,כדעת

 התפילין זוגי שני להניה ה9שרה שהנהיגומהרחשונים
 ל"ד. סימן בטואו"ה ועי' ר"ת ושל רהט"ישל

 עדים כתי כשני בזה שיהי' מאד יפלאולכאורה
 בשיטת דעתינו לפי אבל זא"ז,המכחישים

 הפרשיות הנהת סדר הרי בזה, ז"ל גאון האירבינו
 מצות חיוב טעיקרי %א המצוה, מתנאי הואבתפילין
 הם העקריים תפילין עניני כל שכמעטתפילין,

 ומביאם הקומץ פ' דמנחות בסוגיא כמבוארמהללמ"ס
 וכולן בתפילין יש דברים  עשרה ה"ג, בפ"אהרמב"ם
 9( זה, בסוג נכנס אינו סדרן כיצד של וההלכהמעכבין,

 ע"ב דל"ד שם רב של מאמרו ג"כ הוא לזה המקורוכל
 ואביי פסולים 8ר,טיותי' החליף רב אמר הננאלרב

 כן פסק והרמב"ם דרב אליבא שם וטרי שקלי קאורבא
 לא רב בדברי שסובר וכדרבא רב דברי כסתםלהלכה
 כי מדרבנן רק שפסולים וברור בגמרא עיי*ששנא
 שמעכבים העקריים הדברים אלה בין זה כלל לאהלא

 דלכולי כ"ד סי' ראש בשמים בשו"ת ועי'בתפילין
 בישויע"ק ועי' מה*ת מעכב הפרשיות סדר איןעלמא

 בשמ שמובא מה וידוע ולר"ת, ד"ה סל"דבאור"ח
 וששים ארבעה או וומטרים ארבעה כי ז"להגר"א
 אליהו וש"ח י*ה אות רב מעשה )עי' בתפיליןשיטות
 הטיוחדות השיטות בפרטיות לנו ידוע וכן ס"ד(אות

 ועי' ז"ל, והראב"ד רבא השימושא לבעלבתפילין
 סי' מפאגו הרמ"ע בשו"ת ו,ןי' שם הקומץ בפ'בתוס'
 שמביא עעא נ"ד דף תכלת פתיל במאמר ועי'ק"ז
 ואלו ואלו מה"ת מקורהע ישנם הדעות שנויישלכל
 הי' לא אלו דבכגון חזינן הרי היים, אלהיםדברי

 מנהגים הי' הפרשיות סדר לענין וכן קבועים,מנהגים
 ההלכה את ולהכריע לחדש ורצה רב שבא עדשונים,
 אחד סדר ע"9 הפרשיות הנחת בסדר מסמורותולקבוע
 אבי" של וטריא מהשקלא כנראה בידו עלתה לאאבל
 בזה, אהר מנהג עדיין הונהג שלאורבא

 בשיטה חדשה דרך מחדש הייתי דמסתפינאולולי
 שנא לא אלא באמרו רבא כי ורבא אביי שלזו

 אליבא כמו כי רב של הזאת ההלכה על בכללשליג
 כך פסול אינו לברייתא מברייתא החליף אםדאביי
 אינו לגווייתא מברייתא החליף אפילו דרבאאליבא
 משום ואם אופן, בכל וכשר הוא דקאמר שנא ולאפס%

 זה שמיוחס ה"ה 8"ג תפילין הל' עוז במגוול ועין8(

 התוס/לבעלי

 אפריפ רבי לתלמיוו תשובתו טל,טן משמע וכן9(
 הרמב"ם בתשובת עיין וכד הסדד על להיות י 1 א ר שהאמת
 לשידות, להר"ג תשובה וזו ח' סיי צ"ד ירושלים פרידמאןהו,

 חלוף כי משמע י"ג ס" או"ח מלובאחיטץ להגאה"ק בצ"צוע"
 וצ"ע, התורה מן פסוליןה9רשיות



 רא"ם שקלים 5' מאי הטטואל רב קיי*מ"ליקת 'קרני28
 אחר במקום 10( מצינן כי כ"כ חדוש משום בזה אילזה

 אלו ב5' בחולין והוא גונא, האי כי שנא לאהלשה
 ואמר שם דדבא' מימרא גבי כן "וגם ע"ב מ"וטרפות
 טרפה, כולה, כשרה, מקצתה, שהאדימה ריאהרבא
 לשמונה תימה וכי וכו' מ"ט מקצתה לרבא רבינאא"ל

 נמי מקצתה אפילו הכי אי וכו' לה מדמינןשרצים
 להחמיר ולכאן לכאן דרך יש שם שגם שנא, לאאלא

 כולה, אפילו ולהכשיר להקל או מקצתה אפי'ולהטריף
 ר"ח בין שנויה היא ה9וסקים במחלוקת זה דברואמנם

 ומטריפים, להחמיר שנא לא המפרשיםוהרא"ש
 בין ומכשירים לקולא שנא לא המפרשים ור"תורש"י
 ועיין אלא ד"ה בתוספות ועיי"ש כולה, וביןמקצתה
 ק9ריך דרבא לדבריו שרבינא שמסביד שםברהם"ש
 להחמיר דרך יש דידן בסוגיא שנא בלא הכא וכןליה,

 להקל דרך ויש וכו' לברייתא מברייתא אפילוולפסול
 שמשיב ורבא 1,(, לגווייתא מבדייתא אפילוולהכשיר
 שנא לא ליה סבירא והוא ליה 5ריך קא דאבייאליבא
 ) אופן. בכלוכשר

 אשתמיט דלא מה .~וא חדוש משום בזה יש אםאמנמ
 אלא כן שיפרשו ז'ל הגאונים מרבוותאאחד

 וכן אופן, בכל ו5סול שנא לא הכא פרשו כאחדכולם
 בדבריהם עיין והרא"ש המרדכי הרמב"ם הרי"ף9סקו
 שניקבה וריאה הריאה, טריפות גבי משםלהיפך
 בדוכתא ושמצינן לממ"ס שנמסרו טריפותמי"ח

 ריאה גבי ע"ש מקצתה ואפילו טרפה שישאחרינא
 גבי מקצתה ובין כולה בין חלוק שיש ומצינושיבשה
 ובפוסקים בגמ' עיין דוקא, ככולה רובה הריאהצמקה
 גילדי דקיימא ריאה לגבי דרבא מימדא גביוע"ש
 שר"ת ככולה ברובה שטריפה אוכמא אוכמאגילדי
 ואע9"כ וברא"ש בתוס' עיי"ש במקצת הכשירבעצמו
 ענין בכל וכשרה שנא לא האדימה גבי להלכהאחזו
 זה הרי שבכ"א שבתפילין פדשיות חלוף לגביוהכא
 כולם ו5סקו פר,צו לעיל בארנו כאשר מדרבנן רק5סול

 שפירושו שנא לא לשון של מקום עוד מצינו יכן10(
 מלח ששת רב ע"א קי"ג בחולין והוא אופן בכל ומותר שנאלא
 לא טעמא מאי תרי הגמרא מסדר ע"ז ו5ריך גרמא גרמאליה

 ובלע גיסא מהאי 5ריש נמי חד האי ובלע מהאי דפרישמשום
 5סקינן וכן ותוס' רוא"י שם ומפרשים שנא, לא אלא גיסאהאי

 אלא נמצא וכן ענין, בכל ומותר שנא לא אלא ביו"דלהלכה
 ררב, מימרא גבי ע"ב ל' בברכות לקולא שנאלא

 מוסבים המחלוקת כל הלא כי עלי שהקשו ורבים11(
 והוא זה כעין אחר במקום כן כמו מצינו אבל רב, דבריעל

 טעמא היינו רב אמר (הודא א"ר התם דקאמר די"טבתמורה
 קרושת 3מי לה נחתא דמים קדושת לה דנחתא מיגו )רב(דאמר
 אמר כהנא רב לרמיו זכר הקריש אתמר כו' אומרת זאתהגוף
 ביה הדר הגוף קדושת קווש אינו אמר רבא הגוף קדושתקדוש

 לערבובי' גרם זה אשר ענין בכל ו5סול להחמיר שנאלא
 השני. של תפיליו אחר לפסול תפילין בעניןגדולה
 זו בסוגיא עיון ואחרי לבי אל שנתתי אחדי111ג1[

 הי' 2,( הגרסאות חלוף כי ראיתימצאתי
 וטלטולא מנדודינו ע5י"ר הבאים זה בעניןבעוכרינו
 9ר,ביותיה נחלפו של זו בסוגיא 5ה וגם הגלותייםדגברא
 מצאתי שונות גירסאות ושלש הנוסחאותנתחלפו
 על הסוגיא פיהן על לבאר לי הניחו ומקום זובסוגיא
 חלופי על שיעמוד מי לע"ע מצאתי לא כינכון,

 זו. בסוגיאהגרסארת
 חננאל דרב מימרא והיא שלפנינו בגמרא 1[גירמאא(

 אביי אמר פסולות, פרשיותיה החליף רבאמר
 לגווייתא, וברייתא לברייתא גווייתא אלא אמרןלא
 בה, לן לית לברייתא וברייתא לגווייתא גווייתאאבל
 לגווייתא וברייתא לברייתא גווייתא שנא מאי רבאא"ל
 דלא והא חזיא קא לא אוירא למחזי דבעי דהךדלא
 וגווייתא לברייתא ברייתא חזיא קא אוירא למחזיבעי

 חזיא קא דימין אוירא למחזי דבעי הך נמילגווייתא
 אלא דימין אוירא חזיא קא ודשמאל דשמאלאוירא
 13( שנא.לא

 שמביא תפילין הלכות בהל"ק בהרי"ף 1[גירמאב(
 ולא דאבני האי רב אמר דר"ח מימראאחרי

 מדיליה ההלכה פסק מוסיף אם כי דרבא הא כללגריס
 הנראה וכפי 5סולה, ולש"ה ולש"ה לדאבייוליתא

 בכעא ד5סק דהא הריעף על יוסף הנימוקי שלמפירושו
 מטעם והוא אחר מטעם כ"א חלוף מטעם לאהוא

 בימין שמימין הפרשיות אותן שיהי' צריךשלעולם
 מדאביי לאביי קשה ובאמת משמאל, שבשמאלואותן
 הברייתות לתרץ השתדל בעצמו אביי שהלאגופיה

 מימין כאן בתירוצו והתאימם סודרן כיצד שלההפוכות
 ה5רשיות שאותן דהיינו קאמר הקורא מימין וכאןהמניח
 אומר הוא ואח"כ בימין דוקא להיות צריכיםשמימין
 לגווייתא וגווייתא לברייתא- ברייתא החליףשאם
 להי5וך וכן לשמאל מוחלפת תהי' שבימין אותהדהיינו

 הוא התם והתנו רב, אמר יהודא מדרב כהנא דרב לגבירבא
 משומ קאמר סברא רב אמר יהודא ררב משום רבא ביהדהדר
 לא דרב מימרא להיפוך היתה הסברא אם אבל דקנחיתמיגו
 רב. עם מחולק להשאר חישהיה

 הרבה כי ק' סימן מפאנו הרמ"ע בתשובות עיין12(
 בהו דורת אשי דרב קמא ממהדורא להראשונים הגיעקונטרסין

 נפלאות ועיי"ש להדיא דילן בגמרא מתברר דלא למאי מלתאגלוי
 9רסים בהרבה כי אם לגמרי אחר בענין אך דתפילין זהבענין
 והעמוקה. הגדולה לדעתו ב"הכיינתי

 ס" ג' שער מקינון להר"ש הכריתות בספר ועיין13(
 תירוצא לגמרי סותר שהוא לומר רוצה אלא אומר כשהואקל"ב
 אשי. רב אמר ד"ה ברש"י ע"ב ק"ו ב"ב וע"קמא,



מי ךא"ם שקלים פ' כחשי ח9מחשל רב מהלדקת בעניןקרני
 וליתא הדי"ף שפטק אפשר זה ומשום בה לןלית

 הרי עכ"9 אבל יוטף הנימוקי של וכפירושולדאביי
 הא לפניו הי' לא שלו בהגירסא שהרי"ףחזינן
 4י( כלל.דדבא
 רב( אמר )ולא חננאל רב אמר שבמרדכי ווגירמאג(

 אמרן ולא אביי אמר פסולה, פו,2יותיההחליף
 לא אלא אביי אמר הדר וכו' לברייתא ברייתאאלא
 דאמר והוא מעצמו אביי ביה הדר יו גירטא ולפישנא
 שנא. לאאלא
 לפני או הדי"ף לפני שהי' שבגירטאות חזינןוורי

 דפריך הא ולא כלל רבא דברי אילהמרדכי
 שלפניו בהגירטא שנא לא כלל הי' לא ולהריעףלאביי
 דפסול ההלכה ופטקו ש9ירשו במה פלא כל איןולכן
 הארי ואחרי רב אמר חננאל דרב כמימרא אופןבכל

 ההלכה בפסק החזיקו ז"ל האלפסי רבינושבחבורה
 ז"ל. והפוסקים הגאונים רבותינוכל

 שבמתלוקת שלפנינו והנוסח אנו גדטתינו לפיאבל
 לאביי דפריך הוא ורבא שנוי הדבר ודבאאביי

 שנא לא אלא דמטיק הוא ורבא כמבואר דידיהאליבא
 ועין אופן, בכל וכשר שנא לא אלא לפרה2 נוכלשפיר

 אחד שהוא ז"ל שמשון מרבינו שהביאבהמרדכי
 ההלכה הפטק על שמקשה ז"ל רבותינו מביןהמיוחד

 הן אלו ב9' 5ן( זירא דר' מהא ענין בכל פסולשל
 את רואה שאינו חצון בית פ"ט בסנהדריןהנחנקין
 ע"ש, קפיד חצון בית על דוקא דמשמע פסולהאויד
 משום דרב להא לה מדחה רבא כי א"ש דברינוולפי
 ז"ל, שמשון רבינו דברי בהמרדכי ע"ש 6,( זיראדר'

 רבא אמר מציצית פוטרין ב"ש ד"מ במנחות)ועיין
 כוותי' זירא דר' משום במע4בא ואתמר אמרי מלתאה%

 ע"א ה' טוטה זעירי אמר רבא אמר מצינו וכןע"ש,
 מפרשא דלא מתניתא כל רבא ואמר ב' מ"ג בזבחיםוכן
 ר*ז(1 בערך בטתו*א ועי' מפרשא, לא זעירילה

 לפר,2 נוכל שלפנינו הגירטא שלפי חזינן הריעכ'י9
 הין וכזאת ענין בכל וכשר שנא לא אלאהאי

 שבדברים ולשיטתו ז"ל גאון האי רבינו לפניהנוטח

 שאם לך הגדתי וכבר כ"ד סי' ראש בשמים בס' עיין14(
 המורים ראיתי כן כי ר"ת דברי לקחם ז"ח בשני נוהגהייתי
 בענין ר"ת על אני קובל אבל ומ"ש עושים, וקדושיםגדולים
 מדין כך נראה דעתו לפי שהי' שאף בבתים הפרשיותהנחת

 זה דפיסיל ספק ואין וכו' למנהגן לישראל להניח לו ההההלמוד
 הא שפירשו הגאונים מן ויש תורה דבר אינו הפרשיותדסדר

 א ל א ל א פרשיות דהחליף בהק"ר חננאל דרב בהךומסקינן
 החכמים רוב מיהו וכשר, ל"ש אלא פירושושנא
 ד"ת הקדוש אף ואמנם תורה, דבר אינו ודאי אבלחלוקים

 בתלמוד וגבורתו תקפו מעשה וכל בדורו ועצמו גדלו כלעם ז""
 האי רב קדמוהו שכבר אלולי הנהוג על לפקפק סומך ה"לא

 ולכן תליא במנהגא המצוה מעיקרי שאינם אלוכגון
 לשקה כי חש ולא בתפיליו בעצמו הוא ק9ידלא

 כתובים כשני עדים כתי ושני אופן, בכל כשרולש"ה
 וכשר המצוה מתנאי זה כי יצא ללמד כאחדהבאים
 ענין,בכל

 שמהראוי וראו ז"ל ור"ת רש"י רבותינווכש~נאו
 הנוהגת במצוה השונים המנהגים פרצתלתקן

 מנהג ולקבוע לחדש ג"כ רצו כחלוקה ונראיתבציבור
 בענינים תמיד השתדלו לאשר הלכותית הכרעהע"8
 היום ועד ומאז נתבאר, כאשר דקדמוני קדמוניכאלו

 ובמנהגא העם בתוך מלהקבע רופפת זו הלכהנשארה
 מצוה בתנאי לנהוג ישראל לבני להם והנח מלתאתליא
 יש"ב ומקום מנהגו לפי כ"א אבותיהם כמנהגכזו

 בזה. שנהוג למי ש"תלהניח

 לטוד מקום שמחפש הל"ת השולחן בערודו13יין
 ייע"ש, ובקבלה, בנטתר עוז המגדולאמרת

 חלופי ע8"י לנו בהנגלות עוז מגדל הרי שיטתינוולפי
 כנ"ל.הגרסאות
 שם שתמה בהל"ת הרמב"ם על עוז במגדולךעיין

 ואני שכותב בזה הלכה ופסק הלכהשקבע
 איש בנסתרות מקובל שהי' ז"ל רבינו מעלת עלתמוה
 שהם בדברים בטברא להכריע בא איך איש,מ9י

 לוניל חכמי שו"ת שמעתיק ואחרי עולם, שלכבשונו
 עמקן על ותעמוד וכו' הדברים תורף והבן שםמטיים
 ישכיל תפילין מניח שהקב"ה אמרתם טוד היודעוטדרן
 דברי ואלו ואלו וענף. שר,2 הדיעות לכלשיש
 חיים.אלהים
 מימרא הך נמצא לא בתפילין הזה בענין דגםוךע

 סדר החליף שאם דרב משמיה חננאלדרב
 נמצא לא וכן ירושלמי, בתלמוד פטוליםהפרשיות
 כמבואר, בתקיעות אבהו ר' דתיקן האיבידושלמי

 שקלים פ' מאי ושמואל דדב מחלוקת האי נמצא לאוכן
 המאחדת לדברינו יש סעד הרי האי כי וכלבירושלמי,

 וחתום וכו' כן כתובים ת8ילין ונמצא ז"ל תלמידו חננאלורבינו
 יחיאל. בה"ר אשרעליה

 בשני שנהג הרא"ש על שמתמיה שם דהרסנא בכסאועיין
 לאיחלופי, דחשש טעמא משום לא אם תפיליןכיסי

 הגירסא לפניו שהי' שם חננאל רבנו בפירוש עיין15(
 הזאת הגירסא ל8י ונמצא כדרבא זירא ר' במקום בסגהדריןשם
 ורק בכ"א וכשר שנא לא סבר רבא כי לדברינו מוכרחתראיה
 ופוסל. קפיד החצוןבבית

 אמר וכו' במחתרת הבא רב אמר ע"ב סנהדרין ועיין16(
 וכו' נטל אפילו רב אמר והאלקים וכו' דרב מלתי' מסתברארבא
 דרבא מסקנה היא ולא דהאי שם פירש"י ועי' וכו', היאולא
 כלל, דרב הא הביא לא והרי"ף דרב להא לס"ל דרבא היינוהיא



 שוקלים 8' כחשי ה95מאל רכ פחלדקת כ"ת י נ ךק30
 ם " א רש

 ב81, ז*ל גאון האי רבינו שיטת עם הירושלמישיטת
 שונים. מנהגים להיות יוכל המצוהשבתנאי

 המצוה בעיקר איננה בשכיבה קוש בעניןהמחלוסת
 ק*ש עשו אשר כאלה ההוא בזמן שהי'אלא

 מנהגים והי' בדכות ריש בר,ם"י ועי' עיקר המטהשעל
 מל' ההלכה הכרעת עפ"* לקבוע ורצו ב"ש ובאובזה

 דוקא. בשכיבה בשכבךהפסוק
 הרמב"ם דעת מבואר הרי הציצית חוטי מנין לעניןו3ןן

 מנין הענף לחוטי ואין ה"א ציצית מהל'ב9"א
 ב8' הגמרא דברי שמביא בכ"מ וע"ש 17(, התורהמן

 ירמי' ורב להו ועייף ר' רמי יעקב בר אחא רבהתכלת
 כדאית ולמד ליה כדאית ולמר עליה פליג תמניאדרמי
 הלכות בה"ק ז"ל הראוש רבינו דעת וכן ע"שליה

 כדעת התורה מן אינם הציצית חוטי מנין כיציצית
 אשר דסנהררין מסוגיא הסתירה שם ומדחההרמב"ם

 בצ"ע והניח כסתירה שנדאה שמה מקשה הכ"מגם
 בדא"ש.עאש
 הוט ממרים מהל' ב6"ב הרמב"ם כתב מזהויו1זר

 שונים מנהגים הי' אשר בחלב עוף בשרלענין
 )חולין היתר נוהגין היו הגלילי יוסי רד'ובאתרי'
 מחלוקת יפול איך השאלה אותה יקשה בזה שגםקי"ג(
 זה שדבר בזה שיטתנו ולפי כזה, בעניןחדשה
 המצוה עיקר שאין קבלה בידם שהי' המצוהמתנאי
 עוף בהפר ויאסהר ב.ר יבא "אם שם הרמב"ם אומרזה 6פני ודוקא התורה 6ן מותר וזה בחלב  %ף בשרעל

 התורה מן אסור והוא הגדי בכלל שהוא ויאמרבחלב
 התורה בכוונת שאינו ברבר שאררבא מוסיף" זההרי
 בזה להיות ויוכל התורה מן שאסור ע"ז לאמוראין
 כמבואר. חכמים ותקנה גזירתרק

 הדבר שהוכרע אחרי אלו כגון ענינים שבכלונןמך[ףן
 משום התורה מן להיוב הרבר ועשה חזר בעצמוזה הרי וקבלה, הסכמה, תקנה, ההלכה כלליעפ"י

 שנים אשר ויש מהלוקת בהם שנפלה החיובייםהתורה עניני בכל כמו תסור, ולא יורך אשר התורהעפ"י
 ט"ו יבמות י"ג )קךרובין וב"ה ב"ש מחלוקתעברו
 הלכה התורה כללי ע8"י ההלכה שהוכרע עדועוד(
 ההכרעות כל וכן כזה או כזה בספקות הלכה אוכב"ה

 הראשונים בדורות ו"ל רבותינו שלההלכותיים
 הקובעים ודור רור שבכל ורבותינו גאונינו ערכמלאכים
 תורה זה הרי התורה כללי עפ*י ההלכהומכריעים
 ואכמ"ל. רברי6 אריכות בזה ויששלמה

 חזר בעצמו דיב ההש ולא אחר 8ירוש 8"ב ב' כפתר ז"למבירז להעילוי נעול גן בס' וע" הרמב"ן, הביאו בעה"מ ע"ז עמדוכבר
 ערבית ר"ח של הזכיר ולא טעה ע"ב, ל' בברכות וכן עי"ש,בו

 לקולא. ו9סקינן שני לא אלא שם שמסיים עף"ש איתיאמ~ח

 הרה*ג אחי כבוד לי הראה זאת כתבי אחריאולמ
 יהחמע פני בעל הגאון כי נ*י ליב יעקברבי

 מאי חממואל רב ב8לוגתת כוט במגילה בסוגייןז"ל
 שיפול אפשר האיך זו, קוו8יא על עמר ג*כ שקלים9'

 לעצמה כשהיא הקושיא כי ואם זה, בכגוןהמחלוקת
 חדשה בדרך הסוגיא לפרש אותנו מוכרחת כ"כאיננה
 אור עינינו האיר עכ"פ אבל כנ"ל, בזה שיטתינולפי
 ועיקר תשא בכי דקרינן מודה רב גם שקלים פ'בסתם בודאי כי בתירוצו זאת בסוגיא חדשה בשיטהגדול

 מלתא דהך בשבת להיות שחל אדר בר"ח הוי5לוגתתם
 לקרות יותר דשייך דב סבר ובהך כ"כ שכיחאלא
 שיש לתרווייהו דשויא מלתא דהוי ישראל בני אתבצו
 לתרץ נוכל ולפי"ז עיי*ש, וכו' ומשקלים מר"חבה

 הנ*ל ל' דף במגילה רש"י ברברי הגר,םעוו שלהריוק
 מודה רב גם באמת כי חומר, כמין יבואו ר,1"יודברי
 רברי וכשהצעתי תשא, בכי קורין שקלים פ'רבסתם
 להגר*ש רידן, בסוגיא ז"ל יהוו8ע פני בעלהגאון

 לו הדאה ת"ו רידושלים הגאב"ר שליט"א פדאנקפסח צבי רבי הגאון גם כי לי אמר שליט*א,ווינוגראד
 לו לקח מאין לו קשה לדידיה אבל יהוו8ע הפניאת
 באמת וכי יהוו8ע, הפני לשיטת לראי' חזקיםיסודות מצאתי ב"ה והנה כזו. חדשה שיטה יהוו8עהפני
 אור ראיתי ראותו ואחרי חמה 9ני כאור לנוהאיר
 אדר מר"ח ורק אך שם מדברת הסוגיא כלכי

 בשבת.שחל

 9' קורין 18( בשבת שחל אדד ר"ח במשנהא(
 שקלים. פ' מאי מחלקותם קאי וע"זשקלים
 היינו תשא כי למ"ר בשלמא הגמרא בקושיתב(
 כי ואת"ל וכו' שני מאי צו למ*ד אלא וכו'דשני

 ולתרץ לדחוק להגמרא לה למה שקלים פ' בכ'מחלקותם
 הקבועה ההלכה לפי לא שזה ברר*ח כולהו האירנאואילו
 שקלים פ' בשארי שני ב9שוט לתרץ להגמרא לההי'

 השבוע. בתוך ר"חכשחל
 שחל אדד ר"ח מיתיבי ארב כשמקשינן וכןג(
 ביהוירע. ומפטירין שקלים בפ' קודין בשבתלהיות
 בהצבת. שחל ארר ר"ח לשמואל רמסייע בתניאק
 חיים אוצר בספר שמקשה מה יתורץ ובזהה(
 רב על הגמרא 9ריך לא מרוע עיון בצריךשהניח

 להיות חל ל' בדף ראביי כוותיה רתניאמברייתא
 דכל אותה וכופליז אותה קורין עצמה תשאבכי

 התורה מן וכו' שכורך הכייכות מנין ואין שם וכ"נ11(
 ומכריע באויך בזה י"ד סי' או"ח יעקב משכנות בשו"תוע"

 להוסיף אבל וב"ש ב"ה במחלוקת הוא חוטין ד' מןשלפחות
 עיי"ש. ביוו והרשותמותד

 ע"ש. כן נראה אינו להרמב"ם המשניות בפ" אולם18(
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 יהושע ה9ני שיטת לפי אך הכי, שייכו לאהתירוצים
 בה2בת שחל בר"ח קאי שוה זאת מבדייחא הכרחאין
 בר"ח לא סתם שקלים 8' על דקאי לפרה2 אפשרבי

 דקורין רב מודה סתם שקלים פ' ובה2בת בהטבתשחל
 תשא.בכי

 כך לדייק אפשר בעצמו מרש"י וגםו(
 להיות חל מיתיבי שם ב' כ"ט בדף רב עלכשמותבינן
 קורין מלאחריה ובין מלפניה בין לה הסמוכהבפרשה
 מפורש אין לכאורה בזה אשר אותה וכופליןאותה
 זו לברייתא לב כשנשים אבל בשבת, שחל אדרר"ח
 נוסחאות שנוי בה נפל כי נראה בפרקין, תוספתאשהיא
 סמוכה שקלים 9' עהיתה הנוסח 8נימה בהתוספתאכי
 הסמוכה ב9רץ2ה להיות חל הנוסח לפנינו ובגמראלה"
 ראש להיות חל בד"ה שם ומפו,ט מאריך ז"לורש"י
 והיינו שקלים לפרשת הסמובה "בפרשהן אדרחדש

 שקורין ר"ח השבת פירוש להיות, חל כי רש"ידמדייק
 היינו שקלים, לפ' הסמוכה לפו,2ה שקלים "פרשה"בה

 לפני מלפניה בין התורה בסדר שקורין עצמהלה8דה2ה
 בשבת, שחל ר"ח לאחר מלאחריה ובין בשבת שחלר"ח
 שמפרש התוספתא על שם בכורים מנחת בפירושועיין
 השני ופירושו עיקר וכן וכותב הראשון בפירושכן
 לפני שהיה הגירסא היא ,2היא שלגו הגידסא לפיהוא
 ר"ח על קאי להיות שחל בפירושו רש"י צדקרש"י
 מזה מוכח וא"כ בשבת, ר"ל "בפר,2ה" שחלאדד

 כי שמה הש"ס מסוגית ונוכח ראה ג"כדרש"י
 שחל אדר בר"ח דוקא הוא ה?מואל רב שלהמחלוקת
 אנפין מכמה מוכרח ז"ל יהה2ע פני הגאון ודעתבשבת
 אדד בר"ח רב דביי על לפי"ז רש"י מפרשוש8יר
 מודה דבהא תשא בכי וקורין מקדימין בע"שעחל
 וכנ"ל.רב

 ת.טימן

 ל " נ ה ן י נ עב
 דעתם, חוות הדור גאוני להטחבר שטתבוטה

 חנ"ל. לענין שנוגע מה רק והדפטתי טעט,וקצרתי

 - א-
 תרצ*ג שנת ניסן לחדץ2 ח' יום ת"ו, ירושליםב"ה,

 מו"ה וכו' החו*ב הרב *דידי לכבודשוי"ר
 שיחי' מוינעשטער אווץר'
 "היכל חוברת את קבלתי מקרוב זהחמךשהיין,
 שמחתי אשר הגלוי טכתבו עםהתורה"

 הרהיב האריך אשר מחד*ת נהניתי וגם משלומולשמוע
 לב. חקלי גדול*ם בעניניםהדבור

 ע"ב, כ"ט מגילה שקלים 9' דמא* בסוגיאב1וטייכ

 אמת שפת בס' הנה דביים חיזה בז41הוספתי
 שחידש יהושע פני לדברי דוחה מגילה עלהנדמ"ח
 תשא בכי דקורין רב מודה בחול שחל אדרדבר"ח
 רב על שם פריך מאי דא"כ עליו ותמה שקליםלפ'

 זימנא בההוא דמתרמי היינו תשא כי למ"דבשלמא
 זימנא. בההוא מתרמי מי קרבני את צו למ"דאלא

 ורב בחול אדר ר"ח שחל מיירי דכאן לימאולפנ"י
 ואמרתי קושיא, ומאי תשא בכי שקלים 9' דקוריןמודה
 אדר ר"ח להיות חל ברייתא הך על מוסיף רש"יהרי

 במהרש"א ויעוין כת"ר( העיר )וכן הסמוכהב8רשה
 דמיירי דמנ"ל רש"י על טעם למצוא חתרשכנראה
 דהברייתא דהיינו מהרש"א ואומר בשבת שחלבד"ח
 בר"ח מיידי דמתני' דומיא ומסתמא מתניתין עלקאי
 המהרש"א לנו שהוסיף זו הוכחה ואחרי בשבת שחלאדר
 נוגע לא אם להקדים לרש"י דלמ"ל ביאור חסדעדיין

 קו,2ית ליישב רש"י דנתכוין ע"כ אלא הגמראלקושית
 דילמא זו מברייתא בגמרא פריך דמאי אמתהשפת
 דמיירי וה2"י מקדים ולכן מיירי בחול שחלבר"ח
 פריך וש9יר מהרש"א של וכטעמו בשבת שחלבר"ח
 רב. עלהגמרא
 מוכיח הללו וץ?"י דברי על רש"ש בהגהתון111ן

 וכו' ניחא לאביי בשלמא ד8ריך ע"א ל'מלקמן
 "מאי דא"כ בשבת שחל בר"ח דמיירי מפרש דלאע"כ

 חדשכם ובראשי 9' לקרוא דצריך ביון דהאניחותא
 נראה ולי עכ"ל. היכרא", איכא לאביי אפילוביניהם
 שקלים לפ' ר"ח של להקדים דצריך דקיי"ל דהאלתרץ
 שקלים לגבי הוא תדיר ר"ח דשל תדיר מטעםהוא
 משא"כ תצוה בפ' שקלים 8' חל בה2לא שייךוזה

 נמצא השבוע ב8' סליק וכי תצוה בפ' אדר ר"חכשחל
 על מעבירין דאין הדין כאן יש הדי שקלים ב8'עומד
 בתוס' המעיין הנה תדיר ר"ח דשל משום ואיהמצות
 מדבריהם משמע מעבירין אין ד"ה בסוף ע"א ל=גיומא
 ברישא תדיר בשאינו דפגע יחד שניהם דמזדמןדהיכא
 עדיף, המצות על מעבירין דאין קודם תדיר אמרינןלא
 וליכא ברישא שקלים 9' להקדים עלי' בנ"דוא.כ
 שקלים, 8' לשם שיהי' כדי לכופלה, צריכין ולבןהכירא

 חזון ועוד הגדול במאמרו מדבויו נהניתיובכלל
 חג ואת אקצר, הטרדה רוב ומפנילמועד,

 לרגלים ברחמיו השי"ת יגיענו ועוד בדיצות יחוגהמצות
 לגבולם בנים ובשיבת וארצנו עירנו בבניןשמחים
 מוקירו. ונפש כנה"רב"ב

 פראנע פ1חצבי
 תובב*א ירווטלים בעיה"קדאט"ד
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 ת"ו ירושלים ניסן לחדש ב' ד' יוםב"ה

 אהובי כבוד ה"ה וחדוה בדיצה יחוג המצות חגאת
 הארץ 8רי ויראה בתורה הגדול הרב מנוערידי"נ

 שליט"א מוינעשטער אורי מו"ה כש"ת וכו'לתפארת
 מכתבו גם התורה היכל הספר את לנכוןע[2לוזי

 דברי על הפעם עוד שעוררני ובדברהגלוי,
 וכפי עזרא מתקנת שקלים 9' דקריאת שכתבהפנ"י
 ידעתי לא משה מתקנת דהוא מוכח הרמב"םדברי
 דמגילה פ"ד ברי"ף הרי משה מתקנת דהוא מצאאנה

 משה מתקנת הוא וחוה"מ ובר"ה בשוי"ט דרקמבואר
 והרי שם, מבואר אינו הקריאות שארמשא"כ

 8"ו סופרים במס' וכן ה"א 8"א מגילהבירושלמי
 עזרא. מתקנת דהואמבואר
 הפרץ2יות דחלוף התורה בהיכל שחידש מהשך[2

 כן מלומר ח"ו דאורייתא פסול אינובתפילין
 דאורייתא פסול בודאי לברייתא גווייתא בהחליףדהרי
 כמבואר האויר את רואה שאינו החצון ביתמטעם

 דהחליף קאמר במנחות דהגמרא וכיון 9"טבסנהדרין
 מוכח לברייתא לגווייתא דמי ג"כ לגווייתאגווייתא
 דאורייתא. פסולדהוא
 דברים בעשרה מנה שלא מהרמב"ם שהביא11זה

 פרשיותיו דהחליף הדין מהל"מ בתפיליןהפוסלין
 ושמנה בכתיבתן שנים כתב שהרי בפירוש מנהאדרבא
 יעי"ש, פרשיות החליף מנה הדברים אלו וביןבחפויין

 בעיקר הראשונים מחלוקת שיהיו לן הוא חדיתולא
 הוא אשר מחלוקת ג"ק וסתומות ב8תוחות הריהמצוה
 יבא אם אמרינן ביבמות דהרי פלא זה ואיןהל"מ
 שכבר לו שומצין אין בסנדל חולצין אין ויאמראלי'
 משום שומעין אין לאלי' דרק משמע בסנדל העםנהגו
 חוקי ע8"י הדבר יברר אם אבל הוא בשמיםדלא

 בודאי העם שנהגו ממה היפך מתורתינוההיקש
 המנהג.ישתנה

 לפירותגרשוו
 ת"ו ירושלים בעיה"קראבךד

 - ג-
 תובב"א ירושלים פעיה"קבע"ה,

 שליט"א מוינעשטער מוהר"א הרה"ג ידיד"נלכבוד
 שכתב תורה בחידושי דעתי את לכתוב בקשתו[2ך[2ר

 שקלים 8' מאי ווצמואל רב המחלוקתבדבר
 אנכי שטרוד אף הנה התורה", "היכל בירחוןשכתב
 בקשתו את למלאות כדי אך אחרים, בעניניםועסוק
 דברים בו ומצאתי בדבריו עיינתי רצונו,ולהפיק
 ומתקבלים.ראוים

 מתמה מע"כ זה, בענין שנ"ל מה ג"כ לו כותב1ן111י
 שהי' הקריאה היא מה ספיקות נולדודאיך

 זו בקושיא עמד הפנ"י דגם ומביא קדם, מימינוהג
 יש זו והקירה זו, בכגון המחלוקת שי9ול אפשרדאיך
 אפשר זה בענין אבל בש"ס, ענינים בכמהלחקור
 זה. בדרךלומר
 השקל מחצית תקנת על להעיר, יש לכאורה111111

 ולא ד8ורים, ביומי לתת ז'ל חכמיםשתקנו
 כמו הזה בזמן השקל מחצית כמקדיש שנראהחשו
 בליל צלי לענין שנהגו ובמקום מקולס, בגדישחשו
 טוקאצינסקי רי"מ הרה"ג ידידי של בלוח וראיתי9סח,

 שלא ז"ל שווארץ ר"י הרה"ג בשם שמביאשליט"א
 בשם בד"מ ועיין זה, חשש מ9ני השקל למחציתלומר
 אגודה.חידושי
 שקלים המקדיש מתניתין על שקלים סוף לנזיביר1ש

 האומר אומר ר"ש הקדש, זה הריובכורים
 לענין דמיירי פירש והרע"ב קודש, אינן קדשבכורים

 דת"ק הזה בזמן השקל מחצית או בכורים הקדישאם
 מחצית ובין בכורים בין מחלק ור"ש הקדש, דהויסבר

 קדוש, השקל ומחצית קדוש אינן דבכוריםהשקל,
 ר"ש משום יהודא בן דר"ש בירושלמי שםומבואר
 ובין בכורים בין היינו קדשו לא וזה זה דביןאומר
 הגר*א בפירוש ועיין קדשו, לא הזה בזמן השקלמחצית
 שם חל לא דמשו"ה דמפרשים חדתין ובתקליןשם

 יבנה דאפילו הזה בזמן השקל המחצית עלהקדש
 ואיתא עיי"ש, ישנה מתרומה שיהי' אפשרהמקדש

 כר"ש הלכה רב בשם אהבה בר אבא רב בירושלמישם
 קדיש. הזה בזמן השקל דמחציתדמתניתין
 מבואר רידן שבגמ' שאף מצינו קריאה בעניני1ו1נו1

 כמנהג לקרוא נוהגים אנו מ"מ אחרתקריאה
 אמרינן ובמתניתין ויחל, בתעניות קורין שאנו כמודידן

 ע"ב ל"א מגילה בתוס' עיין וקללות, ברכותשקורין
 הברכה זאת של דהפטרה שם מבואר כן דראש,ד"ה

 שזה משה, מות אחרי ויהי קורין ו~ונו שלמה,ויעמוד
 למחר, ד"ה בתוס' עיי"ש גאון האי רב תקנת ע8"יי"א
 צריכין אך הקריאות, סדר לשנחע שאפשר מצינוא"כ
 תקנת על התוס' שמקשה כמו השינוי על וסבראטעם
 וידבר שילפינן ע"ה רבינו משה דתקנת גאון, האירב

 קורין שיהיו מצותן ישראל בני אל ה' מועדי אתמשה
 שמבואר הקריאה דוקא אינו בזמנו, ואחד אחדכל

 דיומא, מעניני קורין להיות הי' תקנה דעיקרבגמ',
 ג"כ זה דיומא מענינא אחרת קריאה קורין אנוואם
 אמאי טעם צריכין אלא ע"ה, רבינו משה תקנתבכלל
 נ"ל עוכ לשנות, אפשר אבל בגמ', שמבואר זוכעורה
 תשא, כי שקלים, 9רשה קראו היום דעד מודה רבדגם
 לחוש יש מקדש לנו שאין הזה דבזמן סבר רבאבל

 כל יתנו זה תשא כי יקראו אם הזה דבזמןלתקלה,
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 מחצית שיפרישו לחוש יש א"כ הפקידים, עלהעובד
 בזמן דגם כמ"ש ד5סק לשיטתו ודב הזה, בזמןהשקל
 לתקלה וחוששין השקל, מחצית הפרישו אם קדושהזה
 בהמה, במעשר שחעז,~ו וכמו מעילה, לידי יבואושלא
 אין ואז צו קוריז שיהיו לתקן טוב שיותר אמדע"כ
 וטעמא הזה, בזמן קרבן שאין יודעים דהכל חשששום

 בן כר"ש דסבר או אופנים, בהסני לומר נוכלדשמואל
  השקל מחצית על קדושה חל דאינו ר"ש בשםיהודא
 התקנה, לשנות כדי לחוש חשש שום כאן ואיןבזה"ז
 דחל כר"ש דפסק כרב שסבירא שאף לומר נוכלועוד
 את לשנות מסכים אינו מעמ השקל, מחצית עלהקדש

 לקרות דתקנו תקנה, מעין זה דאיז משוםה5רשה,
 כן אם בגמרא, כמבואר שקלים אינו וזהשקלים
 לשנות, אפשראי

 או ממתניתין קושיא שום להקשות א"א דברינוולפי
 דהא מודה, רב גם דבאמת רב עלמברייתא

 לנחוץ לי' שסבירא אלא שקלים, 5' היום עדקורין
 זה ולבד שכתבנו, מטעמא לשנות צריכין הזהדבזמן
 הקדש שם חל דאינו לי' סבירא תנא בהאי לומראפשר
 קושית אבל שינוי, צריכין אינן א"כ  השקל, המחציתעל

 5' בזה להוציא א"א צו דפרשת להוכיח רקהגמ'
 כתב הפנ"י דהלא תקנה, מעין אינו שזהשקלים

 להיות שחל אדר בר"ח אם כי הוי רב שלד5לוגתא
  רהוי צו לקרות יותר דשייך רב סבר  ובהאבשבת,
 אחרינא טעם כתבנו שאנו אף לתרווייהו, דשוויימלתא

 ה8נ"י סברת מ"מ אבל ושמואל, רב שלב8לוגתא
 שזה שכתב בעצמו הפנ*י שמעיד כמו נכונה,סברא
 שקלים, ל5' שייכות לה יש צו פ' דאם צו, 5'קייין שיהיו לתקן שא"א הגמ' מוכיח מזה ע"כ לנכת,נ"ל
 כאן ואין דרב, סברת לי' ליה תנא דהאי שנאמדאף

 השקל, המחצית על הקדש חל דאינו לי' דסביראחשש,
 לומר לי' הי' שקלים ל8' שייכות לה יש צו 8' אםמ"מ
 מלתא  רהוי צו, 8' שקורין בשבת שהל אדדבר"ח
 מוכח אלא דר"ח, מענין גם בה שיש לתרווייהודשוויי
 שקלים, ל8' שייכות שום לה אין צו ד9' לי'דסבירא
  שיהיו לתקן אאא מ"מ שחושש, דאף רב על קשהא"כ
 שחל אדר מד"ח הגמ' מקשה טעמא  ומהאי צו, פ'קורין
 דאביי כוותי' דתניא מברייתא מקשה ואינובשבת
 וכן בשבת, שחל אדר בר"ח מבואר אינו דהתםמשום
 לה הסמוכה בפרשה להיות מחל הגמ' שמקשהמה

 לדעת גם  רהלא בשבת, שחל אדר בר"ח ג"כדמיירי
 לפי מע"כ גם שכתב וכמו כן, לומר צריכיןה5נ"י
 המנחת שפירש וכמו בתוספתא, המבוארהנוסחא
 שם.בכורים
 מלשון לדירי, ובין לה8נ"י, בין להקשות ישאמנמ

 משום בנ"י את צו למ"ד בשלמא שםהגמ'
 כתיבי, מי קרבנות תשא כי למ"ד אלא קרבנות,דכתיבי

 תדווייהו הפנ"י דברי לפי הלא כתיבי, לאדניםשקלים
 אדר בר"ח אם כי פליגא ולא תשא כי הוי ד5"שמודו
 לדידי וכן למ"ד, אלא אמרו אמאי א"כ בשבת,שחל
 קראו היום דעד מודה רב דגם כיון קשה,ג"כ
 תשא. כי5'

 המקשן של ס"ד הי' מאי קשה הכי דבלאואי~:רא
 דוקא מיירי בתורה המבואר דשקליםכיון
 לתת דמצוה בכלל לנו מניין א"כ לאדנים,בשקלים
 לנו מניין ב5שיטות להקשות לי' והי' השקל,מחצית
 דהפסוק כיון השקל מחצית לתת אחד, כלשמחויב
 לדברינו, זה )וכל לתרץ ואפשר לאדנים, בשקליםמיירי
 דברי לעיל דכתבנו הגמ(, הל' קשה הפנ"י לדבריאבל

 הטעם הזה, בזמן קדיש אינו השקל שמחציתהירושלמי
 הישנה מתרומה זה יהי' המקדש יבנה דאפילומשום
 נאמר אם ניחא זה א"כ קרבנות, מזה מביאיםואין

 מקדיש השקל המהצית את מקדיש כידמתחילה
 ע"כ קדוש, אינו לקרבנות ראוי' דאינו וכיוןלקרבנות,
 אם א"כ קרבנות שם ליתא תשא בכי הגמ'מקשה
 דאינו מוכח השקל, מחצית  להפריש חיוב מזהילפינן
 לברק או לאדנים אלא לקרבנות, לכתחילהמפריש
 מפריש דאינו וכיון קרבנות, מהם קונים וגםהבית,

 בזמן אפילו עליו חלה קדושה א"כ לקרבנות,לכתחילה
 גם הי' א"כ עליו, הבית בדק הקד,ב דחל וכיוןהזה,

 מחצית דחיוב נאמר אם אבל רב, לסברת לחושלשמואל
 עצמו בפני דין זה אלא תשא, מכי ילפינן לאהשקל
  הגמ' מתרץ ע"כ ששיר, אתי צבור קרבנותמחמת
 וממילא לקרבנות, השקל מחצית גם  שם  כתוברבאמת
 לעיל. שפיישנו כמו חשש כאן אין הזהבזמן

 מיירי דלא שקלים מסכתא מתניתין מפרשויורוד~:"מ
 אלא הזה, בזמן השקל מחצית בהקדישכלל

 והירושלמי הבית, לבדק השקל מחצית בהקדישמיירי
 אבל הרמב*ם, שיטת ע9"י משה הפני מפרשהנ"ל
 ביפה ועיין הגר"א, כפירוש משמע אלא כן, משמעאינו
 הרע"ב כפירוש משמע דמהירושלמי ג"כ שכתבעינים,

 הרמב"ם 5ריש לא דאמאי להבין וצריכיןוהגראא,
 בין  והגר"א הרע"ב דלדברי ונראה הרע"ב,כפירוש
 קדושת דחל להו סבירא כולן ד"ש ובין דמתניתיןלת"ק
 מפורש ובאמת הזה, בזמן אפילו השקלמחצית

 קדוש אינו השקל דמחצית מחלוקת שום בליבתוספתא
 אין שקלים אמרו מה מפני התוספתא וז"לבזה"ז,
 הישנה, מן  תורמים שאין לפי  הבית בפני אלאנוהגים
 הבית בפני אלא נוהגים אין בכורים אמרו מהומפני
 אלהיך ה' בית תביא וכו' בכורי ראשית שנאמרמשום
 לך אין בית לך אין בכורים, לך יש בית שישכ"ז

 הרע"ב 9ירש דרש האי מחמת ובכורים עכ"ל,בכורים
 ומשמע קדוש, אינו בזה"ז הפריש אם דאפילובמתניתין
 סוף הגר"א וגם להם, אחד דין השקל ומחציתדבכורים
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 הרמב*ם מפרש ע"כ הנ"ל, התוספתא את מביאשקלים
 קדושת לדין כלל נוגע ואינו אחר בענין דת*קפלוגתא
 סתירה שום ואין לאו, או בזה"ז השקלמחצית

 למתניתין.מהתוספתא
 קדוש אינו דמשו"ה בהתוספתא דמבוארוה~עמ

 הישנה מן תורמים דאין משום השקלהמחצית
 והרמב"ם בעתיקין, מועלים דאין שסובר מי לדעתוזה
 לשכה, ובשירי בעתיקים מועלין דאין מעילה הלכותפסק
 בזה"ז. השקל למחצית קדושה אין לדידי' גםא"כ
 באמת יש דאם לי' אית דהרמבום לומר אפשרונווך

 הי' אז בזה*ז, השקל מחצית קדושת שלחשש
 של לקריאה דומה אינו דזה לזה, חושש שמואלגם

 בזה"ז, קרבן דאין יודעים דהכל פסח וקרבןקרבנות
 לומר נוכל וממילא אחר בענין מתניתין שירשמשו"ה
 הזה, בזמן השקל מחצית קדושת דאין מודיםדהכל
 מודים כולם הרמב*ם לפירוש דגם שכתב כהמנ"חולא
 לדעת דאדרבה בזה"ז, השקל מחצית קדושתדחל

 ש9ירשנו. כמו כן אינוהרמב"ם
 שליט"א ווינוגראד הגר"ש קושית גם שפיר אתיוונדו(

 על שכתב ע"א ל' מגילה ר,ם"י עלשהקשה
 שיטת שזה תשא, בכי וקורין מקדימין בד"ה רבדברי

 בפירושו החליף שרש"י שנמצא הקודם, בדףשמואל
 לי' אית רב דמשו"ה בגמ' מפורש דהלא רב, דברי8ה

 משמע א"כ שולחנות, יומי להו בציר דאוכמקדימין
 דהטעם כיון להקדים צריבין הבית בזמן דגם לי'דאית
 דקורין מודה רב גם הבית ובזמן דשולחנות, יומימשום
 תשא. כי רב בדברי רש*י כתב ומשו"ה תשא,כי

 הזה, בזמן השקל, מחצית קדושת חל דאינו זהול9'
 דאין בזה*ז השקל מחצית להע2 תקנושפיר

 חל דלא השקל למחצית אפילו לומר ויוכל חשששום
 ש9יר,םנו. כמו עליוקדושה
 למאן אלא ע"ב כ*ט שם דאיתא לומר אפשרונווך

 שיתא קרו ר"ח דאילו שני שני, מאי צודאמר
 תלתא קרו האידנא ואילו בדר"ח, וחד דיומאבעניינא
 דגם מהכא משמע בדר*ח, וארבעה דיומא,בענייני
 דידן כמנהג לא ישראל בני את צו קורין ר"חבשבה

 ר"ח דמחמת דאף כתב והט"א השבת, מביוםדמתחילין
 מצו קורין שקלים 8' ומחמת השבת, מביום רקקורין
 כתב עוד בוהן*ש, ועיין עיי*ש, שינוי זה איןמ*מ

 בשנים סגי ולא בדר*ח ארבעה דקורין סעםהטו"א
 משום מאחד יותר לקרות צריך דבר"ח כיון וז"לשכתב
 בחול, שחל בר"ח כמו א*ד, אוקמא להיכרא,שינוי
 ושמואל, רב של דמחלוק2 לפר,ם, אפשר הי' זהלפי
 מקדימין אמר דרב שבת, ערב להיות שחל אדרבר*ח

 דרב משום לשיטתייהו, דאזלי מאחרין אמרושמואל

 אם א*כ בנ*י, את צו הוי שקלים דפרשת לי'סבירא
 בנ"י, את צו דהיינו זו, בשבת לרב שקלים 9'יקראו
 ושבת, שבה, ערב ימים שני אדר דר"ח יאמרוא"כ
 בדר*ח גברא חד קווין דהא לעשות שינוי שום לנוואין
 יאמרו א*כ גברי, ארבעה יקראו ואם ר"ח, בשאר כמוזה,

 אדר בר*ח באמת שקורין כמו ור*ח, שקלים דזהששיר
 קלקול, מזה יוצא א"כ רב, לדעת בשבת, להיותשחל
 נ"ל וז"ל ואלו בד"ה שם שכתב הט"א לדעתואפילו
 מ8' שמתחיל רב קאמר בשבת שחל אדר בר"חדדוקא
 9' קורין לשעבר שמקדימין השבת בתוך בחל אבלצו,

 אלא צו, מ9' לוי2איל צריך ואין ר"ח, קודםשקלים,
 קורין יום דבכל היכר כאן יש זה לפי א"כ ר"ח, של8'

 הלא אבל לחוד, מר"ח קורין ועכשיו השבת,מביום
 ר*ח שבת דכל משמע הטווא מדברי זה ולבדשינוי, הוי לא שזה שכתב בעצמו הטו"א דברי כתבנוכבר
 ברש"ש ועיין עיי"ש, לחוד דר"ח מפ' אם כי קוריןאין

 אמר דמשו"ה שפיר לומר אפשר א"כ עליו,שמעורר
 שקלים ד9' דאסקינן הלכה 9סק לפי אבל ר"ח,ימים דשני דיאמרו זו, בשבת למיקרי דא"א מקדימיןרב
 אפשר כן להקדים, צריך דאין מודה רב גם תשא, כיהוי

 בזה תלוי דאינו מוכח מגמ' אבל רב, דברילפר,ם
 וכיח שולחנות, יומי בצרו דא*כ משום הטעםדאמרו
 דפ' דפסקינן לדידן אפילו ממילא הוא, טעמאדהאי
 שירש"י משו"ה להקדים, צריכין תשא, כי הוישקלים
 שפיר. ואתי תשא, כי פ' וקוריןמקדימיז

 המכבדו,ידידו

 ווינוגראר ואבי9עיי
 ת'ו ירחמלים יהודה, במחנהראב"ד

 - ך=
 התרצ*ג ניסן לחודש ג' ה' יוםב"ה

 והנעלה היקר ידי*נ כבוד בדיצות המצות חגיחוג
 ה' ביראת משכיל טהורה אלקים וביראת בתורהמופלג

 שליט*א מהנעשטער אורימוהר*ר

 התורה*, והיכל הירחון את קבלתיאמרשהיי~,
 מחלוקת בענין הנכבד, בבודו מאמר דברתל

 מה אבל ומתקבל, יפה מאמר הוא שקלים* 8'"מאי
 המצות לתנאי המצות עקרי בין לחלק כבודושחפץ
 דוגמות עוד ימצא בודאי אשר בקבלה המחלוקתבענין
 ובתנאים המצות בעיקרי מחלוקוז די ימצא אבללזה,
 ובית שמאי בית מחלוקת וביחוד מעכבים עקריםשהם
 ואפי' חולקין זאת ובכל להקבלה קרובים היו שהםהלל

 להחכמים אבל בהם נוהגים כך כל שאינםבדבדים
 באיסורין וביחוד הקבלה להשאר צריך הי'והתלמידים
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 מה ראה לא שליט"א שכתר"ה ו5לא ל*ת.במצות
 סי' בבלי התיות הר*ח חירושי בספרי בזהשכתבתי
 הגאון אביו מר ידי*נ כבוד אצל נמצא אשרמ"ט,

 יעי*ש.שליט*א
 שלים'א הגאת אביו מר יריונ בשלום נאידרוש

 אתו, בקרני אשר נוי בנו בשלום בנים בני זקניםועטרת
 נ"י. הרב אחיו בשלוםגם

 הירשענואהןתיימ
 והסביבה סיטי יוניאן ומערבה, דהובאקעןראב"ר

 - ה-
 תרצ"ו טבת י*ח יוםב*ה

 מו*ה כש"ת המפורסם הרה"גלמע"כ
 שליט*א מרינעשטער אוריר'

 מאד ונהניתי הגיעני ח*ז ט"ו מיום היקדמכתבו
 לשמוע לי נעים בעיניו, חן מצא שספריבקראי

 ככת"ר... מפורסם וסופר חכם מפי כזוחוות-דעת
 ספרי על להעיר שהואיל ההערות על לו מודהוהנני
 באורך. הפעם עוד אליו לשוב הבטחתוועל
 ח"ד בקודש מלכי הספר את 5ה להשיג ביריננליו

 כת"ר, עליו לי שהצביע ל"ד, במכתבועיינתי
 המסקנה וגם רברינו מתאימים אמנם אחדיםבפרטים
 לשנינו.אחת
 אלי, במכתבו התורה" והיכל הקובץ את שזכר31ניון

 מאמרו על פעם עוד ועברתי אחריוחפשתי
 הישרה ומהמסקנה הענין ממהלך מאר ונהנתיהיקר

 להעיר לי מרשה הנני רברי אמתת על ולאותוהצודקת.
 החשוב. מאמרו על מהרבר

 כשמואל להלכה אנן 5סקינן זה "מרוע שואלכתייר
 מקום, בכל המוסכמת ההלכה נגר שזהו רבנגר

 זו שאלכה להעיר אני ורוצה באיסורי'? כרבשהלכה
 מו יוצאים הרבה בה יש מקום, בכל מוסכמתאינה
 חם ברין עוא, עוו 8סחים במס' למשל, הזה,הכלל
 שתתאי כשמואל פסקינן חם, לתוך צונן או צונןלתוך
 תוך בנו את הפורה בדין ע"ב מ"ט בכורות במס'גברז

 יוכל 9דוי, בנו שאין כשמואל פסקינן ג"כ יוםשלשים
 על עולים אינם זו ברגע אך כאלה יש שעורהיות
 הלכה באסק מחלוקת הן האלו המחלוקת אמנםזברוני,
 חמר" ה*שדי כסברת ממש דנפשייהו, בסבראולא

 ראיתי ולא ת"י אין הזה )הספר במאמרו, כת*רשהביא
 בו(. הכתובאת

 המפורסם הגאון של ריוקו לעומק יורד אני איןבכלל
 לי נראה לענ"ר שליטעא, ווינובראר שמעחרבי

 את לבאר בזה בא לא ז"ל ר,ח'י כ5שוטם. ר,צ'ירברי

 לנו להציע רק בא הוא אם כי ושיטתו, רב שלדעתו
- הרבה4 במקומות בקודש כדרכו ההלכה, פסקעל  
 הלכה הראשונה שבמחלווען כהאלפס, סובר רש"יגם

 הלכה ובשניה כוותי', שנויה שברייתא משוםכשמואל,
 כרב הלכה שבכ"מ המפח-סם הכלל 9י עלכרב,

 המלה את רש*י מפרש זה משום ורקבאיסורי,
 שמואל, של *מאחרין* המלה את ולא רב של*מקרימין"

 והמלה זו בסוגיא היא חדשה מאחרין שהמלהאע"8
 כיון אך ענין, באותו ושתים 5עם נשנית כברמקדימין
 רבדיו. את רק מפרש לכן בזה, כרבשהלכה

 תשא בכי קורין כך, הוא ז"ל רש"י שלופיר1שו
 כרתנן )כרב( שעבר לשבת ומקדימין)כשמואל(

 אלא בהסבת לא להיות חל ארר ר"ח )שאםבמתניתין
 לי וכמרומה מאחרין(, ולא מקדימין אז חול יוםבאיזה
 ז'ל. רש"י בדברי וטריא לשקלא מקום שום כאןשאין

 דעתו את כת"ר לי יכתוב אם אהי' רצוןשבע
  הערתי.על

 הרם,  כערכו והמכברו הדוש"ת ידירוממני

 מהרשייע רובשמואל

 בעלום החסץ אחד מת"ח קצר גליון 9ה מצרףהנני
 חידושי  בעגין לתועלת יהר אולי קצרות, הערות איזה ובזהשמו,
 ז"לג מורי אבי דברי על שהעיר סה וזה הג"ל, בעניןתורה
 רב גגד כשמואל להלכה אנן 9סקינן זה מדוע כתבכת"ר
 שלא והפלא באיסורי כרב הלכה בכ"מ המוסכמת ההלכהנגד

 כ"ט, דף מגילה ריטב"א י" - וכו/ ע"ז שיעיר מי לע"עמצאתי
 אמר ושמואל לאשי לחמי קרבגי את אמר רב שקלים 8' מאיכתב

 שכינת כתב עוד - כיתיה. דתגיא כשמואל והלכתא תשאכי
 בכי קורין אנחנו למה טעם ליתן הוא כבאלפס בהגמרארש"י
 כשמואל ו9סקינן שמואל נגד כמותו והלכה רב דעת נגדתשא

 מהחיד"א הגדולים שם עח - וכוי. שקלים 8' מאיבמחלוקת
 " סח א"ח בב"י מרן גם כתב, רש"י ש' אות גדוליםבמערכת
 כתב עוד - בזה. אריכות ע"ש 8סקן ולא הוא מפרש דרש"יכתב
 ברש"י ועהן ברתתא על גם כדתנן לשון 9עמים כמהומצינו
 כ"ג אות ה"ת מערכת מחיד"א זוכר עין ספר ע" - וכו'.באלפס
 בזה לעיל כתבתי וכבר דתנן ברייתא על דקאמר זמנין תנןכתב

  בענין דאין ודע כתב עוד - ע"ש. 1' אות י"ב אות בי"תבמערכת
 שאם דרב משמיה חננאל דרב מימרא הך נמצא לא בתפיליןה~ה

 גמצא לא וכן ירושלמי, בתלמוד פסולין ה9רשיות סדרהחליף
 גמצא לא וכן כמבואר, בתקיעות אבהו ר' דתיקן האיבירושלמי

 בספר ע" - בירושלמי. שקלים 5' מאי ושמואל דרב מחלוקתהאי
 ד"ה בהקדמה או"ח על תשובה 9תחי מבעל ירושליםתוספת
 בחליצה דר"א ממערבא דאיתא מה ואדרבה כתב אחזה אניואשר
 המערבא בשם מבטו שבבלי דמצינו ועוד בירושלמק מצאתילא

 עכ"ל. ע"ש, וכו' כמו להי5וך מפורש הואובירושלמי
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 תרצ"ג וארא קודש שבת מוצאיבע"ה - י-

 מוינעשטער אורי מהור"ר ושנון מופלג חו"ב היקרלהרב
 אבהו ר' דתיקון הא בירושלמי נמצא אםבשאל1זו

 עמרתי אגכי גם ל"ד, ר"ה בבבלי כמובקסרין
 אפילו בירושלמי דאמר דהא והרי"ף ארי' לב דבריעל

 הלא אפשר איך אבהו, דר' אתיקון קאי לו איןאחת
 ובירושלמי הבבלי קודם שנה מאה הוא דהירושלמיידוע
 נזכר שלא ודאי זה אבל אבהו? ר' של תיקונו נזכרלא

 השמטות מן ואולי אבהו, ר' של תיקונובירושלמי
 כולו. הידושלמי כל לנו שאין מוסכם כיהוא,

 ויחי1ץ טמפת1שה
 פא. בפיטסבורג, היראים, לקהלהרב

 ם.סימן
 ומתנה החנאים משפטיבדין

 1( בת-העמש"כ

 שליט"א טשמאשאוו בנימין משה מוה"רלהגאון

 בפפרו ז"ל אאמו"ר דברי הערות עלהערות
 על הערה הוצנאים. בפהט8פוי חד,צ נלל והציל.גנון
 חילוק המחרי"פ. על גם זה ונעין מהרא"לשו"ת
 ענין בעצם ועיון קל"ד. חולין בתופ'הלוצתות שתי בין הערות ע"מ. ובין חוץ האומר גדרבין

 והחלות האיסור ומעשרות פרה דגבידמעמשכ"ב
 נהונה מנירי וגרר דטוה"נ, מטעם אפי'אם

 במעוצה. ולא ברצון התלוי עניןשזוהי
 אבני הגדול ספרו וסיום לגמר בברכת 1אתךשה"
 הקדש בבנין שהם לאבן שיהי' שני חלקשהם

 ישראל. תורתשל
 אבא כבוד מדברי לטוב שהזכיר מה ראיתיו1ונו1

 במס' ח"א והציל גנון בספרו זצ"ל הרבמורי
 כ"ח בסימן כתר*ה שהעיר מה וגם ס"ט אותפאה
 במתנות הרמבעם פסקי סתירת שמתרץ מה על ו'ענף
 מוכר וגבי בטל דתנאו שלי שהמתנות ע"מ פרהגבי
 שמצ'ע ואחרי קיים, תנאו שלי שהמעשרות ע"משדה
 אמוור מסביר בזה והכו"פ הנתיבות של התירוציםעל

 מבי"ס, להרה"ג שהם" "אבצי בספד נדפסה זו שו"ת1(
 האחרונים בימיו הספר את וסידר והמסדר, המגיה ה"והמחבד
 שגמרנו בשעה זו. תשובה כתב ההדפסה ובמשך הסתלקותו,לפני

 אליו, המבי"ט תשובת ראה ולא מסוכן חולה אז ה"ההדפסה
 אליו. ומשיב מעיר ה" בודאי ראהולו

 למעשרות מתגות בין בחילוק הרמב"ם פסקי ז"להרב
 אמר והרי הפרה מגוף חלק הם הלא דהמתנותמשום
 הפרה מגוף שהם המתנות וגם הפרה כל לו שמוכרלו
 תטרף או תמות שאם חלוטה מכירה לו מכר אותםגם
 ע"מ אח"ז כשאומר ולכך להלוקח שייך הכליהי'

 חוזר דאינו שיורא שהוא אומרים אין שלישהמתנות
 הוה דלא בזה אמרינן ולכך תחלה שאמר ממהבו

 בטל, דתנאו מעמשכ"ב הוה וא"כ תנאה אלאשיורא
 שהמעשר ע"מ לך מכורה שדי שאומר שדה גביאבל
 לא הוא השיור שהרי שיורא דהוי אמרינן שפירשלי
 בפירות אלא לו שמוכר תחלה שאמד השדהבגוף
 לעצמו ושייר הגוף לו שמכר אמרינן שפירא"כ

 שם. עכ"ל וכו'הפירות
 הביא שלא מה א( אלה. שלש כתר"ה העירוע"ך

 רגבי ג"כ שמתרץ י"ח בס"ק גם הש"ךדברי
  פרה וגבי עומדת בעליה בחזקת דקרקע שאנימעשר
 נאמר דאם ב( להרמב"ן. שם ומציין הפדה כלמכר
 יהי' איך חזרה יהי' שיור דהוי נימא אם פרהדגבי
 קודם תנאי בעינן הדין דע"פ ומוטיף איפכא יאמראם

 התוס' ולרברי שברי"ף חו"י להגהת ומצייןלמעשה
 התנאים. ממשפטי רש"י על כן שהקשו נ"וכתובות

 שיור להיות שאי-אפשר סברתו על לתמוה מוסיףג(
 מהני. חוץ אמר אם דהרי פרהגבי

 לבע"ח תפיסה משום בזה שיש נראה כי אףו1ז11ן
 כי הנני חושב עכ"ז היא, מעליאותפיסה

 לדידי צריכים ואינם הם מוצקים ז"ל הרב אמו"רדברי
 אמו"ר דברי כי הברור האמת והרי ולהצילו,לגוננו
 ז"ל הש"ך רבינו מדברי לגמרי הם שונים ז"להרב
 כבר וע"ז למטלטלין, קרקע בין רק הוא חילוקואשר
 רי"ב טי' חוומ זהב בטורי בהגהתו ז"ל החכ"צהשיגו
 לי מה קרקע לי מה הוא שיורא ע"מ אמרת דאיס"ג

 בנה"מ הוא צבי בעטרת לעיין ויש עיי"ש,מטלטלי
 ת"כ. ל"צ דבמטלטלי מנהגינו לענין ר"ז סימןובפ"ת
 העתיקו אחרי בהש"ך שם להגיה צריכים אגב)ודרך
 הוא ואחוכ "עכ"ל" תיבת ולהוסיף הרא"שדברי
 נראה זאת לולא כי הרמב"ם דברי להעתיקמתחיל
 עיי"ש(. הרא"ש מדברי הכל מעתיק הואכאלו
 והעמיק לו אחרת דרך ז"ל הרב אאמו"ראול1

 הם הלא דבמתנות והוא ישרה בסברהלהסביר
 חלוטה מבירה לו מכר אותם וגם הפרה מגוףחלק
 שייך הכל יהי' תטרף או תמות שאם האות לךוזה

 אומרים אין שלי שהמתנות ע"מ כשאומר ולכןלהלוקח
 ולהליץ להתאמץ שאי-אפשר )כוונתו שיוראשהוא
 הידועה ההנחה ע8"י דבריו לשפר רצונינו בכלבדבריו
 לאמר אנו מוכרחים אלא לבטלה( דבריו מוציאשא"א
 שם בסוה"ד דמסיק )וכמו תנאה אלא שיורא הוידלא

 אבל עייעש(, מכורים ויהי' משוירים שיהי'שא"א
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 לא המעשר מקום לעצמו שןוייר נאמר אם הריבשדה
 שאמר השדה בגוף לא הוא השיור דהרי המעשהיסתר
 יכולים אנו שפיר א"כ בפירות אלא לו שמוכרתחילה
 אנו יותר ועוד הפירות לעצמו ששייר דבריולשפר

 לעצמו משייי דא"א משום דבריו לקייםמתאמצים
 המעשר מקום ששייר דבריו מכוונים ואנודשלבל"ע

 מסייע הוא ובזה הפירות, של השיור שיועילוכדי
 השדה שגוף בב"י שמובאים ומציינם הרמב"ןמדברי
 דע"מ לכו"ע אמרינן שפיר ובכה"ג הלוקח שלבאמת

 שיור.הוי
 יהי' שיור דהוי נימא דאם הערתו יתורץ11זמילא

 בהתאמה איפכא יאמר אם יהי' איךחזרה
 הרי למעשה קודם תנאי דבעינן התבאים מקנפטילדיני
 של הקורה בעובי נכנם לא ז"ל הרב שאאמו"דבטח

 פרקו ששנה ספרו מבנה לפי וביחוד התנאיםמשפטי
 לכמה אות כל מתרחב היה זאת לולא כי קצרהבדרך
 היה דאם כוונתו על להוכיח 9שוט כוונתו אלאענפים
 המכירה מעשה מכל חזרה הי' זה הרי לשיורמתכוון
 בגוף הם והמתנות שהפרה מפני ה9רה ל כ לושמכר
 תטרף שאם מאד הצודקת ההוכחה לו מביא וע"זאחד,
 למשפטי ואם וגמורה, חלוטה היא המכירה תמותאו

 לשונות הרבה על אלא עליו התלונה אין הריהתנאים
 ואיחור קדימה בלשונות בשינונם הוזהרו שלאשבש"ס
 בעט"צ המובא מיימוני הגהות בוה שכתב מהוידוע
 אליעזר רבי בתשו' בזה ועי' רלקג-רל"ד, ס"קבס"ג
 כ"ד. סימן מטלזלהגאון

 בעל לדו"י אמנם מצאתי ז"ל הרב אמו"רך3ךך[2רי
 כעת ת"י ואינו כ"ה סי' חיו"דהמשכנ"י

 דגבי דבריו תוכן אחר לענין אצלי שנרשם ממהזולת
 רלא משום לבנו לא אבל לו דוקא דקיי"למעשר
 בהשדה כח לו שייר רק השדה עשירית באמתשייר
 לפירותיו דקל מוכר כמו והוי דשלבליע יהי'שלא
 דלא אמרינן ג"כ ולהכי הדקל בגוף קנין לושאין
 שמכר ע"כ דמלתא וטעמא לבנו, ולא לו רק הכחשייר
 שיקנה בהקרקע הכח לו יהי' חייו ימי לכל רקכולה,
 ששייר נאמר אם במתנות דכא אבל בה שיגדלמעשר
 כלל מכרם ולא בקנין כלל הי' שלא עכצ"להמתנות

 תנאי ע"י בודאי אלא אותן שייר ובמה איך וא"כוכו'
 שקורא ומה עכ"ל, בטל ותנאו מעמשכ"בוהוי

 ז"ל הרב אמו"ר לזה קורא בה,2דה הכחהמשכנ"י
 בנמוק"י ועיין היא, אחת סברא והכל בהשיורתועלת
 שלי עליונה דהדיוטא בסוגיא הבית את המוכרבפרק

 ושדה לפירותיו דקל לענין ור"9 ר"זבמחלוקת
 המשכנ"י בעל דברי על תמיה משם שיש ומהלמעשרות
 ואכמ"ל. למעשרות ושדה לפירותיו דקלשמשוה

 משכנ"י הגאון לנו שהסבירו הנ"ל הסבראוע9ייי
 חדש כלל לנו יחודש ז"ל הרבואאמו"ר

 לא דהענין דהיכא עמשכ"ב ובמתנה התנאיםבמשפטי

 סתירת יחייב לא רהתנאי באופן אחד גוש או אחדגוף
 ומעשרות שדה כמו מעשכ"ב בגדר איננו העניןכל
 וזה המעשה שיסתור מבלי התנאי שיחול אופןשיש
 כל שומרין לגבי כי בשומרין תנאי לענין גםיתאים
 עפ"י אשה בקדושי בניגוד בפ"ע ענין הוא וחיובחיוב
 נמצא )ובאמת לחצאין, קדושין דאין התוס'סברת
 דצ"ד(, בב"מ ברש"י גם לחצאין קדושין דאין זוסברא

 הניח לא וכתר"ה מסועף ענין הוא כי בכ"זויל"ע
 ומה כ"ח, שבסימן בהענפים בהם נגע שלא פנוימקום

 כי להעיר רק באתי ואני המלך, אחרי אבוא כיאני
 ע"מ בין חילוק יהי' התנאים משפטי לדיניבנוגע

 שלי, שהמעשרות בע"מ שדה ובין שלישהמתנות
 ועיון. ביאור צריךוהדבר

 מהרא"ל בשו"ת זה בעניז ראיתי גדול חידושאולמ
 שנתן באחד להשואל מ' בסימןשמאריך

 במכירת שמה יעסוק שלא בתנאי בית עלמשכנתא
 משפטי כדין הי' אם התנאי ע"ד טענות ונפלויי"ש

 ואלו המה, נפלאים והסברתו שדרכו עיי"שהתנאים
 הם התנאים משפטי העניהי הבנתי לפי דבריותוכן

 אם רק והוא לבירור שצריכים במקום והבהרהלבירור
 בעצם ספק שאין במקום אבל וכו' ספק עושההתנאי
 התנאים למשפטי ענין זה אין אז התנאי מפניהענין
 המוכר דפ' בהך וכן וכו' פירוש אלא אינו התנאישאז
 למקום שייר שיורי אמרינן שלי שהמעשר ע"מא"ה
 המעשר לו נותן אינו שאם הדעת על יעלה ולאמעשר
 שלי עליונה שהריוטא בע"ט וכן וכו' המקחיחזור
 זיזין יוציא שלא בידו ימחה שאם דדעת על יעלהשלא

 על בתירוצו שם מסיק הוא וכן וכו' המקח כלשיוחזר
 שכו"ע עלי לך דאין בהא נ"ו בכתובות התום'קושית
 כן גם מקורשת אינה לו יהי' שאם בהדיא פירשדהא

 כעת, גרמא הזמן ואין צ"ע, ודבריו זאתבסברא
 בעינן לא דבמעשרות שם מדבריו חזינן 9 " כ עו

 הגרעק"א לדעת שוה דעתו ובזה התנאים משפטיבאמת
 הרב אמו"ר בדברי וגם כת"ר בדברי המובאיםז"ל
 מהריטב"א. הנ"ל ס"ט באותז"ל

 שלי ומתנות דפרה מהא הזכיר שלא לפלאאוממ
 דרמב"ם שבפסקי הסתירות את הרגישולא

 ג"כ זה בשביל המקח יתבטל שלא סברתו לפיאשר
 זה. יפרנם ואיך בזהשייך

 פליאה מצאתי במהרי"ט גם כי אעיר אגב211ךר1
 דברי את ,2מביא בח"א קט"ז שבסי'כזאת

 דברי ואת בטל תנאו שלי שהמתנות דע"מהרא"ש
 אליבא שם וכותב בכורים מהל' בפ"טהרמב"ם
 עיי"ש, היא הלכתא לאו לוי דבן דהאידהרמב"ם

 מצאתי ואח"כ דמעשר, בפ*ו הרמב"ם פסקה כברוהלא
 זה על כבר שעמר הספרדי שהם אבני בספרראיתי
 בצ"ע. והניח המהרי"טבדבר
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 חזרה יהי' ולא שיורא לאמר ואפשראפשר כי להוביח כתר*ה להערת בנוגע לי נשאדכ~1ז
 יהי' איך רבינו ילמדנו באמת הנה מחוץ,והראיה
 או ותמות שלי מהמתנות חוץ אמר אם הדבדבאמת
 בענין כלל נכנס אינו שזה פשוט הוא חוץאמירת כי ע"מ מתנאי שונה לגמרי הוא חוץ שגדרהעניה לדעתי והנה לע"מ. חוץ ענין שוה בזה גם אםתטרף
 מלשון משמע וכן משייר, משיורא יותר ואליםהמקח
 חוץ דבאומר דילמא או ד"ה ע"ב קל"ג בחוליןהתוס'
 חיובא שלו הבהמה שדוב ואע"ג שברי"ף וברש"ישם ברש"י מפורש יותר ועוד כהה ביד נשאדוהמתנות
 והפוסקים הגמ' בלשון וגם הוא, דידיה דלאומיהא
 חוץ כי חוץ כאומד ולא מעכשיו כאומר ע"מהאומר
 בהמכירה. כלל נכנס שאינו מע"מ טפיאלים
 של הענין בעצם שפלפלו מה על אעירוכ~1ז

 מהות מה במתנות או במעשדותמעמשכ"ב
- מדרבנן או מדאודייתא -האיסור  מהפסד אם 
- דבעה"ב פסידא או אחריםכהנים - שלו טוה"נ   כהן דמשום נ"י ראגין הגרז"וו שמתאמץ כמואו 
 הוא. בביה"גהמסייע
 קלוד בחולין התוס' מדברי העירו שלא לפלאו1(נ1(

 מתנה 1 כמ הוי נמי אי השני בתי' חוץד"ה
 נראה ומזה שירצה, מי לכל ליתנם שהרשהועמשכ"ב

  דמעשכ"ב ריח אפילו הוה לא הדאשון התי' לפיכי
 חייב הוא אם השו*ט כל רק מתנה כמו בגדרולא
 שנראה וכמו המתנות מן או המעשדות מן פטוראו

  ועיין שותפות, של ענין שזהו הרמבעם מגי'באמת
 שהענין כלל הכרע אין דב"ב בסוגיא וכן שם,בכ"מ
 מצי לא דבתנאו וז"ל ובמהותו בשמו הדברלהזכיר מבלי סביב סביב הולך בב"ב שם והרא"שהתנאים משפטי בשאר או מעמשכ*ב למסביב הולךסובב

 תנאו בשביל אלא עבודתו חלף לוי שקיל דלאלאתנויי
 דהמהות נראה ומזה עכ"ל, שכרו חלף לוי בן גבימעשר האי ליה הוי תנאה דאי הוא שיורא הכא ס"לעלמא דכולי נמי אי וז"ל שם בשטמוק הובא הר,ןב"אוכ"כ
 תנאו חלף לקחו על עובר שהלוי הוא בתורההכתוב
 אמנם ליה, קזכו דמשמיא ושברו עבורתו חלףולא
 דהמהות לכאורה נראה דחולין בסוגיא הרא"שמל'
 ועיין שירצה, כהן לכל שיתנה אמרה שהתורה מההוא

 דלא דכוונתו הדא"ש דברי להשוות שמדחיקבמעיוקט
 בכורות  וןי'  י1גח?ו, חלף לוי דשקיל להתנותמצי
 הקונה דכהן קצת רמשמע ו' קדושין ברש"י ומובאכ"ז

 אומר הכתוב ועליו המסייע ככהן הואתרומה
 הלוי. בריתושחתם
 ומתנות דמעשרות זה בתנאי טובא לעיין ישובאמת

 ירצה אם ממ"נ לו שהמעשרות אתודמתנה
 זה מה הרי לו ליתן מתחילה יסכים אם או לוליתן
 במרדכי ע" לחזור לו אין אשר כהונה ממכיריגרוע

 על בנוי לעולם סתם ענין וכל מק~?ר תרומתלעה?ותו לוי בן ורשאי קעב כתובות ובתוס' הגט כלס"פ
 דחייט, הידועה רשב"א בת' עיין כהונה, דמכירייסוד
 אשמתו זה מה בו, וחוזר ליתן לו הבטיח אםאלא
 בדבר תלוי לא הלא הענין עיקד וכל הכהןשל
 לו ליתן ברצונו חושב אם במחשבה אם כי מעשהשל
 כאן אין בכלל וא*כ הצדדים מכל וישד כשר זההרי
 ולכן יחול, לא או יחול שהתנאי מה על אחיזהשום
 מתנות של זה בענין בדאשונים נמצא לאלדעתי

 והדרך בתורה, שכתוב ע"מ מתנה של העניןומעשדות
 וכן שותפות של בענין תלוי הדבר אם נכונההיותר
 בזה, דב עיון צורך ויש ז'ל, החכ"צ דעתנוטה
 ופה לזה, והמקום הזמן ואין בזה להאריךויש
 וברכת והמועד החג בבדכת והנני - קולמסי.תנוח
 הארץ-ארצנו.שלום
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 להמחבר הג"ל מהנאון הנ"לבענין
 הוא שיורא מעשר דג5י הש"ך 5פ5רת5הונה למ5ירי ויחוטם לא, או ממון טוה"נ עניניהמשך
 5"5 הרם"ה וט5רת 5עליה, 5חזקת דקרקעמשום
 שלי, העליתה דיופא לג5י ד5"5 5טתהאבזה,

 5עוומרין4 תנאי ו5ענין רא"ל, מה שו"ת עלהערות

 הענינים שני שיהיו כדי אפתח, כת"ר דסייםממה
 דמתי' העיר כת"ר ונראים. סמוכים טוהונשל

 מובח חוץ ד*ה עוא קל"ד דף חולין התוס' שלקמא
 בכל ואנחנו דמעמשכעב, טעמא ל"ש מתנותדגבי

 שם. שבתוס' הא"נ את אלא זכרנו לא שלנוהשו"ט
 טעמא תפסו האחרונים דכל משום נכון זההנה

 שי' כי ראיתי עיינתי כאשר עכשיו אךדמעמשכ"ב,
 להלן, שנבאר וכמו היא יחידאה לאו זה בתי'התוס'
 גם שכ"ת שם רש*י דברי וגם התוס' בעלירבותינו דברי את להבין הביאור חובת עלינו חל מקודםאך

 בד"ה שם וה?'י כי והוא נגע. ולא פגע לאעכשיו
 לי' זבין בהמה דכולה דכיון וז"לי כתב וכו'ורמינהו

 אלא שלו שאינן אמתנות האי לי' לאתנויי מצילא
 8י' וכן וכו'. טוה*נ אלא בהן לו ואין נינהו כהניםשל

 דטעמא ברורים רש"י דדברי עיי"ש וכו', עעמבד"ה
 ללוקח דאין משום הוא שירצה כהן לכל נותנודבע"מ
 חל אין טוהענ ועל טוה"נ אלא בו לו דאין למכורמה

 כל דמוכר היכא אמתנות המכירה דחל והאמכירה.
 המבואר דשלבל"ע עם דשב"ל למוכר שייך אינוהבהמה
 דהיבא הוא דהדין משום ס"ד ר"ט סי' חו"מברמ"א
 אמר וכן ללוקח, שייבים דמתנות הטוה"נ הפרה,דמכר
 כי הראני אחד גאון ורב הוא. ופשוט גדול ת'חלי
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 דפ"ק המרדכי את הנ"ל רש"י על ציין מהרש*אהנליון
 שם התוס' כוונת ג*כ זהו ולפענ*ד רמוא. סי'דב"מ
 בכתובות התוס' שהקשו כמו היתה דקושיתם קמא,בתי'
 אמאי בטל ותנאו הוא דמעמשכ"ב דנהי אשכו*ע,דנוו
 אותה לקדש חפץ לא מ"מ הא שכו"ע לה ליתןצריך
 יהיו שהמתנות דהתנו דמיירי ותי' זה. באופןאלא
 ובלתי תמוהים ודבריהם המקח. יבטל לא לאו ואםשלו

 כמו לעץ8ות יכול אם מתנה הוא תגאי ראיזהמובגים
 שהביא מ' בסי' מהרא"ל תשובת דגם )אפשרשירצה,
 יבטל לא שפרטן הדבה דבתנאים לחדש שכתבכ"ת

 פירוש רק הוא והתנאי התנאי מקיים אינו אםהמעשה
 אלא זה(, תוס' של קמא מתי' דבריו הוציאיעוי"ש,
 א"י טוה"נ רק שהם דהמתנות דש"י לפי'דכוונתם
 לא אם גם ולכן שלו אינם הם כי ולמכורלהתנות
 הוא חדש דבר כי אף כנלפענ"ד המקח קיים לויתנם
 התוס'.בכוונת
 התוס' שי' הוא ג*כ ולפש"כ פירש"י על ק"לאך

 ממון טוה"נ אם בהמחלוקת זה תלוידא*כ
 ועי' מהני, תנאי גם ממון טוה"נ נסבוד ואם לא,או

 בב"ב ברמ"ה ועי' בזה, וצע"ג הקודם בסי'בדברינו
 בדברינו. להלןהמבואר
 דהא קמא בתי' התוס' שי' ונן דש"י שי'ככייפ

 ע"מ במתנות התנה אם שירצה כהן לכלדנותנו
 הוא. דמעמשכ"ב משום לאו שלישהמתנות
 דמעמשכ"ב מילתא עצם על כ"ת שהעירוגדה

 כהונה ממכירי גרע זה מה ומתנותבמעשרות
 להקשות לו מה דלפ"ד כלל לי מובן אינו בזה,והאריך
 מטוה"נ להקשות הו"ל בפשיטות הלא כהונה,ממכירי
 ליקח וגם שירצה למי ליתן דיכול לו זכתהדהתורה
 לכהן דיתן להתנות יכול לא מדוע וא"כ זה עבורדמים
 ולא לבעה"ב הוא דהטוה*נ פשוט דהדבר אלאזה,
 שיתנו מכריחו הלוי או שהכהן היכא וא"כ וללוי,לכהן
 כהנים לשאר דמפסידים התורה נגד שפיר הוילו

 לבעה"ב. וגםולוים
 - באותיות. ואציינם דבריו לראש נבואועתה

 שהמתנות דבפרה כתב הש"ך גם לפענודא(
 בדברי להעמיס ויש הפרה. כל לו מכר הפרה, מגוףהן

 ז"ל. הרב אמו"ר בדברי שהעמיס הכוונות כלהש"ך
 של חילוקו דלפי מהח"צ כת"ר שהביאוהקושיא
 בין יש חילוק מה הוא שיורא דע"מ נימא אםהש"ך
 מזה ניצל לא ז"ל הרב אאמו*ר גם למטלטלין.קרקע
 י"ל וא"כ מהני הלא חוץ אמר אם במתנות גםדהא
 רואים דאנו כיון הוא שיורא ע"מ אי כן בע"מדגם
 דאמרינן אלא שיורא שייכא מישך במתנותדגם

 נימא דאי אף תנאי ע"מ הוי דבמתנות יותרדמסתבר
 שהיא איך כן ואם בטלים דבריו כל הואדתנאי
 דבר שבחצי ובפרט הש"ך דברי את להביאהו"ל

 הם.מכוונים

 דבמתנות ז"ל הרב אאמו*ד דברי את נ"ת ד"וניחוהא
 אינו הבהמה תטרף או תמות דאם מהאשאני

 או תמות אם הוי דשיורא נימא אם דאיה"נ לימובן
 דבר ראו אך לכהן. שייכת תהי' ג"כ הבהמהתטרף
 שיורא מעשר דגבי דהא להש"ך דפשיטא מה כיחדש
 ברמ*ה מבואר עומדת בעלי' בחזקת דקרקע משוםהוא
 הוכיח דהוא להיפך כ*ז אות הבית את המוכר פ'בב"ב
 לאו המעשר מקום דמשייר  מעשר גבי דאמרינןדהא
 במה ללוי שייך  המעשר מקום דאי משום הואלגמרי
 יהיב דקא בההיא אי מעשר חובת ידי הלוקחנפיק
 דאם )וה"ה הוא דלוי דארעא פיתקא ההיא האללוי
 מההיא עשירי חלק אלא לעץטר להלוי הו"ל הלא כןנימא
 ע"כ אלא הרמ"ה(, לפ"ד לנפשי' דשייר דארעאפיתקא
 לוקח האי בי' למיפק מעשר למקום שיירי' דכיכית
 אלא שיידי' לגמרי לאו דשיירי הוא חובתי'ידי'

 בי' דאית וטוה"נ כו' דשייר הוא בעלמאשיעבודא
 אלא לבניו להורישה א"מ וטוה"נ לנפשי' דשיירהוא
 וכו' היכא אבל בפירוש לבניו נמי דשיירי'היכא
 נפלו לפי"ז וא*כ והנפלאים, העמוקים בדבריויעוי"ש

 הכל דמכר אמרינן בפרה ובין קרקע דבין החילוקיםכל
 למתנות מעשר בין להרמב*ם החילוק להבין צדיךוא"כ

 דאפי' י"ל אולי אך כדפי'. נינהו כהדדידתרווייהו
 דקרקע הש"ך של חילוקו ג"כ שייך כהרמקה נימאאם

 במקום דעשה השיעבוד משום עומדת בעלי'בחזקת
 בעלי' בחזקת דקרקע טעמא שייך ע"ז ואףהמעשר
 מהני לא דתנאי טעמא זה לפי להבין וישעומדת.
 דלוקח דדמ"ה טעמא משום ואי במתנות, וכןבמעשר

 הלוקח דצריך למימר הו"ל מעשר חובה ידי נפיקלא
 הלוי שלקחה במה נפיק ולא שקנה מהשדהלהפריש
 מזה. דבר לא והדמ"ה הרמ"ה,כדפי'

 רש"י כדפי' טוה"נ משום דהרמ"ה דטעמאואפ~ך
 שיטה בחדא אזלי דתרווייהו דמשמעבחולין

 במכירה וגם בירושה ליכא לכן הוא טוה"נ דרקדמשום
 חי*ז כג"י במאסף )ועי' לפענ"ד. כנ*ל בשיוראלא
 שם(. בדבדינו ועוד ספ"ג וחי"חס"ע
 קוצר לפי לימוד צריכים הרמ"ה דברי דסוףאלא

 לבניו נמי דשיירי' היכא אלא דסייםהבנתי
 דשייר דהיכא עוד ומסיק דשם, מהגמ' וזהובפירוום
 דלא אע"ג לבניו להורישו ממון לי' הוה לגמרימידי
 בין לחלק ל' אות בסוף וכ"כ בני ירתי מת אםאמר
 בניו ירתי גמור ממון דהוי דבדיוטא לדיוטאמעשר
 טוה*נ רק דהוי במקץחר אך ולבני, לי אמר לא אםואף
 )ועיין יעוי"ש. בפירוש אמר לא אם בניו ירתילא

 דקל ופירות דיוטא לגבי דפליגי ובנמוק"יברשב"ם
 אחריו לבניו יתנו אם ולבני לי בפירוש אמר לאאם
 אפר דאם משמע הלשה דפשטות להלן(, בדברינוועי'

 קשה זה אבל ירושה, מדין אחריו בניו ידתיבפירוש
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 ם זו א רש

 אמירתו מועיל מה לבניו להודיש א"י דטוה"נדכיון
 מטעם הוא דהפי' לי.וע"כ העירו וכן ולבניו. לישאמר
 א"כ אבל לבניו גם השעבוד דשייר דאמרי'שיורא
 ישייר אם ה"ה הלא לבניו רק הש"ס נקטאמאי

 דכוונת גדול ודוחק כן, הדין נמי לאחריםהשעבוד
 בניו אצל קרובה אדם של דדעתו משום היאהש"ס
 שיורא. לי'ועביד

 שיטות, ב' הביא כ"ת שציין בב"בובש1מייף
 ומתנות דמעשר הרא"ש כשי' כתבמתחלה

 א"נ כתב ואח"כ לן, ביאד לא טעמא אך להדדידמי
 דבמתנות מדבריו ומשמע שכרו, חלף לוי בן גבימעשר האי לי' הוי תנאה דאי הוא שיורא הכא ס"לדכו"ע
 עבורתו, חלף בעינן לא מתנות גבי ואולי תנאה,שייך
 כדאיתא תנאה מהני לא ג"כ דבמתנות טעמא ביררולא

 דחלף טעמא מעשר גבי כתב שם ב"ב וברא"שבחולין,
 כמש"כ מעמשכ"ב דהוי משום פירש ובחוליןשכרו
 כמו המעיו"ט בזה הרגיש וכבר דא"נ, בתי' שםהתוס'
 טעמא הנראה וכפי דחוקים. ודבריו שי' כ"תשציין
 כמש"כ וההסבר הוא כמעמשכ"ב ג"כ הוי שכרודחלף
 התורה, נגד הוי אז לזה מכריח הלוי או הכהןדאם

 לן, ברירא לא וכ"ז לבע"ב. הטוה"נ נתנהדהתודה
 יותר. להאריך איןאך
 לומר מהנמנעות זה איז לעיל בדברינו האמור ל~יב(

 ותי' דהרא"ש והראיה שיור, הוידבמתנות
 הם שווים ומתנות דמעשר ס"ל השטמ"ק שלקמא
 אביו בדברי התנאים משפטי של כוונה העמסתיולכן
 של מ"ח והס' שם, בצדק העידותי וע"ז ז"להדב

 תח"י. נמצא לאהפר"ח
 למוכר דמי לפירות דקל ומוכר דיוטאשיור גבי אם הרין בעיקד אך ראיתי לא המשכנ"י אתג(

 לבניו ולא לו הדין דהתם שלי שהמעשר ע"משדה
 כתבנו כבר זה, שהסביר בנמוק"י ועי' פירש, לאאם

 אמרינן דקל ופירות דבדיוטא ס"ל והנמוק"ידהרמ"ה
 הזכיר לא )הרמעה ולבניו, לו הוי פידש לא אםדגם
 והרשב"ם למעשר, ול"ד לעיל(, כמש"כ דיוטאאלא

 בשיטת המשכנ"י אזיל ואולי להדדי, אותםמשווה
הר,טב"ם.
 ליישב ויגעו טרחו דכולם בהא יל"עלכאורה

 אבל ומתנות, ממעשר הדמב"ם פסקיסתירת
 שהשוום שם קמא בתי' השטמ"ק שי' וכן הרא"ששי'

 ור"ז דר"ל הדין דמקור כיון והא להו ניחאלהדדי
 הוא שם דס"ג בב"ב העליונה דיוטא לעניןור"פ

 סרי"ד בטוח"מ חולק שום בלי להלכה כן נפסקדיוטא וגבי שלי שהמעשר ע"מ שדה דהמוכרמהברייתא
 מעשר דהשוו קמא בתי' והשטמ"ק להרא"ש וא"כס"ח

 לפסוק הו"ל בטל דתנאו ס"ל מעשר גבי וגםלמתנות,
 ומתנות. מעשר גבי כמו בטל דתנאו דיוטא גביגם

 אומרת זאת אמר דר"ל דאף משום ל"ק באמתאך
 כמו דמילתא לטעמא רק הוא כ"ז הדין, מקורומזה
 אינם הדין בעיקר אבל להדדי דדמי הראשוניםשפי'
 כמש"כ מהני דלא טעמא ומתנות מעשר דגבישווים
 ולכן זה, שייך לא דיוטא וגבי דהראשונים אליבאלעיל

 היכא ולר"פ זיזין להוצאת דמהני שפיראמרינן
 כנלפענ"ד.דנפלה,

 מצא חידוש איזה לי מובן אינו ל~ע3ייךד(
 אינו וגם חדש, כלל בנה שממנובהמשכנ"י

 דאינו אמרינן הלא ודיוטא מעשר וגבי חדש.כלל
 לחייב יכול שומרים דגבי וסברתו ממעשר(.דיוטא שאני הרא"ש דלשי' כתבנו )וכבר שיורא רקתנאי
 תי' כן כי הוא חדש דבר לאו ג"כ שירצה כפיא"ע
 כתב כן כי יראה והמעיין רש"י כוונת התוס' הבינוכן כי רש"י, על הקשו ובכ"ז שם דנ"ו בכתובותהתוס'
 הוא. ופשוטרש"י,

 התוס' קושית איזה על הודיע ולא דבדיו 3ך1זמה(
 בעינן דלא כדבריו דאם אבין, לא גםכיוון.
 תנאה מהני לא אמאי א"כ התנאים משפטיבמעשרות
 אם דאפי' נראה לפ"ד ובאמת שיורא. זולתבמעשר
 יהי' דלא מ"מ בעינן התנאים משפטי בעינן דלאנימא

 דהטעם נימא אם תנאי מהני לא סו"ס וא"כמעמשכ"ב
 דהך טעמא יל"ע אך מעמשכ"ב. דהוי משוםהוא

 ולשי' התנאים, משפטי מכל שאני דמעמשכ"במילתא
 רס"ל להלן, הרבה בזה שהארכנו וסייעתו,הגרעק"א

 ניחא התורה נגד הם אם בטלים דבריו תנאי בלאדגם
 שם, בזה הארכנו ג"כ הרמב"ן, כשי' ועוי"לשפיר,
 בדברים כמפליג דהוי הוא דמעמשכ"ב דטעמאדס"ל
 התנאים משפטי ל"ב דבע"מ דנימא אף ועכ"8וצ"ע.
 דתנאי ודאי זה הלא מ"מ מהני לתנאי קודם מעשהוגם
 האיך לדוכתא קושיתי הדדא וא"כ מהני למעשהקודם
 למעשה. קודם יהי' התנאי אםיהי'
 דבמעשר דלפ"ד מהרא"ל ע"ד להעיר משב1ז'ו(

 עולה דאינו משום תנאי ול"ה פירוש רקהוי
 גם א"כ המעשר לו יתן לא אם המקח שיבטלעה"ד

 ל"ה וא"כ המתנות דשייר ונימא הוא כן נמיבמתנות
 הרמב"ם. פסקי סתירתאת לגמרי השמיט מדוע עליו העיר דכ"ת אלאמעמשכ"ב,

 כתב דבריו דבעיקר אף לי, נהירא לא סברתויעיפי
 דמשום סברתו מ"מ וסייעתו הגרעק"אכמש"כ

 תצטרך שלא ע"מ מתנה אם יהי' איך פידושאלא תנאי דל"ה אמרינן כמש"כ וכו' הדעת על עולהדאינו
 מזה, באריכות ודבדנו בירושלמי, שהובא כמוליבום
 היכי וא"כ הקדושין, שמבטל שייך זה באופןהלא
 נימא אם זנות בעילות בעילוהיו ויהיו הקדושיןמבטל
 הוי.דתנאי

 1(ו1בייי
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 1( מינייהו תרי בי ולסלקיבענין

 הערות על תרם"פ בפורים שהרהרתימה
 נ"י כח8ה מרבני

 בקושייתו ל"ז בסי' הקצה"ח ד' הביא דבריוראשיה
 תרי בי ליסלקו ע"א מ"ג דף דב"ב הש"סעל
 שניהם הבעלים נתיאשו ולא גזל קימ"ל האמינייהו
 דרעק"א הש"ס בגליון הקשה )וכן להקדיש. יכוליןאינן
 לאורו(. זכינו ולא האריך דבת' וכתב שםבב"ב

 ליתנו או להקדיש דדוקא כתב ד' בסוףוהקצה"ה
 עצמו להגזלן במתנה ליתנו אבל הנגזל, א"ילאהר
 בני והתר לזה ראי' הביא ולא הגזלן, וקנה יכולודאי
 דף ב"ק מדהתוס' לדבריו ראי' להביא נ"י משהמר
 הפקדון להקדיש יכול דהמפקיד להוכיה שחתרו ע"אע'

 דריש מסוגיא ראי' הביאו לא ולמה הנפקד,שביד
 קנויה תהי' לגניבתה סמוך לו כאומר נעשההמפקיד,

 הנפקד, שביד הפקדון להקנות יכול שהמפקיד הרילך,
 עצמו, להמפקיד מקנה הוא דשם ראי' אין דמשםאע"כ
 עכ"ד דכפריה, בפקדון אפי' להקנות יכול הי'ולו
 שיחי'.בני

 ראי' אין שמשם אמר נ"י ליב יעקב הבחורונכדי
 תהלה השומר שמתנה תנאי כעין הוידשם

 ולדידי זה, תנאי על אלא השמירה עליו מקבלשאין
 היינו כו' לו כאומר דנעשה הא דהא ראי' איןבלא"ה
 ברשותו הי' ואז שם, כדפירש"י לו שמסרהבשעה
 דף כתובות בש"ס וכדאיתא מהני, בהקדש גםובכה"ג
 לך מוכר שאני זו שדה לחבירו באומר ע"אנ"ט

 הטעם הש"ס ומפרש קדשה, תיקדש ממךלכשאקחנה
- בפירהב"י. ע"ש עכשיו להקדישה הוא דבידומשום  דמיקרי מפקדון ראי' מאי האמת לפי דין כל מןובר 
 דמיקרי בגזל דמיירי דקצה"ה לדינא ברשותו, הואכאלו
- ברשותו.שלא  דף ב"ק בתוס' מבואר יותר והדבר 
 דהיאוש דבריהם בתוך שכתבו שלקטו כל ד"ה ע"אס"ט

 הרה"ג לבנו ז"ל מוינעשטער מנדל ר' מהגאון חידו"ת1(
 ליב יעקב הר"ר נכדו שהעיר ומה ז"ל, מוינעשטער משהר'

 שנה. ט"ו בן או כשה" ז"ל המחבר נכדו הערות וגםשליס"א,
 ההורה מגדולי ה" זצ"ל סוינעשטער מנדל הר' המפורסםהגאון

 ירחונים בהרבה נדפסו וחידושיו ה"ו, ירושלים בעיה"קוההוראה
 נדפסו. לא שעדמן שונים, כת"י אחריו השאיר גם בירושלים,שי"ל
 ב"ח והציל" "גנון מח"ס זצ"ל אברהם משה ר' הגאון הואבנו
 דרושים. והרבה הלכה על שונים ססרים ובכת"י משניות,על

 ש"ס מן ביצה מס' מח"ס שליט"א מוינעשטער הגרי"לונכדו
 הוא ז"ל אורי ר' הרה"ג גכדו הרמב"ס. על וסה"מרמב"ם,
 הנוכחי. ספרהמחבר

 דגזלן דיאוש ממעשר לפטרו הפקר להיות מהנילא
 בשעת הגזלן ברשות הגזילה אם אפי' קני הגזלןאם

 כמתנה והוה דידיה כלפי אלא חוי לא היאוש א"כיאוש,
 מדבריהם מבואר הרי כו', ממעשר פוטר דאינובעלמא
 ברשות שאינו אף להגזלן במתנה ליתנו הנגזלדיכול
 ברשותו, כשאינה הגזלן קני האיך דצל"ע )אלאהנגזל,
 עד זוכה המקבל אין דעלמא גמורה במתנה גםהא

 א"ר המפקיד ריש ועי' בה, ויזכה לרשותושתבא
 מהני דהיאוש לומר התוס' דכוונת וצ"ל באגם,דקיימא
- הגזלן(. לידיכשתבא  יהבה ע"א ט"ז דף ב"מ ועי' 
 מיירי דשם אלא כו', לגזלן( )נגזל במתנהנהליה
 בקרקע דגם ואף עומדת, בעליה ברשות וקרקעבקרקע
 כמבואר להקדישה יכול לא בדיינים להוציאהכשא"י
 בקרקע מיירי ט"ז דבדף י"ל מ"מ ע"א, ז' דףבב"מ
 - בדיינים. להוציאהשיכול
 דקצה"ה לדינא ראי' להביא אמר נ"י אורי כמרונכךדי

 בהאי ע"א י"ג דף דקידושין מסוגיאהנ"ל
 שקלי אין למימר יכולה עד כו' וורץ2בי דהטףגברא
 לו להתקדש מרוצה דהיא היכא אבל שקלי,ודידי

 קידושין, הוו הן באמרה וכ"ש בדשדיך הש"סוכדמסיק
 הגזל, את במתנה לו כנתנה דהוה משום הטעםוע"כ
 דהנגזל ומוכח בו, לקדשה ויכול שלו החפץונעץ2ה
 והיא בר,2ותו, שאינו אף להגזלן במתנה ליתנהיכול
 שם דשאני לדהות יש לדעתי מיהו לכאורה. נכונהראי'
 לה דמהזיר הנאה בהאי לידה, הגזילה חוזר דהגזלןכיון

 מתקדשת ודיינא בדינא עמו לילך צריכה אינההגזילה
 גזילתה ונתקבלה מלוה, מחילת להנאת ודמילו,

 אז לידה שניתנה דבשעה י"ל גם קידושיה,ונתקבלה
 באים ואז בו, לקדשה יוכל למען הגזילה לו מקנההיא

 סקט"ז כ"א סי' ב"ש ועי' ביחד, והקידושיןהמתנה
 ולא דבגזל מזה שהוכיח ועי'ש בזה, כיוצאשכתב
 א"י כ"א היינו להקדישו, 'א"י שניהם הבעליםנתיאשו
 כ"ש וא"כ הקדש, נעשה שניהם בריצוי אבללהקדיש,
- שניהם, ריצוי בזה השייך לנגזל הגזלןכשנותן  בשדיך דידה דבגזל דפירש"י נ"ב דף בקידושיןועיין 

 אחילתי', קידושין לשם דידה גזל קבלתה דכידמקדושת
 לדבר גם מהני דמחילה פשיטא מחילה מצד אםוהנה
 דיש אלא כלל, קנין א"צ ומחילה ברשותו,שאינו
 ניתנה דלהוצאה בהוב רק ל"ש מחילה דהאלעיין
 מהילה, ל"ש בחפץ אבל המקבל, ביד בעיןואינו

 אות בנתיבות וע"ש סק"ה, ובש"ך ס"ג, בש"עוע"ש סק"ו,- בסמ"ע ע"ש ס"ב רמ"א סי' בה"מכמבואר
 חפץ בגוזל גם דא"כ הש"ך של הא' לתי' שהקשהד'

 משמע הנ"ל רש"י ומדברי ע"ש, מחילה לשוןיועיל
 וצ"ע. מהילה לשון בגוזל'חפץ מהני,דבאמת
 סי' יו"ד מה"ת הנוב"י ד' על נ"י, בני העירעוך

 ולא לעניים דהפקר דאף שם שחדשקנ"ד
 ידוע לעני שמפקיר היכא אבל הפקר, הוי לאלעשירים
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 ם " ארט

 ס"ט דף בב"ק אר"י האיך דא"כ ליה וקשיא הפקר,הוי
 מה כל אמר ר"ד הרי ד"א, אמרו רוסא ור'דצנועין
 דאותו מדעתן הפקירן הרי הפקר, יהי' ענייםשלקטו
 שם, הנו*ב שכתב כהן ביד בתרומה כמו בלחודעניים
 ולכן במתנה, גם ליתן יכול הרי עצמן ענייםולאותן
 נתיאשו ולא בגזל אבל בעבורם, להפקיר גםיכול

 דלא להקדיש דא"י דוסא לר' דס"ל אפשרהבעלים,
 כהן ביד תרומה בין להנו"ב יש חילוק ומהכצנועין,
- עכ"ד. ענייםלהפקר  בין לחלק דיש מלבד והנה 
 עניים לבין נותן, למי ומכיר שיודע לכהןתרומה
 אלא שלקטו, המה מי ומכירם יודע שאינושלקטו
 שמסרה בשעה כהן ביד דבתרומה לק"מדבלא"ה
 ממנה, דעתיה אסח אז בר,2ותו הי' עדיין שאזלהכהן
 אינו שוב אז להפקיר דכשבא שלקטו בענייםמשא"כ
 וז"5.ברשותו,

 הנגזל ביד כח שיש הקצה*ח לפ"ד נ"י בני העירכוך
 הנגזל בכח שיש הוה א"כ לגזלן,להקנותו

 שאינו כיון חפץ באותו לו שיש מהזכות עצמולסלק
 למי החפץ מקני שהוא שאני, והפקר לאחרים,מקנה
 5וסקים, וכמה י"ב ב"מ לר,2"י ס"ל ומה"ט בו,שיזכה
 לבד סילוק אבל אותו, מקנה אחרת דעת מיקרידהפקר
 אזרא וא"כ שא"ב, לדבר גם דמהניל יאוש בגדרהוא
 דמבואר שם, ב"ב הש"ס בדברי יפה עיין לאובמח"כ - עכת"ד. הנ"ל דב"ב הא על הקצה"ח קו'ליה
 אלא שלו, שהוא מדבר עצמו לסלק יכול אדםדאין
 הכותב ר"פ כתובות בשאס ג"כ וכמבואר גמור,בקנין

 צעב. סי' אבהע"ז עלוב5וסקים

 יכול אם הבעלים נתיאשו ולא בגזל שנסתפק מהגמ
 העיר כבר לידו, כשיוחזר להקדישוהנגזל

 דדוקא משמע בכתובות הש"ס רמדבריבעצמו
 משא"כ הזמן, בכלות לידו תיחזר דממילאבמשכנתא

 דיהי' יימר מי בדיינים להוציאו יכול אם אפי'בגזל
 הגזלן. איבדו שמא בעצמו החפץ להוציאיכול

 מוינכשמכרמכנריל

 להסתלקותו הא' הזכרון ליום אישית הערכה במקום1(
 לחדש ב' אשתקד זצ"ל, הכ"מ אברהם משה ר' מרן אאמו"רשל
 של ומתן ממשא קטע בזה למסור הנני ת"ו. בירושליםניסן
 ובקדושין בגיטין לעולם סתם של ההלכה בענין מקונטרסיהלכה
 ומתנה כהונה במכרי ומסחר, פועלים בעניני ונוירות,בנדר

 האחרונה בשנה זצ"ל אדמו"ר לפני לה?יע שזכיתימועטת,
 גדולתו לבד יושקף מתוכה ואשר במק?ת תשובתוולקבל

 רבותינו דברי ולהציל לגונן הכביר רצונו ביחוד בתורהוגאונותו

 יא.מימן
 1( לעולם מתםבענין

 והירושלמי הבבלי השוואתכפייי
 נררים בין רמחלק הנתיבות שיטת עלמקשח

 רמעיל פהטום לעולם פתם הוי רבנרריםלשטרות,
 על הערה פכורים. מירושלמי לפפיקא,נפשי'
 "נתיבות ש מקשה הנ"ל. בירהטלמי הר"שגירפת
 טעורר תפיטה. ברעי עצמו לרברי שפותרהנ"ל
 בשטר רכוי הלכה והט"ו הרמב"פ חשמטתעל

 והשגתו הערותיה על אפיו תשובתובהקף"ט.
 אלו4 בענינים ומ"מ ציוניפ תשובתו.על

 - א-
 הנתיבות ע"ד לך לכתוב אאמו"ר לד.ן[2מיחתי

 גם שהוא טאמאשאוו הרב לפני גםשהצעתים
 התורת על תפס והוא לעולם סתם בענין עסוקהוא
 ויבואו באע"ז זה בענין שמביא אחר מירושלמיגיטין
 שיחי' יצחק בני אצל מדפיס הנהו אשר בספרובדפוס
 פליאתי לפניך גם מציע והנני אי"ה, אחה"5ויגמר
 בזה. עיונך אחרי דבריך שיבואוני ואקוהאני

 בדברי עומד הנני שיחי' ורבי מורי אביוככת
 5שוט שהמה ח' ס"ק ס' סי' בחו"מהנתיגות

 בדבר לטועה ח"ו לעף2ותו דידי לגבי איגרימרפסין
 בחוסר זה תלוי ובודאי בירושלמי ומפורשמשנה
 אמנם מהאחרונים והרבה בזה, בינה ולמדניהבנתי
 מ"ח סימן ה"ה שסתר בינה באמרי ועי' שיטתו,סתרו
 אם כי הקדושים דבריו ח"ו לסתור לא ואניעיי"ש,
 לענ"ד שנראה בא הנני בנינו עיקר עללעמוד
 בעיקרו.כמופרך

 סתם חבירו את לזון המתחייב בדין שםהנתיבות
 וי"א משמע שצריך כ"ז חייו ימי דכלי"א

 והראוש הרשבוא של המחלוקת והוא בשנואשנפטר
 מחלוקת באמת הוא משרה אשר לעולם סתםבענין
 גם )וכן והנתיבות כנ"ל, ע"א בגיטין אשי ורברבא

 שיטת ליישב וכדי ריעותיהם, להשוות מתאמץהתומים(
 מסוגיא עליו הרשב"א של החזקה מקושיתוהרא"ש

 ולהצדיק ולכוננם להבינם ולתרצם לישבם הקדמוניםמאורותינו
 והציל" "גנון הגדול לספרו היסוד זה אשר עולם צדיקיצדק
 וחהו נפשו משאת חהן ונשמת משגת משנה, סדרי ששהעל

 שובו עדי באר?ות, בגולה אדמות, על נשמות, חההנשמתהם
 תנ?ב"ה. החיים ארצות ארצו אויר נשמות לחה הארצותלארץ
 )אורי(. שופרא, האי על המתאנלבנו



כב "פ,"כשר לקךלם פתםבשעקרני
 עלמא שירות כל דאיתסרי פידות כל יאסרורנדרים
 ואף לממון נדרים בין הנתיבות שם מחלקולי',
 סתם בענין אבל בנדרים, כמו דנין דבשטרותיקיי,ל
 דאמרינן כלעולם ליה דיינינן בנדרים דוקאיעולם
 בתורת שאפילו מה היינו לספיקא נפשי' אינשימעייל
 בממון אבל ספק, כתורת ולא כודאי עליו תחולטפק
 ומדחיק לספיקא, נפשיה דמעייל סברא הך שייךלא

 סתם של דהלשון ס"ו נדרים הר"ן מדברי לבסוףעצסו
 שמביא עיי"ש כודאי זה הרי וא"כ  לעולם, טפימשמע
 בהמתו או חייתו הקדיש י"ח מנדרים לדבדיוראיה
 לספיקא. נפשי' דמעייל משום שהוא הכוי אתהקדיש
 ותלוי ובהמתו חייתו הגירסא שם בגמראווונ1ן

 שם והתוס' והרא"ש והר*ן הרמב"ןבהפידושים
 הסוגיא וכל לדינא, גדולה נפק"מ ויש או, אושמפרשים

 מאן אליעזר דר' ות"ק ח' רב ועיון ביאוד צריכהשם
  עובר הנתיבות בעל והגאון הרבה גירסאות וישהמה
 בכורים 8"ב ובסוף וז"ל שם רבריו ומסייםעכ"ז
 ש י ד ק ה בהמתו או חייתו הקדיש אם דאףמבואר
 הכוי את כתב א ל בהמתו או חייתו הכותב הכויאת
 נפשי' דמעייל משום בנדרים שהוא דכל אלמאוכו'

 ומשנה והולך וכו' מנדרים ממון ילפינן לאלספיקא
 שייך דלא בממון אבל הפעם עוד דבריו עלוחוזר
 או חייתו הכותב גבי דבכורים בהא כדמוכחוכו'

 עייוש. וכו'בהמתו
 הכוי את כתב לא ובהמתו חייתו דהכותב האוהנה

 שם עלה בירושלמי אמרינן דביכוריםבמשנה
 ובהמתו חייתו את הקדיש דתני כרבי דלא מתני'ס9"ב
 אם זה ולפי הכוי, את הקדיש אומר רבי הקדישלא

 ואמרינן הכוי את כתב לא הכותב גבי כתיבבמשנה
 את דהקדיום רבי סובר ע"כ כרבי דלארהיא
 דמתנ" וחכמים הכף את דכתב ובכתבהכף
 לסתוד ראיה זה הרי וא"כ הקדיש, ולא כתבדלא
 הדבקים בין לפרד הנתיבות של ובנינו יסודו כלולהפיל
 ממש להיפוך מפורש והרי להקדש ממון ביןולחלק
 שווים הן לחכמים ונדרים, להקדש ממון הםדשווים
 והקדיש יחד שניהם שווים ולרבי כתב ולא הקדישדלא
 הגאון של הבדולח עין על ממני דעת ופליאהוכתב,

 בזה הרגיש לא איך הירושלמי את ראה אםהנתיבות
 דהבבלי הסוגיא עפ"י רק הדבר את דדן דנאמר לאאם

 הירושלמי את שמביא הר"ש פירוש ועפאיבנררים
 הבבלי. עם להשוותומבלי
 הר"ש מפירחצ כנראה העתיק שהנתיבות אמתו1(ן

 ובהמתו חייתו הקדיש דתניא דבכוריםבמשנה
 אבל הכוי את הקדיש לא אומר רבי הכוי אתהקדיש
 דהלא בר"ש שם הוא דמוכח דטעות יראה לא זהמי
 א ל כתיב דבמתני' כיון כך הגירסא להיות יוכללא
 דרבי ע"כ כרבי דלא מתני' ואמרינן הכוי אתכהב

 מפורהם וכן הכוי, את כתב סזבר ובכתב הקדישסובר
 העיר שלא ולפלא עייוש, בטעמא בירושלמישם

 הר"ש דברי את בהביאו בזה כלום הנתיבותהגאון
 המוטעת.בגירסהם
 שהגאת מצאתי הנה והתמיה הפליאהולהגריל

 א"ע שסותר כמעט תפיסה בדיני ז"להנתיבות
 הלשון מחמת שקונה דכל והטעם שמי י=א בכללוז"ל
 בו שיש מה ולא בלשונו ברור שהוא מה רק קונהאינו
 א ל ובהמתו חייתו והמקדיש וכו' בנדרים דכמוספק

 וכו' מנדרים למדים אנו ושטרות וכו' הכויהקדיש
 עכ"ל וכו' כתב א ל ובהמתו חייתו דהכותב נמיותנן

 וכגירסת לעיל אני שכתבתי כמו כבר וזהועיי"ש,
 שבר"ש-וממש כהמוטעת האמיתית--ולאהידושלמי
 נפל וא"כ ס', בסי' להלן בעצמו שכתב ממהלהיפוך

 ובממון מנדרים ממון שמחלק שלו ההלכה יסודכל
 שבדיני דבריו ואדרבא דמי,  כלעולם סתם אמרינןלא

 שיטות ועם הירושלמי השוואת עם מתאימיםתפיסה
 דסתם דכלל הסוברים ודעימי' כהוהצב"א הפוסקיםאלו

 ספק של לענין ענין זה ואין ממון, בעניני גם הואלעולם
 הר"ן וכדעת בנ"א לשון אחרי הולכין דבנדריםאחרי
 שמביא מ"ח סי' הלואה ה' ביגה באמרי ועי'הנ"ל,
 אין דבממון מטעם דמחלק והגתיבות התומיםדברי
 ומדחה רוב אחרי הולכין ובנדרים הרוב אחרהולכין
 מפורש ר*ז סי' חו"מ הב"י מדברי ומביאדבריהם
 כלעולם סתם אמרינן ממון  לענין דאף הרשב"אלדעת
 עיי"ש, ומהראנ"ח ממהרי"ט שמביא מה ועיי"שדמי,
 הירושלמי מדברי לעיל אנחנו שהערנו מה העיר לאאך

 עצמו. דבריומסתירת
 דכוי מהא ראיה שמביא הגניבנת על צ"עו21כלל

 גדולי כל נגד הלכה לפסק ממונותלדיני
 שתי וכל מכל השמיטו דהפוסקים בשעה בההאחרונים
 הא הביא ולא השמיט הרמב"ם דכוי אלוההלכות
 מצאתי לא הכוי את דכתב הא תם הכוי אתדהקדיש
 על שעמד מי לע"ע מצאתי ולא בשו"מ נרשם ולאלעאע

 הכוי את דהכותב הא הביא לא בחו"מ וגם אלוהשמטות
 וברמב*ם הסיבוכים, רבו כמו רבו בכלל הכוי עניןוהרי
 עמדו ומפרשט נו"כ אשר סתירות כמה ישנםגופי'
 ובפלתי סקי"ז ט"1 סי' יווד בש"ך ועי' עליהם,ועמלו
 והגאון בפ"ע. וברי' כוי מיני שלשה "צ ובגמראשם,
 עבר ממונות מדיני בדין סולל בנה ז"ל הנתיבותבעל
 סיבוכיו ספיקותיו, דכוי, דסוגיא המסובך ענין כלעל

 וצ"ע.וסתירותיו
 לעיין בקיצור לי השיב הראשון תשובהו במכתבו1(גה

 הר*ש שדברי וחידש דנדרים בגמ' הפעםעוד
 והר*ש בנדרים, הגמ' דברי הם הם דבכוריםבמשנה
 במתני' דתנן הא על קאי לא כר"א דלא מתני'שכ'
 שמספק במתני' דתנן הא על אלא הכוי את כתבלא
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 דמעייל אלמא נזירהוא

 נפשי-
 ה"נ וא"כ לספיקא

 הנתיבות. דגר1 הם והם הכוי אתדהקדיש

 שלא הזה הנפלא חדושו על להקשותוכשתןרוזי
 בירווילמי ה9"מ ומפירוש הר"ש מציון כןנראה

 ליישב בזה הנמסרת הארוכה בתשובתו ה9עם עודחזר
 1( בשלום. מקומם על שיבוא הנתיבות דבריולתרץ

 אביו של התשובה את להדפיס ז"ל המחבר ציין כאן1(
 ואולי זה, על תשובה שום מצאנו לא אבל ז"ל, הרמ"אהגאון
 חילופ. כאן הדפסנו הנ"ל, התשובה את טצאנו שלא וכיוןנאבד,

 ז"ל. הרמ"א אביו עם המחבר של האורגינאליםהמכתבים
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 "מכתבים: חלופי הןואלו

 ת"ו. ירושלים פעיה"ק תרח"? ניסן לחדש א' יוםבעזה"י

 בשמחתן לראות ויזכה ובכשרות בשמחה החירות חג אתיחוג
 לשנה הפסחים ומן הזבחים מן ולאכול ישראל שלובישועתן

 יחי' אורי' ר' הרה"ג אהובי בני בירושלים,הבאה

 ולדעתי הנתיבות, על לתמוה מרבה שאתה מה מכתברקבלתי
 טעית בני שאתה אלא וברוריש נכונים הנתיבותדברי

 הגמ' שראית שאחר ו"ייהני הטעור, ביכורים במס' הר"שווברי
 הנתיבות את ועשית טעגתר. על: עמדת לא ג"כ די"חבנדרים
 הגמ' דבדי הם הם שם בביכוריס הר"ש דברי הלא כילטועה
 דתנן הא על קאי לא כר"א דלא מתנ" שכ' והר"שבנורים

 שמספק במתני' דתנן הא )על אלא הכוי את כתב לאבמתניתין
 את דהקדיש ה"נ וא"כ לספיקא נפשי' דמעייל נזירהוא
 דהמשנה אתי דנדרים הגמ' דלפי הנתיבות דברי הם והםהכוי,

 ומ"מ הכוי דהקדיש ג"כ ס"ל מספק נזיר דהוי דס"לבביכורים
 נפשי' דמעייל ס"ל גדרים לגבי דאף הרי הכוי כתב דלאס"ל

 )ומה לספיקא נפשי' מעליל דלא ס"ל קנין לגבי מ"מלספיקא
 דמאן אמרינן דבנדרים צךע ביכורים במס' הדא"ש בפ"שתמה
 מעתל דלא כש"כ :נדרים ע"י בספק ממוני' מעייל דלאדס"ל
 ע"י מס' נפש" דמעייל אף ו"ל מ"מ אבל נדרים ע"י בספקגופי'
 ותבין(, עת"ש קנין ע"י בספק ממונו מעייל לא מ"מנדדים

 בנדדים דס"ל דלמאן לששחו הוא תפיסה בדיני שכתבומן[
 ולדיד" מנדרים ממון ילפינן לספיקא נפשי' מעייללא

 בנדרים גם לספיקא נפשי' מעייל שלא לפי הכוי הקוישלא
 כאן ואין הכוי את כתב שלא ממון קנין לגבי גם ילפינןממילא
 תפיסה דבדיני אלא גדסאות בשינוי כלל תלוי ואינו סתירהשום

 ילמאן כתב מ' ובסי' לספיקא נפשי' טעייל לא דס"ל למאןכתב
 ממון קנין ילפינן לא לדידי' בנררים לספיקא נפש" מעתלדס"ל

 וייש אלא מכונם, על הנתיבות דברי כל מבוארים ובזהמנדרים,
 אינו הפסח דעד כתב תפיסה דבדיני ז"ל בדבדיו סתירהאיזה
 לספיקא, נפשי' מעתל דלא משום הוא 9סח שיגיע עו אלאאסור
 דס"ל ר"י והא כו' מעיל לא מטעם לא דע"כ הוכיח ס'ובסי,
 בנ"א דלשון אלא הפסח עד אלא אסור דאינו ג"כ ס"למעייל
 נפשי' מעייל לא דלמ"ד תפיסה בדיני דכחנתו וצ"ל הואכן

 כו'. מעייל דלא משום הטעם ג"כ הפסח בעד י"ללספיקא

 מספק נזיר שהוא ובהמה חי' שזה נזיר הריני ביןהילוקך
 לי. מובן אינו להקל נזירות שספק לאחריו הרתיעובין

 כוי בענין המסובכים ענינים ביאר שלא הנתיבות עלתלונתך
 בדיני בעיקר כאן עוסק אינו הנתיבות הלא כי תלונה אינהג"כ
 לה שתלי מהגמ' הראי' לו ודי אגב דרך אלא הביאה ולאכוי

 עלי שקשה מפני וקצרתי עוד, לו ומה בספיקא נפש"במעיל
 כחנתי. שתבין אקוה בדברי וכשתעייןהכתיבה

 אוהבך, אביךוהנני

 אברהםמשה

ב.

 שם: שציין מה וזה הנ"ל: המכתב על המחברהערת
 בברייתא דתני כרבי דלא מתני' בירושלמי עייןא(
 אם הוא הקדש דממ"נ הכוי את הקדיש אומד דבי וכו'הקדיש
 לבנו ובהמתו חייתו לכותב וה"ה חיה הוא אם או בהמההוא
 דסיפא בבא מפרש הוא ולהלן - ס"ל. דידן כתנא קמאותנא
 דספק נזיר ה"ז כך שאמר ובין כך שאמר בין נזיר הריניאמר

 לחומרא.איסורא

 הד"מ על שמקשה י"ג ס" נדדים הל' במחנ"א עייןב(
 אומר שהמהרי"ט להקל נזירות וספק להחמיר נדרים דס'בטעמא
 מעייל מודאן חמור אינו דספיקן נדדים דגבי דה"ט 9"ט ס"בח"א
 לא מודאן ספיקא דחמירא נזירות וגבי לספיקא, נפשי'אינש
 גבי דנזיד ב9"ה פסק הר"ש והדי לספיקא נפשי' אינשמעייל
 מותר ה"ז נדר בשבת אם בא דוד שבן ביום נזיד הריגיהאומר
 מודאו, חמור אינו ספיקו והתם נ"ל, וספק ספק שהדברמסני

 דכ' משום להקל בנזידות הוא דהטעם מסביר נ' בסי,והרא"ם
 מהרמב"ם עיון והצריך לשבועות. הוקשו ונדרים יפליאכי
 דספיקו ל"א דדינא .דבספיקא ע"ז סי' אדרבי מהד"י ד' הביאגם

 ממש"כ עליו והק' לספיקא, נפש" אינש מעייל לא מודאוחמור
 אי וד"י ר"מ במחלוקת הפסח לפני עד גדר גבי ב9"יהרמב"ם
 נפש" מעיל דלא כד"י שמ ופסק לספיקא, נפש"מעייל
 וצ"ע.לספיקא
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 ז"ל: הרמ"א אביו הגאון אל המחברתשובת

 אשריך הנתיב1ת אל בנוגע יקירי אבי תשובתך עלועתה
 זכיתי טרם ואני אעשה מה אבל ישריםשנתיבותיך

 לבין תפיסה בדיני פסק1 שבין הסתירה הנתיבות וליישרלהבין
 תפיסה בדיני כלשיטתו ששיטות בכ"כ מתרץ הנך ס' לסי'פסקו
 נפש" מעףל לא דס"ל דמאן 1אליבא לשיטת ק ס 1 8הנהו

 ואליבא לשיטת לעולם סתם של הוין פוסק הנהו ס' 1בסי,לספיקא
 אפילו שיח" אבי מורי אבל לספיקא, נפשי' מעייל דס"לדמאן
 הנהו הנתיבות וביחוד להזכיר, לו צריך ה" ג"כ ש ר פ מב

 לדינא חדשה שיטה 1בונה פ1סק כ"א מפרש לא הללונמקומות
 להזכיר לנכון מיא ולא הראשונים בשיט1ת חדשה הבנהע5"י
 הזאת הסהירה נניח אך השני. במק1ס שכתב מה זהבמקוס
 שס1בר דמי להיפ1ך דמפורש הוא עליו תפיסת1 בעיקרלרגע
 הקדיש דסבר ורבי הכוי את הקדיש ג"כ ס1בר הכוי אתכתב
 גם יסבור כתב לא דסבר דבכ1רים דמשנה 1ת"ק דטכריסבור
 המקור ששמה שבירושלמי כל ק1רם לך 1הראיתי הקדיש,דלא
 אי- ואחרת הכוי את הקדיש א1מר רבי בפיר1ש כתוב דרבילהא
 הלא 1במשנה כרבי דלא דמתני, דאמרינן אחרי לגרוסאפשר
 גרסא1ת בשינוי כלל תלוי שאיג1 משיבגי ואתה כתב, א לכתוב
 הא על קאי לא כר"א דלא מתני' דבנדרים הא כי אומר1אתה
 שם הרי אחרת אומר ומי הכוי את כתב לא במתניתיןדתנן

 על דן הנני ואני הכוי את כתב רלא הא כלל מוזכר לאבנדרים
 זה ועל הכ1י, את כתב לא של הדין מקור ששס דבכ1ריםמתני,
 הקויש סובר דרבי משום כרבי ולא מתנ" הירושלמיקאמר
 בפיר1שו בציונו שמציין בעצמו הר"ש 1גם דכתב יסבורוכן

 ומפרש חוזר ואח"כ כרבי דלא מתני' וכו' כתב לאבביכורים
 כרבי דלא דמתנ" הא אחרי בירושלמי 1כן נזיר הריני שלהסיפא
 בד"ה בירושלמי שם משה בפני מפורש 1כן דנזיר, דיןמביא
 הקדיש אומר ורבי וכו' הקדיש בברייתא דתני כרבי דלאמתני,
 1 ת י י ח ב ת ו כ ל ה " ה 1 וכו' ה1א הקוש דממ"ג הכויאת

 להדיא לך הרי ס"ל, דידן כתנא 1ת"ק , 1 נ ב ל 1 ת מ ה ב1
 כתב דלא הא על מוסב והקדיש קדיש דל"ה הברייתא כיזשמפרש
 שיש הזכות וכל כהנתיב1ת, דלא להיפוך מוכח וא"כשבמשנה
 זה אבל הקדיש, לא אומר 1רבי שכ' שבר"ש הטעות הואלמצ1א
 כרבי. א ל ד מתני' שאמרינן מכיון דמוכחטע1ת

 דברי דלפי הנתיב1ת דברי ליישב אומר יקירי אביואוזה
 נזיר דהוי דס"ל דבכורים דהמשנה אתי דנדריםהגמרא

 ואני הכוי, כתב דלא ס"ל ומ"מ הכ1י דהקדיש ג"כ ס"למספק
 דס"ל ות"ק כרבי דלא מתנ" דאמרינן אחרי השני מהצדמשיבך

 נזיר זה הרי אומר נזיר גבי ועכ"ז הקדיש דלא יסבור מכרלא
 וברא"ש ובר"ש ברמב"ם ועי' מנורים נזירות מ"ש דנים הלאוע"ז
 האי א1פן בכל אבל ס"א, ד' בנדרים ור"י ר"מ במחלוקתועי,
 בבכורים המתני' ע8"י הוא חו וגדרים ממון היינו והקדישדכתב
 ולא מתנף כך ומפני הקדיש לא יסבור מכר לא דסובר1מאן

 הכוי את מכר בין הסתירה חלקי מבאר הלא 1הנתיבותכרבי,
 כאן שנעשה לא אם בירושלמי מפורש וזה הכוי אתלהקדיש
 אפ" מתג" יה" הבבלי 1לפי 1הבבלי הירושלמי ביןלשיטתו
 הנתיבות אבל עיבוד, יריך שעדיין חדש עגין זה אבלכרבי
 בירושלמי הוא שהמקור להקדיש מכר בין על ל 8חר ההעושה

 תמ,9תי לא ואני צ"ע, ועדיין להיש1ך מפ1רש דבכוריםממתניתין
 אלא כף בעניני בפה הדיב1ר הרחיב שלא במה הנתיבותאת

 שמעתתא מתוך לנדרים סמון בין ייא ולחלק לפסוק לחמושהביא
 מצאו לא עולם וגאוני רחב ביאור שצריכה הכוי כעניןמס1בכת
 לעמוד יכלו לא בעימם חז"ל שגם מפגי נתיכ1תיה להשבהדרך
 אוךי בנך. שלך והנני עיקרה,על

ד.

 לבנו: הרמ"א הגאון שהשיב מהוזה

 ואין הנתיבות דברי על חזרתי אשר על לך להשיכ הנניעתה
 שחשבתי מה זולת כתבתי שכבר סה על פה להוסיףלי

 ועתה הירושלמי, בידי שאין לפי הו"ש בפירוש טעיתשאתה
 1דאי והנה היר1שלמי, כן מפרש משה שהשני במכתבך רואהאני

 אלא ה8"ס של לפיר1שו משועבד אינו ז"ל הנתיבותהגאון

 הירושלמי את נפרש דלמה בכאן נכון אינו ה8"מ 8יר1ששלדעתי
 דעתם להשחת כשנוכל צורך ללא ביר1שלמי דידן מגמ'היפוך
 ס"ל דביכורים המשנה כמו להחמיר נזירות ספק דס"לדמאן

 חכוי הקדיש דלא ס"ל נזירות ססק דס"ל ומאן הכוידהקדיש
 הכוי הקדיש א1מר רבי דבריך לסי בירושלמי דהגירסאואי
 לירושלמי הבבלי בין מחל1קת נעשה בירושלמי גירסא בשבילוכי

 הי' לא ובכאן בירושלמי ה8"מ וגורס משבש מקומותובכמה
 רידן גמ' דברי עם מוסכם יהי' שהירושלמי באומן לגרוסיכול
 שעה לפי ממנו נעלם זה 8ירוש1 שכתב שבעת אלא זאתאין
 לא הר"ש ובדברי הגמ,, אותה מזכיר אינו אם דנדריםהגמ'
 לא או הקדיש אומר רבי הגירסא בדבריו מצאת איפהידעתי
 הגירסא לעמבערג דפוס של בגמ' החדשים, בשס"ן א1ליהקויש
 לא אוסר ר"א דגריס בנדרים בגמ' כמו ווהו ר"א אור"מ

 הנמ' עפ"י ר"א וגרסו ר"מ הגירסא בה"ש מחקו לכךהקויש
 פיבת כתב שלא בנדרים להגמ' נתכחן שהר"ש וברורדנורים
 בפי, הוא וכן מהירושלמי  שמעהיק בכ"מ שכ1הב כמוירושלמי
 הר"ש מפרש ה" שאלו כה8"מ דלא מוכח ג"כ ומזההרא"ש,

 אלא הירושלמי דעת גם מביא ה" דידן כגמ' ולאכהיר1שלמי
 ומה סתש כתב דידן כגמ' שהוא הירושלמי דעת שמפרשלפי

 מה על אדע לא הנתיבות דברי בסתירת הפעם ע1ד מתלבטשאתה
 אינו הלא נדרים של בדין הלכה לפסוק כאן בא הנתיבותוכי
 בדרך מכריע הוא המקומות ובשני ממון, בדין אלא כאןעסוק
 תפיסה שבדיני אלא בספיקא נפשי' אינש מעףל לא שבממוןאחו
 דילפינן ודאי א"כ בספיקא נפש" כעייל לא דבנורים ולמ"דנקט
 גקט ס' 1בס" לספיקא, מעיל לא בממון דגם מנוריםממון
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 מנדרים, ממון ילמינן לא לספיקא נפש" מעהל בנדריםרלמ"ד
 כתב והלא בזה, יש קושי ומה הקודם, במכתבי שכתבתי מהזה

 נ5שי' מע"ל ש יבממון אחר במקום כתב שכבר תפיסהבדיני
 לו שורים ה" לא חפיסה בדיגי שעמד שבשעה ואפשרלסמיקא
 לידו שבא בשאלה להלכה כך הכריע אלא ס' ס" שלחידושיו

 הש"ס. בסוגיה לימודו בדרךאו

 הירושלמי ראה לא שהנחיבות לומר רחוק לא הדברוג:עיקר
 לעיקר דידן גמ' דברי תפס להלכה אבל אותו שראהאו
 למדו ואם ירושלמי הרבה למדו לא העבר דור שלפניהגאונים

 הגירסאות ושינוי השיבושים רב מפני להלכה ממנו הביאולא
 אחר ובא כך ומפרש גורס זה עליו, לסמוך אויטאראטי לנוואין
 שמובאים הירושלמי דברי אוהן זולת ההיפוך ממש ומפרשוגורס

 הכרח שום שאין וראי ככאן אבל הראשוגים, בדבריומפורשים
 להכואי. הירושלמי בין מחלוקתלעשות

 כה עד שכתבתי אחר מכתבך דברי על הפעם עודונ:דוזרי
 הנתיבות, דברי ולא יברי ע"נ העתקת שלא ליכמדומה

 המקומות בב' מכריעהנתיבות
 שבממוי

 לספיקא נפש" מעהל לא
 תפיסה "בדיני כתבתי שאני במכתבך כותב בני שאתה כמוולא
 ובסי' לספיקא נ5ש" מעייל לא דמ"ד ואליבא לשיטת פוסקהנהו
 דמ"ד ואליבא לשיטת לעולם סתם של הדין פוסק הנהוס'

 ואיפה זה לך הגיד ומי דבריך כה לספיקא" נפשי'מעייל
 דהוא עליו תפיסתי ירעיקר כותב אתה ולהלן בדברי. זאתמצאת
 הכוי הקדיש ג"כ סובר הכוי כתב שסובר דמי להי9וךמפרש
 דביכורים דמשנה ות"ק דמכר ג"כ יסבור הקדיש דסברורבי
 הדברים כאן וגם דבריך כה הקדיש" לא ג"כ יסבור כתב לאדסבר

 שהוא שסובר דמי אלא כלל הנתיבות זאת כתב דלאמסובכים
 הקדיש שלא סובר נזיר שאינו שסובר ומי שהקדיש יסבורנזיר

 דס"ל מאן דאף דביכורים ממשנה ומוכח בנדרים בגמ'כמבואר
 מכר. דלא ס"ל מ"מ נזיר והואהקדיש

 חוזר ואח"כ כר"א רלא מתני, כתב לא י שמצייןוהר"ש
 משנה בכל כמעט בר"ש מצוי דבר זה הסיפאומפרש

 מפרש גופ" שה9"מ מקומות בכמה מצוי בירושלמי וכןומשנה
 כרבי דלא מתנ" בירושלמי שכתוב מה ורק הסיפא עלדקאי
 בבד בד עולה יה" אחת תיבה בהוספה או ובחסרון הקדישדאמר
 דלא מתגי שנגרוס או כרבי מתנ" שנגרוס דהיינו הבבליעם

 מקומות וכמה בכמה לה8"מ והנקל הקדיש לא דאמרכר"א
 בירושלמי מלאים ציטטים כמה ולגרוס ולשנות לשבשבפירושו
 אחת תיבה להחסיר או להוסיף רק שיש וכאן מדעתוולסרש
 לא אחד בקנה עולים והבבלי הירושלמי דברי שיהיובכדי
 כתוב שבר"ש 5עמים כמה חוזר ושאתה כן, לעשות לבומלאו
 שבידי בר"ש כן דליהא אותי שמפליאים כתבתי כבר אומרורבי
 טעותך שזה חושש אני ויותר הילנא, בדפוס כך מצאתואולי
 הוא שכתבתי שמה ותראה הענין כל על לחזור בני אתהוצריך
 אוהבך, אביך נכונים. הנחיבות ודברינכון

 אברהםמשה

א גש  ל 

 ז'לנ מתץ אבי כתב אלו מכתבים חילופיאחר

 רי*א להגאוז יהחצע נחלת ספר לידי בא אח"ז11(11(
 שמחולק שם ו' בסימן וראיתי זצ"לש8ירא

 דמחית דאמרינן דהא בסברתו הנתיבות בעל עםהוא
 בתורת ולא ודאי בתורת הוא לספיקא נפשי'אינש
 מתורת דרק וסובר עליו משיב הנ"ל והגאוןספק,
 עיי"ש ודאי מתורת לא אבל לספיקא אינש מחיתספק

 הנ"ל דבכווים הירושלמי בדברי בצ"ע שעומדבאורך
 שיטתו לפי )אף הקדש לספק ממון מספק הדימוידמה
 דנן שמהירושלמי כלל העיר שלא ולפלא שם(הוא
 שוים והקדש דממון הרשב"א לסברת מוכרחתראיה
 לסתור ראיה שמביא ומה וביה, מיני'הנתיבות דברי סתירת על העיר לא וגם לעולם, סתם בעניןהם

 דדמינן להיפוך שמפורש ס' בסי' לשיטתומהירושלמי
 שבהירושלמי הצ*ע בעצם אולם והקדש, לנדדיםממון
 זצ'ל הגאון אאמו"ר של הגדולה דעתו לפיהרי

 דמתני' הסיפא על רק הכוי את כתב לא עלכלל קאי לא כרבי דלא דהא והירושלמי הבבליבהשוואת
 בצריך שנשאר מה ויתיישב ש8יר אתי הרידנוירות
 עיי"ש. הנ*ל בסימן הנ*ל נח*י בעל הגאוןעיון
 שם ההלכה על הי"ז נזירות מהל' 8"א במל"מער'ן

 אפילו ולד לו כשיהי' נזיר הריני אמרשאם
 הוא נזיר הר"ז ואנדרוגינוס טומטום או בתכשנולדו
 טומטום ילדה כי נזיר הוי לבת או דלבן כיוןאמרינן מי בת או בן לי לכשיהי' נזיר הריני באומרמסת8ק
 עליו הנזירות קבל ובת בן בין דהא ודאי נזירהוי
 או לבן רק דעתו הי' דלא דאמרינן טעמא דלמאאו
 וילדה בן לי לכשיהי' דאמר בהא וטעמא ודאיתלבת

 ור"י היא נקבה דדלמא משום לאו נזיר דאינוטומטום
 התוס' כתבו דהרי לקולא בנוירות דאזיל הואדכרי

 משום הכא מודה נזירות בס' דמחמיר מאןדאפילו
 ולא ודאי לבן הי' דעתו בן לי לכשיהי'דכשאמר
 במל"מ. עיי*שלטומטום

 בהמה לו היתה הקרבנות, ממעשה ה4ח פט"וועיין
 כו' עולה היא הרי וכר תלד אם ואמרמעוברת

 כמו חולין הן והרי קדשים אינן וא"נ טו"אילדה
 פסולין שהן ביאר מזבח איסורי מה' ובפ"גשבארנו,
 אחר כמין הן הרי נקבה ספק זכר ספק שהן לפילמובח

 שיהי' עד תמימה ונקבה תמים זכר נאמרובקרבנות
 אישות מה' ב8*ב כתב וכן ודאית, ונקבה ודאיזכר

 סימן לו ואין נקבה אם ספק זכר אם ספק והואאנדר'
 ודאית נקבה היא אם ודאי זכר הוא אם בושיודע
 להתברר פעם שאפשר )רק ספק הוא גם וטומטוםלעולם
 סימניו(. נקרעאם



 לספיק* פ*ף' אוש מעילפע*ע י 3 רק
כר ם " או*

 ס"נ חקב חידעא להגאת שאל חיים בספרועיין
 קושטא מרבני הלוי שבתי הרב בשםשמביא

 ובהמהו חייתו הכותב דבכתים מסשנה ראיהשהביא
 ולפלא שם אותו מדחה והרחיד'א הכוי את לו כתבלא

 זה הוא דימוי דמה בפשיטות אותו מדחהשאיננו
 לדברי לנדרים ומממת דכו"ע אליבא לנזירותמממון

 וצ"ע. לנדרים ממון בין המחלקיםה9וסקים
 הרמב"ם לדברי שמציין הנ"ל בסימן שםו13יין

 ואנדרוגינוס טומטום א'( הל' דחגיגה ב')9רק
 לח"מ )עיין אשה ספק שהן מפני מהקהל5טורים
 ש"מ ה"ו דזכיה ובפ"ח אישות( מהלכות ב'9רק
 תטול נקבה אם מנה יטול זכר אשתי ילדה אםשאמר
 ילד וכו' ונקבה זכר ילדה ואם וכו' זכר וילדהמאתים
 גועיי"ש שבשניהם כ9חות נוטלת ואנדרעינוסטומטום
 בן והניח מת שמי מנחלות בפ"ה ועיין שם(בלח"מ
 בנים והניח שמת ומי הכל את יורש שהבןוטוו"א
 יורשים הבנים מרובין שהנכסים בזמן וטו"אובנות
 שהנכסים ובזמן כמותן ונזון הבנות אצל נדחיןוהטו"א
 הבנים אצל הטומטום את דוחות הבעתמועטין
 מזונות. עמנו לך ואין אתה זכר לוואומרות
 ממשנה המל"מ של לספיקו ראיה שמביאוע'ימש

 לו נולד בן לי כשיהי' נויר הריני 9"בדנזיר
 בירושלמי ואתמר נזיר זה אין טו"א בת נזיר הר"זבן
 ע"ב ד'  ערכין בריש ועי' צריכא, טו"א צריכא לא בתשם

 דמ"ב בבכורות ועי' הזכר, מדכתיב טומטוםממעט
 עלי היי כ"ג חולין ועי' כ"י, בצלאל הרבובלקוטי
 ועיי"ש  פלגפ  והביא  הבבש מן או האיל מן בהמהעולת
 דהא ממ"נ נדרו ידי יוצא הוא ברי'  דלאו  רביוןברש"י

 בת או בן לי כשיהי' כשאמר וגם הוא איל או כבשאו
 עכ"ל הוא בת או בן דממ"נ נזיר טומטום ילדהאם
 או ודאי לבן כיון אם המלאמ של הספק זהו הלאוצ"ע
 הוא. ספק וטומטום ודאיתבת

 בהמה ספק הוא דכוי משמע מנזירות 8'בהרגוב'ימ
 בכלל והוא ומוה מזה דרכים בו ויש חיהוספק

 זה הרי חיה שזה או בהמה שזה מיר אמר ואםספק
 דבכורים ד5"ב למשנה בפירושו שפירש כמו מספקנזיר
 ולא שם אנדר' וכן בפ"ע ברי' דאמר יוסי כד'ולא

 דאנדר' דמתניתין מפאנו והרמ"ע שם הלח"מכפירוש
 ס"ה סי' ב"י  ועי' בפ"ע, ברי' דאמר יוסי כר'הוא

 בלח"מ ועי' בפ"ע, ברי' דכוי לרבנו דס"לדמפרש
 שחיטה. מה'ב5י"ב
 מתנות בענין הרמבום דגירסת ס"א סי' בטוי"דוע'ין

 הביאו הרשול וגירסת וחיה מבהמה הבאכוי
 והבא כוי מתנות ובענין והש"ך והטעז הב"חדבריו
 הרמב"ם בדברי הבין ורבנו שם ובבאי וחי'מבהמה

 שאמר דמה אומר ר"א? ס*' נהבהב"*וו(כנהייג
 אעפ"י הכוונה אין ספק שהוא אעפ9"הרמב"ם

 לנו ספק שהוא אעפ"י אלא חיה ס8ק בהמה ספקשהוא
 הרמב"ם כתב דלא אומר לא או במתנות חייבאם

 וחיה טהורה מבהמה הבא דכלאים מהמ"אבפ"א
 דמו את ולכסות חלבו לענין דוקא אלא כוי הנקראהוא

 דרב כיון מ"מ אפ"ה בפ"ע בדי' דכוי דקיי"לדאע"ג
 נקטינן וחי' מבהמה הבא כלאים שהוא ס"לחסדא
 והולך שמבאר ט"ז סי' בבנה"ג  ועי' לחומרא,כוותיה
 שיטת על ומקשה בפ"ע ברי' הוא דכוי הרמב"םדשיטת
 צדדים. סכמה הנ"להלח"מ

 - ך-
 מו"ה חו"ב בלום אוצר הרה"ג ידידיכבוד

 שליט"א  מוינעשטער אורירבי

 ס' בסימן הנתיבות וע"ד קבלתי, מכתבואחרשיית,
 שקושית ז"ל הגאון אביו עם הצדקבודאי
 הכל יבוא ובזה למדתי וכן הסיפא על הואהירושלמי

 כרבי דלא ממתניתין הר"ש גירסת בשלום מקומועל
 רב צאע הנתיבות דברי עצם אולם הקדיש, לאדאמר
 בספק נפשי' אינש למעייל לעולם סתם דיןשמדמה
 דספק ס*ל יהודא דר' דאף מבואר ע"א ח' בנוירדהנה
 אבל לנזירות נחית דלא היכא רק הוא להקלנזירות
 וחילוק להקל ספיקו אמרינן לא לנזירות דנחיתהיכא
 פ"א וברמב*ם עיי"ש, עאא ל"ו בעירובין מבוארכזה
 שכתב הראב"ד בהשגת שם  יעי' ה"ה נזירותמהל'
 דמני עד תקנתא לי' לית נוירות מחד פליט דלאוכיון
 והקשה החילוק שמבאר במל"מ שם ועי' נזירותשתי

 הוא שביארנו ולפי מודאו, חמור ספיקו הלאדעכ"8
 חד דהתם לחלק יש כי עם החילוק, מפורשתגמרא
 חמור ס8יקו הלא מ"מ אך נזירות תרי והכאנזירות
 רק נזירות עליו חל הלא עכ"8 בסתם וא"כמודאו
 דמעייל לפלוגתא שייך לא ובכה"ג כמה ידעינןדלא
 אמר לא ה"ח 9"ב נזיר בירושלמי הני' נפשי',אינש
 מודה בסוף אבל ה9"מ( הגהת )לפ* לכתחלה אלאר"י
 נזירות. שתי אם אחת נזירות אם אלא נחלקולא

 מכבדו, ידידו אשארובזה

 מאוויצעימררכי
 מאסס, בוסטון,אבד"ק

__.*4- וחיה. מבהמה הבא הואדכוי
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 ל5פיקא נפשי' אינשובמעייל

 שליט"א( צוקערמאל דובעריש מוה"ר הרה"ג)תשובת

 תש"ד שופטים, ד'ב"ה,
 מוינעשטער ר"א מו"ה המובהק הרה"ג ידידילכבוד

 וכט"ס. וברכהשלום

 בהם ועיינתי קבלתי היקר קונטרסו בצירוףמכתבו
 בענין עיוני עת שהעליתי מה לו לכתוב רצונולעשות והנני נפש, למשיבת נכונים דבריםומצאתי

 חפץ. בהם ימצא כת"ר כי ומקוהזה,
 הרשב"א בתשו' מ"ש הביא קי"ד סי' אה"עה~ך'יי

 סתם, חבירו את לזון עליו שקיבלו במיראי'
 במתני' כ"ח בנדרים דאמרי' מהא משמע.לעולם
 5ירות כל יאסרו דאמר כיון ובגמרא כו' להרגיןנודרין
 היום, דאמר ומשני עליו, 5רי כל איתסרו עלי,העולם
 סי' חו"מ ובש"ע יעו"ש. משמע. לעולם דסתםאלמא

 דעת גם זו. הרשב"א שיטת הרמ"א מביא ג' סעי'ס'
 סק"ח ובנה"מ לעולם. משמע לא דסתם הרא"ששיטת
 דהא משום הנ"ל הרשב"א של הראי' לסתורהאריך
 מטעם הוא משמע לעולם דסתם בנדרים שםדאמרי'
 ספק שיש כיון לספיקא. נפשי' אינש מעיילדאמרי'
 אמרי' משמע. אחת שעה או לעולם או סתםבלשון
 להסת9ק. שיש בכ"מ הנדר. נתפס שיהי' הנודרדדעת
 נפשי' אינש דמעייל זו סברא ונזיר בנדר דאמרי'וכ"מ

 הנודר דדעת עליו. ולוקין ודאי, ונדר נזיר הואלספיקא,
 וא"כ להסת5ק, שיש הלשון חומר כל נתפסשיהי'
 ודאי. בתור לספיקא נפשי' דמעייל לומר כן ל"שבממון
 יעוש"ה. דהמע"ה משמע. אחת שעה אפילו סתםאמרי'
 על שחולק ו' סי' יהושע נחלת בשם מביאוכת"ר
 בתורת לספיקא נפשי' אינש דמעייל וסוברהנתיבות

- הוא.ספק  טעמו אדע ולא ת"י אינן זה ספר הנה 
-בזה.  קידושין בש"ס בזה לעורר יש לענ"ד אמנם 
 כולן כו' הגדולה בתי את קדשתי אמר ע"בס"ד

 חוץ מותרות כולן אומר ור"י דר"מ. כו'אסורות
 מותרות כולן לר"י לכך ופירש"י שבגדולות.מגדולה
 קאמר, שבגדולות גדולה גדולה, אמר וכי לחכמיםשאלה לידי בי' דליתי מילתא לאמר נפשי' אינש מחיתדלא

 הכוונה לספיקא. נפשי' אינש דמעייל ומבואריעיי"ש.
 לחכמים. אח"כ ושישאל ספק מחמת נפשי' מעיילדאדם

 הגדולה, בתו את בקידשתי שם דדוקא י"לולכאורה
 נפשי' מעייל לומר א"א וא"כ קידש, אחת בתדרק

 ברור דהא ודאי. מטעם אסורות כולן שיהי'"ספיקא,

 שאמר ונזירות בנדרים אבל אחת. בת רק קידהםשלא
 להיות לספיקא נפשי' דמעייל ש5יר י"ל המסו5ק,לשון
 שם דהא ז"א אבל הנתיבות. כסברת ודאי ונזירנדר

 שיגיע עד אוסר דר"מ ה5סח 5ני עד בנדרבפלוגתא
 אוסר דר"מ דהא 5רש"י שם גם שיצא, עד אוסרור"י
 הוא 5ני 5סח של ויום יום שכל ואע"5 שיגיע,עד

 צריך שיהי' לספיקא. נפשי' אינש מחית לאלחבירו,
 רש"י תלה בנדר דגם הרי יעו"ש. כו', הוא איזהלישאל
 איזה אח"כ בשאלה לספיקא נפשי' מעייל אי עניןז"ל
 שיהי' דנודר דדעתו אמרי' ולא משמע. 5סח פנייום

 שיהי' לספק שיש בלשון, המשמעות חומר כלנתפס
 לחכמים, אח"כ לישאל ל"ש דא"כ ודאי. נדריחול
 במה גם הנה"מ לד' דהא הפסח, ימי על גם הנדראם

 נדר לנדור בדעתו גמר מ"מ נדרו, עת לו הואשספק
- לספק. שאפשר מה על גםודאי  ראי' להביא יש כן 
 מתיר, ר"י שאבד או שנגנב ומצאו והלך כור, מאההזה בכרי יש אם נזיר הריני אמר ע"א י"ט נדריםמש"ס
 נפשי' אינש מעייל לא אר"י ומי כו' אוסרור"ש

 שאם נדר דהכי דעתא על לא דכשנדר )ו5רש"ילספיקא
 נזיר שיהי' כור מאה שם הי' אם ספק דהוי הכרינגנב

 ביהודא תרומה סתם אומר ר"י ורמינהו ספיקא(באותה
 חמור שספיקו כל קסבר כרי גבי רבא אמר כו'.אסורה
 מגלח, מצי לא ספיקו על ונאכל, קרבן ומביאמגלח ודאי נזיר גבי דאילו לספיקא. נפשי' מעייל לאמודאי
 בנזיר גם לספיקא. נפשי' דמעייל ומבואר -יעו"ש.
 מה כל שיתפוס שדעתו נאמר דאי נזיר, ספק רקהוי
 ולהביא לגלח יכול ש5יר ודאי נזיר ויהי' להסתפקשיש

 ודאי. נזיר שאר ככלקרבנותיו

 מעייל אי ענין אי הדבר דעיקר נראה לענ"דאמנמ
 ספק, רק או עליו, ודאי תורת לספיקאנפשי'

 במתני' ע"ב, כ"ג כריתות דש"ס בפלוגתא לתלותיש
 וירעה יצא כו' חטא שלא לו ונודע תלוי אשםהמביא
 וי5לו וימכור שיסתאב עד ירעה וחכ"א דר"מ,בעדר
 צריך דלא כיון סבר דר"מ שם ובגמרא לנדבה.דמיו
 נוקפו שלבו מתוך סברי ורבנן לי'. מקדיש לאלי'

 ומבואר היטב. יעו"ש ומקדיש גמר דאפרשי'בעידנא
 הוא. חטא ספק מפני הקרבן שהפריש דבעת אףדלר"מ
 למפרע הוברר חטא, שלא אח"כ לו דנודע כיוןמ"מ
 דכל כיון שם, כפרש"י גמורין חולין והוי קדוששאינו
 ספיקו אח"כ וכשנתברר מספק. הוא לקרבן שהקדישמה
 נפשי' אינש מעייל דאמרי' בנדר כמו הקדושה, חללא

 וכשיתברד עכשיו, לו שנסת5ק מה על גם ונדרלספיקא
 הנ"ל. קידושין כ5ר,ם"י לחכמים שאלה ע"י אח"כלו
 שא"א או יתברר שלא וכ"ז למפרע, הנדר יחוללא

 דבעת כיון ס"ל וחכמים ספק, נדר רק עליו איןלהתברר
 אמרי' חטא. מפק לו הי' תלוי אשם קרבןשהפריש
 ודאי. הקדש להקדישו לספיקא נפשי' אינשמעייל
 ומקדיש גמר מ"מ חטא, שלא אח"כ יתודע אםאף



כה רא"ם לטפיקא נפשי' אתש מעיל- בעניןקרנף

 אמדי' ונזירות נדר בכל ה"ה לשיטתם גמוד.הקדש
 כל שיתפום ודעתו לספיקא. נפשי' אינשמעייל

 ונזיר נדר ושיחול להסת5ק, שאפשד הלשוןמשמעות
 שירא נוקפו דלבו הטעם חכמים שאמרו וכמוודאי,
 שלא ודאי נדר בכל כן כמו ומקדיש. גמר חטאמספק
 ודאי. נדר ומקדיש גמר נדר חילול בעוןילכד

 ע"א י"ח כריתות בש"ס דאמרי' מה לבאר ישוןךדן[
 בעי' דלא הוא ר"מ מני דהא א"ל לאמ"ט

 ר"מ בחוץ תלוי אשם השוחט דתניא לאיסורהקביעתא
 אע"ג מחייב ר"מ ו5ירש"י 5וטרים. וחכמיםמחייב
 הוא חולין זה ואשם חלב. אכל לא שמא למימרדאיכא

 איקבע דלא כיון ס"ל וחכמים לאיסור קביעתבעי
 דמבואד היטב. יעו"ש 5טור הוא חולין שמאאיסורה
 חטאת. ולא תלוי אשם חייב הוא דחייב למ"דדגם

 שלא לו בנודע דגם דס"ל דלחכמים למ"שולכאורה
 שהפדישו כיון לחולין, יצא ולא לנדבה דמיו י5לוחטא
 גמור הקדש ומקדיש גמד בחטא מסופק שהי'בעת
 בחוץ בשחטו א"כ חטא, שלא יתברר אם גםודאי.
 ודאי, קרבן בחוץ דשחט כיון חטאת שיתחייב צריךיהי'
 אבל ספק, חטא מסיבת שבא מ5ני תלוי אשם שמודדק

 הנ"ל, הנתיבות וכסבדת ודאי הוא הקרבןקדושת
 הרמב"ם מ"ש על שהשיג הדאב"ד, דעת שכ"הובאמת
 5טוד, בחוץ תלוי אשם השוחט הי"ח ממעה"ק9י"ח

 ע"ז, כ' הכ"מ ומדן חטאת, דחייב מבוארדבתוספתא
 מבואר י"ח בכריתות דהא זה הוציא מאין ידעתילא

 חייש ולא כוותיה, 5סק, והדמב"ם 5וטרים,דחכמים
 יעו"ש, דמחייב, כר"מ דאתי' דהתוספתא להארבינו
 מבואר דבתוספתא הכ"מ על תמה קס"ד סי'ובח"צ
 תלוי, באשם דק מחייב בגמ' ור"מ חטאת,דחייב
 דר"מ כתבו שם התוס' דהנה אפ"ל ולמ"ש -יעו"ש.
 יצא חטא שלא לו דבנודע לקמן דס"ל אע"גדמחייב
 אשם שם דעדיין לו שנודע קודם הכא מיירילחולין,
 דיפלו דהתם, כחכמים ס"ל לא דפוטרים, וחכמיםעליו,
 עליו וחייבין הוא, גמור הקדש דא"כ לנדבה,דמיו
 מד"מ, ועדיפי כר"מ היינו דהכא דחכמים אלאבחוץ,
 ודבריהם היטב. יעו"ש לו שנודע קודם אףו9טרו
 חייב. בחוץ שוחט לשיטתו לר"מ מדוע ביאור,צריכים
 קודם אף בחוץ, בשחטו 5וטרים דהכא דחכמים מהוגם

 לר"מ דגם מאחר סברו הם מה מד"מ. דעדיפישנודע
 עוד. יסברו הם מה לחולין. יצא חטא שלאבנודע

 ס"ל ד5וטרים דהכא דחכמים אפ"ל, למ"שאמנמ
 לקרבן, אותן הפרישו שלא כיון תלוי,דאשם

 אינש מעייל לא אמרי' בחטא, מסו5ק שהי' מ5נירק
 הקרבן, על קדושה שום עדיין חל ולא לספיקאנפשי'
 אח"כ גם לו יתוודע לא ואם תלוי, קדושתו גוף דגםרק

 בחוץ ובשחטו ספק. קרבן קדושת עליו יחול אזויקריבו
 ס"א נדרים בש"ס דס"ל ור"מ פטור, הקרבתוטרם

 על הקדושה חל א"כ לספיקא, נפשי' אינשדמעייל
 ולא ספק, קרבן קדושת רק אבל הפדשתו, בעתהקדבן
 כיון תלוי, אשם חייב בחוץ בשחטו ולכך ודאי,קרבן
 וחכמים קרבן, ספק הוא בחוץ הנשחט אשם הקרבןדגם

 לנדבה, י5לו דמיו חטא, שלא בנודע דגם דס"לדלקמן
 ודאי בתור לספיקא נפשי' אינש מעייל דס"למשום
 אף ודאי, קרבן להקדישו נפשי' ומעייל לעיל,כמ"ש
 אשם שוחט ולשיטתם חטא, שלא אח"כ יתבדראם
 ששחטו ודאי קרבן כל כמו חטאת, חייב בחוץתלוי
 באמת וזהו והראב"ד. התוספתא של שיטתם וזהובחוץ
 הרמב"ם דהא הדמב"ם, על שהשיג מה הראב"דכוונת
 שלא לו דבנודע דר"מ כתכמים מפסהמ"ק ב5"דס"ל
 קרבן הוי תלוי אשם ולדידהו לנדבה, דמיו י5לוחטא
 חטאת חייב בחוץ בשחטו א"כ גמור והקדשודאי

 בתוספתא.כמבואר

 אינש דמעייל הא דלד"מ שביארנו אחדוגזכתה
 ורק הוא, ספק מטעם ע"כ לספיקאנפשי'

 נוקפו דלבו משום מטעם ודאי, בתוד הואלחכמים
 להסת5ק שיש מה כל על בודאי נודד או ומקדישגמר

-בלשון.  בראייתו הרשב"א דברי היטב נכונים 
 - דברינו. בראש המובא הנ"ל, כ"ח נדריםמש"ס
 חכמים מודים רב אמד אר"י כ"ד בכדיתות שםדהנה
 בעדר, וירעה דיצא עדיו שהוזמו תלוי באשםלר"מ
 נוקפו דלבו משום אמרי' עצמו, ע"5 באפרשי'דרק
 עלייהו, סמך לא עדים ע"5 משא"כ ומקדיש,גמר

 ומקדיש גמר עדים ע"5 אפרשי' דגם ס"לודיו"ח
 רב דמוקי הא כ"ח נדדים בש"ס שם וא"כיעו"ש.
 מתני' מיירי הא כו' עלי פידות יאסרו באמרלשיטתו
 כש"כ עצמו, ע"9 לא ומוכסין, הרגין אונס ע"ישנדר
 שיש מה כל על ודאי נדר ונדר, גמר אמרי'דלא

 ע"י רק עצמו מרצון נדד דלא כית בלשון,להסת5ק
 דהתם הנתיבות כמ"ש נאמד אי גם וא"כ הרגין,אונס
 נפשי' אינש מעייל מטעם הוא משמע לעולםסתם

 ודק לשיטתו לרב הוא ודאי מטעם לא ע"כלספיקא.
- כן. אפ"ל בממון וגם ספק,מטעם  דגם י"ל, וגם 
 חטא, ספק על ודאי קרבן ומקדיש גמר דס"ללחכמים

 חטא, ספק עליו הי' כבר הפרשתו דקודם שם רקהוא
 אי אף בנודר אבל ומקדיש. גמד נוקפו לבואמרי'
 ספק רק עליו אין מ"מ לספיקא, נפשי' מעיילנימא
 ה"י ממעה"ק בפי"ח שם בלח"מ ועי' נזירות, אונדד

 משא"כ ומקדיש גמר אמדי' תלוי באשם דרקשכתב
 להכשיר רק בא שאינו הספק, על הבא עוףבחטאת

 תוס' עוד ויע' ודו"ק. יעוש"ה, חטא, ספק עלולא
 היטב. יעו"ש ערופה עגלה גבי ע"א פ"בחולין

 ~וסערמאן ז"ל בהר"אךו1ךעוי%
 נו"ימבאפאלא,



 ם ," א רש לשחהן רשהן לו שאיו פתפ ש שהתם שי"פ י 3 ךק60
 יג.סימן

 רשות לו שאין כתב על שויזם שו"בברין
 עייה באותהלשחופ

 אם רוקא לשפועח. נהוופ אם פפתפ הפבועחאי8ור
 חפוונח אחר רק פלחוד; פנ"א לאשע אחר חולפיןאין פנררים לעפר. פלשון לא אבל להפא פלשוןפתפ
 לאחד כתב על שחתם השו*ב נידו7 שאל אשדע"ך

 לשחוט רשות לו שאין דשם מתאמשוחטי
 שאשחוט ממה חוץ בזה"ל! וסביבותיה עירהבאותה
 באעה"ח וע"ז שיחי', וב"ב ובאי-ביתי ממשעבורי
 איזה יש אם ושאל וכו'. הטוב ברצוני גמורהבקבלה
 שם שפתח ה8סעל בעד לשחוט עליו איסודנידנוד

 העיר מאנשי אחד עם לשותף שנכנס שאפבהבוטשאר
 הנ*ל. הכתב לו שנתן ההוא השוקב אצל שחט שלאשם
 מצד בזה איסוד של מיחוש בית שום אין לדעתיהנה
 טעמימי מכמה שנתן, הנ"להכתב
 בהכתב כתוב לא בעיקר הדי וראשונה 1בראשא(

 אף והרי ושבועה, באיסור איסור קבלתשום
 בזה דנו כבר הרי באו"ש קבלה מפור,ם כתובאם

 בן הר*י מת' רכ*ז סי' יו"ד הח"ס ה*ה עולםגאוני
 בכתב שבועה להחשיב בזה הדיבור הדחיבמיג*ש
 ח*ב הנציב לועאון דבד משיב בשו*ת ועי'לשבועה,
 באו"ש קבלה כתב אם הוא כ"ז אבל ב'-ה',בסימנים
 ואם הוה, בל' מקבל אני מפורש כתב אם וגםמפורש,
 שלמה לך האלף בשו*ת עי' עבר בל' קבלתי אניכתב

 דנן בהכתב והרי ט*ו, סי' יו"1 ח' עיי*ש בממוןרק מהני לא והודאה הודאה רק שאינו קלוגערלהגר*ש
 מקבל אני כתב לא וגם או*ש קבלת שום נאמרלא
 אין כזו והודאה מרצונו קבלה של הודאה לשוןרק
 על אלא וקבלה בהודאה דבר איזה עליו מקבלהוא כי כלל הודה לא הלא כי בממון אפי' תוקף שוםלה

 כל נדד מטעם הוא איסור קבלת ענין וכל דצוןקבלת
 מפיך לן דנפקה מצוה איזה לעשות עצמו על שמקבלמי
 כגון לק~צות שלא פרישות איזה עליו והמקבל צדקה,זו

 לן נפקא איסור דבר מאיזה לפרוש או תעניתקבלת
 לקבל צריך הלא אבל קבלה בל' שאומר נזירותמקבלת
 בנידן אבל עצמי, על מקבל אני בלשת ולומר עצמועל
 דבר איזה עצמו על שמקבל כלל הזכיר לא הלאדידן
 דבר. במשיב עיי*ש לנדר יד אפילו זה ואיןכנ"ל,
 בהגהת עי' בנדר ואפילו דמוכח אומונא 1ו3ו%מב(

 בן דר"ש מהא ס*א רי"ח סי' יו"דהרמ*א
 שמת ושמע למדה*י בנו שהלך דמי קמ*ו בב*במנסיא
 בטלה חי שבנו נודע ואחוכ לאחר נכסיו ונתןבנו

 פשוט הבא וכן עיי*ש, דמוכח אומדנא משוםהמהנה
 יפתח שאם כלל כיון לא שע*ז הוא דמוכחשאומדנא

 בעצמו מקולין בית לפתוח שיוכל לו יזדמן או מלוןבית

 עבור היינו ממש עבורו ישחוט שלא שותפות עםאו
 ב' סי' שם דבר במשיב בזה ועיין ממש, ש%הביזנעס
 שם. בנדונו כזה להיתרשמסכים

 המלון בית בעד ל,פחוט ר,מות לו שיש הוא ו91שך3ךג(
 עבורו בכלל הוא שזה שלו המקולין ביתאו

 ל' או בגללי מלשון יותר כולל עבורי ולשוןממש.
 י'(. כ"ג א' שמואל מלבי*ם )עיין ולעצמילמעני
 הוא בעבודי שלשון התורה מל' בכ"מ מבואד הואוכן
 יותר מגביל הוא לעצמי למעני בגללי ול' וכוללמקיף
 או צדיקים העשרה בעבור בראשית, עי' עבורי,מל'

 של נפשותם דק לא שמקיף וכו' העשדיםבעבור
 זכותם. גם אלא והעשדיםהעשדה

 אחר ה~כים אין בנדרים קיי"ל בנורים אף 11111ד(
 לו שניתן השו*ב זה גבול יסיג שלא היתה 8ההכוונה והרי רי"ח, יו"ד עי' הכוונה אחר רקהלשת

 שום היה לא אבל כשו"ב, רגילית בשחיטההכתב
 או שיפתח מלת בית עבור שישחוט עליו לעכבכוונה
 שלישי שוחט שם שיש וביחוד שיפתח, מקוליןבית
 מקולין לבני שוחט והוא מתא הבני קבלוהושלא

 ששוחטים מאלה המקולין בית עם ישתהף ואםמיוחדים
 ל*ח, וזה נהנה זה בכ% זה הלא השלישי השו"באצל
 לו שניתן זה להעי"ב גבול הסגת שום יגרום לאוהלא
 וכנ*ל עבורו לשחוט שיוכל מפורש בו שכתובהכתב
 בית יפתח שלא בעדו לגדר כוונה שום היהשלא
 כנ*ל, ממש עבורו נקרא זה שגם מקולין בית אומלון
 רק לאכול ירצו לא שלו והקונים שהאורחיםמפני

 הלין מכל ביתו. ובאי ממש עבורו וזה הוא,משחיטתו
 נידנוד צד איזה ע*ד בדבר להסס % שאין נ*לטעמא
 איזהשל

 איסח-

 נדר לח כאן ואין להכתב, שנוגע במה
 כנ"ל. קבלה ולא שבועהולא

- * * ן - -

 יר.סימן
 דצולרים על גם חל אם שבועהבענין
 חנ~רים, לחעופיע שאא"פ ששקים מפפהמביא

 לא אם פעולם, חם אם אפ" חגר"אוםפשור
 לענין לאח"פ ם"ת קורפ פין חלוק אפ4שיענו
 שליח. ע"י פפפועח מתחחפ אדם העפור. שלגזור
 על חרם נפרים. פפח חנעשים תוקף לאיפוריםאין

 נפרים. ע"י רתית התמוותחנופל
 נויארק פה הת"ש כסלו די יוםב"ה

 הגאון מוהר"ר כש"ת וכו' כר המפורסם הגאוןלמע"כ
 הרבנים אגודת מנשיאי אחד שליט"א זילבעראליעזר

 סליחתו מבקש הנני הראוי הכבוד בנלאמךפהיין,
 רומעוכ את לעורר בזה בואי על ורחשונהבראש



כו רא"ם "אה9 ש ג5 הל א5 שפעח פטץקרני

 עליו היא חביבה אשר התורה לכבוד תורהבדברי
 כה בהתלהבות פומביות באסיפות אף בה ולתתלשאת
 בתשובתו אתמול הרבנים באספת קדשו בדברותגרולה
 בענין נגע רסלובודקה הר*מ שולמאן ושיב רבריעל

 הנולדים ועל הבאים הרורות על אף השבועהחלות
 בבקיאותו עליו הטובה הגאוניות וכיד זמןלאחר

 בשבועת השביע בפרשת יסודו תמך אתר עלהנפלאה
 ולנכדי ולניני לי תשקור אם וליצחק לאברהםאבימלך
 שכתוב כמו לאבימלך מאברהם שבועה גם היתהשהיא
 החזיק שיחי' גאונו וכבוד עמדי. וה2ית אשרכחסר
 דבר כי העיר שלא שיחי' גאונו כבוד על לפלאאולם - העזרה. של ההתחייבות ענין את פלאי בעניןבזה
 רכ*ה סי' ביור*ר מפורש והרי שנויה במחלוקתזה
 לאחר הנולדים את להשביע אי-אפשר כי ל"הסעי'
 בביאור ועי' הבאים, הדורות על חל וחרם נדוי רקזמן

 להשביע א*א, כבר הנולדים שאף צ"ט ס*ק זצ"להגר"א
 כ"ט שבועות בספ"ג כמאש אמן ויענה יסכיםאא"כ
 סי' בחו"מ ועי' ק"א, סי' חיו"ד בנוב"ת גם )ועי'ע"ב
 בשבועה א"ע אדם התחייב דאם בסמ"ע ט"ו ס"קקכוט
 הרין ומקור שבועתו(, משום מחוייב היורש איןומת
 וז"ל סי*ר ה' כלל הרא"ש לתשובת הבאה"גמציין
 בפלגש מצינו וכן אח"ז, הנולדים להשביע אפשרדאי

 *עלה לא לאשר היתה גדולה השבועה כי דכתיבבגבעה
 עכ"ל, עיי*ש וכו' היתה שבועה וכי בילמדנוותניא
 דשבועת הא על שעמד ק' סי' ח"ג במהרי"טועי'

 הנולדים על השבועה לחול כלל אפשר הי' איךאבימלך
 רהוחלה משמע דסוטה ומגמרא דורות, ג'לאחר

 ובדוחק שמתרץ מה ועיי"ש שמשון בימיהשבועה
 וצ"ע.הוא

 נדרים להל' השייכים חיור"ד יעקב בישועותופיין
 אין באמת כי וז"לי ז"ל הגהמ"חבתשובת

 ובשבועה אבותיהם שבועת לקיים מחויביםהבנים
 ישנו אשר את כי כמ"ש ישראל בני את משהשהשביע

 איך וכי תנחומא במדרש אמרו 8ה איננו אשר ואת8ה
 הנשמות שכל אלא לאח"ז הנולרים את להשביעאפשר
 בין בחילוק ההסבר עיי*ש וכו' מעמד באותו היווכו'

 ביוקד לרינא ההפו,2 שמבואר וחרם לקבלהשבועה
 )ובשבועות כ"ה בנדרים ועי' חנ"ל, סל"ה רכ*הסי'

 אבל המקום, דעת על הי' מש"ר ששבועתכ*ט(
 דבר לקבל הציבור ביד שאין א ט י ש 8 ד א ת למ

 שהשביעו מה לקיים מחויבים הבנים  שיהי'בשבועה
 וז*ל קכוו סי' חו"י בתשו' ועי' עכ"ל, עיי"שאבותם
 ושבועות אלות בריתות בכמה ישראל קבלת הריוע"ק

 איך והשל"ה  העקדה בעל ובפרט המחפשיםוהתעוררו
 הבאים הרורות על והשבועה הבדיה להטיל אפשרהי'

 שהי' פה ישגו  אשר את עפמ"ש בעיון להעמיקוהפליגו
 ולפלא עיי"ש, וכו'  להברחות  העתידין הגשמות כלשם

 בתנחומא, כן ומפורש לחמו, ממההק והשמביא

 ככתוב פני מזלייפו א' קמ"ו בשבת המ' ל*ט,בשבועות
 פה. ישנו אשראת

 מצאתי[. לא התשובה]סיום
 נדוינלישפפרחורי

 - ב-
 הנייל בפניןפוד

 הנולדים להשביע אפשר דאי ס"ד ה' נלל ש הראיתי
 כי רכתיב בגבעה בפלגש מצינו וכןאח"ז,

 בילמדנו ותניא יעלה לא לאשר היתה גדולההשבועה
 וכו'. היתה שבועהוכי

 על שמקשה ב"ד בכדה"ס ראש בבשמיםועיין
 להם דנשבעו מהא דמ"ו השולח פ' בגיטין ר"יראיית
 חייבים ישראל שהי' דמניין דגבעונים העדהנשיאי
 לבטל רצו לא וישראל להם נתערבו הנשיאיםבשבועה
 עליהם גזרו ואלו הי' הגדול וב*ר נשיאים כי ואףדעתם
 בשאלתות הני' לשמוע, מחייבו לא מי יהרגוםשלא
 חל השבועה שאין הרא"ש מת' שמביא קל"חסימן
 הנולדים.על

 ב' קמ"ג סימן להראגאצאווער פענח בצפנתועי'

 על חל ודאי הנה אתכם, השבעתי דכתובות הךוע"ד
 האבות ואח"כ השביעם דיוסף יוסף ושבועתהציבור
 אותה של דברים גבי מ"ט נדרים ועי' לבנים,השביעו
 דגבי דמכילתא ואף בנימין בני גבי קכ"א וב"בהנייר,
 בפ' שם ברש"י נוהוא האבות ואחאכ השביעיוסף

 לקהל, ציבור לגדר ישראל שנכנסו קורם רק זהבשלח(
 נעשו לאר"י שנכנס ואחר אח"כ אבל ב' ס"א נזירועי'
 עיי"ש. נצחיות אחת ומציארתציבור

 ק', סי' ח"א תשב"ץ מאא סי' ח"ב שאל חייםעי'

 ע"י בשבועה מתחייב דאדם י"ח, סיג ח"אהרדבעז
 בזה. בנו"ב ועי' להגבעונים, הנשיאים משבועתשליח
 שגם משמע ס"ו פדוואה )מהר"מ י"ד מהרי"טועי'
 תשפ"ג שבועות מרדכי ועי' הנולדים( על חל אינוהדם

 נירוי, בענין ל*ח סי' וח"צ ו' סי' הגרשוניעבודת
 בה2לח. פ' הזהב רביד בס'ועי'

 טוב לקח ממדרש שמביא נצבים פ' בכ"חועי'
 המתים אלו  פה ישנו אשר את כי טובי' דר'בפסיקתא

 משרע"ה שהשביע רכמו ומפו,2 החיים, אלו היוםעומד
 גאכ השביע נשמותיהן( )ע"י לבא העתידין הרורותאת

 בתחה"מ כשיקומו שלעת"ל ומתו היו שכברהדורות
 פנחס 8' בספרי ועי' - והמצות. התורה מקיימיםיהי'

 עסקי על יהושע את שיצוה  למשרע"ה אמרדהקב"ה
 באר"י. עדיין ל"ה רמרע"הגבעונים



 ם א ר היתר ע"8 שליח ע"י גט לה שויכה בנשתטית י נ ךק52
 - ב-
 הנייל בעניןעור

 ישראל על גזדות להטיל הדבר נכון אם א.תסירה
 נגד נכרים בכח ואיומים בתקיפות דצונםכנגד

 היהדות. ומוסד התורהדוח
 נכרים בכח מתחלה הבאה בנויאדקאיישאן אסאסי- הכשרות של כזו התמנות ע"ד [2.יזעיר1(
 מבואר ישראל, וכלל הקהל הסכמת בלי ה"לוסיטי

 ע9"י ותוקף ערך שום כזו להתמנות שאיןב8וסקים
 רע"א סי, ריב"ש בתשובת ע"ז ועיין ישדאל,דיני

 משה בדרכי מששט חשן בדמ*א הובא וויילומהר"י
 תשובות וסוף בו בכל ומבואר דיינים הל' בתחלתושו"ע
 עולם גאוני ומאתים ד"ת כי מרוטענבעדגמהר"מ
 נכדים מידי דתית התמנות שיטול מי כל לנכ"חהחרימו
 בשני ומנודה מוחרם שיהי' וגזדו ישראל עללמשול
 שמדעיש בתומים ועיין לנצח, תאבד ונשמתועולמות
 החדשות הר,טב"א בתשובת ועי' הללו, הנמנים עלעולם
 שאין גזידה או חרם איסור תקנה שכל ז' חלק ק"חסי'
 בתשו' ועי' ומבוטלת, בטילה היא העם דוב הסכמתלה

 איסורים הטלת על שמתדעם ב' חלק סנ"ח יעקבשבות
 רדב"ז. ועי' כלל,בדדך

 שמפלפל ק9"א וסי' א' סי' מהדי"ק תשובתועי'
 במדדכי הובא ז"ל ור"ת כהרמב"ם ומכדיעבאדיכות

 ותקנות גזירות לעשות אדם לשום כח אין כי בתראבבא
 הסכים וכן וחפצם, כולם בהסכמת רק אדם שוםלהפסיד
 האחרונים בכל מוכח וכן סע"א, ששון אבן מהד"אהגאון
 בתרומת מוכח וכן יאיר, וחות סופר וחתם ביהודאנודע
 לגדולים אפילו כח אין כי ורנ"ג דנ"ב סי'הדשן

 או 9חד מחמת המיעוט הסכים אם ואפילו העםהסכמח בלי ותקנות גזרות חדמים איסורים לעשותשבגדולים
 מוכח וכן ע"ז, ראי' והביא כזו בהסכמה ממש איןאיום

 ראיה להביא ונראה ז', כלל מ"ד סי' לב אבןבמהר"י
 המנדה מגלחין אלו מ9רק מפורןם מידושלמימפורשת
 נידוי. נידוייו אין ולצרכולכבודו

 מצאתין. לא התשובה]סיום

 - ג-
 תעמ"ר מיי ת"א הררביידבשויית

 אחדים על שבועה שיחול אפשד כי סבדתו חדישעייר
 דמתוך אחרים את וגם עצמו את גם משביעאם

 עיון צדיך אבל האחרים, על ג"כ חלה עצמו עלשחלה
 אחרים על חלה שלא דמתוך להיפוך לומרדאפשר

 במהרי"ט עי' לחצאין, שבועה דאין עצמו על גם חלהלא
 יצחק וזרע ק"ה, סי' ח"ב *עקב ושבות ק"י, סי'ח"א
 ט"ז. סי' הנו"ש הד"ט בעקדי מובא פ"א דףעטייה

 מו.סימן
 שליח עייי גט לה שזיכה בנשתמיתשו"ת
 מאבילות הבעל את ספמולגרושה אתה עהטה זה אם הנהוג, ההיתרעפ"י

 כהן הוא אם להומלממאות
 רהיא או אחרת אשה לו לי,טא הוא ההיתראם

 היא אפ לעמטח, וגירשו עבר אם גמורה.מגורקות
 במורדת השופקיפ. בין גמורה-4מחלוקתמגורשת
 גמורה, מגורשת היא גט בזיכוי ע"ר,ועוברת

 יעקב. ההטועות דפרי בזהומתרץ
 הרבה זה נשתטית שאשתו הוא וכהן 9לוני אישע'יך

 ע9"י הראשונה אשתו על אשה ונשא האחדוניםדעת ע9"י כנהוג דבנים ממאה היתר וקבלשבים
 להתטמא לו יש אם לשאול ובא שם, שהיתההדוח חולי בבית הראשונה אשתו מתה ועתה ההוא,היתד
 מאה היתד דיני כפי מסתמא כתובתה והשליש-אחד ע"י גט לה זיכה שכבד כיון אבילות ולנהוגלה

 הנ"ל.דבנים
 חקירות לחקור עלינו זו שאלה על שנשוב טדםו1ן11(

 וגם זו, משאלה להסתעף יוכלו אשרשונות
 אם הידועה החקידה לחקור יש אבילות דינילעצם
 נפ"מ ויש מדרבנן, או מדאו' הוא לכה"8 א' יוםאבילות
 בנ"ד כהן טומאת לענין וגם כידוע תפילין לעניןביחוד
 ושארו להקרובים הטומאה מצות לענין א( לחקוד.יש
 זה הדי מד"ס שהוא הרמב"ם לשיטת אף אשתוזו

 בזמה"ז הכהנים טומאת איסוד ב( גמוד.דאודייתא
 דגו"מ עיין דרבנן, דק או מדאורייתא הואאם

 ה"ב דנזיר 9"ז עדה בקדבן ועי' ס"ט סי, וח"סשע"ב
 לחקור יש זה לבד הנה ינאי ר' אכריז ד"ה שםובשיורי
 בהיתרים הנהוג נשתטית של זה גט זיכוי ענין עלבכלל
 לישא יכול שהבעל חדגמ"ה חשש משוםהאחדונים גדולי ליפות שראו בההיתר כח יפוי דוקא הוא אםאלו
 גט לעשות חשבו לא מעולם אבל זאת, אשתו עלאשה
 למשל נשתפה אם לשוק זה גט ע"י להתירה ממש גטזה
 לה שזיכו מהשליח הגט קבלה וטרם נשתפה אםאו
 ליבום זקוקה תהי' אם בנים בלא הבעל מת הגטע"י
 מסתעפים ענפים הדבה כי חזינן הרי לא או לחליצהאו

 שונים. ובדרכים באופנים זאתמשאלה
 של ההיתדים כי פשוט נראה רהיטא לפוםוה1ה

 לו שהתירו להבעל בנוגע דק הואנשתטית
 מצוה ומשום דידיה עיגונא משום אחרת אשהלישא
 חרש 8' ביבמות מפורשת משנה והרי כידועפו"ר

 סי' אהע"ז הפוסקים מחלוקת וידוע יוציא לאנשתטית
 מגורשת שהיא שם המחבר דעת וגירשה עבר באםקי"ט
 ומקור מגורשת, אינה בדיעבד שאף שם הרמ"אודעת

 י"ד 8' ביבמות שם הירושלמי ע8'י הואהמחלוקת
 ובטעמי שם השונות והגירסאות והנוסחאותה"א
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 יכולה שאינו משום או גדידא משום אם שםהאמודאים
 מהל' פעי בדמב"ם ועי' גיטה, ואת א"עלשמוד
 ובהשגת מגורשת, הד"ז השוטה גידש אםגידושין
 הדמב"ם דסברת שם קדבן בשיודי ועיין שם.הדאב"ד
 התודה מן לדעתה וא"צ בדשותה בידה ונתןבפידוש

 ועי' הדחק, זו הלחץ את ותראה עיי"ש מדדבנןרק
 ע9"י אשכנז חכמי כל שהסכימו שמה קי"ט סי'ב"ח

 תועלת שום שאין דודאי שליח ע"י גט יחוד שלההיתד
 גידושין בת אינה עתה שהרי השליח ע"י הגטבנתינת
 שעיקד אלא וכו' כשתשתפה שליחותו יעשהוהשליח
 דידיה, עליה דדמיא חרגמ"ה משום הוא הגטהשלשת
 מטעם כזה גט על מה"ג פ"ו המ"ל שהדעיש מהוידוע
 על מאיד בית בשו"ת ועי' עביד, ל"מ דאיהודכ"מ
 ואמנם המ"ל, קושית לתרץ שמדחיק קי"ט סי'אהע"ז
 ליתקע דוצה שאינו מפודש כותב ג' סי' אהע"זהנו"ב
 לשוק שתנשא לאשתו להתיד זו הלכה בדבדעצמו

 שטותה. בעת השליח ביד הבעל שמוסד זה גטע"י
 כזו בנשתטית הנ"ל שיטות לפי פשוט נדאהול3~יייד

 במחלוקת תלוי שיהי' הגט לדשותה מסדשלא
 הידושלמי דבדי ע5"י והדמ"א והדאב"דהרמב"ם
 בהיתרים כנהוג שליח ע"י הגט לה זיכה אםהנ"ל
 סימן בח"ס ועיין יודשה, שהבעל מתה אםכהיום
 או בנדתה לחו5ה שנכנסה באלמנה בשאלהקכ"א
 כהן בעלה אם טהדתם קודם שמתו נדה בתולהבח5ת

 ומאריך דרבנן באבלות להקל אפשר ואם להמיתטמא
 משום הוא לאשתו הבעל טומאת דטעם להראותשם

 יודשה דהוא אבל( הל' דמב"ם )ועי' מצוה כמתדעשאוה
 לה מיתטמא דיודשה דכיון דרבנן קטנה מנשואי גדעולא
 לה מטמא הבעל הרי יודשה אם בנשתטית ה"נהרי

 לא דע"כ יודה הדמב"ם אפילו ובזה גמודה,כלאשתו
 אבל מגורשת, הד"ז השוטה ש ר י ג אם הרמב"ם5סק

 הב"ח דעת כפי כלל גידשה לא עדיין הדיבנשתטית
 עפ"י בודאי וכן הנ"ל, הנוב"י ודעת לעיל.שהבאנו
 לא אבל מגתחצת גידשה אם דוקא המחבדדעת
 כשתשתפה לה שיתן שליח ע"י הגט לה דכה דקאם
 הזה הגט תקבל שלא וכ"ז דבר לכל היא כאשתושאז

 וייכה להנשא שאסודה ד5ליג מאן לית הדילכה"5
 חליצה. או יבום הבעל ובמיתתגט

 המ"ל כדעת ג"כ שמסכים שאחזו מי דיש ב5"יו13יין
 מאיד בית בס' ועי' כלל, גיטא ההוא מהנידלא

 המ"ל של הקושיות לתדץ א"ע שמדחיק קי"טבסי'
 לא דכאן עביד דל"מ מידי דכל הטעם ע9"יוה5"י
 ה5וסקים דכל אחדי מסיק זאת ובכל הטעמים,שייך

 עיי*ש לגבם דעתו בטלה הה"מ לדעתמסכימים
 קי"ט.בסי'
 ישועות בעל הגאון על מאד תמוה הנ"ל כלול13י

 סק"ח צ' סי' אהע"ז בפ"ת דבריו הובאויעקב
 רבנים ממאה התרה שקיבל באחד לידו שבאבמעשה

 ו5סק אשתו עליו מתה ביני וביני לאשתו גטוזיכה
 הגט לה זיכה שכבר כיון כלל אבילוה לנהוגשלא
 )דף בגיטין ב5"ב הרש"ל מדבדי זאת שלימדוכותב

 שהתקשרו לפניו שבא במעשה אבילות לענין ע"ב(ל'
 שלא למעזטה הלכה והודה האשה ומתה הגידושיןעל

 באבל, המיקל כדברי דהלכה אבילות הבעלינהוג
 ישראל מארץ גדול חכם עמו שהסכים שםומסיים
 הנ"ל. הפ"תעכ"ל

 הללו הדש"ל דברי מביא צ' סי' מאיר הביתו1(נ1(
 שנתן כיון שמעון מדר' שם סבדתושעיקר

 כדאיתא ידושה וה"ה פידות לו אין לגדשהעיניו
 5ירות לה דיש כרבנן 5סקינן שאנן אלאבדשב"ם
 יתאבל שלא נשמע שמעון לר' ומ"מ ידושהוה"ה
 בעצמו הרש"ל שמרן ומביא באבל המיקל כדבדיוהלכה
 ידוועלם וחכמי זה בפסק תמהו שרבים בוש ולאהודה

 לא כנראה ה5סק בגוף אבל שמה שדן להק"והסכימו
 סבדתו על מקשה שם מאיד בית הגאון וגם לו,הסכימו
 לגר,בה עיניו ונתן להתגדש שנת5שדו דאחדי שםשכתב
 מר יום ואין אבל לבו שאין מה להאבילו ס"דאיך
 אבדה שנאתה גם דכשמתה די"ל כ"כ מוכרח איןלפניו
 זה כל לבד הנה נעודיו. אשת על תאבל עליוונפשו
 מעיד שנחתומו כזה 5סק יצא איך להבין מאדקשה

 את לתפוס אפשר איך כי ובצדק עליו תמהושדבים
 ולא בעלה הוא והדי אותה שיידש ראשיו בתריהחבל
 שהבאנו מה לפי ואדדבא אשתו, היא ואין עליהיתאבל
 ענין כל הדי בקדש יסודה אשר הח"ס סבדתלעיל

 שיודשה, משום הוא לאשתו כהן וטומאתהאבילות
 עביד כמד ודעבד באבל כמיקל הלכה לומד אין זהוכגון

 לא לתפוס א"א אהדדי דבסתדי עבדי, כמדודעביד
 כקולו כמר דעבד רק הקולות כב' ולא החומדותכב'

 בספר עיין וכחומדו, כקולו כמד ודעבד עבדוכחומדו
 ריש ח"א זי"ע הכ"מ מארי אבא להגאון והצילגנון
 ורבנן ד"י מחלוקת לענין ב' אות 5"א ברכותמס'

 שהקילו שאמדו מה בכלל זה ואין עיי"ש,בפלה"מ
 בחליצה. להקל יבא שלאבאבלות

 8"ב המ"ל חקידת שמביא הנ"ל ח"ס בתש'וליין
 באידוסין אדוסה לאחותו מתטמא אח אםמאבל

 שם התמוהים הדמב"ם דבדי על שם ועומדדדבנן
 מ"מ לה מטמא שאינו נשואה אפילו מאביודלאחותו
 כליו נושאי ע"ז עמדו שכבר התורה מן עליהמתאבל
 לזה מקוד מביא הח"ס והגאון לזה מקוד שוםשאין

 אחותם על ואהרן משה של מאבילותם חקת 5'מילקוט
 לה מתטמא שאינו דבמקום דאף וחזינן עיי"ש,מרים
 צ"ע. אלו הרמב"ם דברי ועדיין עליה, יאבלעכ"פ
 ומיטמא סע"ד שע"ג סי' אבלות הל' יו"דו3]יין

 שיורש כיון הגר"א ביאור ועי' יבםלשומרת
  ועי' הרשב"א מת' זה שמביא שם ב"י ועי'כתובתה
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 פסק לסתור דדוצה ק' סימן ח"ב מט"א 8רחבת'

 שיורשה אע8"י ליבמתו מיתטמא הכהן דאיןהרשב"א
 דאין דכתב צדיק פרי בספר ועי' בהא, הא תלידלא
 יש אם ואף הרשב"א בשסק דמפקפק מהאחרוניםאחד
 עליה. ומתאבלים לה מטמאים כולם יבמין הרבהלה

 עיניו שנתן במי המהרש"ל ל8סק בנוגע זה נלאולמ
 לעיט הצריכים הגירושין על ונתששרולגו,1ה

 לענין אבל זקן הורה שכבר אחרי להרהר יבוא מיאבל
 בתשובותיו ומורה יודה בעצמו הרש"ל גם הרינשתטית

 לומר רוצה שם שהשואל כרחה בעל גט לענין ס"הסי'
 לה וליחד שליח ע"י לגר,1ה שיכול מנשתגעה גרעדלא

 בארוכה ומשיבו גיטה תקבל תת8קח בוםכתובה
 הירושלמי בשיטות באורך הרבי"ה תשובת לוומעתיק
 מפני אך כולה כאן גם להעתיקה שראויוהבבלי
 המצוינה הת' את נא יראה והמעיין אפשר איאריכותה
 תשע"ח סימן ח"ר זרוע באור ג"כ נדפסה אשרהזאת
 לחד בדיעבד גט שהוי בירושלמי אמרו ולא שםומסיק
 )היינו וכו' אח"כ נשתפה אם לענין היינומ=ד

 חלים עתים אף ואפשר הגט(, אח=כ קבלה אםכדברינו
 שליח ע"י כשמגרש בדיעבד אפילו אסור שוטהעתים

 וכו' שתשתפה עד והכתובה הגט בידו שיהי'להולכה
 יוצא מפורש הרי וכו' לאסור דעתי והלאהומעתה
 אפילו להשתתף רצה ולא כלל גט זה שאין הקדושמ8יו

 ובודאי אשתו על אשה לישא להבעל היתרבנתינת
 להתטמא דבר לכל כאשתו היא הרי זאת תשובתושלפי
 גמורה. כאשה עליה ולהתאבללה

 מדברי יעקב ישועות הגאון הביא ראיה מהולפי"ך
 לגמרי אחר ענין הוא שם אשר בגיטיןמהו,1"ל

 בנשתטית לא אבל הגירושין על שניהםשהתפשרו
 וגם דבר לכל כאשתו שהיא הנ"ל בתשובתושמפוו,1
 שנואים אינם הרי כי להכא שייך אינו שם שדןהק"ו
 תאבל עליו ונפשו רח"ל בה נגעה הדין מדת ורקזל"ז
 מיירי לא בזה בארעא ובלי דסבלה שופרא האיעל
 חרש 8' וביש"ש דגיטין, בפ"ב שם הרש"ל מרןכלל
 ליד וימסור גט שיתן לו והתירו וז*ל ג"כ כותבה"ג
 ת' ובתשובותיו וכתובהה גיטה שתקבל ותתפקחאחר

 לענין כ"ג ס" מטעלז להגאון אליעזר ר בת, ועחן1(
 שליח גם ולעשותו אחר ע"י לה לזכות שמצדד באורךנשתטית
 יבמות התוס' דברי ומביא הסברות כל ידי לצאתלהולכה

 מעכשיו חל ויה" מעכשיו יאמר הזכיה דבשעת צ"ג,דף
 ותא" שתשת8ה טרם מעכשיו הגם חל שיה" כינתו אין"אבל

 משום עליה חהב יהא לא עלהן והבא ממש מעכשיומגורשת
 ישמעאל לר שם( )לשיטתו היא ב"ג לאו דעתה גזה"כ דהאא"א

 מעכשיו הגירושין חל יהי' שכשתשתפה כינתו אלא וכו'מושלחה
 א"א משום חהב עליה הבא תשתפה שלא כ"ז ודאי אבלוכו'
 עיי"ש. וכו, מעכשיו משוחרר תהי' לכשיקחך לעבד בכותבכמו

 בפ"ת ועי' כזה, בהיתר להשתתף שלא בעדו גדרהנ"ל
 אחרה שנשא קודם שאם ט*ז סקק א' סימןאהע"ז
 קבלה שלא כיון למקומו האיסור דחוור ששוטנתרפאה

 לאבלות דגם ופשוט דבר לכל כאו1תו והוא עדייןהגט
 מיתטמא הוא כהן ואם עליה סתאבל הוא הרי מתהאם
 יעקב ישועות הגאון לפני שהי' דמעשה ואפשרלה
 מה על פורש לא כי שנשתטית בהיתר כלל הי'לא
 ועוברת מורדת יסוד על הי' ואולי נוסדו, ההיתראדני
 שמביא מה שם ובפ"ת קט"ו סי' באה"ע עי' דת,על

 1( שמואל. דאמר מה כ"ו סי'מנוב"ת

 זו בהוראה יעקב ישועות בעל הגאון הוא יחידעכייפ
 דבר לכל כאשתו היתה הרי שבנ"ד הואוששוט

 הקרוב כלשארו עליה ולהתאבל לה לטמאות עליוומצוה
 בתחלת שהצגנו הדברים לכל הרי ולענ"דאליו,

 עינינו יאיר וד' דבר, לכל כאשתו היא הריהתשובה
 מכל ויצילנו דהלכתא אליבא שמעתתא לאסוקיבתורתו
 ננחם. ובירה1לם וינחמנוצרה

 מוינעש1עראורי
 ת"ש שבט לחדש ט' ל' יוםבע"ה

 מגזע נצר קדושים של בנן המפורסם הגאון הרבכבוד
 שליט"א מוינעשטער אורי ר' מוהר"ר כש"תתרשישים

 של התשובה את קבלתי היום באהבה.אתרשהיי1
 יחיד עוהוא יעקב הישועות על ומש"ככת"ר,

 לי ימחול שכתר"ה נראה לענ"ד כמהרש"ל שפסקמה
 לאשתו גט שזכה באחד מיירי ח' בסה שהישו"ימשום
 בסי' אה"ע בטור הב"י מר"ן שהביא וכמו אחרע"י
 הנאסרת שאשה ותוס' ורש*י האו"ז בשם בסופוק"מ
 לקבל רוצה אינה והיא עמה לדור הבעל ואסור בעלהעל
 הנאסרת האשה עבור גט הבעל שיזכה העצה אזגט

 מגורשת היא מהבעל הגט האחר זכה כאשרותומ"י
 הביא והרמ"א ק"מ בסי' באה,ע המחבר כתב וכןמיד,
 ולפי*ז ע"ש, נ"ט סעיף קמ*א בסי' באה"ע שלובהגה
 אין דלנשתטית משום הנשתטית על ראיה שוםאין
 גט. לה לזכות סבראשום

 החו8'ק נוארגמלץ, 'ו1ף 'פועחנאום

 על עוברת אצל דגם כ"ו סימן הנו"ב בדבריויין
 שיוכל לתקנתו בעצם הוא שם דגם בע"כ לגרשה דיכולדת
 כדאפר לידה הגט דאתי עד מגורשת אינה היא אך אחרתלישא
 אך עיי"ש, לידה גיטא דמטי עד עובדא תעביד לא ואתשמואל
 ולמסור ליתן דרכים איזו למצוא יש דת על ועוברתבמורדת
 בת אימה הרי בנשתטית אבל היא גירושין דבת לידההגט

 כתובה בלא שיוצאת בעלה על שמרדה באשה והדיגירושין
 בעלה ומתה בעלה על שמרדה דאשה להלכה נפסקואע8"כ
 כ"ב 1 המ"מ מל' משטע דכן ס"ה צ' סת רם"א ע"יורשה,
 אבילוה.  למעשה בזה וצ"עעי"ש,



כה ם יא בגפ חעיר ,טם לכתוב חהשך בדיןקרני

 פו.מימן

 בגם העיר שם לכתוב היאךנרין

 בנימין משה ר' להגאון גיטין תיקון ספר על)הערות
 תרצ"ה( שנת שלנו, ברפוס שנדפס שליט=א,טשמאשאוו

 שבת. מתחום יותר גם כולל לעיר" "טמוךלשון
 צריך נכריפ, של ושם יהודים של שם לה ש"פעיר

 נשתקע אחר אהטם לא אם בגפ, שניהםלכתוב
 כפר אינו דותן גפ. אעו שטר בנ"א בלשוןלגמרי.

 מקלפ. לערי ונפק"ם לשכם,טמוך

 יעקב משכנות בשו"ת בזה עייז אך, ד"ה 6, [2ךףא(
 פאזירקע שנכתב גט בענין כ"ה סי'אה"ע

 פאזערקי נקרא ובלשונם היהודים בין שנקראכפי
 העיר מן רחוק והוא אנפאלי', לעיר וך מ סונכתב
 במשמע סמוך שלשון שם ומבאר שבת, תחום מןיותר
 ובר"ה במגילה דאמרינן והא הרבה, רחוק הואאפי'
 לענין התם דוקא היינו שבת תחום עד הואדסמוך
 מינה, חלק הוא וכאלו ממש העיר עם אותםדנחשוב
 דמתפרש ברור נראה סמוך ל' לפרש, דרק היכאאבל
 עיי*ש. ערךלפי

 שמביא כ*ה סי' א"ע יעקב משכנות בשו=ת וגוייןב(
 דגיטין מ9"ק ממש סמוך לאו דסמוך ראיותעוד

 ומובלעים לאר=י הסמוכות בעיירות וחגר רקםגבי
 ורש"י לפומבדיתא כובי כמבי והוי א"י התחוםבתוך
 ובמנחות פרסא, ו' דהוא ניים הוי אביי גבי כ"זבסוכה

 לקצירת מתכנסות לה מוכ1ת הס הע"רות כלגבי
 גן אחים, נפר וחטי ברז"ם חטי גבי חטםהעומר

 בכלי עליהן עהוצאע לספר הסמוכה עיר גביבעירובק
  עיר גבי בסנהדריז וכן וכו' נהרדעי ותרגומהזיין

 ישוב משוב לספר הסמוכה בעיר עושין דאיזהנדחת
 עיי"ש. וכו'אר"י

 סימן הריב"ש תש' עיין ד, בדף שמ, כוךג(
 לשון בכלל גט חכמים דבלשון איבראש"ד

 בשם שטרות ושאר אשה גט המקרא בל' וגם וכו'שטר
 אחר הולכין אין מ"מ אבל וכו', ספר בשם נקראואחר
 וכו' בנ*א ל' אחר אלא חכמים ולשון המקראל'

 קונם פ' ובסוף וכו' המבושל מן הנודר בנדריםכדתנן
 וכו'. לנדרים שטרות מדמינן ס"ג( )נרריםיין

 לעורר אמרתי ההגהה על עברי בררך שמ, עוךד(
 עוד בדיונו שליט"א המחבר הגאון כבודאת

 אי-אפשר כי המציאות ומן הכתוב מן ולהוכיח ן ת 1ד
 בקרא הכתוב שרותן בפירושו ז"ל ר,ם"י דברילפרש
 כדעת ממש סמוך כפשוטם לשכם הסמוך כפרהיינו

 יוט, י"ג, ו' ב' במלכים מצינו שהרי התו"ח,בעל

 מצאוהו ושם בדתן, היה אלישע כי לשמרון קרובהשהיא

 שמזה שמרונה", אותם "וילך ואח=כ ארם מלךשליחי
 הלא ושמרון לה, וקרובה שמרון בסביבת שהיאנראה
 קדש ארמת בספר )עייז שכם, ובין דותן ביןהיא

 בסביבת כפר נמצא היום ועוד שם( ובמ9הלגולדאר
 של לצפונה דאטאהן" "טעל בערבית שנקראשמרון
 במערב ששכם שכם, של למערבה קצת נטוישמרון
 לא"ח באוהצהוש )עי' אפרים, מטה בנחלתהירדן

 דאטאהן= "טעל בהכפר מראים היום ועורראזענבערג(,
 קרובת וענין יוסף. הושלך מהם שבהאחד בורות, שניעל

 אם כי ררושי או גיאוגרפי ענין רק איננו לשכםדותן
 מהשלשה מקלט עיר היתה ששכם אחרי הלכותי עניןגם
 )שם( ללוים ונתנה כ"ח(, כ"א ז' כ' )יהושע יהושעשל

 לרוצח הנוגעים מקלט ערי ודיני לעניני נפ"מהרי
 מבורר המציאות ומן הכתוב מן כאמור אךוגוה"ד,
 כוונת נפר,ם אם אבל לשכם, ממש סמוכה איננהשדותן

 הגמ' דברי יבואו שליט*א המחבר הגאון כדעתרש"י

 הוא שדותן שכם, ומקום עיר שלם מקומם עלורש"י
 ולכן הסביבה של המטר9ולין אז שהיתה שכםבמחוז
 שם שמפרשים שיש וידוע שכם ע"ש המאורענקראת
 שכם כעין שמשתרעת ארץ חבל הוראת ע5"ישכם
 עיבל. להר גריזים הר בין ההרים רוכסיבין

 בשו"ת בזה עייז שהוכיח; ומה ד"ה 32, [2ךףה(
 העזר אבן מקארלין להר"י יעקבמשכנות

 כ"ה.סימן

 מוה"ר שהר' טיקטין בעיר צ' בסי' הב"ח מ"ש ועריןו(
 טיקאטשין דאתקריא טיקטין בגט כתביהודה

 וכתב א' עליו ועירער טיקטין כתב הראשוניםובגיטין
 העיר בשם שינויי דאיכא בכ"מ לכתוב נוהגין וז"להב"ח

 הרבנים אך כו' שניהם כותבים לגוייםמיהודים
 ע"ז חוקרים היו ולא לבד טיקטין שם כתבוהקרמונים
 טיקטין. ישראל בין המורגל שםוכתבו

 דברי שמביא ס"ב סי' יחזקאל כנסת בתשובתועיין
 מצא לא הזה המסדר והנה ומסיים הנ"להב"ח

 על לעז מוציא זה ואין ע"ש, שניהם וכתב ישןגט
 עדיין נשתקע לא וטיקאטשין עיי"ש. הראשוניםגיטין
 עדייז כותבים ובשטרותיהם בערכותיהם כילגמרי

 הוי לגמרי נשתקע אם משא"כ בפוילישטיקאטשין
 שם לכתוב וא"צ לגמרי שנשתקע ובורסיף בבלכמו

 כלל.הראשון

 מדליקין במה סוף ברש"י הדיוק שם מסבירועפיייו
 גיטין לענין שנא' השני כפירושו שםשמסיים

 וצריך פסול עירו ושם עירה ושם שמו שינהשאם
 שכוונת לכ' יתר שפת שהוא עכשיו של שםלכתוב

 השמות שני שמטעם הב"ד יסברו שאולי בזהו,ב"י



, י 3 ךק56

 נדה בעניני הערות
 כם ,ן ארש

 לכתוב וצריך שמות ב' לה שיש עיר דין ובורסיףבבל
 שם רק לכתוב וצריך לגמרי שנשתנה קמ"לשניהם
 י"א.סימן מטראני מהרמש"ה בתשובת לעיין ומציין עכשיושל

 פב"מ בסוף התו' על שמקשים הקושיא שםוגווןרץ
 מדינה שם כותבים איל הלא ר,ם"י עלשמקשה

 במקום מדינה שם כותבים הלא ע"ז ומקשים בגטכלל
 בריסק כמו שווים המקומות ושם ב"ש יוסף כמהשיש

 רק זה הרי זה שבאופן זה ומתרץ ודיוקא,דליטא
 ובדבר שוות עיירות בשני שנצדך במקום בעלמאלסימן
 בכל ועיין כ"כ לדקדק צריכין אין בעלמא לסימןשרק

 פסול אין בעלמא לסימן רק שאינו בדברה8וסקים
 קצת. שםבשינה

 מוינעשיעראורי

 יז.סימן

 1( נדה בעניניהערות

 א--
 הגהה עלהגהה

 כתב וז"ל כתב ח' אות ק9"ח סי' ביו"דבך'ימ
 על לסמוך דאין מ"ז סי' ב9סקיומהרא"י

 ע"ז והגיה השעדות כל נימוחו לא אם "אלא"המיעוך
 המיעוך על לסמוך דאין דצ"ל מהרל"ח וחידושיבהגהות

 עכ*ל. מהרא"י בפסקי הוא וכן כולן נמוחו לאאם
 בסו"ס הב"י וגם מהרא"י בפסקי כתוב שכןבאמת
 כן העתיק איסראלן מהר"ר בתשובת וכתב בד"הק8"ז
 מהרל"ח והגהת כולן נימוחו לא אם דתועיל נראהדלא
 שהגי', כמו שהנכון הנ"ל הב"י מדברי להסתייע לוהי'

 בדברי "אלא" תיבת הד"מ שהוסיף מה באמתואולם
 לסמוך שאין מהרא"י כוונת דהרי מוכרח הואהמהרא*י

 הוכחה שזה נימוחו לא שהשערות שרואין המיעוךעל
 מועיל דאינו משום ק9"ח בסי' כמבואר דםשאינו
 זה הרי כולם נימוחו לא אם המיעוך על לסמוךדאין מהרא"י ב9סקי מש"כ וכפי כולם, נימוחו לאאא"כ
 וכ"כ אלא, תיבת הד"מ הוסיף ולפיכך המכווןהיפוך
 אלו מהרא*י 9סקי ע8"י ה' סעיף קפ"ח בסי'הרמ"א
 שתיבת עוז עמד שלא מאד תמוהים מהרל"חהגהת ודברי דטמאה, נימוחו לא ומקצתן מקצתן נימוחודאם
 ומוכרח. נכון הוא מהרא"י ב9סקי הד"מ שהוסיףאלא

 חובדת התודה" ב"היכל נדפסו אלו הגהות שגי1(
 ד,--ו'. וחובדתא'-ג',

 - ב-
 הבית בברפברס

 שאינה מניקה בדין בסופו ק9*ט סי' ביו"דבב"י
 וסת בהם שקובעת הרמב*ן ווידעת וסתקובעת

 והרמב=ם כתוב שבידי יו"ד דבנוסחת ודע וז"ל בב"יכ'
 לא שהרמב"ם הוא וט"ס וסת בהם שקובעתכתב
 הרמב"ם במקום הרמב"ן ולכתוב וצ"ל זה דיןהזכיר
 שהרי האמתית הנוסחא והיא בבד"ה בצידווכתוב
 בד"ה, עכ*ל לקפיצות שקובעת בהלכותיו כתבהרמב"ן
 קובעת ענין מה כי אלו לדברים כלל הבנה שוםואין
 וכי וסת, קובעת היא אם מינקת לדין לקפיצותוסת
 לכך לקפיצות וסת דקובעת להרמב*ן דס"למשום
 שום אין והלא וסת קובעת שמינקת ג*כ דס"למוכרח
 שדברי הוא האמת אבל אלו, דינים שני ביןשייכות
 להכא, נשתרבבו ובטעות כאן מקומם אין אלוהבד"ה
 וסת קובעת בדין לעיל בב"י הוא הנכון מקומםאבל

 שם שכתב במעשה וסת קובעת יש ד"ה בב"ילקפיצות
 שכן שם ההגהות מדברי ונראה וז"ל דבריובאמצע
 גרידא( לקפיצות קובעת )שאינה ז"ל הרמב"ןדעת
 וכאן הב"י, עכ"ל הרמב"ן במקום הר"מ כתובובנ"א
 ולא )הר"מ האמתית הנוסחא והיא כבד"ה דבריושייך

 כמש"כ לקפיצות דקובעת ס"ל הרמב"ן דהאהרמב"ן(
 דקובעת דס"ל בהלכותיו הרמב"ן דברי להלןהב"י

 זהו השערתי ולפי נפלאה, הערה והיאלקפיצות,
 בפ' נכון על דקדקו שלא המדפיס או המעתיקטעות
 מקומן,איזהו

 יח.טימן
 באיסור נשים הנושא כהןברין
 בטואו*ח עי' שהמיר כהן בדין הדאשוניםמהרוםת

 ועשה המיר אם לענין ורש"י הרמב"ם שי'קכ"ח
 הרמב"ם מדברי מפורש נראה עבירות ולשארתשובה,
 שאף כתב גאון נטוראי ורב ושם אותו מונעיןשאין
 קדושתו חלל שכבר עולה אינו ראשון לת' לעלותלענין
 ועוז גדול חלול יש ראשון בתורה קרא ואם אהרןשל

 משום כפיו ישא לא אם דאף מסתבר ולא הטוראומר
 כו'. ודאי בתורה לקרוא אבל לשירותדאתקש
 הזכירו ולא וז"ל דבכורות משנה מביא בב"יושבך

 שאם דכיון נ"כ לענין אלו פסוליםהפוסקים
 עבודה לענין הרמב"ם וכ"ד חילל לא שידור קודםעבד
 כ9יו את נווצא הוא כן אם המקדש ביאת מהל'בפ"ז

 למקדהם נכנס שאם היכא דכל ,ןכור גבי וכמולכתחילה.
 בהל' הרמב"ם מדברי שנראה וכמו כפיו את ישא8טור
 הגדול ורבינו אותו, מונעין אין עבירות דבשארנ"כ



כםושא"ם פאיטור נשים הנהפא כהןברין רני,*
 ישא לא גרושה עם נשוי שהוא דכהן כתב ז"למהדי"א
 הרשב"א וגם כן פסקו שמואל דמר משמיה וגםכפיו
 מפוד,ם פסקו רבוותא והני דהואיל ומסיק כןכתב

 לכתחילה(. )והייצו לאסור ישלאיסור
 חלל בן והניח בת"ל שמת כהן מ"ז בבכורות1עיין

 טפני לכהן ליתן לא אך א"ע לפדות חייבהבן
 9דאו, שהאב חזקה ל' ואחר בפדיונו האב זכהשכבר
 הגרושה. על שבא כהן ה"א פ"י יבמות בירושלמיועי'

 יט.סימן
 1( בחוה"מ רפום בבית עבודהבענין

 ד' מפיא יו"ט. התום' על הגרע"א לקווצית"צופ
 וטידור הדיוט מעשה האותיות דטידורהריעכ"ץ
 ופיטנעו אומה מעעוה הוי והדפיםהשורות
 אחרים של הדו"ת להדפיס אם חקיקה. אוכתיכה הוי אי ליינאטייפ ע"י להיפוך. חואלפאורה

 הב"ה. של היתירושייך

 - א-
 בני לפטירת הראשון השנה יום אלול כ"ג א'יום
 תורה דברי ויהיה ז"ל. שבתי אהרן הבחור לי,יקיר
 רגבי לו ולהנעים לו ולזכות לזכרון אלו חוה"מבעניני
 דחול א' ביום כבוד למנוחתו לבא זכה אשראדמתו
 על אבות בקברות אבות בארץ סוכות שלהמועד

 ת"ו. בירושלים הזתיםהד
 שליט"א: הגאון אאדמו"רכבוד

 לקבוע נתנוני לא מרובות וטרדות ידתיתמיבות
 הצריכים העמוקים ובדבריך בספרךלימוד

 רב, ועיוןלימוד
-  הספר על עברי דרך על אך 

 תפשתי. מועט ותפשתי דברים אי-אלו "תפסתי"בדפוס
 אחד דבר על מדפיס בתור ביחוד עיני משךובתוכם
 ממועד בפ"א והוא שאלתי, לענין גם הנוגעמדבריך

 שעמד זצ"ל מאורנו רבינו של מתוספות ב' באותקטן
 כהרמב"ם ס"ל דהדי"ף שכתב התוי"ט דבריעל

 במימן שהטור זה על ותמה דרבנן, חוה"מדמלאכת
 דאורייתא דהוי מהסוברים הוא דהרי"ף כתבתקל"ו
 אחת בנקודה זה את תרצת ואתה בצ"ע,והניח
 שחשיב התוי"ט מדברי הכרע אין כי בחכמהוהערת
 כי דרבנן בחוה"מ מלאכה הסוברים אלו עםלהרי"ף
 התיבה בין שהוצג ההפסקה נקודת כי היותיוכל
 ורי"ף תיבת לקרוא גורם זה אשר ורי"ף להתיבהרש*י

 ח"א. והציל" "גנון ספר בסוף נדפסה זו שו"תו(

 הרמב"ם, של בחבורתם הרי"ף את ולחשובמלרע
 זהו כי להיות אפשד דרבנן הסוברים והטור,הדא"ש
 צריכה ההפסק נקודת מקום ובאמת הדפוסמטעותי
 מלעיל נקראת תהי' ואזי ודי"ף, התיבה אחרילהיות
 תפריד ולא רש"י. עם אחת בחבורה נחשב יהיהוהרי"ף
 ורי"ף, רש"י לציין התוי"ט נתכוון ולזה הדבקים,בין

 עצור שביעי מה חגיגה שבמס' הדרש הביאוששניהם
 ההפסקה נקודת באה ואח"כ בחוה"מ עבודהלענין
 דמלאכת ס"ל והטור והרא"ש ורמב"ם יצאת,לחלק
 וצ"ע ברשמו רבינו כי לומר ואפשר דרבנן,חוה"מ
 בב"י ועיין מציין וע"ז זה ספק בעצמו ג"כ לו הי'ע"ז
 בעצמו הרי"ף דעת בדבר כי נראה משם כי תקל"וסימן
 דאורייתא חוה"מ מלאכת מהסוברים הוא אם הכרעאין
 בזה הכרע דאין כתבו שם והב"י והב"ח דרבנןאו

 נקודת אם מהתיו"ט ג"כ הכרע אין וממילאעיי"ש,
 שלא נדפסה או בכוונה מקומה על הוצגהההפסקה
 במקומה. שלאבכוונה
 לפניך לדון באתי עתה אני אבל אגב בדדך כ"זאולפ

 אלינו הנוגע למעשה להלכה דעתך חותולשאול
 בחוה"מ הדפוס בבית העבודה ענין והוא דפוסנובבית
 בעבודה הנני מאז אותי מטרידה זו שאלה כי ידעתאשר
 הזאת השאלה מיועדת מועד בוא עת וכל עצמי בפניזו

 ה9רק. עללעמוד
 אם בחוה"מ מלאכה איסור של הענין עצם על11[11[

 רבותינו דנו כבר מדרבנן או מדאורייתאהיא
 ומבואר האחרונים, אחרוני עד הראשוניםמראשוני
 שם ומונה סופר אשר חוה"מ מערכת בשד"חבאורך
 כאו"א, דעת לבאר ומאריך זה ומצד זה מצד הדעותכל

 הובא אשר את טחינא קמחא לטחון בזה באואינני
 . . . עיין תחת ועיין ציונים, ולהציג בספריםכבר
 לעת זה בענין לעףטות בעז"ה אני שמקוה מהאמנם
 בהרחבה זאת הלכה .בחקר והבנה חיקור הואמצוא
 הגאונים בדברי קדם בגנזי מטמונים החפשח ידיעל

 איך זו בהלכה הדברים עיקרי על ולעמודהראשונים
 למועד, חזון עוד לזה אך ומקדם מאז בישראלהתפשטה

 והרי'ף רש'י לדעת בנוגע אחת הערה לפניך אעירובזה
 הוא בחוה"מ מלאכה אסור התורה שמן דרש עיקרכי

 אלוהי קי"ח בפסחים המובא סמוכין של הדרשבאמת
 תשמור המצות חג את ליה וסמיך לך תעשה לאמסכה
 על נאמר שזה שמפרש היחיד הוא ורש"יעיי"ש,
 הרי"ף, הביא לא הזה והדרש בחוה"מ מלאכהעשיית
 עצווי שביעי מה עצרת השביעי וביום שלוהדרש
 על בפירושו בעצמו ורש"י דרשות, עוד ממנודורשים
 לענין ולא מצה אכילת לענין הדרש ע"ז מביאהתורה
 עצמו רשעי מל' מצינו זה וכנגד בחוה"מ,עבודה
 שזה ע"ט סימן ובהאורה קנ"ד סימן בפרדסבפסקיו
 בובער הר"ש ע"ז העיר וכבר עיי"ש, מגאונים9סק

 ובחולו הלשון מבה"ג גם ומביא האורה לספרבהערותיו
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 היכא אלא מלאכה למיעבד רבנן שרי לא מועדשל

 וביום עה"9 תמימה בתורה ועיין פסידא,דאיכא
 לסתור ראי' מביאים ובים ש9וסקים שמביאהשביעי
 9שוטן לפי י"ח שבחגיגה השביעי וביום שלמדרש
 זה כי מדאה לחכמים זה דבר שנמסר הדבריםשל

 בזה. הרבה להאריך וישמדרבנן,
 מדאורייתא הסוברים בין נפק"מ להיות יוכל כיו4~גו

 בדיעבד לענין מדרבנן רק שאסורלהסוברים
 סימן ריש במחה"ש הויין תקל*ח, סימן במג"אכמבואר
 ספק לענין נפק"מ דיש הסימן ריש שם ובפמ"גתקל"ז
 באמת אבל הענינים, באלו להאריך ויש האבודדבר
 אשר מאז וזה לכתחילה, של הלכה לעצמי עתה דןאני
 אשר חוה"מ מלאכת של זה ענין על ותמה עומדאני

 שום בדומה נמצא שלא וכמעט 9רוצה גדרהנשארה
 זה לגבי כמו כ"כ שיקילו דדבנן או דאורייתאאיסור
 מסובכים מהיותר הוא בכללו שהענין מ9ני זה באואולי
 עוז. כללית הסכמה בא לא ומעים בעצמם ה9וסקיםבין

 השייכים בחוה"מ ועבודה מלאכה לענין לנ"דונוווךך
 ובירור עיון מקום יש בזה גם הדפוס, בביתלנו

 צורך או יאכל מה לו אין מגדר לדון בא- אני איןכי
 ואף ולעבודתינו אלינו שייכים אינם שניהם כיהמועד
 בזה דן הנני אם כי דואגיל במובן האבוד דבר מגדרלא

 ומגדר הדיוט מעשה או אומן ומלאכת עבודהמגדד
 תורה. דברי וכתיבת תורה דברי של האבודדבר
 שונות והדעות החלוקים ג"כ רבו כתיבה בעניןוןונה

 שהתירו יוט קטן מועד הריטב"א דבריוידוע
 מובא וכן קדושין, מס' על חדושיו לכתוב רבותיולו

 ז"ל הב"ח לחמיו שראה י*ג ס"ק תקמ"ה סימןבט"ז
 לא דעכ"8 הט=ז שם וסיים בחוה"מ חבוריושכתב
 מעשי )שהוא משיט"א כתב רק מרובע כתביכתוב
 התשובה תקמ"ה סוס"י בשע"ת הובא וכןהדיוט(

 הלכות חדושי לכתוב שמותר אחד לקדמון השמיםמן
  המועד.בחול
 לענין רמז אף נמצא לא ה9ומקים אלו בכלאבל

 במכונות או ביד אותיות של הסידורמלאכת
 אחת תשובה רק שלנו, החדשיםהליינטטייפיות

 יעב"ץ מהגאון מו"ק גה?ו"ת זה בענין נמצאבפדוטרוט
 בשע"ת מובא בעצמו(, דפוס בית בעל היה )אשרז"ל

 האותיות סידור כי שם 9וסק אשד תקמ*ה סימןבאו"ח
 סדרם ע8"י לעשותם השווץת לסדר ורק מותר,)ביד(
 בזה, ונימוקו טעמו לדעת תח"י מווק הספר ואיןאסור,
 המלאכה היתה בזמנו עיניו ראות לפי כי כנראהאך
 הזעצער" "והבחור הדיוט, מעשי האותיות מסדרשל
 בשעתו הי' לדפוס השורות סידור אבל דבר, לשםהי'

 כמעט אלה בימינו והנה וידיעה. אומנותמעשה
 השלמות מהשורות הדפים סידור כי העניניםשנתה5כו

 ממש, הדיוט מעשה 9שוטה מלאכה כהיום זההרי

 על הסידור הוא אומנות מעשה של האומנותוכל
 איך יעבוץ הגאת של 5סקי לפי וא"כהליינטטייפ,

 עצם עם ומה להסידור, בנוגע יהי' וכ*ז כהיום,נדון
 לזה. נקרא אומן מלאבת או הדיוט מעשי אםההדפסה
 זה אם לדון יש הליינטטיי9 על לסידחר בנוגעוןונה

 חריתה בגדר זה נכנס אולי או כתיבהחשוב
 יווד בט"ז והנה כמעט, מאליו נעשה הלא וזהוחקיקה
 אולם עיי"ש, כתיבה דפוס דמעשה מוכיח רע"אסו"ס

 ונמוקש טעמם חקיקה בכלל הדפוס דמעשההסוברים
 וכן הדפוס מע,2ה כי צידם על המציאות וגםאתם

 לחקיקה יותר קרוב הליינטטיי9יות מכונות עלהעבודה
 בהאבר וכש*כ הדפוס מכבש דוחק אגב חקקשנעשה
 חקיקה, מגדר שזהו לומר יותר שמסתברהמהותך
 הגאון ידידנו דן אחר לענין זו שבחקירה)ובזכרוני

 ת"ו בירושלים הגאב"ד שליט"א פראנק 9סח צבימרן
 ובזה מאלי' נעשה הלא והחקיקה מהקובצים(,באחד
 המלאכה אופני וע5"י אומן  מעץ?ה לומר שייך לאבודאי
 שמורגל ומי מסייע רק זה הלא המכונה על אלובימים
 הדיוט. ומעשה קלה מלאכה זה הריבזה
 לסדר לעבוד להתיר אפשר אם עיון מקום ישוכן

 מחודשים תורה ועניני תורה דבריולהדפימ
 כי והרוחה כסף בשביל לא אותם עושים אנחנואשר
 בישראל להפיצם שראוים תורה דברי שהם מצדאם
 נוכל מתי יודע מי אזי כאלו בימים זאת נעשה לאואם

 ויהי' וישכחו לעולם יודפסו לא עיוז ואולילהדפיסם
 בחוהימ חבוריו שכתב ז"ל הב"ח של ההיתר בכללזה

 לענין שיהי' האבוד בדבר חדש סוג וזה ישכחם,שלא
 קי"ג מצוה יראים בספר נמצא לזה וכדומה תורה,דברי
 ביו"ט או"נ לגבי לצורך שהותרה דמתוך היתרלענין
 יראים בספר הרא*ה ומביא לצורך שלא נמיהותרה
 ג=כ הוא הרוחני הנפש צורך שהוא מצוה לצורךשה"ה
 באו*ח מבערזאן הגאון בהגהות ועיין ההיתר,בכלל
 מאז וזה ע*ז, שהעיר מה א' אות תצ"ה סימןהחדש
 בחוה"מ שמווזרים העבודות אותן אם מסתפקשאני
 לאחרונים וראיתי דחוים, בכלל או הותרו בכלל הםאם

 חמדת בס' ליין ביו"ט, הואיל לענין בזהשחוקרים
 ראיתי לא חוה*מ מלאכת לענין אבל נוג, סימןשלמה
 מעשה לפי עכ'9 בזה, להאדיך ויש ע"ז, שיתעווירמי
 יש בחוה*מ וחבוריו חדושיו כתב אשר הב"ח שלרב
 שאסור מלאכתו מכוון לדעתי שייך לא ובזה היתר,צד

 ונפשית, רוחנית שמחה לו היא יתירה שמחהואדרבא
 להוסיף תמיד אפשר תורה חדוש של ענין שבכלועוד
 'אחד מהליו*ט 9*1 ברמב"ם ועיין מחודש, גרגיראיזה
 ישן לו שיש אע8"י שעורים שכר ואחד תמרינושכר
 לרואה ניכרת וו הערמה שאין החדש מן ושותהמערים
 להסת9ק שיו? מה אמנם עיי"ש, בזה כיוצא כלוכן

 אחר של תורה חדושי לכתוב מותר אם זהבהיתר
 ע"י למעשה וצ"ע חדושיו כתב בעצמו הלאוהב"ח
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 שהביא מה ברורה במשנה ועיין המכונה, וע"יפועל
 לנו בנוגע נבוך הנני ועכ"ז זה, לענין הכלבובשם

 נראה כולם הפוסקים לשון שמפשטותולעבודתינו
 מווץ אבי לפניך דן הנני וע*ז חוה"מ, בעבודתלהחמיר

 למעשה ובפרט בכלל בזה הדבוד להרחיב שליט"אורבי
 ולהאדירה, תורה ולהגדילולהלכה,

 אוריבנך,

 - ב-
 המחבר אביתשובת

 בפט"צ, מכח משום לחייב יש השורותפידור
 כלי, עשיית משום לחייב יש ליינאטייפע"י
 הפוב-ים על חטו"א קושית ליישב חרשדרך

 דרבנן, בחוה"םדמלאכה

 יחי': אורי מוה"ר הרה"ג אהובילבני

 ואנכי למעשה הלכה לדבד שאזדקק לשאולהסשה
 רע זו למדינה באתי ומאז זו למדה הגעתילא

 עצמו מטפל רב שכל זו, במדינה מהרבנים  המעשהעלי
 להכריע והגון דאוי די עצמו את ומוצא חמורותבשאלות
- ולפסוק,להחליט  לפני מובאים היו שלפנים מה 
 כאשר משפט הוציאו והם הדור, יחידי הדור,גדולי
 זיע"א, הגאונים מדבותינו שו"ת בספרי רואותעינינו
 היו הם גם השואלים, גם אם כי המשיבים רקולא
 ושעליהם ערכם ידעו אך מובהקים, רבנים תורהגדולי
 דבר ולהם שבדור, להגדולים וספקותם שאלתםלהציע

 יותר לאנדרלמוסיא הביאה זה תחומין ועירובהמשפט,
 דרבנן בחלוקא מתלבשים בורים שמטיפיםגדולה

 קובע איני ולזאת המובהקים, הרבנים שהםומתפארים
 מו"מ, בדרך אלא בה2אלתך, למעץ2ה להלכהעצמי

 שהתיר זצ*ל יעב"ץ הגאון בשם שראית שנתבתמה
 סידור ולא בחוה"מ דפוס של האותיותסידור

 דהוי והתיר האותיות שסידור ושיערה בדפיםהשורות
 לא אומן. מעשה הוי השורות וסידור הדיוטמעשה
 המועד בצורך אלא הותר לא הדיוט מעשה דהאנהידא
 סידור דבאמת אלא למועד. צורך שאין במהולא

 בשבת רק מלאכה איסור בזה מוצא איני בידהאותיות
 מלאכתו דהוי מוקצה מטלטל משום שאסורודאי

 עובדין משום גם בזה ויש חוכ מחמת וגםלאיסור
 כש*כ בה2בת אסור חול של דיבור דאם וביותרדחול,
 מקום להם אין האיסורים אלו אבל חול, לצורךמעה2ה
 לאיזה יודע איני כאמהר מלאכה איסור ומשוםבחוהומ
 בשבת, מלאכה משום אסורה שתהי' תתיהסמלאכה
 עימור יש למ"ד אפילו לעימור ענין זה אין לדעתיוגם
 אלא עימור אין דקיי*ל למאי ובפרט בג"ק שלאגם

 אותיות בתוחב סק"י ש"מ סימן מג'א ועייןבגי*ק,
 ולא תוחב דוקא ומשמע כתב דהוי בגד ע"ג כסףשל

 חולקים והרבה סק"ב שם ט"ז ועיין בלבד,במקרבם
 אבל המג"אעל

 סידח-

 אסור לכאורה יהי' בדף השוועת
 טעם לכאורה נדאה וזה ב9טיש, מכה משוםבשבת
 בזה, ואסר בזה שהתיר ז"ל יעב"ץהגאת

 ליינ4טייפ של השורות סידור דגם נמצא לפיאזוו(וה
 עלי' בשבת חטאת שחייב גמורה מלאכההיא

 וסידור בחוהקמ, גם אסוד וא"כ בפטיש מכהמשום
 גמודה, מלאכה שהיא ודאי ליינ4טיי9 שלהאותיות

 שעושה אלא כתיבה משום ולא דאותיות מתיךשהרי
 שיוצא ליינ4טייפ של האותיות שבסידור ועודכלי,
 משום גם בזה שיהי' מחוברים אותיות של שלמהשורה
 וגם בליינ4טייפ אותיות בסידור גם ואולםכותב,
 ואין מהופכות הן האותיות הרי ביד אותיותבסידור
 אבל דהמג"א, להא דומה ואינו בכך כתיבהדרך

 גמורה מלאכה דהוי ודאי מתיך משוםבליינ4טיי9
 כלי.שעושה
 דברים בליינ4טייפ לסדר להתיר לומר שרצונךונדה

 יעשה לא שאם עצמך משל בד"תמחודשים
 זאת ודמית אפשר, יהי' מתי יודע טי המועדבימי
 תורה חדושי לכתוב הב"ח שהתיר וכמו האבודלדבר

 מלאכתו מכוון משום בזה יש לדעתי הנהבחוה"מ,
 שמכוון מודים הכל המועד לצורך שאינו ובדברבמועד,
 בחוה"מ כתב והב"ח האבוד, בדבד אפילו אסורמלאכתו

 כתיבת שהניח ח"ו אבל הללו בימים לו שנתחדשמה
 מו"מ, בדרך שנלענ"ד מה זה חוה"מ, לימיחדו"ת
 למוף2ה. להלכהלא

 ראיות הביא שם ובא"מ די"ח בחגיגה הטו"אךהנה
 והם במלאכה, מה"ת אסור שחוה"מגדולות

 בשיטה העומדים חראשונים רבותינף על גדולותקושיות
 ונ"ל מדרבנן, אלא אסור אינו הוה*מ שמלאכתזו

 מלאכה מותר דמה=ת פוסקים להנך דהנה אפ"לדאולי
 מצוה דהא ונראה לאסור, חכמים ראו ומהבחוה"מ
 בחוה*מ גם הרגל כל דנחתג ודאי בחגיךושמחת
 הרגל דשמחת זו מצוה ומשום דסוכה, בר8"דכמבואד
 שמחת שיקיים כדי בחוה*מ המלאכות חכמיםצסרו
 ולפיכך ברגל, שעה בכל שנוהגת פוסקת שאינהמצוה
 של דעתו לסוף הגיעו כי האבוד דבר בדגלהתירו
 להצילם יכול ואינו אבודים נכסיו יראה שאםאדם
 שהתיר אביו עצמות מלקט לענין מצינו וכןהאבוד, דבי התירו לפיכך הרגל משטחת יותר עודיבטל
 מל' נראה וכן ד"ח, במוע*ק לו הוא ששמחהר"מ

 כלום בדי"ח בחגיגה התוס' שהביאו במו"קהירושלמי
 ויגעים ושותין אוכלין שיהיו כדי אלא מלאכהאסרו

 לזה, נתכוון מיו*ט ב8*ז ארמב"ם שנם וי*לבתורה,
 דמלאכת הסוברים להפוסקים דגם י*ל לפי*ווהנה
 לעשות אסרה לא דהתורה האנו אסיו" רבנןחוה*מ
 אסרה דהתורה מקרא למדנו דאלו בחוה*ממלאכה
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 דוו,םין דאין אסורות המלאכות כל היו בחוה"ממלאכה
 המלאכות אסרה לא שהתורה אף אבל דקראטעמא
 הרגל שמחת של תורה של עשה מצות שיש ודאיאבל
 בטל יושב אם מלאכה בלא גם או מלאכה עושהואם
 נמצא וא"כ מ"ע ביטל הרי הרגל בשמחת עוסקואינו
 מ"ע ביטול משום מלאכה בעשית יש מה"תדגם
 מ"ע. ביטול משום מלאכה איסור בזה אין ממילאא"כ

 עשית בלא דגם כיון האבוד ובדבר הדגל,דשמחת
 ברוחו שליט אדם ואין הרגל משמחת בטל יהי'מלאכה
 חוה"מ מלאכת יהי' הדעות דלכל נמצא לפי"זוא"כ
 ממקראות ילפינן והרמב"ן דלרש"י אלא מה"ת,אסוד

 ולאידך בחוה"מ מלאכה במפווהם אסרהדהתורה
 אם אלא בחוה"מ מלאכה תורה אסרה לא9וסקים
 הרי הרגל שמחת של המ"ע מתבטל מלאכהבעשית
 שאם האבוד בדבר אך עשה, וביטל תורה של עלעובר
 לא ממילא א"כ מעשה בטל ג"כ יהי' לו נתירלא

 המלאכה אסרה לא שהתורה כיון זו במלאכהנאסר
 המלאכות על איסור להטיל הוסיפו וחכמיםבעצם
 ולא הרגל שמחת של המ"ע ביטול משום בהםשיש
 ביטול משום בה שאין האבוד בדבר מלאכהאסרו
 הראיות אלו כל ליישב יש ולפי"ו כמבואר.העשה
 דמלאכת הפוסקים לדעת יק' שלא הטו"אשהביא
 ונמצא המעיין, יראה כאשר מדרבנן רק אסורחוה"מ
 אם מה"ת בחוה"מ מלאכה אסור הדעות דלכללפי"ז
 של מ"ע ביטול משום אם המלאכה עצםמשום
 יו"ט.שמחת
 בין יו"ט בתוס' מפסקת נקודה שיש שכתבתמה

 שלפני במשניות ורי"ף, תיבת ובין רש"יתיבת
 מצאת אתה ואם נקודה, שום נמצא לא דפוסיםמשני
 מעטו שיצאת מכרעת שאינה ודאי משניותבאיזה
 אותה הוסיפו שהמדפיסים אפשר ז"ל התיו"טשל
 זיע"א. רעק"א הגאון רבינו של הבנתוע5"י

 אברהמ גזשהאביך,

 כ.סימן
 בתוה"מ מלאכהבענין

 חשבון לכתוב שאפור הרשב"א מתשובתמביא
 האבוד. דבר נמי הוי הרווח מניעת תקופות.של

 ומ"מ ציונים עצמו. : דברי סותר מו"קהבעל
 זה. בקניןמירחפלמי

 א--
 של דחשבונות יע"ג סל' ח"ג הרשבייאמוזשוי

 האבוד כדבר בהלכה מחודש עיון ודברהוצאות
 למי הוא ידוע התקופות חשבון אבל ישכח שמאהוי

 מוציא זה ואין תקופות של בחשבונות ובקישצריך

 מה שכותב כמי אלא זה ואין מחודש דברבלבבו
 הספרים מן אחד ומעתיק שכותב כמי או בע"9שמקובל

 חשבונותיו( לכתוב )שמותר התוס' שכ' במה ואףוכו'
 שאמדו מ9ני נ"ע רבותי בימי ואף כמה וה מסת9קאני
 העורה בספר ואפ" אחת אות אפי' מגיהיןשאין
 מן נגיה הספרים וכל ישכח שמא נחוש לאולמה

 אל משום איכא דמצוה ועוד ישכח שמאהטעיות
 חבוריו ועושה וחדושיו פירושיו אדם ויכהוב וכו'תשכן
 שלא לי מסתבר אלא חול מועדו עושה ונמצאוכותב
 ושמא בוכרון תלוי שהכל וכו' ביציאותם אלאאמרו
 שעלה או ששמע אדם אבל ממונו, ויאבד יזכודלא
 המועד ולאחר דתלוי דליבא באובנתא זה בעיונובידו
 מתחילה, שהבין כמו ויבין שמועותיו לחזור הואעשוי
 בע"9 פעמים הרבה ישנה ישכח שמא מתירא אםוכן
 אדבעין מיניה תנא שאמרו כמו בפיו שגוד שיהאכדי
 נכתבה שלא עד לזכרון עושין שהיו וכדרך וכו'ומנין

 הוא עשוי ספרים בהגהת הטעם וכן והגמד'המשנה
 ולהגיה. בהן ולראותלהוור
 הקושיא שמהרץ ק"ח סי' מפאנו מהרמ*ע בשו*תפיין

 )להסוברים חוה*מ שביתת למ"ע מנו לאלמה
 מדאורייתא אינם המצות של שהמנין ותירץדאורייתא(

 ומר וה ועיל זה מפיק מר בזה הדעות חלוקיהץבו
 חאו"ח יעקב משכנות בשו"ה ועי' זה, ומפיק זהעיל
 פערילא הוצאת לרס"ג המצות בספר וע'י ל"ה,סי'
 ל"ח-ל4טיעשין
 וממכר מקח בדבר ס"א סי' ח"ג מהריב"ל ת'עיין

 דמניעת הרא"ש ד' שמביא בחוה"מ ומתןומשא
 שאם בענין דרק משמע אולם האבוד דבד ג"כדרוח
 בסוף ברא"ש עייז להרויח לו ימצא לא המועדיעבור

 בסוף ושם וכו' במועד הבציר זמן ואם שהפך מיפ'
 הרמב"ם בשם שמביא החשבונות כתיבת לעניןהתשובה
 משום שהותרו המועד לצורך שהן והוצאותדחשבונות

 כבר כתובים שהם בחשובונות אבל הדיוט, מעשהשהם
 יוצא שזה ולתקנם לסדרם אסור החשבונותבספרי
 עיי"ש. במועד מלאכתו מכוין וגם הדיוט ממעשהכבר
 בשם שמביא תקמ"ה סי' או"ח בדכה במחזיקעיין

 אסור גוי ע"י אפי' ספרים להדפיסהמו"ק
 אפילו לישראל אף שרי האותיות ולסדר ועדבמ

 של עמור יש למ"ד ואף עליה, חייביל איןבשבת
 א"ע שסותר עליו מקשה ועיי"ש עכ*ל, בעיקיימא
 מדפוס אותיות סידור )בהל"ש( ש"מ בסי' שםשכתב
 ומשום ובונה כותב משום עליו חייב חיבורןופיזור
 ליישב. שיש וכתב מעמר משום ואפשר וסותרמוחק

- [ך-  
 נמצא בחוה"מ עבודה בענין מעניינתתשובה

 תשובה 73, עמוד ע"ה סי' הרמב"םבתשובות
 ואסור שהחרמתם עשיתם בטוב מועד של חולובענין
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 או מצוה לדבר אלא מתירין שאין זה חרםלהתיר
 תארע ואם מתירין אין העבירה להתיר אבל גדוללצורך

 חולו כך להתיר אבל ויתנו ישאו האובדתפרקמטיא
 זאת שתעשה ושלום חס כמינים לגמרי מועדשל

 אמות בארבע ממנו בודלין שעבר מי וכל וכו'בישראל
 באו שלא עשרה שם יש אם הכנסת לביתוכשתכנס

 המוחרם מן ותתרחק כלום בכך ואין התפלל החרםבכלל
 כלום בכך אין ברחוק עמו לדבר אבל אמותארבע
 על כתב להם אשלח וסוף זה חרם מתירין איןולעולם
 עושה אדם יהא שלא גזרה לגזור ב"ד שחייבין זהענין

 בהלכות גאון האי ר' תשובת ועי' בחוה"מ,מלאכה
  קנ"ה סי' הגאונים מן זצ"ל מיימון ברבי משהפסוקות
 )ו( רס"ח. סי' תשובהשבשערי

 אפילו רבים בשל אבל ה"ב: 5"א מו"קירושלגזי
 דבני כהדא מותר המועד לצורך שאינודבר

 מעבדינה אבהו רבי לון ושרא במועדא איתפחתתסכותא
 שלא ובלבד מימר סברין לא וכיווני בטריחבמועדא
 כדין מתעבדא לא אין אמרין במועד מלאכתויכוין
 במועד עכשיו מתעביד לא )דאם עוד מתעבדאלא

 ק"ע(. כלל יעשה לא בזול ונעשה בזליםשהפועלים
 תנינן כן לא שבות מה ה"בי 9"ר פסחיםירושלמי

 וכ' המועדות את והמבזה הקדשים אתהמחלל
 זה פירש וק"ע בא"ש חול מנהג בהם נוהג פי'הפ"מ
 הרגל. לכבור שמחה לעשות חושששאינו
 מותר תושב גר ט': דף 5"ב כריתותממכת

 ר"ע בחוה"מ, כישראל לעצמו בשבתבמלאכה
 ביו"ט. כישראלאומר

 כא.טימן
 הפטח לחג מגרנות לא8ות מותר אםבדין

 1( במ"פ רפסחאמקמחא

 הרי"ף טשיטת שהעיקר טשכנ"י מבעלמביא
 חיםוץ גורפים אין פים עם 5יררת רםיוחרא"ש

 עצטם, בם"* חילוק ההיםוץ. טונעיש ראיןרק
 פחטיציפ. שאינם פהם ו-צ שפחםיציםישנם
 הראב"ר, על חאחרוניפ שתםהו םח בזהםתרץ

 ותבלין. ם"5 םיני בכל להקל איןלםעשה
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 ש49נדזש כמו המגדנות לאפות מותר אםשאלה,

 דפסחא מקמחא מינים ועור ומטק8ר8נעסקייק
 ושמן וסוקר בצים רק מים שום בלי 5ירות מיעם
 והנה המגדנות. להטעים כדי זשלץ זויער מעטעם
 וגם אפויה ממצה נאפים האלו הדברים שכלירוע

 אבל אפויה, ממצה לאפות יכוליםהמשק8ר8נעס
 משום אפויה ממצה לאפות יוכלו לאהש85נדזש-קייק

 יעשו הבאים השנים ועל יזה, טוכשר אינושהתנוד
 ממצה כן גם לאפות מוכשר שיהיה באופן התנוראת

 יכולים אינם מדוע שואלים רבנום הרבה אבלאפויה,
 שאופים משום דפסחא מקמחא האלו המגדנותלאפות

 כלל. מים שום בלי 5ירות במירק

 - צך*
 ומלואיםהערות

 מאדגאלין יוסף ישעי' הרבלתשובת

 בשיטת דמסיק או"ח בח' יעקב משכנות בשו"תעיין
 ביין שנילושה עיסה דאמר דר"ל ותוס'רש"י

 אבל א"ח דכרת מזה דמדייקי כרת' ע"ח א"חושמן
 ביין העיסה לשין דאין ס"ל כר"ג ע"כ איכאאיסורא
 אפילו דמי-9ירות וסבר לגמרי שרי. הא דלר"עשו"ד
 מרובה זמן שהיה ע"י ואפילו מחמיצין אין מיםעם
 שם דמקשי בעצמו מהתוס' כן ומכריח מחמיץ,אינו
 עי"ת, גמור חמץ לידי בא המדי לשכר ליהדקרי

 נתינתן קודם במים השעורים ששורין שם לתרץוהוצרכו
 בא הוא מרובה זמן ששוהה כיון זה בלא האבשכר
 חימוץ לידי בא אינו דלעולם אלא גמור חימוץלידי
 וכן עיי"ש, החימוץ מעכב הוא )לר"ע( המ"פשטבע
 במים מגבלה נסכים מנחת גבי שדקדקו ממהמכריח
 עיי"ש.וכו'

 טהא זו שיטה על מקשה הוא גיסא לאידךאמנמ
 לרבות במנחות ר"ע דדריש נסכיםדמנחת

 מגבלה ליה מבעי לר"ע וע"כ לחימוץ נסכיםמנחת
 דלר"ע נימא ואי נינהו, מי-5ירות דאל"ה וכשירהבמים
 קושיא הדרא כלל מחמיצין אין מים עם במ"פגם

 קושיא שמתוך עיי"ש חימוץ לה משכחת היכאלדוכתא
 והרא"ש הרי"ף כדעת ,דהעיקר לדינא מסיק הואזו

 אך חימוץ שום גורמים אין מים בלי בעצמםדמ"פ
 ואפשר מים עם מעורבין הם אם החימוץ מונעיםאין

 עיסה. ככללשמרם
 דמנחת שמכריח ע"ב ל"ח 5סחים במהרש"אונויין

 עעכ חלות לכמה ומתחלקת היא דרביעיתתודה
 המבי"ט להגאון שהם אבני בספר ועיין בו, היו מיםגם

 שהיו דכיון שם המהרש"א קושית שמתרץשליט"א
 ממהרים הלא בפסח בהן יוצא איך מים גם תורהבמנחת

 תשובת עם ביחד לחכמים" ועד "בית בקובץ נופם1(
 הדפוס והוצאות התשובה אריכות מפני אבל מארגאלין,הרי"י
 המחבר. דברי רק אנומביאים

 אשר היקרות ההערות הן אלו בהקובץ: הנ"ל הרבוז"ל
 לו נותן והנני ובקיאות, חריפות ברוב הגאון הרב ידידיהעלה
 לחכמים, ועד בבית דבריו למסור הרשני אשר על רבהתודה
 . . . יבואו לימים גם אתנו שישתתף מקוהואני

 העורך מארגאלין, יוסףישעי'
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 דשימור משום כלל קש*א לא דזה ומתרץ להחמיץ,הם

 דןםאוה המהוהן*א של תירוצו שמביא ועייןמהני.
 במקום דל"ו בפסחים שם כדאמרינן הם זריזיםדכהנים
 דאין המבי*ם הגאון מקשה וע"ז וכו', איתאזדיזים
 ואינה מנחה קרויה אינה תודה דמנחת לתודה עניןזה

 מרמב*ם לזה ראיות שם ומביא זדיזין מקוםצריכה
 מקום מראה שם ברמב"ם מצוין ובאמת ע4ש.ותוס'
 תודה לחמי אביי מאמר דמ"ו דמנחות בגמ'מפורש

 כל דגמרינן מצינן כי לתמוה יש אך מנחה, איקרילא
 ע"ו במנחות עשר עשר דבאים הא מתודההמנחות

 דמנחות, בגמרא הסוגיא כל לשון 8שטות משמעוכן
 עמוק ומבט נפלאה חקירה זו כי תלמוד צריךוהדבר
 הזבח ברכת בספר ועי' שליט"א, המבי"ט להרבכראוי
 דנ"כ בחוץ נעשים דשניהם הרמב"ם ד8סק האלענין
 לרס"ג המצות בספר ועיין לזה, המקוד על הראולא

 הרמב*ם מהקדמת שמביא הרי"פ בפידוש קי"במצוה
 רק הוא מנחה מיקרי לא דתודה הא כי במנחותלפיהמ"ש
 1( עיי"ש, מנחה קרויה במתניתין בלישנא אבלבתודה
 המבי"ט הרב קושית סרה עכ"פ ואכמ"ל, רחב,והענין
 להמעיין. כמובן זצ"ל, המהרש"א מרבנונ"י

 שנעלם הח*י על שהם באבני שם שמפליא מהאולמ
 שמן מתן דבעינן במנחות מפורשת משנהממנו

 לחמו ממרחק להביא שההצרך עד לעשייתן קודםבכלי
 במנחות מקדש עשרון אין למ"ד או 2( מקדש עשרוןאם

 שמן דמתן שר*ל הח*א דברי שם ומדחהנ*ג-נ"ז,
 המשל"מ באמת הנה לעיכובא, לאו הוא ק"לבכלי

 באמת כי הרמב"ם בדעת מסתפקים שםוהלחומ
 הזכיר ולא לגמרי לעשייתן דקודם הא הרמב"םהשמיט
 בפיוג, שם המנחות מארבע אחד בשום לעשייתןקודם

 הרא"ם על ארי' גור בפירושו מהרל"מ להגאוןומצאתי
 תשרף שלא ורק עיקר בכלי שמן מתן שאיןדאומר
 דכל במשנה הסדר ושינוי היפוך בזה ומתרץהמנחה,
 יציקה שמן מתנות שלש טעונות בכלי הנעשותהמנחות
 מ*ש הלא לעשייתן _קודם בכלי שמן ומתןובלילה
 שאין כנ"ל מתרץ ולכן דבר, לכל הוא קודם ק"לבכלי
 השמטת נכון אל יתיישב זה ולפי עיי"ש. כלל עיקרהיא

 גדול חידהם כי ואם לעשייתן, דקודם האהרמב"ם
 שיש כמדומני מפראג, המהרול רבנו בזההשמיענו

 בשרש שלו המצות בסשר בעצמו מהרמב"ם דאיהלו
 מזכיר ואיננו המנחות של העבודות כל שם בחשבוי"ב
 עיי"ש. בכלי שמן מתןכלום
 ה' ב' ויקרא שבחומש חכמים בשפתי פלא זהוראה

 לעשייתן קודם בכלי שמן ומתן רש"י דבריעל
 כל בו שנעשה קודם פירושו הכי לעשייתן וקודםוז"ל
 ופסוק עכ"ל, להקרבתן קודם פירושו אלא וכו'העיקר
 שאר לכל נלמד שממנו מחבת במנחת נאמר הלאזה

 דעיקר חזינן עכ*פ וצ*ע, בכלי שמן למתןהמנחות
 ולכן במחלוקת, תלוי שבמשנה ק"ל בכלי שמןמתן

 דמפלגי מהא כוא מהמשנה, , הראיה הח*י הביאלא
 למתן העיקרי היסוד שזהו מקד,ם אינו או מקדשעשרון
 הסוברים לשיטת יתד וממנו פנה וממנו בכלישמן
 התוס' שיטת שהיא עיקר הוא ק"ל בכלי שמןשמתן

 שם. במשל"מכמבואר
 להחמיר הוא רש"י דדעת אחזו הפוסקים שכלול8י

 האורה ובספר בהפרדס פסקיו בא אשר פירות מילענין רש*י שסק פה להעתיק כדאי מי-פירותבענין
 אם רבי את שאלו בבצים לשין אם ל*ו סימןח"ב
 לא או חמץ משום בהם יש אם בפסח בבצים ללושמותר
 והיתר וכו' היתר ולא איסור לא בדבר רבי אמרולא
 ונלושה עבה בבצים הנלושה שהעיסה לפי אמרלא
 למאן דאיכא וכו' לחוש ויש וכו' עיסה משאריותר
 ודבש ווצמן ביין לשין אין ב8סחים לאוקמהדבעי
 ממים טפי דמחמץ מילתא דאיכא מכלל חימוץמשום
 והלכתא 8'1 סי' בח"א ושם וכו'. חימוץ זה איןהבצים מפני עבה נעשית שהעיסה דמה לי וכמדומהוכו'
 עיקר כל במי-8ירות ולקטף ללוש אסור ראשוןביום
 לחם דבעינן במים מעורבין כשהן בין עצמו בפניבין
 וכו'. לקטף ובין ללוש בין למצוהעוני
 ומלתא משחא ד'ה ע"ב ל"ט פסחים ברש"יו~יין

 הרי מחמיצין אין פידות דמי שריבקימחא
 בקמח במי"פ הסוגיא בכל שם איירי דהגמראמפורש
 שאינן דברים אלו רבנן תנו ושם אפויה מצה עםולא
 כל משנאפה ופירש"י וכו' האפוי חימוץ לידיבאין
 בכ"ד ועוד וכו' מחמץ אינו במים ששוריםמה
 מפורש.כזה
 בפיו הרמב"ם על בהשגותיו הראב"ד בדבריוג~ן

 בדעמי עלה מעה"ק מהל' וב8י"במהחומ"ץ
 לשרותן דרכן אשר תבלין שארי בין מחלק שהואלחדש
 הלא כי נקיים ומי-8ירות שמנים לבין במיםמתחלה
 יוצאין בתוספתא דתניא אע"ג מחומ"ץ ב9"ודבריו
 וכו' משנאפת שתבלה ההיא וכו' מתובלתבמצה
 תבל שם הרמב"ם דברי על י*ז הל' ממעהוקובשי"ב
 תבלין מיני בכל או בשומשמים או בקצחהשירים
 מתובלת מצה נקראת אלא היא מצה כשירהושמנים
 וכו' נשנית אפויה במצה לי נראה אוא הראב'דמשיג
 את ללוש אבל וכו' מצה טעם לביטול חוששיןואין
 תבלין, רק ומזכיר "חפמנים" משמיט הואחימוץ דלגבי הרי עכ"ל, חימוץ משום אסור בתבליןשיריה
 מיוחדים לתבלים מכוון שהוא כנ"ל הוא פשוטולענ"ד
 שדנו וכמו מתחלה במים לשרותן שדרכן משוםאי

 זצ"ל קוק ראי"ה הבאון רבינו עם ירושליםחכמי
 משום שחששו שומשמין השמן ע"ד ביפו עודבהיותו
 זה נידן שנדפסו המיוחדים בקונטרסים ע"לתיתה,
 תנ*ה בסי' הבוח שכ' כמו או בירושלים, ההםבימים
 תבלין דיש בהגהב"י שם כנה"ג בשיורי ומובאבאו*ח
 ולענקד העיסה, את מדאי יותר ומחממין חדיםשהם
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 9סחים ס8*ב בירושלמי הוא לזה הראב*ד שלמקורו
 שומשמין מתובלת נאמר משקין מתובלת מימר*סברין
 מי-9ירות או בשמנים אבל עכ*ל. אגוזים"מתובלת
 אפויה מצה רק לא קמח שאף יודה הראב*ד גםנקיים
 הסתירות מתורצים יהיה ובזה בזה, חימוץ של חששאין

 שמקשים הקושיות וגם לכאורה הראב"ד בד'הנמצאים
 עיי*ש. להירושלמי השוס ובגליון שם הלח"מעליו
 דת8וחים תס"ב סימן במג"א הובא בשוג נמצאונ12

 משנה ועי' חימוץ, לענין פירות משארשאני
 שלא בזה מיישבים אשר שריסקו תפוח 9'יתרומות
 ופסק שריסקו דתפוח להא ר9סק הרמב"ם דברייסתרו
 על יתיישבו הש*ג ולדברי מחמיצין, אינם דמ54ג'כ
 הראב*ד, לשיטת גם לחלק אפשר הלא וכמו"כנכון
 ואכמ"ל. שריסק דת9וח בהא דיעות שני בתוס'ועי'
 המנהג כי חוו2ב הנני למעהיה אולם להלכהו3ך'יך

 ומיני ומגדנות עוגות מיני כל לאפותשלא
 להלכה שנפסק אחרי הוא אפויה ממצה אם כימתיקה

 חוששים לאחמיץ ממהרין מים עם דמ"פ תס*ב בסי'ג(
 מים, עליהם יותן בכי יהיה שלא להשמר אפשרשאי
 באמת זה אשר המי-פירות עם מים כ"ש אף יתערבולא

 והיתר איסור דיני ככל זריזין ומקום זריזיןצריכים
 הם. קרושים ישראל אשר ה9סח לחג וביחוד השנהבכל
 בענין תמ"ז סי' כנה*ג בשיורי ארוכה תשובהועי'
 מים עליהם יבוא שלא להזהר, שאי-אפשר לפסחדבש
 ישראל שמנהגי ויראה עייוש רסיקתן אחריכוש
 הם.תורה

 מנחות לרבי, קרבן דמקרי עצים לענין הוא זה מעיו1(
 בקרא. מפורש שאינו אףק"ו,

 רא9ו9ורט הכהן לר"ח חחם מים בת' בזה עהן2(
 י"ב. ס" או"ח ח'מאוסטראה
 צמוקים דבש לענין ב' ס" ח"ב מהרי"ט בה, עהן3(
 כמי9ירות ל הוי אם ומבשלים אותם וסוחטים במיםששורין

 שמצחן עץ"ש להחמיץ שממהרין רביתא י ר ס א ד מיםעם
 חמץ אגדת בשם צמוקים חן לענין ר"ח סף המבי"ט אביולד'

 עם המש נתבטלו אם הדבר דתלי ועיי"ש דודאן,להר"ד
 או"ח יעקב במשכנות ועהן עה"ש. מברייתן, ונשתנוהתירוש

 שאין וכ"ש לבסוף שמסיק לקידוש צמוקין יין בדין צ"וסף
 שלא במי-8ירות השרייה מי לעשות חמץ לענין ח"ולסמוך
 רב תש' שהביא תמ"ב 9סח הל' בטור ועץן עיי"ש.יחמיצו
 בזה והחמיר חטין בהם שנמצא צמוקין פן גבי גאוןנוטחר
 מים מוין ונשתנו שתמדו לאהר נפלו שטא מספק מקילינןולא
 א"ו ח ס 8 ם ד 1 ק ם ג 1 משהו ספק והוה מחמטרןואין
 ישיג קדוש לענין שם מביא ומקודם 1יי"1ו, עכ"ל כלל אינוזה
 דאפילו מי-9ירות הוי צמוקים דין בבד"ה תמ"ב בס" הב"יעל

 אבל ממזו ולא טעמו דין לו יש מה"ת כעיקר טעםלהסוברים
 עיי"ש. לין נהפכו עצמן שהמים למ"דליכא

 כב.טימן
 נא ממנו תאכלו ראל חעעשה הל4צבענין
 5הימעות לפי נא 9ירהצ 5ק"8, חי 5שראכילת
 התרנומים ררש5"ק וחמצילתא רילןהגמרא

 הרמ5"8.ושסק*
 חייב יהי' חי כזית אכל יכול ת*ר מ"אבפמוזימ
 נא מבושל ובשל נא ממנו תאכלו אלת*ל

 כ*א ת"ל מותר יהי' יכול חי, ולא לד אמרתיובשל
 לאו והוה צלי שאינו זה ולא שם ובר,2"י אש,צלי

 שבכללות לאו על לוקין אין סובר תנא והאישבכללות
 לאו על דלוקין הסובר דלתנא רש"י מפירושומשמע
 שם בתוס' ועיין מ9סח, חי גמ2ר האוכל לוקיןשבכללות

 ר*ת שיטת ועי' לאו, הוי אם דכי, כזית אכלד"ה
 ה*ו מהקו9 ב9'ח והרמב"ם דאמרי איכא בד"השם
 בשר ממנו אכל אם אבל וכו' "ורה עליו שהזהירהנא
 שאינו הא אש צלי שנאמר מ"ע ובטל לוקה אינוחי
 בחי ליכא דמלקות דס"ל ומשמע עכ"ל, אסורצלוי

 משום כ"א שבכללות לאו משום לאו ר"תכשיטת
 הוא לזה מפורשת וראיה ק~2ה, הוא אש צלידכ"א
 ומבושל נא כזית האוכל גבי בה*ד שם רבינומדברי
 משום בפירוש מבאר ושם אחת אלא לוקה אינוכאחת
 שם. כ*מ ועי' שבכללהע לאודזה

 מותר יהא יכול הוא הלשת שלנו בגמראוהנה
 מעם שינה והרמב"ם אש, צלי אם כי לומרתלמוד
 לוקה אינו חי בשר ממנו אכל אם אבלוכתב
 הגמרא כל'  העתיק ולא אש צלי שנאמר מועובטל
 המצוינים התוס' בדברי המבואר וכפי אש צלי אםכי

 בזה. רבא נפקותא יש היילעיל
 המכילתא דברי על פ8ך הר8ב4צ4 כי ליונראה
 נא ממנו תאכלו אל המכילתא לשת וזה בזהדרשב*י
 לאכול מותר יהא יכול צו"כו כל בהשל שלא נאאין
 אסור. הכל ושאר לך מותר צלי 4חח צלי ת"ל חיממע
 עובר חי בשר רהאוכל מהרמב"ם מבוארעכ'פ
 עשה.על

 כג.כ!ימן
 1( בת"ב לט*רםבענין

 ביחד( המסודרים ירושלמי בבלי לש"ס)מהערותי
 "אפי' דשמהאל המימרא 8וף ח55לי האומטתעל
 אינו 5ת"5, ליארם ע4מותר אף קיימח" לאפן

 י5טת. מאירי ר5רי טתרץ ברכח. 8ימןרואח
 אפילו אמר "שמואל ה*בי פ*ה ביצהבירוטלנןי
 מחלפיה אחר. יקדמנו שמא יארסבת,ב

 ביתה יחידים מושיב אמר הוא תמן דשמואל,שיטתיה

 והירושלמי". "הבבלי השם: תחת ציון" ב"זערי נדפס1(
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 בת"ב ל"יפ "נין

 הכין אמר הוא וחד, מהבלן המה לעלותבמאזנים
- קיימהו. לא כן אפילו בתפלה. אחר יקרמנושלא  בה זכה אם כן אפילו שמפרשים ופנ"מ בק"עועיין 
 יעקב בעין ועיין הזה. הזיווג מתקיים לא תפלהע"י

 מהא ומקשים מאד ע"ן שתמהים שםובמפרשיו
 בת מכרזת קול בת הו~ה יצירת קורם יוםדארבעים
 המזל משנה והתפלה ב'( י"ח )מו"ק לפלוני5לוני

 עיי"ש קיימה, לא זה מח ועל זה מה כן ואםוהזיווג,
 אגדה. דרךשדרכם

 בתענית בירושלמי ומושלש מושנה זה מאמרוה3יע
 ה"א פ"א בכתובות וגם ה"ו ופ"ר ה"חפ"א

 מו"ק בבבלי ג"כ נמצא ליארם מותר שמואלומאמר
 מותר שמואל אמר ושם. מעט, בשינוי אך ב',י"ח

 תנא אחר, יקדמנו שמא מועד של בחולו אשהליארס
 מקשה שם וגם וכו' כונסין לא אבל מארסין שמואלדבי

 אמר והא אחר יקדמנו שמא שמואל אמר ומיהגמרא
 ומכרזת יוצאת קול בת יום בכל שמואל אמר יהודארב
 אחר יקדמנו שמא אלא ומשני וכו' לפלוני 5לוניבת

 לא קיימה" לא כן "ואפילו של זו ו5סקאבדחמים,
 זה בענין לאחד דבא שהשיב. מה )רק בבבלי,נמצא
 וברש"י(.עיי"ש

 בזה והירושלמי הבבלי שבין. החילוקים עלו[2כ3גזךי
 לא כן "ואפילו הפירוש.'.של על גםעמדתי

 שיש ברורה הלכה אם כי. אגדה רק זה שאיןקיימה"
 שהתפלה הפירוש ואין בבלי גם בהלכה מוצק יסודלה
 אם כי יתקיים, לא הזיווג!. זה ובשביל הועילהלא

 שמא משום ליאהס,,בפש"ב שמותר שאע"פהפירוש
 יפה יעלה לא יהזיווג קיימה, לא כן אפילו אחדיקדמנו
 סימן רואה אימ קת*ב מלאכה העושה כל ד"ל,תענית בבבלי גם ומקורו באירוסהתאכ, ברכה סימן שאיןמפני
 וחכמים תענית סוף די"* מימרא והיא לעולם.ברכה

 ועיין ירהנלם. של בשמחתה: רואה שאינומוסיפים
 וכל תענית. מהל' 9"ה ברמב"ם ועיין או"חבשו"ע

 לענין דירושלמי במימרא רק שייךזה
 . . בת"ב.אירוסין

 לענץ הש דשמואל מימרח ו?שם במו"ק בבבליש[ךל
 כן "אפי* הא 1?"ך .לא מ בחוה"ליארם

 שאע מ9ני הטעם הוא ו?מה הלא כי ק"מה",לא
 במו"ק המבוארים מטע~ים )או בשמחה ז?מחהמערבץ
 '?ם4 ובלח"מ הט"ז מהלי,חט פ"ז ברמב"ם וע"ןד"ח

 מערבץ משום בה סעודהיאין בלי אירוסיןולוטמואל
 הדץ נגד דבר שום נעשה לא כי וקיימה קיימהולכן
 .. והדעת. הדת רגשיונגד

 )הוצאת ליבמות המאירי דברי נבין זה פידושיו33גף"'
 סעד גם ויהי' ק8"ד( צד תרפ"ב ברליןאלבעק

 כן "אפילו ,הירושלמי: דגרי, שמפר,1 ועיי"שלרברינו

 נגד זה כי וצ"ע, כן. הלכה שאין כלומד קיימה",לא
 ע"ד שעומד ק5"ד צד הבית בחנוך ועיין ה5וסקים,כל

 ה5וסקים כל פסק נגד שהוא עליו שתמה הלזההמאידי
 נסים מרב סתרים ממגילת שהביא התוס' ד'ומביא
 וכן הידושלמי גם ומביא בת"ב, ליארס שמותרגאון
 ונוכל נוגה, כאור המאירי דברי זה ולפי הרמב"ם,5סק
 ההשוואה מתוך זה לפשט כיוון המאירי שגםלומר
 כן הלכה שאין לומר וכוונתו והבבלי, הירושלמישבין
 באב בט' מלאכה העושה שכל שכתבנו, הטעםמפני
 ומתן במשא שגם אע"5 לעולם, ברכה סימן רואהאינו
 מופסק שביארנו וכמו אחר, יקדמנו שמא הטעםיש
 בת"ב. מלאכה דהעושה הא להלכהכן

 שינויים אלו אי עוד על לעמוד כדאי אגבו[ןךרן-
 בהשוואה נאמנים יסודות על לנושיעמידו

 ליארס מותר של הבבלית הלכה לירושלמי,מבבלי
 שמואל עוד בהיות שנאמרה היסורית היאבחוה"מ
 בלימוד שמואל דבי בתנא ונת9רשה בבבלבמקומו
 ומי וכשמקשים כונסין לא אבל מארסין ישיבתובני
 שנמסרה עצמו שמואל של ממימרא הקשו שמואלאמד
 יום בכל שמואל אמר יהורה רב והאמר תלמידוע"י
 שמואל של ההלכה זה תנגר ממנו, ידוע מאמרתו'

 שנאמרה לשער ו?יש בת"ב איחסץ בדברבירח?למי
 הירושלמי במבוא זה אודות יע"ן חבראל לארץבבואו
 תלמוד ובספד בערכו היימן להרב תו"א ובסדרלרז"פ
 גדינוואלד יהודא יקותיאל. להרב ח"א וירושלמיבבלי
 לא ושם תרצ"ר(, ניו-יודק מוינעשטער, דפוס נ"ז,צד

 מיחלפיה וכשהקשו שמואל דבי תנא של ה5ירושנמצא
 במדרשי המובא מהדרש עליו הקשו רשמואלשיטתי'
 וכו' ביתה יחידים מושיב הכתובים מררש רבהויקדא
 וכו'. יום דמ' הא עצמו שמואל של מאמרו להזכירמבלי

 ליארס מותר אם אבל לענין ע"ב ד"מ ביבמותו33יין
 ישנה אבלות לענין שם ובתוס' אבלותובימי

 הד"ט ובעיקרי אבלות הל' ביור"ד ועיין עיי"ש,וחרשה
 ו ל י פ וא של א ש ו ר י פ ב תלוי יהי' ולדידןשם,
 כנ"ל. קיימה לאכן

 כתב ז"ל זלתץ הרמ"ש המנוח הגאת ידידיה"צהץ:
 לא והוסיף, מאד, מ8ירושי ו?נהנה זה נידןלי

 התיבות משמעות המבארים 5י על כי לידידיאכחד
 הסכת עמדי, כן לא ואנכי זו, עם זה יחי' שלאהללו
 אם תרץ הכוונה קיים תיבת הירושלמי בכלושמע
 כן אפילו תיבת )מתרצה( מקיימה השני מקשה8לוני
 יצירת קודם יום דמ' זאת לקושיה תרצה )לא קיימהלא

 אינו אלה כל דאחר אחר יקדמנו שמא וכו'הולד
 עכ"ל.מתורץ(



קרני
 כרםימן

לנ ם " אי לחדוצ ר,צאי חנ*יא איןפענין

 !( לחרש רשאי נביא איןבענין

 חפם *תור וחדויצ ופ*ואה, נפיא *תורחרהצ
 פ*יא. ע"י מציאות *ירור *פפק, הכרעתוופפרא,
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 מחורבות לאחת שנכנס דר"י במעשה ברנות[2ריש

 ושמר לטוב זכור אליהו ובא להת5ללירושלים
 דברים ג' ממני למדתי שעה באותה וכו' לו ושאללו
 אלו דינים שם והש"ס ר"י למד איך לעיין וישוכו'

 כי ומצאתי דבר, לחדש דשאי נביא אין האמאליהו
 שם בהגהותיו חיות מהרצ"ה הגאון בזה העירכבר

 ק"ח שבת רש"י דברי על דילן מגמרא ומקשהבסוגיא,
 תלוי אין והיתר איסור אליהו, שיבא עד מה ד"הע"א,
 למד בגמרא הכא והרי עיי"ש, היא בשמים דלאבו

 דאפשר דמתרץ עיי"ש ומותד, באסור הוראהולימד
 שייך אזי הנבואה מצד דינים אומר אליהו דאםלומר
 אומר אם אבל לחדש, רשאי נביא ואין היא, בשמיםלא

 עירובין שמצינו כמו לו, שומעין אזי בטעמאמלתא
 שמעתתא שב דהנהו לומר הש"ס דדצה ע"במ"ג
 בהגהות עיי"ש המדרש בבית ששמע מה אמרםאליהו

 ז"ל,הרצה"ח

 הלכה הרמב"ם רבנו לנו הורה כבר באמתוו(נו(
 בסוף זרעים לס' בהקדמתו והוא בזה,למשה

 יאמר אם שם, וז"ל הנבואה בענין השני והחלקד"ה
 אלפים או אטה 5חות אמה אלפים שבת שתחוםלנו
 נאמר, הנבואה דדך שעל הוא הדבר ויסמוך ואמהאמה
 וכו' שקר נביא שהוא נדע וסברא, עיון דרך עללא
 החכמים כשאר הוא המצות ובהשכל וסברא בעיוןאבל
 סברה כשיסבר שהנביא נבואה להם שאין כמוהושהם
 הנביא ויאמר סברה שאינו שהוא מי כן כמוויסבר
 אליו תשמע לא אמת שסברתי אלי אמר הקב"הכי
 סוברין יהיו וכאלישע כאליהו כלם נביאים אלףרק

 הסבדא את סוברין וחכם חכמים ואלף אחתסברא
 חכמים האלף כדברי והלכה להטות דבים אחריההיא
 החכמים אמדו וכן הנכבדים, הנביאים כדברי לאוחכם,
 נון בן יהושע לי אמרה אילו אם האלהים קכ"דחולין

 עוד וכן מיניה, שמענה ולא ליה צייתא לאבפומיה
 במנעל חולצין ויאמר אליהו יבא אם ק"ב יבמותאמרו
 שאין לומר ורצו לו, שומעין אין בסנדל לו,שומעין

 ר' מהגאון הריא"ם חידושי בספר נדפס זה מאמר1(
 מביאים והנני ז"ל(. המחבר ע"י )נדפס ז"ל מיטניק אלחנןיצחק

 רכ"ג, דף הנ"ל, הספר בסוף שנדפס הנ"ל הגאון שלהמאמר
 זה. על המחבר שכתבומה

 5גים בשום נבואה דרך על במצוה לגרוע ואיןלהוסיף
 שוה וסברא דבעיון ברור לנו יוצא הרי עיי"שוכו'

 שהדבר אומר שאינו וכיון ישראל, חכמי כשארהנביא
 מן לו הוגד שכך או נבואה דרך על לו באשמורה
 התורה דברי נגד אינו אם לו שומעין בודאיהשמים
 התורה מחכמי חכם לכל ששומעין כמו ממנוולמדין
 דד'י ובהעובדא זה לענין מהם גרע הנביא איןובודאי
 נבואה בדרך לו שבא בדבריו אליהו הזכיר לאהלא

 קצרה תפלה בדרך להתפלל דמוטב נותנתוהסברא
 הגמרא שמסיימת וזהו כרגיל להת5לל לחורבהמלהכנס
 החשד מ5ני הדבדים שלשת כל אל הסברא מצדבת"ר
 וכו'. מזיקין ומשום המפולתומ5ני
 אשכחיה דגרסינן ע"א ד9"ג יבמות בגמ' עודונויין

 במה עזר לו אעשה כתיב א"ל לאליהו יוסיר'
 כוסס חיטין חיטין מביא אדם א"ל לאדם עוזרתואשה
 ומעמידתו עינו מאירה נמצאת לא לובש פשתן9שתן
 יוסי ר' שאל זה בענין דגם רואים אנו הדי רגליו,על

 החכמים לגדולי או לרבותיו שואל היה כאילומאליהו
 דרך על ולא והעיון הסברא ע9"י הדבר לולבאר

 יוסי ר' דרש דקי"ג סנהדרין בגמ' עוד ועייןהנבואה,
 גביה למיתי רגיל הוה ק5דן אליהו אבאבצ5ורי
 לא א"ל אתא כי אתא ולא יומי תלתא מיניהאיכסיה
 קפדי דקא דקמן הא א"ל לי קרית ק5דן א"ל מראתא
 חביבי וז"ל דכותב אליהו אבא ד"ה ברש"י ועיי"שמד

 למיתי רגיל שהיה דכותב איכסיא ד"ה וברש"יוגדולי
 עכ"ד, יומא בתלתא אתא ולא יומא כל מדרשולבי
 הנביא אליהו את החזיק יוסי דד' יוצא הנ"לומכל
 לדבר היה ודגיל נביא שהיה מה בתורה גדוללאדם
 נבואה בדרך ולא והסברא העיון ע5"י תודה בדבדיעמו
 למיתי רגיל שהיה הנ"ל בפירושו ז"ל רש"י שדקדקוזה
 בא יוסי ר' של המדרש לבית כלומר מדדשובבית
- המדרש בית עניני הם ומהאליהו  התורה למוד 
 ובשבע"פ שבכתב בתורה שבאו הכללים לפי העיוןע9"י
 נבואה. בדרךולא

 מסדרין אם בענין ע"ב דקי"ג מציעא בבא בגמ'ו3ביין
 התם וגרסינן בערכין שמסדרין כדרךבבע"ח

 דקאי לאליהו אבוה בר רבה אשכחיה קי"ד דףסוף
 בבע"ח שיסדרו מהו א"ל ע"ז. עובדי של הקברותבבית
 בר דרבה חזינן הרי וכו' מערכין מיכה מיכה גמראאל
 הרי בבע"ח, מסדרין אם בדין לאליהו שאלאבוה
 בדרך ולא והסברה העיון ע9"י דין אומר הנביאדאם
 ממנו, מקבליןנבואה

 הגרצה"ח עליהם שרמז רש"י וד' דשבת סוג'וווו(ו(יא
 הנה דידן מסוגיא עליהם שמקשה שםבהערתו

 גם מסתייע נמי סיוע אלא מתקשה לא דקשיא רקלא
 נעתיק ולכן נביא, עקי מציאות בירור החקירהלענין
 של 5שוטן על ונעמוד רש"י ודברי הגמרא דבריפה
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 בריה מר מיניה בעא שם, בשבת הגמרא וז"להדברים
 תפילין לכתוב מהו יצחק בר' נחמן מרב אבינאדרב
 ויאמר, אליהו יבא אם א"ל טהור דג של עור גביעל
 עור ליה דאית אי אילימא ויאמר, אליהו יבא אםמאי
 יבא אם אלא וכו' ליה דאית חזינן הא עור דליתאו

 ועיין וכו' לא או מיניה זוהמא 8סקא אי ויאמראליהו
 ואיסור היתר וז"ל דכותב יבא אם מאי בד"הדש"י
 ר,ם"י של ופשוטן עכ"ל, הוא בשמים דלא בו תלויאין
 אליהו יבא אם הוא אליהו יבא אם מאי הגמרא קו'על

 עור גבי על תפלין לכתוב מותר אם זה דין לנוויורה
 דאיסור משום והוא אפשר אי אסור או טהור דגשל

 אלא הוא בשמים דלא משום באליהו תלוי איןוהיתר
 רג של מהותו את ויברר אליהו יבא אם הואכוונתו
 יבא אם מאי כך הוא הגמרא וקו' וסברא בעיוןטהור
 ממהות נדע שלא הוא דבר איזה כלומר ויאמראליהו
 אילימא זה דבר לנו שיברר אליהו שנצטרך עד טהורדג
 דאית חזינן הא עור ליה דלית או עור ליה דאיתאי
 אם אלא אליהו של לברורו זקוקים אנו אין ולזהליה
 זה דבר ולברור מיניה זוהמא פסקיה אי ויאמריבא
 לא מבלעדו כי אליהו של לברורו צריכין אנוודאי
 זה. על לעמודנוכל

 איסור דלהורות שבשבת הגמרא מדברי לן11עול1[
 מציאות לברר אבל מאליהו תלוי איןוהיתר

 וסמכינן באליהו תלוים כאלו רברים בו וכיוצאהדבר
 1( והבן.עליו

-
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 1ן1[1זהבר 1[ערוון 1[נעל,~כנננין
 דברי יוסף, את ז"ל הרהמ"ח שר זכר שלא לפלאא(

 מערכת הגדולים בשם בספריו החיד"אהגאון
 שהאריך השמים מן ת שו" בעל החסיד יעקב רבנו ערךי'

 הר"מ בדעת ומפלפל לספריו ומציין זה. בעניןהרחיב
 בספרו נביא ע"י מציאות בירור בספק לענין חביבבן

 עיי"ש. יוה"כתוספות

 זו: הערה ז"ל המהבר שצחן מצאתי הגליון ובשולי1(
 אם בתלמוד הנמצא אליהו גילוי בענין להעיר יש בכללאולם
 הכרמל", "בהר אליהו כי ונביאות, נבואה, נביא, של גדר לזהיש

 ונבואתו הנביא ווין בנבואתו, הוהזק הולד בהחיית אובעורבים
 עלותו אהרי "בשמימש אליהו אבל ההלכה, בחקרימבוררת
 זכו אשר לאלה ליראיו ד' סוד של עצין הוא בעליונים,בסערה
 ועיין סודם, דז כל לדעת קדשם במקום יקום ומילגילוהו
 בנבואת הנביא אליהו את לכם שולה אני הנה עה"8מלבי"ם
 עזרא אבן של הנפלאים דבריו וע" לנביאים, החחרוןטלאכי,
 בזה"ל: שם שמסחם י"ב, כ"א דהי"ב מאליהו המכתבבדבר
 יחיש כרחמיו והשם נראה, הקדושים הכמיגו בימי כי ספקואין
 להעיר. רק באתי ואני עכ"ל. ביאתו קץ וימהר נבואתואת

 אאמו"ר בבוד עם מאז לי שהי' מכתבים ו1נ1זליפוןב(
 קושית לישוב בנוגע 1(, זצ"ל והציל גנוזהרב

 מהלכ' ב9"ג הרמב"ם דברי בסתירת ז"להגמנ"ח
 אין ועכ"ז מעכבין שאינן המזבח מדות לעניןבהב"ח
 הרי"ד הגאון גם בזה עמד ואשר לגרוע ולאלהוסיף

 "גבעת היובל בספר רי=א ישיבת ראש נ"יסולובייציג
 בתוך עמד זצ"ל ואאמו=ר עיי"ש, )שיקאגא(שאול"
 לחד,ם רשאי נביא אין של זו חקירה על גםדבריו
 מן עמהן עלו נביאים דג' בהא ס"א דובחיםבסוגיא
 ואחד המזבח מקום על להם העיר אחדהגולה
 אע8'י שמקריבין העיר ואחד מדותיו על להםהעיד
 ומה איך זצ"ל מורי אבי ותמה עיי"ש, ביתשאין
 רשאי נביא ואין הוא בשמים לא הלא בערותםהועילו
 בירור רק הי' זה כי קשיא לא המזבח )וממקוםלחדש,

 ז=ל(, המחבר להרב מפורשת ראיה מזה ויהי'המציאות
 אעש"י שמקריבין ולהלכה המזבח, למדות בנוגעאולם
 הי' לא כי דרכו יפ"י לתרץ הרבה האריך ביתשאין
 היא ההלכה כי המזבח, למדות בנוגע הלכה נגדחידוש
 מדותיו שיעור אך לפסול, מעכבין אינן שמדותיובאמת
 בכתב הכל משום לזה בכתוב מפורש לנביא דוקאנמסרו
 בית, שאין אע5=י מקריבין ולענין השכיל, עלי ה'מיר
 ומדייק שעה, הוראת רק הי' זה כי זצ"ל אאמו"רסובר
 ואחד הזהב. בלשונו שמוסיף שם הרמב"ם מלשוןכן

 היתה ואם ע ה ז ה א המזבח על שמקריבין להםהעיד
 שנחלקו לע"ע, או לשעתה בקרשה מוקדמתמחלוקת

 הכריע לא הנביא הנה שם. התוס' כדעת אח"כ גםבה
 בדבריו באורך עיי"ש כך, לשעה הודה רק בזהמאומה
 שיטתו. על מקומות ומראי ראיות עלשיסדם

 סובר, בירושלים נ"י לפידות גרשון הג"ר וירירנוג(
 רק ג"3 הי' המזבח מדות על הנביאשעדות

 המזבח. בקדושת ומקודש ראוי למקום המציאותבירור
 הלכותי, חידוופ לא אבל שט"מ(, בהגהת שם)ועי'
 ע"ז בתוס' הובא מירושלמי מפורשת ראיה מביאוגם

 הירחצלמי ומקשה ובף הר מוצא שאתה מקום כלדמ"ה
 גד כדבר דוד ויעש נביא עפ"י נבנה איכן הבחירהבית
 כי בירר דהנביא דר*ל דפשוט ד'. ביד דיבראשד
 ר"ע לשון מדיוק הקשיתי ואני ע"ז. הי' לא הזהההר

 מן יוצא הי' שלא דמשמע מקום* *כל שםבמתניתין
 סי' בחיו"ד ז*ל הגח*ס שהביא למה והעירותיהכלל,
 המדרש עפ"י לפרום ז"ל אדלר הר"נ רבו בשםרל"ג
 הר ולא עמק אותו שראה מרחוק המקום אתוירא

 ם ו י ה יאמר אשר וזה להר נתהפך אאע"הובתפילת
 כתירוץ נביא ע8"י להם נגלה אשר וזה יראה, ד' ר הב

 הזה ההר שהף מציאות של בירור ג"כ וזההירושלמי

 קטע כאן מבי"ים הננו הנ"ל ענין "שיבות משני1(
 והציל. גנון בעל הרמ"א הגאון אביומדברי



קרני
 %-ב*-

 לחרש רשאי הנפיא
לי אן'כשרש

 מקום כל מרוייקים ר"ע רברי ונמצא בתחילה.עמק
 בירור רק וזה עמק. לא אבל וכו' הר מוצאשאתה
 מציאות.של

 בירור של אחר באופן הנ"ל, בישוב הצעתי ו~ן%'ד(
 המזבח למדות בנוגע נביא ע"ימציאות

 ואי- באפשר ובחקירה הללמ"ס לשיעוריןבשייכות
 שיעורי דיני ככל זה הרי ההלכה שמצר לצמצםאפשר
 מפורש תלמוד הנה המזבח במרות אבלהתורה,
 דעתא רסלקא סקרא של חוט גבי ע"ב י"זבבכורות
 ממרות ת"ש שם ומסקינן פורתא, בה דמרווחלומר

 הכל רכתיב אמר ררחמנא התם שאניהמזבח,
 שם ועי' שם(, בשט"מ )עי' השכיל עלי ר' מירבכתב
 של הזהב לשונו מדוייק יהיה ולפי"ז אפשר, ר"הבתוס'
 הרבה" מכוונות המזבח בהלכהד"מדותרבמ
 צמצום של מציאות ~יתר פורתא, בה רמרמחול"ל
 ל כ ה משום נביא של  לעדותו ונצרך נמסר הזההמכוון
 מפאנו הרמ"ע בתשובות ועיין השכיל, עלי ר'מיר
 ואכמ"ל. ב' סימן אש עמודי ובס' ע"רסימן

 לר"י תימה א"ל ר"ה ע"ב קי"ד ב"מ תוס'ונוי'ן
 לו ברור שהיה וי"ל הילר אליהו החיהאיך
 לכאורה ונראה נפש שיקוח מ8ני מותר הי' לכךשיחייהו

 עמד כבר אולם מציאות, בירור בגרר יכנס זה גםכי
 התוס', תירהן סוף על ר"ג אלפים שני בח"ההרדב"ז
 ואם פקו"נ, שם הי' לא א"כ שיחייהו לו ברורראם
 ומתרץ בצ"ע, והניח ברור, היה לא א*כ פקו"נ שםהיה
 בספר ועי' עיי"ש, שעה הוראת שהיה ררכוע8"י

 כ"ז ר' שליטוא רושאוויץ להגר"י לקדזבו""השבת
 אגב וררך התוס', בפשט הרדב"ז תמיהת על עמרשלא
 "שברור שם תוס' פסקי בקיצור הלשון לפי כילהעיר
 כלל נחשב שלא יוצא שיחייהו( )לא שיחיה" לוהיה
 ברה. ימות ולא יב"ע תרגום עם ויתאמתלמת
 רריב"ל מעשה גבי דזבביעית ב8"ט בירושלמיו3ויין

 ריש דסתרא מגינתא ירק יקחו רלארפקר
 שכתבתי מה ולפי לטוב, זכור אליהו אתא שםגורסין
 זיו מלאים בחלק ה' סימן זיו תפארת בספרבתשובה
 עיי"ש. מציאות, בירור רק היה שם רגםמבורר

 תמיד, מס' רכ"ב, דף הריא"ם חירושי בס' שם עוךה(
 מעיין ובעודני וז'ל, מיטניק רי"א הגאוןכתב

 ל"ת במצות הנעל המצות בספר מצאתי זהברבר
 בשמירת מהתעצל שהוזהרנו וז"ל רכותב ס"זמצוה

 אמרו והוא הלילה כל תמיר סביבו ומלכתהמקרש
 התבאר וכבר הקרש, משמרת את ושמרתםיתעלה
 סביבו ולכת פקרש ששמירת עשה ממצות כ"בבמצוה
 ל"ת. מצות הוא זה שבטול הנה נתבאר וכן עשהמצות
 לי אין מוער אהל משמרת את ושמרו מכילתאולשון
 משמרת את ושמרתם ת*ל מניין בל*ת בעשהאלא

 וכו' רסמרתם הכתוב את מעתיק פה וגם עכ"ר,הקדש
 הנ"ל. כ"ב מצוה עשה במצותכמש*כ

 כ"ב מ"ע המצות מספר העתקה מלשון ן(עךה:ו(
 הלילה" כל לילה "בכל המקדןעבשמירת

 המצות בספר השתמש ז"ל שהרהמ"ח ברורנראה
 ופליאה שליט"א, העליר חיים ר' הגאון רבנוהוצאת
 כלל זכר ולא לחיים" "זכרנו אמר לא אשר עלגדולה
 מראה והיה רבר, ובפתח שם, בהערותיו רבנו רבריאת

 ממתקני הגדולים מרבותינו אחד כי בזהלדעת
 אשר שמעתתא דהאי מרא רבנו המשובשותהגירסאות

 תיקונו על להרמב"ם המצות ספר את להעמידזכה
 בתוספות יותר ועוד הנ"ל המצות בספר ע"ז עמדכבר
 עיי*ש, המצות ספר של החדשה בהוצאה לחייםברכה
 הריל*מ לאחי להרמב"ם" המצות מנין "סדר בספרועי'

 עיי"ש. כ"ב, למ"ע בהערותיושליט"א

 כה.מימן
 המחבר מאבי הנ"לבענין

 פפ"ב הרמב"ם פפקי בפתירת המנ"חע"ר
 ברמב"ם מפרש זבחים. רשצ"י על מקשהמביהב"ח.
 יכריע לרורות אבל לשעה, הי' הנביאשערות

 לע"ל. קידקוה איהחכמים

 - ע-
 ז"ל הרמב"ם בדברי הסתירה ע"ר המנ"ח דברי[2ך[2ר

 המזבח מרות כ' ד' ג' שבהל' מבהב"חבפ"ב
 ואין כו' איש מפי איש ירוע וצורתו הרבהמכוונות
 עלו נביאים וג' ממנה לגרוע ולא מדתו עללהוסיף
 וא' המזבח מקום על להן העיר א' הגולה מןעמהם
 מרת אבל כ' ובהלי"ז עכ"ל, מרותיו על להןהעיד
 וראיתי מעכבין, אינן גבהו ומרת רחבו ומרתארכו
 היובל בספר שליט"א סאלאווייציג הגרי"ד בזהמש"כ
 הג' במחכקת אבל חריף רבר שהוא ואף שאול,גבעת
 רבריו על להשיב יש והרבה משבשתא חריפותאאגב
 הרואה וכל מדאי יותר יאריכו לכותבם באתיואם
 ז"ל הרמב"ם רברי ולדעתי תמוהים, דברים שהםיראה
 קושי. ושום סתירה כל בהם ואין היטבמובנים
 להם העיר דא' רס*ב בזבחים שפי' 1( ז"ל רש"יוןונה

 צ"ע מעכבין אינן דמדות רהעיר היינו מדותיועל
 נביא ואין היא בשמים רלא לנביא מסור לא רזהטובא

 המזבח, על להם העיד אחד יש"י ז"ל הגהה:1(
 שם מומיף שם ובשמ"מ אמה, ששים עד להוסיף מקום לושיש
 )אורק. ירצו. אם ומקודש ראוי מקום לויש
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 להכריע לחכמים שמסור ענין וזה דבר, לחרשרשאי
 אופן באיזו או בגמ' שם כמבואר הכתובים מדרשע9"י
 ההלכה קבלת עפ"י העיד ואם לנביא לא אבלשהוא
 דאמרינן והא חכם. אלא נביא לזה צריך הי' לאא"כ
 שאין אע9"י שמקריבין העיד נביאים מהג' רא'שם
 קדשה ראשונה קדושה אם הלכה של ענין ג"כ בזהבית

 שכ' הזהב בלשונו ברמב"ם שם תראה הלא אבללע"ל,
 הקרבנות כל "הזה" המזבח על שמקריבין להם העידוא'

 במה ז"ל הרמב"ם רצה ומה בית, שם שאיןאע9"י
 של  עדותו שאין דכוונו אלא הזה, המזבח עלשהוסיף
 שמקריבין לדורות הקבועה הלכה לאותה הי'הנביא
 של ובסמכיותיו בכחו אינו שזה לפי בית שאיןאעפ"י
 שעה הודאת אלא הורה לא הנביא אלא להורותנביא

 לא שעדין אע9"י הקרבנות כל יקריבו זהשבמזבח
 לרורות הקבועה ההלכה איך להכריע אבל הביתנבנה
 מחלוקת בזה שמצינו וכמו להכריע, להחכמים נשארזה

 הלכה הורה לא הנביא כי ובברייתא במשנהתנאים
 ובאמת להוראתו, זקוקים החכמים ואין לדורותהקבועה
 בה שנחלקו ההלכה הוא שהוא שם ותוס' 9ירש"ילפי

 להורות הנביא בכח הי' אם ממנ"פ ק' תנאיםאח"כ
 כבר נפסקה הלא בזה אח"כ תנאים נחלקו איךכזאת
 בעדותיו התחשבו איך בכחו זאת הי' לא ואםההלכה
 שהנביא ניחא הכל להרמב"ם אבל מעשה,בשעת
 שעה הודאת הורה רק הלכה לקבוע חידשלא

 חכמי יכריעו קבועה ולהלכה כך, יעשושעתה
 נמי הכא כן ואם ההלכה, עפ"י כתורההתורה
 שהקריבו לדורות, קבועה הלכה שהוא מדותיולגבי
 וכי מנביא זאת קבלו איך השני הבית ימי כלעליו
 שומעין הוי מי מעכבין קרנות שאין אומר נביא הי'אם
 של וגבהו ורחבו ארכו שמדת הרמב"ם מפרש לכךלו,

 מהחכמים קבועה הלכה הוא מעכבין שאינןמזבח
 מה דבכל בזבחים שם כראמרינן הכתוביםממדרש
 מעכבים שאינן שההלכה וכיון לעכב הא המזבחרכתיב
 רוקא אבל המדה על לגרוע או להוסיף נביא יכוללכך
 כדאמרינן השכיל עלי ד' מיד הכל כתיב דהא נביאע"י

 בכתב הכל וכתיב אבנין מוסיף לבטלי' ד5"גבחולין
 על להוסיף ויש מעכבין אין מדותיו דודאי והיינוכו'

 אינם שמעכבין דאלו נביא 5י על דוקא זה אבלהבנין
 יש מעכבין שאין שההלכה לפי אבל לנביאשומעין
 ד', מיד בכתב הכל משום נביא דוקא אבל להוסיףלנביא

 הביא לא ולהכי ז"ל הרמב"ם רברי היטבומבוארים
 עד להוסיף דיכולים בגמ' דאמרינן הא ז"להרמב"ם
 שר,2אין ההלכה ללמוד רק בא לא שזה לפי אמהששים
 אבל ששים, מזבח כך ששים שהיכל דכשםלהוסיף
 העתיד בבנין גם ל"ב על נביא יוסיף לא הרילמעשה
 כ"ד מערכה דמקום ביחזקאל וכמפורש שםכמבואר

 הרמב=ם דברי בביאור מאר נכון כנלע"ד כ"ד,על
 יכולים שאין דאמרינן מאי הביא לא והרמב"םז"ל,

 יכולי5 ואין אמה, ששים על יותר ורחבו ארכולהוסיף
 חמש דהייפ משה שעשה ממזבח פחחע ממדתולגרוע
 והיינו אמה על אמה המעדכה מקום שיהי' חמשעל
 או להוסיף נביא שיכול כמה עד להלכה נאמרשזה
 בנין בשעת הנביאים אמרו שכבר עתה אבללגרוונ
 ב*ב עת"ל של המזבח על ויחזקאל שני בביתהמזבח
 להוסיף אין הנביאים שאמרו מה אלא לנו איןשוב
 דברי בביאור נכון כנלענ"ד מהם, לגרוע ואיןעליהם

 ז"ל.הרמב"ם

 [ך-
-  

 תרצ"ו אלול בדר"ח ד' יוםבעזה"י
 ידושלים9עיה"ק

 : אורי' הר"ר אהובילבני

 מצאתי מביהב"ח ב5"ב הרמב"ם דברי סתירתבך[ןר
 בסוף צ"ה מצוה במנ"ח עלי' העיר שכבראח"כ

 לא בזה אתה שכתבת ומה בצ"ע. והניחה א'אות
 על שקאי בהי"ז הרמב"ם כוונת לפרש כלל לינהירא
 קיל יותר הוא המערכה שמקום ולומר המערכהמקום
 לשון הי' אם ואפי' מדוחק יותר זהו המזבחמכל

 ג"כ מעכבין אינן וקומה ורוחב אורך אבלהרמב"ם
 ארכו אבל שכתוב כפי ומכש"כ לפירושך מקום הי'לא

 בזו שמזכיר המזבח של על וראי שקאי וקומתוורחבו
 דברי כך מפרש שאינו מי את לחשוב ומכש"כההלכה
 שהביאך שלך הדיוק וכל טועה, אלא שאינוהרמב"ם
 בשום הולמתם שאינו בכוונה הרמב"ם דברילפרה2
 גובה הרמב"ם כותב א' שבמקום שמצאת מה הואאופן

- קומה, כותב השניובמקום  כדאי אינו זה בשביל 
 הוא תורה לשון כי הוא הטעם אך עקלתון, בררךלילך
 כי גובה שורש בתורה נמצא שלא לי וכמדומהקומה
 הגבוהים ההרים נח ב9' אחת 9עם פעמים שתיאם

 חכמים ולשון גבוה, חומה ואתחנן בפ' שניתו9עם
 שמשחמשים הנו"כ אחרי שנמשכו גובה הואבמשנה
 ל' תפס בחיבורו והרמב"ם זה, בשורש רבבמס9ר
 המקרא ל' נקט המקדא על כשנמשך אך במשנהחכמים
 כלומר וקומתו ורחבו ארכו אבל שכתב בהלי"זולפיכך
 האמור קומתו יוסי ר' דלדברי ואף בתורהשכתוב
 המעדכה מקום דהיינו ולמעלה סובב משפת הואבתורה
 קורא הרמב"ם הי' לא מ"מ כוותי' ש5סק הרמב"םשכ'

 ברברי 9ירושך ולפי קומתו, סתם בשם המערכהלמקום
 הוא מעכבים שאין שכ' וגובה שאורך נמצאהרמב"ם

 דוקא הוא מעכב שאין שכ' וקומה יותר בין פחותבין
 דא"כ ועוד ביחד, כללם ואיך מעכב ב9חות אבלביותר
 יותר לעף2ותו ויכול מעכב אינו כלו המזבח שגובהע"כ
 המזבח של אמות עשר של גובה דהרי גובהמעשר
 מקום לעשות יכול ואם המערכה מקום עם ביחדהוא

 המזבח גובה ממילא א"כ אמות מג' יותר גבוההמערכה
 עשר של שגובה אומר הלא ואתה אמות מעשריותר
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 מקום יותר מגבי' שאם תאמר ואם דוקא, הואבמזבח
 האמות משש להש5יל זה לעומת צדיךהמערכה
 שעד המזבח של הגובה גם א"כ הסובב שעדשבמזבח
 כולו בין שיהי' ובלבד מעכב אינו גןכ המערכהמקום
 רק הרמב"ם עצמו תקע א"כ ולמה גובה אמותעשר

 גם שק' מה רק כותב אני וזה המערכה, מקוםלקומת
 בכוונת לומר כלל מקום אין לדעתי אבל דעתך,לפי
 וסתירה. קושיא שום זה על כשאין גם הרמב"םדברי
 השני במכתבי הרמב"ם דברי בישוב שכתבתיומה
 הרמב"ם בדברי האמתית הכוונה לדעתי הוא ליבליעקב
 דתמיד ב8"ג הרמב"ם מ8י' שהבאת מה ספק. שוםבלי
 שהי' כותב שאתה מה לדבריך סיוע שום מצאתילא

 כרש"י לא זה הנה בצמצום המדות לכוון לנביאצדיכים
 שיכול דבר שאינו העיד שייך לא זה ועל כרמב"ם,ולא

 בשעת ולהשגיח לעמוד צריך הי' אלא לאחרלמסור
 אינו וזה בצמצום מכונות המדות שיהיו המזבחבנין

- הרמב"ם. דברי במשמעות ולא העידבמשמעות  
 נמצא לא לתמיד הרמב"ם שבפי' כותב שאתהמה

 ומביא להלכה עצמו תקע לא שם הלא הזה""במזבח
 שעמדת ומה שבגמרא. הל' מעתיק הוא אגב דרךרק
 לומר שנתכוון 5שוט הקרבנות" "כל הרמב"ם מש"כעל

 במה של אלא דין לו אין בית בלא שמזבח תאמרשלא
 כמה שהיו שלה בימי משה שעשה מזבח כמוגדולה
 להקריב רץ2אים היו שלא יחיד ושל צבור שלקרבנות
 לו שיש אלא שאינו, קמ"ל דקי"ז בזבחים עייןעליו,
 והנה הקרבנות, כל עליו שמקריבין בעזרה מזבחדין

 אהוב אפלטון את אהוב הירוע החכם מאמר בךקיימתי
 מכולן. האמת ואת אריסטואת

 כה"י, ודושו"ט אוהבך אביךוהנני
 אברהממשה

 כו.םימן
 1( הארון בריברין

 מברי אחר אף שהמטיר הרמב"ם עמש"טמקשה
 האפור טעל חושן הטרת בין החילוק לוקה.הארון
 לעשה. הניתק בלאו פל5ול הארון. בדיומטיר
 הברים. יחיו הארון רבפבעות להעשה מנו לאלמח

 שלא ונזהרים הי"ג: המקדש מכלי 8"ב1(רנדב"מ
 מן אחר שהמסיר הטבעות מן הבריםישמטו

 יהי' הארון בטבעות שנאמר לוקה הטבעות מןהבדים

 - לחכמיס. ועד בית בקובץ נדסס זה מאמר1(
 אחד עט"ר הוסר יום ציסן, ב', י1ם השנ", השנה ליוםלזכרון
 זצ"ל, אברהם סשה מרן אדמו"ר שנגגז הק1דש וארון הבדיםסן
 סשנה. סדרי ששה על והציל" "גנוןבעל

 מקורו על כבר תמהים ורבים ממנו, ימורו לאהבדים
 לוקה, הבדים מן אחר אף שהמסיר בזה רבינושל

 ח2נוי יסורו, ולא 1 י ה י בל"ר בתורה שכתובבמקום
 הארה בדי והמסיר מכות במס' ומשולש דיומאבגמרא
 רוקא, הבדים שני בהסירו ונלקה שעובר שנראהבל"ר
 אחד אף שהמסיר לנו ושנה בכוונה שינה ז"לורבינו
 לוקה. הבדיםמן

 ברוא ולהבין . ד ח א ב לכוון תמהים שאנחנוו[2עוך
 ז"ל האלפנדרי רבנו עומד הבדים, מןדאחד

 דברים אלו על הנפלאים במחקריו מאש מוצלבספרו
 אם הארון בדי מסיר לענין גם שיעור להםשאין
 ומביא עובר, דהוא בכל אפילו או לגמרי במסירדוקא
 הוזהרינו המצותי בספר הרמב"ם מלשון ראיהשם
 שלא ופלא משמע כ*ד שאפילו הארון, בדי א פ ר המ

 מנלן, לגמרי אחד בר בהסרת הדבר עיקר עלעמד
 על העיר כבר שליט"א העליר חיים ר' הגאוןומרן
 להרמב*ם המצות בספר מאש המוצל רבנוראית

 הנוסחא ששם תבון( )אבן א"ת כת"י עפ"ישהוצ"ל
 גבי 5עז בלעת איוב אבן ובכ"י הארון. בדימהוציא
 של ובהערבי מהוציא ארון ובבדי ד י ר פ ה מחשן
 ביר ז"ל הורוויץ והרי"ש פריק. ת חשן גביכלאך
 הקצר המצות מנין ע5"י הגיה 5"1 ל"ת בסהמ"צהלוי

 הנוסח המקדה2 כלי להלכות המצות וברמזי הידשבספר
 על כלום העירו לא כולם אבל הארון, בדימהסיר
 הזהירנו החשן אצל פ"ו במצוה לדעתי הטוטעתהנוסחא

 מוטעת נוסחא שזוהי האפוד מעל החשן ר י ס המ
 שונים, מושגים שני הם יסור ולא יזח לא כיבל"ס
 שמובא )ומה ובתלמוד התורה במפרשי המבוארכפי
 שורה2 כל לו אין יסור לא יזח לא כי השרשים ס'מן

 אחד 5ה לנו יש כי מעיר הייתי ואני ובהלכה(,בלשון
 אצלי ובל"ס החלופים, מטעותי הרגיליים הטעותיםמן
 שהחליפו הראשונים הכת"י למעתיקי נתחלפו מהכי

 תיבת על הארון בבדי פ"ו לל"ת השייכת מהסירתיבת
 פ"ז בל"ת לה הסמוכה בחשן להיות שצריכהמהרפא
 כתרגומו יזח לא ירפא דלא הוא הלאו באמתששם
 החשן ינתק לא או יבדיל לא יפריש ולא יפרקלא
 לחקירת מקום יש ובזה 2(. הרמב"ן כפירוש האפורמעל
 בהפרקה הם הארון בבדי אבל מאש, המוצלרבנו

 עדיין אבל נשמטין, לא או מת5רקיז ריב"חכמאמר
 לו. מנין אחד בד הסרתקשה

 ע"ד בתשובתו קץ ש"א חמישי ח' הרדב"ז בת' עין2(
 לפיכך שס, וז"ל במדבר שב5' בדיו את ושמו הפס1קהבנת
 הטבעת מן אותם שיסיר ע"ד לוקה הססיר טאין אצליהנכון

 אע5"י זה, ליד או זה ליד נשמטים הי' לסעמים אבללגמרי
 הבדים את וישם ולענין עץ"ש, הטבעות מן יוצאים היושלא
 עיהש. כן מפרש הרמב"ן שגם ומעיר ויתקן מלש1ן וישםמפרש
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 מצא למקרא אם כי לומר מראה היה ב9שיטותווובה

 למסורה אם ויש במסורה מקור הרמב*ם רבנולו
 יהיה שהמסורה נאמר ואם חסר, יסרו נמסרובמסה*ג

 היחידית המלה עם היטב יתאים בל"י בקמץיסרו
 ואמנם בל"ק ממנו יסרו לא שאחהוממנו
 על מוסב ממנו אם מביר ה התו במפרשי מצאתילא

 על מוסב ממנו או לכאורה מקרא של כ9שוטוהארון
 נראה וכן הטבעות, מן ואחד אחד מכל וממנוהטבעות

 נשמטין, ואינן ריוב"ח אמר עוב ביומא רהם"ימל'
 וכבר עיי*ש,  הטבעח מן זזין ואינן שם, רש"יוז"ל
 ולא אונקלוסי התרגומים. על התרגומנא בעלהעיר
 בל"י. שניהם מניה. ידון ולא ויב"עי מניה,ןעידון

 מקום יש ועכ'9 עיי"ש. מנהון, נענדון ולאוהפשיטתא:
 מן אחר המסיר כי הכתוב ובפירוש בהמסורהגרול
 לוקה.הבדים

 להגאון ראיתי בזה, הרמב"ם שיטת של בעיקרוווונוו
 הקודש", "נזר בספרו שליט*א, רשזיןהר*מ

 עמוקה בעצה והעמיק ע"ז, ג"כ שעמד צ"ח,מנחות
 על דלוקין מהא הרמב"ם שיטת להכריחממרחקים,

 הבדים הסיר דאם לעשה, הניתק לאו זהו והלא זה,לאו
 כולל דהלאו שנאמר לא אם קאי, והחזר בעמור ימיוכל
 והלאו בשניהם, דוקא הוא העשה דקיום מהעשה,יותר
 פ"א ברמבקם ומבואר באחד, גם הוא יסורורלא

 כזה, להנ"ע על לוקין לע~בה ניתק אם דאףדתמורה
 עיי"ש. להעשה, שוה שבו הלאו שאיןמפני
 ע9'י שליט"א, הגהמוח שבנה ההנחה עצםוווטו

 דוקא הוא דיהיו דהעשה בעצמו,המונח
 צריך אחד, בד במסיר גם הוא יסורו דלאבהטניהם,ולאו

 לאכסיומצ נניח אם ממנ=פ לחקור ויש והסבר,ביאור
 הבדים, שני כשמושיב רק מקיים אינודהעשה

 שעשה מ9ני המצוה עדיין קיים לא אחד רקוכשהושיב
 הסיר אם ומלקות בלאו נחייבו איך ממילא מקצתה,רק
 על ורק העבירה, עשה טרם דהרי הבדים מן אחדרק

 שוין, להיות והעשה הלאו חזרו וא"כ עבר,מקצתה
 מהלאו. יותר כוללת העשהואין

 לאו סוג תחת זה לאו נכנס בכלל אם לחקור ישוכן
 בזה השיטהן ידוע הנה כי לעשה,הניתק
 ט"ו במכות ור"ל דר"י בסוגיא והאחרוניםבהראשונים

 דוקא הוא לוקין דאין לעשה הניתק לאו בעניןובע*מ,
 יהי' ותמורתו שהוא דתמורה בהא כמו הלאו יתוקןאם
 ולא לאשה תהי' ולו גבי דנים וכן כשהמיר. מידקדש
 יוכל ולא הכתוב מל' קאי והחזר' בעמוד ימיו.כל להבטוי המקור הוא )דשם ומפתה דאונס לשלחהיוכל

 אפילו אם יסור דלא בלאו הכא אבל ימיו(, כללשלחה
 להלן בדברינו )ועיין המסיר, הוא והחזר דבעמודנאמר
 אינו אבל ולהבא, מכאן יעבור שלא כדי הואבזה(,

 הלאו מתקן אינו ההחזרה ע"י כי כבר, שעבר למהענין
 שעבר מה על ילקה החזיר דאפילו ו9שוטדמעיקרא,
 *שאילות הגדול בספרו בעצמו והגהמ"חבההסרה,
 דתשביתו, עשה לענין בזה דן ד', סימן בחאווחמשהו
 אז הלאו מתקן אם דדוקא הוא הרמב"ם ששיטתומסיק
 שם הדבר דתלה מה לבד לעשה, ניתק נקראהוא
 הנובוי שיטות ע9*י דתשביהו עשה ן זמבענין

 להגאון זיו" *תפארת בספר ועיין עיי*ש. בזה,והשג"א
 האדר"ת הגאון עם בזה שנו"נ מה ז"לטורבאוויץ

 עיי*ש,זעל
 ללהנ"ע ענין אינו יסורו דלא זה לאו לענ"דאולמ

 ענין ותנהו הלאו, מתקן אינו דהעשהכמבואר
 ואכמ"ל. בזה ארוכים והדברים עשה, שקדמוללאו
 מונים דאינם המצות מוני על עיון מקום ישאמנמ

 הבדים יהי' הארון בטבעות של זו עשהכלל
 שיש שהמצוה הרמבום של הששי שרש וע9"ילמ"ע,
 ראויה הרי ולאו. בעשה למנותן ראוי ול"ת עשהבה

 מה לפי וביחוד עצמה, בפני למ"ע להמנותהיתה
  לעולם, הציבור כל על מהמוטלת היא שהמ"עשביארנו
 הבדים את והבאת של הארון למעשה עניןואינה

 כמובן.שבעשייתו
 לעולם. יסרו, לא שבתורה: ברש"י פלא זהוראה

 בטבעות מדכתיב שמ: מפרשיו ושארוהמזרחי
 הרגישו ולא עיי"ש. יסורו לא לי למה הבדים יהיוהארון
 ללאו הלא זה יסורו כי לברכה, זכרם אלהדבהזינו
 בפ' בעצמו המזרחי הקשה זה וכעין יצא,ולמלקות
 ת'ל, מה צדק מש9ט וויפטו גבי הספרא עלשופטים
 לעבור אצטריך דלמא משפט. תטה לא נאמרוהלא
 מפיאג המהרול לרבנו ובגו"א עיי"ש, ועשהבל"ת
 בלאו, עלה למיקם מקומות בהרבה מצינו וכןז"ל,

 וה9וסקים וכו', ול"ת בעשה עליו לעבור ק"מובחולין
 ועיין שברש"י, דלעולם הא הביאו לא המצותומוני

 הציון בסגנון קטנה הגהה  לקהםות נראה היה ולידרכו. לפי אלו רשוי בדברי שמפלפל התורה עלבברטנורה
 יסורו" .לא ה9סוק סוף שם מציין שהציון ותחתשם,
 וכו', הארון בטבעות ה9סוק תחילת על הציוןיתחיל
 המ"ע מנו לא אמאי תמיהתנו בעיקר אבללעולם,
 ואכמ*ל. להאריך, ויש צ'ע, עדייןבפוע

 הבדים מן אחד דהמסיר בהא הרמב"םו~נשימר~?
 בעצם חקירה 9י על לומר אפשרעובר,

 ההויה, עיקר א( הוא. הכוונה אם בזה ההירהכוונת
 הארון. בטבעות הבדים שיהיו בפנים היותםהחיובית,

 יסורו שלא וההעדר, השליליות, הוא הכוונה אוב(
 דאונס שילוח גבי רש"י )כלשון מהטבעות,הבדים
 ימיו(, כל בהטילוח תהא לא דדרשינן ט*ו מכותומפתה
 החסרון וגדר ההסרה, מפאת בהסריע יהיה שלאהיינו
 בפנים, שאינם משום רק ולא להטבעות, מבחוץשהם



לדרשא,זם בהה"ב מזוזה חיובבדיוקרני
 הגאונים מרבותינו שנים אצל מצאתי זו חקירהוכעין
 שונים, ובדרכים שונים, בענינים ז"ל, העברמהדור
 ז'ל ענגעל הר"י הגאון ה"ה בקדש, דרכו לפיכ"א

 הרעי הראגאטשאווי והגאון ו', סימן פורת בןבספרו
 דן הראשון פ"ז, סימן יוסף פורת בספדו זאלראזין
 לחוץ, היוצא פסח לבין חב"ע הכנסת נפ"מלענין
 בחוץ, שהוא מה או בפנים, שאינו מה הוא ה9סולאם

 בתשובה עיי"ש, 9"ה, פסחים הצלוח עם שםומתדיין
 חקירה על המעיד הלזה נפלא מגאון הנפלאההארוכה

 שם דן ז,ל הראגאטשאווי והגאון מאד, דקה שהיאזו
 דבר בענין דקרבנות שנה וכן ביה"ש, זמנילענין
 הוא החסרון פסול או בזה, המעלה נצרך אםוהפוכו
 לכמה ציונים בהרבה בקדש כדרכו ומצייןהעיקר,

 איתן ליסוד תשמש הראיות מן ואחתדוגמאחן,
 ביאה גבי ל"ב דף דזבחים גמרא והוא 9ה אנולענינינו
 העיקר או בפנים, הכניסה צורך הוא העיקר אםבמקצת
 בחוץ מקצת אם גם ואז מבחוץ, שהוא החסרוןהוא
 הרמב*ם ששיטת הבדים לענין הדבר הוא וכןפסול,
 אף במסיר אף ולכן בחוץ, היותם ההסרה, הואדהגדר
 אף אם הפסול עשה דכבר ולוקה, עובר הבדים מןאחד
 שלא במקצת, בביאה די יהי' הבדים יהיו שלדבגדר
 בפ*ע לעשה חשבה לא זה ומטעם העשה, עליעבור
 ואכמ"ל. החסרון, גדר הוא העיקר כי המצות,במנין

 כז.מימן

 בהה"ב מזוזה חיובברין

 ותשובתו( שליט"א, ראזין ד"מ להרה"ג)הערה

 ושהם אף הה"ב: דם"ח. מנדרים עליומשגה
 למכור. יפול אינושותפיפ

--8 

 לתרץ רצה אשר ע"ד אאמו"ר בשם להעידוהנני
 בהה"ב מזוזה חיוב בענין הגבור"אקושית

 במשנה יעשה מה השותפיד לבית שנחשבמטעם
 של בדבר מותרין ושניהם מ,ח דף בנדדיםשלימה
 הבית הר כגון בבל עולי של דבר ואיזהו בבלעולי

 הגדרות פרה"ב שם תוספתא ל"ט ובביצהוהעזרות
 מפרש מותרין בד"ה בנדרים בר"ז ועי' וכו',והלשכות
 בד'ה שם הראוש ובפי' שהפקירום, מטעםשזהו
 דשותפק. ולא הוי דהפקר לאשמעינן מפרששניהם

 לדבריו ראיה להביא אדרבא ע"ז העירותי אני8ן-
 שכתב ה"ב פ"ז נדרים בה' הדמב"םמדברי

 ישדאל כל של שותפות הם והעזרות הב' שהרבפירוש
 בין חילוק יש אך שותפות, בשם לזה קוראהרי"ז

 מישדאל חלק של שותפות לבין ישראל כל שלשותפות
 הר*ן דעת בין להבין וצריך עיר, חבר של בהכנ"סכמו

 כלומר דשותפות, ולא הפקר מטעם שמפרשיםוהרא"ש
 שמפרש הרמב"ם 9ירוש ובין אחד לשום שייךשלא
 מפרש המשניות ובפי' ישראל, כל של שותפותשהוא
 ישראל כל ממון שלהם והבנין שהיציאה אע9"יזה
 מעט זכות אם כי זה אין זכות בו יש סהן אחדולכל
 זה יהי' ולפי"ז רשות, שום מהם לאחד שאיןמאד
 ולהבין, וצ'ע חלוקה כדי בו שאין שיעור בעניןתלוי

 לכל ששייך לחלק הרמב"ם דברי להסבירואפשר
 ואי-אפשר הדורות כל סוף עד ומעולם מאזישראל.

 המשהו מן במומהו אף אחד כל חלק ולהכירלמוכרם,
 הטעמים בפלוגתת תלוי דתירוצו נראה עכ"פלבדו.
 השני, מצד והר"ן והרא"ש אחד מצד הרמב"םשל
 דהה"ב הא על הטעם הרמב"ם שכתב בהא ניחאובזה

 קודש שהוא משום הוא המזוזה מן פטוריםוהלשכות
 פירוש ולפי כס"מ, במרן ע"ש יומא מגמ'ומקורו
 קשה אך הפקר, שהוא משום ליה תיפוק והרא"שהר"ן

 וע,ש. ע"ב ל"ט דביצה הגמרא יפרנס איךלהרמב"ם
 בהל' הראגאטשאווי להגאון פענח צפנת בספרועיין
 זה. בעניןנדרים

- [ך-  

 שליט"א מוינעשטער אורי ר' הגאון הדבלידידי

 פרהדרין בלשכת גדול כהן של דדינו שכתבתי מהעייך
 ממשנה כת'ר והקשה השותפין, בית כדיןבזה

 ישראל לכל כהפקד דינם והעזרות דהה*ב מ"חדנדרים
- עכת"ד. שם הרא"ש שפירש וכמו כשותפיןולא  הופקר לא דהרי ממש הפקר לאו ע*כ הפקר דהאינראה 

 הפקר הכוונה ע"כ אבל בפלוגתא, תליא וא"כלנכרים,
 לאסור יוכל שלא בזה זכותו הפקיר אחד שכלהיינו
 אחד מכל נפקע לא עצמו זכות ע"כ אבל חבירו,על

 אחד שום שאין זה באופן שותפין הם וממילאואחד,
 שם התוס' כוונת וזהו השני, של זכותו להפקיעיכול

 שותפין להיות להם נתנוהו ולא וז"ל שכתבובנדרים
 מבואר עכ"ל, חבירו חלק לאסור האחד שיוכללענין
 זה זכות רק עתה, גם נינהו שותפין דבאמתדסברי
 הפקירו הפקעה דזכות שביארנו כמו וזהו מהם,מופקר
 גם הוא דכן וע"כ אצלם, נשאר עצמן זכותאבל
 הרא"ש.דעת
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- וכו', ש"ת שזיפין שבלע דזר מהא הערתויע'יך  וכ"ה לראשון, עצים רמי שמשלם אלא בחומש,חייב שהשני נזכר ולא שם 8"א יומא בגמ'עיינתי 
 )ומה הנו"כ, וכ"כ זו, מסוגיא ומקורו הרמב"ם,8סק

 והטעם 8"א(, יומא וצ"ל ט"ס, 8', יומא שםשכתוב
 שוה ואינו הוא, מאכל לאו ההקאה רלאחדמשום
 עצים. לדמיאלא
 להרמב*ם שציין צ"ט ב*מ מש8ט העין על שהעירנז1(

- מזה, נזכר לא והכא זו,בהלכה  באמת הנה 
 לרינא מקור שהראו הנו"כ על גם תסובב זוהערה

 צ"ט, דב"מ מהאדהרמב"ם
-  בזה עיינתי דלא ואף 

 דהטעם משום לפר,ם נראה הי' לכאורה אך הצורך,כל
 חסרה רבמזיק משום הוא יאכל, מכי מזיקדממעטין
 מזקת האכילה אם וממילא יאכל, כי כאן ואיןאכילה,
 הסברא וזוהי אכילה, בשם תכונה לא ג"כלהאוכל,
 וסברת יאכל, מכי זה וממועט אכילה, ל"ש גסהאכילה

 מזיקין שהאוכלין או האוכלין, את שמזיק אוהאופנים, דבשני כיון מינה, שמעית תרתי יאכל רמכיהמפרשים
- האוכלין,את  וממועט אכילה הוי לא אופן בכל 
 יאכל.מכי

 ריוץמשה
 הקודש( נזר הספרים)מחבר

 כח.סימן

 ביהכנ"ם נרותברין

 נרות יעשה רבים חלב נרות תחת לשבות יכולאם
 יותר חרבח יאיר אבל במספר, פועטיםחשמל
 נפפ. של להביא יכול אם ברות בהתנרב חלב.כחטל

 כתב א'-ג' חוברת א' שנה התורה1~1(יכל
 ז"ל, פפעפפער שאול אלטער ר'הגאון

 העמור לפני מנורה שיש בביהכנ"ס השאלהע"ד
 מנורות ג"כ תלויות פזורות ובמקומות קנים ששהבת
 של פנסין ב' ולהעמיד הבהכנ"ס ליפות רוצההחדש והגבאי חלב של נרות בהם שמרליקין הרבה קניםעם

 הרבה מאיר העלעקטרי שאור העמוד לפניעלעקטרי
 לקבוע המנורות שאר במקום וגם חלב מנרותיותר
 מחמת וגם ביותר נאה שזה הרבה מאירותפנסין

 העמור מטפחות על מטפטפין חלב שלשהנרות
 במנחות ז"ל ופירהם"י בש"ס הספק לפשוט טהורפקור מצאתי הנה וז"לי הנ*ל הגאון וכתב והבימה.והשולחן

 עולה אלו שוורין שני אמר רתנן אהא ק"הדף
 ז*ל פירש"י קטן והביא גדול לי' רהוה משוםטעמא מאי אוסר ורבי אחר בדמיהן יביא רצהונסתאבו
 שוין, שניהם ואפילו מאחר חשובים שנים מקוםשבכל
 מגדול קטנים שנים להקריב משובח דיותד מזהמבואד
 ומנורה לקרבנות דמי בבהכנ"ס נרות הדלקת והדיאחר

 לעכו"ם, מומר של נרות להדליק אסור זהרמטעם
 סקי"ח, שם ומג"א סי"א קנ"ד סי' או"חוכבשו"ע

 קטנים נרות להדליק נכון דיותר לנ"ד מינה דוןוא"כ
 אמנם ראם די*ל אלא אחד, גדול אור מלהדליקהרבה
 שהשנים וראי השנים כמו היא האחר של האוראם

 יותר גרול האחד של אורו אם אבל יותרחשובים
 יותר המשובח היא דהאחר אפשר קטניםמהשנים
 שניהם ואפילו ז"ל רש"י דסיים ממה קצתכרמשמע
 דגם אפשר או כן אמרינן בשוין רוקא משמעשוין

 שוין שניהם רנקט ז"ל ורש*י עדיפי השניםבכה"ג
 רקאמר שוין בשניהם דמיירי הגמרא רברי מפרשרק
 משנים גרול האחד דאין וע"כ אחר ברמיהןיביא

 קטנים, השנים ברמי יביאנו איך דאל=כהקטנים
 משלו רמים להוסיף רוצה הוא דאם לומרואפשר
 יחר משניהם ביותר גרול אחד ודמיו בדמיהןולקנות
 והביא גדול הו"ל בכה"ג דאפילו אוסד רבי הי'ג"כ
 בנ"ד והה"ר מאחד: יותר הם שנים רמספר משוםקטן
 נרות מכמה יותר ומאיר הרבה גרול אחד שפנסאף
 רבי, דברי לפי ואסור קטן והביא גדול הו"למ"מ
 )ועיי"ש ז"ל. פפעפפער שאול אלטער הגאוןעכ"ל

 באריכות(. הנ"ל הגאון שלתשובתו

--י8*-

 !ו"ה סי' ז"ל הנצי"ב להגאת דבר משיב בשו"תעיין
 לשנות רשות לו שאין סעת שהתנדב מילענין

 זו מפורשת ממשנה ראיה ומביא ס'ת, שניולקנות
 יצא לא שנים והביא במנה שור עלי הרישבמנחות
 עיי"ש, דינד חסר במנה וזה דינר חסר במנה זהאפילו
 אחר בענין שם מ"ו טי' הסמוכה בתשובה עורועיי"ש
 בנפט המאור נתפשט ועכשיו לבהכנ"ס נרותשהתנרב

 עוד מאיר שהוא בנפט להאיר י"ח לצאת אפשראם
 אינו נרות בפירוש אמר שאם שם והתיר מנר,יותר
 יותר מאיר רנפט נימא אפילו נפט על להחליףיבול
 שור והביא איל עלי הרי לאומר רומה הוא והדימנר,
 אמר ראם מנחות שלהי תנן אחד מין ואפילו יצארלא
 שחור והביא ל% או ל% והביא שחור שור עליהרי
 במקצת רחלוקים שם כתבו דהתוס' ואע"ג יצאלא

 כלל חלוק דבלי משמע לרדיא חיורא למשכאאוכמא
 אבל מנפט, טוב דנר פרט באיזה מקום יש ה"ניצא,
 ג"כ, בנפט יצא בבהכנוס להאיר סתם נדראם

-  שיש אף יקרות הערות בו שיש למאור נד בס'ועיין 
 עיי"ש, כוונתו על לעמוד שקשה רבים ר"תבו



 דלחייא אפוטא אינש ליתיב לא בענין י 3 רק
לז ם  " א רש

 כם.סימן

 1( דלחיא אפומא אינש ליהיב לאבענין

 חילק לא למה ליתיב. דלא דינא הרמב"םהשמטת
 הניתר פבוי בין חילוק כליפ. לשאר כ"ח ביןרבא
 ליתיב. לא לדין קורח ע"י לניתר לחיע"י

 דתלוי הרפב"פ השממת על המחבר מאביתירוץ
 או בקביעות בהשתמשות חילוק כזל"ג. כוזריןאי

 המחבר מאחי כהטפפ העין להשמפת ישובבפקרה.

 - א-
 דבה( )או דבא דאמד ע"א, ל' דף ביצה,(כ1זמי

 מגנדד דלמא דליחיא אפומא אינש ליתיבלא
 8י"ז מיי' ציין משפט ובעין לאתויי, ואתי חפץלי'
 י"ז בפדק בדמב"ם זה דין מצאתי ולא שבתמה'

 מבוי. מדיןהמדבר
 להלכה הרמב"ם שהשמיט זו השמטה באמתהנה

 שתים שהיא אחת השמטה היא מימרא,הך
 לאיסור רבא של דינו עיקד הביא שלא בזהשהרי
 מוטב לישראל להם הנח דאמרינן הא ג"כהשמיט
 שוגגין.שיהיו
 שוגגין שיהיו מוטב של זו להשמטה בנוגעאמנמ

 בסוף דבדיו על רבינו סמך כי לומראפשר
 האוכלות נשים לגבי עשור שביתת מהלכות9"א

 ומסיים בידן, ממחין שאין שחשכה עד בעיוהאכושותות
 ל כ ן כ 1 מזידין יהי' ואל שוגגין שיהי' להם והנחשם

 ומבאר המ"מ רבינו שם הרגיש וכבר לזה,הד1מה
 היינו שם' "ומבואר לזה הדומה כל וכן רבינווכתב

 לאכילה יוה"כ תוספות לגבי פסקו ופירשבביצה,
 באורך( במ"ל )עיי"ש מדאורייתא לד"ה שהיאולשתיה
 בביצה. המבואר לזה הדומה כל עניני בשארוסתם
 ליתיב דלא איסור עיקר של להשמטה בנוגעאולמ

 קמוח, ובדף קמוא דף שבת במס' גםהנמצאת
 שבת פי"ז~מהלכות רמב"ם ציין משפט העין בעלאשר

 נמצא לא באמת אבל יאא, הלכה מצוין שסוןובמקצת
 טלטול בענק מדובר וטם כי הזה הדין כללשם
 האמודאים מחלוקת שזהו הלחיים בין או הקורהתחת

 דלא דינא אבל וניעור, דחוזר ומטעם ח' דףבעירובין
 אפתחא ישיבה של ענין והוא אחר לגמרי הואליתיב
 באו"ח ועיין לאתויי, ואתי מגנדר דלמא משוםדמבוי
 ישיבה איסור של זה ודין דינים, שני שהם שס"הסי'

 אחת וזו בפיאז, ברמב"ם כלל נמצא לא המבואא8תח
 עליהן. לעמוד שצריך הרמב"םמהשמטות

 ביצה "מס' אחיו ספר על ז"ל המחכר שהעיר מה1(
 גם וגדפס שליט"א, ליב יעקב ר' מהגאון רמב"ם" ש"סמן

 הרצ"ח. ניסן ירושלים, ציון,בשערי

 ואתי חפץ ליה מגנדר דלמא של הגזירה עצםן1(נה
 סברת היא כי מרבא חדש דבר לא הואלאתויי

 אמר רה"ר צדי בשני גגין שני גבי 8"ה( )עירוביןרב
 ופסקה לאתויי, ואתי דמגנדד זימנין לזרוק אסוררב

 וכו' בתים שני כרבי ח' הל' מהל"ש בפט"והרמב"ם
 סתמא היא וכן וכו' זורק מהן וכיוצא חרס כליאבל

 שם דהמשנה הא על צ"ח בעירובין וברייתאדגמרא
 ובגמרא ממנו, וגוטלין עליו נותנין החלון שלפניזיז
 ליחוש לרה"ר דנפיק אילימא היכא דנפיק זיז האישם

 להלכה פסקה וכן עיי"ש, לאתויי ואתי נפילדלמא
 אויד על היוצא זיז כל ה"ז מהל"ש בפט"והרמב"ם
 אלא ממנו וא"נ נותנין אין עליו להשתמש שמותרדה"ר
 כלים שאר אבל ישבדו לרה"ר יפלו שאם וכו'כ"ח

 זה והרי ויביאם לרה"ר יפלו שמא אסוריםואוכלים
 כיון ובזה דרבה(, )או דדבא גזירתא בזהמפורש
 יפלו שמא משום שאסור דביצה דינא להאיהרמב"ם
 רבא דאמר להא הראשון המקור זהו אשרויביאם

 ליתיב.לא
 בגזירתו רבא פירהם לא מדוע להבין צריךאולמ

 המאוסין ואוכלין חרס כלי שלהחילוק
 הגזידה כל הלא כי אמיתית סברא גם שהואכבעירובין

 המאוסים אוכלים או הנשברים ובכ"ח יביאם שמאהיא
 הרמב"ם פירש לא מדוע וגם הגזירה כלל שייךלא
 רבא. של המפודש דינו גם זיז של זהבדין
 להאי כלל מקום אין שבאמת נדאה העיון אחרך1(11ן

 2( דמבוי 8תחא גבי זו ולגזידה דדבאדינא

 תחת של ושימוש טלטול לענין אנן נחזי הנהכי
 ה' בעידובין ורבא אביי מחלוקת הלחיים וביןהקורה

 לשיטתו דאביי לומר יש ולפי"ז המחבר: אבי הגהת2(
 בהא דס"ל י"ל רבה וכן הלחיים בין ולטלטל לשמשדאסור
 ליתיב לא מ"מ שם לטלטל דאסור דאף רבותא אשמעינןכרבה
 או לבוש שהוא ממה חפץ יגנדר שמא משום דלחייאאפומא
 הנשברים כלים בין מחלק דלא ניחא ולכך לאתוח ואתיתכשיט

 לדידהו דהא נשברים, שאינם כלים ובין דמאיסי אוכליםאו
 שלבוש תכשיט או לחפץ רק למיחש וליכא שם לטלטלאסור
 דמותר כרבא דפסק הרמב"ם אבל נשבר, ולא מחיס לא ודאיוזה

 משום ליתיב דלא, ודאי ברה"ר א"כ הלחיים, בין ולשמשלטלטל
 חידוש שום ואין זיז כמו ממש דהוי נשברים שאינםכלים

 התוס' כתבו הא לשמש דאסור כרמלית ולגבי זה, בדיןורבותא
 ואתי מיגנדר לדלמא גזרו לא דבכרמלית שנ"ג בסי'והשו"ע
 ליתיב דלא זה לדין מקום אין לשיסתו להרמב"ם וא"כלאתויי,
 דזיז, בדין נכלל שלא מה  11113 בפני לדין דלחחאאפומא
 דלחחא אפומא ליתיב דלא דינא הך אם בזה אריכות עוד ליויש
 במחלוקת זה תלוי ושלענ"ד בקורה, גם או דלחחא דוקאהוא

 אבל הלחיים, ובין הקורה תחת טלטול בדין והראב"דהרמב"ם
 במק"א. ויבוא כאן האמור בעגין נ1גע ואינו הדבריםיארכו
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 שמותד כרבא הי"א פי"ז ברמב"ם להלכהשמובא
 במד"א הלחיים בין או הקורה תחת במבוילטלטל
 סמוך הי' אם אבל הרבים, לרה2ות סמוךכשהי'

 הלחיים בין או הקורה תחת לטלטל אסורלכדמלית
 בהשגות ועיי"ש וניעור מינו את מין מצאשהרי

 תחת השימוש כי מבואר עכ"8 ובמ"מ,הראב"ד
 ואסור לרה"ר בפתוח מותר הלחיים בין אוהקורה
 לכרמלית,בפתוח
 ממש יהיה דלחייא אפומיה אינש ליתיב לאולנונין

 לא הלא לכרמלית בפתוח כי להיפוךהדבר
 בידו חפץ לו אין הרי כי ליתיב דלא הא כללשייך
 בפנים, בעמדו אפילו שם להשתמש אסור הריכי

 בעמדו מותד והטלטול שהשימוש לרה"רובפתוח
 מגנדר דלמא הגזירה משום הישיבה אסור יהיהבפנים
 לאתויי, ואתי חפץליה
 בר,2ות אסור למקום ביוצא והטלטול השימושאבמ

 דעירובין זיז לגבי כמו להשתמש שמותרהדבים
 בכלים אבל חנשברים בכלים רק להשתמש מותרשם

 לענין גם וממילא להשתמש, אסור נשבריםשאינם
 דינים בחלוקי תלוי כזה אסוור דמקום אפומיהליתיב
 לשון היטב מדוייקים יהי' ובזה זיז, גביהרמב"ם בדברי שמבואר המאוסין ואוכלין חרס כלי שלאלו

 היוצא זיז כל וז"ל זיז לגבי ה"ז בפט"והדמב"ם
 עליו" להשתמש "שמותר רה"רע"א
 בזה שייך עליו להשתמש שמותר שבזה דייקהרי
 להשתמש שאסור במקום אבל שם, שמבאר דיניםחלוקי
 לכרמלית ובפתוח ליתיב, לא של האיסור שייך לאהרי
 להשתמש שאסור הי"א בפי"ז בפסקו מבואר זההרי

 ואין ליתיב לא של זה איסור כלל שייך לאוממילא
 כלל הרי לרה"ר בפתוח כי בזה מיוחד לפסקמקום
 יפלו שמא גזירה משום היוצא זיז לגבי ההלכהרבינו
 להשתמש אסור אם הרי לכרמלית בפתוח ואםויביאם,

 ויביאם. יפלו שמא הגזירה שייך איןשם
 בד*ה שמפרש בביצה בסוגיין רש"י מדברין~(נה

 וכן ללחי חוץ בר"ה חפץ ליה מגנדרדילמא
 שנראה עיי"ש, אפומא בד"ה ע"ב קמ"חבשבת

 לר"ה היוצא הוא ליתיב רלא מימרא שהאימפירושו
 כמו שם מותר והטלטול שהשימוש במקוםהיינו

 רבא חילק לא מדוע יקשה וא"כ למעלה,שביארנו
 כלים בין זה דלחי אפומא ליתיב האוסר רבה()או

 נאמר כי לא אם הנשברים, כלים לבין נשבריםשאינם
 נשברים שאינם כלים משום הנשברים כלים גזרכי
 גוזרין שאין סבר הלא ורבא לגזירה גזירה זה הלאאבל
 הרבה ובעוד ג' ובביצה י"א בשבת עיין לגזירה,גזירה

 משום ואולי ובעירובין, בשבת בתוס' ועייושמקומות,
 רבו, רבה במקום כרבא הלכה לפסוק בעניןהכללים בספרי ועיין רבא, במקום רבה גירסת מדוייקתזה

 ורבא אביי נגר כרבה פוסק הרמב"ם כי נאמר אםואף
 הנה ז"ל מקינון להר"ש הכריתות בספר ועייןעיי"ש, שיעור חצי הוציא גבי הכ"ד מחל"ש כבפי"חלחומרא
 הם והברייתא דגמרא וסתמא רב שלפנינובענין
 רבה.כנגד
 אפומיה ליתיב דלא בהא עיון מקום עוד אתנווהנה

 או בלחי הניתר במבוי דוקא הוא אםדלחייא
 הגמרא ומלשון דאסור, הדין בקורה הניתר במבויגם

 מפי' משמע וכן לחי, דוקא משמע דלחייאאפומיה
 בכלל, הקורה תחת גם כי נראה שצ"ז בסימןהטור ומדברי ללחי", "חוץ שם שמדייק דלמא ד"הרש"י
 צ"ע, שםודבדיו

 הרמב"ם במחלוקת תלוי דזה לומר יאהולענייר
 מותר של הדין לענין רבא בשיטתוהראב"ד

 הרמב"ם לשיטת אשר הלחיים ובין הקורה תחתלטלטל
 לרה"ר בפתוח כי הלחיים ובין הקורה תחת בזהשוה

 אסורים, בשניהם לכרמלית ובפתוח מותריםבשניהם
 הקורה תחת כי הוא שיבוש וז"ל שם משיגווהראב"ד
 אבל לכרמלית( בין לרה"ר בין )היינו מותרלעולם
 וכו', מותר לרה"ר פתוח דאי רבא פליג הלחייםבין

 תחת בין לרבא נפק"מ יש הראב"ד שלשיטתנמצא
 לבין לטלטל מותר לכרמלית בפתוח שאפילוהקורה
 אבל לטלטל מותר לרהור בפתוח שדוקאהלחיים
 בסימן הטור גם הביא וכן אסור, לכרמליתבפתוח
 ולשיטת ללחי, קוורה בין החילוק של הסבראבאריכות בב"י ועייוש הקורה כנגד התיר והראב"דשס"ה,
 תחת אבל דלחייא אפומיה דוקא שזהו ליתיב דלאהא גבי גם לשיטתו רבא כי היטב לנו יתבארהראב"ד
 .יש שלא באופן בטלטול מותר שלעולם כמוהקורה,
 הקורה,תחת דמבוי אריו2א ליתיב מותר גם כן יפלו דשמאהגזירה

 תחת שוה הרי דרבא אליבא הרמב"ם לשיטתאבל
 בפתוח דוקא ובשניהם הלחיים לביןהקורה

 גם וא"כ אסוור, הרי לכרמלית ובפתוח מותרלרה"ר
 יקשה וא"כ שוה, הדין להיות צריך ליתיב לאלענין
 דוקא ליתיב דלא בהא דקאמר אדרבאמדרבא
 דלחייא,אפומיה
 גירסת ומדוייק מוכרחת הרמב*ם לשיטתול5ימך

 רבא, במקום רבה ליתיב דלא בהאהגורסים
 דתחת הא גבי רבא כשיטת שפסק לשיטתווהרמב"ם
 כך משום השמיט שוין, ששניהם הלחיים וביןהקורה
 המתלקת דלחייא אפומיה ליתיב דלא דרבה יומימרא
 לקורה, לחיבין

 או לרה"ר אם להמקום בנוגע וגםהגירסאות, בשינוי סבוכה היא ליתיב דלא זו מימראו~כמ5
 נשברים שאינם כלים בין להחילוק בנוגע וכןלכרמלית,
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 הלחיים, לבין הקורה תחת ובין נשברים כליםלבין
 וגירסתו לשיטתו הרמב"ם אם 9לא כל איןולכן

 המפורשים בהדינים לכלול שיש מה וכללהשמיטה,
 כמבואר. הלחיים ובין הקורה ותחת דזיז דינאבהאי

 - צך-
 י( המחבר מאבי הניילבענין

 ולגירסא רבא דאמר הדין הרמב"ם שהשמיט מהעיך
 דלחייא אפומא אינש ליתיב לא רבהאחרת

 לענ"ד נראה לאתויי, ואתי חפץ ליה מיגנדרדילמא
 דלא דהא ואמר ולטעמיך דאמר דאביי ט"לדהרמב"ם
 מוטב משום הוא דלחייא אפומא דיתבי בנשימחינן
 באיסור דמחמיר לשיטתו אביי וכו', שוגגיןשיהיו
 באיטור לגזירה גזירה גם דגזרינן ליה וטביראהוצאה
 לכך י"א, דף בשבת התוספות שכתבו כמוהוצאה
 שוגגין שיהיו מוטב משום בהו מחינן דלא לומרהוכרח
 מחינן דלא מהא ק"ל הוי דלא חנן בן רבא אבלכו'
 דטבירא משום הוא דלחייא אפומא דיתבא נשיבהני
 שמא חיישינן ולא כרבה בהא לן סבירא דלאליה

 זיז דגבי גב על ואף לאתויי, אתי ושמא חפץמיגנדר
 נשברים שאינם בכלים גזרו רה"ר אויר עלהיוצא
 ופסקה דצ"ח בעירובין לאתויי ואתי יפלו שמאמשום

 כבר שנ"ג, בטימן והשו"ע משבת בפט"והרמב"ם
 דגם רש"י לשיטת ז"ל הריטב"א היטב הדברביאר
 הנשברים, בכלים אלא משתמשין אין ד' רחבבזיז
 הראוש עליו והקשה כרש"י, הרמב"ם דעת גם הואוכן

 טמוך כשהוא להשתמש אסור יהיה בגג גםדא"כ
 ברוחב באויר הבולט דבזיז הריטב"א ותירץלרה"ר,
 לפיכך באויר העומד לדבר חשובה הנחה אינהד'ט
 נשברים, שאינם בכלים להשתמש זיז בשום התירולא
 אחד במקום כליו עם עומד שם שהמשתמש בגגאבל

 להשתמש מותר ד"ט רחב שהוא וכל טפי עומדתהנחתו
 הב"י הביאו עכ"ל, נשברים שאינם בכלים אפילושם
 וא"כ קלסי', והב*ח הרמ"א והעתיקו שנ"ג בסימןשם

 בזיז דגם הרמב"ם דעת גם שהיא רשעי מדברימבואר
 המעמידים הכלים שיפלו שכיח מקום מכל ד'רחב
 בפומצ אבל שיפלו, לודאי דקרוב חיישינן לכךעליו

 אחד במקום כליו עם עומד שהמשתמש כיוןדלחייא
 מיגנדר שמא בזה ולגזור בגג, כמו שי9לו שכיהלא

 גזרינן דס"ל ולאביי לרבה ורק גזל"ג, כעין הויואל"א

 פבי זה בעגין שכתב מה כאן להדפיס לגכון ראיתי1(
 הרמב"ם דעת שמיישב זצ"ל, מוינעשטער משה ר' הגאוןהמחבר
 רמב"ם, ש"ס מן ביצה במס' נדסס שבבר אעפ"י אחרת.בשיטה
 הג"ל הגאונים כל של חו"ד שיהיה כדי כאן, גם אביאםמ"מ

 אחד.במקום

 שיהיו מוטב משום בהו מחינן דלש לומר מוכרחגזל"ג
 כלל, איסור דאין משום מחינן לא לדידן אבלשוגגין,
 רחב דבזיז והרא"ש התוט' כשיטת דט"ל י"לוהרי=ף

 דלפי"ז נשברים שאינם כלים אפילו להעמיד מותרד'
 אופן דבכל אלא הריטב"א של חילוקו מוכרחאינו
 ולכך לרה"ר, יפול לרה"ר כשקרוב אלא שיפולשכיח
 לפי מותר ובגג להשתמש, אסור ד' רחב שאינובזיז
 הנופל שי9ול מיראה בטופו בו להשתמש דדךשאין
 ולהכי והרא"ש, התוט' לדעת החילוק צ"ל כןממנו

 גם א"ש דלחייא אפומא ליתיב דלא דינא הךלשיטתם
 במקום כליו עם שהוא בכה"ג דגם דהלכתאאליבא
 הביאו ולכך מד' פחות כזיז והוי שיפול שכיחאחד
 דלא הוכיח לשיטתו הרמב"ם אבל להלכה,הרי"ף
 ז"ל. אביו עכ"ל וכמבואר, להלכה כןקימ"ל

 של ע"א( קמ"א )דף שבת מסכת על הש"סוצנגליון
 מענדל מנחם ר' המפורסם הגאון הרב זקנואביו
 את מסכתות כמה גליון על )שסדר זצ"למוינעשטער

 והאחרונים(, הראשונים הפוטקים עפ"י ההלכהפטק
 להשתמש שמותר אע9"י רבא, דברי על כתובמצאבו
 בידו, וחפץ המבוי בראש אדם ישב לא הקורהתחת
 והא אליו, ויביאנו לרה"ר מידו החפץ יתגלגלשמא
 מותר וההזדמן המקרה ע"צ היינו להשתמשדמותר
 שם ישב לא אבל הצורך, לעת חפציו שםלטלטל
 במשנה גם כתובה זו וסברא בידו, וחפץבקביעות
 בשם כ"ח אות שט"ה סימן שבת בהלכותברורה
 מרדכי.המאמר

 - ג-
 הבייל בעביןעוך

 בטפרו זה, בענין המחבר( של )אחיו הגרי"ל שכתבמה
 הראב"ד: השגת בקונטרט רמב"ם, ש"ס מן ביצהמט'

 ש מ ת ש י ל לא רבה אמר גרס דהרמב"םולנננייך
 תולין( 9רק ברי"ף הגירטא היא )וכן וכו'אינש

 ברש"י מפורש וכן 1(, ברה"ר אמות ד' לאתוייואתי
 )עירובין כאביי ליה סבירא ורבה הרבים, ברשותדקאי
 תחת רק להשתמש מותר ברה"ר דגם א'( עמודט'

 לשיטתיה דרבה ואפשר אסור, להיים בין אבלהקורה
 )עיין מחיצה, משום ולחי היכר משום קורהדסובר
 ואוסר בקורה מתיר ולפיכך שס"ה( סימן יוטףבית

 דלחייא, אפומא הגמרא לשון ומדויק בלחי,להשתמש
 הרבים דברשות שאומר כרבא שפסק הרמב"םאבל
 קורה דשניהם לשיטתיה דדבא מותר נמי לחייםבין
 הקורה תחת להשתמש מותר ולדיד*ה היכר, משוםולחי
 לכרמלית )ובפתוח הרבים, בו,צות דלחייא אפומאוגם
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 גדס לא רבא דברי שהביא והרי"ף בשניהם(,אסור
 דבא של דדינו יפרש ברה"ד אמות ד' לאתוייואתי
 להשתמש, אסור הכי ומשום לכרמלית בפתוהקאי
 שמפרןב שם הרא"ש לדעת גמורה דאיה מזהויהיה

 בכרמלית אפילו הקורה דתחת כהראב"ד סוברדהרי"ף
 הלהיים בין ורקמותר

 אסח-

 ויהיה לכרמלית, בפתוה
 אסור דלחיי אפומא דרק דלהייא, אפומא מדויקג"כ

 מותר הקורה תחת אבל בר"ן, משמע וכן היכראדליכא
 בפרק שכתב משנה כהמגיד דלא לכרמלית, בפתוחגם
 כמו מוכיחים הרי"ף דברי שדקדוק ובאמת שאומרשם ובב"י בכ"מ ועיין הרמבגם, כדעת הרי"ף שדעתי"ז

 ועפי"ז לדעתי, אמת וזה שם, עיין הרא"ששפרשה
 היתה ואולי משפט, העין של הציון גם להצדיקאפשר
 בספדו הענין כל )עיין הגרי"ל. עכ"ל כוונתו,זאת
 רמב"ם(. ש"ס מן ביצהמס'

 - ך-
 של בכתב-ידו רשום מצאתי הנ"ל המסכתא על בגליוןי(

 וז"ל מהל"ש פכ"ג בה"ג עיין שס: שצייןהמחבר,
 גדפסו )וגם מטמונים הפש בספר הנדפסים רש"י תש' עי'לאתויי, ואתי הפץ ליה מיגנדר א"נ ת י ל מ ר כ ל רוקא שדידילמא
 דלהייא אפומן דיתבן נשי הני כגון ז' סימן כשר( הרב ע"ישנית
 יאמרו וכו' המתגלגל ההפץ הכנסת מפני אלא הוא היתרשדבר
 השכה עם בענין שם וע" וכו' המתגלגל מהכניס אנוזהירין

 למעלה(. בדברי )ועי'דעריוה"כ

 הראב"ד, השגות מהקונט' 6 דף ע"ב, י"א דף הערה: שכן,עךד.
 צחן: ושם וכו', מעמיק והצל"ח וכו' משגה ומגידד"ה

 משמיט ל"ה דאל"ה זו, הגירסא מקיים שג"ה ח"א אמת בזרעעי'
 התיו"ט שהקשה וכמו אסור, הכי בתהילה דאם הסיפאהרמב"ם
 בפסהים דר"נ אליבא המהגי' קאי דלהרמב"ם מתרץ הואאולם
 שבות דאף שם דר"נ אליבא כרבנן והלכתא בהול, כמעשהוס"ה
 ואה"כ בחידושים ט"ו יי, באורך. עיי"ש במקדש אינושא"צ
 במזיר הסיבה ואפ" שמהזירין אהר באופן ומתרץ הגירסהמדחה
 . במקדש. שבות דאין והטעםמפגי

 בז"א עיין צחן: בי, אות בי, עמוד לייג 18: בדף שם,עוד
 הלל ובית שמאי בית המחלוקת בענין זה דתלוידמתרץ

 בנין דיש מודו ב"ה גם בכלים גמור דבגין בכלים בנין ישאם
 ביד, להצות קיסם גמתקן ורבנן ר"א בין המהלוקת ופ"בכלים
 רבגן גם בכלי במתקן אבל כב"ה, ורבנן כב"ש ר"אשבזה
 היינו היב שפסק ןהרמכ"ט גמור, בבנין בכלי בנין דישמודו

 רבנן אפילו מודים הכל ובזה שיניו, להצות בסכיןכשמתקן
 שבת. למס' בהידושים ט' בסי' באורך עח"ש דהייבדמתני'

 ל.סימן

 האחים מן ?אהר המיוהרים כליםברין
 משנה שנה שרבי אף הרמב"פ. השמטתע"ד

 כחטמיטה. הרמב"םשא"צ

 שליט"א: אאמו"ר הרבכבוד
 למס' בההערות תורתו דברי על להעיר שמה~11י

 בנוגע דפוסי בבית אצלינו ונדפס ההולך נ"יהגרי"ל אחי מאת המ~ודרים רמב"ם ש"ס מןביצה
 בהמשנה המפורש הדין הרמב"ם השמטת עללישוב
 שבבית. האחים מן לאחד המיוהדים כלים ע"אל"ז

 המובא מפרשים היש פירוש עפ"י זאת מתרץוכת"ר
 ואשר שצ"ז( סי' במש"ב כ"ג מובא )וכןבהמאירי
 קמ"ל ומאי פשיטא זהו הלא כי עוז מתמההמאירי
 מדחה זה ומפני למימרא, זה ומאי בזהמשנתינו
 לתוץ רוצה וכבודו מפרשים, היש של הפירושהמאירי
 הוא פשוט ודבר מפרשים כהיש יפדש הרמב"םכי
 הרמבקם על יקשה עכ"ז אולם הרמב"ם. השמיטוולכן
 במשנתו להביא לנלון מצא המשנה מסדר רבינואם
 וע"ז תורתו. במשנה הרמב"ם השמיט ולמה זהמדוע
 והוא בעז"ה נפלאה בבקיאות דבריו לתמוךהערתי
 מתה שם המשנה על נ"א יבמות החולץ טו"פמגמרא
 וכו' יבמה וכן וכו' גרשה וכן באחותה מותראשתו
 שאינה משנה רבי שנה כאן אר4י סה"פ שםוקאמר
 משנה רבי שנה לפעמים כי אנחנו רואים הריצריכה,
 מקינון להר"ש הכריתות בספר ועיין צריכה,שאינה
 משנה לפעמים רבי ששנה מוכח מזה כי נ"דשער
 צריכה.שאינה

 שא"צ המשנה דיני העתיק לא הרמב"םו[נאנזןז
 בדרך רק יבום בהל' מפסקיו והשמיטםהלזאת

 שא"צ, משנה הרמב"ם משמיט כי מזה אנורואים הרי עיי"ש, הדינים שאר ולא שלילי בדרךביאה באיסודי אשתו מתה של הדין הביא אגב ובדרךאי-ישר
 בעז'ה, נכון והוא מפרשים, הישפירוש לפי הלזאת שא"צ המשנה גם זה מטעם השמיטולכן
 שחדשתי מה לו לשלוח עוז בנפשי ארהיב זה עםויןדך

 לשום ואבקשו באריכות, הענין בזה בעז"האני
 חות לשמוע נפשי לשמחת זה והי' בזה דברי עלעינו
 טרדות ברוב לי עלו אשר דברי על בזה הגדולהדעתו
 ושחיטתן זבחים של מקומן ובאיזהו הדפוסבבית אני במקומי ונפשית גופנית העבודה עמוסיתירות
 , . , ,במצפון

 עבדו, מאת לשלום זהוהיה

 מ.א,-יין,-
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 לא.סימן
 ברה"ת לברך א"צ ק"ש קיא אםבענין
 לברך אפאפוף חקירה בזה. הרמב"ם השמפתע"ד
 א"צ. הלשון בפי' פלפול מלברך. ד*טור רקאו

 נ"י ליב יעקב הרב מו"ה הרה"ג אחי הערתע"ך
 השמטת ע"ד העבר אלול מחודשבהפרדס

 יהודא ר' דאמר הא של דדינא סיפאהרמב"ם
 בדה"ת לבדך שא"צ ק"ש קדא כבד שאם שמואלאמר
 בהערותי הנה באה"ע(, )או באה"ר נפטרשכבד

 שהרמב"ם בזה ר,?ום והירושלמי הבבלילההשוואת
 להם אומר והממונה ה"ו מתמידין בפ"ו הדין לזהרמז
 וכו', עולם אהבת וקורין פותחין והן אחת ברכהברכו
 אמר בפרק תמיד במס' המשנה בפירוש שמפרשוכמו
 ה"ח 5"א הידושלמי דבדי 5י על שהוא הממונהלהם
 בדכת זו שמואל בשם מתנה דב מד אחת בדכהמאי

 ברה"ת בשם זו לברכה קורא שבירושלמי הריהתורה,
 שבבבלי כמו הברכה נוסח בענין חילוק שוםבלי

 כידוע והרמב"ם רבה, אהבה שהוא נדאהשלשמואל
 הזה הדין ציין לא ולכן עולם אהבת שם כרבנןפוסק
 ובסדר ה"ה מהק"ש בפ"א עיין באה"ר, נפטרשכבר
 בבבלי הגמרא כוונת. שזהו ואפשר שלו, התפלהנוסח
 לרב שיילוהו ואתו בידייהו הוה לא אחת ברכהמאי
 דב מד בירושלמי מפודש והלא בידיה הוה לאמתנה
 לומר ואפשר התורה, ברכת זו שמואל בשםמתנה
 נוסח על בעצם הוא אחת ברכה מאי בבבלי השאלהכי

 אהבה אם להכריע בידיה הוה לא מתנה ורבהברכה
 התורה ברכת זו בסתם קאמר ולכן עים, אהבת אורבה
 רבה, אהבה זו בפירוש אומר שמואל בשם יהודאורב

 דשמואל זו במימרא הנוסחאות שינויי רבוובכלל
 באהצו"י עיין אתר, על ששנה והוא הידושלמיבהוספת
 הרשבקא )מביאו הראב"ד וגירסת פירוש שלפילרב"ר

 והיינו ,אתר על שקרא והוא גורס לברכות(בחידושיו
 כל לימוד חובה ידי יצא לאה"ר סמוך ק"ש קראאם
 ברה"ת של הברכה ל5טירת כלל ענין זה ואיןהיום
 שהביאו כמו הפסק לענין והוא מיד ללמוד שצדיךאו

 נחמדים דברים בזה באורך ועיין ע"ז, סי' או"חבשו"ע
 ראוונע אבד"ק יואל שלמה יצחק ר' הגאוןבתשובת
 רמב"ם בלח"מ ועיין קל"ד, סי' ד"ח מערכתבשד"ח
 חייב. ד"ה ה"ח 8"אהת"ת
 הזאת ההלכה שהשמיט הרמב"ם על לא לדידיאולמ

 המפרשים על גיסא לאידך כ"אתמיהתי
 בדה"ת לברך צריך שאין ההלכה שהביאווהפוסקים
 כי הערה, שום בלי ב5שיטות באה"ר נפטרשכבר
 לברך רשאי אינו אם צריך דאין בהא לחקור ישהנה
 אם צריך שאינו או לבטלה ברכה בכלל שיהי'מ8ני
 התורה. ברכת לברך יוכל ירצה אם אבל לה5טררוצה

 צריך אין לשון של זו מדוכה על ישבו כברווונון
 הכללים, בספרי האחרונים גדולישבתלמוד

  משמעותו אם 8"ג סי' הכללים מערכת בשד"חעיין
 באורך עיי"ש עביד בעי אי אבל צריך דלא הואמצרך
 שאין שכל ומסיק ולכאן לכאן פנים ראיותומביא

 מסת*ק אולם עביד, בעי דאי הוא הלי?וןמשמעות
 לברך. צריך אין שאמרו במקום ברכות לעניןהוא

 אחר אתד על שנשנה ממה דאי' להביאולענ"ד
 אמר התם אמרינן שמואל אמד יהודה רב שלהמימרא

 לברך צריך אין ולמדוה? לברך צריך למקרא הונארב
 אצ"ל למשנה צ"ל ולמדו,2 למקרא אמר אלעזרור'
 אצ"ל. לתלמוד אבל וכו' אמרור"י
 לברך, צריך לתלמוד שאף כרבא פסקינן אנןוו.נו.

 לברך אאצ שהלשון מזה חזינן מכקמאבל
 שאינו לא אבל לברך חייב שאינו הוא ברכותלענין
 כזה רחוקה מחלוקת לעשות אי-אפשר כירה2אי,
 לברך, חייב יהי' ולזה לברך וץ2אי יהי' לאשלזה
 ברוך טול רב אמר ע"א מ' מברכין כיצד ב9'וכן
 צדיך לפתן הבא מלח הבא לבדך צריך אינו ברוךטול

 לפתן הביאו מלח הביאו אפילו אמר יוחנן ור'לברך,
 אפילו אמר ששת ודב כו', גביל לברך צריך איןנמי
 כדב פסקינן ובהא לברך, צריך אינו נמי לתודיגביל
 אי-אפשר הסברא לפי אבל לברה, צריך שאינוששת
 ולזה לברך אסור יהי' שלזה רחוקה מחלוקתלעשות
 המאמר מובא בירושלמי )אמנם לברך, מחוייביהי'
 הפסק משום בו אין בריך סב בריך סב הונא רבבשם
 לברך(. צדיך אין הלשון בליברכה

 ואינו ש8ירש מברך ואינו ד"ה מ"ש 5' ריש רש"י ועיין1(
 טייסוניות הגהות ועי' וברא"ש, בתוס' ועיי"ש יברךצריר

 *טור אם שם הרסב"ם ע"ד העיר ששם וי הלכה אבל מהל'9"ד
 מובא ז"ל מרש"י וידוע אבל מהל' לח"מ ועי' רשאי, אינואם

 אף לבהכנ"ס בבואו ברה"ת ומברד חוזר הי' שרביוובה5רדס
 האו"ז, בזה שכתב מה ועי' לימודו, קודם בביתושבירך

 לב.סימן
 והציל גנון מפר עלהערות

 *חפלל מפלפל ע"ב. נ"ג בנזיר הרעק"א לקו'תי'
 )פיק( חגרי"ב חגחת דבריו. לבפול חתנארררך
 הר"ש פי' בפנים המרפיטים שהגיאו הר"ש פ"על

 א--
 ע"ב בדנ"ג הגמדא דאמר אהא הקשה מ"ךבאות

 אתי מגלח אינו דם רביעית דעל דתנידמתני'
 לאפוקי מגלח אינו ומשאו מגעו על דגםלאשמעינן
 אדרבא דלמא מדדע"ק דלאפוקי משמע דאיךמדרע"ק,
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 על אבל מגלח אינו אהלו על ולדיוקא כרע"קאתי
 דעל מתני' דתני דמאי ודאי הא עכ"5 אבלמדרע"ק. דלאפוקי סובר אינו דודאי בפשוט ונלענ"ד מגלח,מו"מ
 דמרישא אצטריך לא לגופי' מגלח אינו דםרביעית
 אנו צריכין וע"כ מגלח לוג חצי על דדוקא להשמעינן
 דגם לאשמעינן לה דתני או אלה משתי אחתלומר
 וכרע"ק, ר"ד על אפי' מגלח מו"מ דעל לדיוקאלה דתני אדרבא או מדרע"ק ולאפוקי מגלח אינו מו"מעל
 כרע"ק לאשמעינן אתי דמתני' נאמר איך שכןוכיון
 דנין דאין רבותיו ור"י מר"א נדחו רע"ק דבריהא

 קו"ח, לדון שאין דבריהם קיבל ורע"ק מהלכהקו"ח
 לאשמעינן ר"ד דתני דמתניתין לומר צריכיןוע"כ
 וז"8, מדרע"ק ולאפוקי מגלח אינו מו"מ עלדגם

 מרובע הק'  דמעיקרא הגמ' קו' סגנון דזהו י"לובאמת
 לאשמעינן דאתי לי' ושני במתני' רתנן עצמותקב
 דתנן דם מרביעית לו הק' ושוב מגלח מו"מדעל

 מו"מ דעל לאשמעינן דאתי למימר ליכא דבזהבמתני'
 כמו מגלח אינו מו"מ על דגם הדין דבאמתמגלח

 הלכה קו"ח דנין אין לרע"ק ור"י ר"א לושהשיבו
 על דגם מרע"ק לאפוקי לה תני דבאמת משניואהא
 ק"ל ע"ב בדנ"ג הכא דמסוגין )דע מגלח. אינומו"מ
 שכ' עבר ד"ה ע"ב דכ"א ב5סחים התוס' עלטובא
 דנדע אף דבריו את לכפול מקומות בכמה התנאדדרך
 ד"ה ע"א נ"ג דף שבת במס' וכ"כ דרישאמכללא
 ריו"ח בזה ד5ליגי מבואר בסוגין הכא והאאלימא
 ז"ל ורבינו דנזיר סוגין הזכירו לא איך ועכ"5ורי"ל

 הל"ח ב9"ו השעה"מ וכן דכ"א לפסחיםבגיה"ש
 שלא ותימה אהדדי סתרי התוס' דדברי הק'מחו"מ
 ריו"ח בזה שנחלקו דמצינו דנזיר זו מסוגי'העירו
 הגה"ג כבוד מאת זאת ושאלתי לענ"ד. וצע"גורי"ל

 הגאבד"ק שליט"א זילבער אליעזר מוהר"רהמפורסם
 הי' תשובתו ותוכן לארה"ק, בנסיעתי הדרךבטלטול לצערי ממני נאבד אלי תשובתו וגוףסינסינעטי,
 8שיטא להק' שייך דלא רק כתבו לא ב8סחיםשהתוס'
 ומעמ כ"כ. 5שיטא זה דאין ברישא זאת שנדעממה
 התנא דדרך כ' דהתוס' תמיהתי מתיישב לאעדיין
 היכא כל הכא אמר וריו"ח דבריו לכפול מקומותבכמה
 בדריו"ח דהכוונה וצ"ל בסיפא, תני לא מכללאדנשמע
 נדייק שלא בסיפא כפל דמדלא להוכיח לנודאין

 הגמ' דל' התוס' כ' וכבר לרי"ל דס"ל כמומרישא
 הזכירו שלא צ"ע ומ"מ כ"כ, מדויק אינו נזירבמס'
 והציל, גנון מהס' ע"כ ולפרשה( דנזיר סוגיא הךהתוס'
 דרישא, מדיוקא שנשמע מה להכפיל התנאדרך כי הזה הכלל שמביאים והתלמודהמשנה כללי מכללי על גם היא זו פליאה כי להעירוי%
 חל"ל ז"ל מקינון להר"ש הכריתךת בספרועיין
 ובקיצור דל"ג סי' הריב"ש ובשו"ת ע"ח סימןש"ב
 תורת מזאת מזכירים ואינם להכנה"ג התלמודכללי

 שמציין י"ט ס"ק לכנה"ג בקכ*ה אריה בןבהגהות מצאתי ואולם בזה, ור*ל ריו"ח מחלוקת ע"דהנזיר
 בזה. צ"ע ועדיין עיי"ש, שם בתירוצו כוונתו עללעמוד זכיתי לא אבל בנזיר, זה בכלל ור"ל ריו"ח דפליגישם

 בהגהות עיין לחולין משבת התוס' דברי לסתירתובנוגע
 ובהגהותיו נ"ג בשבת התוס' בגליון ז"ל )פיק(הגרי"ב
 שסי*ם בהרבה אשר מ"ז דכלים 5"ב הר*שלפירוש
 עד הר"ש 5ירוש בפנים ההגהה המדפיסיםהכניסו
 הש"ס בגליוני עי' עצמו, מהר"ש שזהושסוברים
 היא היא באמת אבל נ"ג, לשבת ז"ל ענגעללהגד"י
 בציונים בשבת התוס' בגליון הגרי"ב של ההגההאותה
 הגאון לאאמו"ר ובמכתבי עיי"ש, מחודשיםומ"מ
 בזה. הארכתי )זצ"ל(המחבר

 [ך-
-  

 אורי: הר"ר אהובילבני
 מהגמ' שם שנתקשתי מה מ*ד באות בנזיר[נמ9רי

 ושבת, ב8סחים התוס' דברי על דנ"גדנזיר
 מה בזה מעתיק הנני שם, והערה הגהה הוספתואתה

 דהיכא הא ד"ה ע"ב דקט"ז בב"ק התוס'ול19ו%ייכ וז"לי בזה, לי שנתחדש מה ספרי גליון עלשכתבתי
 לכפול התנא דרך אין לאו ואם לומדדמצי

 הא הגמ' מק' בכה"ג וכשכופל לאו ואם תנאאלא
 היכא דכל שאמר ריו"ח דברי א"ש לה שמעינןמרישא
 לאו ואם לומר יכול שהי' דהכא בכה"ג מכללאדמשמע
 בשביל רק אפי' כלל בסיפא תני לא מגלח הנזיראין

 שעה"מ והג' רבינו שתמהו מה נמי מיושב ובזהלכפול,
 פשיטא דמק' שכ' ע"ב בד"ל בעירובין התוס' עלז"ל

 לומר יכול שהי' דכיון משום לה שמעינןדמרישא
 יודעין והיינו מערבין אין לאו ואם המשנה כלעל

 ומעשרותיו, תרומתו נטלה שלא בטבל מערביןשאין
 בשבת דדבריהם אלא לכפול, התנא דרך אין ה"גובכי
 דלר."ל כיון דכוונתם אפ"ל ואולי לפ"ז צ"עדנ"ג
 דמרישא מק' לא לכך לכפול התנא דרך בכה"גגם

 . בגליון. עכ"ל צ"ע, ועדיין להשמעינן

 אוהבך,אביך

 אברה9משה

 - ג-
 אבע עייר המתברה~רות

 להיפך וכן להסיפא סותר דרישא מדיוקא אםבענין
 דרישא לומר שרוצה ע"ב ד"ה קדושיןעי'

 מלתא סיפא ותנא שם ומקשה נסבה כדי וסיפאדוקא
 ועי' בזה, וכ~ים תירוצים שני עיי"ש לרישאדסתרי
 אסיפא דרישא מדיוקא ג"כ שמקשה כ*ב דףבע"ז

 ועי' מיניה, למשמע ליכא מיהא אלא ומתרץולהי5וך,



מ ר*א',כם פיחפ"8 פאפצע חפשה עשית פדיו רביק
 כמו דנעשה בכללא הלכות וגופי סתרים לחםבס'

 עכו9 אבל הא, תוס' ע"ב צ"ג שבת הר' שםבקדושין
 8ליגי סותר אינו אם אף כי צ"ע נסבא כדיהלשון
- ור"ל.ריו*ח  

 קמא, בבא נזיקין, סדד ח"ב, והציל" "גנון21מפך - ך-
 בכתבי בזה עיין שם: וז"ל ז"ל, המחבד שצייןמצאתי
 פ' משפטים ב9' התורה על זצלה"ה הגאוןאאזמו"ר

 ממון נזקי מה' פ"ח הרמב"ם ע"ד כ"ט 9סוקכ"א
 בתוספותיו רבינו של הללו הקושיות שתי שמביאה"ד
 מכר לו אין ר*ה לדעת שאף באורך בזה שכתבומה

 של בשו"ע לעיין ומציין בעלים, לו ואיןלשוהנ"ס
 קושיא שמתרץ י"ג ס"ס בתשובותיו ז"ל מליאדיהרב
 עיי"ש.הנ*ל

- ן[-  
 אבטלה של נד להדליק מהו משילין 9'בירושלגזי
 של נר 8י' רע"ז סי' ח"ג הרשב"א בתש'5י'
 בעלמא.' לכבוד אלא לו צריך שאינו 2ראבטלה
 שיש אעפ"י בבהכנ"ס נרות להדליק שאוסרוע"ש
 ונדבות נדרים לשחוט אסרו הרי אלקים לביתכבוד
 באיזו משילין בפ' דמ"ב שבירושלמי אלאבי"ט
 לפנינו. מאשרשינויים

 ומ*מ שם ומסיק זה דין השמיט כנראהוהרגו[2"%י
 נרות בי"ט להדליק היתר הכל בונהגו

 שלחנן. עלשלא

 לג.םימן
 ביהכ"נ באמצע הבימה עשייהברין

 ספרו על המחבר והשגת גראדזענסקי,)מהרצ"ה
 ותשובתו( ח"א, קודשמקראי

 מעיקר הוא אם פאמצע הפימה לעמטות שצריךמה
 שוקטר הט"ו פולפ. שיאומעו 8הצפיל אוחדין

 פפלל. חשלחן גפ "פימח"פלשתפ
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 תרצ'ו בהעלותך א' יוםב"ה

 שליט"א  מוינעשטער אורי ר' המדפיס הג' הרבכבוד
 קבלתי ובזמצ"ק בי*ט, קבלתי מנתבואתרשהיי1,
 פנוים עמודים הג' וע"ד הנדפס. בויגיןהשלשה

 רבות שם לדפוס ע"ד עלה מתחלה הנה הספר,בסוף
 דהא המג'א קו' לתרץ ומות השבועות חג מעניןאחד
 מות דיום ושד תורה, נתנה בסיון דבז' כר*יקיול
 שגמר ואחרי בזה, נחמד דבר לי שיש לספירה, נ"אהי'

 מקרא תורתינו, מתן בזמן האלה בימיםההדפסה
 ראיתי אך הנ"ל, מענין לכתוב בעתו דבר הואקודש...

 ולהוסיף האלה, העמודים הג' יס8יק לא הנ,לשהחידוש
 מזה חדלתי ע"כ הוספה, על הוספה סוף לדבר איןנייר

 ענין על השמטה בתורת שם לדפוס עצתוותפסתי
 אז. במכתבי מ"ש על קצת והוספה נהצינויעליו, ותשובתי מהנצי"ב בזה שהעיר מה באמצע,הבימה
 אין כי שמו, את הזכרתי לא אשר על לכ"מ יחרואל

 זה. ע"ד חבוריתכלית
 עין תחת ועי' רמזים ורמז כתג אשר הערותונו"ך

 שם עיינתי לשני, בל"ט נבוכים במורהלעי'
 ראי', קצת ואדרבה לדברי, סתירה שום שם מצאתיולא
 תורת בלתי תהי' ולא מעולם תורה שם הי' לאכי

 תורות, ולא נימוסים הם הדתות שאד כימרעה"ש
 המדות תקון בתורת רק אליהם בא לא האבותוגם
 לא אבל להאבות רק זה וגם תורה, לימוד בתורתולא

 מצווים היו לא  ועכ"8 ממצרים שיצאו העםלשאר
 ועושים, מצווים כאינם שכר שמקבלים כמ"שע"ז
 כמ"ש, אע"כ תודה, בלא ג,י הלכו אם הרעש מהוא"כ
 במרה, מצות מקצת להם ליתן מהרו למה ניחאובזה
 התורה את ויקבלו להר"ס שיבואו עד המתינוולא
 בספרי. שכתבתי  מהטעם אעוכ בשלימות,כולה

 באה"ר, דו"שידידו
 גרארוענמעי הירשצבי

 נעב. דאמאהא,אב"ד
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 א' בכלל כתבתי אשר דברי את שראה אחד דב 1[גה,(

 הכ"מ מרן דברי את להזק א' ס"קבשע"ק
 עלי תמה באמצע, הבימה יעושין בהא הרמב"םבפשט
 מהלכות בפי"א שם הרמב"ם דבר* ג"כ הבאתי לאלמה
 ס"ת בה שיש התיבה וכשמעמידין וז"ל ה"גתפלה

 ההיכל כלפי התיבה ואחורי באמצע אותהמעמידין
 הרמבקם מדברי אשר  עכ"ל. כו', כיצד העם כל5יו8ניה
 ט"ו סימן דבר משיב בספרו ו"ל הנציוב הביאהללו
 עושין כולן שישמעו כדי טעמא משום דלאוראיה
 הכסא דהא הדין, מעיקר הוא בן אלא באמצעהבימה
 אותה מעמידין ג*כ הכ"מ 9י' לפי השלחןשהוא
 שמיעה משום הוט לוש השלחן וגבי הבימה,באמצע
 כפי מעט יותר אחד מצד סמוכה שהיא בשבילדכי
 טעם ודאי אלא השני לצד נשמעת אינה הבימהרוחב
 וע,ש. בזה, ישאחר

 ח"א קודש" "מקראי הספר בסוף גדפסה זו השובה1(
 בשם הזכיר שלא ואע8"י ז"ל, גראדזעגסקי הירש צבי רילהגאון
 אחד" ש"רב חמעתן יראת הג"ל מהמכחב אבל ז"ל,המחבר
 הנ"ל. מהטעם בשמו הזכיר ולא המחבר,הוא



 א"ם ר ביהכ"נ באמצע הבימה עשית בריןקרני80
 שגם הרמב,ם דברי סוף הבאתי שלא מהוהשבוזי,

 הטור על גם כ"א לחוד עלי לא זו תמיה הנההבימה, באמצע להיות .צריך השלחן שהואהתיבה
 הבימה את רק הזכירו שלא שהבאתי ק"נ בסימןורמ"א
 שיהיה מהשלחן הזכירו ולא בהכ"נ באמצעשעושין
 והשלחן דהבימה הנצי"ב דברי ולפי הבימה,באמצע

 להזכיר והדמ"א להטור הו"ל נפרדים דינים שניהם
 מ"ש בכלל הוא ןהשלחן צ"ל אע"כ השלחן. אתגם

 הקפידה דעיקר באמצע, הבימה שעל השלחןשיהא כדי באמצע הבימה דעושין באמצע, הבימהשעושין
 באמצע שיהא לו סמוך עומד שקורא השלחן עלהוא

 דהא גופא הבימה על ולא כולם. שישמעו כדיבהכ"נ
 גופא הבימה על קפידה הי' לא שעליה, השלחן לאואי
 ודמ"א הטור שכתבו וכיון לא. או באמצע היאאם

 ממילא כולם, שישמעו כדי באמצע בימהשעושין
 עיקר דהא באמצע שיהא השלחן על נמי דקאיידעינן
 ובשבילה הקורא עומד שבה השלחן על הואהק5ידה
 והרמב"ם הוא, ופשוט באמצע, הבימה ג"כעושין
 לפי רישא על פי' הוא כו' התיבה וכשמעמידיןבסיפא
 דמש"ה הטעם לומר השלחן, על דקאי הכ"מהבנת
 הס"ת בה שיש התיבה שיהא כדי הוא באמצעהבימה
 כולם. שישמעו מטעם הוא והכלבאמצע
 שהזכיר ש"התיבה" הכ"מ לפי' הוצרכתי זהכל

 הבימה על שעומד השלחן הואהרמב"ם
 אין באמת אבל קריאה. בשעת עליה ס"תשמניחין

 פרושא, מהאי ביה חזר הכ"מ וגם ברמב"ם, כןהפי'
 חביב מהדי"ן דברי שם הביא ק"נ בסי' שם בב"ישהרי

 הרמב"ם שכתב "תיבה" דהאי ומסקנתו בזה,שהאריך
 הי' ודרכם לפניה, מת5לל שש"ץ התיבה על קאיהוא

 של לרחובה אותה מוציאין ובתע"צ ס"ת, שםלהניח
 וש"ץ להיכל סמוך בקרקע נתונה היא והתיבהעיר
 רמז ולזה שם. בב"ח וכ~כ התיבה. לפני לארץיורד
 משמע הרי ליה, שתיק שם והב"י שם. הלח"מג"כ

 ( לדבריו.שהודה

 וז"ל דבריו( כל אעתיק:ליה בו לעיין ת"יאין )ואולי קנ"ז סי' הרמב"ם בלשונות הרדב"ז נתבוכן
 מה"ת 5י"א ז"ל הרב במ"ש דעתי אודיעך ממנישאלת
 אותה מעמידין ס"ת בה שיש התיבה וכשמעמידיןוז"ל

 כל5י העם כל 5ני שיהיו עד בסמוך וכתב כו',באמצע
 התיבה ואם ע"כ. התיבה וכלפי הזקנים וכלפיהקודש
 להניח אם למה זו התיבה ועוד כו' אפשר איךבאמצע

 עליה לקרוא ואם הוא'מונח, בהיכל ס"ת הרי ס"תבה
 כתב וכן שישמעו כדי קויא הי' הבימה על הריבתורה
 ובתוכם תיבה להעמיד הי' מנהגם תשובה, ז"ל.הוא
 לקרוא הבימה על משם להעלותו מוכן שיהא כדיס"ת

 שנים בו לקרוא ליחידים מוכן שיהא כדי גםבתורה,
 משאר יותר בס"ת מצוה שהוא תרגום ואחדמקרא

 למי גם ט"ו(, ס"ק ג' בכלל לעיל מ"ש )עי'החומשים

 ס"ת ולהוציא לטרוח העם כל יצטרכו ולא לושאין
 ובזמן וקורא, עליה ומניחו התיבה מן ומוציא ההיכלמן

 וקורא, לתיבה מעלהו לרבים להשמיע ש"ץ קוראשהי'
 קאמר הבית באמצע לא באמצע, מעמידין שאמרומה
 בין באמצע אלא היתה, הבית באמצע הבימהשהרי
 מעמידין היו להיכל סמוכה לעולם אבל לדדום,צפון
 באמצע הרב כתב שלא וזהו אליה, העם כל ופניאותה
 בארץ לפניה יורד והחזן הבימה גבי כתב כאשרהבית
 משום הבימה על ש"ץ שית8לל מנהגם הי'ולא

 עכ"ל. קראתיך,ממעמקים
 השלחן על דקאי מפרשים אינם רבוותא הני דכלהרי

 מכל כן לפרןם דא"א משום הבימה, עלשעומד
 קורין שאנו זה על דקאי אלא שכתבו, הוכחותהני

 מטעם ס"ת שם להניח הי' ומנהגם "עמוד"בזה"ז
 ס"ת, שם להניח נוהגין אנו אין ובזה"ז הרדב"ז,שכתב
 שעומד השלחן אבל זה, דין ורמ"א הטוד השמיטולכן
 דעושין מהא ידעינן זה באמצע שיהיה צריך הבימהעל

 באמצע שעליו השלחן שיהא כדי הוא באמצעהבימה
 בה שקורין השלחן על קאי הוא דה"ט כולם.שישמעו
 שהכל כדי דק הוא הפרושים ולכל הללוהרמב"ם מדברי הנצי"ב הוכחת נדחה ממילא וא"ככמ"ש.
 הרמב"ם שיטת לפי והזמן המקום לפי והכלישמעו,
 נע~ןה ולא ע8"ד מעכב הבימה שאין בפניםשכתבנו

 המקומות כל ולכן הקריאה, היטב ישמעו שהכל כדירק
 מ5ני באמצע לא הבימה שעח~ין הב"מ שהביאהללו

 דבר. %ל הרמב"ם הוראת אחרשנמשכין

 אינם שם הנצי"ב כתב אשר הדברים יתרוגני
 כדי הטעם דעיקר ראיה שהביא דמהמוכרחים,

 לא שהרי בקרה"ת כ"כ ל"ש בהכ"נ לכללהשמיע
 גדול קהל בפני הי' לא כ"ג דקריאת משוםבפנים, כתבתי כבר כו'. ביוה"כ בעזרה לכה"ג בימהעשו
 וכן בימה בלא גם לשמוע יכולין והיו מלך, גביכמו
 הבימה אין בימה בלא הקהל כל לשמוע שיכוליןבכ"מ
 כה"ג דקריאת ועוד והזמן. המקום לפי והכלמעכב
 הי' דהא י"ח אחדים את להוציא כדי הי' לאביוה"כ
 )סחי( ביומא כדתנן כלל, קריאתו שמעו שלאהרבה
 כשהוא כ"ג רואה אינו הנשרפים ושעיר 5רהרואה
 ביוהאכ. כ"ג מהעבודות חלק הי' הקריאה אלאקורא,
 מירושלמי שם והביא ר"ט סימן קהבין בסמ"גונ2'ינ2

 וכאן בע"8 לקרות אסור אתר דבכלדמקשה
 אלא ואינו יום של סדרו שהיא מפני בע"5קורא
 בח"ב לקמן )והבאתי עכ"ל. היום עבודתכמגיד
 בס' מצאתי ואח"כ כ"א(. באות ל"ד לכללבפתיחה
 כן שכתב רע"ט סי' ליו"ד בחדושיו לציוןראשון
 הביא לא אבל הי', הצבור לחובת לא הוא כאגדקריאת
 ואינו יום של סדרו רק שהוא שהבאתי הסמ"גדברי
 ג"כ. בימה צריך הי' לא ולהכי היום, עבודת כמגידאלא



מא ם א ך בתחפולות מתהפך מהדיינים אחד אפ בענין י נ רק
 מקום בשום נזכר לא וכו ראיה הביא שהנצי"ב מהוכן

 רם שקולו מי אלא לתורה עולה להיותשלא
 מי בתורה שקרא בזמן אפי' בהכ"נ בני כלשישמעו
 אחר לדחות א"א ד,פם כלל ראיה מזה אין עולה,שהי'

 כ"כ, דם קולו שאין מ9ני בהורה מלקדותמישראל
 בימה ע"י לכתחילה נעשה שיהא לתקן אפשר הכאאבל

 מתקנינן לתקן דאפשר וכל כולם שישמעו כדיבאמצע
 הכ"מ. כמ"ש והומן המקום לפי והכל כולם,שיש~עו
 שקורין דהשולחן משום הטעם דעיקר שם מ"שוגמ

 והביא כו' שבעזרה מזבח במקום הואעליו
 ראין מוכרח, אינו זה גם וע"ש, זול מהגר"אראיה
 והס=ת שעליו, הס"ת מפני רק השלחן אה מקיפיןאנו

 אינו אם גם מקומו וקנה להקיפו ראוי שהואבכ"מ
 שישמעו כרי אלא אינו הבימה וע"כ בהכ"נ,באמצע
  קריאה.בשעת
 העם לכל להשמיע כדי שבא הבימה ועיקר עור שוגו"

 כו', כבושין רבר לעם האומר בשביל אלאאינו
 רחגיגה ב5"ג ג"כ הרמב"ם כ' דכן ואישתמיטהיהז"א
 היתה עז ושל גרולה בימה ומביאין וו"ל הקהלגבי

 שישמעו כרי כו' נשים עזרת באמצע אותהומעמירין
 משום רגם הרי בפנים, והבאתיו עכול. כו',קריאתו
 קריאתו, שישמעו כרי באמצע עושין לחודקריאה
 2( כן,וה"נ

 וז"ל: ז"ל, המחבר של בכתב-ידו הגליון: בשולי2(
 סובלסקי הגדולה בכגסת לפידות אל"מ הגאון של מאמרועיין
 הח"ס כדעת ולאסור להחמיר שדעתו זה ענין ס"ד א'שגה

 דברי ומתרץ כזה, לביהכג"ס ביהכג"ס קדושח יש אםוססתפק
 באמצע שהכיגה באמצע המזבח דוגמת שהבימה שכתבהח"ס
 ההוססה(. )ע"כ עיי"ש. למערב סמזרחהאורך

 לד,מיטן
 שגילה לאיך מהדי-נים אחד אםבענין
 יודע אינו לומר בתחבולוה מתהפךדעתו

 - א-
 שנים ששנינו מה שנ"ו: שאלה ח"ג: הרשב"אתש'

 יורע אינני אומר ואחד מזכין אומחייבין
 איני הנוספיז מן אחר ואמר הוסיפו אם הדייניןיוסיפו
 ע9"י לגמור שהדין לכם שנראה ואמרתם וכו'יודע

 וכו'.השלשה
 הסכמת שראיתם אחרי וכו' יורע איניתשובה

 הסכמת גם ז"ל הכהן משה והרב זעלהרמב"ם
 ואולם פשיטות, בדרך כן שכתב ו"ל יוסף בר' יונההרב
 אני ואומר השמים מן הראוני כאשר כותב הריניוכו'
 רנין שלשה של ב"ר שנשאר רכל כן נראה בעיני גםכי
 שאותו לפי וכו' השלשה מן הרוב שיחייבו או שיזכוע"פ

 עוד יושב ואינו לכלום נחשב אימ יודע אינישאמד
 בריני רגם מירושלמי שם ראיה ומביא וכו',עמהם
 לו שומעין ואין לכלום נחשב אינו השלישיממונות
 מוסיפיז אמרו למה תני בודקין היו ב"ו התםדגדסינן
 מן ואחר מזכיז הראשונים מן שנים הי' שאםריינים

 מכיון אילא א"ר בשלשה הדין שנגמר עמהםהאחרונים
 בשלשה אותו גומרין אין בארבעה ליגמר דינושנראה
 מהם אחד ומת שרנו שלשה מינה ומשמע יוסיא"ר

 דנו בשנים שחתמנו אע8"י ואומר בשניםחותמין
 אמר שהרביעי מיירי שהירושלמי ומסביר וכו'בשלשה
 ישיבתן שהיתה רכיון אילא ר' הי' וסבור יורעאיני

 שמענו יו ושתים דירווילמי כרישא לן וקיימאבארבעה
 ועוד הב"ר מכלל נחשב וידע איני האומר דאיןחדא
 על הענין יגמר יודע איני מהארבעה אחד אמרראם
 ד"מ בין חילוק ואין מהשלשה רוב ועפ"י השלשהפי

 הרמב"ם. כשיטת ולאלר"נ
 א' סי; חו"מ לנדא יוסף להרב יוסף ברכת בס'ועיין

 המעשה ברבר א"ע הצדיק המגיד והדבד"ה
 יהי' והשלישי הצדדים משני לרון שנברדובשנים
 אחרי א"ע וסילק כדת שלא עשה אחר וריןהמכריע
 עור לעצמו וצירף הנשאר הדיין והלד הטענותששמעו
 דת  עפ"י הרין וגמרו המכריע השלישי על נוסףאחד

 הש"ך לפמ"ש טעמים מב' דין שריניהם פסקשהרה"מ
 יכולים נוטה הדין להיכן שביודעין י"ח סי'בחו"מ

 הר"7 דברי שם מביא והקצוה"ח הדיל' לגמורהנשארים
 רוצים ראין משום יתבי רג' ארעתא מעיקרארלכך
 כי רין דדיניהן ודאי בג' גמרו אם אבל בר"חלהיות
 יודע איני אומר שאחד כמו כתחילתו הריןסוף

 עיי"ש. וכו'שמוסיפין
 סי' הברכ"י הביא ט"ו סי' יעקב בית בשו"תועיין

 לעשות לדיין ראסור מסכימים ושניהםי"ח
 האחרים הריינים שני ואם יורע איני לומרתחבולות
 להם שהגיר אחרי דיינים עוד להוסיף מסכימיםאינם
 יודע איני אומר הוא ותחבולה לתואנה רק כיוניכר
 שם, שמבאר טעמים מהרבה כן לעשות לושאסור

-  לפסקו. הסכים הוא שגם בברכ"יועיין 
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 שליט"א( פליישער הכהל בנימין דבי מהגאון)תשובה

 תשא פ' ג' ליום אורבע"ה,

 ה' שלעבורת וישעי אורי ולבי נפשייריד
 צבאות ה; מלחמתלוחם

 דעתו שגילה לאחד מהריינים אחד אם ששאלתמה
 בתחבולות מתהפך כנגדו הדיינים שרובוראה

 עמו יסכימו אולי ריינים להוסיף כרי יודע אינילאמר
 הגאוו עם ט*ו ס' יעקב בית מחלוקת הוא הרברבעצם



 ם ן א ר בתחבולות פתהפר מחדינים אחד אם 8ענין י נ ר4ק82
 הכריע יוסף והברבי וקל"ח קל"ג סימן יעקבשבות
 זה, הוא גמור איסחר כי ושבועות קמא בבאמגמרא
 לדעת אך ק,ב, ס' צהלון מהרי*ט בתשובת איתאוכן
 כדאיתא הדיינים כבוד משום שבקינן לא יעקבהבית

 לתוס' יונה רבינו בין חילוק ויש סנהדדין, ח'בתוספות
 סי' פוסק יאיר חות הגאון והנה יוסף, בברכיכדמפלפל

 מה כי הרמב"ם, שיטת פי על בו לחזור יכול כיקמ"ז
 דליתא כמאן טעמא יהיב ואפילו יודע אינו דעתשבטל
 ממונות, בדיני לא אבל נפשות בדיני מילי הנידמי
 צדיך נפשות בדיני כי הרמב*ם טעם דעתי עניתלפי

 דיין בסוג אינו יודע איני אמד ואם ושפטווהצילו
 כך אחר אמר ואם - והצילו. ושפטו בסוג הוי לאכי

 דין הבית לפני שיושב מהתלמידים אחד כמו הויטעמא
 כח בו אין הוא אבל סברתו לקבל הסנהדרין בידשיש

 לא שאפילו ממונות דיני כן לא דיין, בתודההכרעה
 מאן אטו כי ממנו דיין שם בטל לא ישיבת בשעתידע
 ע"ב, ו' גטין הוא הכם לאו מילתא חדא ידעדלא
 אבל לסברא בקיאות חילוקים נאמר גדול אדםלענין
 למד, אם רק גדול דוקא איע אפילו להיות יוכלדיין
 הראב"ד אבל הרמב*ם, לשיטת עמוק ביאור בע"הוזה
 אין ולשיטתם הרמב"ם, על חולקים ז*ל והרשב"אז"ל
 יודה ולשיטתם נפשות, לדיני ממונוח דיני ביןחילוק
 לאמר דעתו שגילה לאחר לחזור יכול לא כי יאירהחות
 אומר אם כך הוא כוונתו יאיר לחות ואפילו יודעאיני
 בלבו נכנס ספק כי אומד הרוב סברת ששמע לאחרכי

 דיינים יוסיפו כי דורש לכן סבדתם כפי האמתאולי
 הרוב סברות חן ימצאו בעיניהם גם אםלראות
 דעתו.ובטל
 איני אומר ותרמית בערמה כי הדבר מוכח אםאבל

 יאיר החות יחלוק אם מסופקני בלבו, הדוב דברינכנסו כי טוען ואינו דין הפסק לדחות כדייודע
 זה באופן דיינים יוסיפו אם ולענ"ד יעקב. הביתעל
 כי כלל דעתו יגיד לא הוא כי יודה ז"ל הרמב"םגם
 האמת מדת בו וחסר שמים יראת בו אין כי נתגלההרי
 יוסיפו זה ובאופן לדיין, הנחוצים מהתנאים אחדשהוא
 דיין אחד כל לו ויברור הצדדים משני הבודריםשני
 ואם אילו, עם אילו וידונו החמישי יהיה והואאחד
 ובראיות ערמה בלי לאמיתה בסברא פניםיראה

 הלכות דעה ביורה כדאיתא דעתו גם יצרפוומקורים
 מעשה לאחר אפילו הסברא מרא אם תודהתלמוד
 יבמות. 8"ז יוסף נמוקי לושומעים
 דמיא נפשות כדיני הזה הענין כי לעניד נראהוע1ך

 הרשבוא, מתשובח ש*ו ס' אברהם מגןעי'
 חולין ורש"י האחרונה תשובה שבעה נחלתוהתשובת

 רצה שאם ואע"8 בעלמא בדברים ואפ" המחבר: הגהת1(
 כמוחזק. הוי הדר דלא כמה כל מכ"מ בו לחזוריכול

 החות ואפילו ט*ו, ס' מאירות שנים ותשובתקל"ד
 יתנו ולא הדין ויפסקו יעקב בית לתשובת מודהיאיר
 1( יודע. איני להגיד בערמה לחזור הרשותלו

 וצדק אמת שחותמו יתברך השם לכבודהכהעב
 הקדושה.ותודתו

 ער פלייש 1(כהן יעקב שלמה ב"דבניגדין
 הגדול המדרש דבית אב"ד הדבבע"ה

 לה.סימן

 ורחבה טובהאריו

 של וטופוגרפיח טוב, ארץ בענין ההלכהלחקרי
פוםיתא--םוסיאה-4סיסית

 על וסוסיא. לסוסיתא בנוגע והסתירותהמבוכה
 רשביעית. לתופפתא דאהלות מתופפתאהסתירה

 לחריעב"ץ. מיוחרת שי' תרו"מ. לענין רקגמורה, א"י חוי הירה עברי בשני ועו"ב עו"מ שכבעןמה
 ותופפתא. בירהטלמי מפוזרין במקומות רחבשלפול

-א-
 שיחי' הרב לבנו בתשובתו זצ"ל המחבר הגאח1(1ה

 חתן המסדר והרב כהלכה, ומשיבהשואל
 ע"ד בדונם יוסף ביד בהערותיו שליט"אהגהמ"ח
 ובירושלמי במדרש לוי בן יהושע ר' של פליאההמדרש
 סוסיתא זו טוב ארץ אל וילך עה"פ הנ"ל פ"ושביעית
 בדגריהם נגעו השביעית, ומן המעשר מןשפטורה
 בכמה תודה של כדרכה והפלפול החדודבדדך
 תלים לתלי המסתעפים ענין באותו לענין מעניןענפים
 התל1י1ת בהלכות ההלכה חקרשל
 סוגיות בכמה נעוצים וסופם תחלתם אשר ץ ר אב

 ראשונה קדושה ועו"ב, עו"מ בכיבוש ידועותושיטות
 הלממ*ס, וירושה, חזקה ורבים, יחיד כיבושושניה,
 ראשונים גאונים לדברי קלעו בהרבה אשרועוד

 בענינים הערוכים שלמה התורה בספרותואחרונים
 ת ע י ד י ב חקר להעמיק הוסיפו ועוד כלל. בדרךאלו

 ותחומיה גב1ליה בחקרהארץ
 היו מצומצמים בהם והספרות הספרים אשרבפרטיות,

 הימים עד לדאבונינו ועזוב נטוש והיה אלו לימינועד
 שעסקו היחידים השרידים אלו ז~תהאחרונים
 הרחב, ותחומם שטחם ללל הארץ וידיעתבחקירת
 הכותרת מולת והקרקעי. כהארצי וההלכותיהלימודי

 בהכת המלא ופרח כפתור בספדו הפרחי הגאחהוא
 ציון בני אחרונים ואחרוני גדותיו, כל על ד'ארץ

 יהוסף כהרב התלמודיים הארץ חוקריהמצוינות
 בספרו גולדהור והר*י הארץ*, קתבואתבספרו שווארי
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 *מחא*א", בספריו הורביץ והרי*ז קודש",.אדמת
 במאמריו. קליין והריש ושכונותיה", ישראל"וארץ
 הגהמוח של אלו קדש גנזי בתוך גם מצאתיוכעת
 זה. בענין שנגעזצ=ל
 עמדתי הענינים ועל הדברים על עברי בדרךו11ני

 טרם כי וראיתי סוסיתא, של זה ענין עלביחוד
 ההלכותי מצד הן סוסיתא ותכונת מקום זה, עניןנחקר
 והתמיהות. הסתירות בזה ורבו הטופוגרפי, מצדוהן

 שווארץ להר"י תבוה*א לס' הראשונה בהקדמהו13יין
 טוב ארץ איה לנו נודע לא משל *ררךשכותב

 מבואר שביעית ובירושלמי וכו', הגלעדי ביפתתהנזכר
 שסוסיתא אלו הירושלמי דברי עפ"י מחליט ושםהוא",

 אם יוסיף ומה יתן ומה המורחי, הירדן בעבר היאזו
 ביאור לנו הוטב טרם בירושלמי, המבואר אחריגם
 הדבד עדיין להלן בדברינו שיבואר וכפי טוב,ארץ
 וביאור. תלמודצריך

 4 צד ושכונותיה" ישדאל ב"ארץ הודוויץהריייו
 ארץ עם הנזכרת מעכה כי  ישעד 16,העדה

 סמך על א( המזרחי. בעבה"י הוא ח'( י' ב' )שמואלטוב
 ים שממזדח סוסיתא היא זו טוב שארץהירושלמי
 ומסביב אפק-רוס, מעכה מעתיק התרגום כי ב(כנדת.

 זל"ז סמוכים מקומות שני היום גם נמצאיםלסיסותא
 שזהו והשערתו עריס, והשני פיק נקראשהאחד
 בטעות הוא ההשערה כל אבל אפיקורס, שלההרכבה

 טוב. איש אם כי טוב ארץ נזכר לא בשמואל שםכי
 בת' יראה כאשר התמיהות רבו ההלכה בעניןוי~ן

 השיטות רבו וביחוד להלה המובאיםהמהרי"ט
 וכן המזרחי, בעברה"י ושביעית תרו"מ חיוביבענין
 חיוב של השונות השיטות לפי רבי שהתירבמה

 כתובים שלשה שהם והירושלמי התוספתא הספרי ע"ו1(
 ארץ מפת מעין שהם ישראל ארץ תחומי בענין כאחדהבאים
 לבארם מבלי הראשוגים המפרשים גדולי עברו תלמודיתישראל
 הגרסאות וחליפי בשמות ביחד המתרבים השגיאות ולרגליכלל,
 הארץ חוקרי עליהם שעמדו זה דורנו עד החתום כספרהיתה
 מאמרו ע" ובירורן הגירסאות השפאת ע"ד עליהם, אורלהפיץ
 יוניאן היברו של השנה בספר קליין הר"ש הד"ר . שלהנכבד
 הילדסהיימער והר"ע אופינהיים ד"ר ולהלן  197 מעמוד ש"הקוליג'

 החשובים ובמאמריהם פאלעסטינע, געג' צו בייטראגבקונטרסו
 אר"י בלוח לונץ והרא"מ הורביץ הרי"ז הירשענוון הגר"חשל

 להרי"ג. קדש אדמת ובס' שלו,ובירושלים
 מעשרות. לחייבי סוסיסא תחום נחשבת זו בתוספתא2(
 כגון במעשרות חייבות עירות הגירסא צוקערמאנדעלבהוצאות

 זו בתוספתא . א ת י צ י צ אחרת גירסא ושם , ת י צ יצ
 ופטורה כאשקלון באר"י המובלעות מעיירות סוסיתאנחשבת

 כמוה. המעשרמן

 פירות לבין תו"י בדגן בזמה"ז דאודייתאתרוימ
 בנוגע השונות השיטות ידועים וכן דרבנן, וירקאילן

 עליהם הדבור ליחד צריכים זה לברר אשדלשביעית
 לעורר רק באתי לא בזה ואני ובהעמקה,בהרחבה
 ואחרי סוסיתא-סוסית, של זה פרט ע"דולהאיר
 הנני לפני שהיה במה בזה שמצאתי הדבריםשהבאתי
 בעזהיקת. בזה לחדש בירי שעלה מהמציע

-[ך-
 סיסותא העירות פעמים כמה נזכד יבדדשיםבתלמוך

 מה ציור לנו שנותנים ישנם מאלהוסיסית,
 גבולה, מקומה, ומתכונותיה, העיר מגבולותוציון

 סתירות על לנו שמראים כאלה ישנם אבלותחומה,
 שקשה באופן ובגבול, בתחום, במקום, בשם,ושינוים
 אם וסיסית סוסיתא הערים שמות על בבירורלעמוד
 מיותדות ערים לשתי להפרידם או אחת בעידלאחדם
 בתחומי שהיא שנראה יש ותחומן, מקומן עלולהראות

 ונמסור עבהי"ד. בגבולי שהיא שנראה ויש ישראלארץ
 כזהי באופן ומדרש בתלמוד המקומות ציוניבזה

 הכת"י גירסת לפי נ"א פ' עקב ספדיא(
 ,(דומי.

 שחייבות עיירות דשביעית פ"ד תוספתאב(
 2( וכו'. סיסותא בתחוםבמעשר

 המובלעות עיידות פי"ח אהלות תוספתאג(
 וחברותיה אשקלון וחברותיה סוסיתא כגון ישראלבארץ
 בה אין השביעית ומן המעשר מן שפטורותאע"פ
 3( א"ה.משום

 אר*מ א' הלכה ב' פרק דמאי ירושלמיד(
 סוסיתא יש עכשיו אבל בראשונה אמר דאתהדא

 4( וכו'.עיינוש

 ארץ אל דוילך הא דשביעית פ"ו ירושלמיה(
 ומן המעשר מן שפטורה סוסיתא זו ריב"ל אמרטוב

 סיסית כגון נאמר מת טומאת טהל' פי"א ברמב"ם3(
 השמיט הרמב"ם כי לציין וכראי שם, במ"ל ועייןוחברותיה,
 אלו שביעית ותוספתא דדמאי פ"ב דירושלמי האבהלכותיו
 יש עכשיו אבל מגא, דר' והא צור בתחום אסורותהעיירות
 רק ובהט"מ צמח, כפר התיר ורבי צמח וכפר וכו'סוסיתא
 בהם שאין אשקלון עם ביחד סוסית את שמזכיר האחדהפעם
 ירושלמי הפנים במראה ועיין המעשרות, מן ופטורות טא"המשום
 וצ"ע. הללו, ההשמטות על כבר שעמד דמאיפ"ב

 הביטוי כלל נזכר ולא נמצא לא שלנו בירושלמי4(
 בין שמחלק הכו"ם בעל של חילוקו זה לפי ומופרך"תחום",
 ובדברי בדברינו להלן עיין סוסיתא, להעיר סוסיתאתחום

 גירסא שמביא שם לונץ הוצאות דמאי בירושלמי וע~ןהמהרי"ט.
 הגירסאות חלופי רבו ובכלל "בתחום", בהם שכתוב וכי"סכי"ר
 כאמור.בזה
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 גורסין יש אך הן סיסין מבעלי ולא ושם 5(,השביעית
 בדברינו. לקמן ועי' מסין,מבעלי
 עכו*ם שרובה עיר ה"א פ"ב ר"ה ירושלמיו(
 דאמרן נשים ע8"י מל שם ועוד סיסותא, הדאכגון

 6(. סוסיתא על הוותשמשא
 קורדקיא אילין ה"ג 8"ח שביעית ירושלמיז(
 7(, לטבריה סוסיא מןדסלקין
 וכו' אחד באדם מעשה ע"ב ד"ו גיטיןח(
 טובלעת סיסאי כפר והלא וכו' אני סיסאימכפר
 6( מעכו, יותר לציפורי וקרובה אר"יבתחום
 תלמיות מתלים ל"א 9' בראשית מד"רט(
 לסוסיתא ל"ב פרק ושם לסוסיתא טברי'כמין

 9(.מטבריא
 לטברי', סוסיתא לצרי' ד' צוה איכה מדרשי(
 ,ןמואל במדרש ה' כ"ג רבה ויקרא  בובער, שה"רועי'
 ב', ע"ב קדושין והשוה ט"זפ'

 סוסיתא בני כ"א 9' רבתי פסיקתאיא(
 10(. גדרובני

 יסופר הדברות עשרת פסקא דר"כ ב9סיקתאיב(
 וגרר. סיסותא תושבי הגוייםאודות

 הידוע סיסי בר לוי נמצאים האמוראים ביןיג(
 סנהדרין ה"א פ"א ביצה ירושלמי סוסי ב"ר חנינאוגם
 תלמידו ססיין או סוסי בר יעקב ר' נמצא וכן א'א'
 במלחמות ביוסיפון ועיין רה"ט, 8"ד 8סחים אסי,דר'
 ועיר טאריכיא אל מקבלת גמלא העיר כי 9"דס"ד
 ז', ז' א' במלחמות עוד ועי' טברי', מול מקבלתסוסית

 יודעים אנו וממנו יוונים, היו יושביה שכלהיפוס זוהי שסוסיתא ס"ח יוסיפון ובתולדות ו', ב' ג',ב'
 מזרחה לירדן מעבר שהיא ותחומה גבולה אתהיטב
 מעל אותה קרע ופומפיוס היהודים לגבול מזרחמצד
 היהודים.גבול

 אבל ריב"ל של המאמר הובא כ"ו נביאים בילקוט5(
 שהיא טוב ארץ אל וילך רק סוסיתא" "זו המלים שם נזכרלא

 משים. מבלי סוסיתא זו המלים שנשמטו או הילקוטמסדר לפגי היה אחרת גירסא אם לעמוד ויש המעשרות, מןפטורה
 אבל וגבולה תחומה יבורר לא הלזה מהירושלמי6(

 עכו"ם שרוב עיר והיא ההר על יושבת שהיא תכונתהנדע
 8רופ' השערת ע"ד להעיר יש זה. בענין מיוסיפון שגביא מהועם

 85-84 צד 8"ד באר"י היהודי הישוב תולדות בספרו קל1ןשמואל
 גשארו ובכ"ז הרומים ע"י נשתגו ששמותיהן העריםע"ד

 ברובם היו הללו הערים שיחשבו מ9ני הקדומיםבשמותיהם
 חושבם )שהוא סוסיתא-סוסיא שם וחשיב ארמיים אויהודים
 ורומים י11ים מאז סוסיתא יושבי היו ובאמת והיפו, אחת(לעיר
 בנוגע השערתו גם וכן הנז', והירושלמי יוסיפון של עדותוכפי
 היו שאן בית שגם מפני נסתרת סקהטאפאליס שאן,לבית
 בירנית היפו הרי לסוסיתא בנוגע אולם יהודים, אינםיושביה
 דר"כ. 9סיקתא גם וע" להם, אחת משמעות והריסוס

 נראים פה שהבאנו וההערות הציונים המקומות,וודכל
 עירות או לעיר בנוגע והתמיהוה הסתירותלמדי

 ביאור, הצריכים וסיסיאסוסיתא

 לומר ס"ד דבריו בתחלת בעצמו הגהמ"חוו(נ1ן
 לו והלך שפנה הגרגשי בתחום הואשסוסיתא

 בעבר העיקרית אר"י בתחום סוסיתא תהיהולפי"ז
 )בראשית כנען מבני היה הגרגשי כי המערביהירדן

 מצידון הכנעני גבול ויהי ב9סוק וכמבואר ט"ז(,כ'
 הירדן שפת על שהוא י"ט( )בראשית לשע עדוכו'
 )ועיין  המערבית, הירדן בעבר בדרום המלח ויםבצפון
 גם הכנעני מארץ כיבשו שעזרא ראיה שמביאבכו"פ
 ויוכל ג"כ עו*ב מכיבוש היא והרי ~י(, הגרגשיארץ
 סוסיתא וישוה סיסין(, מבעלי ולאו הגירסאלקיים
 איה מקומם נכון על לציינם מבלי אחת לעירוסיסית
 מואב מארץ מזרחי הירדן מעבר היא כעאסיסין מבעלי איננה סוסיתא כי מסיק הוא לבסוף אמנםהוא,

 בקצה שהוא יפתח של הראשון מקום לגלעדהסמוכה
 ע8"י דרכו ע9"י שם ומפלפל המזרחי, עבה"י שלהשני

 אם הלל"מ מעשרין ומואב עמון ידים במס'המשנה
 מדבריהם, ורק הלל"מ כעין רק או דוקא הלל"מדיא
 המציאות אל הוא מתאים אם לימוד צריך הדבראבל

 שטיהרו מואב ארץ בגבולי נמצאת זושסוסיתא
 שטיהרו מואב שתחומי בסיחון טיהרו שלא אובסיחון
 לצד הוא וגבולם סיחון, כערי לדינא הםבסיחון
 מואב וערי המזרחי, הירדן שפת על צפוניתמערבית
 הרחק דרומית מערבית מצד הם בסיחון טיהרושלא
 אהלות מהתוספתא וראייתו ומטברי', כנרתמים

 לסתור ראיה היא בהלט"מ ברמב"םהמובאה
 בתחום שהיא נראה הרמב"ם ומלשוןשמהתוספתא

 מארץ ולא וחברותיה כאשקלון העיקרית ישראלארץ
 התוספתא יפרנס ואיך לחו"ל, חושבה שהואמואב
 סיסותא, בתחום שחייבות עיירות שביעיתד9"ד

 לטבריא. קרובתה על ומדאה סוסיא נמצא כבר 9ה7(
 בתוספתא, הוא וכן סמי, כפר הגידסא בירושלמי8(

 לגוש הסמוכה סיסאי כפר שתהיה אפשר אי כי עיקרית כנראההיא הירושלמי וגירסת דחלה, 8"ב בירושלמי סמי כפר גמצאוכן
 מלצ8ורי, לעכו קרובה יותר שהיא מפני להלן שיבואר כמוחלב
 אצל טמי כפד שזוהי א"ק בס' וכן כפו"פ בס' מבואראולם
 טעכו יותר לציפורי קדובה שהיא שזורק ר"ש )עירשזורי
 לפניו 1כגס זו גירסא גם גמצא צ"מ הוצ' בתוספתאלציפורי.
 וכו*. טובלעת סוסיתא כפר והרי לו אמראילעי

 בתש' וע" לטבריי, קרבותה תכונת ג"כ נראה מזה9(
 דבים, בשי1והם גידסתו לע"ל המובאתהמהרי"ט
 קרבותיה תכונת נראה ומהפסיקתות איכה ממדרש10(

 היא, יהודה וצרי גוהם של עיר כיוגם



מנראאק,ם ורהפה טופהארץקרני
 וראשונה בראש נראה הנזכרים ומ"מ מציוניוןונה

 זו לבין שבשביעית התוספתא שביןהסתירה
 התוספתא שבין זו סתירה על שעמד והראשון שבאהלות,ן

 במעשר חייבות סיסותא שבתחום שהעריםשבשביעית
 המובלעות בעיירות שחושבת שבאהלות התוספתאלבין

 סיסית( )או סוסיתא כגון ישראל ארץ בתחוםן
 הראשון הוא השביעית ומן המעשר מןמהפטורות
 בפ"ה כפו"פ בעל הגאון הוא ישראל ארץלחוקרי
 שמסיים באורך עיי"ש עדעלמאן( בהויאת י"א)דף
 אלא אתוספתא תוספתא קשיא סוסיתא על ומיהווז"ל
 וכמה עכ"ל, לחוד וחברותיה לחור רתחום לחלקשיש
 ועיין בעצמו, המעיין יראה בזה שיש הדוחקמן

 כלל, בתחום הגירסא אין שבירו,?למי לעילבהערתינו
 איפוא סוסיתא מקומות על רמז שום מדבריו איןאבל
 היא אחת ואם המערבי או המזרחי בעבה*י אםהיא
 דמאי וירהצלמי דשביעית דפ*ד ומהברייתא סוסאי,עם

 נראה צמח וכפר רגב עושית עם סוסיתא אתשחושב
 המזרחי. הירדן בעבר נמצאיםשהם

 הענינים לכל כי מפורהם אומר כפו"פ בעלואמנפ
 ובין עו"מ בין ישראל שכבשו מה כלנחשב

 ישראל לארץ והמזרחי המערבי הירדן עברי בשניעו"ב
 הם והחלוקים תרו"מ, לענין הם חלוקים אךגמור,

 הטעם שאפילו ויש לחז"ל שנתגלו יש שונים,מטעמים
 א"ה וטומאת א"ה לפעמים שנזכר ומה נתגלה,לא
 סקומות כמה ומביא הגויים מדורת משום שהואי"ל

 מטעם עצמה, אר"י לחלקי גם א"ה קורין היושחז"ל
 תרו"מ ופטורי חיובי ובדבר עי"ש. העמים,מרורת
 שהתיר ררבי דהא הסוברים כאלו לומר נוטהושביעית

 באר"י שהם בספיחין ושביעית בירק היה שאןבית
 מהל' פי"א במל"מ ועי' עי"ש. מדרבנן, רק ג"כעצמה
 דאהלות בתרא בפ' הר"ש שכתב מה שמביאט"מ
 ואשקלון וחברותי' בסוסיתא לפרש יתכן ומיהווז"ל

 כדתניא העמים ארץ משום בהם דאיןוחברותיה
 ובמקום גזור הנכרים ובמקום אהלות בסוףבתוספתא
 טומאת בענין באורך ועי"ש וכו', גזור לאהכותים
 והמובלעים בהסמוכים א"ה טומאת לענין ועי'א"ה,

 הרש*ס של בירושלמי מחדש הנדפס יוסףבאמונת
 ברקוה ללא לטהרות ברקו בין נפק"מ יש כי פ"טד'

 בדוק בחזקת להו ומחזקינן זהירי מזהרוהמובלעות
 טמאה. לאו ואם טהורה בדקוה אי הרחוקים אלואבל
 אם עזה על בתשובתו מ*ז סי' ח"א במהרי"טועיין

 דשביעית בתוספתא איתא ועוד וז*ל אר"יהיא
 ובתוס' סוסיתא, בתחום במעשר שחייבות עיירות9"ד

 כגון ישראל בארץ המובלעות עיירות חשיבדאהלות
 דאמרינן סיסאי כפר דהיינו ונראה וחברותיה,סוסיתא
 כפר והלא לו אמר ר*א לפניו נכנס דגיטיןב5"ק
 יותר לציפורי וקרובה צי9ורי בתחום מובלעתסיסאי
 לחוד סוסיתא ותחום לחוד סוסיתא לומר א"כמעכו,

 שאפילו מובלעת להו קרי דמ"ה לרחות שישאלא
 שיסמכו כדי שהניחם עיירות סתם מאר"י הי'תתומה
 סביבותיה אשר הארץ שדה כל בשביעית ענייםעליהם
 המשך מכל ונראה עי"ש, וכו' ולזריעה לחרישההניחו
 סיסאי, כפר עם אחת הוא ותתומה שסוסיתאדבריו
 לציפורי קרובה העיקרית ישראל בארץ הוא דעתוולפי
 קשים אלו המהרי"ט שדברי יראה רואה וכלולעכו.
 וכבר השמות, ובלבול הגרסאות שבושי באשמתלהבין
 וא"ק. תבוה"א בעל עליותפסו
 בפ"א שווארץ להר"י תבוה"א בספר באוררועיין

 הירדן עבר ע"ד בחקירה הארץ ותחומיגבולי
 הרבה שמביא תרו"מ הארץ קרושת לעניןהמזרחי
 ומדרשים תלמוד וחז"ל מתורה ולכאן לכאןפנים
 עולה אינו הסתירות ולתרץ ההדורים ליישרונסיונו
 הגאון מדעת שנטה במה בהרבה הועיל ולא יפהכ"כ
 גמחר. כאר"י איננו המזרחי הירדן שעבר כפו"פבעל

 מו"ק בספרו יעב"ץ להגאון בזה יש מיוחרתושימיוו
 בכיבוש רק לא בבל עולי כיבוש אתהמרחיב

 וז"ל גלותם עד ישראל שכבשו במה גם כ"אעזרא
 להי9ך  הענין וכו' רואה שאני כפי ש"ז: סי'באו"ח
 הרבה לפניהם הארץ נכבשה שני בית מלכי בימיכי

 כל רהיינו כו' רוחות לד' עו"מ שכבשו ממהיותר
 לדרום אדום הוא שעיר והר למערב הפלשתיםגלילות
 ודמשק סוריא כל גם ררמ"ז במקצוע ומואבועמון
 בחרבם במלחמה לקחו הכל את בצפון צובהוארם

 דבריו ולפי ,1( עכ"ל. באר"י, שכבשו אחרובקשתם
 וטעם ב"ש, כ"ז שנכבש מה כל עו"ב כיבושנקרא
 שהחזיקו מטעם הוא דעתו לפי שאן בבית רביהיתר
 שאן בית כי המציאות עם מתאים זה אשר הגוייםבה

 בספרי כמבואר סוסיתא כמו מיוונים מיושבתהיתה
 יותר( )או העשרה המה "דאקפולוס" מערי )והםיוסיפון
 לונץ הוצאת רי"ג רף תבוה"א ועי' הידועים(,ערים

 עם לחם הגרגשי גם כי בכתוב הוא מפורש ובאמת11(
 אל ותבואו הירדן את ותעברו י"א, כ"ד ביהוזע והואישראל
 והחתי והכנעני וה9ריזי האמורי יריחו בעלי בכם וילחמויריחו

 דהגרגשי הא על וצ"ע בידכם, אותם ואתן והיבוסי החויוהגרגשי
 מש9טים, בפ' עה"ת רמב"ן וע" ע"א, נ"ו ב"ב ועייןפגה,

 לכבוש יוסיפו אם דגם 9נ"א עקב 9' בספרי ועי,12(
 כולה ישראל ארז כל שיכבשו אחר חו"ל בארצות עמרותעור
 9י"ג רמב"ם וע" דבר. לכל להן מסש ישראל ארץתורת

 י ב ו י ח לענין שם ובמ"ל הראב"ד ובהשגת ה"ימהלשו"י
 עמ"ש' הלוים ערי ולענין בהם. לכהן וגתינה תרו"מ ת מ רה

 ועי, וכו', יעראל מלך שכובש ארצות בשאר לי יראהבהלי"א
 ע"ז, ב9סיקתא מקור שמציין שם משה ובברית רע"ו ל"תסמ"ג
 הב"ח גירסת לפי קכ"ב ובב"ב א"ל ד"ה 9"א ב"ק תוס'וע"

 עיי"ש. העולם,חלוקת
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 ם " אךש

 יהודים האינם להתושבים בהן היו ובראשונה 65,יוסף ובחיי ו', ט' ג' ובמלחמות הללו, הערים העשרהע"ד
 והטילו בארצו ישראל לעם לרועץ נהפכו ואח"כמסין ממעלי והיו אוטונומיות מזכיות ונהנו מיוחדותזכיות
 כסוסיתא-סוסיא. בנ"י את וצרו ישראל עלמס

 ס"ק כ"ג סי' שביעית הלכות השולחן בפאתועיין
 בעצין באורך כ"ו ס"ק שם ישראל ובביתי"ב

 סי' ח"ש תשב"ץ ת' בשם שמביא ומה הירדןעבר
 כיבוש הירדן בעבר להלכה ומכריע שמאריךקצ"ח
 עיי"ש, תרו"מ, לענין אר"י הואסו"ע
 מנסה ישראלי הארץ החוקר קדש אדמת בעלוווך[ן

 התוספתות לסתירות רצוי היותר פתרוןלהביא
 בעיר וסוסיא סוסיתא לאחד אין כי נכון אל הראותוע"י
 והיא לחוד וסוסיתא הם, מפורדים ערים שני כ"אאחת
 אחרת עיר היא סיסית או וסיסאי המזרחי, הירדןבעבר
 בצפון המה אשר חלב, לגוש סמוכה העליוןבגליל
 ולא כבשום ולא עו"מ מכיבוש עו"ב והניחוהא"י

 טמאה איננה אבל המעשר מן פטורה ולכןקדשום,
 העיקרית אר"י בתחום שהיא מפני העמים ארץמשום
 העיירות מאותן המזרחי שבעה"י סוסיתאאבל

 ארץ משום טמאה גם תהיה המעשרות מןשפטורות
 העיירות ותשע עו"ב כבשום שלא מטעםהעמים
 8"ר, שביעית בתוספתא הנזכרות סוסיתאבתחום

 ונחשבות עו"ב בהן החזיקו אלו דמאיובירושלמי
 ישראל.כארץ
 הגאונים דברי בהרבה הסותרתהדינים ובחילוקי ההלכה בחלק קדש האדמת בעל שיטתואמ

 כל להשוות וכל מכל ארוכה מעלה איננהשקדמוהו
 הגיאגרפית ותגליתו חידושו אבל והתמיהות,הסתירות

 הארץ בחוקרי הראשון היה והוא ואמיתית, נפלאההיא
 נפרדות ערים לשני וסיסית סוסיתא רבר אתלהעמיר
 שנקרא כמו או סיסי הכפר לכל ידוע כברועתה

 ברעם, וכפר חלב, גוש צפת, ע"ר שהוא סעסעבערבית
 סאסא הכפר ער מערבה הדרך נוטה חלבמגוש

 קברים היהודים מראים סתומה במערה הכפרובשפולי
 ומראים סיסי בר לוי שם נקבר הקבלה ולפיקדושים,

 נשקף מהכפר יוחאי. בר לרוש מיוחס ביהנכ"ס עלגם
 הסמוך ברעם כפר אל דרך ישנה מסעסע העצמון,הר
 הגדול הים גבול המערבי גבול אל ישרה בדרךלו,

 חנניה כפר אל מקביל הוא הדרומי לצד לאכזיבמקביל
 בתוספתא הנזכרת סיסיא וזוהי נפתלי( רמז)אצל

 ישראל. ארץ בתח1םדאהלות
 להחוף הסמוכות העיירות תשע בתחום היאונוומיוז8

 הירדן שבעבר גמלא בין הכנרת ים שלהמזרחי
 נגר מקבלת והיא לדרום צמח כפר ובין בצפוןהמזרחי
 ורק לה וקרובה המערבי שלצד לכנרת מעברטברי'
 גדדל היותר הכנרת של ורוחבו ביניהם יפסיקהכנרת

 ובמקומות מטר, וחצי תשע או פרסה רביעית ג'הוא
 המדרשים עם התאים וזה מאר. שמתקצר ישידועים
 לטברי', המקבלת זו סוסיתא קירבתע"ד
 אולם וסוסיא, סוסיתא של הענין לכל בנוגעוכייד

 ע"נ מבורר לא ריב"ל של זו לסוסיתאבנוגע
 שבעבר זו לסוסיתא כוונתו אם שהבאנו הדבריםמכל
 ולאו הוא בירושלמי הנכונה והגירסא המזרחי,הירדן
 סעסע סיסי, על ריב"ל שכוונת או הן, מסיןמבעלי

 יוכל בירושלמי והגירסא חלב, גוש שאצל שבגלילזו
 הן, סיסין מבעלי ולאולהיות

 ועיין הדעות, רבו עירושלמי הגירסא בדברווונה
 זרעים הירושלמי בסוף ראשונים שלבתורתן

 שמתאים הן מסין מבעל ולאו להגיה דעתו ווילנאדסוס
 הש"ס בגליוני ועי' ה"א, 9"ב דמאי הירושלמיעם

 ח"ש בסוף זרעים סדר לירושלמי ענגעל הר"ילהגאון
 אך הן, מסין מבעלי ולא רצ"ל ג"כ מגיה מועדסדר
 שמואל, דאמר הך לפי"ז לפרש איך בצ"ע, והניחתמה
 היה ולא גירסא, הך לפי 9ירוש שום לו שאיןעיי"ש
 שביעית מס' ירושלמי בירושלים נדפס ועתה עתהעד בכת"י שהיה סיריליאו הר"ש פירוש הזה הגאוןלפני
 וייע"ש שרייבמאן( הרב )הוצאת הרשוס פירושעם

 אמי ר' סבר וגורס הן ~סין מבעלי ולא מפורששגורס
 דאמר תחת ב"נ ר"ש ואמר הם שנתכבשוכמי
 הוא בדותא אמי שר' שם ומפרש הירחצלמי ספריבכל

 היחץ העברת אחר מס רמעלץ וכף ב"נ ר"שמדאמר
 מן בין ד9טרן דרבי טעמא והיינו כיבוצ הוילא

 בית רכולהון דאבוהון השביעית מן וביןהמעשרות
 בעבר הוא דריב"ל סוסיתא כי נראה ולפי"זשאין,
 הרש"ס: בפי' שמי וז"ל אשקלון כמו המערבי,הירדן

 וכבר הירדן את עברו כבר ועזה, ואשקלוןוסיסיתא
 הראשונים הגאונים שני ישתוו ולפי"ז וכו', יהושעמת
 הוא שסוסיתא זה בענין והרש"ס הכו"פ בעלהללו
 כמבואר יתחלקו בטעמיהם אך המערבי הירדןבעבר
 הרמב"ם, בהבנת מכוון יותר יהיה וגםלעיל

 לומר מההכרח אין סיסין בעלי להגירסא אפילואולמ
 טוב שארץ וי"ל שבעהיהמ"ז, סיסותאשזוהי

 המערבי הירדן שבעבר סעסע סיסי, הוא ריב"ל שלזו
 טוב ארץ אל וילך ה8שט ויהיה חלב, לגושסמוכה
 שבעבר ישראל ארץ אל וכמדרשו כמשמעוכפשוטו
 שם אחת ותהיה המעשרחז מן שפטורה המערביהירדן
 המעשרות מן שפטורה ראהלות שבברייתאסוסיא
 בר שהוא לוי בן יהושע ור' א"ה, בטומאתואיננה
 הירושלמי במבוא )עי' סיסי בר לוי בן שהיהליואי
 בר לוי את ומצינן בזה. ליוואי בר בספר ועי'לרז*פ,
 מקומות, בהרבה בגליל בעצמו ריב"ל בנו וגםסיסי
 ריב"ל על פ"א ל' קדושין ה"ב 8*א שבת ירושלמיעי'

 סיסי בר לוי את מצינו וכן דטברי', בדיומסיןלרחוץ



מר ם " אך הצפעע יהודה שבפי גבוליבדבר י נ רק

 נפיק לוי בגליל ג"כ שהיא בסימוניא לראששנמנה
 ה"ו 8י"ב יבמות וירושלמי ק"ה יבמותלקרייתא
 בר לוי את להם נתן רבי לפני סימונייא בניכשבאו
 מן שפטורה אבותיו עיר את היטב לציין ירעטיטי(
 שלא מטעם אם העמים ארץ בטומאת ואינההמעשר
 או הרומאים בה שישבו מטעם או כלל עו"בכבשוה
 אשקלון. כמו בשביעית לעניים הניחו מקוםמטעם
 נפתלי שבט בנחלת היא זו סוסית כי לנו שנודען111זר

 פ"ט סוף הירווצלמי דברי גם זה לפי להביןיש
 לי תיזבון לא לתלמידיה מפקד הוה ריב"לדשביעית

 שזה שם בפנ"מ ועי' דסיסרא, גינתא מן אלאירק
 וקשה דסיסרא, גינתא בשם דעכו"ם לגינתא ארעישם
 הנ"ל לפי אבל דסיסרא, גינתא דוקא לה קראומדוע
 יעל בידי בנפתלי אשר בקדהם חלל נפל טיסדאהלא
 המלחמה ממערכת לשמה נס אשד הקני, חבראשת
 קדש את אשר בצעננים האלו, למקומותמסביב

 וריב"ל וסעסע, חלב גוש בתתום 8,( י"ד( ד')שופטים
 נכון אל ידע אבותיו בית מקום ההוא ממקוםשהיה
 מעולם נכבש לא אשר ההוא דסיסרא גינתא מקוםאת

 במקומות עצמו על והחמיר עכו"ם. ביד היהועדיין
 8"א רמב"ם ועי' בעצמו, בירורן על עמד לאאשר

 ה"ו. תרומהמהלכות
 שמיני ב8' הירושלמי דברי לענ"ד להבין ישוגנד

 בגין גברין לבית לוד מן ריב"ל כהדאדשביעית
 הרש"ס, ובפירוש הירושלמי במפרשי ועי'מסחי,
 בנימין בנחלת אשר גובריז בית שזוהי כולםשחשבו
 מסין, ממעלי הם גובדין בית גם הלא להםוהוקשה
 יוסף. באמונת ועייקש בתקנתו, הועיל מהוא"כ
 גברין, בית אלא גזברין בית כלל זה אין לדעתיטולנד

 עליה שהעיד ה"ט 8י"ה אהלות שבתוס'גובריא
 בגליל, עיר שהיא גובריא מבית יעקב ב"ר יהודהר'

 לאחר שרוצה שס סיריליאו הר"ש בפירוש גם ועיין13(
 זה ויהיה נינהו" ~ שאן בית "ומפלך שאן בית עם דסיסראגינתא
 בנחלת עיר היא שחצור מפורש במקרא אולם יששכר,בנחלת
 חלב, ולגוש לצפת קרובה והיא ל"ז( י"ט )יהושענפתלי
 התרבות במאסף הורביץ להרי"ז מרום" "מי מאמרועיין

 ח"א.הישראלית
 נכבשה בגליל עיר גברה ה"ה מלחמות עיין14(

 גם ונקראת ג"א, מ' כ"ה יוסף ובחיי א', ז' ג' אספסינוסעף
 ואח"כ חלב מגוש ביוחגן לראשונה נלחמו ויושביהגברות,
 בחי פעמים כמה ונזכרת יוסף, כגגד ידיו וחזקו אתוהשלימו
 הארץ חוקרי שכל ולפלא העתיק, הרומאי בתרגום וגםיוסף

 כלל. הזכירוה ולא זו גברה אתהשמיטו
 אחרון )קונטרס זיו תפארת בספר נדפס הג"ל מאמר15(
 כל באריכות עיי"ש ההערות. עם ביחד והץ ד' סימן זיו,מל"רם
 מהגאון טוב" הארץ-ארץ "תורת בעגין תשובה עי"שהעגין,
 וה. על יוסף" "יד והערות זצ"ל, טורבאייץ האלף זאב ר'מרן

 טירה יהסבי הגוים כי 4,( ליוסיפון יוסף בחייועי'
 כי הרי ויחריבוה, חלב גוש על התנפלווגאבארה
 בית מקום סעסע ולסיסי, חלב לגוש קרובהגאבארה
 אגבארה, חורבת בשם היום וידועה ריב"ל שלאבותיו
 יתמה ואל מהפטורים, שהיא בגבריא ידעוריב"ל
 מצינו כן כי גבריא לבית לוד מן בלשון הרחוקממהלך

 מן ג"כ שהיא ללוד קסרי בין ע"א ס"ה בטנהדריוגם
 הגליל. לקצה יהודה ארץקצה

 דהתיר הא גם כי מחדש הייתי דמסתפינאךלךלא
 שהיא שבגליל גברין בית היא גובריל ביתרבי

 היו זה ירי ועל כנ"ל, שבגליל סוסית עם אחדבגדד
 גוברין לבית בנוגע הסרובים הקישוייםמתיישבים
 כידוע.שביהודא
 סוסיתא לענין רק המטה, בקצה נגעתי כאמורךכ"ך

 8ליאת להבנת בנוגע אולם כלל, בדרךוסיסית
 הדברים עלי נעימים הרי טוב ארץ נקראת ולמההדרש

- הנ"ל. בסימן האמוריםהנחמדים  בירור ולענין 
 של הענין טיב על ולעמוד להאריך יש ערייןההלכות
 15( ואכמ"ל. טוב,ארץ

 לו.סימן

 1( ושמעון יהורה שבמי גבוייברבר

 שבט וכמה יהודה שבט נתן ערים כמהמברר
 דה"י. על בפי' הגר"א בדברי הערחשמעת.

 שם. דקדוקיפ נמהועוד

 - א-
 פורת הגר"י מעורר תשרי-חשון חוברתבהממלה

 דף שבסנהדרין מה בדבר מקליוולאנדשליט"א
 ופלגא ארבע או חמש נטלו כי לומר נקיטוקי"א
 שמות בפרטי שהמעיין במקום שמעון, משבטעדים
 עיר היינו אחת עיר אלא לשמעון ימצא לאהערים
 עיי"ש. וכו'"עין"
 ונוסף *עין" חסד ר'( ג' מ"ב )ו' בדהי"א המעייןהנה

 שאף ימצא ולפיעז יהודה, ערי בתוך"עשן"
 נחשבה לוב( )ד' שם אולם משמעוז1 איננה אחתעיר
 הרי עין עם וביחד שמעון, בני נחלת בתוך גםעשן

 לשמעון. ערים ב' כברמפורש
 רע"ח )דף ב8"ד שווארץ להר"י בתבוה"אך~יין

 של הגבול חוט הלד שלפי"ד לונץ(הוצאת
 יתיר דרך צפונה מולדה עיר מצפון שמעוןחלק

 י"ב--י"ג, חוברת ג', שגה בהמסלה, גדפס זה מאמר1(
 המחבר. בשם להערות" "הארות השםתחת



 ם אך הטמעון יהדדה שבטי גבולי5דבר י נ ךק58
 והערים ואמרין מפרישין דאנו אע"ג אר"ת יו"ד()צ"ח ויחי המדר' מיישב הוא ובזה וכו', ולבנהאשתמוע

 אתהן עיר ששה וגו' ישראל בני מאחוזת תתנואשר
 היו שמעון משל כולן ל"ה( )במדבר מגרשיהןואת

 הגיעו הללו שהערים מבורר במקרא אין ולפי"זעיי"ש.
 עלו ודביר חולז לבנה אשתמוע יתיר ואםליהודה
- בדה"י נזכרה לא שלפיכך ואפשר הממוכהלעיר אולי נכללה )יוטה ליהודא שמש ובית וחברוןערים שבע לשמעון יהיו כבר ~שן עין ונוסיף שמעוןבחלק  2( עשן, אחרי בדה"י גם יוטה נזכרת השבעיםבתרגום 
 בערך הורביץ להרי"ז ושכנותיה ישראל ארץעייז
- בזה( וצ"ע שם בהערהיוטה  זה שאין נראה עכ"פ 
- לשמעון ואחת ליהודהשמונה כי הערים של השמות ב5רטי להמעיין כ"כ5שוט  סנהדרין ומגמרא 
 הערים למס9ר נחית לא שם כי קושיא, איןבכלל
 התשיעית לעיר בנוגע רק ומשמעון מיהודהשלקחו
 חמש בגמרא נאמר ולא השבטים, שני בין נתחלקהאם

 הו"ל בשוה נתנו דלא מאחר מקשה וע"ז מהאי',וחמש מהאי אארבע אלא להיפוך או משמעון וארבעמיהודה
 קשיא בלשון בכ"מ הכלל ולפי בקושיא, וסלקאלפרושי,
 לתרץ קשה הפסוק "לשון והם"י מפר,צ תיובתא,שאיננה
 בכריתות מוזכר הזה )הכלל 3(, מיתותב" לאאבל

 מקור, בלי התלמוד כללי ובקיצור מקינון.להר"ש
 חזקת בפ' הר"ן מן מקור מביא י"ג, כלל שמועהוביבין
 ובשם יחפור, לא 9' הריטב"א ובשם הד"חבשם
 דברי הביאו שלא ולפלא 5רובינציה מחכמי אחדרב

 נ"ב(. ב"ב רשב"ם ועי' אלה,רש"י
 על שבגמרא, קשיא כל דמתרץ לדוד, בלמנצחו13יין

 וכו',יהודה בני נחלת בתוך מובלעת היתה שמעון בנישנחלות לתרוצי ודאי דאיכא משום וז"ל: דסנהדריןהא
-  נזכרה לא שמעון דבנחלת מש"כ אולם 

 בנחלת נכללת א"ן" גם כי הראנו הרי "עין",אלא
 ובית שטשי לבית בנוגע להלן שם ומש"כשמעון,
 בנחלת ולא יהודה בנחלת לא כתיבא דלא אע"גשמש
 דאפשר שמעת משל ג"כ היתה שהיא אפשרשמעת
 בדהי"ב מה5סוק להעיר יש עוד המרכבות ביתשהיא
 ליהודא והנגב השפלה בערי פשטו ו5לשתים י"ח()כעח
 ,( וכו'. שמש בית אתוילכדו

 רמון עין קורין וה9בעים כ"מ י"א נחמ" עיין2(
 המחבר(. )הגהת אחד.09

 קו9יא 9בין ההבדל בובר המסלה: מערכת הערת3(
 ל"אס סימן )כלליש הקוף מערכת חמד בשדי עייןלתיובתא,
 ישראל מוהר"ר הגדול המאור מ"הרב שקבל מכתב שם9הביא
 שנה ט"ז בן אז היה )הוא דגי9ר" ע"ג מוהילוב מעירדוששייץ
 לחוקיהו בטבתב וז"ל: עלוי( כשוהילעתער בשם נקראוכבר
 ולרשב"ם "קשיח" וקאמר מבריתא דמקשה כ"ו: בברכותהקשה

 - ב-
 וצ'יל הגרייא רבנו ברבריפריאה

 ישראך ארץ עריבענין
 בנוגע הימים לדברי יהושע ספר שבין השינוייםע"ך

 עי' בפרט מגרש ולערי בכלל העריםלשמות
 וז"לז מ"ד, ו' ולדהי"א כ"א ליהושע הגר"אבביאור
 אלא כאן מנה ולא ביהושע האמור עין הוא עשןואת
 עכ"ל, ביהושע האמור יוטה שחסר מ9ני עריםשמנה
 ז' י"ט ביהושע מפורש כתוב הלא כי ממני דעתו5ליאה
 ותכן רמון, ועין, עיטם, "יחצריהם ל"ב ד'בדהי"א
 נפרדות, ערים שתי שהם מפורש הרי חמש", עריםועשן
 הסוברים דעת גם נדחה יהי' ומזה ליישב.ומצוה
 אחת לעיר רמון עין את השבעים תרגום ע"5לחשוב
 דהי=א ברד"ק ועיין עיירות. לשתי מפורשים 5ה הריכי
 מכות התוספתא ע5"י וגם 5שוט באופן שמתרץ ל"טו'
 הערים קצת היו ביהושע המנויין לתת הגורל כשנפלכי
 שכם )שיהי' שכבשום, עד אחרים והפריש הכנעניםביד
 בספרו הנציעב הגאון הביא וכן ה"ו(, 5"במכות בירושלמי הוא וכן בגלעד, ראמות כנגד אפריםבהר
 בחקירה שעמד התוספתא על דוד בחסדי )ועי'מכות מירושלמי הגרח"ב בנו בשם ס"ד סימן דברמשיב

 באור דברי על עמדו ולא עיי"ש(, התוספתא בפירושזו
 הנ"ל.הגר"א

 לעמוד יש הנ"ל ולהתוספתא להירושלמי בנוגעאולמ
 בהר שכם שהפרישו אע"5 שם דאיתא האעל
 תחתיה יערים קרית הפרישו קולטת היתה לאאפרים
 בנחלת הוא שכם והרי וכו' שכם את שכיבשועד

 זה ואיך יהודא, שבט נחלת הוא יערים וקריתאפרים
 השבט מאותו ולא לגמרי אחר משבט שיפרישואפשר
 ע"ב(, ט' )מכות ושלשת שם שנינו הלא כי ועודעצמו,
 את ליתן שירחיקו אפשר ואיך דמכות, בתוס'ועיין
 מקומה ממלא להיות הצריכה הזמנית מקלטעיר
 בדרום יערים בקריאת מסביבות כ"כ רחוק שכםשל

 הא בהלכותיו השמיט שהרמב"ם לציין וכדאיהארץ,
 וצ"ע.דמכוונת,

 קושיא כל כאן אין ובאטת - "תיובתא" למימר הו"ל נ"ב:ב"ב
 % מבריתא או ממשנה דמקשה היכא אלא קאמר לאדהר9ב"ם
 בריתות תרי הש"ס ררמי היכא אבל תיובתא, ?"ל אזאמוראש
 לי9נא יתכן ויותר דתיובתא לישנא שיך לא הכא כיאהדדי
 זה. ענין בכל שהאריך חמד בשדי עיי"ש וכו',דק9ש

 הוצאות עלם טוב לר"י קדמוגים גאונים ב"ת עהן4(
 מררי. במ ערי ומס9ר שמות לענין כ"ג סימן הכהןשי"ר
 המחבר(.)הגהת



מה ם ק' א רי וכממ9רים צשמות בזו"נ השינוי ק"ד י 3 רק

 - ג-
 וריש יוחנן ר' במחלוקה ע*ב, קי"א דף%נהררין
 שבטים, לשני מתחלקת אחת עיר אםלקיש
 שני מאת תשע ערים מה9סוק לר"ל ר"יואיתיביה
 וארבע סהאי ופלגא ארבע לאו מאי האלה,השבטים
 שבטים. לשני אחת עיר חולקין וש"מ מהאי,ופלגא
 פירושי ליפרוש הכי אי מהאי. וחמש מהאי ארבעהלא,
 דשקיל נינהו והי חמש, מיני' דשקל שבט נינהו)הי
 דאמר למאן לתרץ קשה הפסוק )לשון קשיא. ד'(מיני'

 רש"י(. מיתותב, לא אבלחולקין,
 חמש מיהודה לקחו אם היא וטריא השקלא בלי1(ני(

 ערים וחצי ארבע לקחו או ארבע,ומשמעון
 שמות בפרטי המעיין הרי בי מאד, קשה וזה שבט.מבל
 שמונה בי מוצא להלוים ושמעון מיהודה שניתנוהערים
 אשתמוע, יתר, לבנה, )חצרון, ליהודה שייבים היוערים
 יהודה(, משל כלס שמש, ובית יוטה, דביר,חולון,
 אפשר ואיך שמעון. משל היתה "עין* אחת עירורק
 אחד. מבל וחצי ארבע שלקחולומר

 מיהודה ערים תשע הבתוב מנה למה ג"כ צ"עו1(ן-צנך
 אחת. עיר רק נתן שמעון אם ביחד,ושמעון

 שנתן מנפתלי חוץ ערים, ארבע נתן שבט שבלומצינו
 ושמעון ערים שמונה נתן יהודה ופה ערים, שלשרק
 בל לקח שמעון ששבט מביון ואולי אחת. עיררק

 ממאה יותר להם שהיו יהודה בני מגורל רקנחלתו
 מלבי"ם עי' ערים, עשרה שבע לשמעון ונתנוערים
 הבניסו להם שנתנו הערים י"ז שמלבד אפשרשם,
 ולבן ללוים, ערים ארבע עבורם שיתנו בחשבוןלהם

 לשון אבל ושמעון. ליהודה ביחד הערים תשענחשבו
 ליישב. ומצוה הסבר, צריךהגמדא

--1 -  
 מיננ. פאול סט. תרצ"ד, טבת דר*ח ב' ג', יוםב"ה

 במור"ר השלם החכם הרב וחביבי ידידילבבוד
 שליט"א מוינעשטעראורי

 טוב! ובלשלום

 ולתעודה: לתורה וחבירי כנפשיידידי
 יום מן מבתבך על בעת להשיבך בא הנניב%'המ,

 עלי שתקפה מפני בתשובתי אחרתי כסליו.ה'
 אלא ממך א9טר ולא . . . להפסיק חפצתי ולאמשנתי
 תזברני, כך שמתוך תורה דברימתוך

 שנאמר לזו מזו דרכים להן ומכוונת ע*ב. ט,%כומ
 רש*י ע"כ. וט'. ושלשת הדרך לךתכין
 המקלט. לערי מבוונות שיהיו הדרכים עושיםשהיו אומרי הרע*ב מאומה. מפרשים אינם ז"לוהרמב"ם

 שהיו ברורים: יותר בדברים אומר ישראל תפארתבעל
 ד ר י ע ל ב מ וסיבוב עיקול בלי מיושרים דרביםעושים
 תל וכל תקלה ובל מבשל בל משם ומסירין מקלט,לערי
 מציין משפט עין בעל נשר. ע,טו נהר בל ועל גי,ובל

 פוסק: הוא ושם ה"ה, פ"ח רוצח הלכותלמיימוני
 לתקנם מקלט לערי הדרבים לכוין דין ביתוחייבין

 בועז יהושע ר' שהרה"ג משמע מזה ובו'.ולהרחיבן
 תפארת בעל בדמפרש המשנה ש9ירוש ליה סביראנמי

 "מזו הביטוי של המובן הוא מה קשה לי אבלישראל.
 מרבז הלא וגו'", "ושלשת לסיים לתנא למה ותולזו",
 אושלשת". ולא הדרך", לך "תבין בפסוק הואהבובד
 לברייתא מתאמת המשנה שכוונת לי נראהולבן

- ושלשת ת"ר, שם: בגמראהמבואה  משולשין, שיהו 
 לשבם ומחברון לשבם במחברון לחברון מדרוםשיהא
 ותנא לצפון". במקדש לקדש ומשכם לקדשבמשבם
 פירוש *וה שם: אומר משנה כסף בעל מרן לי,דמסייע

 סרטאות לך תבוין הדרך לך תבין בספרי, שאמרומה
 יוטף מרן שהגאון משמע מהא לתובו", מפולשותשהיו
 בבעל ולא המשנה בפירוש אחרת דרך ליה סביראקארו
 למשנה אלא לספרי לא מציין היה בן שאלמלית"י,

 דברי? על דעתך מהדבבלי.
 בו השיבותיך שלא עשיתי טוב שלא אמרתיבבר

 תעשה שלא אבקשך ולכן מכתבך, את שקבלתיביום
 את אחזק אני וגם האפשרי, במוקדס ותשיבניבמוני
 מבתבך את שאקבל ביום ובו ממשנתי, מעט ואפסיקלבי

 היותר בעתיד המלאבה אל לגשת נובל אוליאענך,
 בחודש לערך ספרי את לסיים השם בעזרת אקוהקרוב.
 אשר ולכל שלום לך ואומר אסיים ובזה ניסן. אואדר
 באמת, ידידך כחפץ בטוב היה השלום, מאלקילך

 שמשוני גזשה צ~ןי%סב

 לז.סימן
 ובמםפרים בשמות בזו"נ השינויע"ר

 אלו בענינים רובינשטיין מהר"י הרה"גותשובת

 - %ן-
 התרצ,ו האורות דחג ב' א' יוםב"ה
 הביבליוגרפיות בעבודתו המפורסם וחביבילידי"נ

 הי*ו רובינשטיין יהודא ר'הרב
 גפ אשר על ותודה הגיעני יקרתךחמךשה"%,
 ושמנה בקמ"ץ( )נו"ן שמנה בענין הערתךבנדון - רבה. בידידות לי הנך קייבמרחוק,

 על לא כי מכבר הערתי אשר בסגו"ל()נו"ן
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 על להעיר מי על מצאתי ואמנם תלונתך,התוי"ט
 השגיח שלא למשנה סדר יש ובהגהותיו המשניותיד שעל- רל"צ בהגהת ומביאו ז' סימן שבעה נחלתספר
 ומספרים שמות שבין החילוק על בתודה גדולתומרוב

 והורה עולה מכבר שמצאתי זה על ונוסףלשא*ד.
 קרשים ושמנה זכר ל' דקדש תרומה ב9' הרי)בקמ"ץ(
 זה ונגד )בסגו"ל(, ושמנה נקבה לשון ויריעה)בקמ"ץ(

 המוכה האשה ושם בסגול המוכה האיש ושם 5נחסבפ'
 ואין ומספרים, לשמות מיוחד דדרך הריבקמ"ץ,
 ולו אבשלום גבי ב' בשמואל מצינו וכן מהם,למדין
 ולא זונה דכ"ט תמורה בגמ' ועיין בקמ"ץ, יפהאחות
 בעמ ,עיין מקמצין" 8נשים וסימנך ברש"י עיי"שזונה
 "והסגול הסימן לאיש הסגול ועל עעא(, 5"זדף

 אצלו",יושבת

 הערה לרשום הנני חידה2, בלי מררש שאיןואהרי
 לענין בנוגע אתמול במצודתי, שעלתהאחת

 המחלוקת שידוע הונא דרב בריה האחרון רבינאפטירת
 בשנת נפטר הרש"ג שלדעת להראבוד הרשעג ביןבזה

 תשע"ה-פ"ו, בשנות נפטר ולהראבעד לשטרות,תתי"א
 הידוע חידושו בזה חידש הראשונים דורותובעל

 תש8'י בשנת תוספאה עם אחת בשנה נפטר זהשרבינא
 עיין התלמוד, לחתימת בנוגע אחד דור הדויחשעי"ז
 ומגיה גאון שרירא רב באגרת ומשבש ג' בחלקשם

 האחרונים אתו מסכימים וכן תש5"י, תתי"אבמקום
 וד"ר היימאן להרב ואמוראים תנאים תולדותבעל
 לעווין,ב"מ

 שהיה גאון נסים רבנו דברי את ראו שלא לפלאאבל
 אשר רש"ג של בנו גאון האי רבינותלמיד

 בהקדמתו דבריו המה וכך ובכתב. בו"פ מהם קיבלבטח
 ראם דפוס ברכות מס' בראש הנדפסת זרעיםלסדר
 וימת האמוראין סוף הם ודבינא אשי רב כי . . .ווילנא
 וכו', לשטרות" עשר ואחד מאות "שמנה בשנתרבינא
 הראשון רבינא על הוא כוונתו כי לי' אי-אפשראשר
 תשל"ג בשנת מת זה רבינא הלא כי אשי רב שלחברו
 בשנת שנפטר אשי רב של פטירתו קודם אחתשנה

 ראיה יש בכללם גאון הר"ן מדברי כי ואםתשל"ד,
 מסביר שהוא בזה הראשונים דורות בעל לשיטתחזקה

 בגמ' שאמרו ממה הוראה ימי סוף הוא האחרוןשרבינא
 דורותם הוא הוראה סוף ורבינא אשי רב כי פ"וב"מ
 שנת של הזה להפרט בנוגע אבל ורבינא, אשי רבשל

 מדברי יוצא מפורש הלא האחרון רבינא שלפטירתו
 נכונה היא תתי"א רש-ג באברת שהגירסא גאוןהר"נ
 לשבש ואי-אפשר כאחד הבאים כתובים שניע9"י
 וצ"ע. כאחד, השיבוו2 אותו נפש בשניהם כיולומר
 סידור ע"ד לידיעות ומקורות ידיעות לך ישאולי

 ומצאתי יגעתי דף, על דף הירושלמי לסידורמסביב לעבודתי לי נחוז אשר דף על דףהבבלי

 מציינים היו לא ראשונים במקורות מהראשוניםשהרבה
 הדפים היו לא מינכען בכת"י בבלי כלל הדףאת

 של הראשון שהמדפיס וכנראה אצלנו, כמומסודרים
 הדפים, את סדרו מוויניציא אושונציני

 5לא דבר לפניך לציין רוצה הנני ממך א5רדו3ורבי
 ז' דף לסנהדרין אגדות בחדושי המהרש"אעל

 אמר לפניו, זבוח חור אהרן, וירא שם דאיתאבהא
 מרים של בנה חור דראה וכו' להו שמענא לאאי

 בבכורות היתה והעבודה היה בבור שאהרן וכו'נהרג
 בכור היה לא אהרן דהלא בעיני היא ונפלאתעיי"ש,
 כדאיתא שנים בשלש מיניה קשישא היתה מריםכי

 יד על ד"ה 5'ח דף שבת רש"י ועיין שמות,במד"ר
 ודוחק ומשה, אהרן מדים לבטן, תליתאי משהתליתאי,
 מצינו לא כי אחרת, מאשה היתה רמרים לומרמאד
 וצ'ע, מקום בשוםזאת

 מיני בכל לבבי מחמד שלום לך אומר הנניובזה
 שלך, וידידות, חיבה שללשון

 מוינעשיעראורי

 - ב-
 דלבאי, בתבנו דיתיב נפשי, ואהוב הנעים, ידידילמע"כ

 והמדע, החכמה כליל בתורה,הרה"ג
 נ"י מוינעשטער אורימו"ה

 שלום, לו אשר ולכל לושלום

 להעירו רוצה והנני קבלתי, מאד לי היקדמכתבו
 מאת דוד" "נשאל השו"ת של הכת'יבנדון

 מעונין שמע"כ זצ"ל, אופינהיים דוד מרן האדירהגאון
 מצאתי כי עולם, לאור הזאת הגנוזה החמדהלהוציא
 באמצע המם מ"א סימן ח"א יעבץ" *שאילתבשו"ת
 לשונו וזה ז'ל, עמדין הגרעי כותב הגדולהתשובתו
 דוד כמו' מהה"ג אחת תשובה ראיתיובילדותי
 איזה כששלח שנה וע,2רים חמש וזה זשלאופינהיים

 אז להדפיס ז"ל בדעתו שהי' מספרו לדוגמאדפין
 רושם ממנה נשאר ועדיין בו נמלך ושובבאמשטרדם,

 אותו ליעץ מאד מהסס לבי הלכך עכ"ל, בזכרוניקטן
 רצה לא עצמו שהמחבר מכיון זה, הכת"ילהדפיס
 אבתריה? נענה מה אנן הדפוס, מכבש עללהעלותו
 ד"ז, לסנהדרין מהרש"א בחדושי מ*ש על הערתוע"ך

 כי להחיעו והנני עצומה. הערה באמתהיא
 מוהור הגאון הרב מידידי מנחה קבלתי העברבשבוע
 עורכו )מלפנים מגראסווארדין שווארץ הכהןיוסף
 שו"ת ספרו את יוסף( וילקט התורני העתתשל
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 עמד שכבד נ*ה בסימן שם ומצאתי יוטף""ויצבר
 בגמ' התוס' הקשו באמת זה וכעין זו. מדוכאעל

 מנין באותו היה שלא ואהרן ד"ה ע"א ד"דבכורות
 ועיי"ש. בכור היה שאהרן שמפרש ז"ל פירש"יעל

 דבריו כי תלוגותיו, לבד המהרש"א דברי על לאברם:
 ט"ו בשלח 8' הרשב"ם בזה קדמו וכבר חדשים,אינם
 8' בבעה"ט וראה בכור, היה דאהרן להדיאשכתב
 נדב הבכור אושרן בני שמות ואלה הפטוק עלבמדבר
 לומר לנדב, בכור בין 5טיק הבכור אהרן וז"לוכו'

 ואין בנים, בלא מת נדב כי נדב, על חוזרשאינו
 בכור שהוא אהרן על חוזר אלא שלו, בבכורהנפקותא
 המהרש"א על רק לא מטתובבת הקושיא א"כלמשה,
 ובבעה"ט. הו,בב"ם על גם אםכי

 על היא הכוונה שאין נראה בדבר נעיין כדברמ:
 במדבר במד"ר וראה ממש, שנים שלבכור

 לשת, הבכורה ומטר בכור היה הראשון דאדםפ"ד,
 זה אל זה וכן וליעקב, וליצחק לאברהם וכן לנח,ושת
 שבט ונבחרו המשכן שהוקם עד שבדורו, צדיקלכל
 להם היה מ"מ בכורים, היו שלא ואע"ג לכהנים,הלוי
 קרבנות, להקריב מאבותיהם להם שנמטר בכור,שם

 חשיב נמי דאהרן המהרש"א, על תימה כל איןולפי"ז
 ודוגמא קרבנות. להקרבת הבכורה לידו נמטרה כיבכור,
 היה דיהויקום ע"ב י"א דף הוריות בגמ' עייןלזה
 למלכות, בכור שהוא יוחנן הבכור ומאי מיניהקשיש

 ועיי"ש. ראשון שמלך שהוא שםופירש"י

 טימן בח"א חגיז למהר"י קטנות, הלכות בשו"תו13יין
 דמטתברא הגדול אחיך לרבות בעניןקכ"ג

 וכן לכולם, אב שהוא האב במקום נכנם האחיםדגדול
 דהא ע"ו סימן ח"א יעקב שבות בה~ועת להלכהמטיק

 ממש בכוד כשהוא דוקא הגדול אחיך לרבותדאמרינן
 כ"ט. טימן ששי חלק טופר חתם בשו"ת וע"עבשנים,
 הוא שאין אחרי הבכור אהרן נקרא למה קשהולפי"ז
 בבית ועיין בשנלם, ממנו גדולה היתה מרים כיהבכור,
 כלל בח"א ושם ז"ל ענגיל יוטף מרן להגאוןהאוצר
 הגדול שאחיו פל"ז נתן דר' דאבות בהך האריךכוא
 משיב מנחם בשו"ת וע"ע ובכמות, בשנים היינוממנו
 קירשבוים מענדיל מנחם מווה הגאון נעודילידיד
 דף בח"א ושם )הי"ד( דמיין פראנקפודט דעירדב

 קצת. זה בענין מאריך ע"בקכ"ה

 את שמביא הנז' יוסף ויצבר בשוות שם ראיתיוי111(
 ויקח בפטוק קס"ח טימן שמעוני הילקוטדברי

 לקוחין מע~וה בה שעמןה שכתב וכו' לוי בתאת
 לפניה מרקדין ומרים" ו*אוזרן באפדיוןהושיבה
 ורוצה עיי"ש, שמחה הבנים אם אומרים השרתומלאכי
 להדיא משמע הרי למרים אהרן מדהקדים מזהלהוכיח
 הסברא מצד אמנם אם ממרים, קשיש היהדאהרן

 אתמהה? אך הלב. על ומתקבל נאה דבר הואוההגיון
 הוא? מלא מקרא הלא לחמו, ממרחק להביא לולמה
 לו והיה ומרים, ומשה אהרן כ"ש 5טוק ה' א'הימים בדברי הוא וכן ומרים, ואהרן משה ד' ו' במיכהעיין

 מילקוט. ולא מפורש ממקרא כןלהוכיח

 כן כי כלל, מכאן להוכיח אין דבר שלולאמיתו
 זכרים להקדים מקום בכל הכתובדרך

 בניו ונשי ואשהו ובניו נח ויבא שכתב כמולנקבות,
 יעקב ויקם יעקב, גבי כתוב כן וכמו התיבה אלאתו
 כתב כך ומשום הגמלים, על נשיו ואת בניו אתוישא
 הפסוק על י"ב בהעלותך בטדר הטפרי בשםרש"י
 תחילה בדיבור פתחה דהיא במשה ואהרן מריםותדבר
 הקדים מקום שבכל הכוונה הכתוב, הקדימהלפיכך
 קשישא היתה שמרים אעפ"י למרים אהרןהכתוב
 שמות בטדר מהכתוב בהדיא שנראה כמומאהרן
 לא ואהרן העלמה, ותרד ואח"כ מרחוק אחותוותתיצב
 למה טעם צריך ע"כ שנים, ג' אלא ממשה קשישהיה

 פתחה שהיא משום טעם נותן ולפיכך הכתוב,הקדימה
 דהאיש י"ג דף הוריות בגמ' ועיין והבן. תחילהבדיבור
 דינים מקומות בהרבה יש וכן להחיות, לאשהקודם
 לאשה. קודםדאיש

 ד' שמות בטדר שנאמר ממה בדבד לעיין ישאמנמ
 על וירכיבם בניו ואת אשתו את משהויקח

 לזכרים, הנקבה את דהקדים רואים אנו הריהחמור,
 אחד בזה עמד שכבר מצאתי בטפרים בחפשיאולם
 ברוידא לייב ארי' מרן הנפלא הגאון האחרוניםמגדולי
 ח"א ומאוחר* *מוקדם הנעלה בספרו ז"ל לבובאב"ד
 ג' דף פטחים בגמ' דאיתא מה עפ"י ותירץ ל"בצד
 כתיב והא מרכב כתיב לא ובאשה הש"ם דפריךע"א
 החמור על וירכיבם בניו ואת אשתו את משהויקח
 ז"ל רש"י וכתב הוא אורחיה בניו משום התםומשני
 וכיה רכיבה לשון כתוב זכרים שהם בניומשום

 אשתו הכתוב הקדים משו*ה הזכדים על קאידהרכיבה
 מצינו זה וכעין קאי. דעליהם להרכיבה בניו לטמוךכדי
 הפרתמים ומדי פרס חיל כתיב י"ב דף מגילהבגמ'
 סמך ז"ל רש"י וכ' עיי"ש, ו5רס מדי למלכיוכתיב

 ועיי"ש, ו5רם מדי למלכי וכתיב מדי אצל5רתמים
 עכ*ז ל5רס מדי להקדים דדאוי דאע"ג מבוארהרי
 ה5רתמים תיבת שתהא כדי באחרונה מדיכתיב
 והבן. אצלו,טמוך

 במכתב אי"ה אבוא הטובות הערותיו יתרעל
 נאמנה. ובידידות באהבה דו"ש הנני ובזהמיוחד,

 רובינש~ייןיהודא
ך-_*4__
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 ,( יערישו מנוןהמועל
 העיר ע"ב קונטרס וארא פ' ע"ש %~כוץ~כנרווץ

 ע"י ברונקס ד9ה ודב מנואל נתן צביהרב
 של במנחה אחד אתה בתפלת שאומרים מהבהבנה
 תיבת שבאמת שמך" את יקדישו מנוחתם "ועלשבת
 ועל לפרש הרב וסובר הזה, במקום מובנת אינהועל
 ומצות עה*8 הרמב"ן פירוש על ומסתמך עםכמו
 מדורים. מרורים-עםעל

 על-עם הפירוש כי צריך ערבא ערבך כי להעירווזנני
 ובמחלוקת מוסכם אימ ומרורים מצותדעל

 ועיין גבוה, דפירושו נראה הרמב"ם ולדעתתלויה,
 ובהוספוח ח', י"ב בא ב9' ז"ל להנצי"ב דברבהעמק
 שם, ירושלים( ברלין מאיר )הרב והר"ד הע"דלפירוש
 לדינא דנפ"מ ל"ב סימן ח"א דבר משיב בשו"תועי'
 משמעות יש וגם פסח לגבי הם טפלים ומרוריםדמצה

 "צבי בספר ועי' מנשה, מטה ועליו כמועל-סמוך
 ל8' ברלין הרצ"ה מכתבי מיכלזאהן להרצ"ילצדיק"

 חאו"ח טודבאוויץ להרז"א זיו" "תפארת בספר ועי'בא,
 שם. ובהערות כ"אסימן
 הפועל יחס משמע שעל יונה רבי בשדשיונניין

 על שואפי ר"י בשרשי ועיין את,כמו
 על-עד פירושים שני כ"ה( יוד )ישעי'תבליתם
 על-עם.והשני
 התפלות סדר בנוסח באמת כי להעיר ישאולמ

 זה לנוסח כלל ליתא הי"ד בספרלהרמב"ם
 וידוע שמך", את יקדישו מנוחתם "ועל דאסיומא

 הוספה שהיא וכנראה תימן, בני נוסח הואשנוסחתו
 ליתא וכן ר"ע בסידור זה נמצא לא כן כימאוחרת
 רומא.במחזור
 שינויי אחד אתה וטל זו תפלה בנוסח רבוו~כגךלל

 החמשה כמו מאוחרים מזמנים וכולםנוסחאות
 מאוחרת, ג"כ ובם, בו, בה, של השינויים וכןמנוחות
 הנהיג שהוא מביא 9ט"ז ח"א הימים חמדתובספר
 לפי מצאתי לא כי "אף שם ומסיים בם, במנחהלומר
 שם מביא וגם ובו", בה. אפס )האר"י( ז"ל הרבדברי
 לסוד קבלה ע9"י כישדאל" כעמך "ומי האר"ינוסח
 ישראל". כעמך "ומי כנוסחתנו ולאהכתר
 שהכוונה נראה הנ"ל הימים חמדת ספרו3יבןייי

 שמך את יקדישו מנוחתם ועל שלוהפירוש
 לצידוק המרמז צדק צדקתך אמירת כוונת מעיןהיא

 בא"יי היו"ל שבת" "נרות בירחון גדמסו(

 דאסתלקו צדיקים למנוחת דאשכבתא ולתפלההדין
 צאצ לאמירת הטעם שמביא אחרי הים שעתא,בהאי
 דאסתלקו אינון ותלתא תרומה 9' הזוהר דבריע8"י
 בסוד והבא שם מסיים וכו' זמנא בהאי עלמאמהאי
 הם אלו דינא צדוקי שלעטה כי לכוין לו יכיןישרים
 צדיקים שלשה ידי על מ"ן להעלות א8ים נפילתבמקום
 מנוחתם %ל בסוד בעמידה הנעשה ע"ד בהםהרמוזים
 מנוחתם ועל ה9ירוש יהי' יה ולפי שמך", אתיקדישו
 שמיה ויתקדש יתגדל שמך, את יקדישו אלו תלתאשל
 שאמרן. למי הדברים וראויםרבא,

 - ב-
 דרהטב*י במכילתא צנצנתי קח ל"ג, ט"ז ~כמןלת%י

 הוא זהב של אם הוא מה יודע איני זוצנצנת
 כל אלא עופרת או ברזל או נחושת או כסף שלאם

 זה אומר הוה כו' הוא ואיזה מחבירו יותרשמציין
 שצ"ל האפמאן הרדאצ שם מגיה ובצדק חרס,כלי
 והוא דפחר צלוחית התיב"ע באמת מתרגם וכןחרס, כלי שזהו נאמר שבסוף אחרי מחבירו יותר שמצנןכל

 הוא וכן באדמית, בק' הצ' בחילוף דבמשנהקנקנים
 יוצר, של חרס שם רש"י פחר, די חסף מ"א, ב'בדניאל
 בערכו בערוך הוא וכן דפחרא, מאני בגמרא ישוהדבה

 וכן חרס, לכלי מתאוה פחר יש מילמדנוובמעריך
 כ"ח. בחיי רבינומפרןו
 הדר,בה אותה הנ"ל עה"8 שלנו במכילתאונניין

 שהוא דבר אלא אמרתי לא הגר"א שםומגיה
 שמוצא ונדאה זכוכית, כלי אלא מוצא אתה אימציץ
 מפסוק הוא הגד"א הגהת לפי דרי"ש המכילתאפירוש
 ו9ירוש הקודם, דבפסוק הלחם את ו רא ילמען

 . . . אותו והנח מדקדוק הוא זע"טב"יהמכילתא
 עמד וטלא ענתן באהבת ועי' לאח"ה יטבפסוקלמזטמרת

 שמעיר ועי"ש האלו, השונים הפידושים מוצא מקוםעל
 כתרגומו חרס של צלוחית שם ברש"י שכתוב מהעל

 נמצא לא ובת"א ז"ל רש"י לפני היה לא שהת"יונודע
 לאברהם בזכרון ועי' בהמבוא, שכתבנו מה ועי'זה,

 כמשמעו הגירסא כ"י שברש"י בדלינרלהר"א
 כתרגומו.תחת

 - ג-
 כי ידעתי פסוק פ"ג רבא בקהלת מיבא ביה, אגע,(

 אגע חמת-גדר מן עליל הוה רשב"ל וכו',על
 דצ"ל נראה כהונה המתנות והעיר וכו', יוחנן ר'ביה
 ופליאה בשמו, בפירושו יוסף העץ העיר וכן ביה,פגע
 ל"ב גיטין מפורשת משנה מהם נעלמה איך ממנידעת
 שרז"ל הרי וכו', בשליח והגיע לאשתו גט השולחע"א(
 בי', הגיע בפעל השתמשו כבר העברית השפהמושלי
 כמפורש וממילא, כוונית ואי 9תאומית פגישהלמובן
 ביה פגע ענינו ביה" "אגע כאן אף בברייתא,שם

 ם אר לשוןיחקרי



מז ם " אך בד פולדת ידבקנין י נ רק
 ועולה היא, וישרה נכונה וגדסא וממילא,בפתאום
 ע9"י בפנים שהגיהו החדשים המדפיסים עשוגדולה
 המ"כ העדת ואפילו ביה, אגע תחת ביה פגעהמ"כ

 יע,2ה. לא וכן הגהתם, אחד מפירח12השמיטו
 ומץל.

 - ך-
 וכונההגהה

 ז"ל( המחבר עקז שהעיד)מה

 פגע, או ונגע 9גע אבעי' עוב י"ח חולין בגמדאעיין
 לומד שייך נגע לשון כי מום שנראה נגעולא

 כ"ב( ד' )שמות לרגליו ותגע מל' ממש ביה דנגעהיכא
 וימת בו ויפגע האופנים שני על במקרא מצוין 9געול'

 אלהים, מלאכי בו ויפגעו פגישה ובל' ממשבנגיעה
 פגע הלשון שם במדרש גכון יתד כי ההגהה א"כונכון
 זה כי ראיה אין בגיטין וממשנה ביה, אגע תחתביה
 שם רש"י מפירוש ואדדבא פתאומית בפגישהקאי

 שמדייק שם ובגמרא "והשיג" והגיע במשנהשמפו,2
 מאריך ממילא ואפילו הגיע אלא קתני לא"הגיעו"
 ,2ליח שנשתהה ממילאי ואפילו ומפדש בפידושודש"י
 אריכות כמה הדי ודאהו, לשם דרך לזה לו והי'בדרך
 שרש"י מ9ני וזוהי תמיר, הקצרן מדש"י בכאןדברים
 פתאומית לא ,2בגמדא הממילא את לפרשרוצה

 כוונת נגד שזהו שפגע, זו בדגע בו שבאמוחלטת
 הי' שלא אלא והשיג מל' הגיע-בשליח שלהפידוש
 כ"א שהוא למי וצעדא רע איזה לעשות רודףכוונת
 ואפי' והשיגו בהשליח שהגיע עכשיו נזדמןממילא
 ששלח או דמתניתין מסיפא מוכח וכן וכו' בטלהכי

 שעומר הו,2ב"א בחדושי ועיין עיי"ש, שליחאחדיו
 זה. כעין רש"י כוונתעל

 בתוס' ועיי"ש רבו, בו ופגע י"ד בדכות במס'ועיין
 ועיין מותד, באקראי 9געו אבל במשכיםבד"ה

 ועי' בשבת, ביה 9גע להו איבעי כ"ח עדכיןבמס'

 התודה" ב"היכל עיין ועוד, זה, לשון חקרי ~בענין1(
 זיוויטץ שמעון משה ר' שהרב מה כ"ב( צד אל__ג',)חוברה
 הצוסה אמיתת אה להוכיח דצה ז"ל דפיטסבורגהגאב"ד

 וכו' שנים ה" ואם וכו' בראשונה דיומא במשנהבהידושלמי
 שניהם ה" ואם שכתוב כהבבלי ולא שוים שנים שהי'מעשה
 ע"ז שהעיר סה ועין וכו', שוים שניהם שהיו מעשה וכו'שוים
 21. צד ד'-ו' הוברת התורה בהיכל כץ ל,הרב

 שהיו מעשה וכו' שוים שניהם ה" ואם המחבד:הגהת
 שציו1, אלא כאן שאין משמע ששציהם מ9ני וכף שויםשציהם
 להיפך, לכאורה משמ? כמגילה זמניהםומזמנים

 הוה עקיבא דבי עבדים ראיתי עה"9 9"ג קהלתבמדרז2
 ד,וווינהו א' ל"ד ביבמות ועי' ביה, 9גע לרומיסליק
 בשליח. שליח ו9גע שליח אינהו ושוושליח

 - ון-
 כמו ~נעדבית ךעדבית של ההערה על ההגההבך~כך

 אחיו בשם שמואל מקום בשו"ת עייןדשחרית,
 יוסף להדב ברכות מס' בחידושי ועיין 9סח,מו"ה
 מסלאנט זונדל יוסף ר' "הצדיק בספר מסלאנטזונדל

 ע' צר ירושלם ריבלין אליעזד הוצאתודבותיו"
 בעדבית, גידסתשמיישבים

 לם,סיטן

 בו סולדת ירבענין

 - א-
 בצונן אלא אחרונים( )מים נוטלין אין ק"התולין

 רש"י הידים, את מפעפעין שחמיןמפני
 את בהן ומבליעין הידים את מדככין בלע"זאשטנ"ט

 בציד"י( )חי"ת חלב שאני בדצ"ז ועי' התבשילין,זוהם
 אפי' לאכול אסוד בחלבו שצלאו גדי ומשו"הדמפעפע
 איסודי' פשיט אלמא חלב שם שאין רש"י אזנוימדאש
 והולך מבצבץ טדישננש"ט בלע"ז מפעפעבכולי'

 אפילו אסור לכך שם ובתוס' הבשד, בכלומחפשט
 מפעפע אינו דרוטב מדוטב יותד ומפעפעהראש
 כו'.כ"כ

 אבל בהן סולדת היד שאין אלא ל"ש בחוליןושם
 אסיפא לה דמתני ואיכא בהן נוטלין אין בהן סולדתהיד

 ל"ש לא בחמין אבל בצונן אלא נוטלין איןאחדונים
 בהן סולדת היד אין אבל בהן סולדת שהידאלא

 ונשתנו בטלו בהן סולדת היד אם נכוית סולדתרש"י נוטלי"
 מים.מתורת

 נכוית אם כי ממש נכוית ה8ירוש שאיןומשמע
 כי מים מתודת שינוי של לטעם צריך אין אזיממש
 9ירוש לפי וביחוד כלל, בהם ליטול יכול איןהרי

 הלא דאשונים מים ודין אמד ראשונים מים שעלדאשת
 ובריקף ממש, היד כל נטילת להיות מוכרח כיידוע

 אבל לא בהן סולדת שהיד חמין ודוקא שםוברא"ש
 הט"ז, בדכות הל' 8*י דמב"ם ועי' בה, לן ליתבפושרין
 שהיר חמים, שיהי' והוא בחמין נוטלין איןאחרונים
 יבול שאינו הזוהמא את מעביריז שאין מ9ני בהןסולדת
 באחדונה. בהן נוטלין שושרין הוי אבל בהןלשפשף
 של הטעם הדמב"ם שהשמיט במה לדקדקויש
 מעבירין שאין של הטעם רק ומזכיר מפעפעיןדחמין



 א"םר קביעות הף יפים ז' של זמן,םקרניא
 מה על הדיוק על עוד שעומד בכומ ועי"ש הזוהמאאת
 כבר שכ' ממה ששמעינן פושרין היו אם אבלשכ'
 סולדת, שהיד חמין שיהי'והוא

 המדורה( כנגד להחם )גבי ע"ב ד"מ שבתועיין
 סולדת יד אין אסור בו סולדת יד מים ואחד שמןאחד
 כל רחבא אמד סולדת יד דמי והיכי מותרבו

 )שנכנס אבדימי ד' שבקש ושם נכוית תינוק שלשכריסו
 טברי' חמי של באמבטי שרחץ בשבת למדחץ ר'אחר
 מצינתו שיפשדו באמבטי שמן 5ך ליתן נאסדו(שלא
 דלא והא שם ובתו"י מבשל, שאינו שני כלי טולוא"ל
 שרחץ במקום כי שולדת היד שאין במקום רק לואמר
 הי' האמבטי בשאר אם אף סולדת היד הי' לאודאי
 שם ולהפשיר להניח יכול הי' שלא אפשר סולדתיד
 עיי"ש. סולדת היד שאין אף בכ"ד החמירו ד5עמיםאו

 שלא מדאגה לאחורי' נמשכת סולדת ברש"יושם
 נכוה שיהי' שיעור זה אין שבאמת משמע וכו'תכוה
 יכוה. 5ן מדאגה מעט שגמשך כך כדי עד חם רקבאמת

 וכו' אדם מביא העד מהל"ש פכ"בוברמב"ם
 ולא שיפשר כדי המדורה כנגד שמן של פך מניחוכן
 כנגד ומחמם בשמן או במים ידו אדם וסך שיחםכדי

 שתהא עד ידו שעל המים יחמו שלא והואהמדורה
 דשיעוד תדתי מינה ושמע נכוית תינוק שלכריסו
 שיעור חד הוא סולדת יד שיעור דהוא תינוק שלכריסו
 דשיעור ועוד שלעיל שיחם כדי ולא שיפשר כדיעד
 דא"כ נכוית שהיד החמימות פשוט אינו סולדתדיד
 דהוא ידו על שמן אדם דסך בהא שיעור ליתן לולמה
 בידו השיעור ידגיש הוא' הלא תינוק של כריסושיעוד
 דאין משמע אלא ידו לכוית כדי עד עוד יחזיקאם

 ידו, לסלידת נתןהשיעור
 מצאתי[. לא התשובה]סיום

 [ך-
-  

 ת"ש ב' אדר לחדש ד' ה' יוםבע"ה

 והמפורסם הגדול הגאון הדב ה"ה חביבי ורב ידידיכבוד
 וכו' וכו' סגולה לעם 5אר ולתהלהלשם

 מוינעשטעד שליט"א אודי ר'מוהר"ר
 אותי ששאל מה על ידידי דבה. באהבהאףדשהיין
 נמצא הוא סולדתא *היד של המקור אתכתר"ה

 אותם שרחצו בשר 9ל קערות צ"ה בסי' יוד"עבטור
 האש על אינה אפילו או האש על והיא חולבתביורה
 וכו' התרומה בספר כתב בהן נכוית שהיד חמיןוהמים
 קערות המחבר כתב ג' סעיף צ"ה בסי' יוד"עובשו"ע

 סולדת שהיד בחמין חולבמ, ביורה שהודחו בשדשל
 בשם הטור הוא שהמקוד הבא"ה שם וכתב עש"הוכו'

 שהמקוד הראה ולענ*ד והרשב"א, והדמב"ןהרא"ש

 שעלו דדגים קי"א דף חולין בגמרא מהתוספותהוא
 שכתב מה ש?יינתי ואחר עש"ה, טעם וגתגובקערה
 גדולים לדעת שכוונתי בע"ה מצאתי זעל הב"ימרען
 הדוש4ת. ידידו הנני ובזהעש*ה,

 נן8ךגאלין יוגוף 'שכ"נאום
 נ"י ברוקליןהחו5"ק

 מ.סימן

 קביעות הוי ימים ז' של זטןאם
 סלך דין לו יש סאוח אם כ"ז. פוכה בדהג"םביאור

 לקבע. נחשב ימים ז' אםתלוי
 ששבת אליעזר בר' מעשה ת"ד עא[כ, כייךמוכה

 אלעאי בר' יוחגן של בסוכתו העליוןבגליל
 מהו א"ל לסוכה חמה והגיע בקיסריון לה ואמדיבקסדי

 ושבט שבט כל לך אין לו אמד סדין עליהשאפרוש
 לחצי חמה הגיע שופט ממנו העמיד שלאמישראל
 לך אין לו אמר סדין עליה שאפרש מה לו אמרהסוכה
 יהודא שבט נביאים ממנו יצאו שלא מישראל שבטכל

 חמה הגיע נביאים, עפ"י מלכים העמידוובנימין
 הפשיל עליה ופירש סדין יוחנן נטל ר"א שללמדגלותיו

 וכו', ויצא לאחוריו טליתור"א
 דירת סוכה ע"ב( )י"ט בסוכה שאמר ר"א שללשיטתו ע5"י אשר הזה המופלא המאמר אתולהבין

 שהיא מפני לצריף שסמכו סוכה ופוסל בעינןקבע
 חשיבא ימים שבעה של דזמן סובר וד"א -עראית.
 שבט לך שאין הראשונה תשובה לו השיב וע5י"זזמן

 ואפי' בישראל, מנחיג או שופט העמיד שלאמישראל
 כדאיתא ימים שבעה בתרצה שמלך זמרי לו הי'שמעון

 כהנא, דדבבפסיקתא
-  שבעה לזמן שהיא סוכה וא"כ 

 ארעי דירת על מוסיף זה אין ולכן קביעות חשיבימים
 אסוד. בודאי שזה קבע דירת על מוסיףכ"א

 יצאו שלא שבט לך שאין היתה השניהותשובתו
 מלכים מהם הוציאו ובנימין יהודא ושבט נביאיםממגו
 מהם שהעמידו מאלו אינם לוי ששבט מוכחומזה
 בישודון ויהי עה"8 בספדי ואיתא נביאים, אלאמלכים
 מפני הקב"ה, זה וח"א משה זה מלך אמר חדמלך

 ושלשה המלואים ימי בשבעת בכהונה שמששמשה
 אינם מלכות וכתר כהונה וכתר תודה כתרהכתרים

 ביחוס תלוי אינו תורה כתד כי אחד בכתרמשתמשים
 אינו ומשה המש5חה ביחוס רק תלוי כהונהכתר

 ואם כהן שיהי' אפשר אי מלידה הכהניםממשפחת
 כתר הרי זה וכנגד מכהונתו, מחולל הריהו פסולנמצא
 על פרנס ממנין אין כי בשאס שמבואר וכמומשפחה, פסולי משרשי דוקא באו ישראל מלכי שלמלכות
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 מאחריו, לו תלוים שרצים של קופה א"כ אלאהציבור
 ואחרי זמן, חשיבא ימים שבעה כי שסובר מיולכך
 להקרא בסגולתו זכה ימים שבעה בכהונה שמששמשה
 הפסוק כי יאמר זמן חשיבא שבעה שסובר וד"אמלך,
 משה, על ולא הקב"ה על מוסב מלך בישורוןויהי
 ממנו יצא שלא מישראל שבט לך אין שהשיבווזהו

 מהם, מלכים שהעמידו ובנימין יהודא שבט חוץנביאים
 ששבעה מפני מהם מלכים העמיד לא לוי שבטאבל
- זמן.חשוב  זמן חשיב בשבעה שהיא סוכה ולדידי 
 לפר,ם שפסול בודאי ולכן קבע דירת הסוכהשיהי'
 בבנין רק ולא קבע בבנין מוסיף שתהי'הסדין
 כדעתך.אדעי

 מא.סימן

 התרגומיםעל
 דחלל להרמב"ם מקור תיב"ע. של המחברהוא מי דעות חילוקי י"א. ל"ג רברים בתיב"עפליאה
 בזח ומתרץ נשרח, עבודתו שנודע אחרשעבד
 חתרגום על תירוץ חנפלאים. התיב"עדברי

 שמ. הוא באשר המדרשעם

 - א-
 תרצ"ד מרחשון לחדש אך ה' יוםבס"ד

 וגולת מתיבתא ריש הגדול הגאון הרב ידי"נלמע"כ
 דובער רבינו ה"ה ולחכמה לתורה מרכז בהיכלהכותרת

 העולם. עד שלום שלטי"א, רעוועל ד"דהמכונה

 ואלופי. רבי הכבוד בכל הברכהאחדי

 ובהצעתי בשאלתי לבא הפעם עוז בנפשי מדהיב1(נני
 עוזיאל בן יונתן בתרגום להפליא קשהע"ד

 דברים חושבים וגאונינו מגדולינו דבים לדאבוניאשר
 מחשבת מלאכת בתוך ולא ישראל חכמת בתוךכאלה
 עמוק, עמוק עולם, של ברומו העומדים ישראלמתורת
 אם כזה בדבר לפנות מי אל אין ובאמת ישורנה.ומי
 בעניני דא דשמעתתא מרא הוא אשר הרם לכבודולא

 באחד באורך כתב כת'ר כי י נ ר ו כ ז אשרהתרגומים
 נגע כת"ר אם כעת וזוכר יודע י נ נ א ומהקובצים,

 עקילס, או אונקלס בעניני רק או יב"ע תרגום בעניניגם
 תורני קובץ לנו נחוץ כמה עד דעת מלמדנו זהודבר

 מעט לו שיקח אבקשו ולכן לשמו, ראוי שיהי'ספרותי
 גשמיים התלאות עמוסי ביותר המסובל מזמנוזמן

 רוחנית. ענקיתועבודה

 פסוק ל*ג פדק ברכה 5' דברים בפ' יב"ע1~1זרגומ
 מן ומשנאיו וכו' חילו ד' ברך הפסוק עלי"א

 מן ומשנאיו על הפסוק בסוף יב,ע מתרגםיקומון
 כהנא דיוחנן לסנאוי יףקומת..."מ

 זנ נמצא לא שמצידו בהיחשלמי למיקם", רגלרבא
 גודל את ולבאר כת"ר לפני להאדיך למותרמנה

 דבא כהנא יוחנן זה הלא כי הללו בדבריםהפליאה
 ההיסטוריונים לדבדי )או שנים פ' בכהונהששימש
 תנאים סדר עי' שנה, שלשים רק שימשהאחרונים
 צדוקי, נעשה ולבסוף כבר(, ע"ז שעמדואמוראים
 זה ואיך שהי' מעשה משום ט"ו וקדושין כ"טבדכות
 הסנהדדין את דדף ימיו בסוף אשד כזה איש שעלאפשר
 היהדות נפש שנואי על סנהדרין והושיב מהםוהדג

 כהנא דיוחנן לסנאוי יהי' ולא יאמר ע*זהפרושית
 י( למיקם. רגלדבא
 הרוצה הראשונים דורות בעל הגאון דעת לפיואף

 נתהפך עכ"פ אבל דינו את מעטלהמתיק
 לברך אפשר זה ואיך הפרושים, אנו ולשונאנולצדוקי
 הדברים אמר ואם אתמהה? א"ע, ח"ו ולקללשונאינו

 נשארו ואם לדורות, אותם השאירו איך שאמרםמי
 אל בא הנני זה ועל זה, על אחד אף העיר לא זהאיך
 ילמדנו או ע"ז שהעיר מי ויודע שמע דאה אוליכת"ר
 הדברים. פשדרבינו
 העבר מדור זמנינו חכמי בין הדעות חלוקי ידועו1(נ1ן

 בן יונתן התרגום של האמיתי מחבדאודות
 קטנה בהערה באמת קדמום וכבר עה"ת,עוזיאל
 במגילה אגדותיו בחדושי המהרש"א רבינו המטהבקצה

 תורה על התרגומים בענין שם הגמרא מאמר עלג'
 הגמרא מלשון שם לדייק המהרש"א ורוצהונביאים

 קושיא וגהורא בצו2א ס' בשם מביא גפתלי בני בט'1(
 והוא כה"ג יוחנן של שמו הניסים בעל בחגוכה מזכיריםלמה
 ?"ז תירוז שמביא ישראל כנסת בס' ועיין צדוקי, נעשההלא

 מרגלית. לר"א אור קוי בס' וע" דרוזין,מהר"י
 מה מי בהערה,  14 צר להרו"פ  המשגה בדרכיועיין

 הוא כאשר כה"ג יוחנן על הכהנה יגאי על בקדושיןשאמרו
 10-41% )"א2טרקייל היהודים מלחמת הבהן יוסףבסי5ורי
 הוא יגאי כי ט"ו צד ראשונה שגה שלו במאנאט-שריפטועיין
 מבבלי ראיותיו 34 צד בד"ד וער יוחגאי, במ' קלילאלשון

 כה"ג. יוחנן הוא שם שינאיומירושלמי
 ינאי אלבסנדר הש2י י2אי שגם 19, 13, 5, ביוסף:ועיין

 והוא זבחים, להקריב ראוי שאימו לו דאמרו שבויה בןקראו
 בשום מסו5ר לא גם ובנו באב 9עמים ב' כן שיאר? 5לאדבר
 גשבית אמו בקדושין הברייתא גירסת 2כוגה ויותר מזה,מקום

 "2ולד שכהגתו ואישר כה"ג יוחנן על גאמר שזהבמודיעין
 איגו הוא גם א"כ שבויה בן ה" שאביו מפגימשבויה"
 לכהוגה.ראוי
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 שלא )ולפלא וכו' אז התורה לפדש יונתן חש הי'שלא
 נראה שמשם קט"ו בשבת מפורהם תוספות עלציין
 שזה יונתן עוי נעשה לא כתובים של תרגוםשרק

 עד"ז באורך בא וכבר ג'(, דסוכה בסוגיא שםמפודש
 האריך וכן להחומש, בהקדמתו השלם נתיבותבעל

 על תרגום ד' סי' בספרו דבריו וכה ז"ל חיותהרצ"ה
 התעוררו כאשר ממנו אינו ליונתן נתיחס אשרהתורה
 שנה מאות הרבה אחרון בזמן בא כי וכו' כברהחכמים
 של הראיה מביא ואח"ז וכו' יונתן מיתתאחר

 נתיבות בעל לדברי דמגילה מגמדא ז"להמהרש"א
 התרגום לצאת המאחרים אלה ולדבדי עיי"ש,השלם
 מחבר בא זה איך יותר עוד יקשה עוד הריומחברו
 יוחנן של הרע המעשה אחרי שנה מאות הרבהבזמן
 בתורתינו, ציונים לו ולהציב לתחיה ולהעמידו גדולכהן

 להיפוך אדרבא ברורה דאיה זה הרי ולדידיאתמהה!
 באמת הי' שמחבדו נאמר אם לכה"9 כימסברתם
 מסביב גדול כהן ווחנן הי' לכה"פ הדי עוזיאל בןיונתן
 בימים השולחן על העולה לשאלה הי' ועדייןלזמנו
 ודרושים פירושים לנושא הי' ועדיין ההוא ובזמןההם

 להבין קשה ועכ"ז ה8רושים, בין גם ידועהו"לטעמע"
 בעיני. פליאהוהדבר
 כהן יוחנן של הדורות סדר את שנדע אחריוצךי1זון-

 מתלמידיו שהי' עוזיאל בן יונתן של ודורוגדול
 עיין שנה, ארבעים גשיא שהי' הבבלי הנשיא הללשל
 ק"כ הלל חי סל"ו ברכה הספרי דברי וכפי ט"ושבת
 ק"5 ונולד החורבן לפני שנה ששים נפטד א"כשנה
 שנה קע"ה ערך מת כה"ג ויוחנן החודבן קודםשנה
 שנים ה' ערך כבר הי' הלל כשנולד וא"כ החודבן,לפני
 יונתן תלמידו כי ונמצא כה"ג יוחנן של מיתתואחרי
 הטובים בימיו בחייו כה"ג יוחנן את ראה לא עוזיאלבן

 הקבור יוחנן להכניס לבו מלאו איך וא"כ צדיקבהיותו
 בבה"ק אשר לכהן מה בתורתינו הקברותבבית

 בן יונתן כי .עצמינו את שנדחק לא אםבתורתינון

 שלא גזירות לג' י"ח ר"ה מהרש"א עי' יוחכה"ג לענין2(
 שזה שם כ' יו"ט עשאוהו היום ואותו בשטרות ש"שלהזכיר
 המלך. ינאי הוא כה"גיוחנן

 אלין ג' של במאמרו תרצ"ח וירושלים ציון בקובץוע"
 סוברים החוקרים רוב דעת כי מביא 16( 15, )ובהערות 307צד

 כה"ג יוחנן בין ה" שהמלחמה יוסיפוס אצל המצויהשהמסורה
 ינאי הוא אביי )כדעת המתאמת האמיתית היא ה9רושיםובין
 ממקומות בוה הרבה של לפקפנים סעד יש מ"מ י1חנן(הוא
 לאחריהם והאמוראים התנאים אצל דעות חלופי שהיורבים
 שיש והחשמונאים הפרושים שבין המלחמה תחילתבענין

 של לדעתו ומציין יגאי, לימי ו"ט - יוחנן לימישהחסוה
 לבטל 443 עמוד ס. נ. )ד'( וויו קיאטערלי בדז'פרידלענדער

 ס"ו. דקדושין שבברייתא זו מפני יוסיפוס שאצלהמסורה

 של לתלמידו ונע~4ה ארוכים מאות שנות חיעוזיאל
 נעשה בסוף עכ"פ כי קשה זה וגם בזקנותו הבבליהלל
 ומנשאיו על פירוש השאיד ומדוע לצדוקי כה"גיוחנן
 למיקם. רגל לסנאוי יהי שלא יקומוןמן

 כה"ג יוחנן ע"ד והמקורות המקומות בחפשיוהנה
 שלא פלא דבר עוד על עמדתי הרמב"םבדברי

 5ירוי4 בהקדמת והוא ~ע"ז שיעיר מי לע"עראיתי
 י השש רק פ ה בד"ה זרעים בסדר להרמב"םהמשניות
 לפני שהי' והתנאים החכמים אלו ע"ד שמדבראחרי
 בם ולהוסיף משמותם הסתום לגלות מתחילהחורבן
 את גם מזכיר הוא ובתוכם נקובימ שיהיו עדפרסום
 הוא גדול כהן "ויוחנן הלשון: בזה גדול כהןיוחנן
 במלחמות בתפלות הנזכר הידוע מתתי' בןיוחנן
 כי אמת הן כל לעיני מבוררה וה8ליאה יון",מלכי
 בשמו אחד גם הי' למתתי' שהי' הבנים טחמשתאחד
 שמעון אם כי כה"ג הי' לא מעולם דה יוחנן אבליוחנן
 מתתי' של ו נ ב ן ב שמעון בן יוחנן ואחריו מתתי'בן

 דה ואיך בהסטוריה, 9רק היודע רב בי בר לכלכ*דוע
 2( הידוע? מתתי' בן שהוא ז"ל הרמב"םכתב

 לנכון מצאו אשר הגאונים הרבנים אלה שכלול~לא
 הלזאת היקרה ההקדמה על הגהותיהםלהציב

 לא אם פלא דבר הוא ובאמת ע"ז כלום העירולא
 ראשי- להיות וצריך 5ה נפל דמינכר טעות כישנאמר
 ולפרסם לתקן מצוה כזה וטעות , " ב " ב " תחתתיבות
 בזה. הגדולה דעתו רבינווילמדנו
 עלה הנ"ל יב"ע בתרגום הפלא לדבר בנוגעאולמ

 והנני ומתקבל, נאה דבר לומר בעזהי"תבידי
 שמח ואהי' שיחי' גאונו רומע"כ לפי בזהלהציעה
 דעתו. חותלשמוע

 טוצאים הנני בעצמו יוסיפוס אצל שגם 11 בהערהושם
 במוליעין" נשבית "אמו של להאשמה בקשר לינאי בנוגע זההלוף

 ה'( י"נ )קדמגויות הורקנוס יוחנן על אף אלעזר מפיהמסו8ר
 34. הערה 37 עמ' מה"ב דה"מ הרז"פ עליו תמה שכברמה

 דעות חלופי כה"ג ליוחנן ביחס מוצאים הננו זהומעין
 ויש לשבח אותו שדורשים שיש לתקנותיו בנוגע התנאיםאצל

 תוספתא לשבח, ומהם לגנאי מהם או לגנאי, אותושדורשים
 מוכירה 8"ד תענית מגילת קול, ובת נבואה לו מיוחסתסוטה
 עיין עליון לה' הר"ח )ובגי' עליון ל44-ל גדול כהןאותו
 חמד(.בשדי

 שלאחת בישראל מתחלפות מסורות שתי שהיו נראהמכ"ז
 בימיו ~אחרת הורקנוס, של האחרונים בימיו הפירודבא
 ליישב ומבקש המקורות מן כמה על עמד רע"ק)?( יגאי,של

 רוצה פוליטיק בפ4יעיי אפטוביצר בתשובה, לבסוף ח1רשיוחנן
 מתתי'. של אביו על הוא יונתן התרבום שכינתלאמור
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 דורשת תרצה ידיו ופועל חלו ד' ברך עה"5ווו111
 אבוה אמר ע"ב ס"ו דף בקידושיןהגמרא

 וב"ח גרושה בן ולכן תדצה שבו חולין אפי'דשמואל
 הרמב"ם פסק וכן 3(, כשרה עבודתו שעבד שבויה בןאו

 שעבד כהן י' הלכה פ"ר המקדש ביאת בהל'בהלכותיו
 לא עבד ואם וכו' כשרה עבודתו חלל ונמצא בדק נו

 אף תרצה, ידיו ופועל חילו ד' ברך שנאמרחילל,
 ובין הרמב"ם בין המחלוקת וידוע תרצה, שבוחולין
 פסולה עבודתו דלרש"י שנודע אחר בענין ז"לרש"י
 עבד אם שנודע אחר גם ולהרמב"ם שנודע,אחר

 לקח מאין ע"ז שעומד שם בכ"מ ועי' 4(, כשרהעבודתו
 ליה משמע דבינו כי שם ומבאר לזה המקור הרמב"םלו

 ואדרבא עבודתו דמחלל בקרא אשכחן דלאדכיון
 בחיוב )היינו מחלל דלא בהדיא דרשאשכחן
 שנודע אחר עבד שאם לומר לן תיתי מהיתדצה(
 ך ר ד ן י א ד נקט דמלתא אורחא ותנאשחילל.
 הנ"ל בהלכה שם במש"ל ועיין שנודע, אחרילעבוד
 מנה דלא ביה"מ הלכות בסוף לעיין שמציין כהןבד"ה

 , ל ל ח ד ל 1 ס פ הפסולים עשר ,ימונה ביןהרמב"ם

 הרמב"ם כי בעליל מראה זה אשד היא נכונהוהעדה

 חלוצה שנשא כהן לענין נ"ט סי' החו"ב תש' עיין3(
 עמה, שעומד כ"ז שם שאוסר בר"כ ולברך לעלות כשראם

 שעובד יוכיח עצמו הוא דקדושין ב9"ב דתניא והא הת'ובסוף
 מחולל זרעו כתיב זרעו יחלל דלא ופירש"י מתחלל ואיגועבודה
 ועבד דעבר היכא א"ה לאקשויי וליכא וכו' מחולל איגווהוא
 זה דלא וכו' רחמנא קריי' מחולל והלא כשרה עבודתואמאי
 ועבד עבר אם כהונה מ9סולי שנולד גוסיה חלל אפי' אלאבלבד
 ודרשו תרצה ידיו ופועל חילו ד' ברך דכ' משום כשרהעבודתו
  תרצה. שבו  חילין אף ז"לרבותינו
 שם מביא ט"ו סי' יו"ד יעקב משכנות בשו"ת ועיין4(
 של במגורה ור"ע ר"ט שבין )המחלוקת האומר ב9'מקיוושין
 חסירה ונמיאת ומדדו שלימה בחזקת שהיתה ביבנהדסקים
 ומקריב לעומד משל אר"ט מטמא ור"ע מטהר ר"ט ה" טהרותכל

 לעומד משל אר"ע כשרה שעבודתו גרושה גן שהואונודע
 בזה(, עיי"ש 9סולה שעכודתו מום בעל שהוא ונורעומקריב
 דבן הכשר שם דמפיק למאן והנה להלן שם דבריוובתוך
 משמע ההם בימים יהי' אשר הכהן ואל מקרא כו'גרושה
 עבודה לענין ולא שנפסל זמן עד שלם כהן הוא מילירלכל
 שגלה רוצח גבי מכות במס' כמ"ד דהיינו ונראהדוקא,
 באותה הי' דכהן לעירו וחוזר כו' גרושה בן כה"גוגמצא
 אבל שעה באותה היה דטהור ס"ל לר"ט טומאה וה"השעה,
 וה"ה עבודה דוקא י"ל וכו' חילו ד' דברך מקרא לה דמפיקמאן

 אפשר מילי לכל אבל עבורה דמיקריי' דס"ל לר"ט תרומהאכילת
 בין שם ומחלק כהוגה דבטלה מכות במס' מ"ד דעת וזהודלא,
 מאל דדריש למאן אבל דברך, קרא ומהך מילי לשארעבודה
 ומצא עיניו ד' שהאיר מה מביא ושוב לאיפלוגי, ליכאהכהן

 ומקריב עומד דהי' משנה על דתרומות פ"ח בירושלטישמבואר

 נידון עליה אשד לההלכה בנוגע לפי"ז נמצאכמותה,
 ההלכה לפסוק חילו ד' ברך הפסוק שעל הדרשהתפס
 כלל נפסל לא שבויה. בן שהוא הקול עפ"י כה"גיוחנן

 לנו יובן  ועפי"ז שנבדק, בטרם וביחוד הכהונהלעבודת
 שמזה חילו ד' ברך הפסוק על יונתן של תרגומוהיטב
 מרוצה, עבודתו שבויה בן חלל כי ההלכה ונפסקנדרש
 שרצו רבא כהנא דיוחנן לסנאוי הדי ההלכה מצדא"כ

 רגל יהי לא הללו לסנאוי והתורה הדין בשםלדוחפו
 דין והדין פניהם על ותטפח הדרשה תבוא כילמיקם
 ושיטת לדעת למקוד גם הי' אפשר וזה עמו, הי'התורה
 בן יונתן וקבלה שהבינה כמו ההלכה לפסוקהרמב"ם
 5( מהנביאים. איש מפי אישעוזיאל

 שיחי' הרב מורי אבא כבוד לפני הדבריםהצ%תי
 לי השיב אבל הדבר, מעצם מאר ונהנה)זצ"ל(

- לפלא", ויהי' הוא פלא עדיין עוזיאל בן"היונתן  
 בזה. הגדולה דעתו חות להודיעני אבקשוובזה

 הישיבה קרן הרמת בברכת דה2ת"ו, ידירוהנני
 התורה.וקרן

 1ווי%1ש%1ך8ורי

 בשם יוחנן ר, מחלוקת שם ומבוארין וכו', ב"ג שהואונווע
 דילן בש"ס וגם אילכ"ד לעבודה דוקא אם רב עם ינאיר'

 בירושלמי, כמו הכהן אל ינאי ר' בשם כן מייתיבקדושין
 לענין שם שואל גם רב נגד ינאי ר' בשם כר"י הלכהולכאורה
 הרוצח.חזרת

 אלימא הגמרא דמקשה המלך דינאי בהא שמסביר שםועוד

 אהני סמוך אהני דסמכית חזית מאי וכו, אשתבאי אמרידתרי
 אחזקתיה ואוקי תרי להדי תרי אוקי למימר דליכאו9ירש"י
 שעל כשרות חזקת לו הי' לא ויגאי לפנינו אינה שאמוכיון

 בכתובות אסר שהרי מקשה והתוס' דנין אגו לידתותחילת

 זה לתרץ מכוין רש"י אך בבתה מכשיר בה המכשירלדברי
 להכשירה יריכין היינו בחיים לפגיגו היתה האם אםדבאמת
 מלידה כשירה הבת גם וממילא כשרות חזקת לה יששהרי
 תחילת אין וא"כ ינאי של כאמו ומתה איגגה כבר כשהאםאבל
 והרי יגאי על דנין שאנו ותחילת לפנינו שאיגגה האם עלדינו
 טיהרת שלא כל לו מועיל אין אמו וחזקת כשרות חזקת לואין
 9ירש"י בכתובות א' עד עפ"י לכהונה מעלין וגבי בחייההאם
 ע"א. עפ"י שהעלוהו בחזקתו ואוקי תרי להדי תריאוקי
 המבואר לפי אבל העלוהו, שבטעות כיון חזקה איזו קשהולכ'
 ולא ואילך מכאן רק גססל אינו גרושה בן פסול דגביניחא

 כשרות חזקת לי יש הרי וא"כ שעה באותה היה וכהןלמפרע
 עיי"ש. אותו פוסלין אין ותרי ובתרי בב"ד שיפסל עד יויאואין

 בס' ועי' ע"ב, ע"ב ב9סחים חילו ד' ברך בענין עי'5(

 ולדותיהן שנתערבו גשים חמש נושאין 9' יבמות על לגרערוך
 בס' ועיין מעיקרש זר הוא שנודע אחר אם זה ב?ניןשעמד

 ירושלמי בנועם וע" בזה, סק"ט ב' סי' ענגעל להגר"י פורתבז
 בירושלמי. שם ד"ה ה"ב פ"זתרומות
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 תרצ"ה אדר יוא ב' יוםב"ה
 נ"י מוינעשטער אורי רבי המפודסם הגאון הדבכבוד

 הייתי כי אני שחולה ולצערי היום קבלתימכתבו
 עלי עברה כי חדשים לשני קרוב החוליםבבית

 יתברך ה' בחמלת ואך בחיי האמינו שלא מסוכןחולי
 איני ועדיין קודש, אדמת עלי עוד לחיות נשמתיהושב
 ג' על מענה למר להשיב בספרי לח5ש אפילויכול

 אך ע"ז, שעמד ספר משום זוכר ואיננימשאלותיו,
 האפשר. מה בכל מענה למר להשיבאשתדל

 כי קושיא, שום אין עוזיאל בן יונתן עלסוטייתו
 על התרגום עשה לא ב"ע יונתן אשרידוע

 וכבר נביאים על אך שעשה ג' מגילה כמפורשהתורה
 יונב"ע בתדגום ימצא באמת כי הדוד, חכמי בזהעסקו
 שייך זה שאין אדוני, דברי אומר אך סחרשים,כמה

 אם להאריך צריך אין ולכן שהוא, מי יהי'לשאלתו
 לא, אם צדוקי נעשה כה"ג שיוחנן המעשה אחדנולד
 את השליכה שהגר בעת המדרש, כידוע קושיא איןאבל

 את להרוג שעתיד מי ואמרו מלאה"ש באוישמעאל,
 שם* הוא "באשר הקב"ה והשיב נס, לו יעשהישדאל
 אבינו יעקב בפי ששמו בזה, גם כן זכאי, הואכעת

 שרתה ו5"א וזכאי, הדור ראש כשהיה עליושהת5לל
 8י"ג( שם ובתוספתא ל"ג )סוטה הקודש רוחעליו
 טובו את ממנו חמסו שלא חז"ל צדקת גודלוראה
 לרבי נקל והיה שהתקין, תקנותיו את שמו עלוכתבו
 אחר אלישע, הלא מזה וגדול זאת, את להזכירשלא

 מסור, והיה ישראל ילדי את והדג לדומישנשתמד
 רצו שלא גדול אדם אחד ואך באבות, נזכראע5'כ
 גוריון, בן יוסף זה לרעה ולא לטובה לא שמולהזכיר
 שכוונתו ואפשר הצדוקי, מכת היה שלא יען וזההכהן,
 באריכות, תתו"א בספרי בארתי וכבר לטובה,היתה
 הוא והרגם הפרושים את שרדף שזה לומר מאדוקרוב
 יוחנן, ג*כ שנקראינאי

 השרק המשניות לפי' הרמבום על שמקשה גזהב(
 הוא גדול כהן *ויוחנן הטהור לשונו וזההששי

 מלכי במלחמות בתפלה הנזכר הידוע מתתיה בןיוחנן
 כוונת ולא, לא טעה. שהרמב"ם כבודו ומקשהיון*,

 שגיאה ואך הראשו4 יוחנן על ורק אך היההרמב"ם
 להיפוך כתוב בתפילה שנזכר מה כי ברמב"םנפל
 נגד המלחמות היו ואז כה*ג יוחנן בן מתתיהובימי

 כבר כי מלחמות עזד היו לא השני יוחנן ובימיהיונים,
 השמרונים עם היה ומלחמותיו היונים, עם שלוםקןצו
 כה*ג, היה לא יוחנן שזה 5ירשתי וכבר -כידוע.
 חמשת את וזירו המלחמות התחיל בנו מתתיהוואך
 בשם וקראוהו וכו', ואלעזר ושמעון יהודהבניו
  הרשעים, "יו בימיו כי לבד, בשם אךכה*ג,

 ירושלים אז היה כי בבהמ*ק מתתיהו עבד לאומעולם
 הרמב"ם דברי כל ובכלל היונים, בידיוהמקד,צ
 שם. למעייןמשובש

 וזאלי מעשר, מה' 8"ט ברמבום הקשה סישייתוג(
 הצדיק שמעון אחר שהיה כה"ג יוחנן"בימי

 שלא לאפוקי הכ"מ, דבינו ע"ז וכתב וכו' ב"דשלחו
 על באמת צדוקי", שנעשה כה"ג יוחנן אותונאמר

 הרמב"ם דברי מאד קשה כי מידי, קשה לאהרמב"ם
 כה"ג היה הצדיק ששמעון שכותב החזקה לידבהקדמתו

 שידוע הצדיק שמעון בערך בספדי והבאתי עזרא,אחר
 להודות אנו צריכין אך כה"ג, מעולם היה לאשעזרא
 הסלך במקום אחד היו, כה"ג ששני דה"י הגאוןלדברי
 להיות הראוי הוא מי בל"ס ולכן במקדש, ששימשואחד
 הצדיק שמעון ואך עזרא, לא אם במקדש משמשכה*ג
 שיצא וכידוע ובמקדש, מלך, במקום כהונות, בב'שימש
 נתפרדה אח"כ אבל אביו, בחיי אף אלכסנדרלקראת
 החבל תפסו והחשמונאים דורות עבדו אבלהחבילה,
 שבימיו שמעון בן כה"ג יוחנן אך היה וזה ראשיםבשני
 בב' שימש והוא המקדש את טהרו אבותיוובימי
 כידוע, במקדש, שימש וגם המלך במקום שהיהשררות
 אחר שהיה ויוחכה"ג שאומר הרמב*ם כוונתוזה

 הקושיא ואך כהונות. בב' ששימש כלומר הצדיק,שמעון
 לרבינו יהי' הכבוד לפחיתת ולא הכ"מ, רבינו עלהיא
 שכתב. מה וכתב הרמב"ם דעת לסוף ירדשלא

 מסש אני כותב כי שקצרתי מה כבודו ליוימחול
  עדיין אצא ולא עוד אני גדול חלוש כי נפשבמסירת
 לבהמ"ד הלכתי אך בבהמ"ד, להתפלל לא וגםהחוצה
 התורה. מן שהוא זכור פ'לשמוע

 ויקר, כבוד ברגשי שלום, שלום ואומר אקראובזה
 א"י תל-אביב, הימאן,אן(ין

 "תולדות לחכמים", ועד "בית ספרבעה"מ
 על הכתב 5תשגן ג"ח, ואמודאיםתנאים
 בו"ל, ס' של תניינא מהדורא דרש"ג,אגרת

 - ג-
 תמוז א"ך ד' יוםב*ה

 שליט"א מוינעשטעד הר"א וכו' החו"ב ידי"נכבוד
 אבין לא ברכה 5רשת היב"ע לדברי פיתשובך21ך

 הוא ע"ג 5סחים תרצה ידיו דפועל הדדשהרי
 יוחנל אבל לכהונה הוא דפסול וכדומה ב*גבשנמצא

 בהא ותליא כהונה, פסול זה אין צדוקי שנעשהכוג
- שו*ב. לענין סק*ה בט*ז א' סי'דיו"ד  ולדעהי 
 הוא אף מ*ח סוטה דמס' להא הוא התיבועכוונת
 דמעקע בירחצלמי ועי' הדמאי על וגזר הוידוי אתביטל
 שימש זה כ*ג דיוחנן שם עדה בקרע י' הלכהפ*ה

 צדוקי שנעשה זה ולא הצדיק שמעון אחר מידבכה*ג



ה"רש נ 1קן 4 4 ..

 של זוגות והעמיד הדמאי על גזר הוא ולאשרעיש"ה,
 לו ונעשו כראוי שעשדו הארץ עמי על להשגיחת"ח

 שלא עליו משה שהתפלל התיב=ע 9י' ע*כשונאים
 למקום. רגל לשונאיויהא

 שאמר התיב"ע מקום להודיעני נא אגבבדדך
 לא, או דברי היעמדו לידע מאד אני כוסף כיכת'ר
 באה"ד. דו"ש בזהואשאר

 בוימעליהושע
 ב"ח הלכה" "עמק ספדמחבר

 - ך-
 בענין מאנעלע קלמן הרב העיר ט' חוברתבהפרדמ

 בתורה הבא הארץ עם הביטוי בתרגוםהשינוי
 כ' ובויקרא דארעא=, "עמא האונקלס מתרגםשבכ"מ

 בית ועמא תרגם תאמר ישראל בני ואל בפסוקב',
 גייגער של לבו הדהורי שמה שמביא ואחדיישראל",

 שבויקרא הלזה הארץ בעם חד,~ה ארץ מגלההוא
 את עוקב שהתרגום שבע"8, תורה היתהשלאונקלוס

 אין אם מנין הספרא דרן~ת ע9*י 8ה גםההלכה
 עם ת"ל אותם מסייעין הארץ שעם יפה כחבב"ד
 הקבלה או ההלכה את להדגיש וכרי ידגמהו,הארץ

 שהחוב ישראל, בית עמא אונקלס תדגםהאמיתית
 מונח במה אבין טרם ואני - ישראל. כל עלמוטל

 ישראל כל על המוטל בריגום הסיוע חיוב שלההדגשה
 הוסיף ומה דארעא, מעמא יותר ישראל ביתבעמא
 השינוי. לו הועילומה

 בהענין ושם יד הציב העורך כבוד כי אםאולם
 שלמה תורה זה הדי ישראל חכמת שם תהתהלזה
 הביטוי את 9ה שמתרגם תרגום כפי ישראל ביתבתורת
 לענ"ר תלוי זה ודבר ישראל", בית *עמא הארץעם

 שבגינו עם ע"ה ר"א שם בספדא הדר,~ותבמחלוקת
 לירש עתידים שהם עם אומר ר"ג הארץנקראת
 בדרך "דרש רק לא בזה להבין יש אשד הארץאת

 חילוק רק שם( להמלבי"ם )התוס' האגרה=דרוש
 רק שמביא שם תמימה בתורה ועי' ולהלכה,לדינא
 עכו"ם מהל' ון 5רק וברמב"ם ז' ל"ת סה"מועיין - דרש. ע"ד שהוא ואומר שבספרא ד"א דבריאת

 וכו' בעדים עשה ואם וכו' למולך מזרעוהנותן
 מות למולך מזרעו יתן אשר שנאמרנסקל
 וגומר,יומת

-  בקדא כתב בהדיא משנה ובכסף 
 ירגמוהו. הארץעם

 באחדונה העם כל ויר וכו' העדים יד ז'י י"זדברים
 לאו ואם וכו' מת אם מ"ה סנהדרין עמא, דכלוידא

 העדים. יר בו שנא' ישראל בכלירגמהו
 וכו' תדבר ישראל בני ואל ט"ו-ט"זי כ"דויקרא

 מדגם ובת"אי כאזרח, כגר העדה כל בו ידגמורגום
 בפרשותיה כיציבא כגיורא כנישתא כל ביהירגמון

נ כמ 14ר לכ9חזח
 אבנין יתיה יאטלין אטלא ובת"יי - יתקטל.שמא
 שמא דיחדף בזמן כיציבא כגיורא כנישתאכל

 יתקטל.דמייחד
 כל העדה כל אותו ורגמו י"ד:ב5סוק
כנישתא.
 סקי*א 9י"ב להמלבי"ם הוטחר באילתועיק
 את להקדים הלשת דרך בהוטם. הוא העיקריוטהדעק
 את שהקדש וכ"מ אברהם הלך הדבר השם אלה9על
 או תו' בהשם גדר אתה לבאר יכהן ה9על אלהשם
 למעט תאמר ישדאל בני ואל ודיוק מיעוט איזהיכוין
 הארץ עם השני השם בא הכא כן ולמו עיי"ש,עכו"ם
 לא ולכן דבר איזה למעט ובא ירגמוהו לה9עלקודם
 רד"ק ועי' דארעא. עמא מקום בכל כמו לתרגםיכלו
 חיים. ותפשום תפשום חיים עה"9 י"ח כ' א'מלכים

 מב.מימן
 1( לכם הזההחרש

 . . . . לכם הזה"חדש
 הם שנותיהם ולשמש, לחמה, המוניםהעמים
 "הולכים השמש, תחת חדש ואין חודש איןטבעיים,
 בבידה, תלוי גרול פנס ראו גדול", אוד ראובחושך
 עיניהם ותלו הוא, טוב כי ואודו השמש עצמיותראו
 וחסרים, מלאים תקופות, חשבון בלי להם ודיבו,

 עולם לטבע, חרבר להם ונעשה . . . העיבודוסודות
 בעצמיות בטבע, חרוש ואין חרש אין נוהג,כמנהגו
 שנותיהם, סדרי ולהשתלשלות, לחדושים מקוםאין

 או1ים התחדשות, בלי לפניהם מסודרים חייהם,כסרדי
 נצרך ולא מילוי, שום בו מתחרש ולא להם, פגוםלא
 בבואם", וששים בצאתם "שמחים תיקון, שוםלהם

 כבואם, יציאתם כתחילתם, סופם כשקיעתם,זריחתם
 לשמש %אק . . . מש הש א וב מש השוזדח
 )אבן דבד". שום בשמש יתחדוט לא כי כללחדש
 בא4 9'עזרא

 . . . . לכם הזההחדש
 חדשים, המחדש ישראל לעם לכם, הזה החדשאבל
 המחודשים וחדשיו תקופותיה מועדיה זמניההמונה

 לחשבון מולר, של לבוקרו לבקרים חדשיםוהמתחדשים
 להקביל ישראל "זכו . . . העיבור וסוד תקופות,של
 עם "וידידי בחדש", אחת פעם שבשמים אביהם9ני

 אמר "וללבנה )יוצרות( בחדשו=, חדש זה דורשקדשו,
 אעתידים הם שגם הוא סימן תפארת" עטרתשתתחדש
 כלום, מדילה לה שאין והלבנה כמותה".להתחדש
 "בעצמותה", אינה אורה עעצמה", את ומיעטהשהלכה
 9גום, אורה ומתוקן, מסודר עולמי ובסדר בטבעואינה

 לחכמים. ועד בית בקובץ נוסס זה מאמר1(



 א"םר ענינים ועור 5%רי' חסי5ענין ו*ניק1%
 מוכרים וההשתלשלות ההתחדשות ומתמלא,מתחסר,
 בבחינת . . . ראיה ע8"י ונקדש חדש, בכל הםומוחשים
 מש8יע זה אור וגלוי . . . עולם עד ולבננו לנווהנגלות

 ושאיפה שפע תמיד והמחודשת התמידית הפתעתוע"י
 המשכן. את תקים לחדש ובאחד ולהתחדשות,לחדוש

 . . . . לכם הזההחדש
 אמונתויתורתו, העולם חדוש על אשר ישראללעם

 חדוש תמיד=, יום בכל בטובו *המחדשותהלתו-תפלתו
 גילוים, והתעלותם, השתכללותם, החיים,והתחדשות
 לעם ובהירה, השלמה והתמלאותם השתלמותםועילוים,
 חדשות ת 1 ד ע ר ה והאורות, ההופעות בכלהרואה
 סוף, אין מאור השפעה צנורי ויוצרם בפועלםלגיל
 ולכל נתת", לעמך חדשים "ראשי נצחי, עצמימאור
 תולדותם. לכל כפרה זמן מהקטרוגים הפגימותהלקוים

 . . . . לכם הזההחדש
 היודע העמים", מכל "המעט העם ישראל, עםלכם
 עדיין, פגום העולם אור כי היודע העם עצמו, אתלמעט

 שום בה יהי ולא הלבנה פגימת "למלאותומתפלל
 ומקדש מחדש חדשיו, ומקדש מחדש הזה העםמיעוט",

 חדש "עולת ועילוי, במילוי, החיים וסדרי החייםאת
 חדש "ואור כקדם, ימיו ויקדש יחדש הזה העםבחדשו",

 ישבחו חדשה ובשירה חדש באור תאיר", ציוןעל
 הלבנה מילוי עם , ה נ ש ה י ש ד ח ל גםגאולים
 א ו ה ן 1 ש א ר בקדש, ישראל עם וגילויוגילויה

 לכם, הוא דאשון , ה נ ש ה י ש ד ח ל ם כל
 הגאולה חג התקדש בליל הגאולה, בחדשבאה גאולי ת נ ש 1 השנה, לחדשי למונים גם יהיהוראשון

 החרות.חג
 חדשים. ראש לכם הזההחדש

 !( הספרים ארון לפנימרור

 מג.סימן
 ענינים ועור טברי' חמיבענין

 - א-
 ב8"ד חערות תפיפה. תורח בעל על חשגח%ברי'. בחמי חפפח את ל5השל אפשר חיאך חקח%יאע"ד

 למת. וחלילין ארון ע"ד שמחות.טסס'

 הגדולים הכהנים תולדות ספר ע"ד ז"ל א"א שכתבמ"
 גריבווא~, יהודה יקותיאל הרב מאת אצלינו()שנדפס

 אהיא. בקולומבוס, יעקב, בא2 הכנסת בבית ואב"דרב
 היקר, בספוו באספו המחבר הרב עשה גדולך[םר

 ואחת הנה אחת המפוור הרב החומר כלאת
 ישראל", עם תולדות "הן המחבר הרב שלהמוצלח הבטוי לפ* אשר הגדולים, הכהנים תולדות ע"דהנה,

 במקצוע העוסק חשוב לספר רק לא ספרו נעשה כךוע"י
 יקר אשר שמושי-למודי, לספר גם כ"א כזהרחב

 כחוט העוברים הללו, בענינים המעוניינם לכלבהרבה
 ישראל עם של והתהוחזו יצירתו מראשיתהשני,

 חורבן זמן עד כהנים, וממלכת קדוש גוי בתורוסידורו,
 עד מראה שזה הכה"ג, גם פסקה שאז מקדשנו,בית
 והמקדש, הקדש שריפת שעם זב"ז, קשורים הי'כמה
 ועם והדת, הרוח ומדכז המולדת הארץ, חורבןנחתם
 וקדושת העם, חורבן על הגולל נסתם הכה"גהפסקת

 בב"א. שיבנה עד והרוחני הדתיהאוטוריטט
 הקרבנות" גם בטלו הבית חורבן "עם האחרוןבפרע
 תמיהתו המחבר הרב מביא 15 בהערה קמ"טצד
 טברי' בחמי שבשלו פסח אר"ח ע"א מ"אבפסחים
 טברי' בחמי הפסח לבשל במציאות אפשד האיךחייב
 אין בהעלותך ובספרי ח' ב8סחים חז"ל דברי לפיהא
 לירושלים חוץ הפסח ולהוציא בירושלים, טברי'חמי
 הנס9חים כהן מראה בחדושי והנה ביוצא. נפסלהרי

 שהניח מירושלים חכם בשם 2( זו קושיא הביאלש"ס
 ב9' תמימה בתורה בשמו הביאה וכן בצ"ע,הקושיא

 לה דמשכחת מתרץ כהן מראה והגאון פ"ט י"ב 8'בא
 תמימה תורה בעל והרב יעו"ש הבמות היתרבשעת
 הגמרא מודיענו מה דלפי"ז לדחוק זה תירוץמוצא
 קי*ג בזבחים להגמרא מקום ומראה זה דין עיקרכל

 הרמב*ם על מקשה וביחוד לעולם נאסרודהבמות
 ק"8. בהל' זה דין להלכהשהביא

 שליט"א רצ"פ הגאת זה בענין שמפל8ל מה לפיאולמ
 צבי הר בקונטרס ת"ו בירושליםהגאבוד

 שנת בירושלים הנדפס ציון דרישת לספרבהוספה
 שמוכית י'( )מגילה הטו"א דברי על נ"א בדףתרע"ט
 הבמות ל"ק, למ"ד אף דלכו"ע ר"ח כשיטת הואדהעיקר
 הרמב*ם כי להראות רוצה שליט*א והגאב"דאסורות
 מותרות הבמות שוב ל"ק דלמ"ד קאי ר,ם"יכשיטת
 לשיטות בזה"ז להלכה גם לדינא נפ"מ בזהויש

 והלכה, 8ל5ול על ספרים הרבה ביקר ז"ל המחבר1(
 ז"ל המחבר בכתבייד ומצאנו אחרים, ססרים מיני כלועל

 בשדה ומפורסם מצוין היה ז"ל המחבר ספרים. כמה עלבקירתו
 ספרים הרבה וקישט מהיר, סו9ר של עט היה עטוהססרות,

 רבוי לרגלי רבו כי הדפוס הוצאות מ9ני אולםבהקדמותיו,
 ועוד זה, בספר מקום להם לחת אוכל לא זה שבחלקהחומר
 אי"ה. למועדחזון

 קצ"ג ס" משאייל להגאון יהוסף זכר בתשובות גם2(
 8קא הרמב"ם דברי שמביא ע"ש הזאת הקושיא על לח"אמשיב
 אה"9 מקריבים היו לא הבמות היתר בשעת אף ה"גמהק"9
 איצטריך מ"מ ביוצא נפסל והפסח דאף מתרץ והוא יחידבבמת

 ס מ"א בפסחים וע" מבשל, משום גם תרתי דחייבלאשמעינן
 דאמרי, איכאד"ה



נא א"םי ענינים ועוד פפרי' חמיבעניןקרני
 דעת גם נוטה שבמסקנתו אף ע"ש והראב"דהדמב"ם
 ק"צ משום בבמה ק"פ הקרבת לאסוד שליט"אהגאב"ד
 בדעת בזמה"ז קרבנות בענין נוטה וכן עוש יהידובמת
 המהבר.הרב

 כהרגשת הפשוט התירוץ מתדץ תמימהו1(71וו-1ן
 בידושלים ימצאו אם דותהים מעינותרש"י

 הגמרא דרגיל המכרחת ראיתו אולם כמובןוזהו
 מאגדה טברי' המי כלם רותחין מעינות כללכנות
 המבול, ממי נשתיירו שלשה אר"י א' ק"חדהלק

 דותהין הי' הסבול דור של שהמעינות שםופדש"י
 ע"ש נדונו ברותתין קלקלו בדותהין לקמןכדאמר
 הוי טברי' דחמי מזה להוכית שרוצה תמימהשבתורה
 לסתור ראיה שזה ו9ליאה דותחין מעינות לכלכנוי

 נשתיירו שלשה שם מפורש בהגמדא דהרילדידיה
 רבתי ועיניא טברי' והמי דגדר בלועה בשםופרטם
 טבדי' דהמי להיפוך מפורשת דאיה מזה הרידבירם
 הכולל. שםאינם

 ר,צ"י שהרגיש לדבר זכר לדבר ראי' אין אםאמגמ
 אמנם באה וע"ז דותהין, מעינות בפירושוז"ל

 בהעלותך' מהספרי גרינוואלד הרב של הנפלאההערתו
 טברי' כהמי בידושלים המין המקום ברא לא מהמפני

 שנאמר לא אם בירושלים דהזח מעין שאיןשמשמע
 שתמי שידוע דוקא טברי'" "כחמי שבספדי הדויקשזה
 )צעליזיוס(, מעלות 67 עד 64 מ הדבה רותחין הםטברי'
 המי הם הרי הטבעיים המיניראליים עם ביהדאשד
 וכו' בדא לא מה מפני שם קאמר וע"ז והנאה,מרפא
 בספרי.עיי"ש

 - צך-
 תרצ"ג שנת עש"ק,ב"ה

 וירושלים ציון מיקידי וכו' הגאון הרב היקר אדוניכבוד
 הי"ו מוינעשטער אוו*ימו"ה

 הייתי תייב כי נודעתי מכתבו ע"י קבלתי,מכתבו
 בקובץ ספדי את בקרתו על ותה"ה תודהלאדוני

 . , . התורה""היכל
 להקשות יש כאלה קושי' אהובי, שאלתו, עלוכעו7

 הרמב"ם הרסב"ם, בהקדמת שם ואות אותבכל
 "ב"ב להיות הדר"ג שהשב כמו ולא היסטרקון, היהלא
 לא זה יוחנן הלא כי מתתיהו" "אבי רק מתתיהו"של
 מעולם "יוהנן" והוא אביו, דק יון, מלכי במלחמותנזכד
 מותו, אהרי כ"ג התואד קיבל מתתיהו רק כ"ג, היהלא

 מיסב כ"ג ומילת כ"ג, יוהנן( )בן מתתיהו בימיוהכוונה
 שם. שהבאתי מה שם בספדי ויעי' מתתיהו, עלוהולך
 לכל הדבד פשוט כי ע"ז, העידו לא ההיסטאריוםספרי
 כל כן וכמו הרמבאם כי הדבר פשוט וכן ספר,קודא

 בכ"מ כן העיר וכבד היסטאריונים, היו לאהראשונים
 ישראל סופרי וכל הראשונים דודות בעל הה'גם

 הכבוד,בכל

 גרינוואלר יהודא'פויזיאר
 אהייא בקאלומבוס,רב

 -ג-
 מסכת ספר ע"ד מבקד בתור ז"ל המהבר שכתבמה

 הבוט וספר הייא דר' שמחות מסכת עלשמחות
 מסכתות ושבע ב' סופדים מסכת על הוספות וגםהקבד
  והערות מבואים עם שונים יד כתבי ע"9 הוצאקטנות,
 היגער. מיכאל דר' ע"י מקומות ומראה נוסהאותושנויי

 אשר זאת בעבודתו היגעד דר' השקיע דבהעבורה
 ועבודה הכמה בה יש הגדולה, המלאכהלבד

 מקומותיהם ומראה הנוסחאות שנויי בעניןתמה
 להשוף כזאת עבודה כל למאד חשובה וביהודהמדובים
 ספרותינו בהקידת גנוזות אוצרות וגלוימטמוניות
 אתו הי' אחדת רוה היגער מר כי חבל ורקהתלמודית.
 והשתמש במבואו, עבודתו לתוך זרה אשבהכניסו
 ולא המה, ישראל ממקור לא אשד החולין מןבמקורות

 בכ"י לעמים, ישראל ובין לחול, קדש בין להבדילידע
 התורנית, ספרותינו על בנוים המה ביסודםאשד

 שמהות ממס' ב9"ד העדות אי-אלו בזה להעירוו(נני
 הם ואפילו הקדובים על כהן מטמא י"א9יסקא

 הוצאת בספרא שם ומציין במבוא, גם המובאהפסולים
 הוץ קרובים בששה רק זה כי להעיד צדיך היהווייס,
 זה מוציא ובספדא לה, מטמא שאיננו 9סולהלאשתו
 לאשתו אף יכול בעמיו בעל יטמא לא שלמהדרש
 בעל יטמא לא ת"ל כו' 9סולה בין כשרה ביןמטמא
 פסולה, לאשתו מטמא ואינו וכו' כיצד האבעמיו
 עיש. מלההלו זה שדורשים נראה צ' כ"ב יבמותובגמ'
 להעיר יש וכו' בתורה האמור כל על א' 9יסקאבפייך

 במו"ק, הירושלמי לשון בוה תפס המחבדכי
 הלשון נאמר ד"כ במו"ק תלמודנו, מלשון בזהושינה
 הן ואלו וכו' להן מטמא שכהן כהנים בפ' האמורכל

 לשאר אשתו בתלמודנו מוקדם זה ומפני וכו'אשתו
 אשתו זו לשארו חז"ל דרשת שע8"י מפני קדוביםששה
 לאשתו השאיר הכ"י של המהבר אבל כהנים, בפ'אמוד
 הירושלמי מלשון זאת ודייק קרובים הששה אחרלבסוף
 כהנים בפ' מסדד ג"כ ושינה בפירוש בתורה""האמוד

 והביא לאביו, ואח"כ לאמו מוקדם ששם אמור,בפ'
 כן ומפני לאם ואה"כ לאב בהקדם שביהזקאלסדר
 כלל נאמר לא ביהזקאל כי לבסוף לאשתו ג"כהניח
 ולאם לאב קרובים הששה כ"א בתורה הכתובלשאדו
 באריכות. ע"ז עמדתי ובמק"א ולאחות, לאת ולבתולבן

 ההרדים.גם
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 מבי"ט( להגאון מהמחבר)הערה

 המבי"ט הגאון הדב לידידינו בע"8 שמסרתיאדרי
 ח"א( שהם אבני ספרו הדפסת גמר)אחרי

 בסי' ז"ל להראב"ד דעים תמים בספר שמצאתימה
 דחלילין בסוגיא הראשונים למחלוקת בנוגעקכ"ב
 טעם משום דוקא והוי ארון הוא אם וקברארון
 והאחרונים לא בש"ד עולמית אסוד למת הואדגנאי
 כי והיות בזה, היא יחידאה ר,ם"י שיטת כיתפסו
 סוגיא על עמד אשר שמעתתא דהאי מרא הואכתר"ה

 והדין תלה על ההלכה את ולהעמיד צרכה כל לבררהזו
 כתר4ה אל לבא אמרתי תורה של לאמיתווההלכה
 "תפש בספרו המבי"ט של הנכונים דבריו כפיאשר
 ולומד להתגדר מקום שום הניח ולא בכ"מ בנרותכת=ר
 רבנו תשובת ראה לא אם אתמהא מצאתי", זהראה

 היא היא ואשר הנ"ל דעים בתמים שמובאההאלפסי
 והאחרונים הראשונים כל על ולפלא רש"י, כשיטתממש
 אשר לגמרי זו תשובה מהם נעלמה כאלו הביאוהשלא
 ומפורש הסוגיא בהבנת הרי"ף שיטת נשקפתממנה
 ארון ובין לחי מת בין חילוק שום אין כי ממנהיוצא
 דעים. תמים בספר ועיי"ש דברים, לשארוקבר

 מר.סימן
 1( מןהגהה הספר ע"ד אחריםדברים

 על לטמוך שלא הרמב"ם השפפת ע"דמתפיה
 דעבדי. שריצותא משים באפילה עבדיפנאמנות

 ישראל בני לפני משה שם אשר התורהוזאה
 )ס*ת(, משה, ביד ה'עפ4י

 וקדומים ישנים מכתבי-יד הנדפסים ספריםהגהה
 מהוים קדומים, מדורות והרוח התורה גאוניוהיוצדים ם י ר פ 1 ס ה המה מעולם אשרלקדושים

 בו לענות חשוב, ~נין מיוחד עדך רציני, מאורעתמיד
 הטכנית העבודה ואם זאת, הקודש במלאכת העוסקאת
 ובכל מלה בכל והאמור האומר ספירת של ההגהה,של

 לכל לב וו1ימת ונקודה, אות בכל ועיון רויק שלתבה,
 האחריות הרגשת עם וביחד השורות. ולביןשורה
 לגרוע ולא וליתר, להוסיף לא עליך המוטלתהגדולה
 הנה הרכבות, להרכיב ולא בנטיעות, לקצץ לאולחסר,
 עבודתך חלף נפשי סיפוק מרגיש הנך זה עםביחד
 הנושנים הדפים מעל הקרושים בדבריהם בהגיעךהקשה,
 אלו, קדומים לדורות כ9ים על אתה ונישאהללו.

 מהד"ת. בקמ מס' סופר חתם ח" בס' נדפס זה מאמר1(

 טס העליונים, בעולמות ומרחף מועף הנךובחזיונך
 מוריך-מאוריך, את ר1אה והנך נשמות, חייבאויר
 עטרותיהם יהמבים צדיקים חידושיהם,ומחדשים~ השיעורים מגידים מתיבתות, רישי הישיבותדאשי
 וספרים פתוח ה9נקס בידם, וקולמוסיהםבראשם
 הרקיע, כזוהר נגללים והגוילים חיים, כספרינפתחים
 81דחים, כציצים פ1רח1תוהאותיות
 קדשם. יד בעצם נכתבים תורהוספדי

 י שזאת כזה רושם מתוך ההגהה עלי עלובעברך
 ישראל בני לפני כעת מושם דאשונים של תורתןהתורה
 החזיון, נהדר מה הנה התורה, ברכת עליהשיברכו
 1 האחריות גדולה מהאבל

 כעת לי, נודעת יתירה חיבה הזה החזיוןומתוך
 עפ"י זה ספר של וההגהה ההדפסה לי נמסראשר

 רבינו הגדולים רבותינו ורבנן מרנן כי"ק מעצםהעתקה
 תקופת יוצרי זצוק"ל סופר הכתב ומרן סופרהחתם

 השתדלתי קודש ובהדרת האחדונים, ם י ר פ 1 סה
 היה נפקדתי הופקד ואמנם באמונה. מלאכתילעשות
 לבלי ונקודה אות כל מונה והיה סופר, היהשוקל,
 ממה לשנות מבלי זהיר ולהיות שינויים,לוהבות
 לתלות ומוכח שניכר במקום ורק לפני,שהועתק
 היינו במקום הייני כמו הקולמוס בשיטפת אובהעתקה
 סופר חתם חדושי מספר נעזרתי ולפעמיםוכדומה,
מהדו"ק.

 של סילוקו אחרי כי להעיר כדאי זה עםוביחס
 ההלכה דבר מתוך זי"ע סופר החתם רבינו צדיקאותו

 מילא זי"ע סופר הכתב מרן ובנו דמתוך,בסוגיא
 ולדובב ולהלן, יוא מדף מיד השיעורים בהגדתמקומו
 משה רבינו של מתורתו והגיד חזר ישניםשפתי

 בכיוק נשארו אשר זאת מסכת עלמהחידושים
 המעיין. עיני לנוכח יראה כאשר הקודמיםמהשיעורים

 אומרן בשם דברים מביא הוא הראשת בהשיעורומיד
 בחידושי שראיתי מה ע9'י ליישב 4ונקל הלשוןיבזה

 הקדוומים 4עכ"ד ובסיומא הכ"מ' זצ"ל מאוה=גאאמ"ו
 והולך ומוסיף בדבריו ומשיב שואל ואח"כוש"י",
 דרכו, וע9"ימשלו

 שנה כ4ה אחרי אמנם נדפסו הללו ח"סוחידושי
 פיעטרקוב, תרנ4ח, בשנת ביצה" מסכת על סופרחתם *חידושי בספר זי*ע סופר הכתב מרן שללפטירתו
 אפרים משה הרב ע"י תרל"ג( טבת כ' נפטר)הגאון
 מהמו4ל, וחידוומים הערות עם דלאסק, הרב בןמייזלש
 סופר הכתב מרן שמביאם הדברים אותם מובאיםושם
 ההוא שהספר ובהיות סופר, החתם רבינו אביובשם
 השבת מעין הזכאים ע"י זכות נתגלגל בנמצא,איננו
 חתם 4חדושי זו, בהוצאה משם דברים להרבהאבידה
 תניינא'. מהדורא ביצה מסכתסופר

 דף על דף הסרורה המשנה על לציין כראיכן
 הנמצאות האגדות ואף כלה, ועד מהחל המסכת כלעל



 למוריהפוי י נ רק

 השיעורים, בתוך בלימוד כללו זו במסכת ידועיםבדפים
 על נוסף להם, הקבוע בהשיעור למשנתם סדר היהכי

 שבהם והסוגיא" דרך ע8"י המיוחד הישיבתיהלימוד
 הפוהצבורגי. הלימוד דרכיהצטיינו
 גם הנוגעת אחת הערה להעיר לנכון מוצא הנניו1%ן

 דף על בגמ' ז"ל הכ"ס מרן שכ' ע*מלההגהה
 פריצותא דאיכא שמואל מר בי שאני בד"ה ע*בי"ד

 כאן בה2"ס ונפלא חידוש דבר עיי' שמ1 וז"לדעבדי,
 לנו סתם והנה עכ"ל. אחר במקו' הפנאי לעתוצ"ע
 ונפלא חידוש דבר רז לנו גילה ולא זה במקוםרבינו
 בבי ימצא כי באמת הפלאי הדבר עצם על אםבפירוו2

 איך ההלכה עצם ע"ד או דעבדי, פריצותא שמואלמר
 5ריצותא דאיכא הדבר נכון אם בעצמו שמואלאכל
 וחשש באי-אכילתו עובדא עביד הלא פפי ורבדעבדי

 אכל. א לו
 המעתיק כי ראיתי מצאתי לפני אשר בהעתקהווונה

 שהי' וכנראה פריצותא במקום ריצותאהעתיק
 בפנים תיקנתי אני הכתב-יד, בעצם וספק היסוסלו

 שלפנינו בגמרא לפנינו נמצא שכן מפני8ריצותא
 ולא להלן שיבואר כמו זה ענין שנמצא המקומותובכל
 זה ומפני בגירסא לשינוי רמז שיהי' מקום שוםמצאתי
 זו. בהערה ביחוד זה מצייןהנני
 כמו חשש ולא שמואל אכל איך ההלכה עצםוע'יך

 דעבדי לפריצותא ובביתו בפניו 88י רבשחשש
 להלכה. זה חשש דבר הרמב"ם השטיט באמתהנה
 ובשטמ"ק בריטב"א, ועי' תק"ד סימן בטור בב"יועי'
 אדאיכא במקום פדיצותא" עבדי ודאיכא הגירסאנמצא

 הכוונה על לעמוד שיש וכמובן דעבדי",8ריצותא
 ב' על כבר עמד בשטמ*ק ושם הלשונות.בהיפוך
 ידע שמואל כי וז'ל שמואל מר אכל איךהמליאות
 משתמש היכי שם ומסיים בזה, נזהרין שעבדיובעצמו
 במילי פריצי, דהוה אע"ג דלדידי' וי"ל פריציבעבדי

 כנראה 8פי ורב עיי"ש, וכו' גביה בדיקידאיסורא
 א ת ו פריצ י ד עב א דאיכ ה~ל משךחשש
 מבלי לעתות רצה ילא בלשט(' ההי8וך אוליעמכאן
 שאני ואבע"א היו"ט של"ט סימן באו"ז ועי'לאכול,
 אפילו ולכך 8י' דעבדי 8ריצותא דאיכא שמואל מרבי

 דחשש נראה הרי עכ*ל, אכיל הוה לא בקטנהעבדוה
 וצ"ע, כן משמע לא ובגמ' בקטנה דעבדוה דידעאפילו
 רבותינו בספרי הבקיאים ויבואו להעיר רק באתיואני
 להם מקומן באיזהו נמצא בטח אשר ז"ל והכ"סהח"ס
 מדברי זה במקום בספר החתום לנו ויפרשו זהבענין
 אחד. במקום להם העשיריםתורה

 סופר והוא התש*ז למבאי מ4ג בנו-יורקבגולה
 ל8'ק. משה בתורתמהיר

 מוינעשיעראורי

נב ם " אר
 מה.םימן

 1( למוריהמםיני

 נ"ע( שבתי אהרן הבחור בני נשמת)לזכר

 בשם ברלין הרב מאת המאמרים סדרי הופעתעמ
 בתורת זשורנל במורגן ירושלים' עדומולוזין

 השאלה, מיד בי נתעוררה - ברלין הרב של*זכרונות"
 להרב ומה . . . לכהן מה - בנביאים? שאולהגם
 . . . ? ול"זכרונות'ברלין

 ורשימות הזכדונות ספרות כי אנייודע
 רחבה במדה אחרון בדור שהתפתחהביבליוגראפיות

 ורוזני- אישים-ממלכתיים של חומר-ספרותי הרימאד,
 וראשי- בעבודתם שהכסיפו גנרלים של "לשעבר",ארץ
 מנהיגי-מפלגות אבירראנושיות בדימוס שיצאווזירות

 עולמם את שקנו מנוצחים, או מנצחיםוגאוני-הכרה
 לשמוע ענין יש שהיו", =מי בבחינת והדיהם"בעבר"
 והקארירה החיים קורות את אלו זכרונות" "בעלימפי
 הת8תחות עם ומגע קשר בהם שיש כמה עד עברם,של
 בעבר וחברתיים, לאומיים צבוריים, מאורעותשל

 הלכה וצמחה, הלכה אלו תלמים עאי ואמנםהקרוב.
 בתקופתנו עממי בקנה-מדה ספרות-ה"יזכד"והשתרגה
 . . .האחרונה
 ופעילית, מרכזית אישיות ברלין1 מאיר הרבאך,
 נעלה כהוגה כמנהיג-מפורסם האישי-צבורי,שבאפיו
 מכהית-עין עדיין הוא רחוק הכשרון, רב וסופרוכנואם
 לפנינו נצב הוא פעולתו שדה מקצעות בכל ליחה,וניסת
 מצודתו והאקטיווי, האיציטורי קומתו שיעור-במלא

 המלא בהיקפה היא פרושה עדיין והצבוריתהאישית,
 שהיו"? "מי בין יחשב ההוא ואפיקם. חיינו מערכותבכל

 הבעיות מערבולת מכל פתאום לפתע יפרוש ההוא-
 אזון עם להתיחד וילך חיי-מעש, שלוהתפקידים
 שדות של התחומים את לקבוע "עבדו",החשבונות
 הכל* *סך של קו ולהתוות והשונים, המרוביםפעולתו
 רעננה אישיות האם וחסל?... זכרונות, רשוםבצוית

 להחבא היא גם עומדת בפעולתה, ועלומהבהשפעתה
 שכמה מעל ולפרק ביבליובראפיות, ו,2ומות תליבין
 הרחב, במובנם השעה' "חיי של הגדול המטעןאת

 עולם" לאחיי ולהטפל להתמסר בכדי הדרך,באמצע
 כאלו אף ולו ונשמות" עם להתיחד הצר,במובנם
 עולם-הבא?- של הנשמות"מוהיכל

 עם במוחי, מנקרות המחשבות היו וכהנהכהנה
 .מולוזין המאמרים סדרת פתיחת על הראשחמבטי

 תרצ"ד. כ"ח, גליון יעקב" ב"קול נדפס זה מאטר1(
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 שלהם, הטכנים האופי וגם הכותרת שגם ירושלים"עד
 לקרוא הספקתי כשאך אולם כזאת, מהות עלהעידו
 על מיד עמדתי זו, סדרה של הראשונים הפרקיםאת

 צרכה. כל זו הלכה לי ונתחוורהטעותי,

 הגדול לאביו כמובן, שהוקדשו, הראשוניםהפרקים
 ז"ל, הנצי"ב שר-התורה ה"ה ברלין, הרב המחברשל

 לט מראים ולוזין, של רומ לדורות בית-אבכראש
 מקבל והנשגב, הגדול אב" של "כחו דק לא כילדעת
 של "כחו גם אם כי העליונה, דמותו שרטוטי אתבזה
 ,האמת" את מפליאה כ"כ באמונת לתאר היודעבן"

 שעל ההם, ענקי-הרוח ואת הקרברניטים אתההיא,
 בהמשך ברלין הרב כל-הימים. מתרפקים אנוגעגועיהם
 גלריה סקולפטריתי בהירות בכ"כ לפנינו מגלהפרקיו
 את חייהם, את ענקיות, דמויות של ומשוכללהשלימה
 את והעבודה, התורה במקצעות ומפעליהםהשפעתם
 בתלמודם וכסא-דבנותם, בישיבותיהם הנהגתםאופני

 את לנו מקנה הוא הרי זה עם ויחדובמדותיהם,
 ועל הביתי" ה"בעל סוג על גם הנכוניםהמושגים
 הולכים אנו אלו, דבריו ולמקרא ההוא הזמן"גבירי"

 ברלין הרב מצא שם דוקא כי ויותר, יותרומשוכנעים
 הולזונית, "הדינסטיה" של וכ"נסיך הטבעי, עולמואת
 עלומיו מראשית וייף, עלה וגדול, צמח קרקעהשעל

 כביתו לחכמים" ועד "בית של טהורהבאטמוספירה
 אוטורטטי של עשירה ובסביבה ז"ל, הגה"צ אביושל

 ה"בן חונן כזו ואצילית מופתית והדרכה"לומדות"
 בהערכה גם-יחד, והפליטה הקליטה בכחות הזההגדול"
 בפרק שבאו כאלו נשגבות וממנטים דמויותובתאור

 מבהיקה בהשתקפות וקסם, תוכן המלאיםזכרונותיו,
 הברוכה התקופה של והתפארת היפעה וההדר ההודשל
 הקדום התורה" אהיכל את לנו ומזכירה בישראל,ההיא
 הרוח, וגדולי האישים ואת ופומבדיתא סורא שלההוא
 ההיא... האפוכה של וראשי-הישיבות הגאוניםואת

 בקוים רק לא עשיר אגב, שהוא, 1(. ז"ל סולוביציקחיים רבי של הרוחנית דמותו על מתעכב ברליןכשהרב
 ורחבה עמוקה מיוחדת שיטה קובע גם אלאאישים,
- תלמודו באפן כמובחיים  להבין המחבר לנו מאפשד 
 חומראהערכה רק אינו ברלין הרב של זה פרקו ז"ל,חיים רבי של בלי-מצרים והרוחב העומק את הגיניאליותאת

 הוא רק שאולי משוכללה, מדעית הדצאת אלאמסוים,

 הרוחנית לדמותו מיוחד קו בזה למסור מעגין אגב ורך!(
 יעקב הרב מאת לי שנמסר מה הרח"ס מרן זה התורה אדירשל

 הרב אביו עם ביחד בולוזין טרן אצל שה" שבעתאלכסגדר
 בהמורה מצוין לבקי ידוע שה" יוסף פורת סידור מחבריוסף
 עצמו על סרן העיד המורה לימוד בדבר ובדברם הרמב"םעל
 המורה, את ללמוד שצים שתי אולם לקחכי

 ם " אר4למיריה
 ובקיאותו ובהבנתו התלמודיות בסגולותיו בלבדעצמו
- הקדמונים וגאונינו הראשונים בדרכיהרחבה  יכול 
 צרכה. כל אותה להכין לעבדהיה

 מתבטאים כמה ז"ל", מייזל חיים אלי' "רביופרק
 חכמה בתורה וגדולתו צדקתו ארחות כל זה,בפרק

 רפאל את בהעריכו או ז"ל מייזל הרב שלונדיבות-הלב
 גדול א"ז את או גבור-השתיקה, ז"ל שפיראמשה

 איש איש ההוא, הדור של והמעשייםהרוחניים - הגדולים כל ובכלל, ז"ל, השולחן ערוך בעלההוראה
 הנהגותיהם והשפעתו, חייו ודרכי ואיש אישושיטתו,

 או במחשבה ברורים כולם גבודים כולםופעולותיהם,
 כל ובשתיקתם, בדבורם בעבודה, או בתורהבמעשה,
 הנאמנה הערכתו את אלו בפרקים מקבל ואחדאחד

 ברלין, הרב של המבורך עטו מפי והמיוחדתהמקורית
 הנך המאמרים קריאת שאגב כזו, משוכללתבאמנות
 לאחת ומקשיב כאן עומד שאתה הרושם, אתמקבל

 הנושא: על ברלין הרב מפי עשירות-התוכןההדצאות
 המוריה... עד מסיני ארץ-ישראל עד התורהמן

 פרטים כמה של חסרונם עם להתחשב לאאם
 המלאה, השלימות את זה לספר נותנים שהיוקלים
 האפשרית ובמדה הכיונולגית, השיטה למשל,כמו

 שטיפלה שהועדה במה - העקריים, התאריכיםקביעת
 היתה חוברת בצורת אלו פרקים שלבהוצאת-לאור

 זה ספר הרי . בה, להתגדר יכולה היתה וגםצריכה
 ההיסתורית-תורנית בספרותינו רב-ערך מפעלמהווה
 לירוובלים. עד ולוזין דרך מיבנהישיבות וראשי- ישיבות של חוליה-לחוליה ומשתרשרהנמשך

 פתגמי-חכמה אפיזודות, מילי-דחדודא, עםויחד
 זה, בספר כבדרך-אגב הבאות, חריפותוהמצאות
 המחשבות הכלליים, השרטוטים עם בד-בבדוהנלקטים
- והדעותהרעיונות  מרחיב מונומנט הזה הספר מציג 

 כמו התורה למוסדות מתוקן הסיתורי ופרק שלםלדור
 אשר וארץ-ישראל, והעבודה התורה חיי במקצעותענין רבי קורות הרוחניים. בניהם-בוניהם עצמםלמנהיגיהם

 עד מולוזין ותכוף קרוב במגע אתם בא ברליןהרב
 התורה ממקום הארי, בנין עד התורה מלמודירושלים.

 המקדש. מקוםעד

 עצמה על שקבלה זו לועדה אפוא נמטייאאפריון
 האלו הפרקים את לאור להוציא הזה היקר התפקידאת

 אותם ~הנציח ספר, בצורת והתועלתמלאי-הענין
 כזה טפר כי ומהראוי להה' וכיאה כהוגןבספרותנו
 צדיקים של מעשיהם ישארו למען לעבריח גםיתורגם

 בספר. לזכרון זכרונותיהם,שהם-המה
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 בבלי שבתלמור הרפים מירה* עלמאמר
 הרפסתו ומרר מפרשיו,ובראשוני

 בחדפסת הדפים נפדרו וכיצד ומתי, מי, ידיעל
 רמ"ד 8הצנת התלמוד הדפסת 8ידור עדהתלכוד מפר,צי בכל הדפים פדר הוכנ8ו ואיךהתלמוד,

 - א-
 ברכות מסכת בבלי תלמוד מן הראשונההממכת

 בשנת שונצין  בעיר שלמה יהושע ר' ע"ינדפסה
 הגדול ומרדכי תוס' ו8סקי ותוס' רשעי 9י' עםרמ"ד
 המגיה ע"י והוגה להרמב"ם, המשניות ו8י' הארוךאו
 נר,2מו ולא שטרשבורק, אהרן הר' בר גבריאל ר'הרב
 בדפוסים אשר הדפין מנין כפי ואינם זה, בדפוסהדפין

 דפים מאה מחזקת זו ברכות ומסכת בידינו,המצויים
 הדפיס וכן המפר,צים. ושאר תום' הפסקי מןלבד

 נדה, חולין, כתובות, ב"מ, ב"ק, שבת, מסכתבשונצין
- רמ"ט. בש' גרשם ר'אחיו  מדפוס עירובין מס' 

 ר8"ב. בשנת ונדפס דפים, קע"ה מחזקתשאלוניקי
 דניאל הנוצרי ע"י ווינציא ראשון בומבירגידפוס

 הש"ס כל רפ"ב עד ר"פ בשנת בומבירגי קרניאלבן
 הן "אלו המשניות 5י' אחר נדפס המסכתותוברוב

 אותו קוראים איטלאנו ובלשון מהדפיםההתחלות
 חיא מו"ה הגאון המגיה ע"י והוגהב"ריגיסטרו"

 בנימין בשו"ת מובא ז"ל דוד הר"י בן מאיר חייא()או
 שמואל הג"מ שם כותב ל"ט ובסי' סימנים בהרבהואב
 כ"ת עם מצטרף שהוא שמואל מש9טי בעלקלעי
 היה והוא מאיר" חייא מהרער הגאון דנהוראבוצינא
 הנדפסים. הדפים את גםהמגיה

 סביב ותוס' הרש"י ה9ירושים זה בדפוסונסדרו
 )ישראל( מאת היום(, שסצוי )כמו דף על דףהגמרא

 מפאדובה, הלוי( )לבית אדילקינד ברוך בןקורנילייו

 בבית המגיה בענין 37 בצד הדק"ס בעל שכתב ומה1(
 המגיה ע"י הר"ש פי' עם טהרות סדר שהגיה בומבירגידפוס
 גדול ת"ח ה" זה ויעקב שם, בהערה אדוניהו בן חיים בןיעקב
 דק לא אבל בומבירגי, אצל הנדפס הירושלמי את גם הגיהוכו'
 היה הוא הלא בומבירגי אצל הירושלמי את המגיה כיבזה
 אלעזר מוהר"י בן דוד ר' אותו אולי הוא שהוא פיצקטיןדוד
 ב"ר מרדבי ר' ואצל גרשם ר' בדפוס בשונצינו המגיה שהי'הלוי
 ב"ק למס' ההקדמה שכתב הכציה אותו אולי וזהו בזיליאה,איש

 לרמ"ו. קרוב שלמה יהושע ר' ע"י בשונציןשנדפס
 לגאון "חזינא ר8"ד הרמב"ם ספר בחתימת שכתבומה
 עצמו ודחק הגירסאות והפך מששא בהו ולית יתהוןדפריש
 בקונטרסי באורך אצלי מפורשות הם וכבר 8ירושולקיים

 ברכות שמם' רק לשלנו, שוין הש"ס מכלוהדפין
 ברכות מם' מחזקת שניה ובתוצאה דפים, ס"ומחזקת
 ומס' בע"ב, 8"ח בדף מסיימת יומא ומס' דפים,ס"ד
 בכל והמביא הסוציא הי' והוא א', ק"כ בדףזבחים
 ואח"כ ש"ט, שבת עד הבומבירגי אצל שנדפסוהספרים
 וום, הש"ס נדפס פיו ועל יושטיניאן, אצלעבר

-  את להדפים הגבורים שלטי בעל הגאוןוכשהתחיל 
 טובי' ר' המדפיס אצל שי"ג בשנת בסביוניטההש"ס
 בההדפסה המתעסק להיות לעום קורניליא עברפואה,
 שם, שנדפס קדושין מסכת בסוף שנזכר כמושם

 ממנו צוין כבר בומבורגי בדפוס' בהוצאהכנראה
 ,( ותוס'. ברש"ימס'

 כל הדפסת חתימת אתד ס~פרים מס' בסוףוז"ל
 וחלקתי וכו' הראשון לממציא וההודאה השבחהתלמוד:
 והתוס' רש"י השר הגדולים המאורוא שני אתותקנתי
 במלחמת הלוחמים תריסין ובעלי המעיינים עינילהאיר
 הפרכות ורומחי וסייפי מחיצי עליהם להגין כדיחובה

 שוה חלקתים קשת יהודא בני את ללמד וכדיוהקשיות
 הדף ראש שמתחיל במה מהג~דא ודף דף בכלבשוה

 לא משלימים בה בסוף וכן מתחילים בהמהגמרא
 המזבח סביב סביב פענח צפנת הוא גורע ולאמוסיף
 נותן לפני תחנתי אני ומ5יל וכו' מזה וגדר מזהגדר
 כל ולסדד ולתקן לחלק להשלים זכני אשר כחליעף
 הירושלמי בתלמוד כך יזכני הוא בבלי התלמודסדרי
 וכו'. מומבורגי דניאל אדוננו הכיןאשר

.  [ף4
-  

 ש"ו משנת הש"ס כל בוויניציא יושטיניאןדפוס
 ש"ו. בשנת נדפסה ברכות שי"א,עד

 המסוקים על מ"מ כבר נתוסף הזהובש"ס
 התלמוד ומסורת בתנ"ך מקומם איה בגמ'המובאים

 ממקום גמ' התוס' שמביאים כ"מ בתוספותומ"מ
 מצוה ונר בפוסקים מ"מ והוא משפט ועי'אחר,
 חברם משפט, בעין המובאים הדינים סימניוהוא
 שלטי בעל 2( מברוך בעז יהושע מו"ה הגאוןכולם

 בע"ה", הירושלמי על להשלים שעמדתי המחלוקתקונסרס
 שבדעתו מיה נראה ואדרבא הירושלמי, הגיה שהוא ראיהאין
 יתהון. דפריש לגאון שם שסותר החדש 8ירושו להשליםהיה
 בבלי שהש"ס שכותב קל"ט עמוד לרז"פ הירושלמי במבואועחן
 שגת )מ"ה לעיין ומציין רס"ג תחלת נשלם בומבורגידפוס
 הירושלמי נדפס דעתו ולפי רפ"ד, שנת הי"ד וספר 155(י"ז
 כותב 30( )צד התלמוד הדפסת על ובמאסר ורמ"ד, רמ"גשם

 ר"8-ר9"ג. בשנותשנדסס
 שיופיסו המדפיסים אמיו ברכות מס' בשער והנה2(
 הדברים וגראין שבתלמוד, הדינין כל על דינין חיקורהספר

 דינין חיקור הס' בעז יהושע מר' ישיגו כי חשבושמתחילה
 כמו הש"ס כסדר שמחובר קרמון לספר מכבר להם ידועשהי'



  יים א ך בבלי עובתלפ1רר חדפיפ פירור ע"ד מאפר י 3 ךק106
 מה חסרים ברכות במסז רק הרי"ף, עלהגבורים
 אם כי לידינו באו לא כי יען הנ"ל בעז הרבשחיבר
 וכו, ברכות( שממסכת  )מהשעד אותה שרפסנואחר
 להדפיסו שיזכנו בע"ה התלמוד כל גמר ואחרושם
 הדינין כל על ימיוסד מחובר דינין חקור ספרנדפס

 פרק ובאיזה נזכר מסכת באיזה בתלמודהנזכרים
 להקל כדי ההלכות, סרר על דף ובאיזה הלכהובאיזה
 כל לפני ערוך כשולחן ויהי' מבוקש למצוא מעייןלכל
 משפם עין ממנו נקראים המ"מ וכו', ותלמידחכם

 ברפוסים דינין סימני והיו מצוה, נר הדיניםוסימני
 הגמר' שבין הגליון בריוח אמ"ר רפוס עדהישנים
 לתועלת היו והם בדי"ף, לפנינו עתה שהואכמו

 אותו רןטם והלכה הלכה שבכל דינין חיקורלספרו
 בדין שבת בהל' למשל הגמרא, בדף הנרשםהסימן
 בשבת שהוא בשבת לחים בעשבים להטמיןשאסור
 רשום משפט ובעין ק"ע הסי' שם בגמרא רשום א'מ"ט
 רשם כן וכמו רנ"ז, סי' ובטור 8"ד ברמב"םהמ"מ
 אתה יכול נקל ועל ק"ע, הסי' זו בהלכה דיניןבחיקור
 במקומם והן דינין בחיקור בקיצורו הן הדין כלללמוד
 3( ובפוסקים.בגמר'

 הבומבירגי, בדפוס כ"ב ולמס' פיזרו בופוס ב"ק למס'שנדפס
 הגבורים, לשלסי להקדמתו בועז יהושע הרב עליו שמרמזוכמו
 הוא אם כי חברו, הוא לא וינין חיקור שהספר משםונראה
 בהפוסקים. למצוא שיקל האותיות ציוני עליועשה

 מצוה הנר של המנין כי גדול טזות בזה טעו כנראה3(
 דינין. חיקור לספר נצרךה"

 סביוניטיה: דפוס של הש?ר נוסח ברכות מס' בשערוהנה
 סהתוספות מקום ומראה התלמוד מסורה של מקום מראהוכו, רש"י פירוש עם קידושין1 מסכח השביעית, מסכתא נשיםסדר

 מקוצי והר"מ הרמב"ם והם בפוסקים התלמוד מדיני מקוםומראה
 נקרא לאותות ברגלו, ואחד אחד כל ז"ל בעה"ט יעקבורבנו
 שבתלמוד הדינין כל על מיוסד דינין" "חיקור וספר משפט""עין
 על רף ובאיזה הלכה ובאיזה פרק ובאיזה נזכר מסכתבאיזה
 נקרא בתלמוד הדינין וסימני הי"ד ספר כסדר ההלכתותסדר
 במשניות. הטעמים שם הוסיף וגם וכו', מצוהגר

 בחר הלכה של בעומקה לרדת המבינים חפץ כל כיויען
 השם אנשי מעולם אשר החכמים חדושי הלז בתלמוד גםלהוסיף
 תמצא אשר ובכ"מ ז"ל הריטב"א הר"ן הרשב"א הרמב"ןה"ה
 שלפניו מהחכמים החדושים שאר יניח הריטב"א חדושיידו

 דבריהם, ובכלל בתראה להיותו ז"ל הריטב"א דברי אתומביא
 ז"ל. הריטב"א חדושי הושמו המס' בזאתוכו

 מקור סוצא ידיעת עם התלמוד מסורת שתועלתומפני
 הנ"ל התלסיד ראה הלימוד מעקרי הוא והמימרות הבריתותגוף

 כו', אחרת" "מסורת הראשון" התלמוד "מסורת עללהוסיף
 התלמוד מסורת מאות משלש יותר יש לבד המסכתאובזאת
 רינין חיקור ואצל עכ"ל. וכנ' שנדפס הראשון מסורת עלנוסף
 ז"ל חכמנו רברי, כל תועלת מודיע אחר חבור יה"הנזכר

א אא  

 בר' שמואל ר' השותפים של אמשטרדםובדפוס
 תע"ד-תע*ו בשנות פאלאשיוש די רפאל ור'מרקוס
 בהוספות משפט והעיז התלמוד המסורת ונשלמונתוספו
 בגליון רשומים שהיו מצוה הנר סימני את ושינהרבות,
 המסכת מראש כסדרן והגמרא( התוס' )ביןהגמרא
 סדר כפי וחלקם משפט, העין אצל והציגם סופה,עד

 שם הוסיפו וגם חדש, מנין מתחיל פרק ובכלהפרקים,
 ושנויי גירסאות וחלופי הערוך 8י' בגליוןלפעמים
 הדיין הרב ע"י נעשה וכ"ז הגליונות, בצדנוסחאות
 מקראקא שמואל יוסף ר' בהגאון ליב ארי'יהודא
 פפד'מ.אבד"ק

 בריש זה דפוס לש"ס הארוכה ליב ר' בהקרמתועי'
 משפט בעין התיקונים לענין דבריו ובתוך שבתמס'

 הראשונים מימים זה בזמנינו נשתנה שהדיןולפעמים
 גדד עשו הגמ' חתימת שאחר הוראה בעליוהגאונים

 משפט בעין נעשה ההוא במקום שבגמר' הדיןעל
 הי' הלז התועלת מקצת כי ואף וכו' קטן כוכבסימן
 יהושע ר' המובהק החכם שתקנו משפט בהעיןמקרם
 זצ"ל. מברוךבועז

 על רק הלז פעולתו לעשות נתכוון הנ"ל הרבכי
 קטנות" "והמס' וכו' בע*ה הכל יתוקן וכאןהרי"ף
 המס' באלו החסרים פרקים וכמה היטבמוגהים

 אדילקינד קורנילחן ע"י ונדפסה מהדפסתם( היום עד נודע)ולא
 מאד. עד ונאה יפה הוא והדפוס שי"ג, אלולבחדש

 כפי מאז שנדפס המסורה לתלמוד סביב נתתי ועודושם:
 ג~יה יהודא דון שהדפיסו התלמוד מסורת הוא הגדוליםשמסרו

 בדפוס, הש"ס שהיה טרם עוד ונתחבר ר9"ג בשנתבשאלוניקי
 מסדר למט' בו וחסר הדפין, ולא הפרקים רק מצחן אינוולכן

 להמעיין ולהקל ואבות, שקלים ומס' וטהרות וזרעיםקדשים
 והוסיף הדפים( ציון )כלומר העלין התלמוד למסורתהורתי
 הוא עיבדם התלמוד במסורת החסרים והמסכתות ציוניםעליהם
 קדמון ספר ה" ואם דינין חיקור ספר מעולם נדפס אם ידועולא
 יושטיניאן מדפוס בשער שנדפס ומה חברו, בועז יהושע שר,או

 ראיה, אינו שבש"ס דינין החיקור שהוא מצוה הנר עםונדפס
 ספר אין ואולי דינין, החיקור זהו מצוה הנר שסימני חשבושהם
 יהושע ר' המחבר שעשאן סימנים רק כ"א רינין חיקורמיוחד
 שי"ד. בשנת בסביוניטה בהרי"ף והדפיסן הש"ס על מתחלהבועז

 הדינין על רק מתחילה נעשה לא מצוה ונר משפטוהעין
 סביוניטה דפוס קדושין למס' השער בדף ועין בזהמ"ז,הנהוגין
 פואה טובף ר' הפדפיס אצל בועו יהושע שהדפיסשי"ג

 ספרי ספרא גם וצין התלמוד, במסורת הרבה לציןשהוסיף
 הריטב"א וחודושי ר"ד ותוס' ופסיקתא תוספתאמכילתא

 הפשוטים ספר אולי הוא דינין והחיקור השער: וז"ל דף עלדף
 ספרים. במערכת הגבורים שלטי בערך הגדולים בשםשמזכיר



נר ם א ר כפלי עוכתלפוד חדפיפ פידור ע"ר פפרקרני
 לא אשר גרים ומס' בשלימות וויטרי במחזורמצאתים

 מציאותו נודע שלא ישראל ארץ ומס' לעולמיםהי'
 נחסרו אשד הש"ס מסווית הרבה נהוספו עודוכו'
 בטעות רובם כי היטב נתקנו כבר שהיו ואותןמקדם

 והרמב*ם הר*ש בפי' ומ"מ ברש"י מ"מונתחדשו
 משם יוצאים שהדינים המ"מ נעשה תוס' בפסקיגם

 וכו'. חתום כספר הי' ומקדם הדפיםומ=מ
 דמיין לפרנקפורט מושבו העתיק הנ*ל ליבור'
 בשנות קעלנער יאהאן המדפיס אצל ידו על שםנדפס

 ר' הגביר בכטף שם לו ועזדו הש"ס כלת"פ-תפ"ב
 שונים.יד בכתבי עזרו אופינהיים דוד והרב וועדטהייםשמשון

 תצ"ד בשנת דאדר ופרנקפורט בברליןוהמדפיסים
 והוספמ כותבימז ברכות למס' השער של השניבעמוד
 שמו ובכחשם כו' ברש"י ציונים ועשינו משפטבעין

 מוה"ר בהגאון ליב ר' ידי ומעשה עבודתבכליהם
 שמביאים הרגישו ולא פפד"מ דפוס בש"ס שמואליוסף
 בחי' שנמצא ממה לשונו שהעתיקו מה שחוקיידי
 מהר*ש הרה"ג א " א ומגליון שפירא מהר"ן ז " אא

 אביו הי' שהרנ"ש מפפד"מ ליב ר' כתב שזהזצ"ל
 אביו. הי' ומהר"שזקנו

 לראשונה כנראה נתוספו תמיד מס' בסוףהציורים
 מו"ה הרב הדיין ע"י דמיין פרנקפורט דפוסבש"ס
 דפ"ד האב"ד מקראקא שמואל יוסף מו"ה הגאון בןליב

 למס' בהקדמתו עיין ת"פ--וזפ*ב, בשנותשנדפס
 יוסף בר' יהונתן ר' וציירו חבדו והציורברכות,
 בישראל. ישועה בעה*מ ליטא במדינתמראזנאי

 בעל הג*מ השתדלות ע"י הש"ס נדפסבפראג
 מביא 99 דף התלמוד הדפסת על במאמרוסופרים דקדוקי ובעל בקק יהודא ר' בדפוס ופלתיהכרתי
 הלכות השער על ונקרא זרעים וסדר ברכות מס'שראה
 השגות עם זו למס' השייך הרמב*ם בו ונדפסברכות,
 זרעים ס' אחר וכן ולח"מ, משנה וכסף והגמ,יהראב"ד
 מתנות כלאים להל' כליו נושאי עם הרמב"םנדפס
 ובכורים. מ"ש מעשרות תרומותעניים

 להדפיס שהתחיל מאיי משה ר' שהוציאבמודעה
 )אקטאף( בויגען שמינית על קטן ש*ס במיץבדפוסו
 תקכ*ח בשנות לשנים נחלק הרגיל שבש"ס עמודשכל

 צד התלמוד הדפסת על במאמרו הד"ס מביא--תק*ל
 בונא, עיר דרך וכשעברתי דבריו בתוך כותב109

 זצ"ל, מילר יודא הג*מ של קדש כתבי ביןמצאתי
 הבבל* עם ירושלמי הדפסת על זמנו גאוני עםשנתותח
 בעת מלתא אסתייע לא אך הדור; חכמי עמווהסכימו
 ירושלמ* התלמוד כל ג,כ להדפיס והסכמתיההיא
 וכו'. ומס' מס' לכלולצרפו

 ובכולם שונות הוצאות עפ"י אנו מוצאיםאח"ז
 והגהות ואחרונים מראשונים פירושים הוספותנתוספו
 הוספות איזו עוד נתוספו ובאחדים המסכתות,בסוף

 תיקונים הכניסו תש"א--תקכ"ו ווהע בדפוסבהפנים
 )המדפיס בתנ"ך שהוא כפי בגמר' המובאיםבהפסוקים

 יאזעף(. הנוצריהי'
 מאיי יוסף ר' המדפיס אצל דהירנפודטבדשוס

 ותיקונים הגהות עליו ונתוסף תק"ס-וזקס*ד,בשנות
 )פיק( ישעיי מהגמ' רבות מקומות מראהותוספות
ברלין.

 ר' המדפיס תקע"ו-תקפ"ח קאפוסטבדפוס
 מיותסים הגמרא בפנים הגהות בו נתוספו יפהישראל
 מווילנא. קאצינעלבויגען שאול מו"הלהגאון

 בשנת צירנדארף דוד רן המדפיס פיורדאבדפוס
 ותיקונים הגהות מעט המדפיס דוד ר' הכניסתקפ"ט
 בגמ'. המובאיםבפסוקים

 משנת ודיטטמארש זאמארסקי אצל וויעןבדפוס
 והוא ווייס הירש אייזיק ע"י הוגהותר"כ-תרל"ג

 בירושלמי. הנמצאות הצירסאות חלופי הגליון עלהציב
 זאלאמאן זאב אברהם ר' המדפיס ברליןבדפוס

 הש*ס ומסורת משפט העין הדפיסו תרכ"גבשנת
 בעמוד.למטה

 מענקיש יצחק אברהם המדפיס לעמבערגבדפוס
 מש"ס ישנות נוסחאות הגלית על מוצגיםתרל*ז
 באסיליאה.דפוס

 וף~אדפופי

 מנחם ר' השותפים ע"י והורדנא ווילנא ד'ראשון
 ובחתימת תקצ"ה-עזרי"ד, בשנות זימל שמחה ור'מן

 מ"ץ הכהן בצלאל הרב הודיע חולין במס'הש"ס
 והמגיה הזה, הש"ס בהגהות חבל לקח הוא כיבווילנא
 הנחום. יוסף הרב הי'המיוחד

תרכ"ו. תרי*ט-- בשנות ראם דוד ר' אצל ווילנאדפוס
 כבדפוס שסוט בקראקא שנית נדפסהירושלמי

 בזיטאמיר רביעית תרכ"ו. בקראטשין שלישיתוויניציא.
 ועין מערבי נר ועם שונים פירושים עםתר*כ-תרכ"ז

 שבתנ*ך. להפוסקים מומ ועםמשפט
 עיין מירושלמי סדרים או גמרות הדפסתע*ד
 שנה ובמאנאטשריפט בסופה לרז"9 הירושלמיבמבוא
 התלמוד הדפסת המאמר.על אודות כותב קנ"ה עמודי"ז
 שדה על שנתחברו ויקרים השובי42 מהיותר הואכי

הביבליוגרפיה.



רא"םקרניפ
 הררושיםחלק:

 הרבים. את בהם לזכות מיוחד בספר הדרשות שאר את אי"ה אדפים הקוראים כעיני הן ימצאוואם שלו, הדרשות מאוצר דרשות שלשה בזה מצרף הנני ולכן דובבות, שפתותיו תהייגה ואמרתי הופכים,לה שאין כאבן הכת"י נשארו לי, ידועים בלתי סיבות וסשום בחייו, בדפוס לראותם היה רצונו כיידעתי ז"ל מינעשטער אברהם מ"טה ר' הגאון זקני המהבר אבי של חחו מ5רי מן להלך הנדפסיםהדררטים

 א.ררהט

 והולךמוסיף
 המהדרין, מן והמהדרין כו', נ"חת"ר,

 ואילך מכאן שמונה מדליק א' יוםכש"א
 מכאן א' מדליק א' יום ובה"א והולך,פוחת
 אמוראי, תרי כה פליגי והולך, מוסיףואילך
 וטעמא הנכגסים, ימים כנגד דכ"ש טעמאח"א,
 דכ"ש טעמא וח"א, היוצאיפ. ימים כנגדדכ"ה
 כקודש דמעלין דכ"ה וטעמא ההג, 5ריכנגד
 כ"ג(. )שפת מורידין.ולא

 טעמייהו האומר איתו וגלוי, נראה המאמדעושיווז
 או הנכנסים ימים כנגד א% הוא, וב"הדב"ש

 אינו' היוצאים ימיםכנגד
 המריצם מה כלל, מובל

 כנגד דוקא אלו דעתם, על' ולעמוד במחלוקתלהתעצם
 מאי היוצאים, ימים כנגד דוקא ואלו הנכנסים,ימים
 לכל היה בברייתא או במשנה מחלוקת בכל בזה,נ"מ
 5ידוש לו נראה שכן לסי דעתו, על שיעמוד הכרחצד

 כדבריו שלא והאומר דעתו, שיקול מסבדת אוהכתוב,
 חנוכה, נרות של זה בנידון אבל טועה, דעתו לפיהוא
 ימים כנגד לעשות אם הסכמיי, דבד אלא אינוהלא

 במחלוקת, להחזיק המדיצם ומה היוצאים, אוהנכנסים
 האומד ואותו השני. הצד הסכמת עם להסכיםולא

 נרות ענין מה תמוה החג, פדי כנגד ב"ש שלשטעם
 לב"ש להו לית וכי הקשה, ומהרש"א החג. ל5דיחנוכה
 מאמר ביאור מצאתי מורידין..ולא ולא בקודשמעלין
 בהבנת לי שנראה מה אני ואומד דעתי, שיניחזה

 .: :, בעזה"י.המאמר

 הערך דבת ויקרה, חשובה מדה היא הבטחוןמדת
 מרובה, ברכה שמחזקת כלי היא לעצמה כשהיאמאד,

 ומארכת חייו, את מנעמת היא בעלי', אתומאשדת
 שקנה זה כמו בתבל, מיעשר לך ואין ושנותיו,ימיו

 זאת על עוד ונוסף הבטחון. מדת היקרה סגולהלעצמו
 הטובים המעשים כל הבטחו~ע-אם כי-מדת לומדנוכל

 איש וממעשה האדם, בני שעושים: והאנושייםהדתיים
 וכמה בו יש אם ולש5וט להכיר נוכלותחבולותיו,

 באיש רואים אנו אם למשל הזאת, מהסגולה בושיש
 צרכיו בשביל ויו"ט שבתרת מחלל. שהוא ישדאל,מבני

 קורטוב אפילו בו שאין נכון על נוכחנוהחומריים,
 לחלל כך לידי בא היה לא כן שאלמלי הבטחון,ממדת

 ישראל, איש רואים אנו ואם והאומה, הדתקדשי
 שבת ושומר המפריעים, כל נגד ומתחזק בנסיוןשעומד
 הבטחון מסגולת בלבו מקוננת כי אות מחללו,כדת
 החול בימות גם מוסיף עוד האיש זה ואם ידועה,במדה
 למלאכתו יצא בטדם ולתפלה, לתורה ומקום עתלקבוע

 גדולה היותד מדה בו שיש מדאה הדיולעבודתו,
 משאו להיות האיש, זה מוסיף ואם הבטחון.מסגולת
 ממה שהוא כל מלגעת ובודח וזהיר באמונהומתנו

 גדול אוצר לו קנה הזה שאיש בדוד אזשלאחרים,
 שיתעלה מה כל מעלה, מעלה הלאה וכן הבטחון,ממדת
 שבינו בדברים בין ובהנהגותיו, במעשיו הארםויתקדש
 לעולמים רעהו, לבין שבינו בדברים בין קונו,לבין

 שמדת מודים הכל ובזה הבטחון, מדת אצלויתדבה
 בד'. בוטח אשר הגבד הוא וברוך עדכה, גדולהבטחון

 יש כבר הזה, הבטחון במדת להשתמש איךואולם
 הלבבות, חובת שיטת ע5"י בטחון סוג יש חלוקות,דעות
 של שיטתו הרמב"ן. שיטת ע9"י אחדת בטחון סוגויש
 שולל אינו הבטחון שמדת הוא, הלבבות חובתבעל

 בכל וישתמש שישתדל החובה וגם הרשותמהאדם
 ממונו. או גופו בהצלת או פדנסתו, למצואהאמצעיים,

 צרכיו בהמצאת מדץ בכל להשתדל לעשות צריךהאדם
 עצמה שעה שבאותה אלא ומאודו, נפשו בהצלתאו

 כי לדעת עליו חפצו, להשיג פכוחו משתמששהוא
 אם בלתי מאומה, להשיג יכול אינו ידו ועוצםבכוחו
 וממציא כח לו הנותן הוא כי בד' ויבטח ד', רצוןיהי'
 אבל לבו, משאלות לו לתת בעזדו ויהיה הסיבות,לו
 בד' לבטוח ועלי הואיל ויאמד בטל, לו וישב ילךאם
 הכל לי שיזמין בד' ואבטח מאומה, לעשות ליאין
 אבל המדה. מן אינה זוהי מצדי, פעולה שוםמבלי
 מבקש אינו האמיתי שהבוטח הוא, הרמב"ן שלשיטתו
 יבטח אם כי השתדלות, שום עושה ואינו סיבה,שום
 ולהצילו לכלכלן למקום דדכים והדבה לו, שיזמיןבד'
 מיד ולהצילו העורבים, ע"י אליהו את שכלכלכמו

 סיבה לו למצוא בעצמו שמשתדל והאדם נפשו,מבקשי
 הבטחון מדת לו שחסד הוא אות חפצו,להשיג

 וד' רשב"י שבין מחלוקת היא שזו ואפשדבשלימות,
 שישראל שבזמן ס"ל שרשב"י )בברכות(,ישמעאל
 אחרים, ע"י נעשות מלאכתם מקום, של רצונועושיו
 ארץ. דדך מנהג בהם הנהג ס"לוד"י

 כדעה חולק שום בלי ההלכה נפסקה היחירבחיי
 אחד כל על שחובה אלא שדשות רק שלאהראשונה,
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 ואם מזונותיו, לו להמציא במלאכה או בעסקלעסוק
 לחיי ימיהם כל שמקדישים עליה בני יחידיםנמצאו
 זכאה עוה"ז והבלי מעסקי עצמם ו9ורשיםהנשמה,
 רשאי, זה בדרך להחזיק הדוצה כל לא אבלחולקהון,

 אנשי להיות שנבדאו סגולה, אנשי לפני הקודש דדךזה
 קדוש-ישובו והיותר צדיק היותד אפי' שיהי' מייהי' רב- 9י את וישאל שיבוא בינוני אדם אבלמופת,
 לפרנסת להשתכד במלאכה, או בעסק שישתדלכהלכה
 נסים. מעשי על עצמו יסמוך ולא בד', ויבטחביתו
 הוא במחלוקת שעדיין כנראה הכלל לחיי במגעואולם
 כשיטה מורים ויש דאשונה כשיטה מורים יששנוי',
 בשאלות ביותר, שבולטת זאת דואים אנו כאשרשניה,

 ובעקבותיהם הגדולים מדבותינו שרביםהציונית,
 הציוני, לדעיון שמתנגדים מהידאים, רביםהולכים
 לנו שאין אמונה, וקטנות מינות הוא שלדעתםלפי

 ו9דות גאולתינו בעד מאומה לעשות בד'המאמינים
 נסים. מעשי על ולחכות בד' לבטוח דקנפשינו,

 ומדוע נשתנה, מה מכם לשאול הרשנו רבותינואבל
 באמרם התנגדותם, את שמטעימים ויש עלינו?תחלקו

 מעיקרי אחד שהוא המשיח, אמונת מכחשתשהציונית
 להוציא ד' בחמלת יצליח שאם חוששים כאלוהדת,

 אדמתם, על ישראל להושיב הציונים תקותלפעולה
 ולא להתגדר, במה מקום בכאן דוד לבן עוד נשארלא
 זאת, לא אם כי דוד! בבן צורך שוב חו"ש לנויהי'
 כי המשיח, ביאת ובין הציונית בין סתידה שוםאין

 עדיין הציונית, של תקותי' כל יתקיימו אםאפילו
 לא טוב היותד באופן כי צדק, גואל לביאת זקוקנהי'
 שפילה, ממלכה משנהיה יותר, הציונית לנותתן

 אדמה רצועות על העמים, וברצון בחסדמתקיימת
 הזאת מעמנו! קטן חלק גם בקרבה תכיל שלאקצרה,
 ומי שנה? אלפים זה מקוים אנו שעלי' הגאולההיא
 ולקרב תלה? על הדת להקים כבראשונה שופטינוישוב
 התוה"ק? עליהם ולחבב שבשמים? לאביהן ישראללב
 קרבנות שם שנקריב הבחירה בית לנו יבנהומי

 עבודת יושב דוד בן שבביאת שנקוהחובותינו?
 דבריו שעל הרמב"ם בדמב"ם,-זהו כמבוארהקרבנות
 הקרבנות, בעתידות המכחישים אלו כל-תולים
 בעיני חן למצוא בחפצם ידועים, רבנים גםוביניהם
 ולדעתם זו, לכפירה 9נים מסבירים החפשים,מנהיגי
 מידו גדול חלק על הדמב"ם עמל חו"ש ולדיקלהבל

 עבודת דיני כל וללבן לברר הראשון שהיההחזקה,
 זאת עשה ולא וטהרה, וטומאה והקדשיםהקדבנות

 הרמב"ם האמין שלדעתם אחרי כוחו, להראותאלא
 זה מי איפה וא"כ הקרבנות. עבודת שוב תתחדששלא
 שאין העתידה שלימה לגאולה ציון שיבת לחשובפתי

 שלימה באמונה אנו מאמינים חו"ש? כלוםאחריה
 אין ומ"מ לו, נחכה שיתמהמה ואע"9 גו"צ,בביאת
 עלי' ולהושיב הק', ארצינו מבנין להפטיר חודין בןאנו

 את לעשות עלינו חובה כי אלי', המשתוקקיםאחינו
 ולקבץ אדמתה, לשדד לבנותה, בכוחינו, אשרכל

 ועי"ז ידינו, על ויסכים עמנו שיהי' בטחנו ובד'נדחיה,
 צדק. גואל לביאתנזכה

 השתי באלו נחלקו וב"ה ב"ש שגם לומדאפשר
 בעלי שני אלו תכונת וע"9 הבטחון, במדתשיטות

 הרבות, ממחלקותם תכונתם לש19ט שנוכלהמחלוקת,
 שמאי שבית התלמוד, שדה רוחב 9ני עלהמפוזרות

 וב"ה הדין, חומר ומוצצים המתימרים הם מקוםבכל
 שב"ש לומד נאות בדעתם, ומתונים המקיליםהמה
 המקילים וב"ה להרמב"ן, המיוחסת השניה שיטהתפסו
 ובזה הלבבות. לחובת המיוחסת הדאשונה שיטהתפסו
 הגכנסים ימים כנגד אם האומד לדעת מחלקותםנבין
 היוצאים. ימים כנגדאו

 הרהבעה, יון מלכות עליהם כשעמדה מתתי'בימי
 נתעודדו ובניו ומתתי' גדולה, בסכנה ישראל עםנמצא
 ד' שבישועת עד אויב, לקראת להלחם למלחמה,לצאת
 9ך עם הנס ונעשה מסכנה, ישראל את והצילונצחו
 להגיד, הנס בא מה לחקור באצו אם ומעתההשמן.
 הראשונה, שיטה לפי השיטות, שתי באלו תולה זההנה
 זה בנס הראה שהקב"ה 'כלומר לשבח, לדורשה לנויש

 מה עשו וטוב החשמונאים, מעשי עם מסכיםשהוא
 הבטחון. למדת מתנגד זה ואין בהצלה,שעסקו

 לדרוש לנו יש אדרבא השניה, שיטה לפיואולם
 לד' חפץ אין כי זה, בנס הראה שהקב"ה כלומדלגנאי,

 להושיע לד' מעצור אין כי האדם, מצדבהשתדלות
 ס"ל ב"ש וב"ה, ב"ש של מחלקותם היא וזו נס,בדרך
 על להודות בא שהנס דס"ל הנכנסים, ימיםכנגד
 על ישראל שיבטח לבוא והעתידים הנכנסיםהימים
 להצלתו דבר יעשו ולא השמים, מן שתבואישועה

 לפי כי היוצאים, ימים כנגד סברו ב"ה אבלולהדוחתו,
 הנעשה על הסכים שהקב"ה להראות הנס באשיטתם
 שקשדו החשמונאים עשו וטוב . ועבדו, שיצאובימים
 גרעון זה ואין ישראל, להצלת נפשם ומסרומלחמה
 ולבטוח. לעשות המדה הוא שכן לפי הבטחון,במדת
 והולכים, ומוסיפים ב"ה, כדברי הלכה שתופסיםואנחנו
 ולהצלת לגאולת בנוגע שגם בשיטה מחזיקים אנוהדי
 בידינו אשד כל את לע,טות עלינו החובה ישדאל,הכלל
 בד'. ולבטוחלעשות

 ב"ש שטעם האומר לדעת עצמינו נעתיקעתה
 אחד כל תפס זה לדעת שגם ונאמר החג, 9ריכנגד

 ואינו הנכונה היא שלדעתו קבועה, בשיטהמהחולקים
 חכמי הקבלה, חכמי ז"ל-מעל הרמב"ם ימנהובדאשם המחקר- חכמי בדעותם עלי'-נפרדו לוותררשאי
 הפילוסופים דעות להרחיק לנו שאין אמרו,המחקד
 דעותיהם עם להתחשב מבלי וכל, מכל הגדוליםהיונים
 וחקרו השכל, ועמקי המדע, גדולי היו הם הלא כיכלל,
 שאפשר במקום דבריהם, לקבל עלינו ולכן האמת,לדעת
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 לנו אפשר אם התורה, דעת לבין דעותיהם ביןלהשלים
 הפילוסופיא, לדעת מתנגדת שאינה התורה דעתלהטות
 ודעותיהם, הפילוסופים מספרי לקח לקחת לנוויש

- התורה. דברי 8יהם עללפרש  במקום ואולם 
 אז תוה"ק, דעת על בגלוי לחלוק יצאהשהפילוסופיא

 ספק, כל בלי אמת, היא התוה"ק כי להחזיק לנויש
 אותה, ולהכחיש דעתה, ולרחק בדאית,והפילוסופיא

- הקב"ה. מפי הנתונה התוה"ק דעתנגד  חכמי ודעת 
 לדעת כלל אחראין אנו שאין אלא כן, לא הואהקבלה

 מהם לקחת בדבריהם, להתחשב לנו ואיןהפילוסופים,
 לצאת בשביל תוה"ק, כוונת מפשטות ולהטותתורה,
 הולכים, הם בחושך הפילוסופים כי הפילוסופים,ידי

 דטת עם תמים נהיה רק ממש, כל איןולדעותיהם
 שמחלוקת יתכן בטח. ונלך הת8לספות מבליתוה"ק,

 במס' שמצינו במה וב"ה, ב"ש בין היא קדומהזו
 וב"ה תחילה, נבראו שמים אומרים שב"שחגיגה
 שכוונת י"ל שלדברינו תחילה, נבדאת הארץאומדים
 ונתנה נבראת, בשמים התוה"ק הרי כי הוא,מחלקותם
 שהשמים ב"ש אומרים ובזה מעפד, יסודו אשרלהאדם
 תחילה, נבדאת בהשמים שהתוה"ק תחילה,נבראו
 כח שאין האדם, בדעת כלל ונתמכת תלויהואינה
 כלומר תחילה, נבראת הארץ אומרים וב"ה אדם.בשכל

 ויש עליו, ונתמכת האנושי להשכל נתנהשהתוה"ק
 האדם שדעת במקום האדם לדעת התוה"ק דעתלכוון
 התוה"ק. נגדאינו

 בהודאת בולטת חנוכה, לנס 8ורים נס שביןההבדל
 שנעשו הנסים לזכרון לומר חז"ל לנו שתקנו הנסיםעל

 להרג להשמיד ביקש נאמר פורים בנס הימים.באלו
 ביום ונשים טף זקן ועד מנער היהודים, כל אתולאבד
 עליהם כשעמדה נאמר, חנוכה ובנס לבוז, ושללםאחד

 שונאינו כוונת אחשורוש שבימי אומדת זאתרצוניך, מחוקי ולהעבירם תורתיך, להשכיחם הר,בעה יוןמלכות
 עם נגד לא אנטיוכוס ובימי ישראל, עם אתלהשמיד
 להשכיחה חצם כוננו ישראל תורת נגד אלאישראל,

 השפעתה יון וחכמת תורת שפכה  שאז לפיולהאבידה,
 פסל, עובדי ובהו תהו העולם שהי' הארץ, גויי כלעל

 מצאה ולא לרוחם, הי' יון ותורת מדע, מכלונעורים
 על ממשלתה ושפכה ולשון, עם משום התנגדותכלל
 וקשה הקטן גוי עם כשפגשה אך יחד, אדם ועלגוי

 ומסוכן, קשה התנגדות יון תורת בו מצאהעורף,
 חי, הוא 8י' שעל חיים,' תודת לו יש כבר הזהשלהגוי
 היא אחרת ישראל ותורת לבו, בכל מסור הואולה

 המחזיקים את מלמדת היא ית, מתורת בתכונתהלגמרי,
 אומללים, על לרחם נשמה, חיי פרישות, חיי לחיותבה

 נפלגו ולא אל', בצלם שנברא אדם לכל חלשים,לחזק
 תורת אשר תחת ויורדות. עולות למדדיגות אדםבני
 למדריגות, נפלגו האדם שבני מגושמים, חייםבשריים, חיי לחיות ההיפוך, ממש מקבליה את מלמדתיון

 הזכות, ולהם הגבוהות, מדדיגות לבעלי נתנהוהארץ
 שהם לפי והכושלים, החלושים את ידם תחתלהכניע
 לעבודתם, חפץ, לכל בהם ולהשתמשהשפלים,

 החיות 9רוצי עם המלחמה בקשר להעמידםולתענוגיהם,
 למראה האדונים שיתענגו כדי לשיניהם, טרףשיהיו
 אלו לשני שא"א יון, מלכות והרגישו ידעועיניהם.
 מהם שאחת אלא כאחת, לשמש לזו, זו הזרותהתורות,
 מקומה, תירש והשני' החיים, מבמת לרדתמוכרחת
 תזרז לא שאם וראתה, בעולם, השולטת היאשתהי'
 תורת על היא שתתגבר סופה ישראל, תודתלהכחיד

 בין מלחמה נפרצה ובכן העולם, מן להכחידהיון,
 -ואלמלא החלש. ישראל עם לבין העריצה יוןמלכות
 ישראל, תורת להשכיח הר,בעה יון מלכות אזהצליח
 אחרת אבל בעולם. היחידה השולטת תורתההיתה
 תורת את והצילו החשמונאים, ונצחום ד', עצתהיתה
 על ישראל תורת שגברה דבר וסוף מכליון,ישראל
 נשכחה יון ותורת לאורה, ילכו העמים שכל יון,תורת
 ולזכר החיים, בין מהלכים לה ואין בהאדכיון,וקבודה

 דחנוכה. הנרות את מדליקין אנו זהנס
 מה שלפי הוא, והולך פוחת יום שבכל ב"שלדעת
 לנו שאין המקובלים, בשיטת הולכים שהםשאמרנו
 שהדלקת אומרים הם הפילוסופיא, מדעות כלללקבל
 ותקותי~ו, שאיפתינו להביע מכוונים אנחנו חנוכהנרות

 תהיה החשמונאים, בימי ליפול שהחילה יוןשתודת
 השיטה, היא כן כי כולה, שתכלה עד והולכתפוחתת

 ממנו נקח ולא ד', בקהל לבוא אסורהשהפילוסופיא
 יון, תורת כנגד הם חנוכה ונרות ד', את לעבודמאומה
 יון תורת תהי' כן והולכים, פוחתים שהנדותוכשם
 שנרות ונמצא כלל. ממנה תשאר שלא עדפוחתת
 שהפרי כשם החג, פרי נגד ממש מכוונים לב"שדחנוכה
 והולכים פוחתים שיהי' האומה"ע, על מרמזיםהחג

 יהי' לישראל השונאים שהאומות )כלומרשנאתם
 ושלום באהבה להתייחס וישובו והולכת כלהשנאתם
 יון חכמת שתהי' תנוכה, נרות מרמזים כן ישדאל(לעם

 היא כי לגמרי, ונשכחת כלה שתהי' עד והולכתפוחתת
 לפיוז קשה )ולא חפץ כל לנו ואין לגמרי,8סולה
 אחרי בקודש מעלין לב"ש להו לית וכי מהרשואקו'

 יון, תורת נגד הם דחנוכה הנרות שלב"ששאמרנו
 החג(. בפרי קשה שלאכשם

 המחקרים, שיטת ותופסים המתונים, בוהאבל
 מכל הפילוסופיא דעות להרחיק לנו אין כי אומרים,הם
 ליקח צריכים שאנו הטוב, צד גם בהם יש כיוכל,

 התוה"ק, חכמת אל לשעבדה עלינו ורקמחכמתם,
 שפחותיה תהי' זולתה והחכמות הגברת, ד' תורתשתהי'
 יבעטו ואם פיה. את ימרו ולא לה, נשמעתלהיות

 8יה, להמרות התוה"ק, דעת נגד לצאתאורחותיהם
 דחנוכה נרות ולשיטתם להם. נשמע ולא נאבהלא

 בהדלקתם, מכוונים ואנחט התוה"ק, חכמת נגדמרמזים
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 צרתה על התוה"ק נתגברה החשמונאים שבימישכשם
 שתהי' יון, החכמת על לעולם תתגבר כן יון,חכמת
 החכמות להכחיד לא מבקשים, אנחנו אותה כיהגברת,

 תוה"ק, של משמעת תחת להעמידם אלאהחיצונות,
 ב"ה אומדים לפיכך דחנוכה, נרות מרמזים שלזהוכיון
 בקודש, שמעלין והולך מוסיף יוםבכל

 מהם אחד כל וב"ה שב"ש ראינו, מצאנוהנה
 ולויתור, לפשר מקום הי' שלא קבועה, שיטה לוהי'
 שלדעתו לפי איתן, כצור דעתו על עומד כ"אאלא
 ומוסיפים, כב"ה, הלכה התופסים ואנחנו צדו, עלהאמת
 החכמות ונתעב נרחיק לא כי זאת בשיטה מחויקיםהננו

 שנאחז אלא עמהם, עסק שום לנו יהי' שלאהחיצונות,
 עליהם, העליונה התוה"ק חכמת שתהי' ובלבד בהם,גם

 שיתפרצו לא אבל התוה"ק, עם זרוע שלוביוילכו
 צריכים שאנחנו הלקח זהו לה, ויבוזו גבירתה,מפני
 אחת רגע גם דעת להסיח מבלי תמיד, פנינו נגדלשים
 מדעי חינוך לבנינו לתן מאתנו נמנע לא בנינו,בחינוך
 עכ"5 אבל חיצוניות, וחכמות זרות שפותללמדם
 היא שתוה"ק בנינו בלבות להשריש אנחנומחויבים
 אליה טפלים הם זולתה והלימודים והגברת,העיקרית
 בנו, מרגישים ילדינו אם לנו אוי אבל אותה.לשרת
 חיצונים, ללימודים הקדימה משפט נותניםשאנו
 בעגלה. החמישי כאופן בעינינו היא התוהקקולימוד
 יצאו ובנינו עמנו, על מות משפט ממתיחים אנחנובזה

 עליהם אנחנו משניאים אלינו, שישובו מבלימאתנו
 עליהם ומאהבים ישראל, עם עם יחד ישראלתורת

 אור תדליקו לבנים, אבות זאת זכרו אחרות.לאומיות
 אחר ילכו ולא לאורה, בניכם וילכו בבתיכם,התוה"ק

 בשלומה ודורשים לעמם נאמנים ישארו ואן מתעה,אור
 אמן,לנצח

 ב.ררוש
 ן י' מ י ה ץק

 כו' בגיו אל וקב ויקתמרשב"ל
 וגסהלקה הימין קץ לבגיו לגלות יעקבביקש
 פסול במטתי יש ח"ו שמא אמר שכינה,ממגו

 יצחק ואכי ישמעאל, ממגו שיצאכאברהם
 ישראל שמע בגיו, לו אמרו עשו, ממנושיצא
 בלבנו אין כך אחד, אלא בלבך שאין כשםכו'
 ואמר אביגו יעקב פתח  שעה באותה אחד,אלא

 משל כף נעביד היכי רבגן אמרובשכמל"ו,
 ע"א4 ג"1 )8סחים כו, מלךלבה

 להקדים עלינו דרשוני, האומר זה תמוה מאמרלו(וכין
 ולבארו, ראה פרשת ריש במד"ר מאמרתחלה

 המדרש, לשון ווה בעזה"י. גכון על הגמ' מאמרויבואר
 לקרות לו מותר שיהא מהו מישראל אדםהלכה

 מפטיקין אין חכמים שע כך הרבה, בקריותהתוכחות
 מפסיקין אין למה כולם, את קורא אחד אלאבקללות
 בני ד' מוסר שכ' לפי גמדא בר חמא א"רבקללות,

 התוכחות את תעשה אל בתוכחתו, תקוץ ואל תמאסאל
 א"ר כו' ד"א כולן, את קורא אחד אלא קציןקצין
 על כתבתי אני הקב"ה אמר ר"ל בשם דטכניןיהושע
 בני שיהיו הדין שורת אין בצרה, אנכי עמוכבודי

 התוכחות את יקראו אם כיצד מתברך, ואנימתקללין
 לפני' פעמים ב' מברך שאין קרוי אין הרבה,קריות

 אמר אמרי רבנן כולן, את קורא אחד אלאולאחרי',
 כו' וקללות ברכות להם נתתי לרעתם לאהקב"ה
 המד"ר.עכ"ל

 תחת היינו שגלינו מקום ולכל בגולה אנחנומאז
 הטילו מעלינו, עורנו את ש8שטו קשים אדוניםידי

 הרכינו ואנחנו נשא, בלי עד וארנוניות מסיםעלינו
 אם זאת על מתאוננים היינו לא וגם וסבלנו,ראשינו
 ומגן מנוח לנו ניתן הזה הרב שבמחיד יודעיםהיינו
 משלימים והיינו הארץ, אזרחי כליתר לנפשותינוומחסה
 שהאזרח וצדק, משפט יורש של מושג שזהו הבירורעם
 ממנו, החלש על למשול הזכות לו יש שהחזק אוה"עבין

 נשימתו חלף הארץ אזרח של כסשו קנין הואושהגר
 למנה, לו שנתונה ארמתו על דודכות ורגליו ארצו,אויר
 שולטות הלא לגרים זאת והתייחסות אתו, לזריםדאין
 העשרים, המאה הנוכחית העת עד סדום למן האומותביו
 הפתם שומעים הננו היום כן וכמאז הנאורה,העת

 זהב ועפרות לחם יצא ממנה שארץ מאחר וכיהסדומיו
 אלא עלינו באים שאין דרכים, עוברי לנו למהלו

 מארצינו רגל תורת ונשכח באו מממוניו,לחסרינו
 גם וו טענה שומעים אנו אין וכן ק"ט(,)סנהדרין
 תהי' ואם והנאורה, העדינה אמעדיקא בארץכהיום

 רשות, בלי בארץ להאחז אותה הרשה ומינשאלת,
 להשיב, מה לה אין הקודמים? אזרחי' רצוןולמרות
 נגד והמשפט הצדק לה נתנו והאלמות הכח כיזולת
 מבלי בה ולהתישב אלי' להכנס מלפנים הארץאדוני
 שערי לסגור הצדק לה שנותנת גם הן והן ר,בות,נטילת
 הק' תורתינו ורק עתה, בה להתישב הבאים בעדהארץ

 ותושבים וגרים הארץ, כל לי "כי בסים עלהמיוסדת
 הגר, על להאורח קדימה דין כל נתנה לא עמדי',אתם
 שאדוני מה על לתמוה ולא להתאונן לנו הי' לאובכן

 והגבילו לשדנו מצצו שם לגור באע אשר הארץואזרחי
 הם מבטם לפי כי ולהנאתם, לטובתםחופשתינו
 לזה,זכאים

 עולם השנאת הוא ולתמוה להתאונן שיש מהאבל
 ולמה חנם, שנאת אותע ישנאו עוד למה עולם,לעם
 )ועיין להזיקם? הגאה כל כשאין והויקו לנוהרעו
 הגאון בשם שהביא מה בראשית ר"8 יצחקבקהלת
 על לכם כתבו המדרש, לשון לפרש ז"ל ריינעררי"י
 פרעה למה ישראל(, באלקי חלק לכם שאין השורקרן
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 ואלפי מאות ושוחט לבנין משקיע ליאור, משליךהעריץ
 ועובדים עבדיו להיות המעותדים ישראל בניילדי

 נופלים למה מסכנות. ערי לו ובונים ולבנים,בחומד
 בתינו את מוחם, את ודצצו ילדינו, את ופודעיםעלינו,
 לדסיסים ישברו ורכושינו רהיטנו את באש,ישדפו
 משנאה אלא אינו להם? יש כוונה ומה להזיק,בכוונה
 חידת והיא מכות, המלומד להעם העמים, בלבנשרשת
 ולא דבים, חוקרים זו מדוכה על ישבו שכברעולמים,
 לה. פתרוןסצאו

 צדת על ודואג כואב הי' שלבם ממשכילנוהיו
 בכוונה השנאה לאותה וסבה מקור שבקשו עמם,בת

 ותבטל אחרי', לשר,ב אפשד יהי' אולי הסיבהשבהמצא
 תולים שהיו סיבה איזה ומצאו בקשו מאלי',השנאה
 להם יצליח שאם בטוחים והיו השנאה אשמת כלעלי'
 העמים. משנאת עמינו שתחדר סיבה, אותהלהניא
 אותם והכחיש הנסיון שבא עד באמונתם החזיקוובה
 אחרת סיבה להם ותפסו זו סיבה עזבו אז פניהם.על

 וטפח הנסיון, בא ששוב עד ממנה הרפו ולאלהשנאה,
 אל מסיבה דחי, אל מדחי יצאו וכן פניהם. עללהם
 מצאו. לא בקשו אשר ואת אחדת,סיבה

 גמדא בד חמא ר' בדברי זאת לכוון נאותומה
 בקללות מפסיקין אין שלכך באמרו הנזכר,במדרש
 תבקש אל קצין, קצין התוכחה את תעשה שלא לךלומד
 לך ידמה ואם תמצא. לא כי להתוכחה, ותכליתקץ

 טועה. אלא אינך להתוכחה, קץשמצאת
 שיקיד המקוד שמצאו התפאדו שדואגנו ימיםהיו
 ויחבק יחבב שהגוי היום שקרוב ונבאו לעמנו,שנאה
 הגזידה כשיצאת עמו. יתהלך וזאת וכרע, היהודיאת
 החינם כי ישראל. של לצדתן קץ בא מעתה כיטובתינו דורשי אמדו אז לצבא, חיל ילקח מהיהודיםשגם

 ונהנה באדץ שיושב היהודי את הגויאמרו-שונאי
 לוקח אינו משונאיה המדינה שלום על ולהגןמטובה.

 ובצדק דמו, וישפוך ש~לך להגוי מניח אלא חלק,כל
 שיפגש מעתה אבל היהודי. על משטמה הגוינושא
 שהיהודי וידאה המלחמה, שדה על היהודי עםהגוי
 אהבת בקשר אליו קשור יהי' הארץ בעד נפשומוסד
 המדינה, משלות להנות היהודי שדאוי וידועהאדץ.
 מהרה עד אך בשעדיה. צד יבא בעת נענה שהואכשם
 שעוד אלא חדלה, שלא לבד' לא כי והדאה הנסיון,בא

 זכות שמגבילים גזירות ונתרפשו השנאה,נתחזקה
 הגוי. מאת בדזל במחיצת ומבדילו הצבא, בתוךהיהודי
 קצין. קצין התוכחה תעשהאל

 משיעמוד תתבטל 'העמים שנאת כי ונבאו באוושוב
 ויחדל האדמה, מעבודת להם וישבע הקדקע, עלהיהודי
 תביאהו שזאת וקנין, מסחר חיי דוח, חיימלחיות
 לא מעשים של ולשחד בריבית הגוים אתלהלוות
 ומדות ומשקלות ממון באונאת האיכר לנגדהגונים,
 אלה שכל מה הגוים ושנאת קנאת עי"ז עליושימשוך

 לחם וישבע אדמתו, עובד היהודי בהיות ויתמויספו
 שקר דוח הי' זאת גם אבל לאהבה. ישוב והגוימיגיעו,
 להוסיף אלא למעט, הועיל לא זאת גם כיבפיהם,
 נכסי ליקח זכות להיהודי שאין גזידות. ולחדששנאה
 קצין. קצין התוכחה את תעשה אל שמו. על ניידידלא

 מה הוא העמים לשנאת שמקור בקול קדאואחרי
 ולזה הלכה, של אמות בד' ודובו ראשו שקועשהיהודי
 חיל. עשה ובה שכלו, ברק וחדד כחותיו, מיטבהקדיש
 העולם בידיעת אבל בו. מבא כל להא"י שאיןמקצוע
 כל לו ואין המדינה, שפת למד לא מושג, כל לואין

 כאיש הוא הא"י ובעיני החיצוניות. בחכמתידיעה
 ילך אבל אותו. וישטום יבזהו ולפיכך הישוב, מןשאינו
 ושם החכמות, מדר,ם ולבית הספד לבית היהודיגם

 הגוי יוכח שם והגוי. היהודי בין הדעות קדבותיתפתח
 בן כבכל להתיחס ודאוי האדם, כאחד הוא יהודיכי

 ויכבד המצוינות, כשדונותיו היהודי יראה שםאדם.
 נבואתם וגם אהבה. גם לו וירכש העמים, בעיניבגללם
 ולבתי ספד לבתי עמינו בני זרם שעם עי"ז נתכזבהזאת
 להגביל חדשות גזידות נחקקו המדינים, הגבוהיםמדרש
 מוגבל. במספד ומדרש ספד לבתי היהודי כנסתזכות
 קצין. קצין התוכחה נעשה שלא נוכחנו הפעםושוב

 שנאת וסיבת שמקור יודעים שבנו, דעיםתמימי
 קבלנו ומאז ודתינו. באמונתינו מונחת לישדאלהעסים
 לנו. מהעמים שנאה גם אתה ירדה סיני, מהרהתורה
 ודת שאמונת זמן כל ממנה ולהנצל להשמר גוכלולא

 נתיפה ולשוא בה. מחזיקים ויש בעולם שולטיםישראל
 בכדי אליהם להתדמות האומות של קדבתםונשתדל
 אנחנו אשמים תצלח. לא והיא לנו, לאהבה לבםלהטות
 טהודה. ואמונה ד' בתודת אנו שמחזיקים מהבעיניהם
 למחול יכולים לא והעמים תמחה, לא זאתואשמתינו

 הנז' במדרש דסכנין יהושע ד' כוונת לדעתי וזהלנו.
 שנאמר לפי בקללות, מפסיקין שאין למה טעםבנתנו
 שיתברך בדין שאינו אומר והקב"ה בצדה אנכיעמו
 מפסיקין שאין שבזה והכוונה מתקללין. שבניובשעה
 העמים ושנאת התוכחה שסיבת מביעים אנובקללות
 צדה שכל בצרה. אנכי עמו שאומד הקב"ה כביכולהוא
 שאנו זמן וכל האנכי. כביכול אשם ישראל, עלהבאה
 הקללות להפסיק בידינו אין ולתורתו לד'נאמנים
 העמים. שנאת מאתנוולהסיד

 שנאתם להצדיק אוה"ע אומרים מהאבל
 הוא שהיהודי אומרים הם ישראל? לעםואכזריותם

 אותו מקיאה האנושיות והחבדה האנושיות,חלאת
 בגלל נכליו, בגלל אותו שאת תוכל לא כיממנה,

 שבו הטורפת והחי' הנשחתות. מדותיו בגללתועבותיו,
 יגרשהו ולפיכך אדם. בני לישוב למסוכן אותועושה

 ממנו נזוקים יהט שלא ממנו ומתרחקים מגו,האומות
 בחפשם שם בלי בני ספרי ואון עמל הם מלאיםכאשר
 לא אשר ופשעים עונות לנו וביחסם מומים,עלינו
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 בתתם הנז' במדרש רבנן כוונת לדעתי וזה שחרם.נדע
 לא הקב"ה שאמר בקללות, מפסיקים שאין למהטעם

 הינח התמיה )וידוע וקללות ברכות להם נתתילרעתם
 שיהיו ברכות אבל לרעה, ןוהוא לאמד אפשרקללות
 בקללות מפסיקין אנו שאין שהכמנה יתכן( לאלרעה

 בפי שקר כי בהם. מתביישים אנו שאיןלהראות
 אשר האדם מיתר יותר צרות סובלים שאנחנוהאומרים

 יותד ונשחתים רעים שאנחנו לפי האדמה פניעל
 אנו שאין מחאותינו מראים אנו ובזה האדם.מכל

 זה דרך )ועל מהם. טובים וגם האדם, מיתרנופלים
 לנער נותנים לפעמים כי לרעה, בדכות גםיצדק

 שיהי' עי"ז לפתותו מתיקה מיני והעזובהנשחת
 רע(, מעשותנשמר

 הו,עעה מלכות שלחה וכבר י"ג--י"ד()בסוטה
 קבור, משה היכן הראנו פעור, בית של גיסטראאצל
 להם נדמה למטה למטה, להם נדמה למעלהעמדו

 למעלה שעומדים אותן כתות, לשתי נחלקולמעלה,
 המאמר למעלה. להן נדמה למטה למטה, להןנדמה
 הו,עעה מלכות שדוקא מה תמוה וביותד תמוה,כולו

 לומר לדעתי והנראה קבור. משה היכן לדעתמתענענת
 משה של קברו להם ולקחו בחידות דברו ז"לדחכמינו
 הדברים היטב ידו על ,במובנים לפי החידה,לנושא
 אנחנו רגילים כבר המלכות. אימת מפני לכסותשדצו
 בשם מישראל אחד כל את שיכנו שונאינו מפילשמוע
 שולחת הרשעה ומלכות משה, בדת שמחזיק ע"שמשה,
 איך אמתלא תמיד למצוא קבור", משה *היכןלדרוש
 ומכנת הכללי למשה קבד שחופרת מעשיהלהצדיק
 משה "היכן לדעת מאד לה דרושה ולכן מטבח.בעדו
 עוד ושיתנו משה, את לקבור אפשר אופן באיזהקבור"
 ובדרשה קטלנית. מלכות נקראת תהא שלא לפעלהצדק
- משה. את לקבור סיבה למצוא מאד שנקלמצאה  
 ועולים מתקדים שהאומות למעלה, שעלושבשעה
 נסוג היהודי שהוא למטה, שהוא להם נדמהבהשכלה,
 ידדו ,ולקברו. לשנאתו סיבה יש וכבר אור מורדאחור
 ברעאקציע ושקועים אחור נסוגים שהם ורשעהלמטה
 מדאי יותר מתקדם שהיהודי למעלה, שהוא להםנדמה
 להורידו סיבה יש ושוב במלכות. ומורד המנוחהומפריע
 בדעותיה נחלקת אחת אומה כתות, לשתי נחלקולקבר.
 לבאלשעוויקים, והיו למעלה עלה מחציתו כתות,לשתי

 לבאלשעוויקים ומתנגדים למטה ירדוומחציתם
 הפלא, יגדל ופה - הסאנאדכיסטען.הרעאקצינערין

 למטה הוא שהיהודי להם נדמה למעלה, העוליםאלו
 למטה שהוא על אותו והורגים בבאלשעוויזין,בוגד
 הרעאקציאנערין, למטה שירדו ואלו באלשעוויק.שאינו
 הבאלשעוויקס, עם וידו למעלה הוא שהיהודי נדמהלהם

 סיבות חסר אינו וככה למעלה. שהוא על אותווהורגים
 קבר. לו למצוא הרשעהלמלכות

 ראה במצרים שבתו במשך ע"ה יעקב הזקןאבינו

 המרגיש אוהב אב לב לבו ברוחב והרגיש שכלובעומק
 בטרם עוד אהוביו בניו על לבוא המתעתד אטוןבכל
 משפחתת המצרית באומה כי מראש חזה הואיבוא,
 בזעם להביא היא ועלולה לבניו. איומה ומשטמהשנאה
 הזקן דאג דאוג בניו. ראש על נוראות צרות שלשטף
 דואה הוא אשר את להם ולהגיד בניו את לאסוףוקרא
 פני יקדימו לא אם הימים באחרית אותם שיקדהמה

 הימין, הקץ את לגלות יעקב ובקוו תבוא. בטרםהרעה
 המצדים שנאת שגודמת הנכונה הסיבה למצואבקש
 בדבד, אשמה זאת סיבה אולי ודו,נ חקרלבניו.

 אחד חפש השנאה הגורמת זאת שלא לווכשנתבדד
 ידע ולא שכינה" ממנו "שנסתלקה עד אחדתסיבה
 ח"ו שמא אמר אז לבניו. המצרים שנאת לתלותבמה
 משחתי שבני לפי השנאה סיבת שמא במטתי, פסוליש

 ולסבול לשאת האנושית לחבדה אפשר שאי עדהמדות
 עליהם וממשיכים ידחקום ומעשיהם מעלליהם.רוע

 ישמעאל ממנו שיצא אבא אבי וכמו שכניהם.שנאת
 המפיל הרוצח עשו ממנו שיצא כאבי או אדם,*דא
 אלו? את לאהוב אפשר וכי סביביו. כל עלאמים
 אפשר שאי עד ונשחתים רעים בני גם אפשררק

 אליו אמרו אז נפש. וגועל בשנאה רק אליהםלהתייחס
 אחד אלא בלבך שאין כשם וכו' ישראל שמעבניו
 עלינו תחשוב שלא אבינו דע אחד. אלא בלבנו איןכך
 ראוים שאנו סודרים בנים בליעל לאנשי תתננוואל

 זאת לא זאת הרעים. מעשינו גמול שנואיםלהיות
 משפחות מיתר טובים וגם גדועים, אנחנו איןכי

 וישטמונו ישנאונו למה לדעת רצונך ואםהאדמה.
 בלבנו אין כך אחד אלא שבלבך כשם כי דעהמצרים,

 ישטמונו אחד בקל אמונתינו ובשביל אחד,אלא
 ברוך אמר יעקב זאת כשמוע מצדים. אנשיוירדפונו
 בעד ונשנאים סובלים שהם שנתברד שמאחרשכמל"ו,
 שמים, שם מקדשים הם הרי א"כ אמת, בקלאמונתם
 לעולם מלכותו כבוד שיתבדך בשכמל"ו אמדלפיכך
 מלכותו כבוד ומגדלים בו המאמינים ישראל ע"יועד
 לכבודו. נפשם מסידות ע"יית'

 לומר לו אפשר היה בזמנו אבינו יעקבוהנה
 כולם שלימה, מטתו הי' כי חשש, כל בליבשכמל"ו
 ראש בגאון להתפאר יכול והיה צדיקים, כולםאהובים,
 ית', מלכותו כבוד בשביל הוא לבניו הגוים שנאתשכל

 אנשים לשנוא וגורם טעם כל אין זאת אלמלאכי
 רעה. מדה ומכל אשם, מכלשנקיים

 לו אפשר הי' לא כבר בימיו רבינו משהאבל
 לישראל, העמים שנאת שכל בשכמל"ו, בגאוןלומר
 עם בין היו כבר בימיו כי ד'. כבוד בשביל אלאאינה
 בעד שנואים היו שהם וחטאים רעים אנשיםישראל
 ומרגלים. קרח ועדת ואבירם דתן כמו הרעיםמעשיהם
 אפשר הי' שכבר בשכמל"ו, לופר יכול היה לאלפיכך
 מהועים תצמח לישדאל העמים ששנאתלהראות
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 שנאה ממשיכים הרעים מעשיהם ידי שעלשבישראל

 ישראל. עדת כל עלוקצף
 לא נימריה נעביד היכי אמרו בימיהםוחכמינו

 ונכריז רם בקול בשכמל*ו נאמר אנחנו אם משה.אמר
 בשביל אלא באה אינה אלינו העמים שנאת שכלגלוי

 הרגיש כבר בימיו משה כי נוכל, לא זאתאמונתינו.
 אנחנו כש*כ 5ה. 5תחון לנו יתנו לא שבנושהרעים
 הרעים מס5ר לדאבוננו שנתרבו האחרוניםבעתים

 וחרפה. בושה עלינו שממיטים ולאדם לה'והחטאים
 בקרבינו שנמצא הרקבון על להראות יכוליםוהאומות
 הידוע שהאמת אמגם ואם לנו. שנאתם עי"זולהצדיק
 רב יותר במס5ר נשחתים בנים בנו שאין הואוגלוי
 חשבון נביא ואם זולתינו. ואומה אומה בכלמאשר
 המספר לגבי הוא מצער שבנו גדר פורצי שמס5רנמצא
 וגם מפונקים אנחנו אבל אחרת. אומה שאצל זהממין
 עינינו. לנגד תמיד יזדרק שבנו והמושחת מהרקבוןמעט
 אמר נימריה לא טענותינו. ומשתק בו מתביישיםואנו
 סובלים שאנו לאמר בשכמל*ו נאמר ושלאיעקב

 נודה רק אמונתינו. בשביל ורדיפתם העמיםמשנאת
 נוכל לא זאת גם שבנו. הרעים מסיבת בא שזהסלה
 לנו וגם לו גם ונתברר יעקב, אמרה שכבר לפילומר
 לשנאת היחידים הגורמים הם ודתינו אמונתינושרק

 שנמצא רע במעט השנאה העמים שתולים ומההעמים.
 לאומרו התקינו ולזאת האמת. לא אמתלא רקהוא

 נוכל לא כי נוכל, לא בשכמל*ו בקול להכריזבחשאי.
 יכולים ושונאינו ידועה. במדה רע בנו שנמצאלכחד

 ששנאת יודעים אנו בפנימתינו בחשאי אבלישמעו. לא וקול*ע נם, על ולהרימו באצבע זה עללהראות
 שום ולא זאת ורק ודתינו. באמונתינו יסודההעמים
 טובים עוד וגם אנחנו, רעים לא כי הגורם. אחרדבר
 בקול. מלצעוק פינו עלינו אכף אבל בנו. המכהמהגוי
 ונקינו בתשובה שבים הננו שכולנו הכיפורים ביוםורק

 לקרוא לנו להו,צות אנחנו יכולים אז רבמפשע
 בשכמל*ו. רםבקול

 מהתבשיל מנות לחלק שעליה הבית בעלתהאשה
 אחד לכל מנה לברור דרכה הבית, בני לכל תבשלאשר
 קולטת ובראשונה וגדלו. ערכו לפי הבית מבניואחד
 שמן מנה ובוררת ביותר, המשובחת מלמעלההמרק
 בוררת אח*כ הבית, אדון אישה בעד  ומצניעהמהבשר
 הטובה, הנהגתו בגלל לה אהוב היותר הבן בעד יפהמנה
 והכל בלימודו, חיל ועושה הספר בית עלשוקד

 ובוהרת הולכת וכן להוריו. כבוד ומנחיל בומתברכים
 לה יש ואם חשיבותן. לפי הבית מבני אחד לכלמנה
 כמותו שובבים נערים עם בשוקים שסובב שובבבן

 תשאיר עבורו הוריו, לבושת תעתועים מעשהועושה
 קפאקדיח מפח הקדרה בתחתית מעט והדל הגרועהחלק

 מנה גם כי זועפות בפנים לפיו תתן .זאת וגםהתבשיל,
 לו. ראוי אינו זאתכחושה

 שמחלקת החיים, קדרת היא בכלל כולו העולםגם
 מנתה מקבלת ואומה אומה וכל היצורים. לכלמנות
 הממלכות הם המיוחסות האומות וערכה. חשיבותהלפי

 הם העולם, בטוב בראש חלק נוטלים הםהאדירות,
 החיים. בקדרת ושמנה יפה היותר המנה לעצמםבוררים
 והחלושות השפלות והממלכות להאומות ישאירוויתרה
 מדרגתה, לפי ואחת אחת כל מנה להם שיבררומהם

 לרעותה מאשר כחושה מנה לה יותן מרעותההכושלת
 החיים בקדרת אשר והדל הרזה המנה אך החיים.בקדרת
 בעד למנה ישאירו אותה אדם, לאכילת ראוישאינו
 מנה אותה וגם הישראלית, האומה היא השובב,הבן

 עין. ובצרות זועפות בפנים האדומם לפניומשליכים
 ה' מארת כי הקיום. זכות כל לו אין דבריהם לפיכי
 הישראלית והאומה מעלליו. ורוע שובבותם בגללעליו
 העמים יתר לה שהשאירה הזעומה המנה עלמבטת
 ומרגשת היא יודעת לב. מכאב לגונחת החייםבקדרת
 לא והיושר, הצדק היה ולוא נורא. עול להשנעשה
 אז כי החיים, בקדרת המנות בחלוקת לקחוהאלמות,

 יען ושמנות. יפות היותר המנות אחת לחלקהנפל
 פחות לא העולם אוצר אל ותועלת טובההביאה
 רעותיה עליה מעלילות ושקר מיוחסת. היותרמהאומה

 קולה להרים אבל שבהן. מהנשחתה הנופלת היאכי
 לה. יהיה לא שומע כי .יכולה אינה מחאתהולהשמיע

 בה, שנמצא הרע מעט למופת יקחו ומנדיה שונאיהכי
 בקדרת ומנתה בה, משחתה כי להראות פניה עלויטפחו
 החיים. בקדרת ושמנה יפה מנה מעשיה לפילה ראוי כי היא יודעת בחשאי אבל מעשיה. לפיהחיים
 לה יש תאמר קדרה, ציקי שהריחה מלכה לבתמשל
 להביא עבדיה התחילו צער, לה יש תאמר לאבושה
 בעה"י. מבואר והמאמר בחשאי,לה

- 4 , -

 ג.רריזט
 מת א ל קב עי

 בסעודתא, יתבי הוי יצחק ור נחמןר'
 הכי א"ל וכף מילתא מר ליסא לר"י ר"נא"ל
 מקרא א"ל סת, לא אבי1 יעקב יוחנן ר,אמר
 יעקב עבדי תירא אל ואתה שגאמר וורשאגי
 מושיעך הגני כי ישראל תחת ואל ד'גאם

 הוא מקיש שבים, מארץ ירעך ואתמרחוק
 בחים. הוא אף בחים ירעו מהלירעו
 ע"בן ה')תעגית

 אך הזה, המוקשה המאמר על בקושיות נאריךלא
 הכוונה, שאפשר כמה עד להסבירנחתור

 שבשביל הדורש חשב האמנם מת, לא אבינויעקב
 בתורה גלוי הכתוב נכחיש לזרעו הוא שמקישההיקש
 ? ונקבר ונחנטשנספד
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 מצרימה הבאים ובניו יעקב על מבטנובהיימנו
 מספר נפש, שבעים בעלת אחת משפחה לפנינוונראה
 והנאור הגדול המצרי העם לעומת מאד ומצומצםדל
 אל הבא כל את לעכל כדי עד ובחכמה באוכלסיןהרב
 כן כאשד זכר, כל אחריו ישאיד ולא יודע שלאקרבו
 בטח שבאו אחרים מעמים משפחות מאות בונבלעו
 הארצות בכל והברוכה העשירה מצרים מטובלאכול
 בתוך ונמוחו ונתכו לפנים, של האמעריקה הזאת,בעת
 השאירו ולא המצרי, העם של והחזקה הגדולהקבתו

 הזאת הקטנה המשפחה ואך למו. זכר כלאחריהם
 והתנין המצדי, לעם לברות היתה לא יעקב,משפחת
 שבעים בעדך עבור ואחרי לבלעו, הצליח לאהגדול
 שלם( עם ימי בדברי רב לא )עת שנה שמניםאו
 ומצוין ועצום רב לעם המשפחה את רואים אנוכבד
 והגאה העז הגוי על אמים ומפיל ישכון, לבדדלעם
 התחכמות ולבקש נאלץ עצמו שמוצא עד הארץ,יושב

 ומה מי מתרוצצת והשאלה עליו. יתגברו שלאלהכניעו
 ויאגדו ויתקשרו שיתלכדו זו במשפחה הדבק כחהי'
 בזרם אחד אחד ישטפו שלא להתחזק שיוכלויחד

 הארץ. עם שלהלאומיות

 על כשנשקיף בנקל למצוא נוכל זו לשאלהפתרון
 כאותה כאלה במאורעות כהיום לעינינו שמתדחשמה

 הוא יקר חזון לא מצרים. יורדי לאבותינושאירעה
 זורמת שההגירה הארצות באוהן הזאת בעתלהפגש
 עשיר רוסיא בארץ איש כזאת: במקרה למשללשם,
 בחינוך ומחונכים מנומסים לבנים אב מכובד ת"חסוחר

 ויושר תבונתו בעד אדם מכל המכובד האבמעולה,
 לב, בכל אותו שאוהבים מבניו יותר עוד יכבדדרכו,

 ומתימרים גילו בני כל על גדול הואובעיניהם
 גדול או קטן דבר עושים הבנים אין בו,ומתפארים

 כי יקום, כן יעץ וכאשר אביהם, פי את שאלובטרם
 מכל החכם הוא ובעיניהם האורים, כדברי להםדבריו
 מעמבה  לעמיות המשפחה מן אחד יהין שלא ואצ"לאדם,
 מחבבים בנים ובנל בנים המשפחה בני כל רצונו,נגד

 כל של המרכוז והוא גדול, כבוד בו נוהגיםאותו,
 כל מתאחדים ידו ועל אליו, פונים שהכלהמשפחה
 זו למשפחה אמוץ. בקשר אחת אגודה להיותהמשפחה

 ויקר אהוב נעים אף יפה הצעיר שהבן מקרהקדה
 ארץ אל ולנוד אביו בית את לעזוב הוכרחלאביו,
 וגיזול, מודע באין לימים צעיר הי' לשם בבואוהחדשה.
 הגרות צרת בואו בראשית וסבל ידע, לא הארץשפת
 ארכה לא כשרון, ובעל צעיר להיותו אך המהגרים,ככל
 צחות לדבר ומהר אחדות שנים רק הגרות תפיסתלו

 ומסחרים לעסקים פתח לו ונפתח המדינה,לשון
 עד בחברה עפדתו הורם ועי*ז וברכה, שפעשנותנים
 לא-יהודים, האגודות אחת של לפזכיר להמנותשזכה
 דזשא, אם כי אביו, לו קהא כאשר יוסף, עוד לאושמו,
 גבוה ספר בית שגפרה הבנות אחת אשה לו נשאגם

 אנשים בחבדת לבוא המכשירות הנימוסים כללולמודה
 דזשא אשת של כזו ומנומסת מלומדת ואשהמנומסים.

 המהגרים היהודים בין לשכון תפארתה עוד איןהן
 דזשא העתיק ובכן 8ה, תתחבד מי עם כי מנומסים,הלא

 שלא במקום העיר במעלה לא-יהודים בשכונתמשכנו
 לא בין שבשכנו לומר ולמותר יהודי, רגליתדרוך
 במנהג המנומסת ואשתו הוא שינהג נאות לאיהודים
 ולא הגוים, השכנים מהם יתרחקו הלא כייהודים,
 אלא שוה אין ומתן, משא כל עמדם להם להיותיחפצו

 כאחד השכנים אותם ויחשיבו יהדותם אתשיסתירו
 דזשא, המכונה יוסף על הרבה שנים עברו וכהמהם,
 מנהג לכל זכר אין יהודית, מילה כל ישמע לאבביתו
 שנמצאים יודעים בלי מתגדלים כה וילדיוישראל,
 בעולם.יהודים

 לרגלי ברוסיא יוסף משפחת מצב הורעבינתים
 שנמצא מיוסף עזרה לבקש ופנתה והגזרות,הפדעות
 לבסשת נענה ויוסף טובים, ובתנאים מאושרתבארץ

 והנם ואחיו, אביו בעד נסיעה הוצאות ושלחהמשפחה
 מאז שנה עשרים עבור אחרי יחד לה5גשמתעתדים

 פני לקבל עצמו מתכונן הזקן האב מהם. יוסףהפרד
 שהי' יקיר הבן יוסף אותו לעצמו מתאר אהובו,בנו

 שהיו שכבדו, שהוקירו, עזה, אהבה במותרי לוקשור
 מתגעגע הוא השנים אותן וכל לו, קדושיםדבדיו
 לראותו, מתגעגע יוסף גם ובטח האהוב, בנולראות
 זה, את זה יחבקו איך ביניהם הפגישה לעצמוומתאר

 השני צואר על אחד יבכו איך זה, על זה ישמחואיך
 זה. את זה חמות נשיקות ישקו איך שמחה, רובמתוך
 מאובן עומד נשאר והאב והבן, האב נפגש הנהאבל
 קרירות שהפיקו בנו עיני עם נפגש כי תנועה,בלי
 לא ואחרת למטה. ממעלה של ומבט נפש שויוןנורא
 בארץ שנתאזרח היום של זה דזשא כי אפשר,הי'

 כאשר אביו על עוד מביט אינו נימוסי', וקלטהחדשה
 המלומד הגדול החכם שהוא חושב הוא עתהלפנים,
 מלומד בלתי השוטה הוא זקן המגודל ואביוהמנומס,
 מרגיש הוא אביו כבחינת אחד וליהודי מנומס,ובלתי
 אביו הלא זה אך ומתן, משא כל עמו לו ואין נפש,גועל
 כבוד לו לרחוש אבל בסבלנות, להזדין ומתחזקהוא

 יובאו הפגישה אחרי לא. ודאי זה התרוממותויראת
 אשת של הנלבב פנים הקבלת לתאר ונקל יוסף,ביתה
 בני ולכל ופאות זקן המגודל לחותנה המנומסתדזשא

 צחוק פני' ועל נערה עוברת הנה והנכדים?המשפחה.
 אותו, שואלים הילד, והנכד הזקן, על הביטה מדיעקום
 את אוהב אינו הוא יענה, לא! הסבא, את אתההאוהב
 ואחרי הילד. חכמת על שמחים וההורים זקן,המגודל
 רחוב אל לטיל אחיר את קורא דזשא שעות איזההנפשו
 אל האדון כדבר אליהם ידבר אתם ובהליבוהעיר,
 החדשה ארץ אל באתם כי דעו להם: יאמר וכהעבדיו,
 הקטנה העיר אותה איננה והמעשה, העבודהמקום
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 והבלים שטותים לאותם מקום אין 5ה יצאתם,שמשם
 הזאת הארץ מולדתכם, באר, בהם רגיליםשהייתם
 להחזיק שירצה והשוטה והבטלן להעובד, עושדמענקת

 באדץ מקומו אין ופה"י, בש"ה עתו ולבלותבשטותים
 עסוקים שהייתם ההבלים מעליכם ולנעוד הזאתהארץ כנמוסי ללכת תאבו אם ל9ה, בבואכם ואתםהזאת,
 אמצוא בידי, אשר בכל לכם עוזר אהי' כה, עדבהם
 לא אם אך מדוד, בהכנת לכם ואסייע עבודה,לכם
 שבאמעדיקא ויודע אמעריקאני כבד שהוא לפיאך הישוב,- מן לאיש לשנותו ממנו לקוות ואיןבהבלין, נשרש כבד אביו-הוא את יקדא הזקן--כהסיוע. שום ממני לקוות לכם ואין מכם סלוקות ידי אזמזוקן, בלי שכבד מהדבדים וכדומה עתה, תפילה זמןהיום, טוב יום היום, בשבת עתכם ותבלו מהבליםתרפו

 מחשבות חושב הוא סחבות, מכלאי גםמשתכדים
 הזקן אביו בהם שימצא התנאים שתחת בידעוהחיים בטחון בח9ת שיבטיחו בזה הכסיל בזקן גם חפץלמצוא
 אלפים איזה לו וי5לו אדוכים ימים לו נכוניםלא

- המגושים, לאביו הודות לשללשקלים  אתם אבל 
 התנהגותכם להתאים החובה ועליכם הנכם צעידיםהלא

 ומדבד הולך וכה הזאת, בארץ אשד החייםלתנאי
 יס9ה, הזקן וגם ה5אות, ואת אחיו את בתעדיגלח שהס5ר מצוה ושם הס5ד לבית שמגיעים עדעמהם
 ובבואם צורה, ולבשו צודה פשטו כבר לביתםובשובם
 זאת, עשו למה מד, וצועק נבהל הוא אביהםלפני

 רצונו, לעשות ומוכדחים בדזשא תלוים שהםותשובתם
 נתק החדשה, לארץ בואו עם כי נוכח, האומללוהאב
 בראשונה האחים ממש9חתו, היהדות שלשלות אתגם

 של ההתיתרות על מלחה בקדבם ורוחם סולדתנפשם
 ויקד קדוש כה הי' שכבוד לאביהם דאש בקלותדזשא
 המחשבה עם הם גם משלימים מעט מעט אבללהם,

 החכמים הם ועתה חכמתו, אבד כבד שאביהםשאפשד
 בו. הם גם ומהתליםוהנבונים

 לידו נזדמן אחד שכל מהחיים לקוח הוא זהציוד
 רואים והננו אלה, מעין או כעין מקהים עםשנפגש
 וחיים בריאים אבדים וחותך מישראל איש לפנינועומד
 גם ההלך נוראה, באכזדיות הישדאלית האומהמגוף
 ז"ל רש"י הנה נראה, הבה זה, בדדך הדאשוןיוסף
 יוסף שלח אשר העגלות את וידא ב5סוק ויגשב8'
 שבשעה לאחיו יוסף להם מסר 8י' מדרש מאיזהמביא
 שלח אשד נאמר ולא יוסף שלח אשר העגלות אתוירא שנאמד ערופה עגלה ב5ר,מת עוסק הי' מאביושפידש
 העגלות את לפרש הזה הדרש הוא תמוה וכמה8רעה,
 אחד ובבוקד אחת בעיר נזדמנתי ויגש 5' שבתשעל זכודני מדכיר דתמיה )מלתא עדופה עגלההכוונה
 את שהחזיק בתים מהבעלי אחד איש נגשהתפילה
 מהיכי לו אמרתי העגלות, את בוירא מפרש שאנימה לשמוע רצונבם רבי אלי ואמד ולדורהע, ספר ליודעעצמו

 5תח מעליותא, מלתא לשמוע ומזומן מוכן הדיניתיתי
 הגלות את שדאה העגלות את וידא מפדש אניואמר
 ההמצאה על צחקתי כמובן ישדאל, על לבואהעתיד
 לפרהב יותד ניחא מה הרהדתי בלבי אבל הזאת,הנפלאה
 שניהם הגלות, העגלות מלפדש עדופה העגלההעגלות
 לוטה עמוקה וכוונה מאירים, הקדושים ודש"ידבותינו שדברי נראה ההתבוננות אחד אבל תמוהים(כאחד

 נבאר. כאשד ה8שט עומק עצם לפיבדבדיהם
 עם יעקב שיבוא אדיד וחפצו מצרים ארץ בכלומושל חי עוד שיוסף בניו כשבשדוהו הזקן יעקבאבינו

 אז נמצא שיעקב לשעד לנו יש אליו, מש5חתוכל
 אוהבו שבנו השמחה גודל אחד מצד גדולה,במבוכה
 הוא 5תאום עליו מהתאבל 8סק ולא למתשחשבו
 געגועיו שרבו ודאי דב, ממשלה ומושל חי שהואשומע

 דאגה תקפתו השני מצד אבל לדאותו, לילךותשוקתו
 תלמיד וגם יקיד בן שהי' יוסף את אמנם ידעיפחד,
 הלא מאז אבל הורהו, אשר אביו בדדכי והלךהגון,
 בית את יוסף שעזב משעה שנה ועשדים שניםעבדו
 סיבה לו שהי' כאלה תנאים תחת ומש5חתואביו

 להם, קורבה של התיחסות כל מלבו ולעקודלשנאתם
 הנחלתו שהוא אחרת בארץ נמצא הוא הללו השניםוכל
 ונמוסי' מנהגי' 5י על ומתנהג למד ודאי וכבוד,עושד
 כן ואם בחוקותי', והולך מצדים אלילי באמונתמחזיק למצרי והי' אביו ואמונת תודת השליך גם פן יודעומי

 בבואם הלא למצרים, מש8חתו כל עם יסע איךהדבד
 עליהם יש5יע והוא ביוסף, כולם תלוים יהיולשם
 ויהפכו מולדתם וישכחו תודתם, שיעזבו אותםויכוף

 זרעו על כלי' בידיו יביא הלא ואז נאמנים,למצדים
 עוד. ישדאל שם יזכד ולא האומות ביןשיבלעו

 בגודל וגם בצדקו עומד שנשאר הצדיק יוסףאבל
 את מראש ראה הוא ולתורתו, ולביתו לאביואהבתו
 הקדים ולזאת הבשודה, בקבלו אביו בלב יסתעבאשד

 עגלה פרשת את זוכר עודנו כי לאביו להגידלשלוח
 באדמה חלל ימצא כי נאמד ששם אתו, שלמדעדופה
 ידינו ויאמרו ידם ידחצו העיר וזקני כו' זקניךויצאו
 ומה הם דמים שופכי ישראל שזקני דעתך עלתעלה וכי שנש8ך, הדם על כ5רה ויבקשו הדם את שפכולא
 עליהם נופלת האחריות כן אמנם כ8רה, שיבקשולהם
 וחובתם העם זקני הם כי בעם, שימצא ועון מכשולמכל

 יקרה ואם טוב, בדרך שילך ולהדריכו העם אתלהודות
 שהזקנים הוא אות בעם, דוצחים שנמצאו טוב לאמקדה
 העם את להשמיע שהתעצלו כראוי, חובתם עשולא
 במה אולם טובות, מדות בקרבו ולהשריש מוסדדבדי
 מקבלים למוריהם נשמעים כשהעם אמורים,דברים
 ומשעיב 5רוץ כשהעם אבל לתוכחתם, ויאזינודבדיהם
 הוקנים את להאשים אין אז ברבותיו, ומבעטבמודיו
 מפרשת הוא שיודע לאביו יוסף שרמז וזהו להם,אין שומע אך מוסר מהטיף חשכו לא הזקנים העם,באשמת
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 הקטנים מעשי בעד אחראים שהזקנים ערופהעגלה
 לגדוליהם, נשמעים להיות צריכים שהקטניםלפי

 אלי קרוב והיית אלי שתבוא חפץ אני זהולתכלית
 אמונה ללמדנו מפיך תודה לקבל ובני אני שאוכלכדי

 אמתות.ודעות

 בתורה מתיחסים שהם העגלות שבשילוחנמצא
 על והמצוה הדאשון המעורד הי' הוא כי לפרעהבעצם
 רחוקים היו בכוונה אבל פרעה, 5י על שלח ויוסףזה,
 נתכוון פרעה הריחוק, מפרעה--ועכלית מזה--יוסףזה

 בארץ ומשפחתו יעקב לתועלת הכל העגלותבהטילוח
 יוסף אבל לחם, וישבעו למצרים ויבאו שוררכנען
 יכלכל שהוא לא העגלות, בשילוח לגמרי אחדתנתכוון
 בניו ואת אותו יפדנס בבואו שאביו אלא אביואת

 הרגישו וזאת טהורות, ודעות אמונות תורהללמדם
 יוסף דברי כל את אליו וידבדו באמרו כי בכתובחז"ל
 לשאת שלח אשר העגלות את וידא זה אחד לומר דיהי'

 מקודם. הנזכד יוסף הוא שהשולח מעצמנו ונדעאותו,
 לב 8ג מתחלה כי כך, הכתוב כוונת חז"ל מפדשיםלכן
 שדבר מה יוסף, דבדי כל את אליו וידבדו ואזיעקב
 ומזה למצרים, אליו אביו ביאת ע4ד בארוכהעמהם
 כדי הוא יוסף שלח אשד העגלות את שכלו בעיניוידא
 לא תועלת, לו שיביאו יוסף את שישאו אותולשאת
 יעקב, לתועלת העגלות בשילוח 5רעה כוונת שהי'כמו
 בכוונה העגלות שלח שיוסף הבין יוסף מדבריאבל

 תיבת רבותינו שהוציאו ולא התועלת, הואשיקבל
 שתבת אלא עדופה, עגלה לפרשו מפשטוהעגלות
 מתוכן אך מרכב, עגלות 9שוטו על נשארהעגלות
 בקודש, כדדכם קצרה בתיבה זאת והביעו למדוהענין
 חי יוסף עדיין חי, בני יוסף עוד לי דב יעקב אמראז

 יוסף והוא לתודתי, ומיחל בדדכי הולך בניבתור
 9חד. כל באין ואראנו אלכה ולזאת כמאז,בצדקתו

 במצדים היותו אחדי עתה גם באמת הי'ושיוסף
 ודבוק למלף--קשור למשנה שם ונעשה שנהכ"ב

 הקבלת מדאה הזקן-זאת לאביו הכבוד וידאתבאהבה
 בכל ומושל למלך המשנה יוסף לאביו שעשהפנים

 לקבל ליסע בכדי רכבו את אוסד בעצמו הואמצרים,
 אען יקחו וממנו יוטף, בעיני הזקן הוא ונכבד כמהעד די להם ומתברר זאת, רואים ואשתו ובניו אביו,פני

 ויוסף זקן, לאותו מהם שנדו,ם וכבוד במוראההתיחסות
 נהשך אביו אל נפגש שהוא רגע באותו התקיףהשליט
 פני בקבלת געבעים של בבכי ומת5רץ הלב רךלתינוק
 כל עוד, עליו ויבך רק מבכי לעצור כח בו ואץאביו
 מעלה על יוטף כשעמד עתה שגם די לנו מראהזאת
 הגולה בארצות זולתו יהודי שום אליו הגיע שלאדמה
 עצמו מכניע אלא אביו נגד מתגאה אינו עתה-גם
 מציע וכשפרעה למשמעתו, וסר גדול כבוד בוונוהג
 מקנה שרי ושמתם חי אנשי בם ויש ידעת ואםלפניו

 יוסף במצרים--מציג גבוה משרה לי-שזהו אשרעל
 חיל גבווי מתדאים שאינם באחיו החלושים דוקאלפניו
 בגושן להתישב ויוכלו גבוהות למשרות יבחרו שלאכדי

 המצרים. בין יטמעו ולא בדד יחדיו המשפחה כללשבת
 שהגדולה יוסף, של וגדולתו צדקתו רואים אנו זהמכל

 עיני את עורו לא מצרים ממלכת לו שחלקהוהכבוד
 עושר אלי' שאסף למצרים ונתינתו ובנאמנותושכלו,
 ולהשאר מהגבול לצאת שלא זאת בכל ידע המדינותכל

 בגוים, תתערב שלא מש9חתו על ולשמור לגזעונאמן
 אחרי למצרים שקט בדוח ליטע יכול הי' יעקבואבינו - זמנינו. של היוסיפים אצל למצוא שדחוקדבר
 ממוצא ועכ"8 רוחו. הלך על ונוכח יוסף דברי כלשמעו
 איחד מי מראשי לשאלתים פתרון לפנינו נגלההדברים

 יעקב היא, והתשובה יתבוללו, שלא מצרים יורדיאת
 להיות המש9חה את ומדבק המאחד הכח הי' הואאבינו
 המש9חה מבני ואחד אחד לכל וקדוש יקר הי' הואאחד,
 על ידכו, יוצאי כל נתרכזו וסביביו לו נשמעוהכל
 שישארו אותם חיזק וזאת באו, 9י1 ועל יצאופיו

 לגזעם.דבוקים

 בזה חז"ל שדוהצו ממה וחוץ סתומה ויחיפרשת
 לפי לזה טעם דרכנו ע8"י יקל ז"ל ברש"יכמובא

 9דשה סיום עם יחד נמשך ויחי פו,צתשהתחלת
 בארץ מצרים בארץ ישראל וישב שמסיימתהקודמת
 מסחד בה שעשו בה, ויאחזו מצרים אזרחי שנעשוגושן
 ובתי הספר בתי כל שמלא מאד, וידבו ויפרווקנין,
 מצרים, וחכמת המדינה שפת ולמדו לחכמהמדרש
 כידוע ולטמיעה להתבוללות גורמים איפה הם אלהוכל
 בא זה על מטמיעה, עליהם הגין איפה ומה הנסיון,מן

 הגין באישיותו והוא יעקב, ויחי ואומר אחדיוהכתוב
 בה יגעו לא ההתבוללות מטבבי שכל המשפחהעל

 ישראל ימי וגם תמותה בן הוא הלא האדם אבללדעה.
 יהי' מה מחשבות וחשב ישב הזקן ואבימ למותקרבו
 המאחד הכח עוד יהי' כשלא מותו, אחרי בניוגורל

 דרך לו יחזה אחד וכל לגזרים י9רדו אזוהמשמעת
 נפל והנה חדוץ, לכליון מעותדים הם ואזלעצמו,
 אחדי גם יפעול ידה שעל מה מעשה שיעשהבדעתו
 המצרים, בין יתבוללו שלא חלציו יוצאי על לשמודמותו
 סביביו משפחתו כל על ויעץ קדוש שהוא יעקבידע
 גם בניו בני אצל הכבוד ביראת ויזכר יתקדשושמו
 שיצוה בדעתו גמר ולזאת מותו. אחרי בשניםמאות
 כנען בארץ ויקברוהו וישאוהו במצרים יקברוהושלא
 מגדולת לבנים האבות יס9רו כי הבאים בדודותוהי'

 קבור הוא איפה הבנים וישאלו המש5חה, אביוקדושת
 להם יאמד לנו, יקר כה וזכרו שמו אשר רוענואבינו
 והי' כנען, בארץ אם כי מצדים בארץ קבוד לאהוא
 בניו כל 9ה הלא במצרים, נקבר לא ומדוע יאמדוכי

 התשובה, תבוא או כנען, בארץ לו ומי חלציוויוצאי
 והננו 9ה לגור רק באנו אנחנו מצריים, לא אנחנוכי
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 לעם להנתן שעתידה כנעד ארץ הוא וארצמ לבדדעם

 ישראל ארץ שהיא בה, אבעו נקבר לפיכךהבראל,
 חלק שאינם הבאים בדררות ישרשו ועי"זהעתידה,
 ירחיתם, לארץ משם לצאת הם ושעתידים המצרי,מהעם
  עשה, כן יעץ וכאשר מטמיעה, עליהם ישמורוזאת
 שלא לי השבע לו ,ואמר ליוסף לבנו לקראושלח

 כי תדע יקירי, אבי יוסף ויאמר במצרים,תקרבני
 שב~ה ממני תדרוש גלמה לי ויקר קדוש ורצונךדבורך
 לו ואמר דעתו על עמד יעקב אבל כדבריך, אעשהאנכי
 אחרי אבל שבועה, בלא לך שאאמין והגון ראויהי' עצמותי את רק בזה מכוון הייתי אם כי לי,השבע
 רשאי איני כולה האומה קיום להבטיח בזה מכווןשאני
 לו. וישבע ובכן דבורך, עללהשען

 בחייהם שגם אדם בני יש מת, לא אבינויעקב
 מביאים ואינם מאומה פועלים כשאינם מתיםנקראים
 כמתים, הם הרי לזולתם ולא להם לא בחייהםתועלת
 ולפיכך פועל, להיות שחדל עצם על הונח מות שםכי

 מותו, אחרי גם פעל שאמרנו מה שלפי אבינויעקב
 הי' וזה חי, נקרא במותו וגם מת, לומר עליו יצדקלא

 דור בכל מת. לא אבינו יעקב באמרו הדורשכוונת
 מהם רב, הרג בנו ועשו לכלותינו שונאנו עלינועמדו
 כמה ועץד טבעו, מהם חנוך, מהם שרפו, מהםשחטו,
 מונה ואין סופר ואין ואיומות, משונות מיתותוכמה
 דור בכל השם קידוש על שנהרגו לקדשנו מספרלתת
 להם הי' ושונאנו ימ"ש, היטלר עד מנבוזראדןודור,
 מן ולהכחידו ישראל עם את לכלות בזה אחתמטרה
 מות להביא למטרתם הגיעו שלא די לא אבלהארץ,
 שלהם רצח מעשה ע"י אדרבא אלא ישראל, עםעל

 הודות כי בטח לומר שנוכל עד בו כחותיים תתהוסיפו

 עם ומתקיים חי העצומים והרוגיו הרביםלקדושיו
 נפשה שמסרה אחת קהלה היתה כי הזה, כהיוםישראל
 ליתר להורגיכ4-4דוגמא צוארה ופשטה השם קדושתעל

 שלאחריו, לדוד דוגמא הי' אחד ודורהקהילות,
 להיות למדו וכה ועמו, דתו בעד למות צדיךשהישראל

 עמלו שונאיהם וכל דעתם, על עומדים חילגבודי
 להם. כלו ולא ריקבדי

 להאומה חיים הביא שהמות בעמנו רואיםוהננו
 להאומה חיים המביא מי ונוכחים רואים אנו כהיוםוגם
 שבשביל העני הרוכל עלי', עצמו שממית מידוקא
 בו תלוי' האומה ושחיי להאומה הקדוש הדת אתשמרו
 וחסר מעונה הוא מחללם ויו"ט שבת שמרובשביל
 תאות למלאות ידו לאל ואין התעגוגים כללנפשו
 ודוקא ידועה, במדה עצמו ממית הוא הנה ב"ב,נפשות
 ישראל, לעם וקיום חיים שנותן חיים המקור הואהוא
 אלו ע"י אלא מתקיימים והעם והדת התורהואין

 מת לא אבינו יעקב אמר הדורש עלי'. עצמםשממיתים
 כפשוטן, הדברים הבין ר"נ אבל שאמרנו, הכוונהעל
 חנטייא וחנטו ספדייא ספדו בכדי וכי לו הקשהולכן
 שנאמר הדרען דרך על אלא מת שלא אומד אינידורש, אני מקרא לו והשיב מת, שלא היתפן קברייאוקברו
 הוא אף בחיים זרעו מה לזרעו הוא מקיש וכו'ואתה
 יעקב שהובטח שאמרנו מה מכוון אלו בדבריםבחיים.
 שיחי' גרם ומי בגולה, יכלו ולא מרחוק זרעושיביא
 חיים סם שהיו הם המומתים, אלו ימות, ולאהישראל
 חיים והוסיף נתן שהמות בחיים זרעו ומהלישראל,

 לעם, וקירם חיים נתן במותו אבינו כך בחיים, הואאף
 במותו גם כי מת, לא אבינו יעקב אומר אני זוומבחינה

 ביארנו. כאשר ישראל לעם וקיום חיים לתתפעל
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 דיבי סניא קינטרס א.מויגזן
 הנ"ל. בענין ב.מיגזן
 הנ=ל. בענין ג.מויגזן
 הנ"ל. בענין עוד ך.מויגזן
 המפרקת. כל חתיכת עם שחיטה בענין ה.מיגזן
 בביה"כ. מחט בדין ן.מיגזן
 שקלים. פ' מאי ושמואל רב מחלוקת בענין ך.מיגזן
 הנ"ל. בענין ה.מיגזן
 בתורה. עמש"כ ומתנה התנאים משפטי בדין ן.מיגזן
 מינייהו. תדי תרי בי ולסלקו בענין יךך.מיגזן
 לעולם. סתם בענין יא.מיגזן
 לספיקא. נפשי' אינש ובמעייל הנ"ל, בענין יןך.מויגזן
 ר,בות לו שאין כתב על שתתם שו"ב בעניל ינמויגזן

 עיירה. באותהלשחוט
 נולדים. על גם חל אם שבועה בענין יך.מיגזן
 שליח ע"י גט לה שזיכה בנשתטית שו"ת מך.מינזן

 אותה עושה זה אם הנהוג, ההיתרע8"י
 לה ומלטמאות מאבילות הבעל את לפטורלגרושה

 כהן. הואאם
 בגט. העיר שם לכתוב היאך בדין מד.מינזן
 נדה. בעניני הערות ז.מינזן
 באיסודי נשים הנושא כהן בדין ימ.מינזן
 בחוה"מ. דפוס בבית עבודה בדין ין.מינזן
 בחוה"מ. מלאכה בענין כ.מימן

 הפסח לחג מגדנות לאפות מותר אם בדין כא.מיגזן
 במ*פ. דפסחאמקמחא

 נא. ממנו תאכלו דאל והעשה הלאו בענין כב.מינזן
 בת*ב. ליארס בעניל כג.מיגזן

 לחדש. רשאי הנביא אץ בעניל כך.מימן

 המחבר. מאבי הנ"ל, פנין כה.מיגזן

 העניניםתוכן
 סימן( כל בראש המעיין ימצא מפורטתיכן

 הארון. בדי בדין כו.מימן
 בהה"ב. מזוזה חיוג בדין כד.מימן
 בדין כח.מיגזן

 נרו~
 ~הכ"נ.

 דלחי'. אפומא אינש ליתיב לא בענין כמ.מינזן
 האחין. מו לאחד המיוחדים כלים בדין ל.מוינזן
 ברה"ת. לברך א"צ ק"ש קרא אם נענין לא.מימן
 ,י והציל. גנון ספר על הערות לב.מינזן
 י. .. ביה5,ן5;. באמצע הבימה עשיית בדין לג.מויגזן

 אחד אם בענין לך.מויגזן
 מהדיינישיאחי

 שגילה
 יודע. איני לומד בתחבולות מתהפךדעתו

 ארץ בענין לתקק~ההלכה ורחבה. טובה ארץ לה.מיגזן
 סיסית. סוסיא, סוטיתא, של וטופוגרפי'טוב,

 ושמעון. יהודה שבטי גבויי. בדבר לך.מיגזן
 ובמספרים בשמות בלו"נ אשינוי ע~ד לך.מיגזן

 רובינשטיין. מהרי"י ותעףבת עגקנ~ט,ועוד
ג לשון. לחקרימימ4יללו'  בו. יד'6ולדת בענין למי.מיןון

 קביעות. הוי ימים .ז' של זמן אם גז.מיגזן
 התדגומים. על מא.מיגזן
 לכם. הזה החדש מב.מיגזן
 המי בענין הספרים. ארון לפני מדור גזג.מיגזן

 ענימם. ועודטברי'
 וההגהה. הספר ע=ד אחדים דברים מך.מיגזן
 י למוריה. מסיני גזה.מיגזן

 בבלי שבתלמוד הדפים סידור על מאמר מן.מיגזן
 הדפסתו. עד מפרשיוובראשוני

 הררושימ,תלע
 והולך. מיסיף א.ררוש

 הימין. קץ ~נ.ךרךש
 מת. לא י?קב ג.ךרךש



 עמוקים מים שדלה המצוין, הרה"ג המעח ידידי דברי עלי שחביביםיען
 הערות אי-אלו לציין אמרתי עלה"ה,  מוינעשטער אורי מוהר*ר החערה,מבאר
 בספרו שמצאתי מדרשא בבי' דמתאמרי מעליותא מילי בהני  עיונימדי
 זכד הללו המעטים דברי נא ויהיו ברכה, אחריו שהניח רא"ם""קדני

 החיים: בצרור הצרורה העדינהלנשמתו

 שמעון ד' הגאון ידידי בשם המחבר מביא ז,בפיטן
 זו בקושיא קדמו שכבר מעיר הנני ע"א, ל' דףמגילה דש"י בדברי נשגבה פליאה שליט"א,ווינוגראד

 הבהיר בספדו זינצהיים דוד יוסף ר' האדירהגאון
 המחבר שתירץ ומה שם, למגילה בחידושיו דוד""יד
 ר' הגאון בזה זכה כבר יועשע ה19י דבדי עפ"יז"ל

 בספרו מאד ה' אבד"ק ז"ל שווארטץ הכהןנפתלי
 זוכות ידים ושתי ב', אות ל"ג סימן נפתלי" "ביתשו"ת
 א', סימן יוסף" "גנזי בשו"ת וע"ע כאחת,הן

 אם תשובה ועשה דתו שהמיר כהן בדיל יח.בכימן
 למהר"א אמת" "תורת בשו"ת עיין לדו:ן,כסר

 להלכה מסיק וכן לדוכן, דכעור ק:"ז-ק3*ח סימןששון
 החדשות" ציון "בנין בשו"ת עטלינגר מחר"יהגאון
 ב',כימן

 גרושה עם נשוי שהוא דכהן מהדי"א בסםומש"כ
 קדמונים" "גאונים בשו"ת עיין כפיו, ישאלא

 תר"ח( )בדלין קאססעל הוצאת עלם טוב יוסףלרביוו
 בדבדים חשוד פנוי וכהן וזעל: מובא, ד' בסימןושק
 את לישא אסור נשאוי אפילו בדברים ופדושרעים
 על נחשבת קללה שברכתו תורה בספר ולעמודככיו,

 וכהן הדור, גדולי על תלוי ושז ישראל, טלשונאיהן
 הוא וחייב כפיו את ישא רע שם עליו אין אםפנוי
 את לישא כשר אלמנה שנשא וכהן כפיו, אתלישא
 לכהן אלא אלמנה נאסרה שלא בס"ת ולעמודככיו,
 זונה וחללה וחלוצה גרושה שנשא וכהן בלבר,גדול
 דבר ובכל ובחלה בס"ת ולברך ליועא בכהונהפסול
 מדבריו מפורש יוצא הרי עכ"ל, להוציא אותווכופין
 את לישא אסור גרושה שנשא כהן ובהם דיביםכמה
 מטשדנאוויטץ להגאין יקרהא "אבן בשו"ת ועייןכפיו,

 תשובות דברי ראה ולא ו', סימן תליתאימהדורה
 הנז'. קדמוניםגאונים

 באמצע הבימה עשיית בדיז המחבר מאריך לג,בפימן
 תורתן מספרי רשימה כאן לציין הנניבהכ"נ,

 מכל זו בהלכה הדנים בתראי, מרבני התורה גדולישל
 חאו"ח סופר חתם שו"ת עיין הצדדים, וצדדיהצדדים
 שוות ז', סימן או"ח אש אמדי שו"ת כ"ח,סימן

 ו', סימן דוד גורן שו"ת ל"ז, סימן או"ח שיקמהר"ם
 מחנה שו"ת קע"ט, סימן מהדו"ת שלום שאילתשו"ת
 הבשם ערוגת שו"ת י"ד, סימן ח"ג אועח )סופר(חיים

 סימן ח"ג השדה פרי שו"ת כ"ט, סימן חאו"ח)חוסט(
 אברהם מחזה שו"ת י"ח, סימן שמחה זכר שו"תנ"ט,
 לבושי שו"ת ז"ל, מבראדי הגאון מאת כ"גסימן
 מענינת תשובה ישנה וכן 5"1, סימן מהדו"תמדדכי
 ז"ל מסרדיהלי ליפמאן אליעזר ר' מהגארן זהבנדון
 עה"ת, )טשאב( יוסף דבדי הס'בסוף

 יקותיאל ר' הרב תמיהת המחבד מביא טג.בטימן
 קולומבוס, אב"ד שליט"א גרינוואלדיהודה

 בקושיא קדמו שכבר עליו ומעיד דמ"א, פסחיםבגמ'
 )באמת ווילנא לש"ס הנס5חים כהן מראה בחדושיזו

 שם( כמבואר ז"ל הכהן שלמה הג"ר אחיו דבריהמה
 זמכתב שמה להעיר הנני בא. 5רשת תמימהוהתורה
 לייב ארי' ר' הגדול הגאון קדמו כבר כהן מראהבעל

 סימן חיו"ד אריה שם שו"ת הנפלא בספרובאלחובר
 הגאון קדמו כבד תמימה תורה בעל שכתב ומהל"ב,

 בחדושיו יעקב יגל בספרו פייתוסי יעקב ר'הספרדי
 ח"א מפטדבורג, בלאזער מהר"י החריף להגאוןיצחק פרי שו"ת עיין זה בענין דברים ואריכות שם,לפסחים

 מהר"מ הנפלא להגאון יושר אמדי ובשו"ת כ',סי'
 קיעז, סי' אבדהם מחזה ובשו"ת כ"ה, סימן ח"אאראק
 מהגאון הארץ" "טבור והנחמד היקר בספר עודועיין
 ע"א 5"ה דף טבריא אכ"ד ז"ל קליערס משה ד'העצום
 הללו, הגאונים דברי ממנו ונעלם ב',הערה

 רוכינשטייןיהודא
 לאעטרנט וועננסוועתק

8.0,9אספמששזם8ח*ש"ת%
 תשס"ב יאיםעי


